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ÖNSÖZ 

Jose Ortega y Gasset, “İnsanın tabiatı yoktur, tarihi vardır” demişti. 

Geçmişte her bir toplumun, fertlerinin eylem ve ilişkilerine kılavuzluk 

edecek değerleri vardır. Bir toplumun, bir medeniyetin varlığı, kendini 

algılayış biçimi onun ortaya koyduğu Tarih eserlerinde daha açık, 

daha doğrudan bir ifade imkanına kavuşur. Kendi tarihimiz açısından 

bakıldığında, geçmişte yaşanmış gerçekleri ortaya koymak, tarihin 

derinlikleri arasında yaşanmış olayların milletlerin kendilerini 

tanımaları ve ideal bir hayatın bütün incelikleri ile daha kolay, anlamlı 

bir şekilde yaşanmasını kolaylaştırır. Bu bakımdan tarih, hakikat 

idrakinin zaman üzerinden idrak edilişinin, algılanış tarzının bir 

açılımı, realite ile buluşan bir yorumudur. İnsanoğlunun geçmişinin 

kayıt altına alınması, araştırılması ve yeniden kurgulanması önemlidir. 

Bu eserler o medeniyetin, o kültürün değer telakkisini, tarih bilincini, 

insana ve dünyaya bakışını ve bütün bunlarla birlikte kendini nasıl 

gördüğünü en ince boyutları ile yakalama imkânı verir. Zira yazılan 

bu eserlerin dili, her şeyden önce, bağlı olduğumuz hakikat anlayışına 

yaslanan bir birlikteliğin ortaya çıkmasına büyük katkı sağlar. Bir 

milletin hayat tarzını, dünya görüşünü, düşünce biçimini belirler. 

Her milletin kendi tarihi çerçevesinde sahip olduğu değerleri 

bulunmaktadır. Uzak geçmişin inceliklerine vakıf olmak, o dönem 

insanlarının nasıl yaşadıkları, ne düşündükleri hususlarında etraflı 

bilgiler edinilmek gerekir. Bu durum uzak geçmişin günümüze 

tesirlerinin olmadığı anlamına gelmez. Tam tersine uzak geçmişten 

beri süregelen tarihi tecrübe bugünümüzü de ihya etmektedir. Uzak 
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geçmişi, eski çağları bilmeden günümüzü, orta ve yakınçağları bilmek 

ve değerlendirmek mümkün değildir. Tarih eskisi ve yenisi ile 

birbirine bağlı bir zincirin halkaları gibi bir bütündür. 

Unutulmamalıdır ki, yakın geçmiş uzak geçmişin devamıdır, 

mirasıdır. Bugünde bütün geçmişin mirasıdır. Her ne şekilde olursa 

olsun uzak-yakın geçmiş, yani tarih, bugünümüzün temellerini 

oluşturmaktadır. Günümüzde görünen-görünmeyen, tespit ettiğimiz 

veya edemediğimiz binlerce olay, yaşayış biçimimize ait değerler 

yekunu bugünkü varlığımızın esaslarını oluşturmaktadır. 

Kitabı oluşturan her bir bölüm, alanının doğrudan uzmanı olan 

akademisyenler tarafından kaleme alınmış, güncel bilgiler içerir. 

Dolayısıyla vücuda getirilmiş olan bu eser, farklı bir bakış açısıyla 

incelenmiş, muhtelif konuları ihtiva eden ve daha sonra benzeri 

çalışmalara örnek teşkil edebilecek bir çalışma olarak kabul 

edilmelidir. 

Kitabımız yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Ptolemaios 

Krallığı döneminde Serapis Kültü’nün Küçük Asya’daki etkileşimine 

örnek olarak Sinope ele alınmıştır. İkinci bölüm, İngilizlerin 

Kudüs’teki misyonerlik faaliyetleri üzerinde durulmuştur. Özellikle 

misyonerlerin yapmış olduğu çalışmalar ayrıntılı bir şekilde ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölüm, Birinci Dünya Savaşı'nın 

sonlarına doğru ortaya çıkan On Dört Vagon Şeker Meselesi; dönemin 

gazeteleri Sabah, Tasvir-i Efkâr, Vakit, Servet-i Fünûn ışığında 

anlatılmaya çalışılmıştır. Dördüncü Bölümde, Osmanlı 

Hapishanelerine Bir Örnek: Rodos Hapishanesi üzerinde durulmuş, 
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Osmanlı Devletindeki hapishanelerin genel yapısı ile ilgili bilgiler 

sade bir üslup kullanarak kaleme alınmıştır. Beşinci bölüm, 

Akdeniz’de Bir Geçit: Rodos Karantinasi başlığını taşımaktadır. Bu 

bölümde Rodos Adası’nda birçok salgın hastalığın kol gezdiğini veba, 

tifo, çiçek, cüzzam, verem vs. hastalıklar hakkında ayrıntılı bir şekilde 

bilgileri ortaya koymuştur. Altıncı bölüm, Suriye’de Manda Yönetimi 

ve Devrimin Arka Planı, başlığı altında Suriye’de kurulan manda 

yönetimi ve devamında kurulan Devrimin arka planını ortaya çıkaran 

hususlara değinilmiştir. Yedinci bölümde, Osmanlıların son 

dönemlerinde neşredilen spor dergilerinden biri olan İdman 

Dergisi’nin tanıtımı yapılmış, fihristi çıkarılmış ve kapakları albüm 

olarak sunulmuştur. 

Her biri uzman akademisyenlerce hazırlanan bu kitap ortak bir 

çalışmanın ürünüdür. Başta bölüm yazarları olmak üzere kitaba emeği 

geçenlere sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Son olarak bu eserin basım-

yayın işlerini üstlenen İksad Yayıncılık’a da müteşekkirim. 

Eserin Türk tarihine katkı sağlaması dileğiyle …. 

Doç. Dr. Metin KOPAR 

 

  

 

 

 



 

 
4 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 
 
 

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 1 

 

PTOLEMAİOS KRALLIĞI DÖNEMİNDE SERAPİS 

KÜLTÜ’NÜN KÜÇÜK ASYA’DAKİ ETKİLEŞİMİNE 

ÖRNEK OLARAK SİNOPE 

 
Dr. Menekşe BEKAROĞLU1 

Dr. Ayşe F. CAMAN 2 

     

 

 

 

 

 

  

 
1 Orcid No:0000-00025378-6209, Freelancer Çevirmen, 

menekse.bekaroglu@gmail.com   
2 Orcid No: 0000-0002-3204-7208, İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi 

ayse.caman@gmail.com 



 
6 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 7 

GİRİŞ 

Ptolemaios Krallığı’nın Serapis kültüyle ilişkisi Helenistik Döneme 

ışık tutmaktadır. Konuya açıklamak için Helenistik Dönemi kısaca ele 

almak gerekmektedir. Küçük Asya'da fethettiği topraklarda Helen 

nüfus vardı. Ancak iç bölgelerde Helen kültürü etkili olmamıştı. 

Alexandros’un, fethettiği toprakları Helen kültürüyle birleştirmeye 

başladı. Makedon bir sülaleden gelmesine rağmen soyunu Helenlere 

dayandırmıştı. Lykia, Kilikia gibi Helen kültürünün az etkilendiği 

bölgelerdeki yerleşimlerin bazılarının Helen yerleşimi olduğunu 

söylemiştir.3 Alexandros izlediği bu politika ile fethettiği toprakları 

Helenleştirerek, kontrolü sağlamayı hedeflemiştir. Ustun medeniyet 

olarak görülen Helenlerle aynı statüye çıkmaya çalışan yerleşimler 

sayesinde kültürel birlik sağlanabilecekti.  

M.Ö. 323 yılında, Alexandros'un ölümünden sonra, tahtın varisi 

olmadığı için imparatorluğun başına kimin geçeceği sorun olmuştur. 

Bu nedenden dolayı, İskender’in komutanları iktidarı ö ele geçirmeye 

çalışmışlardır, ancak uzun suren savaşların siyasi, askeri ve ekonomik 

anlamda zarar vermesi üzerine, Babil'de imparatorluk yönetimi 

Alexandros'un komutanları arasında paylaştırılmıştır: İmparatorluk 

ordusu ve Asya’nın yönetimi Perdikkas’a verilmiştir. Krateros, 

Makedonya'yı; Antipatros, Yunanistan’ı; Antigonos Monophthalmos, 

Phrygria, Lykia, Pamphylia’yı; Leonnatos, Hellespontos Phrygiası’nı, 

Thrakia’yı; Philotas, Kilikia’yı; Laomedon, Syria'yı; Eumenes, 

Kappadokia ve Paphlagonia’yı; Lydia, Menandros'a; Karia'ya, 

 
3 Arrianos Anabasis, 1.26.4. 
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Philotas oğlu Assandros'a verilmiş, Ptolemaios Mısır’ı almıştır.4 

İskender’in imparatorluğunu tek bir kralın idaresinde devam ettirmek 

değil, paylaşılması gereken bir miras olarak gören Diadokhlar 

“ardıllar” M.O. 30 yılına kadar siyaset sahnesinde var olmuşlardır. 

Ptolemaios Krallığı 

Ptolemaioslar, M.O. 305 yılında Mısır'da kurulmuş Greko-Makedon 

kökenli bir hanedanlıktı. Yayılmacı bir politika izleyen Ptolemaioslar, 

Suriye, Kıbrıs, Pamphylia, Lykia, Kilikia Thrakeia, Karia, Ionia ve 

Thrakia'da toprak elde etmişlerdir.5 Isaura ve Pontos'da yerleşimleri 

ele geçiremediyse de kendine bağlı hale getirmiştir. En azından, 

kültürel olarak etkisi bu bölgeye kadar girmiştir.6 

Mısır'da hüküm süren Ptolemaios Krallığı, Akdeniz'i egemen 

olabilmek için önce Kilikia  Thrakeia'yı daha sonra Kıbrıs'ı ele 

geçirmiştir. Bu sayede Mısır, Batı Akdeniz ve Ege arasındaki ulaşımı 

dolayısıyla adı gecen bölgeleri kontrol edebilecekti. Ayrıca, gemi 

yapımı için gerekli olan kereste de bu bölgede çok fazlaydı. 

Ptolemaios krallığı, Kıbrıs’ta, Anadolu kıyılarında, Karia'da ve Filistin 

kıyılarında bir çok yerleşim kurmuş ve Helenistik Dönemde bir 

gelenek olarak hanedan üyelerinin isimlerini vermişlerdir.7 

Ptolemaios Krallığı egemenlik alanını artırırken kültürel olarak etki 

alanı da genişlemiştir. Adı geçen krallık Yunan geleneklerine bağlı 

 
4 Diodoros, 18.3.1. 
5 Robert S. Bagnall, The Administration of the Ptolomaic Possessions Outside 

Egypt, Leiden, Brill,1976, s.21. 
6 Günther Höbl, A History of Ptolemaic Kingdom, New York, Routledge, 2001, s.24. 
7 Bagnall, 1976, s.24. 
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kalmışlardır. . Her bakımdan hem dillerinde hem de geleneklerinde 

tamamen Yunan olarak kalmışlardır. Bu benzersiz özellik, karşılıklı 

evlilik yoluyla sürdürülmüştür; çoğu zaman bu evlilikler ya erkek ve 

kız kardeş ya da amca ve yeğen arasında olmuştur. Bu soy içi 

evlenmenin amacı aileyi istikrara kavuşturmak; zenginlik ve gücü bir 

arada tutmaktı. Aslında bu durum Yunanlı olan Ptolemaios 

hanedanlığı için yabancı bir olguydu, ancak Mısır’da bu durum 

yaygındı. Ptolemaios da bu geleneği kullanarak hükümdarlığını 

Mısır’da sağlamlaştırmıştır.  Mısır mitolojisinde, Ana tanrıça İsis, 

erkek kardeşi Osiris ile evlenmiştir. Bu kardeş evlilikleri, Yunan 

mitolojisindeki masallara atıfta bulunularak meşrulaştırılmış veya en 

azından daha kabul edilebilir hale getirilmiştir. Zeus kız kardeşi Hera 

ile,  Cronus kız kardeşi Rhea ile evlenmiştir. 8 

Ptolemaios yönetiminin en önemli özelliklerinden biri, Yunan dili ve 

kültürünü Mısır günlük yaşamına entegre eden Helenleşme 

politikasıydı. I. Ptolemios Soter, hükümet merkezini Memphis'teki 

geleneksel konumundan - dini merkez olarak kalan- yeni inşa edilen 

İskenderiye’ye taşımıştır. İskenderiye, hem -Akdeniz'e hem de 

Yunanistan’a daha yakın, daha stratejik bir konuma sahipti. Zamanla, 

İskenderiye, Mısır'dan ziyade bir Yunan şehri haline gelmiştir. 

Ptolemaios, İskenderiye'yi orada devasa bir kütüphane ve müze inşa 

ettirmiştir9 

 
8 Höbl, 2001, s.45. 
9 Paul Edmund Stanwick, Portraits of the Ptolemies: Greek Kings As Egyptian 

Pharoahs, University Of Texas, Austin, 2002, s.57. 

https://www.ancient.eu/isis/
https://www.ancient.eu/osiris/
https://www.ancient.eu/Greek_Mythology/
https://www.ancient.eu/Greek_Mythology/
https://www.ancient.eu/zeus/
https://www.ancient.eu/Hera/
https://www.ancient.eu/Hera/
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Ptolemaios kralları egemenliklerini güvence altına almak ve 

Mısırlılara kendilerini  firavun olarak kabul ettirmek için dini 

unsurları kullanmışlardır. Yunan kültürü Mısır'a hâkim olsa da, 

Ptolemaioslar Mısır’daki var olan kültürü değiştirmeye çalışmamıştır. 

Aksine, Mısır Tanrılarına ibadeti desteklemişlerdir. Ancak Mısır'a 

yeni dini uygulamalar getirmişlerdir. Farklı dinleri sentezlemişlerdir. 

10 

Serapis Kültü 

Serapis kültü I. Ptolemaios Soter emriyle M.Ö. 3.yüzyılda oluşturduğu 

düşünülmektedir. Ptolemaios Soter, Mısır’ı yönetmek hatta 

Alexandros’un imparatorluğuna da egemen olabilmek için Serapis 

kültünü kullanmıştır.11 Serapis kültü Anadolu’ya yayılışı M.Ö. 3. 

yüzyılda Mısır ve Anadolu arasında yapılan ticaret sonucunda 

gerçekleşmiştir.12 Özellikle Anadolu, Ege ve Akdeniz kıyılarında adı 

geçen Tanrı’ya tapınım yayılmıştır, iç bölgelerde tapınım az olmuştur. 

Anadolu’da Ephesos, Pergamon, Kyzikos, Lydia ve Sinope’de Serapis 

tapınakları vardır.  

Serapis, görünüşte Yunan olarak tasvir edilmiştir. Ptolemaios Soter,  

Serapis'in resmi kültünü yaratmış ve bu kültü hanedanın ve Mısır’ın 

hamisi olarak kabul etmiştir. Ptolemaios döneminde Serapis adına 

tapınaklar yapılmaya başlanmış ve Yunan tasvirlerinde yanında üç 
 

10 Bagnall, 1976, s.32. 
11 John E. Staumbaugh, Sarapis Under The Early Ptolemaioos, Brill, Leiden, 1976, 

p. 7 
12 Bensen Ünlüoğlu, “The Cult of Isis in Asia Minor” Ägyptische Kulte und ihre 

Heiligtümer im osten des Römischen Reiches, Internationales Kolloquium 5./6. 

September 2003 in Bergama, 2005, s.95-108. 
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başlı köpek Kerberos ve başında sütunlu bir başlıkla tasvir 

edilmiştir.13 Mısır ve Yunan mitolojik unsurların birleşiminden 

türetilmiş senkretistik bir Tanrı olan Serapis, Hades, Demeter ve 

Dionysos ile ilişkilendirilmiştir.14  

Serapis kültünü I. Ptolemaios Soter’in oluşturmadığına dair 

düşünceler de vardır.  M.Ö. 323'te hem Plutarkhos hem de Arrianos 

Mısır'da bir Serapis tapınağının olduğuna değinmişlerdir.15  Diğer 

taraftan, Ptolemios’un Serapis kültünü oluşturduğu, hatta Serapis 

heykeli diktiğine dair tarihi kaynaklar da vardır.16  

Osiris ve Apis’in birleşiminden oluşan kült Ptolemaios Soter (M.Ö. 

305-283)  tarafından Mısır’ın resmi dini olarak kabul edildikten sonra 

Helenistik özellikler kazanmıştır. Adı belirtilen krallık Serapis 

kültüyle etki alanını genişletmiştir. Küçük Asya’ya kadar yayılarak 

Akdeniz’in tamamına egemen olmak  isteyen Ptolemaios Krallığı  

Serapis Kültü  ile Yunanistan, Küçük Asya ve Mezopotamya’yı 

dolaylı yollardan etki  altına almıştır. Isaura'da bulunan yazıtlarda 

Serapis kültünün bölgeyi etkilediğinden bahsedilmektedir. I. 

Ptolemaios zamanında Sinope ile politik ve ticari ilişkiler 

kurulmuştur. Bu dönemde Ptolemaios kralının yerleşimlerin 

birçoğunun hamisi olması muhtemeldir. Burada M.Ö. IV. yüzyıla 

 
13 Roma İmparatoru Septimius Severus döneminde Serapis inancı çok popüler 

olmuştur bkz. Staumbagh, 1976, p. 10. 
14 Stefan Pfeifer, “The God Serapis and His Cult, and the Beginnings of Ruler Cult 

in Ptolemaic Egypt,” Ptolemy II Philadelphus in his World, In McKechnie, Paul; 

Guillaume, 2008, s. 307. 
15 Plutarkhos, 76, 1; Arrianos,  7, 26, 2.S 
16 Pfeifer, 2008, s.309. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kerberos
https://en.wikipedia.org/wiki/Plutarch
https://en.wikipedia.org/wiki/Arrian
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tarihlenen 8.60x15m ebatlarında dikdörtgen bir Serapis tapınağı 

bulunmuştur.  

Sinope 

Karadeniz’de stratejik bir noktada bulunan Sinope M.Ö. 7. yüzyılda 

Milet kolonisi olarak kurulmuştur.17 Alexandros zamanında bile 

bağımsız olmayı başarmıştır. I.Ptolemaios zamanında Sinope ile 

politik ve ticari ilişkiler kurulmuştur. Bu dönemde Ptolemaios kralı 

Küçük Asya’daki yerleşimlerin birçoğunun koruyucusu olduğu 

düşünülmektedir.18 Burada M.Ö. IV. yüzyıla tarihlenen 8.60x15m 

ebatlarında dikdörtgen bir Serapis tapınağı Ekrem Akurgal ve L. 

Budde tarafından yapılan kazılar sonucunda bugünkü müze 

bahçesinde bulunulmuştur.19 Tacitus’a göre, Serapis kültü Sinope’de 

doğmuş ve I.Ptolemaios'un krallığı sırasında Mısır’a buradan 

yayılmıştır. Ptolemaios Soter, Serapis kültünü Aristobulos aracılığıyla 

Sinope’den getirildiğinden bahsedilmiştir.20  

 

 

 

 

 

 

 
17 David M. Robinson, “Ancient Sinope;Part 1”,The American Journal of Philology , 

Vol. 27, No. 2 ,1906, s.135. 
18 Murat Arslan, Mithridates Eupator, İstanbul, Odin Yayıncılık, 2007, s.97. 
19 Ekrem Akurgal. Ancient Civilizations and Ruins of Turkey: From Prehistoric 

Times until the End of the Roman Period. İstanbul, Mobil Oil Turk As,1973,  s.99.  
20 Tacitus, Historiae, 5, 83-84. 
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SONUÇ 

Ptolemaios Soter M.Ö. 4. yüzyılda Ptolemaios hanedanlığını 

kurmuştur. M.Ö. 3.yüzyılın ortalarından itibaren Ptolemaios hanedanı, 

Mısır, İskender'in halef devletlerinin en zengin ve en güçlüsü ve Helen 

medeniyetinin önde gelen örneklerinden biriydi. M.Ö. 2.yüzyıldan 

itibaren, hanedan çekişmesi ve savaşlar krallığı zayıflatmış sonuç 

olarak Ptolemaios, Roma Cumhuriyeti'ne bağımlı hale gelmiştir. 

Ptolemaios krallığını yeniden güçlendirmeye çalışan Kleopatra, 

M.Ö.31 yılında Actium Deniz Savaşı’nda Roma’ya yenilmiş ve adı 

geçen krallık tarih sahnesinden inmiştir.21 

Mısır’a Ptolemaios, Mısır gibi bir medeniyete hükmedebilmek için 

Helenistik unsurları doğulu ögelerle birleştirmiştir. Bu duruma en 

güzel örnek ise Serapis’tir. Osiris, Apis’in birleşiminden doğan bu 

kültte Hades, Demeter ve Dionysos’un özellikleri bulunmaktadır. 

Akdeniz, Karadeniz ve Ege’ye yaptığı ticaretle Serapis kültü etki 

alanını genişletmiştir. Anadolu’da Ephesos, Pergamon  ve Kyzikos’ta 

tapınakları bulunmaktadır. Karadeniz’deki etki alanına en güzel örnek 

Sinope’dir. Bu tapınak Mısır dışındaki en eski Serapis tapınağıdır. 

  

 
21 Bagnall, 1976, s.78. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_period
https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_civilization
https://en.wikipedia.org/wiki/Hellenistic_civilization
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Republic
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Ptolemaios Soter Dönemi (M.Ö. 305-283) 
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Pergamon’daki Serapis Tapınağı 
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Ek 3: 

         

 

 

 

 

Sinope Serapis Tapınağı 
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GİRİŞ 

Hz. İsa’nın yolundan giderek Hıristiyanlığı diğer inançlardan olanlara 

anlatmanın temel amaçları olduğunu ifade eden misyonerler, 

yüzyıllardan beri bu misyonu icra ediyorlar. Lakin Aziz Paul’den 

sonra misyonerler arasında bir hayli farklılaşma olduğu kabul 

görmektedir. Zira o günden bugüne Hıristiyanlıkta farklı mezhepler 

hatta bu mezheplerin fraksiyonları ortaya çıktı. Her mezhebin ve 

bunların fraksiyonlarının Hıristiyanlık hususunda farklı inançlar 

geliştirmeleri aralarındaki ayrışmayı kaçınılmaz hale getirdi.  Hal 

böyle olunca her misyoner Hıristiyanlığı değil, kendi mezhebinin 

öğretilerini öne çıkardılar. Protestanlar misyonerlik faaliyetlerine 

diğer Hıristiyan mezheplere göre daha geç başlamış olsalar da bu 

konuda epey mesafe aldılar. Onlara göre Katolikler Fransızlarla, 

Ortodokslar Ruslarla birlikte hareket ediyorlardı. Oysa Protestan 

olurlarsa İngilizler ve Amerikalıların cenahında yer alacaklardı. Bu 

minvalde düşünen İngiliz siyasilerin misyonerlere sunduğu destek bu 

rekabette Protestanlara elbette önemli katkı sağladı.  

Misyonerlerin emperyalizme hizmet etmeleri de meselenin diğer bir 

önemli yönünü teşkil etmektedir. Mesele ifadesini kullanmak gereğini 

hissettik çünkü misyonerlik sayesinde emperyal devletler hedef 

bölgeye daha hızlı ve etkili bir şekilde nüfuz edebiliyorlardı. Hedef 

ülkelerden birisi de çok geniş bir coğrafyaya hükmeden Osmanlı 

Devleti’ydi. II. Mehmed’in İstanbul’u fethiyle Osmanlı Devleti’nin 

önemi arttı. Akabinde Osmanlı Devleti ile Avrupa arasında yakın 

münasebetler gelişmeye başladı. Münasebetlerini geliştirdiği 
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devletlerden birisi de Fransa’ydı. Fransızlar Kral I. Francois 

zamanında I. Süleyman’dan imtiyazlar elde ettiler ve bunun sayesinde 

Katolik Mezhebinin öğretilerini Osmanlı coğrafyasında anlatma 

fırsatını yakaladı. Rusya da Ortodoksların hamisi olduğunu ileri 

sürüyor ve bunlara nüfuz etmeye çalışıyordu. 1774 Küçük Kaynarca 

Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’ne Ortodoksların hamisi olduğunu 

tasdik ettirdi. Bu vesileyle Ortodoks misyonerliği yapma fırsatı eline 

geçti. Aslında bu bir devlet politikasıydı. Zira bu politikayla 

Balkanlarda daha rahat hareket edebilecekti. 

Avrupa’nın diğer bir önemli aktörü ise hiç kuşkusuz İngiltere’ydi. Bu 

devlet ise Protestan Anglikandı. Köhnemiş (!) Roma Kilisesi’nin 

dogmalarını kabul etmedikleri gibi Hıristiyan olmayan diğer 

milletlerin de bu saptırılmış dinî anlayışın öğretileriyle 

zehirlenmelerine rıza göstermeyeceklerini ifade ediyorlardı. Clapham 

Sect olarak bilinen Church Of England, Church Missionary Society, 

London Missionary Society gibi Protestan misyoner cemiyetleri kısa 

zamanda örgütlendiler ve hem kendi millî dinleri hem de ülkelerinin 

menfaatleri için misyonerler yetiştirerek bunları dünyanın farklı 

noktalarına gönderdiler. 

Yukarıda adı geçen cemiyetler Hz. İsa’nın “gidin ve anlatın” emrini 

yerine getirmek ve tüm insanları Protestanlaştırmak (Global 

Evangelisation) için İngiltere’nin “silahsız haçlı orduları” olan 

misyonerleri muallim, mühendis, hekim, hemşire sıfatıyla misyon 

bölgelerine gönderiyorlardı. Eğitimin bu hususta önemli silahlardan 

olduğunu gayet iyi bildiklerinden hedef ülkede mektepler açarak 
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misyonerlere eğitim verdirmenin yanında gerçek Hıristiyanlık olarak 

kabul ettikleri Protestanlığın propagandasını yaptırıyorlardı. Ulaşımın 

büyük sorun olduğu coğrafyalarda fazla emek ve para gerektirmeyen 

bir köprünün inşası ile iki kıyının birbirine bağlanması bile bölge 

halkının mühendis ya da inşaat ustası görünümündeki misyonerlere 

sempati duymalarını sağlamış ve bu sayede misyonerler İncil’i vaaz 

etme fırsatı bulmuşlardır. British Syrian Schools, Friends Syrian 

Mission Society, Lebanon School Mission, St. George’s Training 

Home, British Female Education Society, Worseley, London Society 

for Female Education in the East Mission, Amerikan ve İngiliz 

Protestan misyonerleri tarafından kurulan Beyrut Amerikan 

Üniversitesi buna verilebilecek başlıca örneklerden bir kaçıdır.  

Misyonerler için Arz-ı Filistin, misyon bölgelerinden biri olup Hz. 

İsa’nın da doğduğu yer olması bakımından ayrı bir öneme sahipti. 

İngiliz misyonerler, Afrika, Amerika, Uzakdoğu ve Anadolu’daki 

faaliyetleri ile kıyaslandığında misyoner çalışmaları için Filistin’de bir 

hayli geç ve geri kaldılar. Üç semavi din için mukaddes ve mübarek 

olan bu bölgenin jeostratejik ve jeopolitik açıdan da önemi büyüktü. 

Zira Suriye, Lübnan’ın yanı sıra Filistin; Mezopotamya ve Asya’ya 

çıkan yolları kontrol altında tutan bir bölgeydi. İngiltere Hindistan’a 

daha kısa sürede ve daha az masrafla ulaşmak için Mısır ve Filistin’i 

istiyordu. Buraları ele geçirirse Orta Şark’ta bir üs bölgesi ele 

geçirecek aynı zamanda bu bölgeler rakipleri için bariyer vazifesi 

görecekti. Adı geçen yerler ayrıca Rusya’nın sıcak deniz güzergâhları 
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olmasının yanında Fransa ve İngiltere gibi batılı rakiplerini 

dengeleyebilecekleri bir bölge konumundaydı (Çavdar, 2000: 19-20).  

İngiltere, Avusturya ve Rusya; Fransa’yı 1815 tarihli Viyana Kongresi 

kararlarıyla durdurabilmiş fakat 1848’de “Avrupa Uyumu” ortadan 

kalkınca Fransa tekrar tehdit olarak ortaya çıkmıştı. Bonaparte’ın 

yeğeni Louis Napoleon Fransa’nın Avrupa ve elbette Orta Şark’ta söz 

sahibi olmasını istiyordu. Orta Şark’ta ise Kudüs ve çevresi oldukça 

büyük öneme sahipti. Fransa bu nedenle 1850’de Kudüs’e bir 

Piskopos gönderme kararı aldı. İngilizler ise Fransa’nın bu 

siyasetinden pek memnun olmadılar ve buna karşı çıktılar (BOA, 

HR.SYS, 6/27, M. 31.12.1850). İngiltere’nin Mısır ve şark politikasını 

icra edebilmesi için oldukça önemli bir konumda olan Kudüs ve civarı 

her daim İngiliz politikacıların dikkatini çekiyordu. Başta adı geçen 

yerler olmak üzere tüm Orta Şark’ta hâkimiyet tesis edebilmek için 

kararlı ve uzun soluklu politikalar icra etmeye başladılar. Lakin 

Fransızlar da burada söz sahibi olmak niyetindeydiler. Osmanlı 

Devleti ile olan dostluklarını kullanarak Filistin’de kiliseler açtılar, 

misyonerlik yaptılar, misyonerlerin bu faaliyetlerini konsoloslukları 

ve kançılaryaları vasıtasıyla daimî hale getirdiler. Bu sayede Katolik 

Mezhebi bölgede en etkili mezhep oldu. Filistin ile sınırdaş olan 

Cebel-i Lübnan bölgesinde nüfusun yaklaşık yarısını Katolik 

Maruniler oluşturuyordu. Marunilerin Fransa’yla olan gönül bağı 

buradaki Fransız etkinliğini arttırıyordu. Lübnan’ın Filistin’e yakın 

olması da Fransızların buraya uzanmasını kolaylaştırıyordu. 

 
 Elçilik ve konsolosluklarda yönetimle ilgili görevlilerin çalıştığı yer. 
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Fransızların Osmanlı Devleti’nin sınırları dahilinde “en ziyade 

müsaadeye mazhar millet” olmaları, Filistin’de etkin olmalarını 

sağlıyordu.  

Ruslar da Filistin’deki Ortodokslar üzerinde etkiliydi ama Katoliklerin 

Ortodokslar arasında misyonerlik yapmalarının önüne geçemedikleri 

gibi taraftar toplamalarına da mâni olamıyorlardı. Ortodoksların 

dağınık olarak yaşamaları Katoliklerin işini kolaylaştırıyordu. Tüm 

bunlara rağmen Ruslar bu mezhep mensuplarının hamisi 

konumundaydı. Yukarıda da bahsedildiği üzere 1774 Küçük Kaynarca 

Antlaşması’yla bunu Osmanlı yönetimine kabul ettirmişlerdi. Yani 

Ruslar Balkanlarda olduğu gibi Filistin’de de Ortodokslar vesilesiyle 

söz sahibiydiler. İngilizler ancak 1841’de bölgede bir Piskoposluk 

açtıktan sonra misyonerlik faaliyetine ağırlık verebildiler (Schölz, 

1992: 42). Peki iki önemli rakip ve emperyal güç bu önemli bölgede 

bu kadar etkiliyken İngilizler neden bu kadar geç bir tarihe kadar 

beklediler? En önemli gerekçe bölgede Ortodoks ve Katolik Hıristiyan 

olmasına karşın Protestan nüfus olmamasıydı. Ayrıca bu mezhebin 

Avrupa’da ahali arasında kabul görmemesi ve hem yayılmasının yavaş 

hem geç oluşu İngilizlerin bölgede elini zayıflatıyordu. Bu nedenle 

Fransızların ve Rusların buradaki hâkimiyetinin önüne geçmek 

devamında burada egemen güç olmak için harekete geçtiler. Siyasî, 

ekonomik ve askerî faaliyetlere ilave olarak 19. yüzyılın başlarından 

itibaren misyonerleri vasıtasıyla dinî çalışmalara ağırlık verdiler. Bu 

çalışmaların meyvelerini aynı yüzyılın son çeyreğine doğru toplamaya 

başladılar.  
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İngilizlerin Bölgeye Gelişi ve Faaliyetleri 

“Misyonerlik ancak emperyalizme bir yol açmadır.” 

Mustafa Halidi- Ömer Ferruh 

“Emperyalizmin temelini misyonerlik oluşturur.” 

J. Richter 

İngiliz misyonları kutsal topraklarda uzun yıllar Fransız ve Rus 

misyonlarını takip ettiler. Fransız ve Rus mektepleri, hastaneleri 

Katolik ve Ortodoks manastırları neredeyse yüz yıldır önde geliyordu. 

Fransa 1740 yılında kapitülasyonlarla Osmanlı Devleti dahilindeki 

Katoliklerin koruyuculuğunu üstlendi. Bundan sonra Fransız Katolik 

misyonerlik faaliyetleri hızlanmaya başladı. Filistin’de Avrupa 

Katolik varlığı 1847 yılında Kudüs’teki Latin Katolik Patrikliği ve 

Hayfa’daki Mont Karmel Fransız Manastırı’nın restorasyonu ile 

pekişti. 1744’te Rusya benzer şekilde Osmanlı sınırları dahilindeki 

Ortodoks Hıristiyanlar üzerinde hamilik elde etti ve Filistin’de Ruslar 

misyonerlik faaliyetine başladılar. Ruslar ve Fransızların Filistin’deki 

bu misyonları Osmanlı Devleti sınırları dahilinde kendi ülkelerinin 

siyasî güçlerinin temsilcileri olarak görüldüler (Robson, 2009: 7).  

İngilizlerin bölgede politik emelleri için temasa geçebilecekleri 

Protestan bir topluluk yoktu. 18. yüzyılın sonlarında Kudüs’te İngiliz 

mektepleri açılsa da (Karaköse, 2018: 151) Fransızlar ve Rusların 

burada İngilizlerden daha etkili olmaları nedeniyle bu mektepler en 

azından bu dönemde kendilerinden bekleneni yerine getiremiyorlardı. 

Bu sebeple Doğu Akdeniz’e hâkim Kudüs’te söz sahibi olabilmek için 
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19. yüzyılın başında buraya temsilcilerini göndermeye başladılar. 18. 

yüzyılın son on yılı ile 19. yüzyılın başlarında açılan misyoner 

cemiyetleri bu siyasete hizmet ettiler (Robson, 2009: 6). Bunların en 

bâriz örnekleri ise The Baptist Missionary Society (1792), The 

London Missionary Society (1795), The Church Missionary Society 

(1799) (Adı 1812’de The Church Missionary Society For Africa and 

The East olarak değiştirildi.), The British and Foreign Society (1804), 

The London Jews Society (1809), London Society For Promoting 

Christianity Amongst the Jews (1809) (Bu cemiyet London Jews 

Society’nin bir şubesi olarak kurulmuştu.), The Jerusalem and The 

East Mission (1841), Evangelical Mission to Jerusalem ve Saint Jean 

Missionary Society idi (Gündüz, 2005: 196).  

İlk olarak Church Missionary Society Filistin’e bir grup gönderdi. Bu 

grubun başında cemiyetin kurucu üyelerinden ve aynı zamanda 

sekreteri olan Josiah Pratt vardı. Pratt her ne kadar herhangi bir yerde 

misyoner sıfatıyla görev almasa da Kudüs’ün Hıristiyanlık için 

önemine istinaden olsa gerek bu misyoner topluluğun başında 

Filistin’e geldi. Burada hazırladığı raporunda Katoliklik ve 

Ortodoksluğun ömrünü tamamlamak üzere olduğunu yerlerine derhal 

Protestan Mezhebinin ikame edilmesi için İngiltere Kilisesine bağlı 

misyonerlerin gönderilmesi gerektiğini raporunda belirtiyordu 

(Robson, 2009: 6).  

London Jews Society Filistin coğrafyasını öğrenmesi, toplumunu ve 

Osmanlı yöneticilerini tanıması için Papaz Melchior Tschoudry’yi 

1820’de Kudüs’e gönderdi. Tschoudry’yi Joseph Woolf ve 
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Danimarkalı John Nicolayson takip ettiler. Cemiyetin bu 

misyonerlerden beklentisi Yahudiler ve özellikle Protestan olmayan 

Hıristiyanlar üzerine yoğunlaşmaları ve bunların tebdil-i mezhep 

ettirilmeleriydi (Bolat ve Ayaz, 2017: 25). İkisinin de başarılı olduğu 

pek söylenemezdi fakat bilhassa Woolf’un bölge ve halk hakkında 

gönderdiği raporlar oldukça önemli bilgiler ihtiva ediyordu. Bu iki 

şahsın verdiği raporlar sonucu bölgeye yeni temsilciler de gönderildi. 

Bölgenin yerli unsurları, bilhassa Katolikler, bu karar ve 

temsilcilerden rahatsız olup, Papa’nın neşredilen Protestan İncillerinin 

okunmasını yasak etmesi üzerine “kurtuluş müjdecileri” İngiliz 

misyonerler girişimlerini ertelemek zorunda kaldılar.  

1831’de Filistin’in yönetimi Kavalalı Hanedanına geçti. İbrahim 

Paşa’nın Protestanlara ve yabancılara uygulanan kısıtlamaları 

kaldırması İngiliz misyonerlerinin işini kolaylaştırdı. Bundan sonra 

İngilizler Kudüs’te 1838’de bir konsolosluk açtılar ve William Tanner 

Young konsolos olarak atandı (1839-1845) (Buzpınar, 2003: 110-111) 

İngilizler bu açılış ve atamanın hemen akabinde piskoposluk açmak 

için çalışma başlattılar. Filistin’de bir Protestan Piskoposluğu 

kurulması fikri İngilizler için yeni değildi. Bu fikir özellikle 

Shaftesbury Lordu tarafından desteklenmişti. Anglikan Kilisesi’nin de 

etkisiyle Prusya ile İngiltere arasında kısa süre içerisinde bir antlaşma 

yapıldı. Piskoposlar dönüşümlü olarak İngiltere ve Prusya krallıkları 

tarafından atanacaklardı ancak her zaman İngiltere’nin Canterbury 

Başpiskoposu tarafından idare edileceklerdi. Hem Prusya hem de 

İngiltere bu piskoposluğa eşit katkıda bulunacaklardı. 1841’de 
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Kudüs’te bir Anglo-Prusya Piskoposluğunun kurulması özellikle 

İngiliz misyoner topluluklarının faaliyetleri sayesinde gerçekleşti 

(Schölz, 1992: 42). İlk olarak Yahudi dönmesi Michael Solomon 

Alexander, Piskopos olarak atandı. Piskoposluğun kurulmasında asıl 

hedef Protestan bir topluluğun meydana getirilmesiydi. Alexander’ın 

atanmasındaki gaye ise Yahudilerin Protestanlaştırılmasıydı. Piskopos 

kendisine verilen bu görevi yerine getirebilmek için Yahudiler ve 

Protestan olmayan unsurlar üzerinde yoğunlaştı. Burada Kavalalı 

Ailesinin muaveneti oldukça etkiliydi. Bu muavenet karşılıksız değildi 

elbette. Mehmet Ali Paşa İngilizler sayesinde Mısır ve Filistin’i adeta 

bir sultan gibi idare ediyordu. Lakin bu sözde saltanat çok uzun 

sürmeyecek İngilizler Paşa ve ailesini bölgede dengeleyeceklerdi. 

Aksi durum buradaki emellerine ulaşmalarına engel teşkil edebilirdi. 

Bundan sonra ise misyonerlik faaliyetlerine ağırlık vereceklerdi. 

“Nihayet 1841’de Kavalalı yönetiminin buradan çekilmesi ile ortaya 

çıkan altın fırsatın çöpe atılmaması hususunda adeta İngiliz misyoner 

çevrelerinden bir çağrı yapılmıştı. Bu çağrı Türklerin örgütsüz 

devletine ait topraklarının kaderinin belirleneceği zaman yapılmıştı. 

Çağrı, Osmanlı Devleti’nden Filistin’i Hıristiyanlık âlemi ile 

birleştirmesini, Filistin’in bağımsız bir ülkeye dönüştürülerek, kendi 

kendini yönetebilecek haklar verilmesini talep ediyordu” (Schölz, 

1992: 42). Zira Mısır valisi 1839’da İstanbul’a bir hayli yaklaşmış, 

İngiltere ile Osmanlı Devleti arasında Baltalimanı Ticaret Antlaşması 

(1838) ve Londra Antlaşması (1841) akdedilmiş, bu durum Osmanlı 

Hükûmetinin elini bir hayli zayıflatmıştı. İngiliz misyonerler ve siyasî 

çevreler bu durumdan istifade edilmesi taraftarıydılar. Nitekim öyle de 
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oldu ve İngilizler misyonerler sayesinde her geçen dönem burada 

etkinliklerini arttırdılar (Cevizliler, 2014: 126).  

Süreci 1844’te İngilizlerin sefaretlerinin arsaları dahilinde bir 

Protestan kilisesi kurma talebi izledi. Kilise çalışanları ve bilhassa 

misyonerlerin İngiliz siyasetine hizmet etmek için yetiştirildiğini 

misyon cemiyetleri bizzat kendileri deklare ediyorlardı. Bunu 

değerlendiren İngiliz temsilciler kilise açmak hususunda ısrarcı 

oldular. Devlet ise buna kesinlikle müsaade etmek niyetinde değildi 

(BOA, HR.ŞFR.3, 8/138, (M. 15.08.1844) ). İngilizler sefarethane 

içerisinde kilise açmaya muktedir olamayınca 1832-41 yılları arasında 

İstanbul büyükelçiliği görevinde de bulunan İngiltere’nin Viyana 

Büyükelçisi Lord Ponsonby’nin doğrudan olaya dahil olmasıyla 

yapılacak konsolosluk içerisinde bir mabet yapılması merkezden 

ısrarla talep edildi (BOA, HR.ŞFR.3, 8/9, M. 08.04.1844).   

İlk İngiliz konsolosun atanması, piskoposluğun kurulması, Evanjelik 

katedralinin mevcudiyeti, ki bu modern Yahudi ve Siyonist tarihinde 

kabul edildiği gibi bazı İngiliz tarihçiler de kabul eder, Yahudilerin 

iyiliğine sonuçlanmıştır. Bu atama aynı zamanda Osmanlı mülkünde 

İngiltere’nin çıkarlarını korumak ve diğer devletlerin özellikle 

Rusya’nın nüfuzunu kırmak anlamına geliyordu (Friedman, 1968: 23). 

1838’de ilk konsolosluklarını Kudüs’te açan İngilizlerin temeldeki 

amacı İngiliz ticarî ve siyasî çıkarlarına hizmet etmekti. Bunun için de 

 
 CMS, LJS misyoner dernekleri bu hususu en çok dillendiren İngiliz misyoner 

cemiyetlerindendi. bkz., Ahmet Hamdi Bey, Bir Misyoner Nasıl Yetiştiriliyor İslam 

Alemi ve İngiliz Misyonerler, Yeditepe Yay., İstanbul, 2007 
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Yahudileri bölgede desteklemek ve dışarıdaki Yahudileri buraya 

çekmek gerekliydi. Young Kudüs’e hareket etmeden önce Dışişleri 

Bakanı Palmerston ile bir araya geldi. Palmerston, konsolosuna 

“Yahudilerin temel çıkarlarının korunması, İngiliz çıkarlarının 

bölgede âlî hale getirilmesi ve sürekli siyasî ve ticarî üstünlük 

sağlanması için çalışmalar yapması…” talimatını verdi. Konsolosun 

Kudüs’e gelişinden hemen sonra Mısır’da bulunan Albay Patrick 

Campbell, yine Young’ı “…antlaşma şartlarına uygun olarak 

konsolosluk korumasına yalnız yabancı uyrukluların dahil olduğunu, 

Osmanlı yetkilileri ile gereksiz anlaşmazlığa düşmemesini…” 

kendisine hatırlattı. Dışişleri Bakanı Lord Palmerston 31 Ocak 

1839’da Kudüs Yardımcı Konsolosuna “görevlerinden birisinin 

genellikle Yahudileri korumak olduğu” talimatını verdi (Friedman, 

1968: 24).  

Young bir raporunda gelecekte Filistin meselesinde iki grup güçlü bir 

şekilde söz hakkı talep edecekler diyordu. Ona göre ilk sıradakiler 

Yahudilerdi. Yahudiler Allah’ın bu coğrafyanın mülkiyetini aslında 

onlara verdiğini iddia ediyorlardı. İkinci olarak Protestan Hıristiyanlar 

geliyorlardı. İngiltere her iki grubun tabiî hamisiydi. Bu nedenle 

İngiltere bundan sonra Filistin’e yönelik isteklerini gerçekleştirmek 

için ortak bir cephe oluşturacaktı (Schölz, 1992: 42). 

Siyasetteki bu değişimle ve piskoposluğun din değiştirme 

çalışmalarıyla birlikte, Yahudiler İngiltere’nin genişleyen siyasî 

koruması altında bölgeye yerleştirildiler. Filistin’deki ilk İngiliz 

konsolos Young Yahudilerin genel manada korunmalarını sağlamak 
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için görevlendirilmişti ve halefi James Finn (1846-1863) de ayrıca bu 

görevi yerine getirmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade ediyordu. 

İngiltere tebaası olsun ya da olmasın kendisi tüm Yahudileri kanatları 

altına almakla yükümlüydü (Schölz, 1992: 42).   

