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ŞEKİB ARSLAN'IN BAZI MEKTUPLAR! VE 
İTTİHADCILAR İLE İLİŞKİLERİ · . 

Zekeriya Kurrun* 

Ondokuzuncu yüzYJ.lın ikinci yarısında Osmanlı Devleti'nde 
canlı bir düşünce ve fikir hayatı müşahade edilmektedir. Bu en
tellektüel canlılık, muhtelif misurlara mensup (Türk, Arap v.s.) 
bir çok Osmanlı aydım ve aksiyon adamını ortay~ çıkarmıştır. Bu 
aydınlann· pek çoğu·· «Osmanlıcıllk» · dü§üncesi ·ettafi.ı'lcta··yoğtınla

şan fikirler üretmiştir. Ancak zaman içerisinde bir kısmı, Osman
lı Devleti'nin maruz kaldığı dış baskılıir ve değişik politik sebep
lerio etkisiyle, ortaya çıkan yeni fikir akımlarımn (İslamcılık, 
Milliyetçilik gibi) tesirinde kalmışlardır. Bazı mektublarmı n~
redeceğimiz Şekib Arslan ise bu fikir hareketlerindeki yeri daha 
ziyade bir sentezci konumundadır. 

·· ···· Şeklb Arslan'ın karmaşık hayat hikayesi ve .. düŞünceleri hak
kında hem Batı'da hem de Arap Dünyası'nda pek çok çalı.şmalar 
yapılmı.ştır1 • Edebi kişiliği hakkında yapılan ei1 kapsamlı çalışma 
ise, el-Şarabasi'nin ild ciltlik eseridir'. Siyasi fikirleri ve özellikle 
uİslamcılık>> düşüncesine sarılarak <<Osmanlı» kalma mücadele-.. . 
sini ve Osmanlı Devleti'nin çöküşünden sonra Arap Dünyası'nda-
ki tesirleri inceleyen en geniş araştırma da Cleveland'ın inceleme-

c:o Doç. Dr., Marmara ttnı.versitesi FenJEdebiyat Fakültesi 
1 Hisham Sharabi, Ara.b bıteııectuals ana the Weşt: The Forma.tive Ye

a.r8 1815-1914, Baltimoure 1060; Albert Haurani, Arabio 'l'hought in. the Liberal 
Age .1798·1939, ·London 1070; Ja.cob M. Landa.u, The Politic8 ·Of Islam, Uleoıogy 
and Organizat'iotı, Oxford 1990. (~u eserlerin içiııde Şekib Arslan'a yeterince 
yer a.ynlmıştır) Ayrıca Şekib Arslan'ın Li--Mruz:a TeaJıJı.are'l Muslim.Un ve IA
Maza Tekaddeme OG!!Jruhum, (Kahire, Tarihslı) isimli eser.inin girişinde Mu
hammed Reşid Rıza'nın Arslan hakkında güzel bir takdim! bulunmaktadır. 

2 Ahmed el-Şerebasl, Emiru'l-BeyÔ!Jı ,Şe1cf.b Arslan, I, II, Kahire 1963. 
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sidir'. Ancak bu ikinci eserde Arslan'ın Birinci Dünya Savaşı ön
cesi İttihadcılar adına Araplar arasında sürdürdüğü propaganda 
faaliyetlerine yeterince değinilmiştir. Özellikle ileride ele alaca
ğımız Cem'tyyet-i Hayriyye-i İsltimiyye adına yaptığı çalışmalara 
hiç yer verilmemiştir~. İşte bu makalede, Arslan'ın Dahiliye Na
zın Talat Paşa'ya ve Kalem-i Mahsus Müdiriyeti'ne yazdığı ınek
tublardan hareketle, ittihadçılar ile ilişkileri ve Araplar arasında
ki, siyasi faaliyetleri ele alınacaktır. 

Şekib Arslan 1869 yılında Beyrut yakınlarmda Şuveyfe'de Dür
zi Arap bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi onsekizinci 
yüzyıldan beri ccemir süla.lesi» olarak tanınnıak:taydı. Hatta Şe
kib'in amcası Emir Mustafa, II. Abdülhamid nezdinde oldukça 
itibarı olan bir kişiydi0 • İşte, doğuştan sahib olduğu bu avantaj
ler Arslan'ın iyi yetişmesinin ba§lıca anıllleri olacaktır. 

Arslan 1879'da bir Maruni okulu olan Medresetü(l-Hikme'de 
ilk eğitimine başladı. Burada temel eğitiminin yanısıra, iyi derece
de Arapça, Farsça ve Fransızca öğrendi. Akabinde ailesi O'nu -Os
manlı Devleti'nin Beyrut'ta önemli bir eğitim kuı;umu olan- Med
rese-i Sultaniyye'ye6 kaydettirdP. Buradan İslami ilimierin yanısıra 
iyi derecede Türkçe de öğrenerek mezun oldu. 

Şekib Arslan'ın edebiyata büyük ilgisi ve kabiliyeti vardı. He
nüz ondört yaşında iken çeşitli gazetelerde şiir ve makaleler yaz
mağa başladı2 • Yazıların,daki üstün edebi uslubu, devrinin önemli 
edebiyatçılannın dikkatlerini çekti. Arslan'ı ilk farkeden edebiyat 

3· William I. Cleveland, Shakib Arslan and the Oampaign. for Isla.mic Na
timıalism, 1985. (Bu -eser, Batıya Karşı 1sıatn, t]ekil> Ar&lan'tn Müaadele81 adıy
la Selahaddlıı Ayaz .tara.fmdan Türkçe'ye çevrllroit}tir (!stanbul l99-1 ) . Biz de bu 
çeviriden yara.rlandık). 

4 Landau Arslan'ın hatıralarına dayanarak bu hususa degi.nmi§tir. (Lan
dau, a.g.e., s. 9.2-844-45). 

5 el-Şerabası, a.g.e., c. I, s. 67; Cleveland, a.,q.e., s. S6. (Bu çalı§ınada 
Arslan'ın Btyogra.fisi ile il:glli bilgfler daha ziyade bu iki e.serden alınmıştır) . 