Rus Yahudileri generallerinden bazıları Konsolos Finn’i Yahudileri 

Protestanlaştırma yolunda çalışmakla suçladılar. Dışişleri Bakanı 

Palmerston, İngiliz konsolosun Kudüs’te sadece kendisine verilen 

konsolosluk görevlerini yerine getirdiğini dolayısıyla Rusların bu 

şikayetlerinin mesnetsiz olduğunu bildirdi. Fakat bir taraftan da 

Yahudilerin dinî görüşlerine etki edebilmek için konsolosluk etkisinin 

kullanılması talimatını verdi. Ayrıca Palmerston’a göre, Yahudiler 

için İngiltere himayesi bir lütuf sayılmalı, yük olarak görülmemeliydi. 

Finn, Yahudi tarihini okumuş ve bu tarih hakkında yazılar kaleme 

almış bir devlet adamıydı. İbranice’ye hâkimdi. Yahudilere sempatisi 

vardı ve onların haklarını savunma hususunda olağanüstü bir istek 

duyuyordu. 1847’de Paskalya ayinlerinde Yahudilerin Hıristiyan 

kanını kullandıklarına dair Kudüslü Hıristiyanların ortaya attıkları 

görüşü ortadan kaldırmayı dahi başarmıştı. Finn, Filistin’deki 17 yıllık 

hizmeti sırasında Yahudiler için sadece duygusal davranmıyor dahası 

Yahudi yerleşiminin sağlanması gerektiğini düşünüyordu. Bakan da 

konsolosunu destekliyordu (Friedman, 1968: 38).   

Yahudilerin gönlünü almak için başta İngiliz konsolosu olmak üzere 

Avusturyalı, Prusyalı konsoloslar Yahudilerin burada mabet açmaları 

için yardımda bulunuyorlar, onlara desteklerini esirgemiyorlardı. 

Fetva makamından alınan fetvaya uygun olarak burada sinagog 
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açmalarına müsaade edilemeyeceği Osmanlı yetkilileri tarafından 

İngiliz yetkililere bildirilmişti. Yahudiler her iki dinin mensupları 

tarafından istenmediklerinden burada ibadethane açmalarının önü 

alınamayacak sonuçlar doğuracağı gayet iyi bilindiği için devlet bu tür 

girişimlere ve misyoner çalışmalarına müdahalede bulunuyordu (BOA, 

A.MKT.UM, 74/58, H. 12.11.1267 (M.  08.09.1851). 

Samuel Gobat, Alexander’ın ardından piskoposluk görevini devraldı 

(1846-1879). Gobat’ın hedefi Yahudilerden ziyade Ortodokslardı. 

Bunun nedeni ise gayet açıktı. Yahudiler dinlerini değiştirmiyorlardı. 

Katolikler ise yaratılanın (Hz. İsa) ilah olamayacağını (oysa Hz. 

Meryem de yaratılmış idi.), Protestanların şüphesiz bir sapkınlık 

içinde olduklarını düşünüyorlardı. Müslümanlara gelince onlar zaten 

bu hususta belki Yahudiler ve Katoliklerden daha katıydılar. Zaten 

Müslümanlar arasında dinî propaganda yapmak yasaktı (Cevizliler, 

2014: 126). Dahası cezası ölümdü (Öney, 2003: 345). Zaten 

Protestanlar da Müslümanları bilmiyorlar ve onları uydurulmuş bir 

peygamberin takipçisi, bu peygamberin ortaya attığı kitabın (Kur’an-ı 

Kerim kastediliyor) yazdıklarından dahi bîhaber cahil, lanetlenmiş 

insanlar topluluğu olarak görüyorlardı. Ortodokslar üzerindeki 

çalışmaları da bekledikleri sonuçları vermedi. Hatta onlar da 

İngilizlere mukavemet ediyorlardı.  

1852’de Nasıriye’de bir grup Katolik, Church Missionary Society’nin 

açtığı Protestan okuluna saldırmış, bir misyoneri yaralamış, 1853’te de 

yine bir grup Ortodoks Nablus’ta bir hane kilisesine ayin esnasında 

saldırı düzenlemişlerdi. Bu saldırıların sebebi ise Gobat’ın her iki 
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mezhep mensupları arasında yürüttüğü çalışmalardı (Robson, 2009: 

11). Bunun üzerine farklı bir çalışma prensibi benimseyerek tekrar 

tüm din ve mezhepler üzerinde eğitim, sağlık, çeşitli sosyal 

yardımlaşma kuruluşları açarak Protestanlığı yaymaya gayret ettiler. 

Mesela Gobat 42 Anglikan okulunun yanı sıra klinik, yetimhane gibi 

kurumların açılmasına ön ayak oldu, bölgedeki Alman misyonerleriyle 

İngiliz misyonerleri arasında iş birliğini sağladı (Öney, 2003: 344-

345). Lakin İngilizler yine de misyonerlik hususunda her iki 

piskopostan beklediklerini elde edemediler. Burasını İngiliz nüfuz 

bölgesi yapmak için Protestan nüfus meydana getirmeleri gerekiyordu. 

Zira İngilizlerin burada hamiliğini üstlenebilecekleri Protestan nüfus 

veya fraksiyon yoktu. Oysa Fransızlar Katoliklerin, Ruslar 

Ortodoksların hamiliğini üstlenerek burada kalmalarına meşru bir 

gerekçe bulmuş oluyorlardı (Robson, 2009: 12). Üstelik Tanzimat 

Fermanı da Avrupa devletlerine Osmanlı coğrafyasında daha rahat 

hareket etme imkânı sunuyordu. Bundan istifadeyle İngiliz 

misyonerleri adeta Fransızlar ve Rusların yanı sıra bölgede biz de 

varız dediler, fermanı gerekçe göstererek Hıristiyanlık adına Osmanlı 

coğrafyasından istediklerini almaya başladılar. 1849’da İsa Mesih 

Kilisesinin inşa edilmesiyle burada İngilizler için adeta bir üs 

meydana getirildi. İngilizler artık diplomatik misyonları sayesinde dinî 

misyonerlik faaliyetlerini daha rahat yürütebilirlerdi. Dinî misyonerlik 

siyasî misyonerliğin temsilinde oldukça önemli bir yere sahip 

olduğundan İngilizler burada nüfuzlarını tedricen yayabileceklerdi.  
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1839 Tanzimat Fermanı mezhep değiştirmeyi yasaklarken 1856 

Islahat Fermanı azınlıklar ve farklı mezheplere ayrıcalıklar sunuyordu. 

Oysa yukarıda bahsi geçtiği üzere burada Protestan nüfusu yoktu. 

Fakat bu bile İngilizleri durdurmaya yetmedi. Süratle 

Protestanlaştırma faaliyetlerine başladılar. Bu çalışma belki de en 

başta siyasî bir gayeye hizmet ediyordu. Misyonerler Doğu Hint 

Kumpanyasının emrinden çıkıp İngiliz Dışişleri Bakanlığına 

bağlanınca (1813 ve 1833 tarihlerinde düzenlenen iki kanunla şirketin 

ticarî tekel imtiyazı ve fonksiyonları elinden alındı ve doğrudan 

İngiliz Hükûmetine bağlandı (Özcan, 2000: 294-295.)) mesele bâriz 

bir şekilde siyasî mâhiyete büründü (Sevinç, 2009: 179).  

Devletin tutumu karşısında Kudüs’te bulunan İngiliz Protestan 

milletinin ruhani reisi, kendi milletinin haklarına müdahale edildiği, 

haksız muamelede bulunulduğu gerekçesiyle mahallî idareye şikâyette 

bulunuyordu. Oysa bir kısım Protestan misyoner para itasıyla 

Protestanlık lehinde çalışmalarda bulunuyorlar, bazı aşiretlerin küçük 

aile fertleri arasında misyonerlik yapıyorlardı. Kendilerine müdahale 

olununca da mutasarrıflığa bu hususa dair rahatsızlıklarını ifade 

ediyorlardı (BOA, A.MKT.UM, 16/46, H. 10. Recep 1266, M. 

22.05.1850). Oysa din adamları ve misyonerlerin çalışmalarından 

Müslümanlar, Katolikler ve Ortodokslar bir hayli rahatsızlardı. Bir 

nevi İngiltere devlet dini olan Anglikanizm, Yahudiler ve Hıristiyanlar 

üzerinden burada kendisine saha açmaya yönelik faaliyetlerine 

Osmanlı mahallî idaresi kayıtsız kalamıyordu. Bunun akabinde de bu 
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hususta İngiliz makamları mutasarrıflığa şikayetlerini bildiriyorlardı. 

Lakin tüm rahatsızlıklar ve karşı çıkmalara rağmen İngiliz temsilciler 

misyoner çalışmaları ve korumacı politikalardan vazgeçmiyorlardı 

(Robson, 2009: 14-15).  

Bu hususa dair bir misal ise; aslen Rusya Devleti tebaası olup 

Kudüs’te ikamet eden Sabetay adındaki Yahudinin önce Nablus’a firar 

edip burada Müslüman olmasıdır. Mehmed Said adını alan şahıs 

Nablus Kaymakamı Süleyman Bey’in desteğiyle İslam’ı öğrenmek 

için mektebe başlatıldı. Bunu haber alan İngiltere Devleti konsolosu 

adı geçen şahsın ülkesinin tebaası olduğunu, bu nedenle Yahudi 

mürebbisine tekrar teslim edilmesini bir tezkere ile yerel hükûmete 

bildirdi. İlgili şahsın bizzat kendisinin “herhangi birisinin muʻaveneti 

ya da telkini olmaksızın Nablus’a ulaşıp burada hür iradesiyle İslam’ı 

kendisine din olarak seçtiğini ve aslâ ve katʻa İngiliz tebaʻası 

olmadığını” (BOA, A.MKT.UM, 16/46, H. 10. Recep 1266, M. 

22.05.1850) beyan ettiği cevaben konsolosa bildirildi.    

Bir başka örnek ise Protestan külliyesinde kapıcılık hizmetinde 

bulunan David adındaki Yahudinin 1853’te Protestanlık Mezhebine 

tâbî olmasıdır. Şahıs kısa süre sonra da eşinin aynı mezhebe geçmesini 

talep etti. Yahudiler ilgili şahsın Yahudilikten Hıristiyanlığa 

dönmesinde dahli olduğu gerekçesiyle İngiltere Konsolosluğuna tepki 

gösterdiler. Gelen tepkiler üzerine Konsolos Finn, kapıcı ve eşinin 

hamisi olduğunu bildirdi. Gerekçesi ise adı geçen şahsın kilisenin 

kapıcısı olmasıydı. Hiçbir fırsatı kaçırmayan İngiliz misyonerler bu 

fırsatı iyi değerlendirdiler. Usulen ve ahden böyle bir yetkisi 
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bulunmayan konsolosun ilgili şahısların dinlerini değiştirmelerini 

açıktan desteklemesine karşın kendisini uyarıcı mahiyette resmî yazı 

ilgili konsolosluğa derhal gönderildi (BOA, A. DVN. DVE, 17/48, H. 

22.03.1269 (M. 03.01.1853). Dinler ve mezhepler arası dengeyi ve 

asayişin sağlanmasını önceleyen devlet, David’in eşinin yanında 

olmasını sakıncalı bulduğu için ilk iş olarak eşinin David’ten ayrı 

tutulmasını ve David’in en kısa zamanda Kudüs’ten uzaklaştırılmasını 

bildirdi (BOA, HR.MKT, 55/7, H. 07.04.1269 (M. 18.01.1853).  

Bu başlığı toparlamak açısından ifade etmek gerekirse İngilizler 

Filistin’de siyasî, dinî, ekonomik ve stratejik çıkar temelli bir saha 

oluşturabilmek için buraya gönderdiği misyonerlerinden ziyadesiyle 

istifade ettiler. Tabi bu durumun meydana gelmesinde bu dönemde 

Osmanlı Devleti’nin içine düştüğü hassaten ekonomik ve askerî 

bunalımı, (ki bu bunalım Osmanlı siyasetine olumsuz yönde 

aksediyordu), dikkate almak gerekir. 

Kırım Harbi Sonrası Faaliyetler: Filistin’e Yahudi İskânı 

İngilizlerin çalışmalarından rahatsızlık duyan yalnız Osmanlılar 

değildi. Ruslar da İngilizlerin Kudüs ve çevresindeki çalışmalarından 

bir hayli rahatsızlardı. Rusya, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda 

olduğu gibi buradaki Ortodoksların da haklarını koruyamadığını 

ayrıca İngiltere, Fransa gibi Batılı devletlerin bunlar üzerindeki 

çalışmalarına kayıtsız kaldığını, Sultanın bu kayıtsızlığı karşısında 

kendisinin kayıtsız kalamayacağını bir nota ile bildiriyordu (Osmanlı 

Belgelerinde Kırım Savaşı, 2006: 70-71). Osmanlı Devleti’nin savaşı 
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önlemeye yönelik güttüğü siyaset sonuçsuz kalınca Kırım Harbi 

olarak bilinen Osmanlı-Rus Harbi başladı (1853).  

Bu savaşta Rusları Balkanlar, Karadeniz ve Filistin’den uzaklaştırmak 

isteyen İngiltere ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin yanında savaşa dahil 

oldular (Osmanlı Belgelerinde Kırım Savaşı, 2006: 72-73). 1856’da 

Osmanlı ve müttefikleri Rusya’yı mağlup etmeyi başardılar. Savaş 

sonrası düzenlenen Paris Kongresi Osmanlı Devleti’ni bir Avrupa 

devleti olarak ilan ediyordu. Ruslar tüm Osmanlı coğrafyasında 

olduğu gibi Kudüs’te de çalışmalar yürütemeyeceklerdi. Lakin bundan 

sonra Avrupa’da muvazene kökünden değişmeye başladı. İtalyanlar ve 

Almanlar sırasıyla 1870 ve 1871’de bağımsız devletler olarak ortaya 

çıktılar, 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi patlak verdi ve savaş sonunda 

Ruslar, Kırım Harbi öncesi çalışmalarına döndüler (Uçarol, 1995: 

337-347). Bu dönemde yani 1853-1880 yılları arasında Kudüs ve 

çevresinde siyasî alanda olduğu gibi dinî alanda da hem İngilizlerin 

hem de diğer Hıristiyan devletlerin çalışmaları bir hayli sınırlı kaldı.  

93 Harbinden kısa süre sonra İngiltere’de yönetim değişikliği oldu ve 

Osmanlı Devleti’nin desteklenmesinden ziyade paylaşılması taraftarı 

olan William Eward Gladstone ve onun partisi Liberal Parti hükûmeti 

1880’de devraldı. İngilizler bundan sonra Orta Şark’ta kritik bölgeleri 

işgal çalışmalarına başladılar. En önemli bölgelerden olan Akdeniz’in 

doğusuna kıyısı olan Mısır’ı fiilen ele geçiren İngilizler 

İskenderiye’de konuşlu filosuyla Akdeniz kıyısını emniyet altına 

aldıkları gibi Filistin’e de rahatça ulaşabiliyorlardı. Aynı dönemde 

Osmanlı Devleti denizden ve karadan buraya ulaşmakta bir hayli 
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güçlük çekiyordu (BOA, DH.ŞFR, 114/73, 29.05.1298  (M.  

29.04.1881).  

26 Mayıs 1881’de Kudüs’ten merkeze gönderilen resmi yazının 

muhtevası bir hayli önemlidir. Zira bu yazıda İngilizlerin satın 

aldıkları hayvanlara bakmak bahanesiyle bölgeden şahıslar 

celbettikleri, aslında bu kişileri bakıcılık maksadıyla değil fakat 

bölgedeki çalışmalarında bizzat İngilizlere hizmet etmeleri için 

“asker” kastıyla toplatıldıkları bildiriliyordu. Burada İngilizlerin 

kontrolü sağlamaları oldukça önemliydi. Çünkü İngilizler Mısır’ı 

işgale hazırlanıyorlardı (Nitekim 13 Eylül 1882’de bu 

gerçekleşecektir.). Yani Süveyş Kanalının iki yakasını ele geçirip Orta 

Şark’ın belki de en muhkem coğrafyalarını kontrol etmeyi 

amaçlıyorlardı. Bu sebeple tür faaliyetlere bir hayli ağırlık 

vermişlerdi. Fransızlar Cebel-i Lübnan ve Bilad-ı Şam’ı fiilen ele 

geçirdikleri için devletin buraya ulaşmak için karadan bağlantısı 

kalmamış, 1878’de Kıbrıs’ın İngilizler tarafından işgal edilmesiyle de 

Filistin’e deniz ulaşımı kopmuştu. Yani Filistin adeta kendi kaderine 

terkedilmiş gibiydi (BOA, DH.ŞFR, 115/23, H. 26.06.1298 (M. 

26.05.1881).  

Osmanlı Devleti’nin bu yalnızlık sürecini İngilizler değerlendirmek 

niyetindeydiler. Kudüs merkezli kontrollü bir Yahudi devleti kurmak 

istedikleri için Yahudilerin buraya gelmelerini destekliyorlardı. Lakin 

Kudüs’te üç dinin mensupları arasında oldukça hassas bir denge vardı. 

Bu dengenin korunması bölgenin asayişi için oldukça önemliydi. 

Ayrıca İngiliz siyasiler siyasi saiklerle bu çalışmalarla yürütseler de 
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burada Hıristiyanlar ve Müslümanlarca Yahudilere karşı bir 

memnuiyet cârî idi. Bu nedenle Yahudilerin burada meskûn hale 

getirilmemeleri için devlet kararlı bir duruş sergiliyordu. Bu duruma 

İngilizler karşı çıksa bile devlet bundan taviz vermiyordu. Buraya 

ziyaret için gelenlere bir ay müsaade ediyor bundan sonra 

memleketlerine dönmelerini sağlıyordu. Tabi bu ziyaret belirli şartlara 

bağlıydı. Bir ay içerisinde ibadetlerini yerine getirmeleri ve derhal 

burasını terk etmeleri gerekiyordu. Lakin İngiliz konsolosları 

üzerlerine düşeni yapmadıkları için kendi tebaası olan Yahudiler 

burada kalıyorlardı. Devlet bu durumdan rahatsız olduğu için 

İngiltere’nin Kudüs Konsolosluğuna baskı yapıyor ama İngiliz 

yetkililer işi yavaştan alıyorlardı. Yahudilerin gayesi bir aylık süreyi 

üç aya çıkarmaktı (BOA, A.MKT.MHM, 495/44, H. 28.03.1305 (M. 

14.12.1887). Konsolos Noel Temple Moore (1863–1890)’un talebi ile 

devlet bu müddeti üç aya çıkarma kararı aldı. Bununla yetinmek 

istemeyen Yahudiler burada sürekli kalmak istediler. Destekçileri ise 

İngiltere konsolosuydu. Lakin Osmanlı otoriteleri, burada sadece 65 

yaşını geçmiş olan ecnebi Yahudilerin kalmalarına müsaade 

edilebileceğini İngiliz temsilciye bildirdiler. Böylelikle burada Yahudi 

nüfusunun artmasının önüne geçilmeye çalışılıyordu.  

 

 
 Günümüzde İsrail Devleti elli yaşın altındaki erkeklerin Kutsal Mekan’a 

girmelerini yasaklamış durumda. Kapıların girişine yerleştirilen dedektörler 

vasıtasıyla Mescid-i Aksa’ya girişler kontrol altında tutuluyor, Yahudi asker ve 

polisi tarafından keyfi olarak bu kutsal bölge saldırıya uğruyor. Bu durum haliyle 

Müslüman devletlerin tepkisine neden oluyor fakat Müslümanların Kabe’den önceki 

kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın artık İsrail Devletinin neredeyse tamamen kontrolü 

altına girdiği gerçeğini değiştirmiyor. 
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Filistin’de kurulacak Yahudi devletinin İngilizlerin menfaatlerine 

hizmet edeceği, fiili kontrolü elinde bulundurduğu Mısır’ın ardından 

Süveyş Kanalının diğer yakasını kontrollerine almalarını 

kolaylaştıracağı için İngiliz temsilciler, Yahudi nüfusun burada 

artması için Yahudilere desteklerini esirgemiyorlardı (BOA, DH,MKT, 

1485/68, H. 02.06.1305 -(M. 16.01.1888 )3. Suriye Valiliğinden 

Kudüs’te ikâmet eden yabancı devletlerin konsoloslarına gönderilen 

tahriratta “…tebaʻa-yı ecnebiyeden olan Mûsevîlerin Arz-ı Filistin’de 

ikâmetleri için muʻayyen olan müddetin inkızâʻsında memleketlerine 

ʻavdetleri hususunda konsolos-u mûmâ-ileyhimâdan talep…” 

olunmuş lakin İngiltere konsolosu kendi tebaaları için bu durumu 

kabul edemeyecekleri cevabını vermişti. Vali Paşa ise İngiliz tebaası 

olan Yahudilerin bir ay içerisinde Filistin’i terke mecbur olduklarını 

“…İngilizlerin bölgede bulunan şahıslara gayr-i kanûnî olarak 

himâye, tavsiye ve muʻâvenette bulunamayacaklarını…” kendisine 

tebliğ ediyordu (BOA, HR.TO, 263/31, R. 6.8.1303 (M. 18.10.1887)). 

Osmanlı otoriteleri Yahudilerin Kudüs’e gelmelerinden pek memnun 

değildi. Oysa Hıristiyanlığın farklı mezheplerine mensup olanlar, 
 

3 “…Süveyş Kanalının beri tarafını nüfûzu tahtına geçirmek isteyen İngilizler her 

sene mevâsim-i muhtelifede bir heyeti mahsûsa gönderub ol havâlîde bulunan bazı 

meşâyihe ʻatâyâ ve hedâyâ keşîde tevzîʻ ile muhabbet ve tevcihi mahsûsalarını celb 

eylemeleri…” BOA, Y.PRK.UM, 23/66, H. 25.05.1309- “…İngiltere hükûmetinin tâ 

Ümid Burnundan bedaʻ  ile vasâtî Afrika’yı yed-i …. almış ve yevmen fi yevmen 

ilerleyerek eczâyı memâlik-i şâhânelerinden bulunan Sûdan- Mısriyye’yi dahi 

zabtına geçirmek üzre hem Hıtta-i Mısriyye hem de Sûdan cihetlerinden ve 

Habeşistan civarlarından rü’esâ-yı İslâmiyyeyi hiddet (?) ve cebir sûretleriyle taht-ı 

tahakkümüne almağa çalışmakda bulunmuş olduğunu bi’l-beyân hükûmet-i 

mezkûrenin bundan maksadı Ümid Burnundan Hartum’a kadar cesâmet ….. 

Hindistan’a muʻâdil ve Avrupa’ya daha yakın bir hükûmet kuvve-i teşkil ve tesis 

itmek merkezinde bulunduğundan…”BOA, Y.PRK.HR, 23/1, H. 01 Şaban 1314 (M. 

05.01.1897) 
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Osmanlı devlet adamlarında aynı memnuniyetsizliği meydana 

getirmiyordu. Çünkü Yahudiler Kudüs’e gelirken, bilhassa 19. 

yüzyılın son çeyreğinden itibaren bir daha dönmemek 

arzusundaydılar. Bu nedenle bir aylık kalış süresini öncelikle 

uzatmanın, akabinde süresiz kalmanın yollarını arıyorlardı. Mesela 

Kudüs’ten çıkarıldıktan sonra hile ve desiseye başvurarak Suriye, 

Mısır ve Halep’e gidip ikamet tezkeresi alıyorlar, karayoluyla tekrar 

Kudüs’e geliyorlardı. Buna gerekçe olarak da ticareti gösteriyorlardı. 

Tabi başta İngilizler olmak üzere Yahudilerin dirsek temasında olduğu 

ecnebi devletler Yahudilerin bu çalışmalarına destek oluyorlardı 

(BOA, DH.MKT, 1445/48, H. 20.12.1304 (M. 9.9.1887)). Bu destek 

Siyonist devletin teşkili için mücadele verenlere de sağlanıyordu. 

Nitekim 1897 yılında İsviçre’nin Basel kentinde Theodor Herzl 

idaresinde 1. Siyonist Kongre düzenlenmiş ve bu kongrede Herzl “Ben 

bugün burada Yahudi devletini kurdum, ancak bunu yüksek sesle 

söylersem bütün dünya güler. Fakat beş sene içinde ya da elli sene 

sonra bunu herkes böyle bilecektir” demişti. Yine Herzl “… 

Doğu’nun hastalıkla boğuşan köhnemiş coğrafyasına Batı’nın 

temizliğini, düzenini ve geleneklerini getireceklerini dahası kurulacak 

Yahudi devletinin Doğu karşısında Avrupa duvarlarının muhkem bir 

parçası olacağını…” Almanya’nın Baden Grand Dükü’ne 

mektubunda bildiriyordu4. Bu cümleler Filistin’de ileride büyük 

 
4 Letter to the Grand Duke of Baden: “If it is God’s will that we return to our 

historic fatherland, we should like to do so as representatives of Western 

civilisation, and bring cleanless , order, and the well-distilled customs of the 

Occident to this plague-ridden, blighted çömer of the Orient”. Theodor Herzl, The 

Complete Diaries of Theodor Herzl, Edited by Raphael Patai, Translated by Harry 

Zohn, Volume I, New York, p. 343 
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sorunlar yaşanacağının habercisi gibiydi. Dolayısıyla Kudüs 

Mutasarrıflığı bu tür sıkıntıların önüne geçebilmek için bu kutsal 

topraklara “…memâlik-i ecnebiyeden Yahudi ya da sâ’ir milletlerden 

mûteber olmayanların gelişini engellemeye çalışmış pasaportlarının 

vize edilmemesine…” (BOA, Y.PRK.BŞK, 57/88, H. 16.5.1316 (M. 

2.10.1898)) hükmetmişti. Fakat tüm bu çabalar Yahudileri bir yere 

kadar dizginleyebilmiştir5.  

İstihbârî Faaliyetler 

Misyonerlik temelde gönüllülük esasına dayanıyordu. Misyonerler 

misyoner mekteplerinde iyi bir eğitim aldıktan sonra misyon 

bölgelerine gönderiliyor, misyonerliğin yanında adeta kendi 

cemiyetleri ve ülkeleri adına istihbarat görevini (arşiv vesikalarında 

efal-i muzırra, muzır şahsiyet gibi tabirler geçmekle birlikte 

çalışmanın hazırlanmasında istihbarat görevlisi kullanımı tercih 

 
5 “…Yahudilerin nazarları Arz-ı Filistin olub orada Ben-i İsrail Devleti’ni teşkil için 

her vakitden ziyâde bu son yirmi seneden beri sui ve ikdam eylemeleri gayr-i 

münkerdir. Şu kadar ki Arz-ı Filistin, Devlet-i Muʻazzama-yı Osmaniye’nin taht-ı 

hükümrâniyesinde bulunduğu şöyle dursun düvel-i muʻ azzamayı sâ’irenin dahi kıtʻ 

a-yı mezkûrede olan hukûk-ı müştereke-i diniyelerine nazaran Yahudilerin oralara 

hicret ve tavattunları bâdî-i nazarda mehâzirden sâlim hükm olunursa da işbu 

tâ’ifenin efkâr-ı hafiyye ve ahvâl-i ʻumûmîyesi hâde-i tedkikden geçirildikde … 

olduğu nihâyât olur. Yahudiler bu halde terk yani Arz-ı Filistin’e hicret ve 

tavattunlarına müsâʻ ade olundukda otuz sene geçmeden bütün Arz-ı Filistin’i taht-ı 

tasarruf ve temliklerine geçireceklerine şüphe yokdur zîrâʻ: bundan beş on sene 

evvel …. On guruş kıymeti olan bir arâzi el-yevm Yahudiler tarafından iki yüz üç yüz 

ve bazen daha ziyâde bir kıymetle mübâyaʻa  idildiği ve ehl-i zirâʻat mebâliği olan 

tama’ ve ihtiyacına ve tâ’ife-i merkûme vesâyesine dayanamayıp bi’t-tabî arazisini 

teslime mecbur olmasına ve bu yolda bu günkü günde Hayfa’dan Gazze’ye kadar 

olan sevâhilin yüzde elli nisbeti taht-ı tasarruflarına alarak mevâki-i muhtelife-i 

sâ’irede dahi câlib-i nazar-ı hayret olacak muntazam cesim ve Avrupakâri köyler 

koloniler teşkil idüb fenni zirâʻat tamamiyle tatbîkâtına sui ve ikdam 

eylemelerine…” BOA, Y.PRK.UM, 23/66, H. 25.05.1309 (M. 27.12.1891) 
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edilmiştir) icra ediyorlardı. Zira misyonerliğin sorunsuzca icrasında 

istihbarat görevlilerinin hedef coğrafya hakkında verdiği bilgiler önem 

arz ediyordu. Peki bu misyonerler yalnız dinî eğitime ya da istihbarat 

eğitimine mi tâbî tutuluyorlardı? Hiç kuşkusuz bu sorunun cevabı 

“hayır” olacaktır. Çünkü misyoner adayları öncelikle Hıristiyanlık ve 

kutsal kitap İncil’e sadakatlerini göstermeliydiler. Bunun akabinde 

mektep, hastane gibi kurumlarda çalışabilmek için ilgili eğitimi 

alırlardı. Çünkü bir misyoner hekim olarak yetiştiriliyorsa hekim 

sıfatıyla gittiği bölgede İnsanların dertlerine derman olması fakat aynı 

zamanda İncil’in öğretilerini hastalarına empoze etmesi 

tembihleniyordu. Nitekim bu kişiler yalnız tedavi esnasında ve 

sonrasında değil verdikleri ilaçların üzerine İncil’den ayetler yazarak 

Protestanlık propagandası yapmaktan geri durmuyorlardı (BOA, İ.DH, 

888/70685, H. 18.8.1300 (M.24.06.1883)) 6. Misyonerlerin de ifade 

ettikleri gibi “İnsanın olduğu yerde acılar vardır. Acıların olduğu 

yerde de misyonerlik için uygun bir fırsat vardır.” (Günay, 2002: 

155). Türk Misyonlarına Yardım Cemiyeti tarafından neşredilen bir 

kitapta tıbbî misyonların ifa ettikleri vazife şu şekilde ifade edilmiştir. 

“Tıbbi Misyonlar İncil öğretiminin öncüleridir. Bunlar, başka bir 

evanjelizm ağacı dikilmesi imkânsız olan yerlerde fidan 

yetiştirebilirler. Doktor, diğer misyonerlerle ne bir münasebeti olan 

ne de münasebeti isteyen birçok insanı doğrudan doğruya kabul 

 
6 “…Kerek’de mukîm İngiliz doktor Mister Conson ahâliyi Protestan Mezhebine 

celb ve terğib içün icrâ-yı  va‘az ve nasîhat itmekde ve erbâb-ı mürâca‘at ve âyât-ı 

İnciliyye’yi hâvî reçeteler virmekde olduğuna ve devam iden bu hâlin hâsıl ideceği 

mahâzire binâ’en oradan kaldırılması…” BOA, DH.MKT, 703/7, H. 7.02.1321 (M. 

05.05.1903) 
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edebilir. Bir hekim nerede olursa olsun bir dispanser açtığı zaman 

şifa verici mahareti yüzünden kendisine başvuranlarla kuşatılır. Bu 

yobaz bir İslam mollası veya bir fakir onun elini öpecek; kör, topal, 

mefluç insanların, can çekişen ana babaların İsa’ya hazin 

yakarışlarını andıran bir sesle ona yalvaracaklardır (Güngör, 34). 

Nablus Mutasarrıfı Fethi Bey misyonerlerin “…hastahanelere 

müracaat eyliyen bîçâregânın dûçâr ve hin-i halel ya da halil olmuş 

kuvve-i maneviye ve maddiyelerinden istifade…” etmekten geri 

durmadıklarını Beyrut Vilayetine gönderdiği layihasında ifade ediyor 

ayrıca devletin bu misyonerlerin yardım kisvesi altında olarak 

Protestanlık dışındaki mezheplerin mensuplarının hatta Yahudi ve 

Müslümanları Protestanlaştırmaya çalışmalarının önüne geçmesi için 

burada sağlık kurumları vücuda getirmesinin elzem olduğunu, bu 

hizmetlerin gerçekleştirilmemesi halinde Filistin topraklarının 

ecnebilerin bilhassa İngilizlerin eline geçeceğini bildiriyordu (BOA, 

DH, İD, 34, H. 23.06.1329(M. 21.06.1911), s. 6). 

Bununla birlikte bazı hadisler de misyonerlerin işini bir hayli 

kolaylaştırıyordu. Amerikalı bir tıp uzmanı olan Dr. Retbat 

Beyrut’tayken Hz. Muhammed’in “Aslandan kaçar gibi cüzzamlıdan 

kaçın” hadisine rağmen bu hastalığın bulaşıcı olduğunu kabul 

etmiyordu. Kendisi gibi düşünenler de bu hastalığın ortaya çıktığı 

yerlerde şifa dağıtıcılığın yanında misyonerlik de yapıyorlardı. 

Hastalığın bulaşıcı olduğu anlaşılınca tabi hadisin de sahih olduğuna 

kanaat getirdiler (Halidi ve Ferruh, 1998: 79). Hekimler kadar olmasa 

da konsolos, seyyar konsolos ve konsolosluklarda görev yapanlar da 
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İncil anlatımında önemli bir yere sahiptiler. Bu nedenle görev 

yerlerine ulaşmadan evvel ticarî hususlarda bilgi sahibi olurlardı. 

Ardından misyon bölgelerine ulaşırlar ve asıl gayelerini yerine 

getirirlerdi (Erdem, 2004: 281). 

 

Bundan önceki satırlarda ifade edildiği üzere misyoner çalışmalarında 

istihbarat görevlileri önemli bir yer tutuyordu. Misyonerler misyon 

bölgelerine misyoner değil de hekim, muallim, mühendis ya da mimar 

sıfatıyla gidiyorlardı. Aynı zamanda bu meslekler üzerine eğitim 

aldıkları için gittikleri yerlerde bu mesleklerden de istifade 

ediyorlardı. Bulundukları bölgelerde bu meslekler sayesinde bölge 

halkının kalbini kazanmakla kalmıyor, Hıristiyanlığı neşrediyor aynı 

zamanda ülkeleri adına istihbârî bilgiler toplayabiliyorlardı. Yerli 

unsurlardan ikna edebildikleri ya da satın aldıkları kişileri bu yolda 

kullanmaktan geri durmuyorlardı. 

Kudüs’ten gelen ariza bu hususa dair önemli bilgiler ihtiva etmektedir. 

Şöyle ki, arizada İngiliz misyonerleri tarafından maaşlandırılan Yusuf 

el-Esʻad adındaki Nâsıralı Hıristiyan bir şahsın Kudüs’te bulunan 

köyleri dolaşarak, İngiltere adına istihbaratta bulunduğu, Hıristiyanlık 

itikadına dair kitaplar neşrettiği için meselenin halli hususunda ne 

yapılması gerektiği ile ilgili Dahiliye Nezaretinden bilgi talep 

ediliyordu (BOA, DH.ŞFR, 134/29, R. 24.9. 1303 (M. 06.12.1887). 

Bunun üzerine İstanbul ilgili şahsın takip edilmesini ve kontrol altında 

tutulmasını mutasarrıflığa bildirdi. Kısa süre sonra bu şahıs gözaltına 

alınarak sorguya çekildiğinde kendisine isnad edilen suçlamaları kabul 
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etti. Durum tekrar Dersaadet’e bildirilince şahsın İslamiyet 

aleyhindeki çalışmaları göz önünde bulundurularak buradan merkeze 

gönderilmesi kararlaştırıldı ve bu karar tekrar Kudüs Mutasarrıflığına 

bildirildi (BOA, DH.MKT, 1469/117, H. 29.03.1305 (M. 15.12.1887 )- 

BOA, DH.MKT, 1481/91, H. 17.05.1305, (M. 31.01.1888 )). 

Başka bir misal ise yine İngiliz misyonerleri tarafından desteklenen 

İlyas ibn Kanos isimli şahsın aleni olarak İslamiyet aleyhindeki 

çalışmalarıdır. Bu kişinin Lübnan ahalisinden olup İngiliz Protestan 

misyonerleri adına Kudüs’te dolaşarak İncil’den pasajlar okuduğu ve 

İngilizler lehine jurnalcilik yaptığı hakkında tutulan defterin 

muhtevasından anlaşıldığı, ayrıca “…buradaki çocuklara tâʻlim ve 

tedris ettirdiği ahâliye telkinât ve teşvîkâtda bulunduğu için adı geçen 

şahsın memleketine tard edilmesi…” şahsın İngiliz misyonerlerinin 

telkinatıyla Kudüs’te köyleri dolaşarak bura halkını İslam’a zararlı 

sözlerle şaşırtmaya çalıştığı, burasının mevkiinin öneminin de göz 

önünde bulundurularak bu şahsın buradan uzaklaştırılması için gerekli 

müsaadenin verilmesi aynı zamanda bu gibi kişilerin faaliyetlerinin 

önüne geçilmesi için Protestan dinî reislerine İngiliz Elçiliği 

tarafından bu ülkenin buradaki konsolosuna tebligatta bulunmasını 

sağlamak için gerekenin yapılması Kudüs Mutasarrıflığından talep 

ediliyordu. Duyulan rahatsızlığa, devlet adamlarının İngiliz 

makamlarına yaptıkları itirazlara rağmen “...İlyas ibn Kanos nâm 

şahsın İngiliz Protestan misyonerler tarafından Kudüs karyesinde 

dolaşarak ahâliye bazı ilkâʻatda bulunması, celb ve tevkîfe devam 

etmesi üzerine memleketine gönderilmesi…” (BOA, DH.MKT, 
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1570/53, H. 29.03.1306 (M. 3.12.1888 )- DH.MKT, 1566/19) Sadaret 

tarafından uygun bulundu.  

Bu hususa dair bilgiler veren birçok vesikası olmasına rağmen son bir 

misal ile yetinilecektir. Urabi Paşa’nın eski taraftarlarından olan 

Mısırlı Abdullah Nedim’in İngilizlerin teklifi ve Mısır Hükûmetinin 

2500 Guruş ilgili şahsa maaş olarak ödemesi ile Yafa’da bir müddet 

oturacağı, bu şahsın bundan önce de Yafa’da ikâmet ettiği ve 

münafıklıkta ehil bir zat olduğu Yafa Kaymakamlığından bildirilmiş 

olup, şahsın bu gelişinde de burada zararlı neşriyatta bulunma ihtimali 

kuvvetle muhtemel olduğundan kendisinin burada ikâmetine müsaade 

edilip edilmeyeceğine dair Kudüs Mutasarrıflığından bilgi isteniyordu 

(BOA, DH. ŞFR, 159/34, R-22-04-1309  (M. 5.7.1893)-İ. HUS, 17/58, 

R. 22.05.(1)309 (M. 04.07.1893)). Abdullah Nedim, Urabi Paşa 

ayaklanmasının (1882) başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 10 yıl 

boyunca gizlenmeyi başarmış fakat 1891’de yakalanarak Yafa’ya 

sürgüne gönderilmişti. Mısır Hükûmeti tarafından şahsın 1892’de 

Mısır’a dönmesine müsaade olunmuş, Mısır’a döndükten sonra el-

Üstâẕ adında bir gazete çıkarıp Mısır Hükûmetini eleştirmekten geri 

durmayınca tekrar Yafa’ya sürülmüştü. İşte bu süre içerisinde 

Yafa’daki çalışmaları mutasarrıflığın kendisine karşı temkinli 

davranmasına sebep oluyordu. Mutasarrıflığın talebi göz önünde 

bulundurularak “merkumun zâbıta nezâretinde olarak Memâlik-i 

Şâhâneden tard ve te’dibi”ne karar verilince Yafa’dan İskenderiye’ye 

uzaklaştırıldı (BOA, Y.A.HUS, 277/54, R. 23 Haziran 1309 (M. 

05.07.1893)). Burada Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile tanıştı. Paşa’nın 
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iltifatlarına mazhar olan Abdullah Nedim, Paşanın mektubu ile birlikte 

İstanbul’a geldi ve burada matbuat müfettişliğine tayin oldu. 1896’da 

İstanbul’da vefat etti (Kılıç, 1988: 125-126).  

Neşriya 

Hıristiyanlığın anlatımında neşriyatın önemi büyüktü. Bu, reçetelerin 

üzerine yazılan İncil’den pasajlar olabildiği gibi risale ve kitap 

olabiliyordu. Bu risaleler ve kitaplar gümrükten geçse bile postane 

memurları tarafından gerekli tetkikler yapıldıktan sonra Filistin’e 

girişine müsaade ediliyordu. En azından prosedür bunu 

gerektiriyordu. Fakat kimi zaman bu incelemeler yerine 

getirilmiyordu. Fransızlar, Ruslar, Almanlar gibi İngilizler de bu 

boşluktan istifadeyle İslam aleyhinde çalışabiliyorlardı. Bu hususa 

dair olan vesikanın muhtevasının önemine binaen belge burada aynen 

verildi. “İngiliz misyonerlerinin reisi” olan “Kisis Kelik nâmındaki 

şahs adına Kudüs’e gönderilen bir adet kitap ve Kudüs Latin 

Manastırı nâmına gönderilen Fransızca 5 adet kitabın muhtevâsının 

mûzır ifadeler içerdiği, bunun için bunların alıkonulması gerektiği, 

Kur’an-ı Kerim tercümesi ve Hazreti riyâsetpenâhi ve’l-İslam 

nâmındaki eserlerin de muhtevâsının sakıncalı olabileceği bedîhî 

olduğundan bu eserlerin ayrıca bu tarz kitapların Kudüs’e ulaşmadan 

önce postane memurlarınca dikkatle incelenmesi gerektiği...” (BOA, 

 
 “İngiliz misyonerlerinden J.H. Sanjovik ile S. Ate nâm rahibler nâmına vürûd idüb 

Kuds-i Şerif sansürü tarafından zabt idildigi istihbar kılınan Paraday Pardo nâm iki 

kıtʻa kitabı…” BOA, MF.MKT, 216/41 
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MF.MKT, 167/128, H. 26.5.1310 (M. 16.12.1892)) Kudüs 

makamlarına bildiriliyordu. 

Muhabere araçlarını Türklerden çok önce ve daha etkili kullanan Batı, 

yeri geldiği zaman bunu kendi menfaatlerine uygun olarak kendi 

kamuoylarında Osmanlı ve İslam aleyhinde yazılar neşredebili-

yorlardı. Misyonerler yoğun bir şekilde faaliyet yürüttükleri halde 

matbuat yoluyla Kudüs ve çevresinde misyonerlere kötü 

muamelelerde bulunulduğunu yazıyor, Kudüs’e ait en küçük sıradan 

meseleler dahi Avrupa şövenleri tarafından mübalağaya kaçılarak ve 

hatta bu bilgiler tahrif edilerek aktarılıyor böylelikle Avrupa kamuoyu 

Osmanlı otoriteleri ve Müslümanlar hakkında yanlış 

bilgilendiriliyordu. Kudüs Mutasarrıflığından Hariciye Nezaretine 

ulaşan şifreli telgrafta Gazet de Colon isimli gazetenin kasıtlı olarak 

yalan haber yaptığı, esasında Kudüs Sancağı dahilinde İngiliz 

misyonerlerine kötü muamelenin söz konusu olmadığı (BOA. HR, TH, 

166/10, R. 14.9. 1311 (M. 26.01.1896)), bu gazete ve diğer zararlı 

neşriyatta bulunan gazete çalışanlarının ise sürekli gözetim altında 

tutularak zararlı faaliyetlerinin önlenmesine gayret edilmesi 

bildiriliyordu (BOA, DH.MKT, 2101/12, R. 20.10. 1314 (M. 

01.01.1899)). Bu hassas dönemde böylesine hassas bir beldede 

misyonerlik gibi son derece tehlikeli bir çalışmanın hele hele bölge ile 

ilgili hiç de hâlis niyetleri olmadığı aşikâr olan İngilizlerin bu tür 

çalışmaları yürütmelerine müsaade edilmesi oldukça düşündürücüdür. 

Zira 1897’de I. Siyonist Kongre gerçekleşecek, bu kongre 

İngilizlerden büyük destek görecektir. 
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Londra’da neşrolunan Grafik Gazetesi Kudüs’te Hıristiyanların 

Paskalya’dan bir gün evvel Kamame Kilisesinde Nur Çıkarma ayinleri 

sırasında burada asayişi sağlayan Asakir-i Mansurenin Ermeni ve 

Rum ziyaretçileri darp ettiği haberini yapıyordu. Olayın aslı tahkikat 

sonucu kısa süre sonra anlaşıldı. İngiltere, Amerika sefirlerinin yanı 

sıra Rum Patrikhanesinden de bilgi istendi, bunlardan da “… mezkûr 

hâdisenin katʻiyyen asl ve esâsı olmayub emn ve âsâyişin berkemâl 

olduğu ve herkesin hükûmet-i seniyye ve ʻAsâkir-i Şâhâneden memnun 

olduğu …” (BOA, Y.PRK.BŞK, 39/24, H. 19.10.1310 (M. 

31.12.1894)) cevabı alındı. Bununla yetinilmeyerek Kudüs’te bulunan 

diğer ülkelerin konsoloslarından bu konu hakkında bilgi istendi. Bu 

konsoloslar ise adı geçen gazetedeki bilgilerin hakikate mugâyir 

olduğuna dair beyanatta bulundular (BOA, Y.A.HUS, 316/78, R. 27.10. 

(1)310 (M. 08.01.1895)). Beyrut Valiliğinden Dahiliye Nezaretine 

gönderilen raporda Kudüs’te bulunan Protestan misyonerleri 

tarafından hazırlanan “el-Şark ve el-Garb Risâlesinin 19 Kânûnusânî 

32 tarihli ve 2 numrolu nüshâsının dîn-i mübîn-i İslâm aleyhinde 

neşriyât-ı muzırra münderiç olub intişârı gayr-i câ’iz görülmesine 

mebni cemʻ ve imhâsı husûsunun îcâb idenlere…” (BOA, DH.ŞFR, 

339/88, 01.12.1320 (M. 14.02.1905) ) bildirildiği ifade ediliyordu. 

Esasında Osmanlı Devleti’nin Hıristiyan tebaasının mütemekkin 

olduğu coğrafyalarda mukaddes kitap ya da kitapların satışı, dolaşımı 

yasak değildi. Devlet Hıristiyanlığı methedip diğer dinleri ilgâya 

çalışan kitapların Hıristiyanlığın diğer mezheplerine mensup olan 
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tebaa veya bilhassa Müslüman nüfus arasında neşredilmesine, bunlar 

vasıtasıyla vaaz edilmesine izin vermiyordu7.   

Bir de Anadolu’yu olduğu gibi Filistin’i de gezen ve istihbârî bilgiler 

toplayan seyyah adı altında bazı İngiliz misyonerleri vardı. Zaman 

zaman bu kişilerin ellerinde İncil ve Hıristiyanlığın öğretilerini anlatan 

neşriyat oluyordu. Bu şahıslar burada İncil’i vaaz etmekten 

çekinmiyorlardı. Zaten Osmanlı Devleti’nin Kudüs ve çevresinin 

fiilen kontrolünü sağlamakta bir hayli zorluk çektiği bu dönemde bu 

tür çalışmalar yürütmek pek sorun teşkil etmiyordu. 18.05.1902 tarihli 

tezkerenin zeylinde “…İngiliz ve Fransız üç kadın seyyahın Mısır’dan 

elde ettikleri murûr tezkeresiyle Akabe üzerinden vâdi-yi Mûsâ ve 

Kudüs’e gelecekleri, bu kişilerin refâkatlerine jandarma verilerek hem 

güvenliklerinin sağlanması bu arada da gözetim altında tutularak 

olası zararlı faaliyetlerinin önüne geçilmesi…” (BOA, HR. TH, 266/7, 

R. 05.03.1318 (M. 18.05.1902)) Suriye Valiliğinden bildiriliyordu. 

Gertrude Bell (Arabistanlı Lawrence olarak isim yapan Thomas 

Edward Lawrence’ın selefidir) gibi devletin başını bu coğrafyada bir 

hayli ağrıtan seyyah kisvesi altındaki istihbarat elemanları göz önünde 

 
7 “Nezareti Maarifi Umumiye Encümeni Teftiş ve Muayene 

 Hâriciye Nezâreti celîlesinden fi 16 Haziran  310 tarihli ve on üç numrolu melfuf 

tezkeresinde Kudüs sansür memuru tarafından zabt olunan Aparadi Pardo nâm altı 

kıtʻa kitâb-ı şahsiye olduğu gibi her tarafda münteşir âsârdan bulunduğu cihetle 

sahibine iʻtâsına dâ’ir İngiltere sefâretinden virilen takrir suretinin 

gönderildiğinden bahisle usûlü emsâline nazaran iktizâsının îfâ ve inbâsı iş’ar 

olunur ketbi mezkûrenin mazarratı gâyet hafif olmağla beraber şahsa mahsus 

olduğu cihetle sefareti müşârunileyhânın iltimâsı  vechle sahibine îʻtâsı husûsunda 

Kudüs Maʻârif Müdürlüğüne emr ve izbârı ve keyfiyetin cevâben nezâreti 

müşârunileyhâya iş’ar buyurulması babında emr ve ferman hazret-i menlehü’l- 

emrindir. Fi 29 Rebiyülâhir  311 ve fi 21 Haziran  310” BOA MF.MKT, 216/41 
 Bu kişi hakkında bak. www.gertrudebell.ncl.ac.uk 

http://www.gertrudebell.ncl.ac.uk/
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bulundurulacak olursa devletin bu kişilere karşı temkinli davranması 

daha iyi anlaşılabilir. Lakin bu tür tedbirler İngilizleri bu tür 

faaliyetlerden alıkoymak için yeterli değildi.  

Kudüs Mutasarrıfı tarafından “mühim ve mahremâne” başlığıyla 

gönderilen istihbârî nitelikli bir yazıda, devlet yöneticilerinin bölgenin 

nüfuzlu aileleri karşısında ne kadar çaresiz kaldıklarını ya da İngiliz 

istihbarat elemanları bu aileler ile iş birliği içerisine girerek devletin 

nüfuzunu nasıl akamete uğrattıklarını bâriz bir şekilde ortaya 

koyuyordu. Şöyle ki, Kâmil Paşa’nın Kudüs Valiliği dönemi ile  Rauf 

Paşa’nın aynı görevi dönemi ve sonrasında Hüseyni ailesine olan 

desteği bu ailenin cüret göstermesine dahası  “… İngilizlerle mümkün 

mertebe tezyîd-i münâsebet itmek ve bütün köylülerle hudûd-ı 

Mısriyye üzerindeki kabâil-i urbânın hükm ve tesirleri altında 

bulundurmak ve hükûmetin haysiyet ve nüfûzunu izâleye çalışmak ve 

tebaʻayı şâhânenin devlete olan râbıta-yı muhabbet ve sadâkatlerinin 

‘ademi devamını arzu ider gibi bazı etvâr ve akvâlde bulunmak 

merakından hiçbir zaman hâlî kalmamalarına …” (BOA, Y.PRK.UM, 

50/126, 12.3.1318 (M.10.09.1900) ) yol açıyordu.   

Kudüs’ün toplumsal ve dinî yapısı göz önünde bulundurulduğunda 

günümüzün tabiriyle küreselleşme ve kültürler arası etkileşime açık 

lakin bir o kadar da karışıklık için uygun bir coğrafya olduğu anlaşılır. 

Bu durum bu bölgeyi oldukça nazik bir hale getiriyor, yerel 

yöneticilerin işini bir hayli zorlaştırıyordu. Ecnebi müdahalesi her 

geçen sene kendini daha fazla hissettirdikçe burasının kontrolü de bir 

o kadar zorlaşmaya başlıyordu.  
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Mektepleşme 

Hıristiyanlığın anlatımında en önemli vasıtalardan birisi de hiç 

şüphesiz mekteplerdi. Misyoner Henry Jessup Hıristiyanlığın 

anlatımında mekteplerin önemini şu sözlerle izah etmektedir. 

“Hıristiyan misyonerleri okulunda eğitim yalnız gaye için sadece bir 

vasıtadır. Bu gaye de insanları İsa’ya götürmek, fertler ve milletler 

Hıristiyan oluncaya kadar onları eğitmektir. Haddizatında eğitimin 

gayesi böyle olması gerekirken, şayet eğitim bu sınırların dışına çıkar 

ve önümüze ilim yönünden iftihar edilecek tecrübeli astronomlar, 

jeologlar, biyologlar, operatörler ve doktorlar çıkarırsa o zaman 

tereddütsüzce söyleyebiliriz ki, bu gibi vazifeler Hıristiyan 

misyonerliği gayesinden uzaklaşmış; yalnız laik ve dünyalık ilimler 

gayesi içine girmiş olur. Bu gibi meslekleri Heidelberg, Cambridge, 

Harward ve Schfield gibi üniversitelerin yapması mümkündür. Sadece 

ruhî hayatın amacı için mücadele eden misyoner üniversiteleri bu gibi 

konularla uğraşmaz.” (Halidi ve Ferruh, 1998: 85) 

İstanbul Alman Lisesi Müdürü Dr. Richard Pröyzer de misyoner 

mekteplerinin Osmanlı coğrafyasındaki temel gayelerinin 

Protestanlığın anlatımının yanı sıra bu mekteplere devam eden 

çocukların kendi ülkelerine olan vatanseverlik hislerini köreltmek 

fakat aynı zamanda mektebin mensubu olduğu ülkeye meftun hale 

getirmek olduğunu ifade etmekten imtina etmiyordu8.  

 
8 “Türkiye, Abdülhamid’in istibdadına nihayet verdiği zaman muhtelif içtimaî 

sahalarda kaos içindeydi. Bu hâl bilhassa maarif sahasında daha çok göze 

çarpıyordu. İlk mektepler yok denecek kadar azdı. Tâli mektepler de öyle bir 

vaziyette idiler ki, çocuklarının tahsillerine ehemmiyet verenler, ya hususî muallim 
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Misyoner mekteplerinin kendi ülkelerinin emperyal çıkarlarına hizmet 

etmek gibi önemli bir misyonları vardı. Mekteplerin bağlı olduğu 

devletler zaman zaman çeşitli etnik, dinî unsurlar, azınlıklar hâkim 

otoriteye karşı tahrik ve teşvik ediliyor ve meydana gelen karmaşa 

ortamından istifade ile hedef ülke ya da bölgede nüfuz kurmanın 

yanında burada önemli kazanımlar elde edebiliyorlardı. Lakin bu 

unsurlar hedef coğrafyada bulunmayabiliyor ya da bulunsa bile 

kontrol altına alınamayabiliyordu. Bu durumda misyoner mekteplerine 

önemli bir görev düşüyordu. Bu görev ise bulundukları yerde kültürel 

koloniler meydana getirmek, ülkelerinin siyasî, iktisadî çıkarları için 

çalışmalar yürütmek, bu çıkarların süreklilik arz etmesi için mücadele 

etmek, bölgenin ya da ülkenin yönetiminde rol alacak idareciler 

yetiştirmek ve bunlar ile ülkelerinin irtibatını sağlamaktı (Öztürk, 

1999: 125).  

 
tutmaya veya çocuklarını ecnebi mekteplerine göndermeye mecbur oluyorlardı. O 

zaman bu ecnebi mekteplerinde Türkçe tedrisatı çok elim bir vaziyette idi. Bu 

dersler birçok ecnebi mekteplerinde seçmeli idi. Şayanı hayrettir ki çocuklarını bu 

derslere iştirak ettirmeyenler, bizzat Türklerdi. Çünkü, Türkçe öğretmenleri de 

Türkçe kitapları da yetersizdi. Abdülhamid devrinde bu mesele o kadar şayanı 

dikkat idi ki, kıraat (okuma) kitapları arasında Avrupa ders kitaplarının noktası 

noktasına Türkçeye çevrilmiş numuneleri vardı. Bu şartlar altında bir çocuğun 

kalbinde vatan hissi, vatan muhabbeti, yurt sevgisi ve millî duygu nasıl 

uyandırılabilirdi? Açık söyleyeyim ki, birçok ecnebi mektebi, ülkeye hizmet etmek 

gibi bir gaye taşımıyordu. Memleketin lisanı bile ihmal ediliyor, çocuğun gözü 

mektebin mensup olduğu memlekete çevrilerek, oranın körü körüne hayranı 

olmasına çalışılıyordu. Çocuklar ecnebi bir memleketin coğrafyasını öğrendikleri 

halde, kendi vatanlarına dair hiçbir şey bilmiyorlardı. Buna ilaveten bir başka 

kötülük de bu mekteplerde Müslüman çocuklarına yapılan dinî tesirler ve telkinlerdi. 

Bu tesirler, son derece muzır ve tehlikeli idi. Bu mekteplerin bazılarında Müslüman 

çocuklar, Hıristiyan ibadet ve dualarına, dinî merasimlere katılmak zorundaydı. 

Hatta bazen bu çocuklara kabahatlerini affettirmek için haç bile öptürüyorlardı. 

Fakat garibi şu ki bu öğrencilerin aileleri bu duruma vâkıf oldukları halde hiçbir 

itirazda bulunmuyorlardı.” https://millicumhuriyet.com/2015/11/16/9322/  

https://millicumhuriyet.com/2015/11/16/9322/
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Misyonerlik eğitim sayesinde de önemli merhaleler katediyorken 

İngilizler Kudüs’te misyonerlik çalışmaları yürüttükleri halde 

mektepleşmeye biraz geç yöneldiler. Oysa bölgede bir nevi rakipleri 

olan Fransızlar, Ruslar hatta Almanlar dahi İngilizlerden daha önce 

mektepleşmeye gitmişlerdi. İngilizler daha ziyade Yahudilere yönelik 

eğitim veriyorlardı. Londra Cemiyeti tarafından Kudüs’te Yahudi 

kızlarına mahsus açılan mektebin yeterli gelmemesinden dolayı 

mektebin yanına iki katlı bir bina daha yapılmasına müsaade edilmesi 

İngiliz misyoneri tarafından yerel yönetimden talep ediliyordu (BOA, 

DH.MKT, 1762/50, H. 03.02.1305 (M. 21.10.1887)).  

 

Kudüs Mutasarrıfı İbrahim Bey Dahiliye Nezaretine gönderdiği 

arizasında Şâmi Sabah isimli misyoner mektebi müdürü ve aynı 

zamanda Yahudiler Arasında Hıristiyanlığın Neşri Cemiyeti (London 

Society For Promoting Christianity Amongst the Jews)’nin bir üyesi 

olan Liner adındaki muallimin eski görevine dönmek niyetinde olduğu 

lakin bu şahsın bundan önceki zararlı çalışmalarının göz önünde 

bulundurularak yeniden bu şahsa fırsat vermemek için lazım gelen 

yazışmaların İngiliz Sefarethanesi ile yapılmasını talep ediyordu 

(BOA, DH.ŞFR, 163/98, R. 8.11.1309 (M. 20.01.1894) ). Mutasarrıfın 

arizası Hariciye Nezaretine intikal etti ve nezaret, İngiltere 

Konsolosluğu ile temasa geçerek Osmanlı Devleti ve İslamiyet 

hakkında birtakım iftiralarda bulunan, Londra’da neşrolunan ve yine 

Osmanlı Devleti ve İslamiyet aleyhinde yayınlar yapan Jerusalem 

Illustrated isimli derginin müellifi olan bu şahsın burada tekrar görev 
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ifa edemeyeceği bildirildi. Şahsın Kudüs’e gitmek istemesinin 

gerekçesinin burada kalan ailesini almak olduğu konsolosluktan 

bildirilince, Maarif Nezareti de ilgili şahsın buradan uzak 

tutulmasından ise Kudüs’te bulunduğu süre içerisinde gözetim altında 

tutulmasını Dahiliye Nezaretine bildirdi (BOA, DH.MKT, 204/76, R. 

29.11.1309 (10.02.1894)). Lakin “…böyle muzır neşriyatda bulunan 

bir ecnebinin Kudüs gibi bir mahalde ibkâʻsı gayr-i câ’iz idüginden 

bahisle iktizâyı hâlin sûreti icrâsı…” yine Dahiliye Nezaretine 

bildirilince şahsın Kudüs’e girişine müsaade edilmedi (BOA, 

Y.PRK.MF, 3/15, R. 11.1309 (M. 13.01.1894)). Hariciye Nezareti ve 

İngiltere Sefareti arasında süren muhaberat sonucu ve adı geçen 

cemiyetin ilgili şahsın Kudüs’e ayak basmayacağına dair teminat 

vermesi üzerine bu mesele savuşturulmuş oldu (BOA, Y.A.HUS, 

295/2, H. 18.10 1311 (M. 24.04.1894)). 

Roschild Ailesine ait Anglo-Jewish Derneği’nin 1897’den kısa süre 

önce kurduğu (Kurulduğu tarihe dair kayda ulaşılamadı.) kız 

mektebinin mütevelli heyetinde dünyanın en zengin ailelerinden 

Yahudi Rothschild Ailesinin üyelerinden İngiltere doğumlu meşhur 

bankacı Leopold de Rothschild vardı. Bu ailenin Yahudi devletinin 

kurulması için National Jewish Found (Ulusal Yahudi Fonu)’a maddî 

ve Siyonistlere olan siyasî desteği herkesin malumudur. Theodor 

Herzl, Haim Waisman, David Ben Gurion ve daha nice Yahudi 

kendilerine destek olması için bu aileye başvurmuşlardı. Bu aileden 

sağladıkları destek Yahudi devletinin kurulmasına oldukça önemli 

 
 O dönemde meşhur bir söz vardı: “Avrupa’da tek güç vardır o da Rothschild Ailesi”. 
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katkı sundu. Devlet, derneğin Yahudi kız çocukları arasında icra 

edeceği çalışmalardan çekinerek bu derneğin mazbatasını iade etmeye 

karar verdi (BOA, BEO, 889/66663, H. 18.07.1314 (M. 22.12.1896)).  

İngiliz misyonerleri Kudüs’te Protestan nüfusu meydana getirmeye 

çalışıyorlar fakat istedikleri sonuca mümkün olan en kısa sürede 

ulaşmayı amaçlıyorlardı. Mekteplerde icra edilecek misyonerlik 

faaliyetleri ile bu sayı arttırılabilirdi. Kudüs’te ikamet eden bir kısım 

Protestan eğitimci, birisi kızlara diğeri de erkeklere ait olmak üzere iki 

mektep açmak istiyorlardı. Oysa burada halihazırda 338 talebelik altı 

mektep vardı. Protestan nüfusa gelince erkek ve kadın olmak üzere 

toplam 232 idi. Yani mevcut mektepler Protestan nüfusun 

ihtiyacından fazlaydı. Bununla yetinmek istemeyen başta İngiliz 

Piskopos olmak üzere Protestan ruhanileri ve elbette misyonerleri bu 

mekteplerin sayısının arttırılması hususunda bir hayli gayret sarf 

ediyorlardı. Lakin bu gayretlerine rağmen istedikleri müsaadeyi 

Maarif Nezaretinden alamadılar ve Hariciye Nezareti de mevcut 

Protestan mekteplerin ihtiyaca ziyadesiyle cevap verdiğini, bu nedenle 

vücuda getirilecek mekteplerin gereksizliğini gerekçe göstererek 

ruhsat vermedi (BOA, MV, 103/1319, R. 13.11.1319 (M. 

26.01.1904)).    

Nablus Mutasarrıfı Fethi Bey, İngilizlerin tıp alanında olduğu gibi 

maarif alanındaki çalışmalarıyla ilgili olarak da önemli bilgiler 

vermektedir. Ona göre misyonerlerin “… zâhiren diyânet ve insâniyet 

nâmlarına tes’is ve küşâd olunmuş olan manastırlarda, mekteblerde 

ve eytamhânelerde her tarafın bâtınen hizmet eylediği…”ni hakikattte 
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ise “…emel ve maksadın büsbütün başka başka şeyler…” olduğunu 

ifade ediyordu. Mutasarrıfa göre İngiliz hükümeti ve bazı İngiliz 

cemiyetleri tarafından bizzat desteklenen bu mektepler Protestan 

olmayan Hıristiyanlar ve Yahudilerin yanında İslam çocuklarına da 

eğitim vermek için gayrette kusur etmiyorlardı. Fethi Bey, el-Aksa 

civarında ders vermek amaçlı olarak inşa edilen fakat dükkân olarak 

istifade edilen odaların tekrar aslına uygun olarak kullanılması 

gerektiğini dahası Mısır’daki el-Ezher Üniversitesine muadil bir 

medrese inşa ettirilerek burada Osmanlı Türkçesi de dahil olmak üzere 

dersler verilmesini ve zamanla maarif alanındaki eksikliklerin 

giderilmesini hükümete teklif ediyordu.  Aksi halde İngilizlerin bu 

“hizmetlerine” karşılık olarak Osmanlı Devletine yakın bir gelecekte 

ağır bedeller ödetebileceklerini, bu bedelin ise Müslümanların ilk 

kıblesi, üçüncü Harem-i Şerifi, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’in 

Sidretü’l-Müntehâya yükseltildiği yer olan kutsal belde Kudüs’ün 

kuvvetle muhtemel olarak İngilizlerin eline geçmesi olacağını iddia 

ediyordu (BOA, DH,İD, 34, H. 23.06.1329 (M. 21.06.1911), s. 6).  

Mutasarrıfın teklifi karşılıksız kalırken Filistin’de Avrupa devletleri, 

bilhassa İngiltere, misyoner mekteplerinde devletin çekincelerine ve 

itirazlarına rağmen artışlar meydana geldi ve bu mekteplerin faaliyet 

alanları genişledi. Burada devletin bu faaliyetlere yönelik 

yaptırımlarının bir hayli hafif kalmasının da payı vardı. Bu mekteplere 

ahali teveccüh gösteriyor ve çocuklarını eğitim için gönderiyorlardı. 

Devlet ise buna karşılık bu ailelere nakdî ceza uyguluyordu. Çünkü 

bunun ötesinde herhangi bir yaptırım uygulanamıyordu. Mektep 
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çalışanları kısa süre sonra bu ailelerle irtibata geçerek gizlice bu 

çocukları mekteplerine kazandırıyorlardı. Kimsesiz çocuklara 

herhangi bir yaptırım uygulanamadığı için bunların mekteplere 

kazandırılması daha kolay oluyordu. Mahallî idarecilerin burada 

mektepleşmeye gidilmesi ve maarif işini bizzat kendi kontrolüne 

almasına yönelik taleplerinin tam olarak karşılanmaması ve yukarıda 

nazara verilen eksikliklerden ve aksaklıklardan dolayı yabancıların 

İslam ve devlet aleyhinde propaganda yapmalarının önüne 

geçilemeyecektir9.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 “…Misyoner mekteblerine gelince Kudüs Livası bütün Hıristiyanlık ‘aleminde ehemmiyeti 

mahsusasına mebni ecânib tarafından bu havalide vaktiyle pek çok mektebler te’sis ve küşâd  
idilerek tedrisat vukuʻ bulduğu ve kabul olunan şâkirdân …. Itmâ' ve fıkrâyı ahâli-yi İslâmiye 

ile yetim kalanlara ayruca hafiyyen teşvikat icrâ olunageldiği cihetle bu haldeki mekteplere 

kanun hilafında olarak etfâl-i Müslime idhâlinde maʻat-te’essüf ahâlice pek ziyâde inhimak 

mevcud idügi bi’t-tecrübe tahkik itmiş ve hatta Kudüs’ün vücûhundan ve sâdâtdan olmak üzre 
tanınmış bir aileden bir takım kimesneler vaktiyle buralarda talim ve terbiye idilmiş olması 

da bu meyl ve inhimâka dâll  olub gerçi bu babda takayyudatı mütehâdiye icrâ olunmakda ve 

Hıristiyan mekteblerine giden etfâl-i İslâm hakkında mâʻlûmât olundukca bunların ihrâcıyçün 

velîlerine tenbîhâtı şedîde ve haklarında mücâzâtı kânûniye ifâ kılınmakda ise de bu 
mücâzâtın cezâyı nakdiyeden ‘ibâret olması ve daha fazla şey yapılmağa me’zûniyet 

olmaması gibi bazı esbabdan nâşi aradan az müddet mürûrunda yeniden hafiyyen mekteplere 

etfâl-i Müslime idhâl kılınmakda ve bu hal tekerrür ve tevâlî  eylemekde bulunmuşdur..” 

.BOA, Y.PRK.UM, 51/2, R. 4 Temmuz (1)316 (M. 17.07.1900) 
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SONUÇ 

Sultan I. Selim’in Mercidabık Seferi sonunda 1516 yılında Osmanlı 

toprağı haline getirilen bu coğrafya üç semavi dinin merkezi 

olmasının yanı sıra jeostratejik ve jeopolitik açıdan da oldukça önemli 

bir konum işgal etmekteydi. Orta Şark’ın kalpgâhı olarak kabul 

edilebilecek Kudüs ve çevresi Batılı devletlerin mücadele alanı haline 

geldi. Bu mücadele Osmanlı Devleti’nin en uzun yüzyılı olarak kabul 

edilen 19. yüzyılda daha bâriz bir hal aldı. Fransızların, Rusların, 

Almanların, İngilizlerin ibadethaneleri burada her geçen gün artıyor 

ve bu eserler adeta birbirleri ile yarışıyordu. Misyonerlikte oldukça 

önemli olan dispanser, sağlık ocağı, hastane gibi sağlık merkezlerinin 

sayısı her geçen sene artıyordu. Açtıkları mekteplerde muallim 

görünümündeki Protestan misyonerler yalnız Hıristiyanlığın Protestan 

olmayan mezheplerinin mensuplarına değil aynı zamanda Yahudilere 

hatta Müslümanlara Protestanlığı anlatmaktan ve burada Protestan 

nüfus meydana getirmekten çekinmiyorlardı. 

Misyonerlerin arkasında onları bölgeye gönderen misyoner 

cemiyetleri bu cemiyetlerin arkasında da İngiliz Hükûmetinin uzantısı 

konsoloslar vardı. Siyasî, iktisadî, askerî buhran ve girişilen savaşların 

ağır sonuçları devleti bir hayli yıpratıyor ve bölgede otoritesinin 

zayıflamasına sebep oluyorken buradaki misyonerlerin işini bir hayli 

kolaylaştırıyordu. İngiltere’nin siyasi ve ekonomik çıkarlarını 

sağlamak ve Protestan nüfus oluşturmak için bu misyonerler burada 

meskûn aşiretlerle münasebetler geliştirmenin ve bunları merkezi 

otoriteye karşı kışkırtmanın gerekli olduğunun farkındaydılar. Bunun 
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için hem misyoner çalışmalarına ağırlık veriyor, civar memleketlerden 

Filistin’e silah sokuyor ve bunları aşiretlere dağıtıyorlardı. Ruslar ve 

Fransızlar da boş durmuyor, İngilizlerin bu çalışmalarına karşı 

politikalar yürütüyorlardı. Osmanlı otoriteleri ise bunun önüne 

geçebilmek için istihbarat elemanları vasıtasıyla bunları kontrol 

altında tutmaya çalışıyor; silah, mühimmat ve misyonerlerin bölgeye 

sokulmaması için ilgili yerlere talimatlar gönderiyordu. Osmanlı 

Devleti’nin gayesi İngilizler başta olmak üzere Batılı devletlerin 

burada gayrimeşru faaliyetlerde bulunmasının önüne geçmekti. Lakin 

Siyonistler ve onların zengin destekçilerinin iş birliği karşısında 

muvaffak olması mümkün olmadı.  

İngilizler 18. yüzyılın sonundan itibaren Yahudileri Arz-ı Filistin’e 

yerleştirme ve burada bir Yahudi devleti kurma çalışmalarına 19. 

yüzyılın ortalarından itibaren başladı. Misyonerlerin her yıl artarak 

devam eden misyoner çalışmaları sayesinde İngilizler aynı yüzyılın 

sonlarına doğru ciddi kazanımlar elde ettiler ve burada en nüfuzlu 

devlet oldular. 1917 tarihli Balfour Deklarasyonuyla İngiliz 

Hükûmeti, Siyonistlere açıktan destek verdi ve henüz savaş sona 

ermeden Filistin Osmanlı Devleti’nin elinden çıktı ve ardından İngiliz 

mandası haline geldi (1922). Birleşmiş Milletlerin paylaşım planı esas 

alınarak 15 Mayıs 1948’de İsrail Devleti kurduruldu. Bu devletin 

kurulmasında İngiliz hükûmetlerinin ve onun desteklediği bölgedeki 

misyonerlerin katkıları büyük ölçüde etkili oldu.  
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GİRİŞ 

28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya- Macaristan veliahtının 

öldürülmesi ile patlak veren Birinci Dünya Savaşı'na içinde bulunduğu 

jeopolitik ve stratejik konumundan dolayı Osmanlı Devleti de dâhil 

olmak zorunda kalmıştır. Osmanlı Devleti, son dönemde yaşamış 

olduğu askeri ve ekonomik birçok zorluk içerisinde bu savaşta saf 

tutmuştur.2 

Osmanlı Devleti savaşın başlaması ile birlikte seferberlik ilan etmiş, 

himayesinde bulunan taşıt araçlarının büyük bir kısmını ve her çeşit 

gıda maddesini de ordunun hizmetine yönlendirmiştir. Bu durum ise 

malın sevkiyatında sıkıntıların yaşanmasına ve sivil halkın birçok 

zorluk ile karşı karşıya kalmasına neden olmuştur.3 Bunların yanı sıra 

seferberlik nedeniyle çoğunluğu kırsal kesimden olmak üzere Osmanlı 

nüfusunun önemli bir kısmı silah altına alınmıştır. Söz konusu bu 

durum ise tarım ülkesi olan Osmanlı Devleti'nde ziraatta büyük ölçüde 

zarar vermiştir. Zira tarlada çalışacak insan gücünün oldukça 

azalması, ziraatta kayda değer bir gerileme yaşanmasına sebep 

olmuştur. Ziraat işlerinin bozulması ile topraktan alınan verim 

düşmüş, bu olumsuz durum ise iaşe noksanlığının kapısını 

aralamıştır.4 Öyle ki buğday, bulgur, mısır fasulye, mercimek pirinç 

 
2 Renouvin, Pierre. (2004). Birinci Dünya Savaşı ve Türkiye 1914-1918, (Çev: 

Örgen Uğurlu), Örgün Yayınevi, İstanbul: Örgün Yayınevi, 292-293. 
3 Toprak, Zafer. (2012). Türkiye'de Milli İktisat 1908-1918, İstanbul: Doğan Kitap, 

468. 
4 Genelkurmay Başkanlığı.(1970). Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, Osmanlı Devri, 

Birinci Dünya Harbi, İdari ve Lojistik, C.X,Ankara: Genelkurmay Basımevi, 509. 

Eldem, Vedat.(1994). Harp ve Mütareke Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu'nun 
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ve daha birçok ürün artık Osmanlı halkı için ulaşılması güç 

maddelerden olmuştur.  

Savaşın beklenenden uzun sürmesi ile Osmanlı halkı açlık ve kıtlığın 

pençesinde bir yaşam savaşı vermeye başlamıştır. Osmanlı Hükümeti 

yaşanan sorunlara çözüm bulmak amacı ile birçok önleme başvurmuş, 

ancak hükümetin çabaları yetersiz kalmıştır. Osmanlı ülkesinin dört 

bir yanından hükümet merkezine halkın her kesiminden açlıktan zor 

durumda olduklarını, hatta ölümlerin olduğunu belirten telgraflar 

çekilmiştir.5 Halkın yardım çığlıkları karşısında Osmanlı Hükümeti, 

temel ihtiyaç maddelerinde karne usulüne geçmiştir. Ancak bu da 

çözüm olmamış muhtekirler diğer bir ifade ile karaborsacılar ekmek 

üzerinden dahi karaborsacılık yapmaya başlamıştır. Karaborsacılık, 

savaşın meydana getirdiği ortam ile 1917 yılı ortalarından itibaren 

Osmanlı ülkesinde giderek ivme kazanmıştır. Öyle ki artık Osmanlı 

toplumunda bir taraftan halkın büyük bir kısmı açlıkla mücadele 

ederken, diğer taraftan karaborsacılık yaparak zenginleşen bir sınıf var 

olmuştur.6 

Birinci Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan ve "Harp Zenginleri" 

olarak da nitelendirilen bu kişilerden bazılarının servet kaynağı 

"vagon ticareti" olmuştur.  Vagon ticareti, savaş sürecinde zamanla 

 
Ekonomisi, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 34. Toprak, Türkiye'de Milli 

İktisat 1908-1918, s.440. 
5 Tüzün, Nevim.(2020). Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye'de Yaşanan Sosyal 

ve Ekonomik Meseleler, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları, 128. 
6 Tüzün, Nevim. (2019).“Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Ortaya Çıkan Harp 

Zenginlerinin Sabah, Tanin ve Vakit Gazeteleri'ne Yansımaları”, Tarih ve Gelecek 

Dergisi, 5/2 (Ağustos), 380. 
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kârlı bir iş kapısı haline dönüşmüştür. Zira savaş yıllarında askeri 

nakliyata öncelik verildiği için ticari nakliyatta aksamalar 

yaşanmaktaydı. Savaş sevkiyatının tıkadığı demiryolu şebekesinden 

vagon tahsis edebilen tüccar, başta İstanbul olmak üzere Anadolu'ya 

getirdiği gıda maddelerini spekülatif kârlarla pazarlama imkanı 

bulmuştur. Özellikle Anadolu'dan İstanbul'a hubabat sevki Birinci 

Dünya Savaşı yıllarının en kârlı faaliyetini teşkil etmiştir.7 Sadece 

hububatta değil daha birçok gıda maddesi üzerinden vagon ticareti ile 

büyük kazançlar elde edilmiştir. Bu gıda maddelerinden biri de hiç 

şüphesiz fiyatı sürekli artan temel tüketim maddesi şeker idi.  

Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı 1914 ortalarında şekerin kilosu 3 

kuruş iken, 1918 yılı ortalarına gelindiğinde bu rakam 250 kuruş 

seviyesine kadar yükselmiştir. Zira Osmanlı Devleti'nde şeker 

fabrikasının bulunmayışı da bu durumu kaçınılmaz kılmıştır.8 Birinci 

Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru tüccarlar vasıtası ile Anadolu'ya 

vagon vagon getirilen şekerlerin yolsuzluk tartışmalarına neden 

olduğu anlaşılmaktadır. Bu tartışmalardan birisi de hiç şüphesiz Eski 

Maarif Nazırı ve Kastamonu Mebusu Ahmed Şükrü Bey ile Divaniye 

Mebusu ve aynı zamanda Meşrutiyet'in mimarı olarak kabul edilen 

Midhat Paşa'nın oğlu Ali Haydar Midhat Bey arasında yaşananlardır. 

 
7 Korkut Boratav.(2014). Türkiye İktisat Tarihi 1908-2009, Ankara: İmge Kitabevi, 

28-29. Karataşer, Büşra.(2013) “1914-1923 Arası İstanbul'un İaşesi ve İhtikâr 

Sorunu”, Marmara Üniversitesi SBE, İstanbul(Yayınlanmamış Doktora Tezi).37. 
8 Tüzün, Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye'de Yaşanan Sosyal ve Ekonomik 

Meseleler,147. Osmanlı Devleti'nde şeker fabrikası kurma teşebbüsleri için bkz. 

Karayaman, Mehmet. (2010). "Osmanlı Devleti'nde Şeker Fabrikası Kurma 

Teşebbüsleri ",  Tarih İncelemeleri Dergisi, C.25, S.1, Temmuz, ss.297-318. 
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Öyle ki söz konusu tartışmalar basında da geniş yer bulmuştur. Bu 

çalışmada da dönemin önemli gazetelerinden olan Sabah, Tasvir-i 

Efkâr, Vakit Gazeteleri ile Servet-i Fünûn Dergisi ışığında yolsuzluk 

tartışmalarına konu olan ve farklı boyutlara ulaşan on dört vagon şeker 

meselesi ele alınacaktır. 

ON DÖRT VAGON ŞEKER MESELESİ: AHMED ŞÜKRÜ BEY 

VE ALİ HAYDAR MİDHAT BEY ARASINDA YAŞANAN 

TARTIŞMALAR 

Divaniye Mebusu Ali Haydar Midhat Bey, Avusturya Ticaret 

Ateşesi'nden Sirkeci Garı'nda on dört vagon şekerin beklediği bilgisini 

almıştır. Ali Haydar Bey, bunun üzerine Tasvir-i Efkâr Gazetesi'ne 

konun araştırılmasına dair bir mektup göndermiştir.9 Ali Haydar Bey, 

söz konusu mektupta şu cümlelere yer vermiştir; 

" Dünkü Tasvir-i Efkâr Gazetesi'nde, şeker meselesi hakkında bir 

mebus aleyhine takibat-ı kanuniye icrasına tevessül edildiğini kemal-i 

memnuniyet ile okudum. Zannıma göre, şimdiye kadar şayan-ı şeref ve 

teesür olan bu gibi ahvale karşı ihtiyar olunan her türlü tefsirata 

mahal bırakan müsamahaya nihayet verildi demektir. Bu tahmin ve 

ümide binaendir ki, ben de memleketim için müfid addettiğim şeyleri 

söylemeye cesaret ediyorum. İçine daldığımız ve beşeriyetin üzerinde 

icra ettiği tahribat-ı mütişesi, her türlü takdir ve tasavvurun fevkinde 

olan harb-i hazır bizim de atimizi tayin edecektir. Böyle bir badireye 

 
9 Midhat, Alİ Haydar. (2008). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatıralarım 1872-1946), 

Der:İsmail Dervişoğlu, İstanbul: Bengi Yayınları, 323-324. 
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karşı, herkes yed-i iktidarında olan fedakârlığın hadd-i azamını 

göstermeye mecburdur. Bu yoldaki fedakârlığın en büyüğünü ise 

bugün, topraklarımızı düşman kanıyla, canıyla müdafaa eden efrad-ı 

millet göstermektedir. Bu şeci evlad-ı vatandır ki, şu dakikada, 

memleketin saadet ve selameti uğruna serhatlarda hayatlarını demir 

ve ateş tufanı altında infa ediyorlar. Fakat acaba bu vazife-i vataniye 

yalnız bu fedakârlara mı inhisar etmelidir? Düşmanın mukabelesine 

gitmekten kurtulanlar, bidayet-i harpten beri ne yaptılar? Fedakârlığa 

benzer bir şey yapmak şöyle dursun, nezaketten ihtikâr namı 

verdiğimiz öyle şekavetlere saptılar ki, bunların yüzünden sokak 

ortalarında aç kalan kadınlara, çocuklara tesadüf olunuyor. Maişetini 

temin edemeyen memurin görünüyor. Memlekette akalliyeti teşkil eden 

bir zümre-i muhtekirin nazarında, vatan mahvolmuş, ahali açlıktan 

ölmüş, istiklal-i milli payimal edilmiş, bunlarının hiçbirinin 

ehemmiyeti yoktur. Onları, meşgul eden cihet cem-i nukut, sefahatle 

imrar-ı hayat, zaruret-i umumiyeden istifade daha doğrusu, milletin 

boğazından, kanından ve etinden zengin olmaktır. Bunların 

tasavvurunca ati muzlim, memleketin ümid-i istikbali mefkut, yalnız 

kendi şahıslarının endişesi vardır. Bilmem bu hilkatte insanlar 

dünyanın hangi noktasını melce ittihaz etmelidirler? Fakat ben, yevm-

i mesuliyeti beklemiyorum: hükümetten temennim şudur ki, kanunen 

mültezem-i ceza olan muhtekirler, zenginler, vazifesini suiistimal 

edenler, derhal teşhir edilsin. İster mebus, ister vali, kim olursa olsun, 

isimleri ilan edilsin. Eğer mebus ise, Macaristan Hükümeti'nin yaptığı 

gibi, ihraz ettiği millet vekaletinden, suiistimalden dolayı istifaya 

icbar edilsin ve şu suretle Meclis-i Milli'nin şeref ve haysiyeti 
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muhafaza edilsin. Vali ise, ceza-ı sezası verilsin. Ancak bu suretledir 

ki, emniyet ve itimad-ı dâhili hâsıl olabilir. Meclis-i Mebusan'ın son 

içtimalarında bir karar alınmış ve bu karar mucibince Ayan ve 

Mebusan'dan mürekkep bir İaşe Komisyonu teşkil edilmişti. Bu 

komisyonun istişareye, nasihate ve ahval-i tetkike mezuniyeti vardı. 

Fakat icraata mezun değildi. Bu zevata, İsmail Hakkı Paşa, vagon 

almış olanların isimlerini ihtiva eden bir defter irae etmişti. Bugün 

gazetelerde görülen mebusun ismi de, o zaman öğrenilmişti. Şimdi, bu 

komisyondan soruyorum: Diğer mebuslar da kanuna muhalif 

mültezem-i ceza bir harekette bulundular mı? Bulunan varsa, bunlar 

kimlerdir? Daha bir hafta evvel, İzmir'e sevk olunmak üzere buraya 

on beş vagon şeker celb olundu. Bunların on dört vagonu Alman 

Komisyonu'na ait bir vesikayla gelmişti. Gümrük şüphelendi. Alman 

Komisyonu'na telefon ile keyfiyet soruldu. Komisyon, böyle bir 

siparişte bulunmadığını bildirdi ve şekerler de gümrükte kaldı. Ertesi 

gün nüfuzlu bir zatın müdahalesiyle Avidor veya Avigdor namında 

birinin delaletiyle, bu on dört vagon şekere temellük olundu. Tabiidir 

ki, bu şeker, biçare halka 300 kuruştan yedirilecek ve muhtekir de, 

230.000 lirayı cebe indirecektir. İşte burada hükümetin vazifesi, bu 

nüfuzlu sahtekârı derdest ederek, muhtekiri de cezaya çarptırmaktır." 

10  

Ali Haydar Midhat Bey gazeteye gönderdiği ve 25 Temmuz 1918 

tarihinde yayımlanan mektupta öncelikli olarak ismini açık bir şekilde 

ifade etmeden şeker meselesinden dolayı Ayıntab Mebusu Fazıl Bey 
 

10 "Bir Mebusun İfşaat ve İhtimatı- Ali Haydar Midhat Bey'in Bir Mektubu", Tasvir-

i Efkâr Gazetesi, 25 Temmuz 1918, 1. 
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hakkında tahkikatın başlamasından duyduğu memnuniyeti dile 

getirmiştir.  Ali Haydar Bey mektubun devamında; içinde bulunulan 

Birinci Dünya Savaşı'nın muhtekirler için fırsat olduğunu, Avrupa'dan 

on beş vagon şeker getirildiğini bunun on dört vagonunun nüfuzlu 

bazı kimselerin bir takım sahtekârlıklarla gümrükten geçirildiğini 

ifade etmiştir.  

Ali Haydar Bey Tasvir-i Efkâr Gazetesi yetkililerinden bu kişilerin 

araştırılmasını ve ortaya çıkarılarak cezalandırılmasını istemiştir. 

Ali Haydar Bey'in, yazmış olduğu bu mektup İaşe Komisyonu'nun 

dikkatini çekmiş ve komisyon kendisini davet ederek konuya dair 

bilgisine başvurmuştur. Bunun yanı sıra mektubun Tasvir-i Efkâr 

Gazetesi'nde yayımlanması Osmanlı kamuoyunda söz konusu kişi ya 

da kişilerin kim olabileceğine dair çeşitli söylentilerin dolaşmasına 

neden olmuştur.11  

Ali Haydar Bey anılarında kaleme aldığı mektubun Tasvir-i Efkâr 

Gazetesi'nde yayımlanmasından bir gün sonra Eski Maarif Nazırı ve 

aynı zamanda Kastamonu Mebusu olan Ahmed Şükrü Bey ve 

şürekasından (ortağı) bir mektup aldığını ifade etmiştir.12 Ahmed 

Şükrü Bey tarafından Ali Haydar Midhat Bey'e hitaben kaleme alınan 

25 Temmuz 1918 tarihli mektupta şu satırlara yer verilmiştir; 

 
11 "14 Vagon Şekeri Kim Getirdi?", Vakit Gazetesi, 5 Ağustos 1918, 1. "On Dört 

Vagon Şeker Meselesi", Sabah Gazetesi, 6 Ağustos 1918,1. 
12  Midhat, Ali Haydar. (2008). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatıralarım 1872-1946), 

326. 



 
76 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI 

" Bundan takriben iki ay evvel, Aziz Nuri ve Kazım Nuri ile şirketimin 

müştereken Avrupa'dan mübayaa ettiğimiz şekerin on dört vagonu, 

bayramın ikinci perşembe günü İstanbul'a vasıl olmuştu. Ertesi gün 

cuma olduğu ve cumartesi günü de beyannamesi ve gümrük 

muamaelesi itmam edilemediği için vagonların tahiyesi tehir etmişti. 

Acaba bugün, Tasvir-i Efkâr'daki mektubunuz bu muamelenin bir 

şekl-i muharrefi ve hedefinizde beni mi ihtiva ediyor? Siz belki beni 

bilmiyorsunuz? Fakat alem bilir. Benim yirmi üç sene süren hayat-ı 

resmiyemdeki hareket ve sükûnetim nasıl namuskârane ise, bundan 

sonra da meydan-ı ticarette o derece dürüst ve açık olacaktır. 

Mektubunuzda sahtekârlık ve ihtikâra aid istidat-ı mahkemenin 

vaziyed edeceği mertebede sarahat peyda edinceye kadar şunu 

söylemeliyim ki şekerlerimiz (Levant Kontuar) namındaki komisyoncu 

müessesenin delaletiyle ve bir kısım parası badel tesellümü mütakip 

tediye edeceği için muamelesi (Wienir Bank Veren)in kefaletiyle 

gelmiştir. Bunlar kabil tahkikattır. Siz bu tahkikatı ikmal edinceye 

kadar müsaadenizle mektubunuzun mukaddematı hakkında size bir iki 

sual irad edelim. Diyorsunuz ki : " Böyle bir badireye karşı herkes 

yed-i iktidarında olan fedakârlıkların hadd-i azamisini göstermeye 

hamiyeten mecburdur". Bu badirede zat-ı aliniz, hadd-i azameyi 

bırakalım, hadd-i asgari olarak ne eser-i hamiyet ibraz buyurdunuz. 

Malumu aliniz nasihler amil olmazlarsa gülünç olurlar. Yine 

diyorsunuz ki " tacirler milletin boğazından, kanından, etinden zengin 

oluyorlar. Yalnız kendi şahıslarının endişesi var. Tacirlerin belki 

böyleleri var, fakat bunu ne için tamim ediyorsunuz? Diyemez mi ki, 

aileyi muhteremenize intikal eden servet-i azamiyeyi- ki sülüs asırdan 
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beri, o aileyi müreffehen yaşatmış elan yaşatmaktadır. Namı pek 

büyük olan peder-i aliniz, bu serveti sırf böyle şahsi endişe ile milletin 

boğazından, kanından, etinden biriktirmiştir. Keza elbette maaşdan 

edharı kabil olmayan bu servetten bir kısmını acaba ne için mektubun 

sahibi necl-i necib kefareten olsun. Bu badirede sokaklarda aç kalan 

kadınlara, çocuklara bezel ederek "fedakârlığa bakarız"  bir şey 

yapmıyor, denemez mi? Baki zat meseleye dair izahatlara müntezir 

efendim."13  

Ahmed Şükrü Bey, Ali Haydar Midhat Bey'e hitaben kaleme aldığı 

mektupta; yaklaşık iki ay kadar önce Aziz ve Kazım Beyler şirketinin 

ortaklığı ile on dört vagon şekerin bir gecikme ile İstanbul'a ulaştığını 

belirtmiş ve Ali Haydar'a Bey'e Tasvir-i Efkâr Gazetesi'ne göndermiş 

olduğu mektubun kimi hedef aldığını sormuştur. Ahmed Şükrü Bey, 

mektubunda ayrıca yirmi üç yıldır namuslu bir şekilde devlet çatısı 

altında hizmette bulunduğunu belirtmiş ve Ali Haydar Bey'in babası 

Midhat Paşa hakkında bir takım ithamlarda bulunmuştur. 