6 Bayram Kodaman, AbtU.ühatni<Z Devri JJJğı'tim Sistemi, Anka;ra 1988, 
s. 143. 

7 Cleve:l:and, a,,g.e., s. 40. 

8 el-Şera.bas!·, a.g.e., s. 77. 
._ .. · --
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·ve fikir adamlanndan birisi de Muhammed Abduh idi9
• Abduh, 

Mısır'da çıkan Urabi Paşa isyanı akabinde Lübnan'a sürülmü.ştü. 
(1883). Beyrut'a gelen Abduh şiirlerini okuduğu Arslan ile tanış
tı ve ona iltifat etti. Abduh'un sohbetlerine iştirak eden Arslan 
da O'nun fikirlerinden etkilendi11). 1890 yılında Mısır'a giden Şe
kib Arslan, Abduh ile olan yakınlığı sayesinde oradaki kültür çev
,;releri ile de kolayca temasa geçme imldtnı buldu. Çok genç olmasma 

' ve fikirlerinin henüz olgunlaşmamasına ra~en lmbul gördü. Hat
ta Mısır'dan ayrılırken ünlü el-Müeyyed ve el-Ahram gazetelerine 
makaleler yazmak üzere anlaşmaJar yaptı11 • Aynı yıl. İstanbul'a 
da seyahat eden Arslan burada da hüsn-i kabul görerek, Maliye 
.Nazırı Vekili Hasan Fehmi ve Maarif Nazırı Münif Paşa ile dost
luklar kurdu1 2

• 1892 yılında tedavi maksadıyla İstanbul'dan Fran
sa'ya giden Arslan, orada hem Avrl,lpa medeniyyeti, hem de tanış
ınayı çok istediği Mısırlı ünlü şair Ahmed Şevki ile tanıştı13 • Arap 
dünyasının yetiştirdiği bu ünlü şair ile taruşması Arslan'ı heye
carılandırmasına karşılık, Avrupa Medaniyeti ile karşılaşması ()!nda 
hiç bir heyecan ve hayranlık uyandırmamıştır. Zira Arslan· için 
Avrupa, hayran olunacak bir kültür değil, bilakls emperyalist bir 
tehdit ifade ediyordu. Fransa'dan İstanbul'a dönen Arslan, bura
da da Cemaleddin Afgani ile tanışır. Arslan, Abduh'un sohbetle
rinden tanıdığı . Afgani'yle dostluk kurmakta gecikmez, Afgani de 
bu gençten hoşlarur ve ri vayete göre takdirleripi şu sözlerle. be
lirtir : <<Senin gibilerini yetiştirmiş olan İslam diyanna ne mut
lunu. Şekıö Arslan da iltifatını gördüğü Afgani'yi ecDoğu uyanı
şını hazırlayan kişi'G olarak nitelemektedir. Bu yakınla.~ma, Ars
lan'ın hayatının Afgani'ye benzamesine adeta zemin hazırlar. Zira 
bu tanışmadan sonra O, hayatını Batı ezilmişliği karşısında Do
ğu'nun uyanışını sağlamaya adayacaktır. 

9 Muhammed Abduh (1849-1905 ) İslami değerlerin hristiy.anlıktan üstün 
olmasma ratıne.n, müslümanların içinde bulundu~ kötü §artları, !.slamlyetin 
anlaşılma.rnasına bağlayan ve Cemaleddin Afgant'nln fikirlerinden etkilenerek 
İslam'da reform yapılmasının gerekli:liğ'ini savunan Mısırlı din adamıdlr. 

10. .Sharabi, a.g.e., s. 110; el-Şerabast, a,.g.e., s. 79. 
ll a,.g.e., s. 80. 
12 Cleveland, a.g.e., s. 45-46. 
13 a.g.e., s. 46; el-Şerabas'i, a.g.e., s . 80-82. 
14 Cleveland, a.g.e., s. 47. 
15 a.g.e., s. 47. 
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Kısa bir zaman içine sığdınlan bu seyahatlar ve taruştığı ki
şUer Arsla.n'a İslam dünyasında reforma şiddetle ihtiyaç olduğu 
fikrini verir. Aynca, bunun ancak Osmanlı Devleti'nin bütünlüğü 
ve bekası ile mümkün olabileceği kanaatını edinir. 

Şekib Arslan, Osmanlı Devleti'nin verdiği askeri, ideolojik ve 
politik her mücadelede yer almaya başlar. öncelikle O'nu 1908 
akabinde, İttihadçılann Gebel-i Lübnan'ın eski imtiyazlarını kal
dınp kanun-ı esasiyi uygulatma1u mücadelelerine destek verirken 
görmekteyiz. Buna karşılık Şüf kaymakamlığına tayin edilen Ars
lan, II. Abdtilhamid'in tahttan indirilmesinden sonra da bütün 
kalbiyle ittihadçıların yanında olduH. Zira O'nun için önemli olan 
iyi hükümet veya saltanatın prensipleri değildi. Önemli olan müs
lümanların yaşadığı bölgelerde Osmanlı siyasi 'Otoritesinin· hakim 
olmasıydı18 • Yeni rejhne olan bağlılığını ise 19ll'de Trablusgarb'a 
giderek Osmanlı-İtalyan harbine katılmakla göstermiştir10 • Bu ara
da Enver Paşa ile tanışan Arslan O'na hayran kalır, hatta O'nu 
<<gerçek bir İslfı.m kahramanın diye niteler20

• Arslan'a göre Trab
lusgarb Meselesi, esasında Osmanlı-İslam sistemini tehdit eden 
Avrupalı bir saldırıydı ve bütün imkanlar seferber edilerek buna 
lı:ai§ı konulmalıydı. Bu fikirlerini, dönemin en popüler gazetelerin
de neşreden Arslan, Osmanlı Devleti'nin bütün unsurlarını özel
likle · Arapları bu saldınlara karşı harekete geçirmek istiyorduıı·. 
O aynı heyecanı Ba.lkB:n Harbi sırasında da duyuyordu. Bu faali
yetleri yanısıra Şekib Arslan'ın ve ailesinin Cebel-i Lübnan ve di
ğer· Arap vilayetlerindeki nüfüzunu göz önüne alan İttihadcılar2t, 
Onun 1913'te Havran Mebusu olarak Meclis-i Mebusan'a girmesini 
sağladılar23 • · 