Ali Haydar Bey anılarında Ahmed Şükrü Bey'in bu mektubuna cevap 

vermediğini ifade etmektedir. Bununla birlikte Ali Haydar Bey, on 

dört vagon şeker meselesinde bahsi geçen meçhul kimsenin Ahmed 

Şükrü Bey olabileceğine hiç ihtimal vermediğini de dile getirmektedir. 

 

 

 
13 "14 Vagon Meselesi-  Divaniye Mebusu Ali Haydar Midhat Bey Efendiye", Vakit 

Gazetesi, 6 Ağustos 1918, 1. 
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Ali Haydar Bey anılarında ayrıca her ne kadar Ahmed Şükrü Bey'in 

mektubuna cevap vermese de Ahmed Şükrü Bey'in kendisine hakaret 

dolu bir telgraf çektiğini ifade etmektedir.14 Ali Haydar Bey söz 

konusu telgrafa cevaben Ahmed Şükrü Bey'e 30 Temmuz 1918 tarihli 

şu telgrafı çekmiştir; 

"Tasvir-i Efkâr'daki mektubum sarihdir. İcrayı nüfuz eden zatın ismini 

bilmiyorum. Bu zatın ismini bulup meydana çıkarmak Devair-i 

Resmiye'ye aittir.  Menaaf-i umumiyeye müteallik meselelerde şahsiyet 

ile iştigal etmeği mesleğime mugayyir bulurum."15 

Bu telgraf üzerine Ahmed Şükrü Bey Ali Haydar Midhat Bey'e şu 

mektubu göndermiştir; 

" Tasvir-i Efkârdaki mektubunuzun İstanbul'da teslim şartıyla 

Avrupa'dan mübayaa edip bir kısmı ve asıl olan şekerlerimize matuf 

olub olmadığı ve orada itham etmek istediğiniz zatı isim zikriyle tasrih 

etmenizi bir tezkere ile taleb etmiş idim. Aradan üç gün geçtiği halde 

cevab vermediğiniz. Namus ve haysiyetiniz varsa herkesin namus 

haysiyetiyle oynatmayacağını takdir eder ve ikame edeceğim ....... 

Davama medar-ı istinad olmak üzere tezkeremin cevabını tesrih 

edersiniz. Aksi takdirde sizi namus ve haysiyetten muraid ile mahdud 

mektubunuzun muhtevi olduğuna isnadat ve mefturbanın mahiyetini 

bu muhaberatta derc ederek gazetelerle teşrih edeceğimi ve bu esnada 

 
14 Midhat, Alİ Haydar. (2008). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatıralarım 1872-1946), 

327. 
15"14 Vagon Meselesi, Ali Haydar Mithad Bey'in Cevaben Çektiği Telgrafname 

Sureti", Vakit Gazetesi, 6 Ağustos 1918, 1. 
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isimlerini öğrendiğim pek heveskâr olduğunuz vagon alıcılar arasında 

inşitanız Nezhet Bey'e perde ittihaz ederek ne suretle dâhil 

olduğunuzu ve İzmir'den tütün getirmek için makamını ne derece 

tazyik ve izah ettiğinizi bir tafsil yazmayı unutmayacağımı beyan 

eylerim."16 

Vakit Gazetesi'nde yer bulan mektupta Ahmed Şükrü Bey, Ali Haydar 

Midhat Bey'e; On dört vagon şeker meselesinde meçhul kişinin kim 

olduğunu hala açık bir şekilde ifade etmediğini belirtmiş ve Ali 

Haydar Bey'e oldukça ağır suçlamalarda bulunmuştur. Zira Ahmed 

Şükrü Bey, söz konusu mektupta Ali Haydar Bey'in makamını 

kullanarak İzmir'den tütün getirdiğini iddia etmiştir.  

Ahmed Şükrü Bey'in iddiaları üzerine Ali Haydar Bey cevaben bir 

mektup kaleme almıştır.  Ali Haydar Bey mektupta ; "Nam-ı müstear 

altında yazılan bu mektub bir hücum-u caniyane ve rezilanedir. Tütün 

için, vagon için, hangi makamatı tazyik ve iz'ac etmiş isem o makam 

ve cevabını Şükrü Bey versin. Bana aid bir şey var ise hemen meydana 

çıkarsın."17 sözleri ile Ahmed Şükrü Bey'e bir nevi meydan 

okumuştur. 

 

 

 
16 "Yirmi Kelime cevablı- Divaniye Mebusu Ali Haydar Midhat Bey'e" Vakit 

Gazetesi, 7 Ağustos 1918.1-2. 
17 "Şeker Meselesi: Yeni İnkişafat", Vakit Gazetesi, 7 Ağustos 1918, s.1. 

 



 
80 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI 

AHMED ŞÜKRÜ BEY'İN MİDHAT PAŞA HAKKINDAKİ 

DÜŞÜNCELERİNE GELEN TEPKİLER 

On dört vagon şeker meselesi nedeniyle Eski Maarif Nazırı ve 

Kastamonu Mebusu olan Ahmed Şükrü Bey'in Ali Haydar Midhat 

Bey'e hitaben kaleme aldığı mektupta babası Midhat Paşa aleyhine 

sarf ettiği sözler kamuoyunda tepkilere neden olmuştur. Zira örneğin; 

Servet-i Fünûn Dergisi 1405. sayısının kapağında Midhat Paşa'nın bir 

resmine yer vermiştir. Dergi, aynı zamanda "On Dört Vagon Şeker 

Meselesi" başlığı altında şu satırlarla Ahmed Şükrü Bey'e tepkisini 

dile getirmiştir; 

" Evrak-ı yevmiyede münakaşa edilen 14 vagon şeker meselesi 

bahsinde bani-i meşrutiyet ve hami-i hürmet büyük Midhat Paşa 

merhumun nam-ı mübeccel-i etrafında dedikoduları yapılmış olması, 

azim-i emita karşı kalblerinde idi. Bir nişane-i takdir ve ta'zim 

beslemekte ve bunu evlad ve ihfada nakl etmek istemekte olan erbab 

his ve fikir arasında haklı bir tesir ve galeyan badi olmuştur....... 

Midhat Paşa-yı merhumun nam-ı muazzamını şaibedar etmeğe 

maatteesüf vesile tutulmuştur. Midhat Paşa'ya isnad edilmek istenilen 

nakisadan, kalub Malta'da ebediyen yer tutan bu rical-i azamın biri ve 

mütteze bulunduğunu erbab-ı izan ve eshab-ı hamiyet edyan ve isbat 

ile uhdelerine düşen vazife-i müdafaayı ifa etmişlerdir. Şükrü Bey 

Efendi tarafından, Ali Haydar Midhat Bey Efendi'ye, oldukça hiddet 

ve infial asarını gösteren bir mektub gönderilmiş, bu mektub nasılsa 

matbuat sayfalarına düşmüştür. Esasen biz burada şeker meselesi ile 

meşgul olacak değiliz. Ancak bu mektubta- sebeb ve hikmeti, sâikine 
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olduğu bilinmeden- Midhat Paşa'ya  tevciye edilmiş olan taaruz ve 

itham üzerine milletin  bu evlu zatına ve nam-ı aleyhine karşı vâki 

olan tecavüzle bunun men ve def'i etrafındaki münakaşatı işaret etmek 

istiyoruz...."18 

Servet-i Fünûn Dergisi'nde kaleme alınan yazıda; günlerdir basında 

tartışma konusu olan on dört vagon şeker meselesi üzerinden 

Meşrutiyet'in mimarı merhum Midhat Paşa hakkında Ahmed Şükrü 

Bey tarafından yapılan suçlamalar sert bir dille eleştirilmiştir. Servet-i 

Fünûn Dergisi'nin yanı sıra Vakit Gazetesi'nin de Midhat Paşa 

konusunda Ahmed Şükrü Bey'i eleştirdiği görülmektedir. Zira 

gazetenin 9 Ağustos 1918 tarihli nüshasında konuya dair şu 

düşüncelere yer verilmiştir. 

" Midhat Paşa'nın hayatı bütün millet için mukaddesat hükmüne 

girmiştir. Bunu her tecavüze karşı müdafada umum biltabi müttefiktir. 

Bu ciheti aldığımız mektubların cevadlığı da isbat eder. Münakaşa 

fazla devam edecek olursa merhumun hatırasına hürmetsizlik edilmiş 

olur."19 

Bunların yanı sıra Osmanlı toplumunun önde gelen isimlerinin de 

Ahmed Şükrü Bey'in Midhat Paşa hakkındaki sözlerine sert bir şekilde 

cevap verdiğini söylemek mümkündür. Zira sürecin önemli 

 
18 "14 Vagon Şeker Meselesi", Servet-i Fünûn Dergisi, 8 Ağustos 1918,4-5. 
19 "Şükrü Bey'in Mukabelesi", Vakit Gazetesi, 9 Ağustos 1918, 1. 
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isimlerinde olan Satı Bey20, Ahmed Şükrü Bey'i şu cümlelerle 

eleştirdiği görülmektedir; 

" Şükrü Bey tarafından Midhat Paşa hakkındaki taaruz ve ithamları 

te'biden yazılan cevabı hayretle ve- hissiyatımın hakiki ifadesi olan 

kelimeyi, artık aynen yazacağım- derin bir nefretle okudum. Şükrü 

Bey, "Midhat Paşa'nın hayatı tarihiyeye karıştırmıştır, o hayat 

üzerinde tedkikat ve münakaşat icraasından kimse men olunamaz" 

diyor. Ben, mevzu bahis olan taaruz ve ithamların "tedkikat ve 

münakaşat" kelimeleriyle tevsiki kadar "mantık zavallılığı" tasvir 

edemiyorum: Şükrü Bey iyi bilmelidir ki" tarihi tedkikat" denilen şeyin 

birinci şartı " dezenteresinden olmasıdır" eğer kendisi her türlü 

safahat mülahazasından azade olarak; sırf alemi bir tecsis sevkiyle 

tedkikat yaparken Midhat Paşa'yı itham eden vesikalar bulmuş, ve 

bunları alemi bir mecmuaya yazmış olmasaydı. Ben, o zaman 

kendisinde hakikate hürmet hiss-i azami tecil endişesine bila-faik 

etmiş" der, ve mesrudatına yalnız ilim ve hakikat nokta-i nazardan 

tedkik ederim......"21 

Satı (Safi) Bey, Vakit Gazetesi'nde yayımlanan mektubunda; Ahmed 

Şükrü Bey'in Midhat Paşa hakkındaki yazıklarını sert bir dille 

eleştirmiş ve söz konusu mektubu büyük bir hayret ve nefretle 

okuduğunu ifade etmiştir. Satı (Safi) Bey'in mektubu tıbbiyeliler 

 
20 İncelediğimiz gazete nüshalarında her ne kadar "Satı Bey "olarak transkiribe 

edilse de bazı kaynaklarda bunun yerine Safi Bey şeklinde transkiribe edildiği 

görülmektedir. 
21 "Satı Bey'in "Cevabı,  Vakit Gazetesi, 10 Ağustos 1918, 1 
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üzerinde önemli bir etki bırakmış ve onlar da Ahmed Şükrü Bey'i 

eleştiren bir telgraf kaleme almıştır. Vakit Gazetesi'ne Kamuran 

Kenan imzasıyla çekilen bu telgrafta Tıbbiyeliler şu satırlara yer 

vermiştir; 

"Sabık Maarif Nazırı Şükrü Bey'in, Ali Haydar Midhat Bey'e 

gönderdiği müdafaa mektubunu okumuştuk. O zaman, Ali Haydar 

Bey'in muhterem babalarının Büyük Midhat Paşa olduğunu 

bilmediğimiz için, bunu, biz, çoktan beri bekletilen ve bütün fenalıkları 

ve ihtirasları ifşa ettiren meraklı bir hadise telakki etmiştik. Fakat ne 

yazık ki bir gün sonra Safi Bey'in mektubu, bize bu acı bühtanın 

hedefinin kim olduğunu öğretti. Hayatında öz canı ile çalışan, 

hayatını millet için feci surette feda eden o büyük ruhun, şeker 

meselesiyle olan münasebetini elbet aklımıza getirmedik. Biz, 

büyüklerimizin heykelini görmek isterken, yabancı milletlerin 

tarihinde bile bir mevki kazanan bu büyük kahraman, bizim 

gönüllerimizde hâlâ bir hürmet yeri bulamadı. Fakat bugünün 

milliyetperver gençliği, Midhat Paşa'nın, demokrasinin ilk kahramanı 

olduğu kadar, namus ve fazilet sahibi olduğuna da iman eder ve bu 

tarzdaki neşriyatı serapa bühtan add eyler ve Tıbbiyelilerin, Midhat 

Paşa'ya olan hürmetlerini duyurmak için bu telgrafın Vakit 

Gazetesi'nin bir köşesine her halde geçirilmesini rica ederiz"22 

Tıbbiyelilerin yanı sıra Vakanüvis Abdurrahman Şeref Bey de Ahmed 

Şükrü Bey'i şu cümlelerle eleştirmiştir; 

 
22 Midhat, Alİ Haydar. (2008). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatıralarım 1872-1946), 328-329. 
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" Midhat Paşa'nın irtişasına dair muassırlarından ve maiyetinde 

bulunmuş rical memurundan harf-i vahid işittim. Etvar ve mesleği ve 

ferd-i hamisi bu mesullu şüphelerden kendisini tamamiyle tenziye 

ederim. Abd-u aciz merhumi rical-i devlet olmak itibariyle göklere 

çıkaranlardan değilim. Lakin halis niyetine, sadakatine, hamiyet-i 

vataniyesine, fedakârlığına, namus ve istikametine dil uzatmak 

insafsızlıktır, günahtır. O "bugünkü bazı muhtekirler gibi, milleti 

soyup soğana çeviren hezl eden" değildir.  Eşhedü enla. Ailesine terk 

ettiği serveti" şahsi endişe ile milletin boğazından, kanından, etinden 

biriktirmiş, değildir. Bilakis boğazı doyurmaya, kanını teksire, 

velhasıl milleti koy ve zinde kılmaya çalışmış ve bu uğurda nefsini 

envai müşkilat ve muhatarat ilka eylemiştir…. Midhat Paşa'ya taaruz 

etmek isteyenlerin ne kadar sahif ve ne derecede hakikat -i şekn bir 

yola sapmış olmak olduklarını ortaya koymuştur. Görülüyor ki, 

memleketin ihtiyar ve genç, kalplerinde izama karşı bir hiss-i şükran 

ve müntedari cay-gir olan erbab-ı izan ve vicdani, Midhat Paşa gibi 

bir zatın, şeker ticareti gibi, hele şu devr-i fıtratta fükara-i ahali için 

büyük bir akde olmuş, şayan-ı nefrin bir şekle girmiş olan 

muhtekirane bir alışverişte, hedef infial edilmesi, adeta tağisan 

ettirmiştir. Vatan millete rabi asr-ı müddet fedakârane hidmet etmiş, 

nihayet efkâr-ı ahrarına ve mesai-i hulusakâranesi için zamanlarında, 

menfalarda kalmış, rütbe-i şahadete ermiş bir zatın, hele bu zamanda 

ticaret işleri fukara-ı ahalinin kanları canları pahasına vesile-i indifai 

edilen bu hengâme içinde, irtişasından, yalnız keyf ve hiddetle 
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tehvirle, sebepsiz, delilsiz, bahs edilmesi zan olunur ki ahlakını da pek 

teessüf ve müteessir bırakmıştır."23 

Abdurrahman Şeref Bey kaleme aldığı yazıda; Midhat Paşa'nın 

hayatta iken edindiği servetin helal yollarla kazandığını belirterek 

Ahmed Şükrü Bey'i sert sözlerle eleştirmiştir. Abdurrahman Bey'in 

yanı sıra içinde Ali Nazım Bey, Ali Said Bey ve Darülfünûn'dan 

birçok öğrenci de gazeteci Celal Nuri Bey'in daveti üzerine Ahmed 

Şükrü Bey'i eleştiren mektuplar yazmışlardır.24 

Ahmed Şükrü Bey'in Midhat Paşa hakkında kaleme aldığı mektup 

sadece Osmanlı vatandaşları tarafından değil, Osmanlı sınırları dışında 

yaşayan bazı yabancılar tarafından da eleştirilmiştir. Zira Ali Haydar 

Midhat Bey anılarında, Belçikalı Doktor Charles Kools'dan 11 

Ağustos 1918 tarihli Fransızca yazılmış bir mektup aldığını 

belirtmektedir. Söz konusu mektupta Kools; Meşrutiyetin mimarı 

Midhat Paşa'ya övgüler dizmiş, Midhat Paşa'nın kendi ülkelerine 

örnek olduğunu ifade ederek, Midhat Paşa hakkında yazılan mektubu 

büyük bir nefret ve vicdan isyanı ile okuduğunu dile getirmiştir.25 

Midhat Paşa hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle eleştirilerin 

odağında olan Ahmed Şükrü Bey, Vakit Gazetesi'ne şu mektubu 

göndermiştir; 

 

 
23 "14 Vagon Şeker Meselesi", Servet-i Fünûn Dergisi, 8 Ağustos 1918,4-5. 
24 "14 Vagon Şeker Meselesi", Servet-i Fünûn Dergisi, 8 Ağustos 1918,5. 
25 Midhat, Alİ Haydar. (2008). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatıralarım 1872-1946), 

330-331. 
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"Ali Haydar Bey'e yazdığım hususi mektubda Midhat Paşa-yı 

merhumeye aid fıkradan dolayı bazılarını pekiyi bildiğim ve bazılarını 

hiç bilmediğim zevat dünkü nüshanızda teessüf veya takrit-i 

mütezemin ibarelerle hitam bulan mektubları neşr ettiler. Bizce 

Midhat Paşa-yı merhumun hayatı tarihe karışmıştır. O hayat üzerinde 

tedkikat ve münakaşat icrasından kimse men olunamaz. Bu nev'i 

tedkikat ve münakaşata hissiyata kapılarak sed çekmek isteyenlerdir ki 

teessüf ve takrite müstehaktır. Yalnız "Sâl-hûrde Nazım"  imzasıyla 

cevap yazan zata teşekkür olunur ki merhumun kırk bin liraya yakın 

serveti bir kamş olduğunu tayin ve tesbit ettiler."26 

Ahmed Şükrü Bey gazeteye gönderdiği mektupta; Midhat Paşa 

hakkındaki sözlerinden dolayı kamuoyunda sert bir şekilde 

eleştirildiğini ifade etmiş ve merhum Midhat Paşa'nın hayatı hakkında 

araştırma ve tartışma yapmaktan kimsenin kendini men 

edemeyeceğini belirtmiştir. Ahmed Şükrü Bey mektubunda ayrıca bir 

kişinin Midhat Paşa'nın kırk bin liraya yakın servetinin sağdan soldan 

topladığını tespit ettiğini dile getirmiştir. 

 

 

 

 

 
26 "Şükrü Bey'in Mukabelesi", Vakit Gazetesi, 9 Ağustos 1918, 1. 
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ON DÖRT VAGON ŞEKER MESELESİ HAKKINDA VAKİT 

GAZETESİ'NİN YAPTIĞI TAHKİKAT 

Birinci Dünya Savaşı'nın son demlerinde yaşanan mezkûr şeker 

meselesi hakkında Vakit Gazetesi'nin detaylı bir tahkikat yaptığı 

anlaşılmaktadır. Gazetenin yaptığı tahkikata göre; on dört vagon şeker 

gümrüğe ulaştığı zaman bu şekerlerin Alman Heyet-i Islahiye'ye ait 

olduğu belirtilmiş bu nedenle de gümrük vergisinden muaf 

tutulmuştur. Ancak görevliler bunun ispatlanması için resmi vesika 

gösterilmesi talebinde bulunmuştur. Şekerlerin gümrüğe ulaşmasından 

birkaç gün sonra şekerleri almak için gümrüğe müracaat edilmiştir. 

Fakat bu sırada Alman Heyet-i Islahiye'ye ait olduğu belirtilen söz 

konusu şekerlerin Ahmed Şükrü Bey ve ortağına ait olduğuna dair 

Şükrü Bey imzalı bir beyanname ile başvuruda bulunulmuştur. 

Beyanname kanun çerçevesinde hazırlanmış görüldüğü için gümrük 

memurları tarafından gümrük işlem ücreti ödenmesi karşılığında on 

dört vagon şeker, ismi belli olmayan şahıs veya şahıslar tarafından 

gümrükten alınmıştır.27 

Bununla birlikte Vakit Gazetesi on dört vagon şekerin Gümrük 

İdaresi'ne gelmesi ile çıkması arasındaki gelişmeleri irdelemiştir. 

Gazete, on dört vagon şekeri Gümrük İdaresi'nden çıkartmak için 

 
27 "On Dört Şeker Meselesine Dair Tahkikatımız", Vakit Gazetesi, 6 Ağustos 

1918,1-2. "Heyet-i Islahiye-i Divan-ı Harbin Tahkikatı", Vakit Gazetesi, 11 Ağustos 

1918, 1. 
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meçhul bir takım kimselerin kanunsuz yollara başvurduğunu fakat bu 

kimselerin başarısız olduğunu belirtmiştir.28  

Vakit Gazetesi İaşe Meclisi Reisi ve aynı zamanda İstanbul Mebusu 

Fethi Bey ile konuya dair bir mülakat gerçekleştirmiştir. Fethi Bey'in 

gazeteye verdiği bilgide mezkûr on dört vagon şekerin satılmadığı ve 

şekerlerin İaşe Nezareti'nin gözetiminde olduğunu ifade etmiştir. Fethi 

Bey mülakatta aynı zamanda hükümetin on dört vagon şeker meselesi 

ile yeterince ilgilenmediğini ve İaşe Meclisi'nin görevi olmamasına 

rağmen söz konusu şekerlerin gümrükten nasıl çıktığına dair bir rapor 

hazırladıklarını dile getirmiştir.29 

ON DÖRT VAGON ŞEKER MESELESİNDE MAHKEME 

SÜRECİ VE YAŞANANLAR 

On dört vagon şeker meselesinde gümrükçe bir suistimal olup 

olmadığını araştırmak için Gümrük İdaresi Başmüfettişliği tarafından 

hazırlanan rapor sureti İaşe Meclisi vasıtasıyla İstanbul Baş Müdde-i 

Umumiliği'ne gönderilmiştir. İstanbul Baş Müdde-i Umumiyesi diğer 

bir ifade ile İstanbul Başsavcılığı tarafından 12 Ağustos 1918' de 

konunun araştırılması için kapsamlı bir tahkikat başlatılmıştır. Konuyu 

araştıran Savcı Nihad Bey, söz konusu mesele ile ilişkili olan kurum 

ve kişilere tafsilatlı bilgiler içeren evraklar göndermiştir.30 

 
28 " Şeker Meselesi: Yeni İnkişafat", Vakit Gazetesi, 7 Ağustos 1918,1. 
29 "14 Vagon Şekerin Akibeti, İaşe Meclisi Reisi ve İstanbul Mebusu Fethi Bey'in 

Muhririmize Mühim Beyanatı", Vakit Gazetesi, 9 Ağustos 1918, 1. 
30" Şeker Meselesinin Cürm Kısmı", Vakit Gazetesi, 10 Ağustos 1918, 1."Müdde-i 

Umumilik Tahkikata Başlıyor",  Vakit Gazetesi, 13 Ağustos 1918, 1. 
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Ahmed Şükrü Bey ve ortağı Nuri Aziz Bey hakkında tartışmalara 

konu olan on dört vagon şeker meselesine dair ilk mahkeme 24 

Ağustos 1918 tarihinde görülmüştür. İstanbul Eminönü Sulh 

Mahkemesinde, Sulh Hâkimi Yusuf Nuri Bey başkanlığında 

başlamıştır. Mahkemede Ahmed Şükrü Bey, ortağı Nuri Aziz Bey ve 

İaşe Müdüriyet-i Umumiyesi'nden de Ömer Faruk Bey hazır 

bulunmuştur. Ahmed Şükrü Bey'in diğer ortağı olan Kazım Nuri Bey 

ise kendisine gönderilen tebligata rağmen mahkemeye katılmamıştır.  

Öğlen saat bir çeyrekte başlayan mahkeme Harbiye Nezareti ve İaşe 

Umumiye Vekili Refik Bey'in hazırladığı raporun okunması ile 

başlamıştır.  Mezkûr raporda şu satırlara yer verilmiştir; 

" Sirkeci'de Köprülühan'da  (30-28) numaralı idarehanede tüccar 

Ahmed Şükrü ve şürekasının Nuri Aziz- Kazım Nuri ve şürekasıyla 10 

Temmuz 334 tarihinde celb ve bermûcib kanuna ita eyledikleri 13 

Temmuz 334 tarihli beyanname mucibince Köprülühanda ve Wienir 

Bank'ın (23) numaralı deposunda edhar ettikleri 14 vagon şekeri 20 

Haziran 334 tarihli kararname mucibince müvekkilim İaşe Müdüriyet-

i Umumiyesi tarafından tayin-i virase edilecek medhurlere vaz ve 

ihtikârı men olmak üzere 4 Nisan 334 tarihli kanuna tevfikan İaşe 

Meclisi'nce tayin olunacak şerait dâhilinde bey etmeleri lazım 

gelirken güya meclis müşarünileyhince tayin ve takdir edilen fiyat 

sermayelerinin nısfı derecesinde dün olduğundan bahsle mezkûr 

şekerleri itadan imtinai ve ahaliye tevzi lüzumuna dair olan meclis 

mükeraratında muhalefet etmekde olduklarından ve hareket vakaları 

kanunen müsnelzim ceza ef'alinden bulunduğundan ol vechle 



 
90 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI 

haklarında takibat-ı kanuniye icrasıyla tecziyeleri ve İaşe Kanunu'nun 

temin eylediği hukuka binaen mezkûr şekerlerin fi-i mukririyle ahaliye 

bey ve tevzi ile hâkim kanunun temini hususunun taht-ı hâkime 

aldırılması esbabının istikmal buyrulması müsteidadır. Olbabda emrü 

irade efendim hazretlerinindir."31  

Ahmed Şükrü ve Nuri Aziz Bey'lerin müdafasını yapan Sadettin Ferid 

Bey ise  

" İaşe Müdüriyet-i Umumiyesi lav edilerek yerine İaşe Nezareti teşkil 

ve irade-i seniyye mülûkâne mucibince nazır tayin buyrulmuş 

olmasına ve bu suretle İaşe Nezareti temsil edecek zat makamında 

mevcud ve ifa-yı vazifeye başlamış ve hakk-ı husumet ona aid olduğu 

halde lav edilen İaşe Müdüriyet-i Umumiyesi namına Ömer Faruk 

Bey'e müdde-i şahsi vekil sıfatıyla muhakeme hususunda bulunması 

kanununa mugayir olduğu ve bu babda icrayen İaşe Nezareti'nin 

teşkiline mateahhar neşr ve ilan edilen kararnamenin 26'ıncı maddesi 

hükmü de ifadatını muid bulunur " sözleri ile Ömer Faruk Bey'in 

kanuna aykırı hareket ettiğini belirtmiştir. Ömer Faruk Bey'in itirazı 

üzerine mahkeme 4 Eylül 1918 tarihine ertelenmiştir.32 Ancak 4 

Eylül'de görülecek dava İaşe Nezareti adına mahkemede hazır 

bulunacak Muhammed Asaf Bey'in rahatsızlığı sebebiyle 14 Eylül 

1918 tarihine ertelenmiştir.33 14 Eylül sabahı başlayan mahkemede; 

Ahmed Şükrü Bey, ortağı Nuri Aziz Bey, savunmalarını yapacak olan 

 
31 "Şükrü Bey ve Şürekasının Muhakemesi", Vakit Gazetesi, 26 Ağustos 1918,1. 
32 "Şükrü Bey ve Şürekasının Muhakemesi", Vakit Gazetesi, 26 Ağustos 1918,1. 
33 "14 Vagon Şeker Meselesi", Vakit Gazetesi, 5 Eylül 1918, 2. 
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Saadetin Ferid Bey ile İaşe Nezareti adına Muhammed Asaf Bey hazır 

bulunmuştur. Sulh Hâkimi Yusuf Nuri Bey'in idaresinde olan 

mahkeme, kâtibin davaya ait evrakları okuması ile başlamıştır. İaşe 

Nezareti adına mahkemeye katılan Muhammed Asaf Bey, söz konusu 

on dört vagon şekerin İaşe Meclisi'ne devr edilip halka kilosu 70 

guruştan satılamasını talep etmiştir. Ahmed Şükrü ve ortağının 

savunmasını yapan Sadettin Ferid Bey, İaşe Kararnamaesi'nin 19. ve 

22. maddesine istinaden şekerlerin müvekkillerinde kalması 

gerektiğini belirterek şu cümlelerle karşı çıkmıştır; 

" Mevcud olan İaşe-i Umumiye Kanunu 4 Nisan tarihinde neşr 

edilmiştir. Ahmed Şükrü Bey ve şürekası bu kanunun verdiği 

serbestiye göre şeker sipariş etmiştir. Bu kanunun 8. maddesi mevad-ı 

gıdaiyeden değildir. Binaenaleyh şekerin satışını tahdid edecek hiçbir 

kanun yoktur. 20 Haziran tarihli kararnamede Memalik-i Şahane'ye 

idhal olunacak şekerler hakkında olub evvelce sipariş edilmiş olan 

şekerlere şamil değildir. İaşe Kararname-i hayrinin 28 maddesiyle 

kavanin-i sabıka ilga edilmiştir. Binaenaleyh eski kanun mucibince 

amil edilemez. İaşe vekilinin istinad ettiği 22. madde istikbalde vuku 

bulacak vakaya aiddir. Mazide vuku bulmuş olan ahvale şümul 

yoktur..... " sözleriyle duruma tepki göstermiştir. Ferid Bey sonrasında 

ise İaşe Meclisi ve İaşe Nezareti tarafından şekerlerin geri verilmesi 

ve satış haklarının da kendilerine verilmesini talep etmiştir. Ferid Bey 

ayrıca şekerler hakkında son çıkarılan kanunun bu konuyu 

etkilememesi gerektiğini belirtmiştir. Bunun üzerine Muhammed Asaf 

Bey söz almıştır. Asaf Bey ise;  
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" Mevzu bahis olan olan fail efail-i memnudendir.  Ve bu fail ve buna 

dair eski kanun ile ceza tayin edildiği gibi yeni kararnamede de 

sarahat vardır. Bu gibi meselede üç şey aramak lazımdır: fail vaka 

mıdır değil midir?,  cürüm müdür değil midir ? Faile kabil istade 

midir değil midir?" sözleriyle Saadettin Ferid Bey'in savunmasına 

karşı çıkmıştır. Ferid Bey ise buna karşılık " Biz cürmün faili 

olduğumuzu itiraf etmiyoruz. Kanun-u sabık ile hükm edilemez. Yeni 

İaşe Nizamnamesi de tüccarın yedindeki emvalin adresi hakkında bir 

hak bahs etmiştir. Şu halde evvel emrde failin cürm olup olmadığı 

hakkında mahkemece bir karar ittihazı lazımdır" diyerek Asaf Bey'i 

eleştirmiştir.34 Mahkemeyi yöneten Yusuf Nuri Bey, Sadettin Ferid 

Bey'in beyan ettiği gibi söz konusu kanun on dört vagon şeker 

meselesinden sonra çıkarıldığı gerekçesi ile Ahmed Şükrü Bey ve 

ortağı Aziz Nuri Bey'in herhangi bir ceza almamasına karar 

vermiştir.35 Tartışmalara konu olan on dört vagon şeker ise hükümete 

aktarılmıştır.  

Bununla birlikte Ahmed Şükrü Bey ve ortağı Aziz Nuri Bey'in hiçbir 

ceza almamasını Ali Haydar Mithad Bey anılarında şu cümlelerle 

eleştirmiştir; 

" .... Amme hakları namına hiçbir türlü takibata girişilmeyerek, 

sadece, on dört vagon şeker hükümete geçti; bu işi çevirmiş olanlar 

da, halkın boğazından, kanından temin etmeyi düşündükleri 

 
34 "14 Vagon Şeker Davası",  Vakit Gazetesi, 15 Eylül 1918, 2. 
35 "14 Vagon Şeker Davası- Mahkemenin Kararı",  Vakit Gazetesi, 15 Eylül 1918, 2. 
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yüzbinlerce liralık kârdan mahrum kaldılar."36 sözleri ile mahkemenin 

kararından memnun olmadığını ifade etmiştir. 

SONUÇ 

Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru ortaya çıkan on dört vagon 

şeker meselesi; dönemin Divaniye Mebusu ve aynı zamanda 

Meşrutiyet'in mimarı olarak kabul edilen Midhat Paşa'nın oğlu Ali 

Haydar Midhat Bey'in Tasvir-i Efkâr Gazetesi'ne gönderdiği bir 

mektup ile patlak vermiştir. Ali Haydar Bey kaleme aldığı mektupta; 

Avrupa'dan on beş vagon şeker getirildiğini bunun on dört vagonunun 

nüfuzlu bazı kimselerin bir takım sahtekârlıklarla gümrükten 

geçirildiğini ifade etmiş ve konunun araştırılmasını talep etmiştir. 

Mektubun gazetede yayımlanması üzerine Eski Maarif Nazırı ve 

Kastamonu Mebusu Ahmed Şükrü Bey, Ali Haydar Midhat Bey'in 

kaleme aldığı mektupta kendisi ve şirketinin hedef aldığını belirterek 

Ali Haydar Midhat Bey'e hitaben bir mektup kaleme almıştır.  Ahmed 

Şükrü Bey, söz konusu mektupta Ali Haydar Bey'in yanı sıra babası 

merhum Midhat Paşa'ya da ağır suçlamalarda bulunmuştur. Bu 

mektup üzerine olayın şeker meselesinden çıkıp farklı boyutlara 

ulaştığını söylemek mümkündür. Zira Ahmed Şükrü Bey'in Midhat 

Paşa hakkındaki düşünceleri Osmanlı kamuoyunda sert tepkilere 

neden olmuştur. Öyle ki araştırmamıza kaynaklık eden dergi ve 

gazetelere Ahmed Şükrü Bey'i eleştiren birçok mektup gönderildiği 

tespit edilmiştir.  

 
36 Midhat, Alİ Haydar. (2008). Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Hatıralarım 1872-1946), 

331. 



 
94 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI 

Bunların yanı sıra olayın kamuoyuna yansıması ile on dört vagon 

şekerin kimin olduğu ve gümrükten kimler vasıtası ile geçirildiği 

İstanbul Baş Müdde-i Umumliği tarafından 12 Ağustos 1918 itibariyle 

araştırılmaya başlanmıştır. 24 Ağustos 1918'de başlayan mahkeme 

süreci 14 Eylül 1918 günü karara bağlanmıştır.  Sonuç olarak Ahmed 

Şükrü Bey ve ortağı Aziz Nuri Bey herhangi bir ceza almamış, 

tartışmalara konu olan on dört vagon şeker ise hükümete aktarılmıştır. 

Bu karar ise olayın araştırılmasını talep eden Ali Haydar Midhat 

Bey'in tepkisine neden olmuştur. On dört vagon şeker meselesi de 

garip bir mesele olarak tarihteki yerini almıştır. 
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Ek 4: 8 Ağustos 1918 Tarihli Servet-i Fünûn Dergisi Örneği. 
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GİRİŞ  

Rodos Adası, Akdeniz’deki en büyük adalardan biridir. Osmanlı 

Devleti’nde sürgün veya kalebentlik2 yeri olarak adı hafızalara yer 

etmiştir.  Cezayir-i Bahri Sefid Vilâyeti’nin ilk olarak Kanuni Sultan 

Süleyman (1520-1566) zamanında 1553 yılında Anadolu Beyliği’nden 

Kocaeli, Sığla, Biga; Rumeli Beylerbeyliği’nden Eğriboz,İnebahtı 

,Mezistre, Karlıeli  ve Midilli Sancakları dahil edilerek   

oluşturulmuştur.Bu vilâyetin sınırları zaman içinde değişiklik 

göstermiştir. (Ünal ,2002: 251-261 ve Ünen ,2013). Cezayir-i Bahri 

Sefid Vilâyeti’nin merkezi olarak Gelibolu, XIX. yüzyıla kadar 

merkez olma özelliğini korudu. Rodos Adası bir ara sancak haline 

getirilirken; Tanzimat’tan sonra ise sürekli yeni düzenlemelere sahne 

oldu. Bu sırada Biga merkez olmak üzere Rodos, Midilli, Sakız ve 

İstanköy adaları eyalete dahil bulunuyordu. Ayrıca bir ara Kıbrıs adası 

da eyalete bağlandı; Biga Sancağı da Hüdâvendigâr’a nakledildi. 

Eyalet, 1876’da Sakız ve Rodos en önemli merkez olmak üzere 

Bozcaada, Limni, Midilli, İmroz, İstanköy ve Meis’ten meydana 

geliyordu (Şakiroğlu 1993, C.7: 500-501). 

Rodos Adası’nda önemli sayıda Türk yaşamaktadır. 1854’te Fransız  

bilim adamı Guerin, Rodos Adası’nda  5500’ü şehirde, 500’ü köylerde 

yaşayan Türkler’den söz eder (Kiel ,2008,c.35:155-158). Şehrin 

varoşlarında 5000, köylerinde ise 5.000 Ortodoks hıristiyan mevcuttu. 

 
2 Osmanlı Devleti’nde adam öldürme, yaralama, hırsızlık gibi cürümlerin ceza 

uygulamaları ehl-i örfe havale edildiğinden bunların karşılığında farklı cezalandırma 

şekillerine başvurulabiliyordu. Kalebentlik cezası siyasî suçlar dışında teşhir, para 

cezası, küreğe koyma, hapis, sürgün gibi ta‘zîr cezalarından biriydi.  

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/machiel-kiel


 
106 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI 

Yahudiler ise 1000 kişi olarak tesbit edilmişti. XIX. yüzyıl içerisinde 

bütün adada nüfus artışı görüldü.1891’de Vital Cuinet, son Osmanlı 

istatistiklerini kendisine temel alarak adada toplam 6825 Türk, 20.250 

Rum, 1513 Yahudi ve 566 Romalı Katolik olduğunu, yeni gelen bazı 

Ermeniler’le birlikte nüfusun tamamının 29.148’e ulaştığını belirtir 

(Cuinet, 1892:352-370).Kāmûsü’l-a‘lâm’da son dönem Osmanlı 

Rodos’u bir şehir merkezi  ve kırk beş köyü bulunan, içerisinde kırk 

dört cami (yirmi ikisi şehirde), dört derviş tekkesi, üç medrese, üç 

hamam, doksan üç kilise ve iki sinagogu olan, bunların yanında her 

dinî cemaatin ilk ve ortaokulunun bulunduğu bir yer olarak tanımlanır. 

(Şemsettin Sami, 1306:2272-2273).1890’dan itibaren rakam ikiye 

katlanmıştır. Bütün dinî gruplar da nüfusta büyüme kaydetmiş, 

bunların çoğunluğunu 49.500 ile Rumlar teşkil etmiştir. Bu dönemde 

8272 Türk, 4881 Yahudi, 5780 Romalı Katolik (büyük oranda İtalyan 

sakinler) ve birkaç Ermeni bulunuyordu. 

OSMANLI’DA HAPİSHANELER  

Osmanlıda hapishaneler, XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

yaygınlaşmıştır. İlk oluşturulmaya başladığı süreçte fiziki ve sıhhi 

bakımdan uygun mekânlarda açılmamışlardır. Devlet çıkardığı 

yasalarla bunları ıslaha çalışmıştır. Rodos Hapishanesi’nin kapasitesi 

orta ölçekte ve bölge yapısı nedeniyle tam bir geçit noktası 

olmasından diğer hapishanelerden bölgeye sürekli mahkûm sevki 

gündeme getirmiştir. Buranın sürekli bir personel ihtiyacı vardır.  Bu 

mekânda kadın tutuklular içinde bir bölüm açılmış; fakat tahsisat 

konusunda sorun yaşayınca hapishane kapanma noktasına gelmiştir. 
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XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlatılan hapishane ıslah çalışmaları 

ile ilgili kanunnamelerin hazırlandığını da biliyoruz.  

Hapis, sanık veya suçlunun yargı kararıyla bir yere kapatılarak 

hürriyetinin kısıtlanması anlamında hukuk terimidir. Sözlükte 

“alıkoymak, engellemek” anlamına gelen habs kelimesi örfî 

kullanımda “bir şahsı, bir canlıyı veya eşyayı bir yere kapatmak, bir 

süre alıkoymak”, hukuk dilinde ise “sanık veya suçluyu belli bir 

mekânda cebren alıkoyarak şahsî hürriyetini kısıtlamak” anlamını taşır 

ve hürriyeti bağlayıcı cezaların en başta gelen türünü teşkil eder. Bu 

cezanın infaz edildiği yere habs, mahbes, hapsedilen kişiye de mahpus 

denilir. Ayrıca “hapsetmek” anlamındaki secn kökünden sicn kelimesi 

hapishane, secîn veya mescûn da mahpus karşılığında 

kullanılmaktadır. Bunun yanında esîr kelimesinin İslâm’ın ilk 

devirlerinde mahpus anlamını da içerdiği Abbâsî döneminden itibaren 

sadece savaş tutsaklarını ifade etmeye başladığı görülür (Bardakoğlu, 

1997:54-64). Avrupa’da şehirlerde ilk hapishane 1555 yılında 

kurulmuş ve Avrupa kıtasında hızlı bir şekilde yaygınlaşmıştır. 

Öncelikle Avrupa’da ve 1773 yılında ise Amerika’da kurulan 

hapishaneler, özgürlüğü sınırlandırmanın yeni biçimlerini 

geliştirmişlerdir. Modern hapishaneler kurulmadan önce, Osmanlı 

Devleti hafif ve orta derecedeki suçlar için “para” cezası uygularken 

ağır suçlarda “kürek” ve “kalebentlik” cezası uygulamıştır. Osmanlı 

Dönemi’nde uygulanan diğer bir ceza şekli ise “pranga” olmuştur. 

Osmanlı Arşiv Belgelerinde “demire vurma” olarak adlandırılan bu 

cezanın, Osmanlının son döneminde de uygulandığı görülmüştür 
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(Yıldız, 2015:91-111). Ceza vermek mahkûmun ıslah edilmesidir. Bu 

iş eğitimli kişilerce yapılmalıdır. Mahkûmların eğitilmesi hem toplum 

hem de mahkûm için önemlidir. Mahkûmlar, yaşlarının getirdiği cezai 

ağırlığa onların uygulanması düşünülen ıslah tekniklerine 

dönüşümlerinin safhalarına göre soyutlanmalıdır (Faucoult, 1992: 

341-344). 

İslâm hukukunda ve örfî kanunlarda mevcut olmayan kürek cezasının 

en erken örneklerine XVI. yüzyıl ortalarına ait arşiv kaynaklarında 

rastlanmaktadır. Bu yüzyılda mevcudu artan Osmanlı gemilerinin 

kürekçi ihtiyacını karşılamak için düşünülmüş, örfî bir ceza türü 

olarak ortaya çıkmıştır.  Daha önce vergi muafiyeti karşılığı yahut esir 

düşenlerden, kürekçi istihdamı sağlanırken buna hükümlüler de 

eklenmiştir. Böylece Batı’daki örnekleri gibi Osmanlılar’da da çeşitli 

suçluların mahkûmiyetlerini kürek cezasına çarptırılarak çekmeleri 

uygulamasına başlanmıştır. XVI. yüzyılın başlarından itibaren Batı’da 

gelişip büyüyen donanmaların kürekçi ihtiyacı için ağır cezalara 

çarptırılmış mahkûmların kullanıldığı, İspanya’da başladığı anlaşılan 

bu ceza sisteminin Venedikliler tarafından   uygulandığı bilinmektedir 

(İpşirli ,2016:112-114). 

Hapis, Osmanlı hukukunda bir ceza infaz kurumu olmaktan çok 

muhakeme öncesi tutuklama mekânı veya uyarı amaçlı kısa süreli bir 

ceza aracı olarak kabul edildiğinden, suçlulara işledikleri suçlara göre 

XIX. yüzyılın ortalarına kadar hadd (Şeriatça verilen ceza ), kısas 

(Öldürme ve yaralanmada suçlu olana aynı şeyin yapılması ), diyet 

ödeme, ta’zîr ( tekdir etme, azarlama suçluyu suçuna göre sözle tekdir 
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etme), kürek, kalebentlik, prangabentlik, sürgün, para cezası, organ 

kesme, salben idam (iple asma), iple boğma, çuvala koyarak 

Boğaziçi’nde denize bırakma, zindana atma gibi cezalar verilmiştir. 

Bu nedenle hapis cezası Tanzimat’a kadar pek uygulanmamış, 

hapishane Osmanlı ceza hukukundaki yerini ancak Tanzimat’tan sonra 

almaya başlamıştır. 

İlk zamanlarda mahbes olarak adlandırılan ve haklarında hüküm 

kesinleşmemiş olan suçluların alıkonulduğu bu mekânlar, hapishane 

amacıyla inşa edilmiş yapılar olmayıp hükümet binaları altında veya 

şehrin üst yöneticisinin ikametgâh ve işyeri olarak kullandığı konağın 

tomruk dairesi, mahzeni, kale, tophane, saray gibi binaların içinde bu 

amaçla ayrılmış yerlerdi. Mahbesler, dar, havalandırma imkânı çok 

sınırlı, az ışık alan ve insan sağlığına uygun olmayan ağır koşulların 

hüküm sürdüğü mekânlar olmaları nedeniyle özellikle Osmanlı 

Devleti’ndeki yabancı diplomatlar tarafından eleştirilmiş ve acil 

olarak ıslah edilmeleri istenmiştir. 