16 Zekeriya Kurşun, Yol Ayrımmda Türli;-Anıp lltşli;iteri) İsta..n·bul 1992, 
s. 45. 

17 Cleveland, a.g.e., s. 56.-57. 
ıs. cı.g.e., s. 59-60. 

· ış el-Şerebaai, a..g.e., s. 83. 
20. Cleyela.nd, a.g;e., s. 58. 
21 eı.Müeyyed, H> Kasım 1911, 11·15 Ocak.l912.; Cleveland, a.g.e., s. 57-60. 
22 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BA), Dahiliye Nezareti Kalem-i 1\!ahsas 

Müdüriyeti (DH- KMS), 63/ 7. 
23 Feroz Ahmad-Donkart A. Rustav, «İkinci Meşrut.ı.yet Döneminde Mec

lisler 1908-1914», Gü;ney-Doğu Avrupa Araşt?.rmaları Dergisi 4-5 (1975·1976), 
s. 279; Hasaıı Emin el-Bu'ayni, Oebelu'ı Arab, Beyrut-Paris 1985, a .. 270. 
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Birinci Dünya Savaşı'nın çıkması ve akabinde Osmanlı Dev.,. 
leti'nin savaşa girmesi üzerine Şekib Arslan'ın hayatında yeni bir 
dönem başlamıştır. İçlerinde Osmanlı Meclis-i Mebusan ve Ayan 
üyeliği de yapmış bulunan bir kısım Arap !iderleri, savaşı fırsat 
bilerek· Arap Devleti kurmak sevdasıyla Osmanlı Devletine ihanet 
etmişlerdirıı1• Buna mukabil, Şekib Arslan devlete her zamankin-
den daha fazla bir sadakatla hizmeti gerekli görüyordu. · 

... Bahriye N azın Cemal Paşa Dördüncü Ordu Komutanı o~arak 
Suriye'ye gidince orada bir savaş idaresf tesis ·etti. Arap kamuoyu 
tarafından . tepkiyle karşılanan olağanüstü uygulamalarnida Ş~~ 
kib Arslan en büyük destekçileri arasında idi. Arap vilayetlerinde 
özellikle Suriye'de bazı Arap ileri gelenleri, İtilaf Devletleri'n~ 
vaadlerine kanarak kamuoyunu Osmanlı . Devleti aleyhinde kışkır.:: 
tıyorlarctıı~. Cemal Paşa bu durumu tashih etmek için, önce Halep 
Vilayet Gazetesi Fırat'ı kullandı. Daha sonra Araplar arasında 
şöhtet· ve itibarı olan Şekib Arslan'ın idaresinde eı~şark gazetesini 
tesis etti!-6 • Bu gazete, Osmanlı Devleti dahilinde müslüman un~ 
surlara sesienmeyi ve devletin savunulmasına dönük İslami bir 
cephe teşkilini amaçlıyordu. Ayrıca çeşitli unsurlar arasındaki ih
tilafları ve o güne kadar ki yanlış aniaşılmaları düzeltip, Osmanlı 
hilafetinin bekasını sağlayacak zemini hazırlamayı hedefliyordu~,,~ 
Gazetenin gündemini, başmuharriıi olarak Şekib Arslan belirliyor
du. Ancak bu faaliyetleriyle yetinmeyen Arslan, Cemal Paşa'nın 
Kanal Seteri'ne de iştirak etmiştir. Seferin başarısızlığına rağ
men Cemal Paşa'ya olan güveni sarsılmamış ve O'nu destekleme
yi sürdürmüştürzs. Hatta Arslan'ın Cemal Paşa ile olan bu ilişkile~ 

j 

24 A~yan azası Abdillhamid Zöhrevt ve sabık Meclis-i Mebusan üyesi Şük
rl el-Aseli hakkında Divan-i Harbt Örfice verilen idam kararları için bak: BA., 
Dosya Usülu İrade Tasnifi (DUİT), 79/2 Lef 34-40, 116. 

25 Harndi Bedevi el-Talıirt, Biyasetu'ı Hükmı, H Lübnan, Ka:hire 1968, 
s. 46-50; Ayrıca, Arapların faaliyetleri ve buna ltarııılık Cemal Pa~a'nın tedbir
leri için bak: Dördüncü Ordu, AUyye Divan-ı Harbi Or.{i8inde Tetkik olunan 
Mesııiı Hak1cında izahat, Dersaadet 1332. 

26 Cemal Paşa Şekib Arslan'a yardımcı olması için İstanbul'dan Hakkı 
Tarık Us'u ister. Ancak mazeretine binaen O'nun yerine 'l'asfir-i Efk&-r'dan 
Agah Bey ve Selanikli Abdi Tevfik Bey gönderilmişti!·. DH-KMS. 33/46. 

27 Şemsuddin el-Rifa'i, Tart.lı1ı'ff-Be1ıajeti's-Su·rıırye, .Kahtre 1699, C. I, 
s. 267-272. 

28 Cleveland, a.g.e., s. 79. 
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. 
ri bazı ·Araplar· tarafından «Arap davasına ihaneh olarak değer-
lendii1lmiştir~~. 

·. Sayaşm Osmanlı Devletinin ve tabii olarak Şekib Arslan'ın 
beklentileri doğrultusunda sonuçlanmaması, O'nun hayatını alt 
üst etti. Lozan Anlaşmasının imzalanması~a kadar da çeşitli te
reddütler geçiren Arslan bir müddet Mersin'de yaşadı. Zira, gerek 
gelişme çağlarında aldığı eğitimi ve gerekse politik deneyimleri 
neticesinde, o tarihe kadar dünyaya Osmanlı .gözlükleriyle bak
tiuştı. Bütün tereddütleri bu yüzden idi. Osmanlı Devleti'nin fii~ 
len tarihe karışmasından sonra ise İsviçre'ye yerleşen Arslan, bun
dan sonraki hayatını Arap Dünyası'nın bağnnsızlığı ve bütünlü
ğü için mücadeleler vermeye adadı ve bu mücadelesini, ölüm ~arihi 
olan 1946'ya kadar sürdürdü. 

. .. MEKTUPLARIN MUHTEV ALAR! VE ŞEKİB ARSLAN'IN 
CEM'İYYET-İ HAYRİYYE~İ İSLAMİYYE ADINA FAALİYETLERİ 

Şekib Arslan neşredeceğimiz bu mektuplarını, 1913 yılında 
Medine'ye yaptığı ve .muhtemelen İttihadcılar tarafından tertip
lenmiş propaganda gezisi sırasında yazmıştır. Mektuplar ilk ba
kışta fazla bir şey ihtiva .etmedikleri intibaını vermektedil'ler. An
cak dönemin olayları, Şekib Arslan'ın kişiliği ve mektupların mu
hatabı göz önüne alındığında, önemli mesajları ihtiva ettikleri 
görülür. Bu vesile ile mektuplarda konu edilen önemli meseleler 
burada değerlendirilerek, Şek!b Arslan'ın misyonu ortaya konma
ya çalışılacaktır . 

. ·.Fransız Donanması, 23 Teşrinievvel 329/5 Kasım 1913'de Bey
rut Limanı'nı ziyaret etmişti. ÖZellikle Cebel-i Lübnan'da bir kı
sım hristiyanlar bu ziyaret münasebetiyle büyük sevinç duymuş 
ve sevinçlerini göstermekten çekinmemişlerdi. Düzenledikleri kar
şılama törenlerinde Fransızların bölgeye ziyaretçi olarak değil, 

uzun süreli ve kalıcı olarak gelmelerini temeııni ettiklerine dair 
konU§malar yapılmıştı~() . .İşte Arslan 17 Teşrinisani 329/30 Kasım 

29 Es'ad Dağlr, Muzak1cerııttt a1<2 Ham,i.,<:i'l-Ka.z1.yyeti'Z-Arabiyye, 1959, s. 19. 
Cleveland, a.g.e., s. 86-87. 

&O DH-KMS, 4/38 Lef 8. 
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1913 tarihli birinci mektubunda (Ek I) bu hususa dikkatleri çek
mektedir. Ona göre, Beyrut ve Cebel-i Lübnan'daki bazı hristiyan
lar ve müslümanlar ile hristiyanlann arasını açmaya çalışan adem-i 
merkezi3{etçilerin'11 bölgedeki faaliyetıeıi, bu tür davranışlara seoe
biyet vermiştir. Arslan bu doğrultuda neşriyat yapan gazeteler sus
.turulursa . mesel~in önünün alınabileceğini bildirmektedir. Aynı 
mektubda Fransızların Suriye'deki nüfuzlarma değinen ·Arslan; bu
nun daha fazla yaygınlaşmaması için tedbirlerin alınmasım iste
mektedir. Bunun için de özellikle Hicaz Demiryolu hattının geçtiği 
istasyonlara bağlanan tali demiryolu bağlantılarının. inşasının . ge
rekliliğini vurgulamaktadır. Bu hususu daha sonraki mektubla
rında tekrarlayacak olan Arslan, ayrıca kendine göre, yeni hatıa.., 
rın nerelere uzatılınası gerektiğini gerekçeleri ile açıklamaktadır. 
Özellikle Medine-Mekke arasında inşa edilecek demiryolu ile bü
tün İslam Alemi üzerinde iyi tesir meydana getireceğini söyleyen 
Arslan, .bu hattın . inşasını istemeyenu~··Urban'ı ikna edebileceğini 
de ikinci mektubunda belirtmektedir. 

Arslan'ın 16 Kanunievvel 1329/29 Aralık 1913 tarihli üçüncü 
mektubu (Ek III) ve tarihsiz diğer iki mektubu O'nun·· bsrnari1ı 
Hükümeti adına Arap vilayetlerinde üstlendi~i görevleri ortaya 
koymaktadır. 

İttihadcılar iktidara geldikten sonra Arap Vilayetleri . adetıı 
muhi:ıJefe·t· merkezieriİle dönÜŞmüştü. ·Gerçi İttihat ve Terakki ;F~ı:
kası o bölgelerde teşkilatlanmaya önem vermişti. Hemen hemen 
her Arap vilayetinde partinin şubesini açmışlar, ayrıca fikirlerini 
yaygınlaştırabilm ek için Arapça gazeteler çıkartmışlardı33 • Ancak 

31 Oı;manlı Arap vilayetlerinde adem-l mt-.rkeziyet esası ü.Zeri.ne bir idare 
kurmayı ·hedefley~n bir gurup Arap, EylÜl 1912'de Hwb eı-Lamer'kezi!JVe eı
!iLari cil-Osmani'yi Kahire'de kurmuşlar ve dtg-er Aı·ap vilayetlerinde de te§ki
latlanmışlardır. Daha fazla bilgi Için bale : Kur~un, a.g.e., s. 98-111, Şekib Ara• 
lan onlar hakkında, «Osmanlı Devleti'nin unsurlarını birbirinden kopararak 
memleketi doğrudan yabancıların tahakkümüne terkedeceklerini» iddia. ediyor
du. el-Re.'yu'Z-Am, 7 Mayıs 1~13; Clevland, a.g.e., s. 65. 

32 Hicaz Demıryolu ınşa edilir-ken Osmanlı Devleti pek çok politik engel
lemeler ne kar~ı karşıya gelmiştir. Ancak bundan daha vahimi, bölgede deve 
ile nakllya.tçılık yaıpan Aıap aşiretlerinin inşaatı ·önlemeye çalışmalarıydı. Za· 
man zaman in§a.a.ta saldınyor ve yag"ma ediyorlardı. 

33 Landau, a.g.e., s. 88, ın~92. 
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siyasetlerini Araplara anlatabildikleri söylenemez. Özellikle baş
langıçta Balkanlar'daki gayr-i müslim unsurları hesaba katarak, 
yönetirnde haklı olarak aktif islamcı politika gütmemeleri8-l onların 