Osmanlıdaki hapishaneleri için diğer bir konu da “Kadın 

Hapishaneleri”dir. Hapishanelerde kadının durumu, mahkûm olan 

kadınlar ve gardiyan olan kadınlar olarak iki farklı boyutta 

düşünülebilir. Mahkûm da olsalar gardiyan da olsalar Osmanlı 

toplumunun kadın bireyleri olarak zor koşullarda yaşamlarını 

sürdürdüklerini söylemek yanlış olmaz. Hapishanelerde görülen 

işleyiş bozuklukları yaşam koşullarının yetersizliği kadın mahkûmları 

da etkiliyordu. Üstelik çocukları ile bu koşulları paylaşmak zorunda 

olan kadınların bu durumdan daha da fazla etkilendiği açıktır. 
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Hapishaneler alanındaki ıslahat çalışmaları ve kadın sorununu çözmek 

için atılan kısıtlı adımlar, savaş koşulları ve toplum baskısı altında 

yetersiz kalmıştır (Ayrıca Bknz Tekin, 2010:83-102). 

Hapishanelerde özellikle fazla nüfus olduğu için çeşitli hastalıkların 

da kol gezdiğini görüyoruz. Kolera3, sarı hastalık, lekeli humma 

(Tifus-Tifo) bunlardan birkaçıdır. Devlet Hastaneleri de sağlık 

şartlarını düzenlemek için çalışmalar yapmıştır. 1884 (17 Ramazan 

1301 ve 28 Haziran 1300) tarihinde Cerayimi Sıhhiye Kanunu 

çıkarılmış hastalıklara karşı hapishanelerde ne gibi önlem alınması 

gerektiği hakkında bilgi verilmiştir (Ergin, 1995,  3565-3567). 

Hapishanelerin önemli ve soğuk havalarda ısınma probleminin olması 

sıhhi yönden yetersizliklere sebep oluyordu. Şikâyetlerin çözülmesi 

için mekân değişikliği yapılması yoluna gidildi; fakat kesin çözüm 

üretilemediği için bu konudaki şikâyetler devam etti. 1893 yılında 

hapishanelerin şartlarının iyileştirilmesi için nizamname hazırlandı. 

Nizamnamede, sağlık şartlarının iyileştirilmesine öncelik verildi. 

 
3Kolera, Vibrio cholerae isimli bakterinin neden olduğu bağırsak enfeksiyonuna 

bağlı olan, akut ve şiddetli ishal ile seyreden bir hastalıktır. 

Sarılık veya ikter kandaki bilirubin düzeyinin artması sonucu deri, göz ve 

mukozaların sarı renk alması durumudur. Bir belirti (semptom) olup çeşitli 

nedenlerden kaynaklanabilir, tek bir hastalığa işaret etmez. Hepatit bir anlamda 

karaciğerin iltihabıdır. Hepatitlerin çoğu virüslere bağlı olmakla beraber ilaçlar, 

toksik maddeler, radyasyon, bağışıklık sistemindeki bozukluklar gibi farklı 

nedenlere de bağlı olabilir. Halk arasında, viral hepatitle sarılık genellikle karıştırılır 

ve her sarılık "viral hepatit” olarak değerlendirilir. Hâlbuki sarılık bir hastalık değil, 

belirtidir. Birçok hastalık, sarılık belirtilerine neden olabilir.  

Tifo (Lekeli Hummâ –Humma-yı Tifoid )  kirli içme suları ve pis yiyeceklerle 

bulaşan bakteriyel bir hastalıktır. Hastalık etkeni “Salmonella typhi” adlı bir 

bakteridir. Bu bakteri vücuda girdikten 7-15 gün sonra hastalık ortaya çıkar. Bakteri, 

tifolu hastaların dışkılarında, idrarlarında, kanlarında, tükürüklerinde veya 

vücutlarında görülen deri döküntülerinde bulunur. Genellikle salgın şeklinde ve yaz-

sonbahar aylarında görülür. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Vibrio_cholerae
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bakteri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Akut
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0shal
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hastal%C4%B1k
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kan
https://tr.wikipedia.org/wiki/Bilirubin
https://tr.wikipedia.org/wiki/Deri
https://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6z
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mukoza
https://tr.wikipedia.org/wiki/Semptom
https://tr.wikipedia.org/wiki/Salmonella
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Ardından hapishanenin bina, memur eksikliği gibi konulara da 

değinildi. Maddi yetersizlikler bu kurumların tam anlamıyla 

teşkilatlanamamasına neden olmuştur. Biz buradaki belgelerde de 

bunu rahatlıkla görebiliyoruz. 

Osmanlı Devleti’nde Birinci Dünya Savası sırasında yaşanan mali 

sıkıntılar hapishanelerin de ihmal edilmesine neden olmuştu. Bu ihmal 

edilmişlikten dolayı özellikle İstanbul’da bulunan hapishanelerin kötü 

durumunun sık sık kamuoyunda gündeme gelmesinden dolayı 

sıkıntıların araştırılması amacıyla teftiş heyetleri oluşturularak 

hapishanelerin eksiklikleri belirlenmeye çalışılmıştır. Teftişler 

hapishanelerde; sağlık, gıda, güvenlik, personel, fiziki şartlar ve idari 

konularda birçok sıkıntının ve eksikliğin olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Teftiş raporlarının en dikkat çekici noktası hapishanelerin fiziki 

şartlarının uygunsuzluğu olmuştur. Fakat binaların kötü ve yetersiz 

oluşu yeni hapishanelerin inşası ile çözülebilecek problemlerdi ve 

bunun da Mütareke Dönemi’nin mali imkânlarıyla gerçekleşmesi 

mümkün değildi (Özçelik, 2011:36). 

RODOS HAPİSHANESİ 

Rodos Hapishanesi bir kürek mahkûm merkezidir. Rodos Hapishaneyi 

Umumisi, kalenin içerisindedir. Bu durum zaman zaman belgelerde 

olumsuz bir durum olarak görülmüştür. Hapishanenin şehrin içinde 

kalması nedeniyle şehir halkının bundan olumsuz etkileneceği fikri 

yaygınlaşmıştır. 1312 Salnamesinde kalenin içinde bir tane hapishane 

varlığından bahsedilir.  1894/95(H  1312) Cezayiri Bahri Sefid 
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Salnamesi’nde “Rodos Kalesi’nin içinde bir büyük kışla ve asakiri  

şahaneye mahsus  bir cephane, bir hastahane ,bir hapishaneyi umumi 

,on kadar karakolhane ,bir rüsumat idaresiyle bunun sağ ve sol 

taraflarında iki büyük liman vardır” şeklinde belirtir (1312 Cezayiri 

Bahri Sefid Salnamesi, 206-208). Yine 1900/01 (H1318) 

Salnamesinde ise ikinci bir hapishaneden bahsedilir. İkinci 

hapishanenin kadın mahkûmlar için ayrılmış olduğu düşünülebilir 

(1318 Cezayiri Bahri Sefid Salnamesi, 212).   

1-İnşa ve Tamirat  

Rodos Hapishanesi ile ilgili belgelerin çoğu inşaat ve tamir ile 

alakalıdır. Özellikle kale oldukça eskidir; tamire ve bakıma ihtiyacı 

olmasına rağmen oldukça da sağlamdır. Bununla beraber kalenin 

depremlerle de zarar gördüğü düşünülürse inşaat ve tamir ile alakalı 

belge sayısının fazlalığı normal karşılanabilir. Kalenin yıkık 

alanlarının olması ve bunların tamir edilememesi nedeniyle 

mahkûmlardan firar edenler de olmaktadır. Osmanlı hapishaneleri, 

bugün bize tanıdık gelen yapılardan oldukça farklıydı. Hapishane adı 

verilen mekanların çoğu zaman taştan yapılmış kâgir ve derme çatma 

yapılar olduğu görülmektedir. Yapı malzemesi, hapishaneden firar 

olaylarında doğrudan etkili olmuştur. Gardiyanla anlaşan mahkûmun, 

gardiyan sayesinde delici bir alet edinmesi, hapishanenin yapı olarak 

zayıflığı ve firar birbirine bağlı halkalar gibidir. Firar olaylarının 

ardında genellikle gardiyanların parmak izleri bulunmaktaydı. 
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Yapım çalışmaları için ilk belge 16 Ağustos 1861 (H 9 Safer 1278) 

tarihinde yazılmıştır. Cezayir Bahri Sefid Valisi, Rodos Kalesi’yle 

beraber hapishanenin tamir ve inşası için bölgeden bir mühendis 

çağırılması istenmiştir. Mühendis Mustafa Efendi’nin  706 kuruş maaş 

ile tayin edilmesi ve masrafların hazinece karşılanmasının sağlanması 

Maliye Nezareti’ne bildirilmiştir (BOA, A., MKT.MVL., 130, 83) .14 

Haziran 1881 (H 16 Recep 1298 ) tarihinde hapishane duvarının 

oldukça eski ve yıpranmış olduğu vurgulanarak, bunların tamirinin 

gerekli olduğu belirtilmiştir. Bunlar için keşif masrafı   ise   45.477 

kuruştur. Bu masraf Maliye Nezareti’ne bildirilmiştir(BOA, 

ŞD,2343,14).Bu iki ayrı tarihte yapılması istenen inşaatın yapılıp 

yapılmadığı hakkında belgelerde bir kayıt bulamadık. 

14 Nisan 1867(H 9 Zilhicce 1283) tarihinde Midilli Adası’nda 

meydana gelen deprem nedeniyle 80 kadar zaptiye karyelerin 

güvenliğini sağlamakla uğraşmakta olduğundan yetersiz kalmıştır. 

Belgede ne yazık ki bu zaptiyelerin çok da işe yaramadığından 

bahsedilirken; 100 kadar zaptiyenin özellikle Arnavut takımından 

temin edilmesi; bu tayinin 10.500 kuruş masraf tutacağı bildirilmiştir.  

Belgede Rodos Kalesi’nin hapishane duvarlarının yıkılmış olmasından 

ötürü mahkûmların sürekli firar ettikleri vurgulanmıştır. Mahkûmların 

kaleden firar etmediği şartlarda dahi bu durumun ciddi huzursuzluk 

yarattığı düşünülürse buradaki mahkûmların başka yerlere nakli 

mecbur görülmüştür. Rodos’a gönderilecek olan küreğe ve 

kalebentliğe vurulan mahkûmların Girit ve Sisam Adalarında, İzmir 

Sancağı’nda bulunan hapishanelerde nakilleri uygun görülmüştür. 
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Burada bulunan mahkûmların ise Kıbrıs Sakız ve Midilli’ ye 

gönderilmeleri ve kaçmış olanların ise Kıbrıs adası gibi mahallerde 

kabul edilerek, isim, şöhret ve kayıtlarının yakalandıkları yerde veya 

bu mekânlarda tutularak devam ettirmeleri vurgulanmıştır (BOA, 

MVL,799,50). 

Rodos Kalesi’ndeki hapishane idaresinin vurguladığı en önemli 

konulardan biri yer darlığıdır. Teke Mutasarrıflığı’na gelen 

telgrafname 27 Şubat 1887 (H 3 Cemaziel Ahir 1304) tarihindeki üst 

yazıyla Konya Vilayeti’ne yollanmıştır. Antalya Hapishanesi’nin 

harap durumda bulunması mahkûmları barındıracak yer kalmaması ve 

mahkûmların kaldığı yerin dar olması sıkıntı yaratmıştır. Burada 400’ 

ü aşkın mahkûm olması sebebiyle oldukça sıkıntılı bir durum vardır. 

Mahbuslardan bir kısmı firar ederek çok fena bir durumla 

karşılaşılmış, bu kaçan mahkumlar memlekette yağma yapmaya 

başlamıştır. Beş yıldan fazla mahkûmiyeti olanların bir an evvel 

Payas4 ve Rodos Hapishanelerine nakledilmesi istenmiştir. Belgede 

Rodos Kalesi’nin içindeki Atik Kalesi’nin bitişiğinde bir hapishane 

inşasına izin verilmesi yinelenir. Buranın masrafının mal sandığı 

bütçesinden karşılanması istenirken; masraf olarak kırk-elli bin kuruş 

tahsisat ayrılmıştır. Bu belgede ayrıca Antalya Tabur Ağası Faik 

Efendi hakkında gerekli olan kararın icra edilmesi de vurgulanan diğer 

bir bilgidir (BOA, DH.MKT. 1401 ,94). Antalya Hapishanesi’nin 

durumu ile alakalı olarak gelen diğer belgede 18 Haziran 1888 (H 13 

Recep 1304) tarihinde Antalya Tabur Ağası Faik Efendi’nin 

 
4 Payas, Hatay ilinin bir ilçesidir. Akdeniz kıyısında İskenderun ve Dörtyol ilçeleri 

arasında yer almaktadır. 
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memuriyeti uygun bulunmadığından şahsın azl edilmesine karar 

verilmiştir. Kürek cezasıyla Antalya’da ceza çekmekte olan 

mahkûmların Rodos Hapishane ’sine gönderilmesi uygun 

görülmüştür. Bu hapishaneye kaç kişinin gönderileceğinin telgrafla 

bildirilmesi vurgulanır. Rodos Hapishanesi’nde yeni yapılması 

planlanan hapishanenin ise “Ebniye Nizamnamesine” uygun olarak 

keşif masrafının ve muhasebesinin biran evvel düzenlememesi 

istenmiştir (BOA, DH. MKT., 1410, 124). 

1887 yılında hapishanenin genişletilmesi için yapılan çalışmalar 

başlamasına rağmen hala bir sonuç alınmadığı görülür. 3 Mart 1899 ( 

H 1 Recep 1306 ) tarihinde Rodos Hapishanesi'nin genişletilmesi veya 

yeniden inşası için oraya gönderilecek olan Erkan-ı Harbiye Miralayı 

İzzet Bey ile Serveryan Kalfa'ya masraflarına karşılık verilecek 

paranın gönderilmesi istenir. 5000 kuruş masrafın 1304 senesi Dâhili 

Tahsisatı’na ait olmak üzere biran önce ulaştırılması ve Cezayir Bahri 

Sefid Vilayeti’ne teslimi sağlanır. Bu amaçla gereken yardım ve 

kolaylığın gösterilmesinin önemi ayrıca vurgulanır (BOA, DH. MKT. 

,1600, 100) .16 Ekim 1888 (H 10 Safer 1306) tarihinde Rodos 

Hapishane-i Umumisi'nde yeniden inşa olunacak koğuşlar ve memur 

alımı ile ilgili Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti'nce gönderilen evrakın 

uygunluğunun Merkez Şehremaneti'nce incelenmesi istenmiştir. 

Masrafın ait olduğu keşifi evvel defterindeki tutarın, tasarruf usulüne 

uygun olduğu görülmüştür (BOA, DH.MKT. ,1554, 97). İnşaatın 

yapılıp yapılmadığı hakkında arşivde başka belge yoktur.  
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Cezayiri Bahri Sefid Vilayeti’nce yazılan belgede 1 Kasım 1899 ( H 

26 Cemaziel Ahir 1317 ) tarihinde Rodos Hapishanesi’ndeki 

koğuşların muhafazasını sağlayan memurlarının ikametlerine ayrılan 

koğuşların yapılması için para yollanmıştır. Bu iş için vilayet 

bütçesinden karşılanması üzere   3103 kuruş para verilmiştir (BOA, 

DH, TMIK, S, 27,64). 

Zaptiye Nezareti’ne yazılan belgede 21 Eylül 1903 (H   28 Cemaziel 

Ahir 1321) tarihinde tamir edilmesi gereken Rodos Hapishane-i 

Umumisi ile tevkifhanesine ait evrak keşif defterlerinin daha yeni iade 

edildiğinden, durum ile alakalı olarak Cezayir Bahri Sefid Vilayet 

Celile’sine bilgi verilir. Bununla birlikte bir an evvel bu defterlerin 

tetkik edilerek iadesi istenir (BOA,DH.TMIK.S., 48, 31) . 

Tevkifhanenin tamiri düşünülmüş; ancak masrafların harcama 

kalemleri hazırlanabilmiştir. Bu konu ile alakalı bir yıl sonra tekrar 

müracaat edilir. 13 Şubat 1904 (H 26 Zilkade 1321) tarihinde Rodos 

Hapishane-i Umumisi ile Tevkifhanesinin harap bir halde olması 

nedeniyle mahalli hükümetin müracaat etmesi üzerine tamiratının bir 

an önce gerçekleştirilmesi gerektiği bildirilmiştir. Hapishanenin 

49.000 kuruş ve tevkifhanenin ise 7000 kuruş tutan masrafının olduğu 

bildirilmiştir. Bu tamirlerin biran evvel yapılmasının sıhhi durumdan 

dolayı gerekli olduğu vurgulanmış; bu konu ile alakalı olan bilgi ise 

Cezayir’i Bahri Sefid Adliye Müfettişliği ’ne bildirilmiştir (BOA, DH. 

TMIK.S., 51, 20). 
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İki yıl üst üste hapishanenin kapasitesinin yetersizliği nedeniyle 

genişletilmesi için belge gelir. 30 Aralık 1911 (H 9 Muharrem 1330) 

tarihinde Rodos Hapishanesi’nin iki koğuşunun tamiri gereklidir. 

Bunun için öncelikle lazım gelen keşif defterinin düzenlenerek 

yollanması istenir. Çorum Hapishanesi’ne nakil edecek olanlarla 

beraber Rodos mahpusunun nüfusu 106 kişi olacaktır. Bu amaçla 

koğuşların tamiri gereklidir (BOA, DH,MB,HPS,2,2). 22 Ocak 1912 

(H 2 Safer 1330) tarihinde Cezayir Bahri Sefid Valisi’ne yazılan 

belgede Rodos’taki hapishanenin tamire ihtiyaç duyduğu buranın 

çatısının tamiri için keşifnamenin hemen yollanmasının gerekliliği 

belirtilmiş; muhtelif kaza ve nahiyelerdeki hapishanelerin doluluk 

kapasitesinin yoğunluğundan ötürü yeni hapishanelerin inşasının 

lüzumlu olduğu belirtilmiştir (BOA,DH.MB.HPS. , 2, 13). 

Kale içinde yer alan bu hapishaneye yeni alanların inşası ve kalenin 

gerekli yerlerinin ise tamiri özellikle yer darlığı sıkıntısı nedeniyle 

mahkûmlara yeni yerler açılmasıyla gündeme gelmiştir. Maalesef 

masraf defterlerinde düzenlenen inşaatların yapılıp yapılmadığı 

hakkında belgelerde bilgi yoktur.   

2-Mahkûm Nakilleri 

Hapishane sürekli mahkûm giriş-çıkışıyla gündemde olmuştur. 

Osmanlı Devleti’nin hapishanelerinin birçoğu çok sıkıntılıdır. Nakil 

yapılan bölgelerdeki mahkûmların çoğu da maalesef problemlidir. 

Bölgeye yapılan mahkûm nakillerinde mahkûmların kürek cezasına 

çarptırılmış olmaları göz önünde bulundurulmuştur.  
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Hapishanelere verilen bütçe maalesef yeterli değildir. 6 Kasım 1890 

(H 23 Rebiül Evvel 1308) tarihinde beş seneden fazla kürek cezasına 

mahkûm olan 40 kişinin Girit’ten ve 10 kişinin ise Dersaadet'ten 

Rodos Hapishanesi'ne nakli istenmiştir. Bu yeni gelen şahıslar için 

otuz bin kuruş para lazımdır. Bununla birlikte kürek mahkûmu 

nakledildiğinden; hapishane tahsisatının arttırılması için yapılan 

talebin Maliye Nezareti’nce bütçede karşılığı olmadığından 

reddedilmiştir.Devletin bulduğu çözüm,yeni gelecek olan 

mahkûmların masrafı için bütçede tasarrufa gidilmiş olmasıdır BOA, 

DH. MKT., 1778, 157). 

Rodos Adası Hapishanesi bulunduğu yer itibariyle firara da müsait bir 

bölgedir. 30 Aralık 1901 (H 19 Ramazan 1319) tarihinde cinayetle 

yargılananlar buraya gönderildiğinde huzursuzluğa neden olmuştur.  

Bununla beraber Rodos Adası 2000 haneyi de kapsadığından; 

mahkûmların şehirle iç ilçeliği pek de münasip bulunamamaktadır. 

Midilli Adası 50-60 haneyi, İstanköy Adası ise 1 veya 2 haneyi 

barındıran bir yapıya sahiptir. Buralara mahkûm gönderilmesinin daha 

uygun olacağı bildirilir. Bu adaların da zaptiye komisyonu tarafından 

mahkûmlara uygun olup olmadığının denetlenmesi ve nakillerin buna 

göre yapılması istenmiştir (BOA, DH, MKT,2494,96). 

Bölgeye çevre ada ve vilayetlerden gelen mahkûm nakilleri kabul 

ettiği gibi Balkanlardan da mahkûmların yollandığını görüyoruz. 

Mahkûm nakli ise masraflı olduğu kadar; zor koşullarla yapılmaktadır. 

Selanik Hapishanesi’nde bulunan kürek mahkûmu olan Aleksandr 

Dimitrof ile Petro Patnof adında iki Bulgar mahkûm buradaki 
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hapishaneden Rodos’a yollanmak istenir. 18 Haziran 1906 (H 25 

Rebiül Ahir 1325) tarihinde bu amaçla İzmir Vilayeti’nden bir vapur 

ile adaya getirileceklerdir. Gelecek olan kişilerin sağlık durumları iyi 

değildir. İzmir Jandarma Komutanı’nın bunları vapura bindirip 

getirmesi istenir. Mahkûm Petro Patnof sağlığı bozulduğundan 

İzmir’de hastane de bir gece kalmak zorunda kalır. Bu mahkûmları 

İzmir’deki Jandarma Mülazımı Sanisi Yusuf Efendi, “Hacı Daver 

Vapur Kumpanyası” ile deniz yoluyla Rodos’ a getirir (BOA, TFR, I, 

M,16,1526). 

Mahkûmların birçoğu sıkıntılı şahıslardır ve hapishanede kalıcı bir 

huzur temin edilememektedir.  23 Eylül 1908 (H 26 Şaban 1326) 

tarihinde Dâhiliye Nezareti’ne yazılan belgede Rodos 

Hapishanesi’nde 20 kadar mahkûmun yarattığı huzursuzluk nedeniyle 

zor zamanlar yaşadığı bildirilir. 20 kişi buradan başka yerlere sevk 

edilmeden yeni mahkûm kabul edilmesi mümkün olmamakla beraber; 

daha sırada nakil edilmeyi bekleyen 50 kadar mahkûmun durumunda 

da olumsuzluk bulunmaktadır (BOA, DH, TMIK, S,74,66). 28 

Temmuz 1912 (H 1 Şaban 1329) tarihinde gelen belgede Rodos 

Hapishane-i Umumisi'ndeki huzursuzluk yaratan mahkûmların 

özellikle 13 kişiden ibaret olduğu, diğer hapishanelerde boş yer 

olmadığı için başka yere naklinin mümkün olmadığı bildirilmiştir. Bu 

şahıslar hakkında “Hapishane Nizamnamesi’nin 750. maddesi” 

tatbikince bulundukları yerlerde muhafaza edilmelerine karar 

verilmiştir (BOA,DH.MB.HPS. , 103 ,32 ). Fakat diğer belgede ise 

Bodrum Hapishanesi ‘ne nakilleri ilgili kanun hükümlerinin 
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uygulanması gerektiği Adliye Nezareti’ne bildirilmiştir 

(BOA,DH.MB.HPS.,103 ,32-2 ).Bu mahkumların Bodrum Hapishane-

si’ne nakilleri yapılır.  

Rodos Hapishanesine diğer hapishanelerden nakil yapıldığı çok sık 

görülür; bu da her yeni duruma tekrar alışılması anlamına gelir.30 

Ocak 1911 (H 29 Muharrem 1329) tarihinde Kaleyi Sultaniye 

(Çanakkale) Hapishanesi’nin beş mahkûmu Rodos ‘a gönderilirken; 

burada bulunan dört mahkûm ise Adliye Nezareti’nin isteği üzerine 

Kaleyi Sultaniye’ye yollanmıştır. Rodos Hapishanesi bu durumu iyi 

karşılamamıştır. Zira mahkûmların düzeni her yeni gelen nakille 

bozulmaktadır (BOA, DH,HPS,2,12). 

25 Mart 1912 (H 6 Rebiül Ahir 1330) tarihinde gelen belgede Rodos’a 

mahkûm kabul edilişi durdurulur. Rodos Hapishane-i Umumisi’nin 

şehir içinde olması bu durumun mahzur yaratması nedeniyle, civar 

vilayette bulunan hapishanelerin mahkum kapasitelerinin çok fazla 

dolu olduğu da bilindiğinden, yeni Umumi hapishanelerin inşa 

edilmesine kadar geçen sürede Rodos’a yeni nakillerin imkansız 

olduğu bildirilmiştir (BOA,DH.MB.HPS , 36 , 13 ). 

Görüldüğü gibi mahkûm gönderilmesi ister Rodos’tan olan nakillerde 

olsun, ister bölgeye gelenlerde olsun sıkıntılı bir süreçtir. 

Hapishanelerde çok fazla mahkûm vardır. Sıkıntılı olanlar başka 

taraflara nakil edilirken geldiği yerde de huzursuzluk yaratmaktadır.  
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3-Hapishanedeki Mahkûmlar 

Hapishane mahkûm cetvellerine baktığımızda farklı milletlerden 

Osmanlı vatandaşlarının hapishanede bulunduğunu görüyoruz. Bulgar, 

Ermeni, Rum, Yahudi, Türklerden oluşan bir mahkûm yapısı bulunur. 

Dini yapı açısından Müslümanlar fazlalıktadır.  

Rodos Hapishaneyi Umumisi’nde 28 Aralık 1893 (H 19 Cemaziel 

Ahir 1311 ) tarihinde mahkûm olarak Giritlilerden 77 kişi 

bulunmaktadır. Bunlardan 7 tanesi İslam olmak üzere 17 si birbiriyle 

kavgaya tutuşmuştur. Gelen belgede Hapishane Talimatnamesi’nin 

85.  Maddesi gereğince bu işe ön ayak olan beş kişinin başka yere 

tayinleri istenmiş veya sayılarının bu şekilde azaltılması 

vurgulanmıştır (BOA, A. MTZ, GR, 3,50). Diğer bir belgede ise 30 

Ekim 1897 (H 3 Cemaziel Ahir 1315) tarihinde Rodos’taki 63 kişilik 

Bulgar mahkûmun İstinaf Mahkemesi 5kararıyla 60’ nın serbest 

bırakılması, kalan 3 kişinin de Bodrum Hapishanesi’ne yollanması 

istenir. Bunun yanında Rodos’a Üsküp’ün Layanve Kazasından 3 

mahkum gelmiştir (BOA, A,MTZ,(04),50,69). 

 

 
5 Daireyi İstinaf, Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye’nin bakacağı davaların çeşitleriyle 

hukuk ve ceza davalarında takip edilecek usule ilişkin olarak 14 Şubat 1870’te 

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye Nizamnâme-i Dâhilîsi neşredilmiştir. Nizamnâmeye göre 

Osmanlı Devleti’nde nizâmiye mahkemeleri kazalarda deâvî meclisleri, livâlarda 

temyîz-i hukuk meclisleri, vilâyet merkezlerinde temyiz divanları, İstanbul’da 

Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliyye olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Nizamnâme nizâmiye 

mahkemelerini bidâyet ve istînaf şeklinde derecelendirmiştir. İstînaf ilk derece 

nizâmiye mahkemelerince görülen davalara yeniden bakmakla yükümlüdür( 

Kenanoğlu, 2007 ,187) . 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/m-macit-kenanoglu
https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/m-macit-kenanoglu
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Hapishane idaresi, tutukluları idare etmede bazı durumlarda çaresiz 

kalmıştır. 12 Ağustos 1908 (H 14 Recep 1326) tarihinde Rodos 

Hapishaneyi Umumisi, iyi idaresiyle oldukça takdir toplayan 

yerlerden biri olduğu halde, iki tutuklunun birbirine girmesi nedeniyle 

huzursuzluk çıkmıştır. Olayı çıkaranlar ile bütün hapishane memurları 

tahkikat kanunu gereğince incelemeden geçirilmiştir. Jandarma 

komutanı Şehit Paşa azl edilmiştir. Rodos Hapishanesi Müdürü Musa 

Kazım, Müfti ve gardiyanlar inceleme yapılmasını istemişlerdir 

(BOA, DH. MKT., 1279, 70). 

Rodos Adası’nda toplamda 230 ‘a yakın mahkûm vardır. Cinayet 

suçuyla yatan mahkûm sayısı oldukça fazladır. İlk başvuru 

Mahkemesi niteliğinde olan İstinaf Mahkemesi’nde görülen dava 

sayısı en fazladır.  

Tablo 1.1908 Senesi Haziran Ayına Ait Mahkûm Cetveli  

Cinayete Mahkûm 

Mahbusin 

Cünha ve 

kabahata 

Mahbusin 

Dinden Dolayı 

Mahbusin 

 

              M 

M
ü

sl
im

 

G
a
y
ri

 

M
ü

sl
im

 

T
o
p

la
m

 

M
ü

sl
im

 

G
a
y
ri

 

M
ü

sl
im

 

T
o
p

la
m

 

M
ü

sl
im

 

G
a
y
ri

 

m
ü

sl
im

 

T
o
p

la
m

 

M
a
h

k
û

m
 

T
o
p

la
m

 

Mülahazat (Açıklama) 

137 82 219 3 3 6 - 1 1 226 12 Haziran 1325 mevcut 

olarak mahkûm 

   2 1 3    3 Adı geçen tarihten 14 

Haziran 1325 tarihine 

kadar gelen mahkûm  

137 82 219 5 4 9 1 - 1 229 Toplam  

         - Adı geçen tarihten 16 

Haziran 1325 tarihine 

kadar mahkûmiyetleri 

hitam bularak salıverilen 

mahkûm  

137 82 219 5 4 9    228 16 Haziran 1325 

tarihinde mevcud 

mahkûm 
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Tablo 2.1908 senesi Haziran Ayına Ait Mahkûm Cetveli (BOA,ZB., 709, 78) 

Tutukluluk İşlerinin Hangi Mahkeme Dairesinde Sürdüğü 

Cünha Mahkemesi Cinayet Mahkemesi Heyeti Nizamiye Daireyi İstinaf 

Müslim Gayri 

Müslim 

Müslim Gayri 

Müslim 

Müslim Gayri 

Müslim 

Müslim Gayri 

Müslim 

- - 1 1 1 - 8 2 

 

Tablo 3.18 Mart 1911 Tarihinde Rodos Hapishanesi’ndeki Mahkûm Durumu  

Sayı Şahıs Adı Mahalli 

Vilayeti 

Hükmün 

Verildiği 

Mahkeme 

Tevkif Tarihi Cürmün 

Çeşidi ve 

Yılı  

Mahkûmiyet 

Nedeni  

1 Tüfenkyandar 

Fırıncı 

Ramazan Ağa 

İşkodra 

Vilayeti 

Dersaadet 

2.Divanı 

Harbi Örfi 

15 Rebiül Evvel 

1327 

Kürek -15 

Yıl 

Çıkan ahir 

Müskire Katıldığı 

(Sarhoşluk yapıp 

olay çıkardığı) 

2 Asker Mehmet 

Bin Mehmet 

İnebolu Yargı  6 Rebiül Evvel 

1327 

Müebbet 

Kürek 

Asker Mıntıkası 

İsyanını Tahrik 

Etmek 

3 Matbahaçı Halil 

Bin Atıf 

Dersaade

t 

“ 5 Rebiül Evvel 

1327 

Müebbet 

Kürek 

Yargı 

4 Doktor Hüseyin 

Refi Efendi 

Dersaade

t 

Dersadet 

2.Divanı 

Harbi Örfi 

11 Rebiül Evvel 

1327 

Müebbet 

Kürek 

Gazeteyle 

Neşriyatta 

Bulunduğu Hassa 

Ordusuyla 

Ahaliyeden Bir 

Kısmına 

Müslüman 

Hükümet 

Aleyhine İsyan 

Ettirdiği 

5 Bahriye 

Yüzbaşılardan 

Cemali Bey 

Dersaade

t 

Dersaadet 

Divanı 

Harbi Örfi 

18 Rebiül Evvel 

1327 

Müebbet 

Kürek 

Askeri, Saraya 

İsyana Teşvik Ve 

Tahrik Etmek  

6 Nure Kaplı 

Dimitri Tadur 

Dersaade

t 

Selanik 

Divani 

Harbi 

Derdesti 

Muharebedir 

(Yakalanmış)  

Müebbet 

Kürek 

İhlali Esasi 

Maksadıyla Çete 

Teşkil Ederek 

Şekavet(eşkıyalık) 

7 Nure Kaplı 

Lurki Filip 

Dersaade

t 

Selanik 

Divani 

Harbi 

“ Müebbet 

Kürek 

“ 

8 Ulah Petro 

Veledi Kuri 

Dersaade

t 

Selanik 

Divani 

Harbi 

“ Müebbet 

Kürek 

“ 

9 Yuvan Vankil 

Tofuk 

Dersaade

t 

Selanik 

Divani 

Harbi 

“ Müebbet 

Kürek 

“ 

10 

 

 

 

 

Utvayan Nikola 

Filibot 

Dersaade

t 

Selanik 

Divani 

Harbi 

13 Şevval 1327 Kürek -15 

Yıl 

“ 
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11 Utvayan Malço 

Nikof 

Dersaade

t 

Selanik 

Divani 

Harbi 

14 Şevval 1327 Kürek-15 

Yıl 

“ 

12 Battal Dimitri 

Avusturyan 

Mora 

Kasabası 

“ 27 Ramazan 

1327 

Kürek -15 

Yıl 

“ 

13 Avusturyan 

Veled Battal 

Dimitri 

Mora 

Kasabası 

“ 5 Şevval 1327 15 Yıl “ 

14 Naşko Koluçar 

Veled Enkal 

Mora 

Kasabası 

“ 27 Şevval 1327 15 Yıl “ 

15 Avusturyan 

Veled Likor 

Kapulof 

Mora 

Kasabası 

“ 19 şevval 1327 10 Yıl “ 

16 Yevan Vanço 

Kirçof 

Mora 

Kasabası 

“ 8 Rebiül Ahir 

1327 

10 Yıl “ 

17 Avusturyan 

Kelpak Veled 

Todor 

Adana 

Vilayetin

in Haçya 

Kasabası 

 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

27 Şevval 1327 10 Yıl “ 

18 Hacanlı Silik 

Oğlu Herat 

“ “ 14 Cemaziel 

Evvel 1327 

Müebbet 

Kürek 

Katl ve Gasp 

19 Hocanlı Şakird 

Meyan Nazar 

“ “ 14 Cemaziel 

Evvel 1327 

Müebbet Merkum Badel 

tedavi olmak 

üzere Dersaadet 

Hapishanesi’ne 

nakil olmuştur. 

20 Hacanlı Sıkır 

Koca Oğlu 

Zarak 

“ “ 9 Cemaziel Evvel 

1327 

Müebbet katl ve Gasp 

21 Hacanlı Sıkır 

Koca Oğlu 

Serkes 

“ “ 10 Cemaziel 

Evvel 1327 

Müebbet katl ve Gasp 

22 Hocanlı 

Bacarus Oğlu 

Estor 

“ “ 10 Cemaziel 

Evvel 1327 

Müebbet Katl ve Gasp 

23 Sisli Hasan 

Kebir Oğlu 

İbrahim 

Sima 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

30 Ramazan 

1327 

Kürek- 15 

Yıl 

Katl ve Gasp 

24 Abdullah 

Onbaşı Bin Ali 

Sima 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

20 Ramazan 

1327 

15 Yıl Katl ve Gasp 

25 Örfiyeli Haan 

Çavuş Bin 

Mehmet 

Adana 

Arapkir 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

5 Şevval 1327 15 Yıl Katl ve İtlafa 

bilfiil Sebebiyet 

Verdiği 

26 Elbistanlı 

Berber Mehmet 

Bin Ömer 

Elbistan 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

5 Şevval 1327 15 Yıl Katl ve İtlafa 

bilfiil Sebebiyet 

Verdiği 

27 

 

 

 

 

Gridli Ceyar Ali 

Bin Reşid 

Girid 

Ceziresi 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

1 Şevval 1327 Müebbet 

Kürek 

Katl 
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28 Giridli Molla 

Hüseyin Bin 

Mehmet 

Girit 

Ceziresi 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

27 Cemaziel 

Evvel 1327 

Müebbet Katl 

29 Giritli İsmail 

Bin Cemal 

Girit 

Ceziresi 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

1 Recep 1327 Müebbet Katl 

30 Tras Mehmet 

Bin İsmail 

Burnaz 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

4 Recep 1327 Müebbet Katl 

31 Selatin Tatub 

Hasan 

Malatya Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

19 Rebiül Evvel 

1327 

15 Yıl Şaki Abidünnat 

‘ın 

Avenesi(Çetesi) 

32 Sultan Mağaralı 

Şahcub Hüseyin 

Sultan 

Mağaralı 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

19 Rebiül Evvel 

1327 

15 Yıl Yargı 

33 Saçunlı  Tab Ali 

Oğlu Osman 

Hacır 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harp 

14 Cemaziel 

Evvel 1327 

Müebbet 

Kürek 

Katl 

34 Jandarma Bölük 

Emini Nuri 

Efendi 

Bağçe 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

25 Ramazan 

1327  

Müebbet 

Kürek 

Katl 

35 Kabilli Mehmet 

Bin Kadir 

Sivas 

Vilayeti 

Darte 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

12 Recep 1327 Müebbet Katl 

36 Kifez Ahmet 

Oğlu Mustafa 

Adana 

Osmaniy

e Kazası 

Cebeli 

bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

9 Şaban 1327 Müebbet Katl 

37 Maraşlı Mustafa 

Çavuş Bin 

Mehmet 

Maraş 

Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

7 Cemazi-el 

Evvel 1327 

Müebbet Katl 

38 Arab Mehmet 

Ali Bin 

Abdülkadir 

Osmaniy

e Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

12 Recep 1327 Müebbet Katl 

39 

 

 

 

 

 

 

 

Malatyalı Kürd 

Hüseyin Bin 

Molla Hüseyin 

Malatya Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

12 Recep 1327 Müebbet Katl 
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40 Osmaniyeli 

Çocuk Mustafa 

Bin Ali 

Osmaniy

e Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

9 Şaban 1327 Müebbet Katl 

41 Arab Seyid Bin 

Abdülkadir 

Osmaniy

e Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

12 Recep1327 Müebbed Katl 

42 Battal Mehmet 

Oğlu Hüsam 

Osmaniy

e Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

12 Recep 1327 Müebbet Katl 

43 Bekir Turdu Bin 

Mehmet 

Maraş 

Sancağı 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

12 Recep 1327 15 Yıl Katl 

44 Küçük Ali Bin 

Dursun 

Osmaniy

e Kazası 

Cebeli 

Bereket 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

9 Şaban 1327 15 Yıl Katl 

45 Ömer Akza Bin 

Hüseyin  

Bağçe 

Kazası 

“ 18 Şaban 1327 Müebbet 

Kürek 

İhrak  

46 Turunçlu 

Muhtarı Ali Bin 

Hüseyin 

Girit 

Ceziresi 

“ 1 Cemazi Evvel 

1327 

15 Yıl Katl  

47 Kazak Dağlı 

recep Çavuş Bin 

Ömer  

Kazak 

Dağlı 

“ 23 Recep 1327 15 Yıl Katl 

48 Ayntab Yusuf 

Oğlu Mehmet  

Ayıntab Adana 

Birinci 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

23 Cemaziel 

Evvel 1327 

15 Yıl Katl  

49 Tama Oğlu 

Yurdan 

Kocaz 

Kazası 

Kocaz 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

18 Şevval 1328 10 Yıl Gizli Silah ve 

Cephaneyi 

Hükümetine 

Teslim 

Etmemesinden  

50 Avustubye Oğlu 

Vehsil Kocane  

Kocaz 

Kazası 

“ 24 Şaban 1328 15 Yıl Koca Halil ve 

Eşkıya Reisiyle 

Ggizlice 

Görüştüğü  

51 Sorakim Veled 

Yuvan 

Karatuh Üsküp 

Divanı 

Harbi 

Mahsusi 

Mazbatasında 

İptidai tevkifi 

gösterildiğinden 

derdest 

muharebedir 

Müebbet 

Kürek 

Şekavet 

(Eşkiyalık) 

52 

 

 

 

 

Meşrus 

Yavance 

Karmanu

h 

“ 4 Şaban 1328 10 Yıl Katl Kastıyla Cerh 
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Görüldüğü gibi Osmanlı Devleti’nde Rodos Hapishanesi’nde her 

yerden gelme mahkûm bulunmaktadır. Adam öldürme suçlarıyla 

53 Şerif Bayram Pirazdin 

Sancağı 

Kusve 

Divanı 

Harbi 

Örfiye 

1 Cemaziel Evvel 

1328 

15 Yıl Arnavutluk 

isyanında ahaliyi 

isyana teşvik 

etmek  

54 Süleyman 

Fettah 

İpekkağı “ 5 Recep 1328 15 Yıl Katl ve Cerh 

55 Abdi Fettah  Yakoveh “ 7 Recep 1328 10 Yıl İsyan Raddesinde 

Bulunmak; Bir 

Onbaşıyı Şehit 

Etmek  

56 Selim Molla 

Bin İslam 

Bakveh Kusve 

Divanı 

Harbi Örfi 

24 Nisan 1328 Kürek-15 

Yıl 

Çıkan İhtilale 

İştirak Ve İlhak 

57 İbrahim Bin 

Hacı Reşm  

Pirezdin “ 28 Cemaziel 

Evvel 1328 

Müebbet 

Kürek 

Arnavutluk 

İsyanına İştirak 

58 Reşuman İla  Üsküp “ 22 Şaban 1328 Kürek- 15 

Yıl 

Şekavet 

(Eşkiyalık) Ve 

Cebren Para Alma  

59 Devço Arsu  Rardoşiz “ 22 Şaban 1328 Kürek- 15 

Yıl 

“ 

60 Buvar Trayon Rardoşiz “ 22 Şaban 1328 Kürek- 15 

Yıl 

“ 

61 Terzi Dimitri Kocaz 

Kazası 

Tevçan 

Divanı Örfi 

18 Şaban 1328 Kürek- 14 

Yıl 

Harekâtı 

İhtilaiyeye 

Öncülük Etmek  

62 Ustubye Lazar “ “ 1Şevval 1328 Kürek -10 

Yıl 

Yargı  

63 Jazu Eyuşol  “ “ 1 Şevval 1328 Kürek -10 

Yıl 

Eşkıyaya Yardım 

ve Yataklık Etmek  

64 Kurki Revz  Radovşiz Kocveh 

Divanı 

Harbi 

Mahsusi 

17 Şaban 1328 Kürek -10 

Yıl 

Eşkıyaya Yardım 

ve Yataklık Etmek 

65 Seyid İbrahim Direbala İlisan 

Divanı 

Harbi 

Örfisi 

9 Şaban 1328 Kürek 15 

Yıl 

Mahpus Firarına 

Sebebiyet Vermek  

66 Salih Bin 

Şazman  

“ “ 9 Şaban 1328 Kürek -10 

Yıl 

Yargı  

67 Nasuh Bin 

Hasan 

Diryala İlisan 

Divanı 

Harbi Örfi 

9 Şaban 1328 Kürek -10 

Yıl 

Mahpus Firarına 

Sebebiyet Vermek 

68 Zeyyad Bin 

Hüseyin Yeve  

Virezir Dire Divanı 

Harbi 

Örfisi 

26 Cemaziel 

Evvel 1328 

Kürek -6 

Yıl 

İsyana Teşvik  

69 Reşid Süleyman  Manastır 

Vilayeti 

Manstır 

Vilayeti 

Harbi Örfi 

2 Rebiül Evvel 

1328 

Kürek -7 

Yıl 

Eşkıyaya Yardım  

70 Tikol Eşatas  Pire 

Midya 

Kazası 

Yanya 

Vilayeti 

Örfi 

12 Zilkade 1328 Kürek -10 

Yıl 

Şekavet(Eşkiyalık) 
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beraber, hırsızlık, düşünce suçları, eşkıyalık faaliyetleri nedeniyle de 

mahpus yatanların olduğunu görüyoruz (BOA, DH, SYS,54,2).  

18 Mayıs 1910(H  8 Cemaziel Evvel 1328) tarihli belgede Kanuni 

Esasi’nin ilan edilmesinden sonra kurulmuş olan  Rodos’ta bulunan 

kadın hapishanesi Hristiyan kadınlardan meydana gelen  yapısı gayri 

caiz olarak görüldüğünden, ödenek tahsisatı  kesildiği için Adliye 

Nezareti’ne durumu anlatan bir belge yazılmıştır (BOA, DH, 

MUİ,84,14 ). Belgede başka bir bilgiye yer verilmemiştir. İki yıl sonra 

Rodos Adası’ndaki hapishanede kadınların da olduğunu görüyoruz. 6 

Ağustos 1912 (H 22 Şaban 1330) tarihinde Rodos’ta tevkif edilen 

kadın ve erkek mahkûmların kalması için geçici dahi olsa bir kaç odalı 

bir hanenin hapishane olarak kiralanması istenir. Bunlar için gardiyan 

istihdamı da gerekecektir. Bu amaçla merkeze vakit kaybetmeden kira 

bedelinin bildirilmesi istenir (BOA,DH.MB..HPS, 41, 19).Buradan 

kadınların da hapishanede bulunduğunu görüyoruz. Kadınlar için olan 

hapishane kapatılmamıştır. İki hane kiralama düşünüldüğüne göre gibi 

kadın mahkûm sayısı 20’den fazla değildir.  

Görüldüğü gibi farklı milletlerden meydana gelen Osmanlı 

vatandaşlarını barındıran hapishane nüfus olarak oldukça kalabalıktır. 

En fazla Müslümanlardan oluşan dini yapı vardır. Bu hapishanede 

Hristiyanlardan oluşan kadın mahkûmlar da yatmaktadır. Cinayet 

suçunlar yatanlar ise yoğunluktadır.     
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3-Sağlık Şartları ve İaşe 

İslam’ın klasik dönemine bakıldığında da, zengin mahpusların her 

türlü imkândan faydalanabildiğini, yoksul olanların ise Beytülmal’a 

yani hazineye veya sadakalara muhtaç oldukları görülmektedir. 

Hapishanenin sağlık şartları hiç iyi değildir. Koğuşların dar ve 

karanlık oluşu ve kapasitesinin üzerinde mahkûm fazlalığı, maalesef 

hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Vilayet hapishanelerinde de en 

önemli sorun, hapishanelerin sağlık koşullarının uygun olmamasıdır. 

Osmanlı İmparatorluğu’nda, sivil nitelikte hastanelerin açılmamış 

olması hapishanelerdeki sağlık sorunlarının çözülmesinde önemli bir 

engel teşkil etmekteydi. Durumu tehlikeli görülen mahkûmlar, askeri 

hastanelere taşınmaktaydı. İzmir’de ise Hristiyan ve Yahudi 

mahkûmlar bu konuda şanslılardı; çünkü hastalandıklarında 

yatırılabilecekleri cemaat hastaneleri bulunmaktaydı. 

Adliye Nezareti’ne yazılan belgede 7 Haziran 1900 (H 8 Safer 1318 ) 

tarihinde Rodos Hapishanesi’nde koğuşlar on ikişer kişiden oluştuğu 

için bu durum mahkûmlar için sıkıntı oluşturmaktadır. Nitekim 

hastalık adı anılmadan hastalık meydana geldiği bildirilir. İzmir 

Vilayetiyle durum hakkında görüşüldüğü gibi Adliye Nezareti’ne daha 

fazla mahkum yollanmaması için bilgi verilmiştir (BOA, 

DH,TMIK,S,30,349). 

Rodos Hapishanesi’nin darlığı ve mahkûm fazlalığı, sağlık koşullarını 

zorlayıcı bir etkendir.  17 Temmuz 1900 (H 19 Rebiül Evvel 1318) 

tarihinde Cezayir-i Bahri Sefid Vilayeti’ne yazılan belgede İzmir’de 
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veba çıktığı etrafta bulunan vilayetlere önlem alınması için yazı 

yazıldığı görülür. Rodos ta bulunan hapishanenin dar olması ve 

koğuşlardaki mahkûm fazlalığından ötürü oluşan kötü kokularının 

giderilmesi istenmiştir. Bu amaçla nefes imkanını artırmak için bir 

adet pülverizatör alınması münasip görülmüş ve tedarik sağlanmıştır 

(BOA, DH,MKT,2374,95).17 Aralık 1903 (H 27 Ramazan 1321) 

tarihinde gelen belgede ise Rodos Hapishane-i Umumisiyle 

tevkifhanesinde acilen tamirata ihtiyaç duyulduğu bu nedenle gerekli 

işlemlerin bir an önce tamamlanarak tamirata başlandığı bildirilir. 

Verilen bütçenin bir veya iki kat aşıldığı görülür.  Daha fazla masraf 

olması durumunda tamirattan vazgeçileceği bildirilir. Bu durumda ise 

koğuşlar tamir ve inşa edilemeyeceğinden mahpuslar koğuşların 

birleştirilmesiyle kalacaklardır. Bu durumda ise oluşacak izdihamdan 

dolayı hastalıkların oluşabileceği belirtilir. Dâhiliye Nezareti’ne 

yazılan belgede Hapishane Müdüriyeti tamir işinin hemen 

bitirilmesini, masraf için gerekli olan havalenamenin bir an evvel 

gönderilmesi talebini vurgular (BOA, DH.TMIK.S.,49, 81) .  

24 Ekim 1907 ( H 17 Ramazan 1325) tarihinde Elviyeyi Selase 

6Hapishanelerinden Rodos ve Trablusşam gibi mahallere gönderilen 

kişilerin sağlık koşullarının iyileştirilmesi için müracaat edenler ve 

şikâyette bulunanlar olmuştur. Bu şartlar nedeniyle mahkumların 

Payas ve Bodrum Hapishanelerine gönderilmeleri istenir. Sağlık 

koşullarında oluşan sıkıntının nedeni koğuşlardaki yetersizliktir. Bu 

 
6 Elviye-i Selâse, Osmanlı döneminde Batum, Kars ve Ardahan livalarının ortak 

adıdır. 
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sebeple yine Rodos Hapishanesi’nin 8-10 bin kuruş masraf yapılarak 

tamir edilmesi istenir (BOA, BEO,3172,237871). 

Rodos Adası, havası uygun diye mahkûm nakli yapılan bir bölge 

olarak görüldüğü gibi, bazen de havasının pek uygun olmayışı 

sebebiyle istenilmeyen bir mevki olarak da görülmüştür. 15 Ağustos 

1910 (H 8 Şaban 1328) tarihinde başkentte hastalığı bulunan ayniye 

(göz) tedavisi gören Rodos’ta on beş sene kürek cezasına vurulan 

mahkûm Tevfik oğlu Süleyman tedavi görür ve iyileşir. Mahkûm 

başka bir yere gitmek istemiş ve durumunu Polis Müdüriyeti ’ne 

bildirmiştir. Mahkûmun isteği yerine getirilmemiş yol masrafları 

karşılanmış, Rodos Hapishanesi'ne geri gönderilmiştir (BOA, 

DH.EUM.THR., 45, 62). 

Hapishanenin yeme içme ve ısınma giderlerini devlet 

karşılamaktadır.12 Ağustos 1878 ( H 13 Şaban 1295) yılında 

hapishanenin odun, gazyağı ve vesair ihtiyaçlarının karşılanması için 

gerekli olan paranın 1200 kuruş tuttuğu bildirilir. Bu para vilayetin 

1294 Yılı Bütçesi’ne eklenemediğinden gerekli ihtiyaçların Genel 

Hapishaneler Bütçesi’nden karşılanmasının sağlanması istenir (BOA, 

ŞD,268,42). 

Rodos Hapishanesi’nde normalde mahkûm sayısı 170 veya 180 olması 

gerekirken; burası 200 ‘ü aşkın mahkûmu barındırmaktadır.  

Hapishane bütçesi kısıtlı olduğundan; mahkûmların yeme ve içme 

durumunda da şartlar pek parlak değildir.  Hapishanedeki 

mahkûmların temel yiyeceği ekmektir. Genel olarak ekmek, tek başına 
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bir öğün olarak görülebilirse de, insan vücudunun sağlık koşullarını 

tam olarak karşılayamaz. Hapishanede yiyecek olarak mahkûmlara 

verilen tek şey ekmektir. Hapishaneye ekmek ihtiyacı fırından temin 

edilmekleydi. 11 Haziran 1887 (H 19 Ramazan 1304) yılında Rodos 

Adası’ndaki Zaptiye Askerinin, Hapishane ve İmareti Amire’nin 

ekmek ihtiyacını karşılayan Fırıncı Hacı Mehmet Derviş, verdiği 

ekmeğin masrafının karşılanması ister. Bu şahıs toplamda 55 bin 

kuruş tutan alacağının; ancak 26 bin kuruşunu nakit olarak Maliye 

Nezareti’nden alabilmiştir. Şahsa diğer kalan parasını ne zaman 

alacağı hakkında bilgi verilmemiştir (BOA, MV,21,58). 5 Temmuz 

1887 (H 13 Şevval 1304 ) tarihinde ise hapishanenin bütçesi 160.000 

kuruştur. Bu koşullar sağlık şartları ve insani şartlar için uygun 

olmadığından; gerekirse hapishaneler genel bütçesinden karşılanması 

koşuluyla mahkûmlara her gün çorba ve haftada iki defa yemek-

yiyecek(taam) verilmesi kabul edilmiştir (BOA, DH, MKT,1429,20). 

Bu şekilde yemek düzenine geçiş yapılmıştır.  

27 Temmuz 1912 (H 12 Şaban 1330) tarihinde Rodos Hapishane-i 

Umumisinde mevcut mahkûmlara Nisan ayında verilen nan-ı aziz 

(ekmek) ve odun bedelinin 6 aylık toplamının 2365 kuruş 20 parasının 

tahsili istenir. Bu paranın Rodos Bankayı Osmani Şubesi vasıtasıyla 

8.fasıl 2.tayinat ve mesarifi müteferrik tertibi maddesiyle, 

Cezayir-i Bahr-i Sefid Vilayeti’ne verildiği bildirilir. Bu paranın 

banka vasıtasıyla havalenameden alınması istenmiştir (BOA, 

DH.MB.HPS., 51, 29-4). 
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Hapishanenin fiziki şartların yetersizliği nedeniyle mahkûm 

fazlalığından oluşan yer darlığı maalesef Rodos Hapishanesi’nin 

sağlık şartlarını olumsuz etkilemiştir. Hapishanelere ayrılan bütçenin 

darlığı ise mahkûmlara verilen iaşenin azlığına neden olmuştur.  

5-Görevli Kadrosu 

Hapishanenin en önemli idarecisi şüphesiz müdürdür. Bunu 

gardiyanlar ve piyadeler izler. Osmanlı hapishanelerinde mahkûmların 

kontrol ve denetimiyle görevli gardiyanlar, çoğunlukla emekli 

zaptiyelerden ya da niteliksiz kimselerden oluşmaktaydı. Fakat hep 

memur kadrosunun eksik olduğu ve merkezden memur ihtiyacının 

karşılanmasının istendiğini görüyoruz.  

Rodos Hapishanesi’nin büyümesi görevli kadrosunun artmasına neden 

olacaktır.17 Şubat 1861 (H 6 Şaban 1277) tarihinde Rodos’un 

merkezine gönderilecek cinayet suçlularının naklinde görev yapacak 

ve hapishanedeki tutukluların güvenliklerini temin edecek 100 kişi 

(nefer)ve bir memur kadrosu gereklidir. Bununla beraber burada bir 

hapishanenin inşası isteği daha evvelki belgelerde de vurgulanmışsa 

da, bu bölgede halktan yardım toplanamayacağından, daha az masrafla 

hazineden karşılanarak ek binalar yapılmasına veya buranın tamir 

edilmesine karar verilir. Kalenin mühendis Necib Efendi tarafından 

keşif masrafının çıkarıldığı bu masrafın ise bir yük 7 63.594 kuruş 

tutacağı bildirilmiştir (BOA, İ.MVL., 443, 19717). 

 

 
7 Yük, Yüz bin kuruşluk mal veya tutardır. 
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16 Aralık 1861 (H 13 Cemaziel Ahir 1278) tarihinde Rodos 

Meclisi’ne yazılan mazbatada hapishanede bulunan mahkûmların 

muhafazalarına itina ve dikkat edilmesi adına 70 nefer zabit istihdam 

olunması istenmiştir. Bu yazılan belgeye karşılık olarak hapishanede 

bulunan 20 nefer zaptiye gayet yeterli görülmüş, bütçedeki masrafı 

artıracağı için kabul edilmemiştir. Nefer zabitanının bir kısmı daha 

yeni iptal edilmiş; diğer kalan kısmının ise bölgeyi muhafazası yeterli 

görülmüştür (BOA, A.,MKT.UM. ,525, 35). 

Tablo 4.1867 Yılı Rodos Hapishanesi ‘ne Yeni Gelen Görevliler 

 

Görevi İsimler 

Gardiyan Çavuş Hasan Ağa 

Gardiyan Halil Ağa 

Gardiyan Ali Reis 

Gardiyan Kadı Oğlu İbrahim 

Piyade Giritli Ali 

Piyade Rodoslu Recep 

Piyade Yanyalı Zeynel 

Piyade Zenci Recep 

Piyade Zenci Ali 

Piyade Dadyalı Bekir 

Piyade Keçeci İbrahim 

Piyade Muğlalı İsmail 

Piyade Şerif Mehmet Oğlu Mustafa 

Piyade Beratlı Yusuf 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi 4 gardiyan ve 10 piyade yeni 

göreve başlamıştır. 1867 yılında gardiyan çavuşu 300 kuruş; gardiyan 

200 kuruş; zabitan 150 kuruş maaş almaktadır (BOA, MVL,798,23). 

Devlete hizmeti özendirmek ve bağlılık sağlamak aynı zamanda 

bağımsızlığın vurgulanması anlayışının bir sembolü olan nişan 

geleneği, Osmanlı Devleti’nde madalyalardan sonra başlamıştır. 

Madalyalardan daha görkemli olarak hattâ değerli taşlarla süslenerek 

devlet hizmetinde başarılı olan, devlete bağlılık, fedakârlık ve 

yararlılık gösteren vatandaşlara ve yabancılara verilmek üzere devlet 

bütçesinden büyük harcamalar yapılarak imal edilen ve dağıtılan 

nişanlar, özellikle Sultan II. Mahmud(1808-1839) döneminde 

yaygınlaşmaya başlamıştır( Tekin, 2014: 393-411). 18 Haziran 1888 

(H 8 Şevval 1305) tarihinde Rodos Hapishane-i Umumisi Şube-i 

Mühimmesi Müdürü Çerkez Musa Kazım Bey'in hüsnü 

hizmetlerinden ötürü dördüncü rütbeden bir kıta Nişan-ı Aliyeyi 

Osmani ile ödüllendirilmesi Cezayir Bahri Sefid Vilayeti’ne 

yazılmıştır (BOA, DH. MKT., 1513, 45). Diğer bir ödül ise 18 

Haziran 1906 (H 15 Recep 1318) tarihinde Rodos Hapishanesi 

Umumu Müdürü Musa Kazım Bey gerek Karaman memuriyetinde 

bulunduğu sırada ve gerekse Rodos eski su yolunun tamiri sırasında 

gönüllü olarak çalışması; Rus ve Yunan Savaşı’nda de yaptıklarıyla 

samimi ve hürmetkâr duygularını göstermesi nedeniyle üçüncü 

dereceden mecidiye nişanı ve Hapishane Kâtibi Hacı Mustafa Efendi 

de beşinci rütbeden mecidiye nişanı ve zişanı verilmesi uygun 

görülmüştür (BOA, İTAL 233,22). Bu şekilde aynı şahsın, 
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Hapishanenin Müdürü Musa Kazım Bey’in, iki defa madalya aldığını 

görürüz.  

Belgelerden takip ettiğimiz kadarıyla mahkûmların memurları 

yaraladığı durumlar da olmuştur. 28 Ağustos 1896 (H 19 Rebiül Evvel 

1314 ) tarihinde sabah bazı mahpuslar birbiriyle kavga etmiştir ve iki 

kişi ağır yaralanmış; zabit ve gardiyanlar tarafından nizam güçlükle 

temin edilebilmiştir. O gün ikindi vakti kürek cezasına mahkûm Giritli 

Hristiyan mahkûmlardan biri, hapishanedeki görevli bir gardiyanı 

alnından yaralamıştır. Durum Adliye Nezareti’ne haber verilmiş 

durumla ilgili araştırma yapılmıştır (BOA, Y.PRK, UM,35,74). 

13 Mart 1899 ( H 11 Recep 1306) tarihinde Rodos Hapishanesi'nin 

muhafazasını sağlayan nizamiye askerinin kışlaya kaldırılması istenir. 

Bu durumda hapishanenin güvenliğini sağlayacak olan toplamı on beş 

kişiden oluşan zaptiye ile bu görevin yapılamayacağı bildirilmiştir. 

Cezayir Bahri Sefide çekilen telgrafnamede güvenlik için topçu 

askerlerinin bu işe verilmesi istenmiştir (BOA, DH. MKT. ,1604, 83). 

Gelen belgede Nizamiye askeri, kalenin içinde bulunan kışlaya alınır. 

Kalan görevlilerin hapishane güvenliği için yeterli olacağı 

görülmüştür.    

Rodos Hapishanesi’ndeki görevli kadrosu maalesef yetersizdir. 

Koruma görevini 20 kişiye yaklaşan bir memur ile sağlamaya 

çalışmışlardır.  Merkeze yazılan belgelerde sürekli memur ihtiyacı için 

talepler belirtilirken; devlet maddi yetersizlik nedeniyle memur 

alımında da yetersiz kalmıştır.  
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6- Hapishanede Faaliyetler ve Aflar 

Hapishaneye yapılan nakillerle burası çeşitli milletlerden gelen 

insanların buluştuğu bir mekân haline gelmiştir. Yine mahkûmların 

mektuplarının okunduğunu ve mektupların kontrol edildiğini de 

biliyoruz. Bu gibi mektuplarda, özellikle Ermeni mahkûmlarda, kaçma 

teşebbüsü ve ihbarlara rastalıyoruz. Rodos Hapishanesi Müdürü,25 

Şubat 1897 (H 23 Ramazan 1314) tarihinde 23 Ermeni mahkûmun 

kaçma teşebbüsünde bulunduğunu merkeze yazar. Mahkûmların, 

gündüzleri serbest bırakılmaları geceleri ise koğuşlarında 

bulunmalarının sağlanmasıyla Akka Hapishanesi’ne nakillerini 

istenmiştir. Fakat mahkumlar için yer olmadığından, mahkumların 

Akka’ya nakilleri mümkün olmamıştır (BOA, DH. TMIK.M,28,57). 

Yine farklı olarak mahkûmların birbirini ihbar ettiği durumlar da 

vardır. 22 Şubat 1863 (H 3 Ramazan 1279 ) tarihinde Rodos’ta kürek 

mahkûmu olan Giridli Katil Markof Andonaki Endon, Aydınlı 

Bayraktar, Katil Halil Eryaş oğlu Mehmet, İzmirli Ayandan Ahmetçe 

oğlu Mehmet ve Karacasu Kazalı Kelleci oğlu Süleyman, Eğinköy 

Kazalı Eskici namlı Salih adlı kişiler hapishaneden geçen yıl 

kaçmışlar ve hemen yakalanmışlardır. Bu kişiler Adliye Nezareti’ne 

yazdıkları arzuhalde Ceza Kanunun 23. maddesi gereği içerdeki 

mahkûmların kaçma planlarını ihbar etmeleri karşılığında; Ceza 

Kanunun 47 maddesi gereği kaçma cezası nedeniyle mahkûmların 

affolunacağına dair olan kanundan yaralanarak cezalarına eklenen 

fazla sürenin affedilmesini talep ederler.  (BOA, MVL,804,20). 

Nezaret durumun incelenip araştırılmasını ister. Bu istekle alakalı 
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olarak sonucun ne olduğu konusunda arşivde herhangi bir belge 

bulamadık.  

1880 Hapishane Nizamnamesinin 69. ve 72. maddeleri mahkûmların 

çalıştırılmasına ayrılmıştır. Bu maddelere göre, hapishanelerde hiçbir 

mahkûm işsiz bırakılmayacak ve ne gibi işlerde ne şekilde 

çalışacakları hapishane müdürleri tarafından düzenlendikten sonra 

adliye müfettişleri durumdan haberdar edilecek ve mazeretsiz 

çalışmaktan kaçmak isteyen mahkûm ilk defasında yirmi dört saatten 

bir haftaya; ikinci defasında daha fazla süre ile teneffüse 

çıkarılmaktan men olunacak, mahkûmların çalışmaları sonucu elde 

edilen paranın yarısı elbise ve devletçe kendilerine yapılan diğer 

masraflara karşılık tutulacaktır.  Geri kalan yarısı da gerek olduğu 

zaman kendilerine azar azar verilmek üzere hapishane idaresince 

muhafaza edilecektir (Adak, 2006,72). İaşeleri devlet tarafından 

sağlanmayan mahkumlar, bu çalışma mecburiyetinden muaf 

tutulmuşlardır. Nizamnamenin 73. maddesinde, mahkumların 

çalışmaya mecbur tutulmalarının sebebi olarak devletin, mahkumlara 

iaşe sağlamaktaki güçlüğü gösterilmektedir. 7 Şubat 1889 (H 6 

Cemaziel Ahir 1306) tarihinde Rodos Hapishanesi’ndeki mahkûmlar 

bazı eşyaları imal ederek geçimlerini sağlamak için bir işletme 

oluşturmak istemişlerdir. Bunun için oluşan komisyonca elli beş 

kuruşluk piyango biletleri satışıyla 36.000 kuruşluk para elde 

etmişlerdir. Bu para Cezayir Bahri Sefid Valisi Tevfik Bey’e 

kalmıştır. Devlet bu paranın nasıl toplandığını bilmediğinden durumun 

soruşturulmasını istemiştir. Piyango, Rodos’taki mahkûm için küçük 
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bir sanayi işletmesi oluşturmak amacıyla toplanmıştır.  Girişim, Rodos 

Mutasarrıfı Kemal Bey ve Sakız Müddeyi Umumi Mülki görevlisi 

Tevfik Bey tarafından yapılmıştır. Bu şahıs, sattığı biletleri tek tek 

kimlere verdiğinin kaydını tutmuş ve bu iş için büyük gayret sarf 

etmiştir. Toplanan paranın, 50.000 kuruşu bazı vilayetlerden; 38.000 

kuruşu Cezayir Bahri Sefid halkına gönderilen bilet satışından 

sağlanmıştır. Kalan 9000 kuruş para mal sandığına gelenlerden 

toplanmıştır (BOA, Y.MTV,37,69). Büyük emek verilerek 

gerçekleştirilmek istenen bu işletmenin sonucu hakkında başka bir 

belge yoktur. Muhtemelen girişim gerçekleştirilememiştir. 

Mahkûmlardan affedilmelerinin söz konusu olduğu durumlar da 

olmuştur. Suçluların affedilerek hapisten çıkmaları, sadece padişahın 

iradesine bağlıdır. Osmanlı Devleti’nde, çeşitli sebeplerden dolayı 

padişahın af ilan ettiği görülmüştür. Padişah cüluslarında, dini 

bayramlarda ve özellikle de kandillerde af ilan edildiği bilinmektedir. 

Aflar sadece İstanbul’daki merkez hapishane için olabileceği gibi aff-ı 

umumi şeklinde yani genel af şeklinde de olabiliyordu. 

Hapishanelerdeki nüfus fazlalığını eritmek için “sülüsan afvı” adı 

verilen, ceza müddetinin üçte ikisini tamamlamış mahkûmların kalan 

cezalarının affedilerek tahliye edilmesi yoluna da gidilmiştir. Eski 

hukuk anlayışını temsil eden bu hareket, bayram ve kandiller gibi 

dinen kutsal sayılan günler ile padişahın tahta çıktıkları günün sene-i 

devriyelerine tesadüf ettirilmekteydi. Rodos Hapishanesi’nde cezası 

affedilen mahkûmlar ile ilgili belge vardır. 23 Mart 1903 (H 23 

Zilhicce 1320  ) tarihinde   Sisam Hapishanesi’nde 25 senedir hapis 
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olan 80 yaşındaki Sisamlı Yankola Kaçoli, İzmir Hapishanesi’nde 24 

senedir kalan   65 yaşındaki Aryonir Koti; Bodrum Hapishanesi’nde 6 

senedir kalan Debreli Yorgi Presim, Rodos Hapishanesi’nde 5 senedir  

mahkum olan  Filoryalı Toki Esparu ile Kanka; Gümülcine 

Hapishanesi’nde 6 aydır kalan 83 yaşındaki Kiryoko oğlu Hacı Dakis  

adlı kişiler  özellikle ileri derecede bulunan yaşları nedeniyle 

Ortodoks  Rum Patrikhanesi’nin özel isteğiyle affedilirler. Bu şahıslar, 

patrikhanenin özel komünündeki kişilerdir ve haklarında açılan şahsi 

davaları kalmak üzere affedilmeleri sağlanmıştır (BOA, 

DH,MKT,671,66). Yine kadın mahkûmların af edildiği durumlar da 

olmuştur. 24 Ocak 1904 (H 6 Zilkade 1321) tarihinde Rodos’ta 

sürgüne mahkum olan Hemvendli8 kadın mahkumlar, eşleri vefat 

ettiğinden ve çocuklarının da herhangi bir suç durumu 

bulunmadığından memleketlerine yollanmalarına izin verilmiştir 

(BOA, DH,MKT,817,38). Dâhiliye Nezareti gerekli olan izni 

vermiştir.  

Kalebentlik cezası imparatorluğun son dönemlerinde daha da 

yaygınlaşmış, birçok tanınmış şahsiyet özellikle adalara ve uzak 

kalelere yollanmıştır. Bu sırada ceza kanununa göre kalebentlik 

cezasının süresi muvakkat ve müebbet hale getirilmiş, geçici ceza üç-

on beş yıl olarak belirlenmiştir. 1858 Ceza Kanunnâmesi’nde yer 

verilen kalebentlik, Cumhuriyet döneminde kürek ve sürgün cezasıyla 

karışık halde bir süre daha uygulanmış ve 1926 yılında bir kanunla 

 
8 Hemvend Aşireti, Osmanlı Devleti’nin en karmaşık demografik yapısına sahip 

eyaletlerinden biri olan Musul Eyaleti’nde, yaptıkları soygun, yağma, gasp ve talan 

gibi eşkıyalık faaliyetleri ile gündeme gelen bir topluluktur.  
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kaldırılmıştır. Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde A.DVN. KLB d. 

koduyla birçok kalebent defteri ve evrakı mevcuttur ( İşbilir, 2016.5-

7). 

SONUÇ 

Rodos Hapishanesi bulunduğu yer itibariyle çok önemli olan bir 

hapishanedir. Özellikle 160 mahkûm kapasiteye sahip olan bir yerken, 

kapasitesini her zaman zorlamış, çevre vilayetlerden sürekli mahkûm 

akışına maruz kalmıştır. Bu yüzden hapishanede 200 ‘den fazla 

mahkûm vardır. Hapishanenin şehrin merkezinde bulunan olumsuz 

durumu nedeniyle,  ahali bu durumdan şikâyetçi olmuştur. Kalebentlik 

merkezi olan adanın hapishanesi, depremler nedeniyle sürekli zarar 

görmüştür. Kadın mahkûmlar için hapishane ayrı koğuşlarda hizmet 

vermiş;  bir ara hapishanenin kadın için olan kısmının kapatılması 

gündeme gelmiş, bu durum mümkün olmamıştır.  Bazı durumlarda 

havası uygun diye nakil yapılan bölge hapishanesi bazen de havasının 

pek uygun olmayışı sebebiyle istenilmeyen bir mevki olarak da 

görülmüştür. 

Hapishanedeki mahkûmlar farklı milletlerden meydana gelmiştir. 

Mahkûmlar, cinayet, gasp ve yaralama, eşkıyalık ve isyan gibi birçok 

farklı suçtan kürek cezasıyla hüküm giymişlerdir. Hapishanede 

Müslüman olanların yoğunluk teşkil ettiği görülür. Tanzimat sonrası, 

ceza hukuku alanında düzenlemeler yapılmış, yargılama usulleri 

yeniden belirlenmiştir. Ticari hanlardan depolara kadar farklı mimari 

amaçlarla inşa edilmiş yapıları hapishane olarak kullanan Osmanlı 
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Devleti, hapishane inşaat faaliyetlerine büyük ölçüde mahkûm 

sayısındaki artışa cevap veremeyen bu yapıların yetersizliği sonucu 

başlamıştır. Ulaşım ağının yavaş da olsa gelişmesi, nüfus hareketleri 

ve kentleşmenin etkilerinin doğrudan suç oranlarına yansıdığı da 

görülmektedir. Osmanlı hapishanelerinin tarihine bakıldığında, sürekli 

olarak izdihamdan, sıkışıklıktan ve hapishane normal kapasitesinin 

aşıldığından şikâyet edilmektedir. Bu durum Rodos Hapishanesinde 

de vardır.  Devlet, Rodos Hapishanesi’nde de olduğu gibi 

hapishanelerdeki oluşan kargaşa ve sıkışıklığı önlemek için 

mahkûmları, imparatorluktaki diğer hapishanelere gönderme gibi 

yöntemleri tercih etmişse de, diğer hapishanelerin durumunun da pek 

farklı olmadığı bilindiğinden bu yöntemin, başarısızlıkla sonuçlandığı 

ve hapishanelerdeki kalabalık nüfus sorununa kesin bir çözüm 

olamadığı açıktır.XX. yüzyılın başlarında, Osmanlı Devleti’nde 

mahkûm sayısının arttığı da bilinmektedir. Mahkûm sayısının artması 

hapishanelerdeki asayişsizliği ve problemleri arttırdı. Dağılma 

sürecine giren Osmanlı Devleti hapishanelerde yaşanan problemlere 

ancak geçici çözümler üretebildi; kalıcı çözümler birçok kurumda 

olduğu gibi cumhuriyet dönemine kaldı. 
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GİRİŞ  

Rodos Adası, Akdeniz’deki en büyük adalardan biridir. Osmanlı 

Devleti’nde sürgün veya kalebentlik2 yeri  olarak adı  hafızalara yer 

etmiştir.  Cezayir-i Bahri Sefid Vilâyeti’nin ilk olarak Kanuni Sultan 

Süleyman (1520-1566) zamanında 1553 yılında Anadolu Beyliği’nden 

Kocaeli, Sığla, Biga, Rumeli Beylerbeyliği’nden Eğriboz,İnebahtı 

,Mezistre,Karlıeli,  ve Midilli Sancakları dahil edilmek sûretiyle  

kurulduğunu biliyoruz. Bu vilâyetin sınırları zaman içinde değişiklik 

göstermiştir. (Ünal ,2002: 251-261 ve Ünen ,2013). 

Cezayir-i Bahri Sefid Vilâyeti ‘nin merkezi olarak Gelibolu, XIX. 

yüzyıla kadar merkez olma özelliğini korudu. Rodos Adası, bir ara 

sancak haline getirilirken; anzimat’tan sonra ise sürekli yeni 

düzenlemelere sahne oldu. Bu sırada Biga merkez olmak üzere Rodos, 

Midilli, Sakız ve İstanköy adaları eyalete dahil bulunuyordu. Ayrıca 

bir ara Kıbrıs adası da eyalete bağlandı, Biga Sancağı da 

Hüdâvendigâr’a nakledildi. Eyalet, 1876’da Sakız ve Rodos en önemli 

merkez olmak üzere Bozcaada, Limni, Midilli, İmroz, İstanköy ve 

Meis’ten meydana geliyordu (Şakiroğlu 1993, C.7: 500-501). 1854’te 

Fransız bilim adamı Guerin, Rodos Adası’nda  5500’ü şehirde, 500’ü 

köylerde yaşayan Türkler’den söz eder (Kiel, 2008, C.35:155-

158).Şehrin varoşlarında 5000, köylerinde 15.000 Ortodoks hıristiyan 

 
2 Osmanlı Devleti’nde adam öldürme, yaralama, hırsızlık gibi cürümlerin ceza uygulamaları 

ehl-i örfe havale edildiğinden bunların karşılığında farklı cezalandırma şekillerine 

başvurulabiliyordu. Kalebentlik cezası siyasî suçlar dışında teşhir, para cezası, küreğe koyma, 
hapis, sürgün gibi ta‘zîr cezalarından biriydi. Kalebentlik cezası imparatorluğun son 

dönemlerinde daha da yaygınlaşmış, birçok tanınmış şahsiyet özellikle adalara ve uzak 

kalelere yollanmıştır. Bu sırada ceza kanununa göre kalebentlik cezasının süresi muvakkat ve 

müebbet hale getirilmiş, geçici ceza üç-on beş yıl olarak belirlenmiştir ( İşbilir ,2016,5-7). 

https://islamansiklopedisi.org.tr/muellif/machiel-kiel
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mevcuttu. Yahudiler ise 1000 kişi olarak tesbit edilmişti. XIX. yüzyıl 

içerisinde bütün ada tekrar hızlı bir gelişme gösterdi. 1891’de Vital 

Cuinet, son Osmanlı istatistiklerini kendisine temel alarak adada 

toplam 6825 Türk, 20.250 Rum, 1513 Yahudi ve 566 Romalı Katolik 

olduğunu, yeni gelen bazı Ermeniler’le birlikte nüfusun tamamının 

29.148’e ulaştığını belirtir (Cuinet, 1892:352-370) Kāmûsü’l-a‘lâm’da 

son dönem Osmanlı Rodos’u bir şehir merkezi  ve kırk beş köyü 

bulunan, içerisinde kırk dört cami (yirmi ikisi şehirde), dört derviş 

tekkesi, üç medrese, üç hamam, doksan üç kilise ve iki sinagogu olan, 

bunların yanında her dinî cemaatin ilk ve ortaokulunun bulunduğu bir 

yer olarak tanımlanır (Şemsettin Sami, 1306:2272-2273). 1890’dan 

itibaren rakam ikiye katlanmıştır. Bütün dinî gruplar da nüfusta 

büyüme kaydetmiş, bunların çoğunluğunu 49.500 ile Rumlar teşkil 

etmiştir. Bu dönemde 8272 Türk, 4881 Yahudi, 5780 Romalı Katolik 

(büyük oranda İtalyan sakinler) ve birkaç Ermeni bulunuyordu. 
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1-OSMANLI DEVLETİ’NDE KARANTİNALAR  

Osmanlı Devleti’nde karantinaların kurulduğu zaman, Avrupa’da da 

karantinaların yaygınlaştığı dönemdir 3.XIX. yüzyılda devletlerin 

sağlık alanında teşkilatlanmasına etki eden en önemli unsur şüphesiz 

salgın hastalıklar olmuştur.  

İstanbul başta olmak üzere gemiler; sağlık vesikası (patente de sante)-

(pratika) göstermek zorundadır. Eğer bu vesikalar bulaşık veya 

şüpheli hastalık olarak damgalanmamışsa; boğazlardan transit 

geçeceklerin bir sağlık görevlisini gemiye almaları ve İstanbul Boğazı 

çıkışında karaya indirmeleri yeterlidir. Böylece İstanbul’da 

karantinaya girmekten kurtulurlar. İstanbul’da demirleyenler için ise 

karantina şöyledir: 

--Gemide vebalı mallar için 31, yolcular için 21 gün  

--Bulaşık damgalı vesikalı mallar için 20, yolcular için 15 gün  

--Şüpheli damgalı vesikalı mallar için 15, yolcular için 10 gün 

Temiz damgalı vesîka alındığında derhal serbest geçiş izni verilir. 

Ayrıca yolcuların her biri de gemi vesikası (patente de navire) gibi 

gemiye bindikleri limanda kendilerine verilen bir sağlık vesikasına 

sahip olmak zorundadır. Serbest giriş izni verilmesi için kişinin 

şüpheli olmaması zorunludur. O halde bütün bu vesikalar işin 

ciddiyetine bağlıdır (Panzac ,1997: 223-224). Bazıları önemli bazıları 

önemsiz 35 sağlık kurumunun Osmanlı İmparatorluğu’nun kıyıları 

boyunca sıralanması 1848’e kadar on yıl almıştır.1841 sonunda çoğu 

 
3 Rusya’daki karantina için Bknz: Kardaş 2010. 
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teorik olarak mevcuttur. Bu kurum aynı zamanda yabancıların da 

teşkilatlanması için organize ettiği bir kurumdur (Uludağ ,1994:451).  

Tablo 1.1841/42 Batı Anadolu ve Adalar’da Karantina Uygulanan Yerler ve Maaş 

Miktarı (Çadırcı, 2013:310-311) 4 

Karantinalar  Müdüre Ödenen Aylık 

(Kuruş) 

Tabibe Ödenen 

Aylık (Kuruş) 

Ayvalık 1000(800) 800 

Midilli 1250(600) 1000 

Kuşadası 1300(1000) 1000 

Limmi  1000(500) 750 

Sakız 1250(700) 800 

Bodrum 1250(1000) 1000 

Bergama  1000(500) 800 

Rodos 1500(1000) 1000 

İstanköy  1000(500) 800 

 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü gibi Rodos Adası ilk karantina 

kurulan bölgelerden biri olmuştur.  

Karantinanın birkaç şekilde uygulandığını görürüz. Tam ve mutlak 

karantinada, bulaşıcı hastalığa temas eden kişilerin veya hayvanların 

en uzun kuluçka süresinden daha fazla süre ile hareketleri katî olarak 

sınırlandırılır. Modifiye karantinada insan ve hayvanların 

hareketlerinin kısmi olarak sınırlandırılması yoluna gidilir. Bir diğer 

karantina uygulaması olan şahsi sürveyansda ise temaslılar 

 
4 Tablo 1’de parantez içinde gösterilen yerler, şahıslara ödenen indirimli maaşlardır.  
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enfeksiyon ve hastalığın acil olarak teşhisi için sıkı bir şekilde 

müşahide altında tutularak günde bir veya iki defa muayeneye tabi 

tutulurlar. Ayırmada ise, bir kısım veya grup kişiler ve hayvanlar 

müşahede ve kontrol altında tutulmak amacıyla diğer gruplardan 

ayrılma yoluna gidilir (Gülesen,1973:157). Genel olarak karantina 

teşkilatında uygulanan prosedür bu şekilde işlemektedir.  

Tanzimat Dönemi’nin eyalet merkezlerinde çalışmaya başlayan 

kurumlarından biri de karantinahanedir. Karantina açılan yerlerde bir 

müdür, bir kâtip, iki gardiyan ve bir tabip (doktor) görevlendirilmiş 

bulunuyordu. Bu görevlilerin tümüne defterdarlık gelirinden aydan 

aya maaş ödenmektedir (Çadırcı 2013,232). Ticaretin yoğun yaşandığı 

sahil ve limanlarda inşası kararlaştırılan karantinaların diğer 

masraflarını karşılamak için de 1845 (H 1261) yılından itibaren bu 

yerlere karantina vergisi konmuştur. Ortaylı’ya göre Osmanlı 

Devleti’nde karantina, halkın alıştığı başıboş ticareti, mal ve insan 

giriş çıkışını kısıtlayan bir tedbir olarak görülmüştür5 (Ortaylı,1985: 

192). 

Karantina, Osmanlı Devleti’nde hastalığa yakalananlar için tedavi; 

hasta olmayanlar içinse toplumun korunma mekanizmasıdır. XIX. 

yüzyıl hastalıklarla geçmiştir. Osmanlı Devleti’nde 1803-1811-1812-

1813-1822-1834-1841, 1847,1849 ve 1869 ‘da veba, 1841-44’te çiçek 

ve 1841, 1863, 1893’te kolera salgınlarına karşı önlem alınmasına 

rağmen; hastalığın devam ettiği görülür (Çadırcı,1994, 299). 1893’ 

 
5 Karantinada yapılan tedkikler biraz da gümrük hizmetini gerçekleştirmek 

amacıyladır. 
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teki İstanbul Kolera salgını için yurt dışından Fransız doktor Andre 

Chentemese gelmiş suların temizliği için çalışmalar yapmıştır 

(Yıldırım, 1994: 14-29). Bu şekilde kolera ile mücadele edilmiştir. 

XIX. yüzyıl, savaşlar ve salgın hastalıklarla geçmiştir. Tüm dünya 

devletlerini etkisi altına alan bu felaketlerden Osmanlı Devleti de 

nasibini almış, bu salgınlarla yapılan mücadelenin dışında kalmamış 

veyahut kalamamıştır. Nitekim modern bir yapıya sahip olmak isteyen 

Osmanlı Devleti, yaygın bir karantina örgütü kurarak modernleşmekte 

olduğunu göstermek isterken, güçlü bir merkezileştirme çabası içine 

de girmiştir.  

Rodos Adası’nda sağlık hizmetlerinin verildiği üç önemli yer vardır. 

Kalenin içindeki hastane, Belediye tabipliği ve karantina binasında 

görevli tabipliktir.  Sağlık teşkilatının bir parçası olarak salnamelerde 

kalenin içinde bir hastahanenin varlığından bahsedilir. 1312 Cezayiri 

Bahri Sefid Salnamesi’nde “Rodos Kalesi’nin içinde bir büyük kışla 

ve asakiri şahaneye mahsus bir hapishane, bir hastahane, bir 

hapishaneyi umumi, on kadar karakolhane, bir rüsumat idaresiyle 

bunun sağ ve sol taraflarında iki büyük liman vardır” şeklinde belirtir 

(1312 Cezayiri Bahri Sefid Salnamesi,206-208).   

Rodos Adası’nda sağlık hizmetinde görev yapmakta olan bir diğer 

teşkilatlanma grubu ise Belediye tabipliğidir. Belediye tabibi 

merkezde ve karyelerde çıkan hastalıklarda müdahalede bulunan en 

önemli kişi konumundadır. 2 Mart 1904 (H 14 Zilhicce 1321) 

tarihinde hastalık adı anılmaz; fakat aşı memurlarının da dâhil olduğu 
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bir hastalığın tedavisinden bahsedilir. Belediye tabibi Hüseyin 

Efendi’nin Dâhiliye Nezareti’nden verilmek şartıyla 1000 kuruş olan 

harcırahının karşılanması sağlanır. Aşı memurlarının masraflarının 

Belediyede bütçede karşılığı bulunmadığı için Tıbbiyeyi Mülkiye’den 

karşılanması istenmiştir (BOA, DH, MKT,829,28). Belediye tabibi 

hakkında arşive yansıyan belgeler de ilginçtir. 22 Kasım 1888(H 18 

Rebiül Evvel 1306) yılında Rodos tabibi Refkulu Karadekros 

Efendi’nin maaşı Rodos ‘un merkez vilayet haline gelmesiyle 1200 

kuruşa çıkarılmıştır. Bunun yanında şahsa “rütbeyi sanise"6verilmek 

istense de Tıbbiye Nezareti tarafından rütbe verilmesi durdurulur. 

(BOA, MKT,1567,27).  12 Temmuz 1910 (H 4 Recep 1328) ‘de 

Rodos Belediye Tabibi Refkulu Karadekros Efendi tabip olarak otuz 

yıldır çalışmasına rağmen merkezden yapılan soruşturma sonucunda 

tercümeyi halinin (Diploma) olmadığı ortaya çıkmıştır (BOA, 

DH,MKT,1274,85). İşin ilginç yanı bu şahıs daha sonra bütün 

rütbeleri aldığı gibi Vilayet Tıbbiye Müfettişliği ’ne de getirilmiştir. 

 
6 16 Nisan 1888 (H 4 Nisan 1304 -5 Şaban 1305 )  tarihinde “Memleket Etibbası ve 

Eczacılar Hakkında Nizamname” yayınlanarak;6 fasıl 17 madde olarak 1888 

tarihinden itibâren geçerli olmak üzere memleket tabiblerinin maaşları devlet 

tarafından ödenmeye başlanır. Memleket tabipleri, idari taksimatta kazâ’, liva, 

vilâyet,  müfettiş olarak dört sınıfa ayrılır. Yayınlanma tarihi 1888 yılı olan 

“Memleket Etibbâsı ve Eczacıları Hakkında Nizâmnâme” ile kazada görev 

yapacak olan tabiplerin,  tayinlerinin ardından rütbeyi saliseye atanacakları 

bildirilmiş; bunların maaşları 600 kuruş olarak tayin edilmiştir. Yine livada görev 

yapacak tabiplerin maaşı 800 kuruş olacak ve salise rütbesinde olacaklardır 

Vilayette görev yapacak tabiplerin maaşı 1200 kuruş olacaktır ve saniye sınıfı 

mütemayizi olarak görev yapacaklardır. Ancak bu şekilde bir düzen sağlansa da 

incelediğimiz belgelerden anlaşıldığına göre maaşların ödenmesi konusunda zaman 

zaman aksaklıklar ve sıkıntılar yaşandığı anlaşılmaktadır(Ergin,1995: cilt 6:  3065-

3068). 
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Belediye Tabipliği hastane kurumu olarak işlev görmüş; merkez ve 

karyelerde sağlık teşkilatının temel direği olarak hizmet vermiştir.  

2- HASTALIKLAR  

Hastalıklar hayatın ayrılmaz bir parçasıdır. Osmanlı Devleti’nde de 

birçok hastalık görülmüştür. Devlet elinden geldiğince bunları 

önlemeye çalışmıştır. Hastalıklar ortaya çıktığında sadece belli 

bölgede görülmediğinden; civar yerlerde de gerekli önlemlerin 

alınması gündeme gelmiştir. Yayılan hastalıkların tedavisi için, halka 

bilgilendirici broşür olan şehadetnamelerin dağıtıldığını da görüyoruz. 

Hastalıkların doktor yetersizliği ile şiddetli geçtiğini de düşünürsek; 

salgınların fazlalığını tahmin etmekte zorlanmayız.  

Newton, Rodos Adası’na geldiğinde Rumların ayinlerinden birine 

katıldığı sırada oturduğunu yerde her yerini pirelerin sardığını yazar7 

(Newton,1865:188). Rodos Adası çeşitli hastalıkların görüldüğü bir 

bölgedir. Bu hastalıklardan ilki Çiçek hastalığıdır. Bu hastalık ,her 

yaşta ve her cinste kişilerde görülebilen, irinli kabarcıklar dökerek 

yüzde izler bırakan, ateşle seyreden, oldukça ağır geçen  bulaşıcı bir 

hastalıktır. Bu hastalığa “Variola” da denir. Çocuklarda daha sık 

görülür. Variola Major ve Variola Minor olmak üzere iki tipi vardır. 

İlkinde ölüm oranı, ikincisine göre daha yüksektir (Scholtissek, 

1979:1-36). Bu hastalıkla devlet sürekli mücadele etmiştir. Çiçek 

aşısının (Telkîh-i Cüderî) uygulanması için 1905/06(H 1323) yılında 

“Aşı Nizamnamesi ve Talimatnamesi “çıkarılır (Ergin, cilt 6, 

 
7 Pire, insanın ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi sıçradığı için kolay 

yakalanamayan, küçük, asalak böcektir. 
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1995:3590-3596). Bunun herkese tatbiki ve bu aşının uygulanması 

için gerekli olan tıbbî personelin de bunu uygulaması istenmiştir. 