Araplar tarafından kabul edilmelerini güçleştirmişti. Ayrıca 1912 
seçimlerinde tamamen particilik ihtirasıyla, devletin de imkanla
nnı kullanarak muhalefetin meclise girmesini engellemeleri iti
bariarım oldukça sarsmıştı. İttihadcılar bu durumu tashih etmek 
ve özellikle Araplar tarafından kurulan parti ve cemiyetlerin sert 
muhalefetlerini engelleyebilmek için çareler aramaya. başlamış
lardı. Zira devletin müslüman unsurları arasında dayanışma ve 
birliği sağlayacak yeni politikalara da ihtiyaç vardı. İşte Şekib 
Arslan'ın bu durum karşısında devreye sokulduğu anlaşılmakta
dır. Mektublardan anlaşıldığına göre, Arslan Medine'ye yaptığı 
bu geziyi, kısa bir süre önce İstanbul'da teşekkül etmiş olan 
Cem'iyyet-i Hayriyye-i İslfimiyye adına yapmaktaydı2ş. Acaba bu 
cemiyet, adından anlaşılacağı .gibi sadece bir «hayır cemiyetin mi 
idi, yoksa bu isim altında farklı hedefleri mi vardı? Arslan'ın mek
tublarında, seyahatinin zahiri sebepleıin dışında başka maksat
lar taşıdığını söylemesi bu cemiyetin hayır işleri dışında siyasi 
hedefleri olduğunu göstermektedit 36

• 

Arslan, batıralarında cemiyetin kuruluşunu şöyle anlatmak
tadır : Türkler ile Araplar arasında iyi ilişkiler tesis etmek, aynca 
Osmanlı Devleti sınırları dışında kalan müslümanlar arasında si
yasi faaliyetler ve gerektiğinde ·askeri operasyonlar yapabilecek 
zemini hazırlamak için İstanbul'da Cem'iyyet-i Hayriyye-i İsllı
miyye oluşturuldu. Kurucuları, Türkler, Mısırlılar, Tunuslular, 
Libyalılar, Yemenliler, Hicaz ve Hindlilerden oluşan bir grup idi. 
C.emiyetın başına Sultan A,bdülaziz'in oğlu Yusuf İzzeddin, genel 
sekreterliğine de Said Halim Paşa getirilmi§W7• üyeleri arasında, 
İttihadçıların ünlü Dahiliye Nazırı Talat Paşa ve Enver Paşa'nın 
amcası Halil Paşa bulunmaktaydı. Bu isimlerden oluşan cemiye~ 

34 Feroz Ahmad, İtti1ıo.d -ve Terakki 1908·1914, İstanbul 1971, s. Z2S . 

.35 DH-KM.S, 63/ 153, 5/ 24. 

36 Aynı vesika. 
137- Şekib Arslan, Siret Zutiyye, Beyrut 1969, s. 100·102. Ayrıca, Zeine 

Z. Zeine, Arab-Turkish Relations tl'nd the Emergency of Am.b Na.twnaliınn, Bey
rut 1958, s. 76; Landau, a,.g.e., s. 92-93, 104, 308. 
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tin, sıradan insanların da yapabileceği işleri üstlenecek bir kuru
luş olamayacağı açıktır. 

· Cemiyet zahiren siyasetle iştigal etmeyecek idi. Nizarnname
sinde kuruluş gayesi «Ahali-i İslamiyye'nin derecat-i muhtelife-i 
tahsilden istifadele:ı·ini te'min etmek» olduğu belirtilmişti38 • Bu 
amaçla da taşralarda şubelerin kurulmasına karar verildi. Ancak 
diğer faaliyetıerindenı9 ve Şekib Arslan'ın mektublanndan · anla
ştldığına göre, bu cemiyet daha ziyade devletin propagandaSını 
yapmayı ve özellikle Ara.plar arasında baş gösteren ayrılık faa.li
yetlerini. engellerneyi hedeflemişti. Başka bir ifadeyle, İttihad.cıl:a 
rın kendi kulüpleri ile Araj>lar arasında yapamadıklarını bu cemi
yet aracılığıyla yapmayı planlamışlardı. Arslan'ın cemiyet adına 
yaptığı faaliyetleri, cemiyetin başkanı yedne Talat Paşa'ya yaz
mış olması hem yukandaki düşünceyi destekiernekte hem de ce
miyetin ittihad ve Terakki Hükümeti ile olan organik bağlarını 
ortaya koymaktadır. Ekte sunulan mektuplar bu konuda önem
li ip uçları veı·mektedir . 

. 38 Oem"iyyet-i Hayr·iyye-4 İsUirniyye'nVıı Taşra •'lubelerine ı'JIIahstıs. Ta.ıı
mat, Dersaadet 1329, s. 3 (Altıncı Madde). 

39 Cemiyet, Dünya müslümanları arasında propaganüa yapmak ve on
ların yeniden uyanışıarım te'min etmek için, İstanbul'da Yusuf Şetvan'ın idare
sinde haftalık bir dergi çıkarmıştır. Cihan-ı İslam adındaki bu dergi, Türkçe, 
Arapça, Urduca ve Farsça olarak yayınlanmalttaydı. Dergi hakkında daha faz
la bilgi için bak : Ziyacl Ebuziya, TDV Jsldm .ttnsi1c!opeıUsi, Mart 1993, Fasikül 
53, s. 53'3. Ayrıca derginin 1-25 aı.-asmdaki sayıları (ara.<ıında eksikler vardır). 
Beyazit Devlet Kitaplı~da görillebilir. Cemiyet dergi dL§ında çeşltH neşriyat
lar yapmıştır. Örne~n «Sulh Hakimleri /çin Geçici Kanun»un Ara.pçaya tercü
me edilerek neşredilmesi ilginçtir. (e'lr-Kcmun el-IJ!fııvakkat li-Bı'ikkd:nlli!s-Su'fh, 

Dersaadet 132g.), Zira o günlerde Araplar kendi viÜiyetlerindeki mahkemelerde 
kullanılacak dilin Arapça olmas~ı istiyorlardı. İttlha.dcılar ise bunu kanfin-ı 
esasiye aykırı buluyorlardı. Böyle bir zamanda muhtemelen bu n~riyatlarıyla 
ortalığı yumu!$atmak • istiyorlaı·dı. Mahkemelerde dll tartışmaları Için bak : 
Kurşun, a.g.e., s. 59-62. 
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EK I* 

.. Dahiliye Müsteşar-ı A.lisi AtU.fetlü Münif Beyefendi Hazretle
rine 

AtÜfetlu Efendim Hazretleri 

Bu kerre mallşke-i Cibril-i Emin ve şefaa'tkar-i umem-i mu
vahidin olan huzur-ı lami'i'n-nur-ı Ha.zreti . Risaletpenahiye rU.
mal-1 zemin olur olmaz muvaffakıyat-i Hazret-i Zıllullahi ve dea'
vat-i mefruzasine terdifen Nazır-ı Me'alim-i Zahir Tal'at Beyefen
qi Hazretleri ile muvaffakıyat-i alileri ve dea'vat-i hayriyyet-i 
ayat-i ref'-i bar gahi Cenab-ı Kibriya ve ınena.fi'-i mülk ve mille
te bezl-i mesa'-i vatanperveri eden mümtaz ve parlak nasıyelere 
du'a: ve fatihalar ihda edilmiş ve bu vesile-i hayriyye ile ba'zı ma'
rılzat~ cür'et kılınmıştır. 