Cevdet Paşa, Avrupa’da da uygulanan aşıyla bu hastalığın Osmanlı 

Devleti’nde de ortadan kalkması için büyük çaba gösterildiğini ve 

aşılamanın yapıldığını ve bunun için bir risale yayınlandığını belirtir 

(Cevdet Paşa, cilt 1, 1309:233-234).  

21 Ekim 1856 (H 21 Safer 1273) tarihinde Rodos’ta çiçek hastalığı 

çıkmıştır. Mektebi Tıbbiye ‘den Cezayir Bahri Sefid Valisi’ne yazılan 

belgede Rodos civarında ortaya çıkan çiçek illetinin ortadan 

kaldırılması için aşıların karantina tabibine gönderildiği bildirilmiştir. 

Bununla beraber Rodos Karantinası Tabibi Astalya Efendi’ye biran 

evvel çiçek aşısını uygulamaya başlaması bildirilir (BOA, 

HR.MKT.164, 15). Çiçek hastalığının engellenmesi için en önemli 

önlem aşılamadır.3 Aralık 1901 (H 21 Şaban 1319) tarihinde Belediye 

tabibi, Rodos’un köylerinde 594 kişiyi çiçek hastalığına karşı 

aşılamıştır. (BOA, DH,MKT,2564,2). 31 Mayıs 1913 (H 24 Cemaziel 

Ahir 1331) tarihinde ise Maarifi Umumiye Nezareti’nin teşvikleriyle 

Rodos’taki İnas Mektebi’nin öğrencileri Belediye tabibi tarafından 

çiçek hastalığına karşı aşılanır (BOA, MF,İBT,430,84).    

Cezayir Bahri Sefid Valisi’ne yazılan belgede 20 Kasım 1899 (H 16 

Recep 1317) tarihinde Rodos’un Yahudi Mahallesi’nde ortaya çıkan 

çiçek hastalığının önünün alınması hususunda gayretleri görüldüğü 

için Rodos Belediye Müfettişi Selim Efendi’ye ödül verilmesi istenir.   

Mekatibi Askeriyye Şahaneyi Nezareti Celilesi’den gelen ödül, şahsa 

takdim verilir (BOA, DH.MKT, 2273-39). 
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Bölgedeki diğer bir hastalık vebadır.  XIV. yüzyılda İbn 

Battuta,Uzakdoğu ve Ortadoğu’da veba olduğunu yazar(İbni Battuta, 

cilt 2,2000:755-861-924-925)8. Gerlach, XVI. Yüzyılda Tataristan ‘da 

veba olduğunu kaydeder (Gerlach, cilt 1, 2010: 197). Aslında veba 

dünyanın hemen hemen her yerinde yaygın vaziyettedir. XV. ve 

XVIII. yüzyıl arasında Avrupa’da veba, ortalıkta dönüp dolaşan en 

büyük hastalıklardan biridir. Aynı Osmanlı Devleti’nde olduğu gibi 

zenginler kır malikanelerine çekilmekte ve hastalıktan bu yolla 

kurtulmaya çalışmaktadır (Braudel, 2004:77-79).  

XIX. yüzyılda Rodos’a gelen Turner, şehrin nüfusunun 20.000 

olduğunu, 1813’te çıkan vebada 1000 kişinin öldüğünü yazar (Turner, 

1820, Vol, III, 10). Rodos Adası’nda veba ile ilgili arşivdeki ilk kayıt 

13 Haziran 1796 ( 7 Zilhicce 1210 ) tarihinde kalyon yaptırmakta olan 

Meratibzade Efendi’nin kalyonunun inşaatında çalışmakta olan  

kalafatçının (nefer-kişi )  ramazan ayında vebadan vefat etmesiyle 

gündeme gelmiştir.  Gemi yapım işlemi hastalık dolayısıyla yarım 

kalmıştır.  Meratibzade Rodos ‘ta gemi yapımı için amele 

bulunmadığından; İstanbul’da Tersaneyi Amire’den on nefer kalafatçı, 

bir usta gönderilmesini ister. Bu esnada yapılmakta olan iş ise Bodrum 

Kazası’ndaki kalafatçılara verilmiştir. Çalışan on kişiye otuz kuruş ve 

ustaya kırk beş kuruş harcırah verilmiştir. Rodos’tan kırk parça neft 9 

temin edilirken, ustaya yevmiye olarak altmış kuruş verilmiştir (BOA, 

C.BH, 18, 890). Veba ile ilgili diğer vaka ise 19 Ağustos 1900 (22 

 
8 Seyyahın vebanın yaygınlığından bahsettiği şehirler Devletabad (Hindistan), 

Kahire (Mısır), Gazze (Filistin)’dir.  
9 Neft, ham veya arıtılmış petroldür. 
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Rebiül Ahir 1318) tarihinde Rodos'ta sekiz yaşında bir Rum çocuğuna 

yapılan tıbbi muayene sonucu veba teşhisi koyulması ile alakalıdır. 

Veba hastalığı ekseriyetle kasıkta çıkan şişle başlar ve vücutta dağılım 

sağlar. Çocuğun muayenesinde hastalığın kasıkta çıkan şiş nedeniyle 

“adi hıyarcık” olduğu bildirilir. Bu amaçla tedbir almak üzere 

çocuğun ailesinin evi kordon altına alınır. Bunun yanında çocuğun 

şişinin cerahatle dağıtıldığı da kaydedilir (BOA, DH.MKT, 2391, 22).  

21 Haziran 1900 (22 Safer 1318) tarihinde İskenderiye'de veba 

hastalığının görülmesi dolayısıyla Rodos'a yolcu çıkarılmasını 

engellenmek üzere üç aylığına aylık maaş verilerek on nefer bekçi 

istihdam edilmesi istenir.  Bunların maaşlarının toplamı 1100 

kuruştur. Üç aylık maaş olarak toplamda beş bin yüz kuruş talep 

edilmiştir. Bekçilerin maaşlarıyla ilgili muamelenin Cezayir Bahri 

Sefid Nezareti’ne gönderilmesi istenmiştir. Bu maaşların üç yüz on 

altısının Dahiliye Nezareti Tahkikatıyla emvali mahalliyeden 

karşılanması için bölge defterdarlığına izin verilmesi sağlanmıştır 

(BOA, DH.MKT,2363 ,8).  

Cüzzam veya lepra, Hansen basili (Mycobacterium leprae) adı 

verilen bir mikroorganizmanın yol açtığı, çevresel sinir sistemi ve deri 

başta olmak üzere birçok sistem ve organı etkileyebilen, bulaşıcı bir 

hastalıktır. Ancak bulaşma ihtimali yok denecek kadar azdır, bu 

nedenle uzun yıllar bulaşıcı bir hastalık olarak kabul edilmemiş; ancak 

halk arasında en az veba kadar bulaşmasından korkulan bir hastalık 

olmuştur. 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Basil
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mycobacterium_leprae
https://tr.wikipedia.org/wiki/Mikroorganizma
https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87evresel_sinir_sistemi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Deri
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sistem
https://tr.wikipedia.org/wiki/Organ
https://tr.wikipedia.org/wiki/Hastal%C4%B1k
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Cüzzam hastalığıyla ilgili belge sadece araştırma yapmak için gelen 

ekip ile ilgilidir. 23 Mart 1900 (H 21 Zilkade 1317) tarihinde Cezayir 

Bahri Sefid Valisi’ne yazılan belgede cüzzam hastalığı için   inceleme 

ve tıbbi araştırmada bulunmak üzere Rodos ve civarındaki Leryoz 

,Kalimnoz Adalarına gidecek olan Almanya'lı Doktorlar Kanhaym ve 

yardımcısı  Alares'e gerekli kolaylıkların  sağlanması ve yardımcı 

olunması istenir. Bunun için Harbiye Nezareti’ne yazı yazılır 

(BOA, DH.MKT.2322, 56)  

Verem (Tüberküloz), bakteriyel ve hastalıktır. Halk arasında ince 

hastalık olarak da bilinir. Tüberküloz -verem mikrobu ile karşılaşan 

kişiler aylar boyunca hiçbir belirti göstermeksizin sağlıklı yaşamlarına 

devam edebilir. Bu dönemde kişinin bağışıklık sistemi 

Mycobacterium tuberculosis bakterisi ile savaşarak hastalığın 

gelişmesini önlemeye çalışır. Ancak bağışıklık sisteminin yeterli 

direnci gösteremediği durumlarda tüberküloz mikropları aktif hale 

gelir ve verem hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalığın halk arasına 

yayıldığını gösteren belge yoktur. Bu hastalıkla ilgili kayıt bölgedeki 

hapishane ile ilgilidir. 8 Mayıs 1862 (H 9 Zilkade 1278) yılında 

cinayet suçundan dolayı yatan on yıllık müddetinden yedi yılı kalan 

Sinob’ta kürek cezasını çekmekte olan Ömer isimli mahkuma keyifsiz 

olduğundan yapılan tıbbi muayenede verem hastalığı teşhisi konur.  

Verem Hastalığı'na yakalandığından; hava değişimine ihtiyacı olduğu 

görülmüştür. Şahıs, zaptiye tedarik edildiği takdirde memleketine 

gitmek istemiştir. Bu uygun görülmemiş; Ahkamı Adliye mahkûmun 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Bakteri
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cezasını Rodos’ta tamamlamasını uygun görmüştür (BOA, 

A.MKT.UM,566 ,2).    

Bölgede adı geçen diğer hastalık olan Tifo (Lekeli Hummâ –

Humma-yı Tifoid) kirli içme suları ve pis yiyeceklerle bulaşan 

bakteriyel bir hastalıktır. Hastalık etkeni “Salmonella typhi” adlı bir 

bakteridir. Bu bakteri vücuda girdikten 7-15 gün sonra hastalık ortaya 

çıkar. Bakteri, tifolu hastaların dışkılarında, idrarlarında, kanlarında, 

tükürüklerinde veya vücutlarında görülen deri döküntülerinde bulunur. 

Genellikle salgın şeklinde ve yaz-sonbahar aylarında görülür. Tifo 

hastalığı, göz ve kulak sinirlerini, kalbi, beyni, böbrekleri, akciğerleri 

ve karaciğeri etkiler.1856 yılında Kırım Savaşı’nda tifo ortalığı 

kavurmuştur. 1855 Şubat’ında Kırım’da 19.648 kişide tifo vakası 

görülmüş; bunların 2400 ‘ü ölmüş, hastaların 8738’ i İstanbul’ a 

getirilmiştir (La Borenne Durand De Fontmagne ,1977: 66-67). 

Tifo hastalığı için olan kayıtlar genellikle dışarıdan bölgeye gelen 

kişilerle alakalıdır.23 Ağustos 1908 ( H 25 Recep 1326) yılında Ayşe 

Rukiye imzasıyla Rumeli'de eşkıya takibi sırasında tifoya 

yakalanıp Rodos Hastanesi'ne kaldırılan Dördüncü Ordu Hümayunu 

Nizamiye Doksan  üçüncü Alay'ın Dördüncü Taburu'nda Mülazım-ı 

Evvel olarak görev yapan Halil Nuri Efendi  hava değişimi  için   

İstanbul'a getirtilmesi için arzuhal verilmiştir. Konuyla alakalı gelen 

başka belge olmadığı için talebin kabul edilip edilmediğini 

bilemiyoruz (BOA, BEO,3379,253421). 

 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Salmonella
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/BelgeGoster.aspx?ItemId=22209061&Hash=D8AFCC4AF612638E512D33E049037F2D38FF3711081E205335BF586DF2FED0B1&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/BelgeGoster.aspx?ItemId=22209061&Hash=D8AFCC4AF612638E512D33E049037F2D38FF3711081E205335BF586DF2FED0B1&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/BelgeGoster.aspx?ItemId=22209061&Hash=D8AFCC4AF612638E512D33E049037F2D38FF3711081E205335BF586DF2FED0B1&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/BelgeGoster.aspx?ItemId=22209061&Hash=D8AFCC4AF612638E512D33E049037F2D38FF3711081E205335BF586DF2FED0B1&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/BelgeGoster.aspx?ItemId=22209061&Hash=D8AFCC4AF612638E512D33E049037F2D38FF3711081E205335BF586DF2FED0B1&A=2&Mi=0
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Osmanlı Devleti’nin XIX. yüzyılda hapishane şartları çok fenadır. Bu 

da hastalıklara davetiye çıkarıcı bir yapıdadır. Hastalık olan 

hapishanelerdeki mahkûmların, başka hapishanelere yollandığını 

görüyoruz.  10 Şubat 1878 (H 7 Safer 1295) tarihinde Biga Sancağı 

Hapishanesi'nde bulunan mahkûmlarda tifo hastalığına yakalananların 

hapishanenin dar olması sebebiyle başka yerlere nakli yapılacaktır. 

Mahpusların hapishane kalabalık olduğu için hastalığı birbirine 

bulaştırması ihtimali vardır. Bu amaçla hasta mahpusların hapishane 

şartları daha elverişli olan yerlere nakilleri yapılması istenir; fakat 

mahkûmlar cinayetten yattıklarından, kefaletle çıkarılamayacak-

larından sıkıntı yaşanmıştır. Mahkûmların Rodos'a nakilleri istenir; 

nitekim buranın kürek merkezi olmasıyla bu da mümkün 

olamayacaktır. Rodos’ a nakil yapmak ayrıca hastalığın başkalarına 

bulaştırılması nedeniyle tehlikelidir. Bunun yerine hasta mahkûmların 

nakillerinden vazgeçilir. Mahkumlar, Biga merkezde uygun olan 

hastanelerde tedavi görmeye yollanır (BOA, ŞD,687,5).  

Rodos Adası’nın sağlık şartlarının kaliteli yaşam için uygun olup 

olmadığı da şüphelidir. 12 Ocak 1910 (H 30 Zilhicce 1327) tarihinde 

Hıfzı Sıhha-i Umumi Müfettişi sağlık şartları için Rodos’u 

denetlemeye gelir. Müfettişin verdiği rapor oldukça fenadır. Rodos'un 

sağlık şartları hıfzıssıhhaya uygun değildir.  Bunun nedeni kentin 

sosyal ve ekonomik yapısıdır. Adadaki içme sularının açıktan akması, 

caddelerin pisliği (Turner, 1820, Vol, III,21), çarşının ve bazı 

mahallelerin yol ve sokaklarının darlığıyla hava dağılımın azlığı; 

hususiyetle açık olan yerlerde toplanan sineklerin yiyecek, içeceklerde 
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ve tabidir ki insanlarda dolaşması açıkça hastalığa davetiye 

çıkarmaktadır. Bu şartlardan dolayı çocuklarda kuşpalazı –(difteri),10 

kızıl11, kızamık 12çeşidi hastalıkların görülmesi mümkündür. Burada 

oluşacak olan hastalıkların Anadolu içlerine doğru ilerlemesi ve 

yayılması da olasıdır. Buradaki rapor sonucunda yerel idareciler, 

bölgenin Vilayet Sıhhiye Müfettişi’nce sürekli teftiş olunmasını 

istemiş ve müfettişin aylığının muntazaman verilmesini de sağlamıştır 

(BOA, DH.MUİ, 54 , 15).     

Rodos Adası’nda insanlarda görülen bu hastalıklar yanında, 8 Mart 

1892 (H 8 Şaban 1309)yılında gelen belgede, hayvanlarda da “hayvan 

vebası-veba-yı bakari” adlı bir hastalığa rastlıyoruz. Bu hastalık, 

büyük baş hayvanlarda görülen bir tür hastalıktır ve yük 

hayvanlarında görülmemektedir. Bu hastalıkla mücadelede baytarlar 

görev yapmaktadır. Hayvanlar karantinaya alınarak tecrit edilir. 

Hayvanlardan birbirine geçen hastalık olan “vebayı bakarî” ‘de, hasta 

hayvanların birbirine temas ettirilmemesi gerekir.  Bununla beraber 

hayvanlarda oluşan telefat ise, hayvanların gömülmesi ve yakılması, 

telef olan hayvanların kireçli kuyulara atılarak üzerlerinin toprakla 
 

10 Difteri –Kuşpalazı nefes darlığı gibi ciddi şikâyetlere neden olabilen mikrobik bir 

solunum yolu enfeksiyonu şeklinde yanıtlanabilir. Difteri, burun ve boğazı, bazen de 

cildi etkileyebilen çok bulaşıcı ve potansiyel olarak ölümcül bir enfeksiyondur. 

Hastalığa neden olan mikrop bir kişiden diğerine kolayca yayıldığı halde, difteri 

aşısı kullanımı ile yayılım kolayca önlenebilir. Difteri ülkemizde nadirdir, çünkü 

bebekler ve çocuklar rutin olarak aşılanır. 
11 Kızıl, özellikle 3-7 yaş aralığındaki çocuklarda görülen bakteriyel bir iltihap 

hastalığıdır. Adını genelde hastanın vücudunda, özellikle dil, yüz, koltuk altları ve 

kasık bölgesinde kırmızı lekeler oluşturmasından alır. Ancak bu lekelerin hiç 

oluşmadığı enfeksiyonlar da vardır. Yetişkin yaşlarda da hastalığa yakalanmak 

mümkündür.  
12Kızamık, “Morbilli” adlı özel bir virüsden kaynaklanan bulaşıcı bir çocuk 

hastalığıdır. 
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kapatılıp gömülmesi yoluyla olur. Bu hastalık beş altı köyü 

etkileyerek birçok hayvanın telef olmasına neden olmuştur. (BOA, 

DH,MKT,1930,1). Bu hastalık için Tıbbiye Müfettişliğinden Tevfik 

Şerif Ağa ve Polis Mehmet Ali Efendi görev yapmıştır. Polis Mehmet 

Efendi’ye 295 kuruş harcırah verilmiştir. Yapılan 795 kuruş 

harcamanın belediyeden ya da mal sandığından karşılanması 

istenmiştir. Kalan 3000 kuruşun ise belediye varidat bütçesine kaydı 

yapılmadığından; masraf defteri tutularak ödemesinin daha sonra 

yapılmasına karar verilmiştir. Tayin olunan mülkiye baytarı ve askeri 

baytarın toplamda 6700 kuruş olan masrafının 1307 Yılı 

Bütçesi’nden; kalan masrafın ise Dâhiliye Nezareti Muvazeneyi 

Umumiyesi’nden karşılanması istenmiştir (BOA, DH,MKT,1981,44).   

Görüldüğü gibi Rodos Adası sürekli dışarıdan yapılan mahkûm girişi 

olması dolayısıyla dışarıya açık olan ve iç kalede yer alan hapishanesi 

nedeniyle ve Ege Denizi’nde bulunan önemli bir geçiş noktası olması 

dolayısıyla da hastalıkların uğrak merkezidir. Adanın sosyal ve 

ekonomik durumu sağlık için de uygun olmadığından, hastalıklar 

bölgede fazladır. 
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Resim 

Rodos Adası 1820 (Turner) 

3-RODOS KARANTİNASI 

Kuruluş 

Rodos Adası, Ege Denizi’ndeki bir liman kenti olarak başkent İstanbul 

ve hac yollarının güzergâhında bulunan önemli bir kilit noktası 

konumundadır. Bu yüzden 1841 yılında Akdeniz’de ve Egede 

karantina kurulan ilk yerlerden biri olmuştur. Karantina, sadece Rodos 
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Adası’nda değil, Oniki Adada bulunan adalarda da uygulama alanına 

koyulmuştur (Tablo 1)13. 

Osmanlı Devleti’nin yeni yapılacak olan karantinalar için devletin 

mühendislerden öneri aldığını görüyoruz.4 Nisan 1840 (H 1 Safer 

1256) tarihinde Rodos ve Antalya taraflarında inşası düşünülen 

karantinalar için mühendis Salih Efendi’nin verdiği raporu görürüz. 

Mühendis yaptığı incelemeler sonucunda Karadeniz ve Bahri 

Sefid’deki yerlerde ticaretin daha iyi bir şekilde işlemesi amacıyla 

tüccarların eşyası için kâgir mağazaların inşa edilmesini önermiştir. 

Kurulacak olan karantinaların güvenliğin sağlaması adına daha 

muhafazalı hudut bölgelerinde oluşturulması önerilmiştir. Rodos 

Karantinasının masrafı iki yük14 60.421 kuruş, Antalya Karantinasının 

masrafı 73.730 kuruş, Alanya Karantinasının masrafı 58.630 kuruştur. 

Bu yapılacak olan yeni yerlerin masraflarının Maliye Nezareti’nden 

temin edilmesi sağlanacaktır. Bununla birlikte Selanik Karantinası 

gibi mahallere de gelecek olan ticari eşyalar için mal ve eşya için yer 

yapılması önerilir (BOA, HAT, 1425, 58319). 

Rodos Adası, etraftaki birçok vilayet ve adayı da sağlık açısından 

kontrol altında tutmaktadır. İstanbul, Hüdavendigar (Bursa), Adana, 

vilayetleriyle Kaleyi Sultaniye (Çanakkale), Çatalca, Karesi 

(Balıkesir) Mutasarrıflığı’ na yazılan 24 Eylül 1921 (H 21 Muharrem 

 
13 12 Adalar Batnoz (Patmos), Lipso, Leryoz (Leros), Kilimli (Kalimnos), İstanköy 

(Kos), İstanpulya (Astipalaia/Astropalya), İncirli (Nisiros), İlyaki (Tilos), Sömbeki 

(Simi), Kerpe (Karpatos), Herki (Halki) ve Kaşot’tur (Kasos). Bunların çoğu 

Anadolu’nun devamı olan kıta sahanlığı üzerindedir ve fizikî bakımdan 

Anadolu’nun bir parçasıdır. Dodeca-nissas (Dodecanese) tabiri bütün Batı dillerinde 

kullanıldığı gibi Osmanlı Türkçesi’nde “Cezâyir-i isnâ-aşer” şeklinde geçer. 
14 Yük, Yüz bin kuruşluk mal veya tutardır. 
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1340) tarihinde belgede Hayfa (İsrail) ve İskenderun bölgelerinde 

karşı uygulanan tıbbi önlemlerin kaldırılmasına karar verilmiştir.  

Rodos bölgesi ise bu mahallerden çıkacak olan gemilerin 

uğrayacakları ilk Osmanlı limanıdır. Bu bölgelerden gelenlere 

karantina işlemi uygulanması Hudud-ı Sıhhiye Müdüriyet-i 

Umumiyesi'ne bildirilir. Bu anlamda Rodos Adası çevre bölgelerdeki 

limanların güvenlik merkezidir (BOA, DH.İ.UM , 19 , 1) .Aynı 

şekilde 22 Ocak  1922 ( H 23 Cemaziel Evvel 1340 ) tarihinde Rodos 

Adası ve çevresi karantina takibinin ilk uğrayacakları liman olarak 

muayene ve tahaffuzhane yeri olan  önemli bir mekândır şeklinde bilgi 

verilir . Belgede başka bir açıklama yoktur (BOA, DH.İUM,19,19-

1,30). 

Karantina işleminin uygulandığı gemilerden karantina vergisi alınır; 

bu vergi ile karantina kurumunun maaşları karşılanırdı. Aşağıdaki 

tabloda Cezayir Bahri Sefid’e bağlı adalarda karantina gelirleri 

verilmiştir. En fazla gelir Meyis Adası’nda; en az ise Herkid 

Adası’nda verilmiştir.  

Tablo 2.1847 yılında Rodos Adası’na Bağlı Adalarda Karantinaların 

Aylık Geliri  (BOA, C.SH ,26 , 1264). 

Adalar  Aylık (Kuruş) 

Patnos Adası  91 

Dela Adası 270 

Herkid Adası 62 

Meis Adası 435 

Sömbeki Adası 297 

Toplam   1155 
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Rodos Adası, büyük ticaret şehirlerine girmek için bir kapıdır. 

Kurulma nedeni de geçiş için bir önlem noktası olmasıdır.  Burada 

İstanbul ve Mısır, İzmir gibi ticaret şehirlerine girişin önlemleri 

alınmaktadır. 26 Mayıs 1911 (H 27 Cemaziel Evvel 1329) tarihinde 

İzmir den gelenlerin Yafa (İsrail) veya Rodos karantinalarından 

birinde yirmi dört saat karantina altına alınacakları bildirilir. 

Hastalıktan bahsedilmez. Yapılması istenen karantina genel tedbir 

amaçlıdır.  (BOA, DH,EUM,THR,65,77).30 Nisan 1911 ( H 

Muharrem 1329)  tarihinde  İzmir halkının Rodos, Yafa (İsrail) veya 

herhangi belirlenmiş bir yerde karantina ile  bekletilmesi  ve genel bir  

sterilizasyona  tabi tutulması  kararlaştırılmıştır (BOA, DH. EUM. 

THR. 64, 5). Karantina uygulaması genel tedbir amaçlıdır.  

Bu ada karantinası ile alakalı ilk evrak karantinanın kuruluşuyla 

alakalıdır.4 Mart 1840 (H 29 Zilhicce 1255) tarihinde Rodos 

Adası’nda karantina oluşturulması zaruretten bulunduğundan; yeniden 

yapılacak olan odalarla ilgili bilgi istenmiştir. Buraya ataması 

yapılacak kâtiplerin vardiyalar şeklinde çalışması, görev yapacak olan 

hekimler için muayene alanlarının kurulması ve biran evvel hekim 

istihdam edilmesi kararlaştırılır. Karantinanın denizden ve karadan çift 

taraflı olarak uygulanması istenir. Bunun yanında yabancı 

konsoloslukların kurulacak olan karantinalara hiçbir şekilde muhalefet 

etmemeleri belgede özellikle belirtilen diğer önemli konudur. Meclisi 

Tahaffuz aldığı kararla en kısa zamanda bu bölgede memurluklar 

oluşturulmasını onaylamıştır (BOA, C.SH., 26, 1294). 
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Görevli Kadrosu  

Karantina ile ilgili belgelerin birçoğu memurlar ile alakalı olanlardır. 

Belgeler tabip ataması ve görevden alınması, memur sayısının 

artırılması ve becayiş ile alakalıdır.  

Osmanlı arşivinde görev yaptığı halde parasını alamayan memurların 

da taleplerinin yoğun olduğu görülür.21 Şubat 1841 (H 29 Zilhicce 

1256) tarihinde Rodos Karantina Tabibi Avusturyalı Herçelikerin 

devlete şikâyette bulunduğu belgeyi görüyoruz. Şahıs, Kuşadası ve 

havalisinde bulunduğu hizmetlerinin karşılığı olan 1300 kuruş maaşı 

alamadığı gibi, Sığla Sancağı Mütesellimi Mehmet Bey tarafından iki 

aylık olan maaşının da kendisine verilmediğini bildirir. Durumunu ise 

Kos Adası Karantinası Müdürü’ne yazmıştır. Şahsın mağduriyeti 

giderilmiştir.  Muğla Sancağı’nda görev yaptığı iki aylık maaşının, 

yine Rodos Adası’ndaki ikişer aylık maaşının ödenmesi; bunun 

yanında kişinin İstanbul ‘a gidiş masrafı olan harcırahın 

karşılanmasına karar verilmiştir (BOA, HAT, 1415, 57836). Diğer 

belge de maaş ile ilgili sıkıntı vardır. 14 Eylül 1867 (H 15 Cemaziel 

Evvel 1284) tarihinde Rodos Karantinası tabibi olup, daha sonra 

Kuvak Karantinası tabibi olarak görev yapan Beykin'e seksen iki 

senesinde İstanbul da bulunduğu esnada maaşından beş yüz kuruş 

verilmek üzere vekalet eden Rodoslu Tabib Yarman'a hakkettiği 

maaşının, adı geçen senenin ağustosundan itibaren araştırıldıktan 

sonra, verilmesi kararlaştırılmıştır. Yine Beykin’in Bahri Siyah 

Karantinası’na (Karadeniz) atamasının yapılmasına ve maaşının 
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ödenmesi gereken kısmını ataması yapılan yerin mal sandığından 

almasının sağlanması istenmiştir (BOA, A., MKT. MHM., 391, 50).  

Tophaneyi Amire Müdürü’ne yazılan 5 Haziran 1844 (H 18 Cemaziel 

Evvel 1260) tarihinde belgede Rodos Adası Karantina Müdürü Mösyö 

Ebraz Hasan hizmet etmekte olduğu müdürlükten ihraç edilmesi 

hususunda yazı yazılmıştır. Bu belge karantina müdürünün adının 

geçtiği ilk evraktır. Şahıs hakkında şikâyetlerde bulunulduğundan, 

kişinin görevden alınması istenmiştir (BOA, HR, MKT,4, 42). 

Karantina sadece Rodos Adası’nda değil 12 Ada olarak bilinen 

adalardan bazıların da uygulanmaktadır. 22 Haziran 1847 (H 8 Recep 

1263)   tarihinde Rodos Adası kaymakamının tarafından yazılan 

tahriratta Kaptan Paşa ve Zabtiye Müşiri, adada görevli olan zabtiye 

neferatının toplamda 12 olan sayısının yeterli miktarda olmaması 

nedeniyle arttırılmasını isteyen yazıyı görürüz. Bir nefer asker 

verilmesi istenmiştir. Bunun yanında bir nefer bölük katibi, çavuş ve 

55 nefer zabit askerinin tayininin gerekli olduğu bildirilmiştir. Karpat 

Adası için ise karantina memurunun tayini istenmiştir.  Bu konu ile 

ilgili olan evrakların ise Maliye Nezareti'ne bildirilmesi vurgulanır 

(BOA, A.DVN. ,27 ,32).  

14 Temmuz 1853 (H 7 Şevval 1269)   tarihinde Tophane Müşiri’ne 

yazılan belgede daha evvel karantina hizmetlerinde görev yapmış ve 

şimdi açıkta kalmış olan Hacı Reşit Bey zaruri görüldüğünden, Rodos 

Adası karantina memuriyetine atamasını istemiştir (BOA, 

A.MKT.DV,74,22). 
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Müstakil memurluk etmekte olan mahallerde yapılacak tayinler ve 

memur atamalarında mal müdürlüğü gibi ataması yapılan 

memurluklarının hazinece kefalete rabtının 15 gerçekleşmesi istenir 

(Yördem, 2016,29). Toplanacak olan paranın 12 Eylül 1853 (H 08 

Zilhicce 1269) tarihinde gelen belgede Rodos Karantinası Müdürü 

Rıfkı Bey’in azl edilmesiyle yerine Çeşme Vekili Eski Müdürü 

Benaki İlyadi Efendi’nin ataması yapılmıştır16. Rodos Karantinasının 

aylık gelirinin Rumeli Muhasebe Defterine kayıt yapılarak 

ilmuhaberle karantina tahsilatının muhasebeye bildirilmesi istenir.  

Meclisi Tahaffuz Defterleriyle hesapların Maliye Nezareti’ne kayıt 

edilmesi istenmiştir (BOA, C.ML,56, 2588). Karantina Müdürünün 

alacağı karantina vergisinin bu şekilde devlet kasasına kesin olarak 

nakli sağlanmaya çalışılmıştır.    

Osmanlı Devleti’nde memurların görevden alındığı (azl) olunduğu 

gibi becayiş de yapabilmekteydiler. Osmanlı Devleti’nde görev yapan 

memurlarda yapılan becayişi Rodos’ta da karantinahane memurlarında 

rahatlıkla görebiliyoruz. 12 Aralık 1856 (H 14 Rebiyül Evvel 1273) 

tarihinde Rodos Karantina Müdürü Safvet Ağa ile Selanik Karantina 

Müdürü Ratıb Ağa'nın becayiş edildikleri bildirilir (BOA, A.DVN. 

,119,8).  

 
15 Mala kefalet, bir borcun ödenmesine kefil olmaktır. Mala kefalette asıl borçlunun 

malı ödememesi halinde, kefil alacaklıya malı ödemeyi tekeffül etmektedir. Mala 

kefalete konu olabilecek mallar belirlenirken tazmin edilebilirlik ölçüsü 

kullanılmaktadır. 
16 Cezayir Bahri Sefid Valisi Vezir İsmail Rahmi Paşa’ya gelen yazıda Rodos 

Karantinası Müdürü Rıfkı Bey’in gerekli görülmesi üzerine 21 Eylül 1853 (H 17 

Zilhicce 1269)   tarihinde görevden alınması istenmiş; yerine Çeşme Karantinası 

Müdür Vekili Mabeyn Ayanı Benaki İlyadi Efendi’nin bin kuruş maaşla tayini 

Meclis-i Sıhhiye'ce kabul edilmiştir (BOA, C.SH,15, 740 ve (BOA, A.DVN , 92 ,4 ). 
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30 Ağustos 1858 (H 20 Muharrem 1275) tarihinde Sabık Çayağazı17 

Karantina Müdürü İbrahim Ağa’nın açıkta bulunan Basra veya Rodos 

karantina müdürlüklerinden birinde istihdamını talep edilmiştir (BOA, 

HR.MKT., 253, 25). Bu şahsın Rodos’a ataması yapılmamıştır.  

15 Şubat 1859 (H 12 Recep 1275) tarihinde Tophaneyi Amire 

Müdürü’ne yazılan belgede Mösyö Livendi Rodos Ceziresi Karantina 

Memuriyeti ‘ne tayini istenmiştir (BOA, A.MKT.NZD,277, 23).  

21 Mart 1870  (H 18 Zilhicce 1286) tarihinde Rodos Adası’na bağlı 

olup teşkilatlanması ve ıslahatı yapılan 12 Adada karantina 

memurlarına mahsus olan maaşlardan 291 kuruş kesinti 

yapılmasından bahsedilir. Cezayir’in İsar Kalesi‘ndeki memurlara 

beraberinde görev yapmakta bulundukları gardiyanlara harcama 

yaptıklarından ek ödeme yapılması istenilir. Gardiyanlara 291 kuruş 

para verilmektedir. Bu durum nedeniyle yeni memur tayini de 

mümkün olmamaktadır. Tasarruf Komisyonu oluşturulana kadar bu 

durum devam edeceğinden, karantina memuru maaşlarına 100’er 

kuruş zam yapılması istenmiştir (BOA, İ..DH.,593, 41244). Maliye 

Nezareti tarafından durum makul görünmüş, hazineden ödeme 

yapılması sağlanmıştır. 

16 Ekim 1872 (H 13 Şaban 1289) tarihinde Rodos Ceziresi Karantina 

eski Müdürü Hasan Zihni Efendi'nin emekliliği istenir. Bu belgede 

diğer karantina memurları hakkında da bilgi vardır. Sıhhiye emektar 

 
17 Çayağazı, Düzce İli’ne 45 km, Akçakoca ilçesine 10 km uzaklıkta Karadeniz’in 

kıyısında bir köydür. 
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memurlarından olup Kıbrıs Karantinası memuriyetlerinin kaldırılma-

sından dolayı açıkta kalan Kıbrıs Karantina Müdürü Ahmed Bey 

emekli yapılmasının gerekliliği vurgulanır.  Nifazi Karantinası tabibi 

Mösyö Daver ile Pirveze Karantinası Müdürü Mösyö Seavarzala’nın 

yerine ise yeni memurların tayini yapılmıştır (BOA, ŞD, 1173, 13).   

Bulaşıcı hastalıklar deniz yoluyla birçok tarafa yayılma imkânı da 

bulduğundan bir bölgede çıkan hastalık sadece o bölgeyle alakalı 

kalmamaktadır. 3 Kasım 1902 (H 1 Şaban 1320) yılında Mısırda adı 

anılmadan çıktığı duyurulan bulaşıcı hastalık sebebiyle çevre yerlerin 

güvenliği için tedbirler alındığını görürüz. Rodos, 

Sömbeki,Kaşot,Girid,Herkid,Meis, İstanköy,İncirli, İlyaki ,Leryoz, 

Kalimnoz, Astropolya ,Patnoz, Karpat,İpsara Adalarında görevli 

bulunan müfettiş ve bekçilerin sayıları üç aylığına artırılır. Bu iş için 

33.000 kuruş para Dahiliye Nezareti’nden tahsis edilmiştir (BOA, 

İ,DH,1403,23).  

Karantina teşkilatının en önemli yapı taşı şüphesiz memurlardır. 

Maalesef azl edilmeleri bir yana, maaşlarını dahi düzenli alamayan bir 

kadrodan bahsediyoruz. Bunun nedeni de Osmanlı devletinin yaşadığı 

ekonomik sıkıntıdır. Karantina tabiplerin zor şartlarda çalıştığını 

düşünürsek yerel halka bakmak zorunda kalmaları da bu grubun işini 

layıkıyla yapamamasına sebep olmaktadır.  
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Hastalıklarla Mücadele  

Rodos Adası bulunduğu konum itibariyle hastalıkların da uğrak 

yeridir. 7 Ağustos 1848 (H 07 Recep 1264 ) tarihinde Rodos'a kolera 

hastalığından dolayı inceleme yapmak için gelen Mazlum Bey 

Mısır’dan hareket ettiği vapurla Rodos’a gelmiştir. Şahsın adaya 

girişte top atışlarıyla ihtişamla karşılandığını görürüz.  İbrahim 

Paşa’nın Hidiv olduğu bu dönemde Mısır’da kolera hastalığı vardır. 

Bu şahıs dönüşte Anadolu sahillerinde de araştırma yapacaktır.  Rodos 

Kaymakamı İbrahim Edhem Bey karantina için gelen bu kişiye her 

türlü kolaylık sağlamak için yardımcı olmuştur. Kaymakam Bey 

etrafta bulunan hastalıklar nedeniyle, ada için gerekli olan bütün 

tedbirleri aldığını Meclisi Tahaffuz’a yazdığı belgede bildirir (BOA, 

A.MKT, 143, 21).  

Rodos Adası’nda karantinada bir tabip hizmet vermektedir. Tabib 

hizmetinin verildiği diğer bir yer ise belediyelerdir.  Rodos idaresince 

merkez Dahiliye Nezareti’ne 5 Mart 1848 (H 29 Rebiül Evvel   1264) 

tarihinde özellikle maddi durumu zayıf olan halka sahip çıkmak üzere 

daha evvel bir tabip ihtiyacının yazıldığı belirtilir. Rodos Adası halkı 

bölgeye gelecek olan tabibin maaş ve masraflarını karşılayacak 

durumda olmadığından; bu durum halka maddi anlamda yük 

getireceğinden bölgedeki sağlık işlerine de karantina tabibinin 

bakması istenir. Tabibin maaşına beş yüz kuruş ilave ekleneceği 

bildirilmiş, yine bu durumun karantina işlerinin aksamasına neden 

olacağı da düşünülmüştür. Merkezden gelen yazıda yapılan işlem 

karantina usulüne de aykırı olmakla beraber, bu işin belirli bir müddet 
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için dahi olsa karantina tabibine yüklenmesinin uygun görüldüğü 

bildirilmiştir (BOA, A.AMD, 3 ,79). 

Osmanlı Devleti tabip yetersizliği hapishanelerde, hastahanelerde ve 

karantinalarda da yaşamıştır. 14 Mayıs 1862 (H 15 Zilkade 1278) 

tarihinde Rodos’ta hapis bulunan ve kimsesizlerden oluşan bununla 

birlikte kimi zaman hasta olanların tedavisi için de kullanılmak üzere 

hükümet konağı bitişiğinde bulunan tersane odalarından harap 

bulunan yerlerden bir kısmının   hastane olarak tamiri istenmiştir. Bu 

durumun halka yarar sağlayacağı göz önünde bulundurulduğundan; 

tabipliğini Karantina hekimimin yürütmesi ile ecza bedellerinin Mal 

Sandığı'ndan karşılanması istenirken, ayrıca gereken elbise ve yatak 

takımlarının Beytülmal Müdürlüğü'nce temin edilmesi 

kararlaştırmıştır (BOA, A.MKT. MVL. 146,45).    

9 Kasım 1862  (H 16 Cemaziel Evvel 1279)  tarihinde   Cezayir-i 

Bahr-i Sefid Mutasarrıflığının Midilli'ye nakli istenmiştir. Bunun için 

herhangi bir sebep belirtilmez. Midilli Kaymakamı Hasan 

Bey'in Rodos Kaymakamlığı'na memuriyetinin nakli sağlanır. Bu 

şahsa yirmi bin kuruş olan harcırahının verilmesi ve gerektiğinde 

adaların karantina altına alınması istenmiştir. Özellikle Midilli 

Adası’nda karantina ilan edilmesinin yerinde olacağı belirtilir. 

Belgede herhangi bir hastalık adı anılmaz. Karantinanın neden 

uygulanması gerektiği hakkında bilgi verilmez (BOA, 

A.MKT.MHM,246,2).  

 

https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
https://katalog.devletarsivleri.gov.tr/Sayfalar/eSatis/OnIzlemeVeSiparisAyarlama.aspx?ItemId=20466052&Hash=B7963FBC021E4432A374505CD55932EE7CA588006631C6B9D2B84D5E89535DE7&A=2&Mi=0
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18 Ağustos 1887 (H 28 Zilkade 1304) yılında Rodos Karantinası’nın 

kapatılması ile alakalı belge gelir.  Aydın Afetzedeleri, Beypazarı 

(Ankara) Yangın Tulumbacıları, Bursa Belediyesi kendilerine ait olan 

kullanılmayan çadırları Rodos Kalesi içinde bulunan taburlara 

kullanmaları için yollarlar. 100 adet çadırdan yeni olanların 38 adedi 

428,5 kuruş, eski olanlardan 62 tanesi 241 kuruş 10 para; toplamda 

33.292,5 kuruş para tutmaktadır. Çadırlar ister kullanım amaçlı ister 

satılmak için olsun Rodos’taki kalede bulunan iki Nizamiye bölüğüne 

yollanır. 86 yeni ve 44 köhne çadır ile 12 adet köhne şemsiyenin fiyatı 

bilinmediğinden; çadırlar askerlere kullanılmak amacıyla teslim edilir. 

Toplam 142 çadırdan kullanılmayanların ihtiyaç dâhilinde diğer 

vilayetlere de verilmesi istenir. Malzemelerin defter kaydının 

yapılması, cinsinin ve adedinin yazılması istenir. Burada Rodos 

Karantinasının iptal olunmasından bahsedilse de böyle bir şey gerçeği 

yansıtmaz (BOA, DH, MKT,1440,101).  

Karantinanın asıl kuruluş amacı hastalıkların önlenmesi ve ortadan 

kalkmasıdır. Bulunduğu bölgedeki stratejik yapısı nedeniyle Rodos 

Karantinası uygulamalarının da öneminin büyüklüğü görülmektedir.  

İşleyişi ve Faaliyetleri  

Karantinalar sağlık işleri yanında bulundukları bölgelerin 

güvenliklerinden ve asayişinden de sorumlu kurumlar niteliğindedir. 

Şehre giriş çıkış yapan her türlü kişi bu kontrol noktasından geçmek 

zorundadır. 
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Karantinanın ilk görevlerinden biri gemilere temiz izni verilmesidir. 

21 Aralık 1883 ( R 9 Kanuni Evvel 1299)   ‘da Aydın Vilâyeti 

sınırında hastalık belirtisi bulunmadığı belirtilir. Rodos’ta bulunan 

memur Doktor Zitro tarafından, Marmaris’te bekleyen 10 gemiye 

temiz izni (Pratica) verilmiştir (BOA, YPRK, SH ,37,1). 

Gelen belgede: “İzmir Karantina İdaresi’nden 9 Kanuni Evvel sene 

99 tarihiyle keşide olunan telgrafnamede Viyana ve Canik vapuruyla 

gelen haccaca pratika verildiği ve hastahanede bulunan sekiz nefer 

hastadan başka tahaffûzhanede kimesne kalmadığı ve kusuru kalan 

dört vapur ve birlikte sefinesi mevcudatına ve Aydın Vilâyet Sıhhiye 

Umûmiye’si berkemal olduğu iş’âr olunmuş” şeklinde belirtilmiştir. 

Karantina memurlarının aynı zamanda etrafın emniyetini de 

sağlamaya çalıştıklarını görürüz.15 Mart 1866 (H 27 Şevval 1282) 

tarihinde Mısır Vilayeti Celilesi’ne yazılan belgede Rodos 

Karantinasına bağlı bazı adalardan sünger çıkarmak için 

İskenderiye'nin batısındaki “Mazorka” adıyla bilinen körfeze giriş-

çıkış yapmakta olan kayıkların ve Rodos etrafında gezmekte 

bulunanlardan hemen hemen birçoğunun patentlerinin çoğunun 

uygunsuz olduğu görülür. Körfeze giden kayık reislerinin patent ve 

vizelerini kontrol için Rodos’a bir karantina memurunun tayini gerekli 

görülmüştür (BOA, A.MKT. MHM., 351, 11). 

Karantina memurlarının görev yaptıkları bölgelerde meydana gelen 

olaylar hakkında bilgi verdiklerini görebiliyoruz. Bu olaylar genellikle 

oluşan asayiş ihlalleri ile alakalı bulunmaktadır.  15 Nisan 1848 (H 11 
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Cemaziel Evvel 1264) tarihinde Rodos Adası Karantina Müdürü’nün 

oluşan bazı olaylar ile alakalı bilgi veren yazısı gelir. Papasoğlu 

Dimitri adlı şahsın Rodos Adası’na giderek kapı kâhyalığı gelirini 

toplamak için ortalıkta dolaşarak; adayı ayağa kaldırdığını görürüz. 

Bu kişiler kendilerine göre hareket ederek olay çıkarmışlar ve bir 

takım idari kararlar almaya kalkmışlardır. Yakalandıkları zaman ise 

bunu inkâr etmişlerdir.  Karantina müdürü Cezayir Bahri Sefid 

Valisine durum ile alakalı bilgi verir. Dâhiliye Nezareti de güvenliğin 

sağlaması için biran evvel önlem alınmasını istemiştir (BOA, MVL, 

23, 44). 