Şöyleki, · Fransa donanmasının Beyrut'a mtivasalatıyla bera
ber Beyrut ve la-siyyeına Cebel-i Lübnan'da mükim hristiyanlarla 
Suriye matbuatında Memalik ve Hükumet-i Osmaniyye'nin izmih
lallnden bahisle bir güna müdaraya ma.hall bırakılmaksızın Fran
sızların istilasına dair vaki' olan tezahurat-i batıla mahza adem-i 
merkeziyetçiler yüzünden müslümanlar ile hristiyanlar miyamn
da hasıl olan münaferet ve müslümanlardan ba'zılannın eski hı
yfmet ve dalaletıeıi ve el-IsMh ve el-Milfid ve el-Kabs gibi ceraid-i 
muzırranın i'lanat ve işa'at-ı hainftnelerinden münba'is olup cer
yanat-i vakı'a vatanperver dindar müslüman kardeşlerimiz ikti
sab-ı ekseriyet eylemek hasebiyle asla haiz-i ehemmiyet değil ise 
d~. ceraid-i mezkürenin neşriyat-i badbahanesine kar§ı hükümet-i 
meşrutamızın . müsamahakarane vazıyyeti ber-vech-i ma'rüz te
zahurat-ı ·rediye bir kat daha revnak ve ifsadatm tezyidine sebe
biyet vermekte ve fırak-ı daUeden istihsftl-ı vıfak maksadıyla tav
zif Qlunanlardan ancak cüz'i namuskar olan genÇlerimizden ma
a.d.asından şİmdiye değin vatan-ı mukaddesimiz içun hiç bir faide 
gÖr.üleınemiştir. 

Billaen'aleyh Hj.iküınet-i Osmaniyye Suıiye Kıt'asında nev'e
ına .. isti'mal-i şiddet ve li-ecli't-tezhib askerin tezyidine eheınmiyet 

* DH-KMS, &3/53 (Bütün mektublar bu nurnarada bulunmaktadırlar). 
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vererek ceraid-i mezkure-i ınuzırrayı ta'dil ettiği t.akdirde mec
mu'~i urometin makam-i hilafet-i uzmaya karşı pek kfdilu'l-mık
dar olan. tezahurat-ı faside taraftarıanna biç bir ehemmiyet ve 
hareket bırakmayacağı bir emr-i aşikardır. Bir de meb'us intihar 
batında hükumetimizin emr-i intihabatı ahalinin hürriyetlerine 
terki adem-i merkeziyetçilerin ihraz-i ekseriyetlerine ve beyne'l
ahall kil u kale mani' ve bu suretle muhabbet ve .efkar-i umfuı:ıi
yeyi pi'l-celb muvaffakatımıza kani' bulunduğumuzdan bu husü.
sun nazılr-ı: ehemmiyete alınması lılzımdır. 

umera-Yı Arab'ın ıttihadı hakkında leffen takdim kıiınan· ve 
Şam'da çıkan «el-Kabs» ceridesindeki makalat-i kazibe · mahza 
Devlet-i Aliyye hakkında tehevvülattan ·ibaret olup· hiç bir guna: 
te'sir ve ehemmiyeti yoktur. 

Mezkur ceridede. muhter~m Talat Beyefendi tarafından mu-! 
kadderiıa sactır oüın. telgr~f-nameyi tekZİben hükf1metimiz · aley.:. 
binde Talib Rifa '1 tarafından vürfrd telgrafnılme sureti mevcüd: 
olup bu babda tahkikat-i lazime bi'l-icra müma-ileyhden isiifsılr~i 
keyfiyyet buyurulması pek büyük hüsn-i te'sir hasıl edecektir.: 

. . . 

Bir de ezher-i elliet-i enzar-i aliyyeyi Suriye'ye ilka ve Fran
sızlann tevsi'-i ·imtiyazatını mehma-emken imha ile Hayfa Lima
nı'nın Hicaz Şimendüferi gibi haiz-i ehemmiyet olduğuna bi'l-i'ti
na e:rnakin-i lazimeye memer olan yerlere mümkin mertebe hutut-i 
haelidiyyehin temelidi Alem-i İslam içüİı cidden ne derece fevaid 
temin ·eder ve Hicaz hattıyla emsali devlet ve hükümetimizin ~Ü
füzunu ne kadar tezyid eder ise Fransızlann Suriye'de kesret-i iin
tiyazata mı;ılikiyyeti dahİ tezyid-i fesad içün muhaliflere ol-mık-
tarzemin-i fesad ihzar eyler. · 

Medine-i Münevvere ve civarı hakkındaki mutala'at ve Dar: 
rü'l-fünun ve cem'-i i'anat hususundaki muamelat ve icraatımız 
ikinci bir anzamızla mücmelen arz olunacaktır. Ancak Mekke-i 
Mükerreme'den avdet etmekte olan hücac cümleten beyne'l-ha
remeyn adem-i emniyet ve katı ve ta'addiden şikayet ederek bi'l
cümle müslimin beyne'l-{ıaremeyn şimendüfer hattının hernan 
temelidini kemiU-i süz:işle istirhılm etmekte iseler de hal-i hazırd~ 
beyne'l-haremeyn temelidi ınıiceb-i su'ılbet ve külfet olup aneiLk 
Hicaz hattının el-Ala Kazası İstasyonu'ndan el~ Vech Kazasına bir 
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şu'be tefriki ile temdidi ve el-Vech ile Cidde arasında işlernek üze
re dört . beş vapur tahsisi halinde müstakbelde beyne'l-Haremeyn 
mai'şetleri ancak nakline münhasır bulunan urban bi'z-zat hattın 
oradan murürunu arzu edeceklere bedidar olup ol...sılretle hüccac-i 
musliminin mal ve canlarının muhafaza ve te'min-1 istirahatleri
ne hidmet edilerek isticlab-i muhabbetleri ile menMi'-i azime te'
mini muhakaktır. Medine-i Münevvere ahalisinin sekiz aylık sar
folunmayan ve pek büyük bir yekün teşkil etmeyen muhassasa
tından hiç olmazsa şimdilik üç dört aylıklarının sarfı selamet-ı 
memleket namına derece-i .vücubdendir. 

Şeyhu'l-Harem Bey ile Muhafız ve Kumandan Paşa Hazret
leri ahyar-i ümmetten olup la-siyyema Muhafız Paşa umur-i mev
du'a-i alilerinden ma'ada bi'l-cümle muamelat ve menMi'-i. umu
m1.yye-i vataniyyeyi bi'z-zat ru'yet eden erbab-i' kemaldan gayyur 
bir vatanperver olduğu cümle-i meşhüd!t-i mahsüsamızdan olup 
ma'rftzatımızın Nazır Talat Beyefendi Hazretlerine arzını bilhassa 
tel'r\enni eder· ve ihtiıiunat-i mahsüsamızı takdim eyleriz. 01-Babda 
emr u ferman hazret-i men lehu'l-emrindir . 

. Fl 3 Muharrem 332 ve Fi 17 Teşrin-i sani 329 

Bende 
Şekib Arslan 

Hicaz Timur Yolu Müdir-i Umümisi atüfetlu Adil Beyefendi 
b-q gün Belde-i Tahire'ye muvasaıat ve bu babda miyanemizde ce
reyan eden müzak.ereden Şimendüfer hattının Maan İstasyonun
dan .. ~kabe Kazasına terndieli daha muvafık olacağını beyan bu
yurmuş olup beyne'l-Haremeyn hüccacin ne taraftan olursa olsun 
te'min-i istirahatlari içün hattın temdidi hükumet-i aliyye-yı meş-
rütamızdan muntazırdır efendimiz · 

EK II 

Dahiliye Nezareti Celilesi Kalem-i Mahsüs Müdiriyeii Canib-i 
Alistiıe · · 

Saadetıli Efendim Hazretleri 
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Lehufl-hamd Medine-i ·Münevvere'ye muvasalat ve doğruca 

hazüro · lami'i'n-nur.:.i . Hazret-i Rfualetpenahiye cephe-say-i ubü
di;YYet olarak muvafakkıyat ve da'vat-ı mefıılza-i · cenabı hilafet..: 
pehahiye terd1fen de'avat-i hayriyyet-i ayat-i kerimaneleri ve mu-· 
azzıün ordu ve ·Ümmet-i nahibe-i İslamiyye'nin himemat-ı· muvaf
fakiyatı içün fatihalar tilavet kılınınağla, ifa-yı veci19·e-i-şükr~rtiy-' 
y~t lp:lınmış ye bu vesile-i hayriyye ile- ba'zı mesail-i mühinımenin 
:pahiliy~ Nazır-ı me'alim-zahiri Talat Beyefendi Hazretlerine arzı 
derece.,. i vucÜbda · görülmüş olmağla ber-vech-i zir a rz olunur. 

((Evvelenıı hutüt-ı hicaziyye memerindeki Tebuk ve =el-AU\' <ü~ 
:tıetıerinde ebniye inşasına pek çok talib ve rağıb ınevcud olduğu 
halde .. h'Q.kumet:-i malıalliye tarafından mü.ınan.a'at edilmekte · ol-, 
duğu bildirildığinden tabi'iyyet-i Devlet-i Aliyye'yi haiz olmak 
şı;t:Çtıyla ahalinin inşaatına müsa'ade ve me'züniyyet i'tası elzem 
bulunduğu. · 

. . . . . <ıSapiyenı> bir . iki gün zarfında Mekke-i . . ~ükerreme'den Bel
de-i . Tahire'ye avdet eden hüc~-i müslimtn beyne'l-Haremeyn ur-: 
ban tarafından· vaki' olan bir çok ta'addiyat ve ibanat yüzünden 
feryad ve şikayat-i ~lime iŞitilmekte ve her guna tedabir-i icra ve 
bezl-i m.~sa'i ~d~n hükftmet-i mahalliyye ve la-siyyema kalbJ ~
siyat-i vatanıyye ile mali ve birnemat-i aliye il~ müte'€üi olan Mu
b,M~z!:·.Ye ' Ku,mııp.d~n Paşa'ya bu babda }?ir :gıesuliyyet terettub et
meyub bu ·· hal ancak be)1le'l-Haremeyn urbanın tasallutundan 
münba ~is ()lduğu . :ve bunun .9nünün alınmas.ı el-Ala İstasyonundan 
el':"Vec:Q · veyahud .Mcym K~~·nctan Akabe Kazası'na Hicaz. H~t
~ı'ndan bir şu'b~ ,tefrıkıyla hutüt-ı hadidiyyenin b.i't-temdid Aka~ 
be ile Cidde arasında dört-beş adet merkez v~puru tahsisiyle hüc
cıw:-i müsliminin ca:ı;ı ve ınallarının muhafazası ve bu babda bir 
çok hüccac tarafından müraca'at vukubulacağı cihetle Alem-i İs
lam. içün muceb-i ar olan ta'adct.ıyat-i vakı'anm ref' ve izalesi h,a
linde hal-i hazırda mecmu'i yüzyirmibin'e baJığ olan hücc~cın 
adedi. ol-vakt beŞyüzbine b~liğ olacağı . . 

· ((Saliseriı> Belde-i Tahire'ye hicret eden guraba ve ınuhacirlrıe 
arazi' alması hükÜmet tarafından men' edildiği bi'l-müraca'a vu
ku'bulart şikayata cevaben tabiiyyet-i ecnebiyyeyi h~iz olanlar yü
zünden liükümetimiz düçfı.r-i müşkilat olmamak üzere men' edil
dikleri beyan olunmuş ise· de -bunlardan Tunuslular teb'a-i ecrie-· 

7'arih Enstitii.sii Dergi()i F. 39 
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biyyeden olmadıkları ve ba'zı mücavirin ve muhach1n-i kadime
nin yedler.inde tezakir-i Osmaniyye mevcıld bulunduğu halde bu 
babda müsa'ade edilmediği ifade olunuyor ki mücavirin tarafm
dan i~mar ve terakki edilmekte olan Belde-i Tahire'nin bir kat 
daha te'ali ve terakldsı zımnmda keyfiyyetin nazar-i ehemmiyye
te alınarak icra-yı icabının te.sri'i. 

c(Rabi'aruı Medine-i Münevvere'ye karlb Hilllyyet ve Süvar
kıyye cebellerinde me'adin-i mühimme mevcüd olduğu mevsükan 
haber verildiğinden bunların bil-keşf istifade olunmak üzere bir 
hey'et-i fenniyye'nin irsali. 