Rodos aynı zamanda etrafta yürüttüğü deniz trafiğiyle uğrayan gemi 

taifesinin ihtiyaçlarını da temin eden ambar merkezidir. 28 Ağustos 

1907 (H 19 Recep 1325) tarihinde Dahiliye Nezareti’ne Bahri Sefid 

Nazırı Nazım Bey tarafından kaleme alınan belgede İskenderiye’ye 

üzüm nakli yapmak için tüccar tarafından İstanköy’ e gelen altmış 

yetmiş tonluk küçük vapurların hastalığa yakalanma şüphesini ortadan 

kaldırmak için karantina işlemi yapılması istenmiştir. Bu işlemi 

yakında bulunan Urla (İzmir), Kıbrıs veya Yunanistan’da yapmaları 

gerekli görülmüştür. Tekrar geri dönmelerini önlemek için hem 

tüccarın hem de halkın genel sağlığını korumak adına karantina 

müddetinin bitiminde Girit, Sagir, Rodos Adalarından gerekli olan   

ihtiyaçlarını temin etmelerinin yerinde olacağı bildirilmiştir (BOA, 

DH,MKT,1195,9). 
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Karantinalar bulundukları mahallerde sağlık sisteminin ve hastanelerin 

olmadığı bir dönemde sağlık ve kontrol amaçlı oluşturulmuş; 

şehirlerin güvenlik mekanizması olarak çok büyük hizmet noktası 

olarak işlemişlerdir.  

SONUÇ 

Rodos Adası’nda birçok salgın hastalığın kol gezdiğini veba, tifo, 

çiçek, cüzzam, verem vs., belgelerden izleyebildik. Bölge için 

Sıhhiye Müfettişi’nin verdiği rapor ise içler acısıdır. Adanın sosyal ve 

ekonomik şartları halk için uygun değildir. Bu şartlar nedeniyle 

hastalıklar artacak ve çevre bölgelere de dağılacaktır.   

Bölge, Cezayir-i Bahri Sefid Vilayeti’ne bağlıdır. Rodos Adası önemli 

bir mevkide oluşu sebebiyle Osmanlı Devleti’nde karantina 

uygulamasının yapıldığı ilk yerlerden biri olmuştur. İstanbul’dan yola 

çıkan gemi tayfasının Mısır (İskenderiye), İsrail (Hayfa) ve Hicaz 

bölgesine giderken yolda sağlık şartlarının uygun olup olmadığının 

denetimini yapan çok önemli bir mevkidir. Bölgeye uğrayan 

gemilerde hastalık teşhisinin olduğu durumlarda 24 saat ile iki hafta 

süreyle karantina işlemi uygulanmaktadır. Bu uygulamaların 

yapılması dolayısıyla karantina vergisi de alınmaktadır. Ada aynı 

zamanda etraftan gelen –giden gemi taifesinin her türlü ihtiyacını 

temin edebildiği bir erzak deposu konumundadır. Karantina, sadece 

Rodos Adası’nda değil, 12 Adayı oluşturan bazı adalarda da uygulama 

alanına koyulmuştur. Rodos Adası’na karantina ile ilgili gelen 

belgeler genellikle tabip atamalarıyla alakalıdır. Belgelerin birçoğunda 
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memurların maaşlarını alamadığından da yakınılmaktadır. Karantina 

aynı zamanda devletin güvenlik mekanizması olarak da hizmet 

vermekte; çevrede bulunan huzursuz durumlar ve ihlaller hakkında da 

bilgi verici olmaktadır. Bu anlamada şehirlerin güvenlik noktaları 

olarak da hizmet verirler.   

Osmanlı Devleti’nde ne yazık ki tabip yetersizliği birçok kurumda 

etkisini göstermiştir. Karantina tabibi, asıl görevini yapması dışında, 

adadaki birçok sağlık hizmeti için de kullanılan bir memurluk 

durumuna düşmüştür. 
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GİRİŞ 

Coğrafi konum itibariyle Ortadoğu’nun en önemli ülkelerinden biri 

Suriye'dir. Bulunduğu konum hem Ortadoğu’yu hem de Batı’yı 

önemli derecede etkilemektedir. Akdeniz'e sınırı olan bu ülke; Kuzey 

ve kuzeybatıdan Türkiye, doğudan Irak, güneyden Ürdün, batıdan 

İsrail ve Lübnan ile komşudur (Akengin ve Yaşar, 2018: 28). 

Suriye’nin jeopolitik konumunun önemi, dış güçler için her daim 

önem arz etmiştir. 

Mezopotamya sınırları içerisinde yer alan Suriye, verimli toprakları, 

yeraltı kaynakları ve jeopolitik konumundan dolayı paylaşılamayan 

bölge özelliği taşımaktadır. Bundan dolayı tarihin ilk dönemlerinden 

bu yana Mezopotomya, birçok siyasi çekişmeye sahne olmuştur 

(Benek, 2016: 174). 

Ülkenin, yaklaşık üçte biri kadarı çöl ve büyük bir bölümü de dağlarla 

kaplıdır. Sadece kıyının iç kesimlerine doğru olan ovalar, ekilebilir 

arazi niteliğindedir. Dolayısıyla Suriye'nin bir tarım ülkesi olduğunu 

söylemek doğru değildir. İklimin de bu duruma etkisi büyüktür. Kıyı 

kesimleri yaz aylarında oldukça sıcakken kış aylarında yağışlıdır. 

Ülkenin iç kesimlerinde genel itibariyle karasal iklim hakîmdir. Yağış 

yüksek bölgelerde daha fazlayken, sıcaklık yükseltiye göre 

azalmaktadır (Akengin ve Yaşar, 2018: 29). 
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Suriye'nin en dikkat çekici unsuru tabii kaynaklarıdır. Özellikle petrol 

rezervleri açısından oldukça zengindir. Halkın, refah seviyesini 

arttırması beklenen petrol rezervleri, Fransız mandater yönetiminin 

izlediği politika ile yıllarca sömürge altında kalmıştır.  

Tek amacı yeraltı kaynaklarını kullanmak olan Fransa, bu amaç 

doğrultusunda ülke üzerinde ayrıştırıcı bir politika izlemiştir. 

Suriye’de birçok etnik unsurun bir arada olması, Fransa’nın işini 

kolaylaştırmıştır. Fransa, küçük etnik grupları etkisi altına alarak 

ekonomik, dini ve siyasi açıdan bölme politikası uygulamış, ülkede iç 

huzurun oluşmasını engellemiştir (Acun ve Güler, 2019: 9-10).   

Fransız güçlerinin varlığını sürdürdüğü dönemde ülkede azınlıklar 

desteklenerek ülkenin bütün olması engellenmiş, her fırsatta ülkenin 

bir düzen oluşturması zorlaştırılmıştır. Fransızların etkisiyle etnik 

köken, dil, din, mezhep gibi unsurlar kullanılarak ayrıştırıcı bir 

politika izlenmiş ve eşitlik kavramı göz ardı edilmiştir. Etkileri 

günümüzde bile devam eden bu anlayış, halkın aleyhinde birçok sorun 

meydana getirmiştir. 

Yaklaşık yirmi milyon insanın yaşamını sürdürdüğü Suriye toprakları, 

Arap nüfusunun yoğun olduğu bir ülkedir. Mezhep ayrılıklarının 

fazlaca görüldüğü bu topraklar üzerinde sayıca en çok Sünnilerin 

yaşadığı bilinmekte, Alevilerin de bu ülkede oldukça etkili oldukları 

görülmektedir. Sünni Araplar, nüfusun çoğunluğunu oluşturmasına 

rağmen Aleviler kadar yönetimde etkili olamamışlardır. Nitekim 
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Alevilerin yönetiminde bulunan Baas Partisi, yarım asrı aşkın bir 

süredir varlığını sürdürmektedir.  

1900' lü yılların ortalarına kadar Fransa'nın mandası altında olan 

Suriye, sonrasında bağımsızlığını ilan etmiş ancak 1970’ li yıllara 

kadar düzenli ve sistemli bir iktidar politikası uygulanamamıştır 

(Yüceşahin ve Sirkeci, 2018: 100-104). 

Diğer Arap ülkelerinde olduğu gibi Suriye’de yıllarca monarşi 

sistemiyle yönetilmiştir. Suriye'nin ülke yönetimi de halkı baskı 

altında tutan ve hayatı zorlaştıran bir tutum sergilemiştir (Tansü ve 

Arslan, 2018: 640-641). Halkın katı bir merkeziyetçilikle yönetilmesi, 

özelikle yönetim boşluğunun yaşandığı dönemlerde, dış güçlerin 

politikalarına uygun zemin hazırlamıştır. Aşiret ve mezhep liderlerinin 

bulundukları bölgede halk üzerinde söz sahibi olması, bu liderlerin 

merkezi yönetimle halk arasında perde oluşturmaları, dış güçlerin 

ayrıştırıcı politikalarını kolaylaştırmıştır (Özdemir, 2016: 84-86).  

Azınlıkları kullanarak, sürekli iç karışıklığa neden olan Fransa'nın 

amacı, bu karışıklıkları fırsat bilerek, doğal kaynakları rahatlıkla 

kullanmak olmuştur. 

Diğer taraftan, Fransa’nın, ülke üzerindeki sömürgeci yaklaşımları 

halkın dirilişi için tetikleyici olmuştur. Nitekim diriliş sürecinde 

Fransızlara karşı en büyük oluşumu Baas Partisi gerçekleştirmiştir. 

Baas Partisi kuruluş sürecinde, halkın bir kesimini devrime zorlamış 

ve bağımsızlık fikrini ön plana çıkarmaya çalışmıştır. Bölgesel 

aktörlerle yönetilen ve ayrışmış olan Suriye halkında birlik ve 
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beraberlik duygusu oluşturmayı ve halkta bir uyanış başlatmayı amaç 

edinmiştir. Fakat Suriye'deki dış güçlerin etkisinin ve sayısının fazla 

olması bu durumu genellikle engellemiştir.  

Baas Partisi, Suriye’de birlikteliği sağlamak için ırk ve din gibi 

unsurları kullanmıştır. Arap milliyetçiliği politikasını sadece 

Suriye’de değil, birçok Arap ülkesinde de uygulamıştır. Çalışma 

yaptıkları bazı bölgelerde halkın bir kısmından destek alarak, darbe ile 

yönetimleri ele geçirmiştir.  

Baas Partisi’nin amacı başlangıçta bütün Arap milletlerini birleştirmek 

olmuştur. Ancak bu amacı gerçekleştirmek için yaptıkları çalışmaların 

başarıya ulaşamadığı görülmektedir. Suriye’de dahi bir birlik 

oluşmamıştır. Bunun sebebi ise Fransa'nın, manda yönetimi 

döneminde azınlık gruplara uyguladığı politikayı, Baas Partisi’nin de 

sürdürmesi olmuştur (Şahin, 2011: 104-106). 

SURİYE’DE MANDA YÖNETİMİ 

Birinci Dünya Savaşı sırasında Osmanlı toprakları paylaşılırken, 

Suriye'nin Fransa'ya verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar gizlice 

yapılan Sykes-Pikot Anlaşması'nda görüşülmüş, sonrasında 1920 

yılında yapılan San Remo konferansında karara bağlanmıştır. San 

Remo konferansından sonra Suriye, artık Fransa'nın manda yönetimi 

etkisi altında kalmıştır.  
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Birinci Dünya Savaşı sırasında Suriye, İngiltere'nin etkisi altında iken 

Sykes-Pikot anlaşması ile Fransa'ya bırakılmış, İngiltere'ye de Irak 

toprakları bırakılmıştır (Küçük, 2010: 205). İngiltere ile Fransa bu 

karara aralarında imzalamış oldukları “Suriye İtilafnâmesi”  ile karar 

vermişlerdir (Umar, 2002: 300).   

Fransa, bir taraftan halkın gözünü boyayarak içten içe ülkeyi çıkmaza 

sürüklerken, diğer taraftan da başka bir dış gücü bölgede kabul 

etmemiştir (Şahin, 2011: 104-106). Fransa'nın 1940' lı yıllara kadar 

yürüttüğü bu politikaların etkisi günümüze kadar devam etmiştir (Dağ, 

2013: 102-104).  

Fransa'nın sömürgecilik anlayışı ile yürüttüğü halkı ayrıştırma 

politikaları, dönem dönem azalsa da sürekliliğini korumuştur. Bu 

durum Suriye Savaşı'nın başlaması ile farklı şekillerde yine kendini 

göstermiştir (Tansü ve Arslan, 2018: 640-641).  

SURİYE'Yİ DEVRİME GÖTÜREN YOL 

Fransa, 1946 yılına kadar Suriye’de manda yönetimini sürdürmüştür. 

Fransa'nın bölgeden çekilmesinden sonra Suriye bağımsızlığını ilan 

etmiş, fakat tam anlamı ile bir refaha ulaşamamıştır. Bu siyasi 

boşluğun sonucu olarak askeri darbelerin gerçekleşmesi kaçınılmaz 

olmuştur.  

Arap milliyetçiliği duyguları ile hareket eden bir grup, baskı ve 

haksızlıklara daha fazla göz yummak istememiş, iktidar boşluğunu 

fırsat bilerek bir parti kurma girişimde bulunmuştur. Halkın bir kısmı 
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bu girişimi destekleyerek, Baas Partisi'nin kuruluşuna ortak olmuş, bir 

aydınlanma sürecine girmek hedef konulmuştur. Parti ilk kurulduğu 

dönemde birlik, beraberlik, adalet gibi düşüncelerle halkı 

umutlandırmış fakat daha sonraları bu düşüncelerin yerini baskıcı bir 

tutum izlemiştir (Tansü ve Mustafa, 2020: 670).  

Baas Partisi'nin desteğiyle ülkenin yönetimine gelen Hafız Esad, 

başlangıçta halkın yanında gibi görünse de, Fransa'nın politikasının 

devamı niteliğinde olan tavırları, halkı kendi içinde ayırma ve kayırma 

politikalarını sürdürmüştür. Eşitlik ve adalet gibi temel kavramları, 

gün yüzüne çıkarmak yerine engellemiştir (Konukcu, 2018: 2; Seale, 

1990:169). 

 Babasının yerine ülke yönetimini devir alan Beşar Esad döneminde 

de aynı politika devam etmiştir. Sayıca az olan bir grup halk, Beşar 

Esad’ın bütün engellemelerine rağmen, artık uyanmış ve demokrasinin 

peşine düşmüştür. Artık boyun eğmek istemeyen bu grubun demokrasi 

arayışı başlamış ve diğer Arap ülkelerine de yayılması kaçınılmaz 

olmuştur.  

Bu gelişmeler her ne kadar umut vaad etse de Esad rejiminin baskıcı 

yönetimi halkı pusturmuş ve geri püskürtmüştür. Arap Baharı diye 

adlandırılan bu uyanış yıllarca devam etmiş, günümüzde ise varlığını 

“Özgür Suriye Ordusu” adı altında sürdürmüştür.  

Kıvılcımları 1940' lı yıllarda oluşan devrimler, 2010 yılından sonra 

daha farklı bir şekilde yeniden ortaya çıkmıştır. Arap milliyetçiliğinin 

ve farkındalığının ilk dalgası Tunus'ta görülmüş ve çok geçmeden 
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diğer Arap ülkelerine de sıçramıştır. Haksızlıklar karşısında susmayı 

reddeden ve Arap milliyetçiliğini savunan bu grup her geçen gün 

sayısını arttırarak varlığını geniş Arap coğrafyalarına yaymıştır 

(Ulutaş, Kanat ve Acun, 2015: 18).  

Arap Baharı'nın gerçekleşmesi Arap ülkelerinin uyanışlarını 

gösterdikleri en etkili yol olmuştur. Tunus, Mısır, Libya ve Yemen'de 

büyük köklü değişikler gerçekleşmiştir. Bu değişimin söz konusu 

ülkelerdeki en önemli etkisi diktatör yönetimlerin varlıklarının son 

bulmasıdır (Graham E. Fuller, 2019: 38). Arap Baharı'nın Tunus, 

Mısır, Libya ve Yemen'de başarıya ulaşması Suriye için umut olsa da 

en ağır süreci yaşayan ülke Suriye olmuştur. Suriye'nin direnişini 

etkileyen dış güçler, süreci öylesi bir hale getirmiştir ki milyonlarca 

sivil ülkeyi terk etmek zorunda kalmış, bir buçuk milyondan fazla da 

can kaybı yaşanmıştır (Karkın ve Yazıcı, 2015: 202).  

Suriye rejiminin halkın karşısında yer alması, dış güçlerin çıkarlarıyla 

kendi çıkarlarını bir tutması, halkı içinden çıkılamaz bir duruma 

sürüklemiş ve ülkenin demokratikleşme süreci giderek güçleşmiştir. 

Ülkedeki ayaklanma kısa sürede iç savaşa dönüşmüş ve dış güçlerin 

bu durumu fırsat bilmesiyle savaş öncelikle komşu ülkeler olmak 

üzere birçok ülkeyi etkilemiştir. 

Rusya ve Amerika gibi dış güçler de bu durumu değerlendirmek için 

hiçbir fırsatı göz ardı etmemiş, yaklaşık yüz yıl öncesindeki gibi 

sömürgecilik politikasıyla ülkede egemenlik kurma imkânını farklı 

şekillerde değerlendirmişlerdir. Özellikle petrol kaynaklarını kullanma 
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amacını güden dış güçler, iç savaşın bitmesine engel olacak birçok 

girişimlerde bulunmuşlardır. Bu noktada kendi aralarında da karşı 

karşıya geldikleri ve verdikleri destekleri de çıkarları doğrultusunda 

yönlendirdikleri tüm dünya tarafından açıkça gözlemlenebilmiştir.  

Direnişin halen devam ettiği ülkede farklı bir sonuç görebilme umudu 

devam etmektedir. Direnişçilerin ve halkın tüm beklentisi; yıllardır 

süren milyonlarca insanı mağdur eden, bir buçuk milyondan fazla 

insanın da ölümüne yol açan bu sürecin, demokrasi temelli bir 

devletin kurulmasıyla sonuçlanması ve halkın refaha, özgürlüğe, 

adalete kavuşmasıdır (Ulutaş vd. , 2015: 11).  
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SONUÇ 

Birinci Dünya Savaşı’nın görünen sebepleri dışında asıl hedef, Orta 

Doğu’ya hâkim olma düşüncesi olmuştur. Bu dönemde Orta Doğu 

olarak adlandırılan bölgenin ise çoğunluğuna tek bir devlet 

hükmetmektedir. Bu durum işgalci devletlerin işini kolaylaştırmıştır 

da denebilir. Çünkü bu yapı içerisinde birçok etnik unsur 

barındırmaktadır. Bir önceki yüzyılda Fransız İhtilali’nin yaşanması 

ve nerdeyse bütün dünyayı etkilemesi bölgede yaşayan milletleri de 

kıpırdanmaya zorlamıştır. Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yer alan 

çok sayıda millet bu gerekçe ile bağımsız olmuştur. Bağımsız olan 

milletler dışında kalan özellikle Arap toplumu diye 

adlandırabileceğimiz insanların yaşadığı topraklar ise kendi kaderine 

terk edilmemiş, bir nevi onları yönetecek Batılı devletlerin 

inisiyatifine bırakılmıştır. Günümüzde dahi birçok örneğini 

görebildiğimiz bu işgaller tüm dünyanın gözleri önünde 

gerçekleşmiştir. Bu durum haklı gösterilmek adına bölgede yaşayan 

milletlerin kendi kendilerini yönetemeyecekleri iddiası ortaya 

atılmıştır. Bu gerekçe ile kurulan manda yönetimlerinden biri Osmanlı 

Devleti sınırlarından ayrılan Suriye topraklarında kurulmuştur.  

Suriye'de yaklaşık on yıldır devam eden iç savaşın temelleri yüz yıl 

öncesinde Fransa'nın manda yönetimine dayanmaktadır. Birinci 

Dünya Savaşı döneminde başlayan halkı bölme ve birbirlerine karşı 

olumsuz etkileme çalışmalarının başarılı olduğu, sonucun savaşa 

dönmesiyle oldukça açıktır. Halkın dış güçleri bu denli dikkate alması 
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ve birlik beraberlik olgusunu göz ardı etmesi, onları vatanlarını terk 

etmeye ve ölüme sürüklemiştir. 

Birinci Dünya Savaşı’nın hemen sonrasında İngilizlerin işgali altında 

bulunan Suriye toprakları için Fransa ve İngiltere arasında Sykes-Picot 

gizli anlaşması yapılmıştır. Bu anlaşmaya göre Suriye, Lübnan, Adana 

ve Mersin Fransızlara bırakılmıştır. Fakat İngiltere 1. Dünya 

Savaş’ında kendisine daha çok yük düştüğünü belirterek Suriye ve 

Güneydoğu Anadolu’yu işgal etmiştir. İki devlet arasındaki 

anlaşmazlık “Suriye İtilafnamesi” ile çözülmüş, Musul’un İngilizlere 

verilmesi karşılığında daha önce yapılan gizli anlaşmaya uygun 

şekilde Suriye Toprakları Fransa’ya bırakılmıştır. Fransızlar, 

Güneydoğu Anadolu ve Suriye’yi bir bütün olarak elinde tutmak 

istese de bu mümkün olmamıştır. Nitekim Türkiye’nin milli direnişi 

başarıya ulaşınca, Fransa da Anadolu’dan çekilmek zorunda kalmıştır. 

Fakat Fransızların, Suriye’den çıkışları ise oldukça uzun sürmüştür. 

Fransa, bölgede bir manda yönetimi kurmuş, bölgeyi yönetebilmek 

adına birçok farklı gruba ayırmıştır.  

Ülkenin nüfusunun çoğunluğunu Sünni Araplar oluştursa da 

yönetimde gibi azınlıkta olan kesim öncelikli olmuştur.  Manda 

döneminde baskı altında tutulmaya çalışılan ve birden fazla yönetim 

alanına bölünen Suriye’de Fransızlara karşı küçük çaplı direniş 

çabaları görülse de bu yeterli olmamıştır. 1940’lı yıllara gelindiğinde 

değişen Dünya şartları gereği Manda yönetimleri zayıflamaya ve 

yerini geç de olsa milli oluşumlara ve bağımsız devletlere bırakmaya 

başlamıştır. 1947 yılında ilk kongresini yapan Baas Partisi bölgede 
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yaşayan Arapları birlik olma yönünde ilk kez canlandıran kuruluş 

olmuş, Baas Partisi’nin Suriye’de yaktığı meşale Fransızların 

bölgeden uzaklaşmalarıyla sonuçlanmıştır.  

Esad yönetiminin, kendi çıkarlarını halkın canından önde tutması, 

birçok masum insanı derinden etkilemiştir. Baas Partisi'nin Arap 

milliyetçiliği esasıyla kurulması halkı her ne kadar umutlandırsa da, 

daha sonra baskıcı politika ile hareket etmesi ve çıkarlarını gözetmesi 

bu umutları suya düşürmeye yetmiştir.  

Ülkeyi demokratik bir devlete dönüştürebilme inancı taşıyanlar 

yollarına devam etmiş ancak her dönem bir şekilde bastırılmışlardır. 

Suriye’de, günümüzde de devam eden bu demokrasi direnişinin 

başarıya ulaşması umut edilmektedir. Milli Mücadele döneminde 

başladığı varsayılan bu direnişin, diğer Orta Doğu ülkelerinde olduğu 

gibi özgürlük ve adalet kavramları ile demokratik yeni bir yönetim 

uygulanması arzusu, ülke vatandaşının içinde yatan bir umuttur. 
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GİRİŞ 

İdman Dergisi, Osmanlıca yayınlanan ilk kapsamlı spor dergisidir. Bu 

dergi neşredilmeden evvel, Osmanlı Devleti’nde muhtelif gazetelerde 

spor ile ilgili çeşitli türden yazılar yayınlanmıştır. İlk spor dergisi ise 

1910’da yayınlanmaya başlayan Futbol adlı dergidir. Futbol 

Dergisi’nden sonra Terbiye ve Oyun, İdman, Spor Alemi gibi konusu 

sporun tüm alanları olan dergiler neşredilmeye başlanmıştır2. Bu 

dergilerin tamamında içerik hayli zengin tutulmuş, farklı branşlarla 

ilgili yazı dizileri, bilgilendirmeler, müsabakalar, spor haberleri gibi 

pek çok konu başlığı işlenmeye çalışılmıştır. Biz bu dergilerden olan 

İdman Dergisi’nin tanıtımını yapmaya çalışacağız. İdman Dergisi’nin 

ilk sayısı 15 Mayıs 1329 (28 Mayıs 1913) tarihinde Çarşamba günü 

yayınlanmıştır. Derginin on beş günde bir çıkacağı ilan edilmiş olup 

spordan bahseden resimli bir yayın olduğu vurgulanmıştır. Ancak 

dergi 10. sayısından itibaren yayın aralığını haftada bir olarak 

değiştirmiştir3. İlk sayının kapağında derginin imtiyaz sahibi olarak 

Cem’î notu düşülmüştür4. Derginin 28. sayısından itibaren imtiyaz 

sahibi olarak Cem’î Halid ismi kullanılmıştır5. İdman’ın müdürlüğünü 

Mehmed Sadi yürütürken vekil-i müdafi olarak Sudi’ye işaret 

edilmiştir6. Derginin müracaat yeri, Bab-ı Ali Caddesi’deki Cem’î 

Kitaphanesi olarak verilmiş, 4. sayısında idarehanesinin de 

 
2 Hakan Aydın, “İdman (1913-1914): İlk Kapsamlı Spor Dergisi Üzerine Bir İnceleme”, 

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, S. 27, Yıl: 2009/2, s. 153-154. 
3 İdman Dergisi, 14 Teşrinisani 1329, kapak. 
4 İdman Dergisi, 15 Mayıs 1329, kapak. 
5 İdman Dergisi, 14 Nisan 1330, kapak. 
6 İdman Dergisi, 15 Teşrinievvel 1329, kapak. 
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kitaphanenin üstündeki özel daire olduğu belirtilmiştir7. Birlikte 

çıkarılan 6. ve 7. sayılarının kapağında ise idarehane adresi olarak 

Bab-ı Ali karşısında 43 numaralı yer işaret edilmiştir8. 34. sayısında 

idarehane olarak Eski Şehremaneti karşısındaki özel daire9, 35. 

sayısında ise Eski Şehremaneti karşısındaki İdman Mecmuası 

gösterilmiştir10. Abonelik imkânı da sunan derginin, Osmanlı Devleti 

dışındaki ülkelere de gönderilmesinin planlandığı anlaşılmaktadır. 

Zira abonelik bedeli yurt içi için 30 guruş, yurt dışı için 6 Frank olarak 

belirlenmiştir11. 10. sayıdan itibaren abonelik bedelleri değişmiş yurt 

içi 36 guruş, yurt dışı 9 Frank olmuştur12. 15. sayıda yurt içi 45 guruş 

olarak belirlenirken yurt dışı abonelik fiyatı değişmemiştir13. 16. 

sayıdan sonra ise yurt içi abonelik bedeli 45 guruş, yurt dışı abonelik 

bedeli ise 12 Frank’tır14. 

İdman Dergisi, okurlarına ilk dört sayısı boyunca yazılar ve resimler 

başlıklı alanlarıyla, kapaktan içerik hakkında bilgiler sunmuştur. 

Sonraki sayılarındaki kapak tasarımlarında, bu alanlara yer 

vermemiştir. Derginin bütün sayıları birbirini takip eden sayfa 

numaraları ile numaralandırılmış, her sayıda ayrıca baştan sayfa 

numarası verilmemiştir. Dergi bazı sayılarını birlikte çıkartma gereği 

duymuştur. Bu sayılar 6-7, 8-9 ve 31-32. sayılar şeklinde 

neşredilmiştir. 6-7. sayıların Moda Deniz Yarışları ve At Koşuları özel 

 
7 İdman Dergisi, 1 Temmuz 1329, kapak. 
8 İdman Dergisi, 1 Eylül 1329, kapak. 
9 İdman Dergisi, 12 Haziran 1330, kapak. 
10 İdman Dergisi, 3 Temmuz 1330, kapak. 
11 İdman Dergisi, 15 Mayıs 1329, kapak. 
12 İdman Dergisi, 14 Teşrinisani 1329, kapak. 
13 İdman Dergisi, 19 Kanunuevvel 1329, kapak. 
14 İdman Dergisi, 28 Kanunuevvel 1329, kapak. 
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sayısı15, 31-32. sayılarının ise özel sayı (nüsha-i mümtaze) olduğu 

kapaktan duyurulmuştur16. Ayrıca İdman Dergisi bazı sayılarında 

ilave resim ekleri vermeyi de ihmal etmemiştir. Mesela, 2. sayısında 

Galatasaray birinci futbol takımının, 3. sayısında ise Fenerbahçe 

birinci futbol takımının resimlerini, okurlarına ek olarak vermiştir17. 

İdman Dergisi yayın heyetinin bazı durumlarda yayın ile ilgili 

açıklamalarda bulunuduğunu da görüyoruz. Mesela Moda yarışlarını 

konu eden sayıda kullanılan resimlerin iyi olmadığı konusunda bir 

kabulleri olmakla birlikte, bu durumun yarışı tertip edenlerin 

kendilerine uygun bir yer göstermediklerinden kaynaklı olduğu 

vurgulanmıştır. İtizar (özür) başlığı altında verilen açıklamanın yanı 

sıra sorumlu müdür Mehmet Sadi’nin ameliyatının çalışmasına engel 

teşkil ettiğinden dergi işleriyle ilgilenemediği de duyurulmuştur18. 

Sorumlu yayıncılık ilkesi doğrultusunda hareket ettiğini gördüğümüz 

derginin muhtelif sayılarında izahlı yazıları gözümüze çarpmaktadır. 

Tehlikeli Zihniyetler, İyi Alaim, Efkar Tamamıyla Tenevvür Etmemiş, 

Bütün İdmancılara Açık Mektup, İdmancılık Çocukluk mu?, 

İdmancılar Lütfen Okuyunuz, Neslimiz gibi yazılarda okurlarının 

dikkatini çekecek mevzuların incelenmesine gayret edilmiştir. 

Bunlardan başka İdman Havadisleri ve Garpta İdman başlıklı 

yazılarda ise genel olarak spor haberleri aktarılmaya çalışılmıştır. 

Bütün bu haberleri sunarken de okurlarına görsel malzemeleri dahai 

 
15 İdman Dergisi, 1 Eylül 1329, kapak. 
16 İdman Dergisi, 15 Mayıs 1330, kapak. 
17 İdman Dergisi, 1 Haziran 1329, kapak; İdman Dergisi, 15 Haziran 1329, kapak. 
18 İdman Dergisi, 1 Eylül 1329, s. 113. 
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iyi sunabilmek için üç fotoğraf makinesi sipariş ettiğini 21. sayıda 

Resimlerimiz başlığı altında duyurduğunu okuyoruz19. Dergi 

okurlarına tavsiyelerde bulunmaktan da geri durmamış, özellikle yeni 

çıkan kitapları Yeni Eserler başlığı altında duyurmuştur20. Bazı 

durumlarda yeni çıkacak olan dergilerin de okunması tavsiye dilmiştir. 

Mesela Talebe Defteri bunlardan biridir21. Dergide ayrıca okurlar için 

bilmeceler ve idman latifelerinin yanı sıra reklamlara da tesadüf edilir. 

Keşşaflık (İzcilik), Güreş, Sayd ve Sayyadlık (Av ve Avcılık), 

Jimnastik ve Spor, Ayak Topu, Hokey, At Yarışları, Kayık Yarışları, 

Kadın Jimnastiği gibi çeşitli konularda yazı dizilerinin bulunduğu 

dergide ayrıca KaptanScott’un Güney Kutbu Seyahati de 

neşredilmiştir. Görsel malzeme bakımından zengin olarak kabul 

edilebilecek bir içeriğe sahip olan dergi Osmanlı Spor Federasyonu 

hakkında da bir bölüme sahiptir. I. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla 

yayın hayatını duruduran dergi, daha sonra 8 Kasım1919 tarihinde 

Spor Alemi adıyla tekrar yayın hayatına dönmüştür22. 

Genel olarak tanıtımını yapmaya çalıştığımız İdman Dergisi’nin 

fihristi ve kapak albümü ise aşağıda verilmiştir. 

  

 
19 İdman Dergisi, 6 Şubat 1329, s. 318. 
20 İdman Dergisi, 1 Haziran 1329, s. 36. 
21 İdman Dergisi, 12 Kanunuevvel 1329, s. 220. 
22 H. Aydın, “İdman (1913-1914): İlk Kapsamlı Spor Dergisi Üzerine Bir İnceleme”, s. 166. 



 
 

 209 

 

Yeni nizamnamesiyle memleketimizde idmancılığın hami ve müzahiri sıfatını 

iktisab etmiş olan Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi muhteremi Hulusi Bey 

 

- Birkaç Söz 

- Fikrimce 

- Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi 

- Keşşaf Yoldaşlığı 

- Galatasaray Spor Kulübünün Tarihçesi 

- Keşşaflık-1 

- Spor Havadisleri 
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Galatasaray İdmancılarına 

 

- Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi Hulusi Bey’in Cem’i Bey’e 

Gönderdiği Mektup 

- Terbiye-i Bedeniye Kulüpleri Nasıl İdare Edilmelidir? 

- Keşşaf Yoldaşlığı (Devam) 

- Cem’i Bey’e Mektup 

- İsveç Jimnastikleri 

- Jimnastik ve Spor-1 

- Keşşaf Kanunu (İngilizceden tercüme) 

- Galatasaray Kulübünün Bidayet-i Teşkilinden Beri İcra Ettiği 

Futbol Müabakaları 

- Galatasaray Kulübünün İcra Ettiği Hokey Müsabakaları 
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Fenerbahçe İdmancılarına 

 

- Bütün İdmancılara Açık Mektup 

- Olmaya Devlet Cihanda Bir Nefes Sıhhat Gibi 

- Jimnastik ve Spor İçin 

- Fenerbahçe Spor Kulübü Tarihçesi 

- Jimnastik ve Spor-2 

- İdman Havadisleri 
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Hakem bir Çar23 veya Mikado’nun24 hased edeceği müthiş bir kuvvete, nüfuza 

maliktir 

 

- İdmancılık Çocukluk mu? 

- İsveç Jimnastikleri 

- Jimnastik ve Spor-3 

- Keşşaf Yoldaşlığı 

- Jimnastik ve Spor İçin 

- Vaterbol ve yahut Deniz Topu 

- Bütün İdmancılara (önceki sayıdan devam)  

 
23 Rus imparatorlarına verilen ad, Sezar’ın Slav dillerindeki karşılığı. 
24 Japon İmparatorluk unvanı. 
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- Keşşaflık 

- İsveç Jimnastikleri 

- Zayıf Irk-1 

- Garpta İdman 

- Jimnastik ve Spor-4 

- İdman Havadisleri 

  



 
214 ANTİK ÇAĞDAN GÜNÜMÜZE TARİH YAZILARI 

 

Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti 1329 senesi Moda Yarış 

Komitesinin Arması 

 

- Moda Büyük Deniz Yarışları 

- Keşşaflık 

- Zayıf Irk-2 

- Moda Kayık Yarışı ve Monşerler 

- At Koşuları 

- Garpta İdman 
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Çubuklulu Sabri Bey’in beş çifte Kancabaş Kayığı 3 millik mesafeyi 24 dakika 25 

saniyede kat ederek birinci gelmiştir. 

 

- Uzunçayır İkinci At Yarışları 

- Amatörlük Meselesi 

- Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Beykoz Kayık Yarışları 

- Keşaaflık-2 

- Olimpiyat Oyunları-1 Nedir? 

- İdman Havadisleri 
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- İdmancılar Lütfen Okuyunuz 

- Sonbahar At Koşuları Veli Efendi Çayırında 

- Futbol Müsabakaları Pazar Ligi 

- Futbol Müsabakaları Cuma Ligi 

- İdmancılara Müjde 
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Belkıs Şevket Hanım Fethi Bey’in Tayyaresinde 

 

- İstanbul’da İdman Yerleri 

- Tayyareci Dökor 

- Garpta İdman Boks Kralı Cak Conson 

- Hokey Müsabakası 

- Cuma Ligi Futbol Nizamnamesi 

- Cuma 1. Ligin 1329-1330 Senesi Müsabaka Programı 

- Futbol Müsabakaları 

- Bahriye Gücü (Ceride-i Bahriye’den) 
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- İdmancılık Himaye Edilmelidir 

- Olimpiyat Oyunları-2 Nasıl Hazırlanmalı? 

- Cuma Ligi Futbol Müsabakaları 

- Iskating’de İdman Müsabakaları (Zarafet, Sürat, Halat Çekme) 

- Hokey 

- Galatasaray İdman Kulübü 

- Oyunlar (Selim Sırrı’nın İsveç Usulü Terbiye-i Bedeniye ve 

Mektep Oyunları Kitabından) 

- Futbol Pazar İkinci Ligi Müsabaka Programı 
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- Neslimiz (Geçen Haftaki Halat Müsabakası Münasebetiyle) 

- Nasıl Atlamalı? 

- Ayak Topu 

- Sayd ve Sayyad-1 

- Garpta İdman 

- Pazar Ligi Futbol Müsabakaları 
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Galatasaray Kulübü Birinci Ayak Topu Takımından Muzaffer Bey 

 

- İdman Tabirleri 

- İdman ve İdmancılık 

- Terbiye-i Bedeniye ve Sporda Milli Gaye 

- Keşşaflık (9. nüshadan devam) 

- Garpta İdman 

- Ayak Topu 
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General Sir Baden-Pavel İngiliz Baş Keşşafı25 ve Keşşaflık Yoldaşlığı Müessisi 

 

- Şehreminine Açık Mektup 

- Sayd ve Sayyad-2 

- Keşşaflık (Devam) 

- Garpta İdman 

- Ayak Topu 

 
25 İzci. 
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Fenerbahçe ve Galatasaray Birinci Ayak Topu Takımları 

 

- İdmancılıkta Gaye 

- Keşşaflık (Devam) 

- Sayd ve Sayyad-3 

- Bir Cevap 

- Futbol Müsabakaları 

- Ayak Topu 
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Fransa Tayeran Kulübü Tarafından Tanzim Edilen Paris-Kahire Seyahat-i 

Hevaiyesini Evvela Resimlerini Koyduğumuz Jül Vederin Sonrada Bir Yolcu İle 

Marek Bonier İkmal Etmiştir. 

 

- Osmanlı Spor Federasyonu Nasıl Olmalı? 

- Teceddüd Lazım, Islahat Lazım    Nevakısımız ve Nekaisimiz 

- Hanımlarımız ve İdman 

- Futbol Müsabakaları 

- Bizde Muharrirler ve İdman 

- Ayak Topu 

- İdman Havadisi 
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Sam Langfor Son Boks Cihan Pehlivanı 

 

- Türk Gençliği ve Spor 

- Keşşaflık 

- Güreş 

- Çamurlu Havalarda 

- Ayak Topu 

-  Garpta İdman 

- Makriköy Numune Mektebi Terbiye-i Bedeniye Mahfili 

Nizamnamesi 

- İdman Latifeleri 

- İdman Havadisleri 
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Fenerbahçe ve Rambelars Kulüpleri Futbol Takımları 

 

- Yalnız Ayak Topu mu? 

- Kadın Jimnastikleri-1 

- Keşşaflık (2.dersten devam) 

- Ayak Topu 

- Futbol Müsabakaları 

- İdman Havadisleri 
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Nuri Bey, Fethi Bey 

 

- İdman Mecmuasının İstiklali 

- Yanlış Telakkiler 

- Keşşaflık (2. Dersten devam) 

- Güreş 

- Ayak Topu 

- Cuma Birliği Ayak Topu Müsabakaları 

- Garpta İdman 

- İstanbul-Kahire Seyahat-i Asmanisi 

- İdman Havadisleri 
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Kaleci Ahmed Robinson Bey, Orta Yardımcı26 Celal Bey, Akıncı27 Hikmet Bey, 

Arkacı28 Ahmed Cevad Bey 

 

- Resimlerimiz Hakkında 

- Ayak Topu Kavaidi Cuma ve Pazar Liglerinin Mühim Bir 

Vazifesi 

- Keşşaflık 

- Kadın Jimnastikleri-2 

- Ayak Topu Müsabakaları 

- Tayyarecilik 

- Garpta İdman 

- Union Kulüpte Cuma Ligi Müsabakaları 

- İdman Havadisi 

- 17 nolu İdman’daki Suallerin Cevabı 

 
26 Orta Saha. 
27 Hücumcu. 
28 Savunmacı. 
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Galatasaray ve Altınordu Müsabakaları Resimlerinden 

 

- Halka İdman Fikri Verilmeli 

- Keşşaflık (Havanın Ahvalini Anlamak) 

- Güreş 

- Ayak Topu 

- Kaptan Scott’un Kutb-i Cenubi Seyahati-1 

- İdman Latifeleri 

- İdman Havadisi 
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Merhum Fethi Bey, Merhum Sadık Bey 

 

- Fethi ve Sadık’ın Zayii Münasebetiyle (Şerefiyle Yaşamak 

İçin Şerefiyle Ölmeyi Bilmelidir) 

- Çöllerde (Mehmed Sadi’nin Fethi ve Sadık beyler için yazısı) 

- İkinci Mersiye ( Aka Gündüz’ün idmancılar namına Fethi ve 

Sadık beylere mersiyesi) 

- Kulüplerin Yazıları (Fethi ve Sadık beylerin vefatı 

münasebetiyle) 

- Kaptan Scott’un Kutb-i Cenubi Seyahati-2 

- İdman Havadisi 
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Kahire Seyahati Hevaiyesini İtmama Giden Tayyarecilerimiz Salim Bey, Kemal Bey 

 

- Jimnastik Yapıyor muyuz? 

- Galatasaray Iskating Müsameresi 

- Keşşaflık 

- Ayak Topu Müsabakaları 

- Cuma Birliği İdman Müsabakaları 

- Kaptan Scott’un Kutb-i Cenubi Seyahati-3 

- İdman Havadisleri 
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Aka Gündüz’ün İdmancılar Marşı 

 

- Tehlikeli Zihniyetler 

- Ayak Topu 

- Ayak Topu Müsabakaları 

- Kaptan Scott’un Kutb-i Cenubi Seyahati-4 

- İdman Havadisi 

- Spor Müsabakaları 
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- Zenginlere Bir Ders-i İmtisal 

- Keşşafların Türküsü 

- Güreş 

- Ayak Topunda Neler Memnudur? 

- Ayak Topu Müsabakaları 

- Kaptan Scott’un Kutb-i Cenubi Seyahati-5 

- Garpta İdman 

- İdman Havadisleri 
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Altınordu Tarafından yapılan İdman Müsabakaları Günü Union Spor Kulübü’nün 

Önü 

 

- Hakem ve Heyet-i Udul 

- Büyük Keşşaf Gezintileri 

- Sıklet Atmak 

- İdman Müsabakaları 

- İdman Havadisleri 

- Romanyalı Sporcular Geldi 

- Kaptan Scott’un Kutb-i Cenubi Seyahati-6 
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İstanbul Muhtelif Ayak Topu Takımı İle Romanya’dan Ahiren Şehrimize Gelen 

Ayak Topu Takımı 

 

- Ayak Topu Müsabakaları 

- İzciler Ocağı Nizamnamesi 

- Bir Mukayese Cuma ve Pazar Birlikleri Arasında 

- Ayak Topu 

- İdman Havadisleri 
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İzciler Ocağı Başbuğu Enver Paşa Hazretleri 

 

- İyi Alaim 

- Manialı Koşu 

- Union Kulüpte 18 Nisan İdman Müsabakası 

- Ayak Topu 

- Kaptan Scott’un Kutb-i Cenubi Seyahati-7 

- İdman Havadisleri 
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Maharetiyle, Soğukkanlılığıyla Temeyyüz Etmiş Nezih Bir İdmancı: Fenerbahçe 

Kulübü Umumi Kaptanı Galip Bey 

 

- Kulüpler Arasında Vifak 

- Futbol Müsabakaları 

- Anadolu’nun Müsameresi 

- Hokey Oyunu 

- Keşşaf Oyunları 

- Adapazarı At Koşuları 

- Büyük İdman Müsabakaları 
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- Ne Yaptık? Ne Yapmadık? 

- Atlet-Atletizm 

- Hokey 

- At Yarışları 

- Metodun Ehemmiyeti 

- Tayyarecilik 

- Mekteb-i Bahriyemizde İdmanlar 
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Boks Pehlivanı Fransalı George Carpannier 

 

- İdman’ın Miad-ı İntişarı 

- İdman’ın Müsameresi 

- Mecmuamız Namına İdman Müsabakaları 

- Veli Efendi At Yarışları 

- İdman Havadisleri 
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Veli Efendi At Koşuları Manialı Yarışında Birinciliği Kazanan Mülazim Bahri 

Bey’in Alçu İsmindeki Al Atı, İkinciliği Kazanan Yüzbaşı İsmail Hakkı Bey’in Malı 

Olan Ekrem Recep Bey’in Süvar Olduğu Mareşal İsmindeki Beygiri 

 

- Efkar Tamamıyla Tenevvür Etmemiş 

- Yarışacak Bargirin İntihap ve İdmanı 

- İdman Havadisleri 

- İkinci İlkbahar At Koşuları 

- Keşşaf Oyunları 
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Lozan’da Tahsilde Bulunan Talebelerimizin Teşkil Ettikleri Kemal Futbol Kulübü 

Futbol Takımı 

 

- İdmancılık Tahsile Mani mi? 

- Boks Cihan Pehlivanlığı Yolunda 

- Bisikletle Fransa Devri 

- Ayak Topu 

- Federasyon 

- İdman Havadisleri 

- Müslüman Bir Fransız İngiliz Maraton Yarışını Kazandı 

- Tayyarecilik 

- Şehremanetinin Nazar-ı Dikkatine 
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