((Hamisenıı Belde-i Tahire ahalisinin Maliye Nezareti'nden 
muhassas maa~larından sekiz aylıkları sarf olunmamasına ve aile
leriyle hal-i sefiUet ve peri§aniyetde kaldıklan cihetle tehvin-i ih
tiyacat içün şimdilik bir kaç aylıklarının sarfı hakkındaki müra
ca'at ve istirhamlarmın sür'at-i infazi. 

«Sadisenı> Şimendüferle Medine-i Münevvere'ye muvasalatı
mızda şimendüfer istasyonunda me'murin-1 mülkiyye ve a.skeriy
ye ve binlerce ahali tarafından gayet parlak bir suretde istikbal 
vuku'bularak Arapça ve Türkçe te'ati olunan samimi nutuklar 
bi'l-cümle müslümanların makam-i h.ilafet-i uzmaya merbutıyyet
leri fezhllini izhar ve bi'l-umüm umera-yı mülkiyye ve askeriyye 
ve binlerce ahali ve mücavirin-i kirarn ve Buhara ve Hind ve Ka
zan ve Afgan ve Afrika ve her taraftan gelen huzzar ve zavvar-1 
zevi'l-ıhtiram hazır oldukları halde nam-i name-i Hazret-i Padi
şahi · olarak Daru'l-fünün'un vaz'ı esasi merasim-i ihtifaliyesinin 
icrası bütün Alem-i 1sıamı ihya ederek arzüvi umumi üzerine bu 
kerre ahali ve mücavirinden mürekkeb muhtelid bir i'ane komis
yonunun teşkiliyle bi-menn1hi'l-kerim bu babdaki asar-i hayriy
yenin istikmali esbab-i hayriyyesine ibtidilı' kılındığı ve Evkaf Ne
zareti'nin ahalinin Medrese-i Külliyye-i İslamiyye'ye teberru'an 
bir malıall i'tasi: ·hakkındaki iş'an üzerinde Sıbak tesmiye olunan 
meydanda altıbin lira kıymetinde ve Davudiyye Bahçesi civarın
da onbin metro murabba'ındaki arsaya bu kerre Külliyye inşası 
takarrur etmiş ve Harem-i Şerif'e merbüt evkafdan Bi'r-i Osman 
ellietindeki arazı Medine-i Münevvere'ye yarım saat kadar bu'diy
yeti hasebiyle oraya müstakbelde kısm-ı zira.'i ve hendese ve sı

na'a misillıl daru'l-hayrat tesisi takarrur eylediği, 
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((Sabi'an)) Belde-i Tahire'de belediye dairesinde müteşekkil 

komisyon-i mahsüs Belde-i Tahire'nin i'mar ve ıslahı ve Ayn-i Zer
ka suyunun ta'mir ve Babu'l-Mecid harıcındaki sekene ile Seyyi
dina Hamza Hazretıerine kadar isalesi içün gelmekte olan zuv
var ve hüccacdan birer mecidiyye toplanmakta olan i'aneye Do
nanma-yı Humayün içün dahi münasib mıktar i'anenin cem'i ~s
babma .tevessuı edildiği ma'lfrm olmak ve su isruesi ameliyatı ke
m~l-i ehemmiyetle icra olunmakta olduğu muhat-i ilm-i sami buy
rulmak üzre arz olunur. 

<<Saminen» Bir çok urban meşayıhı ~imendüfer yolunda mev
cud araziden şimendüfere aid muktezi arazının ba'de't-tefrik mu
teb&ki.sinin suret-i resmlyyede kendilerine terki halinde beyne'l
Haremeyn hutut-i hadidiyyenin temdidine cümleten ve bi'z-zat 
hidmet edeceklerini bi'l-muraca'a bey6.n etmiş ve binaen'aleyh 
Medine-i Münevvere Muhafız ve Kumandanlığına me'z~niyye~ _v~ 
rildiği halde hatta birkaç güriıük mesMede bulunan ve Mekke-i 
Mükerreme'ye de yakın olan meşay1h ile muhabere mümkün olup 
bu .suretle hattın tedricen Mekke-i Mükerreme'ye isali ve urbanın 
bu babda. bi'z-z&t hizmetleri tabi'i ve Belde-i Tahire'nin tanzifat 
ve tanzimatma mani'. olan binlerce develerin .dahi duhiiline niha
yet verilerek maksad hasıl olacağı ma'rılzdur. 01-babda emr u ira
de hazret-i men lehu'l-emrindir. 21 Teşrin-isani 329 

Medine-i Münevvereden 

EK III 

Bende 
Şekib Arslan 

Dahiliye . Nazır-ı Me'ali-kemperverUeri Devletlü Talat Beye
fendi Hazretlerine 

· Hitliv Hazretlerinin ta'kib eylediği ha.fi olmayan siyaset-i sa
ldmesi ancak Memalik-i Arabiyye'de İngiltere Devleti'nin taht-ı 
himayesinde ihraz-ı hilafet etmek ve bu sayede Arabistan Kıt'ası'
nı istila eylemek fikr-1 fasidiyle avanesiyle birlikte ve kerrml-i 
ehemmiyetle çalıştıklarını Mısır'da bulunduğwn zaman bi'l-mü-
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şahade muAmel§.trı .vakı'ruanndan nefret ve ahbabım ·olan Şeyh 
Ali ~usuf Efendi'ye de muhalefetle b~raber Ferid Paşa ile pey.da
.yı husum~t ve benaberil:ı . Mısır H1lal-i A,hmeri'nden çıkmaklığıma 
.rp,ecburiyet hasıl olmuştur. 

· · Hidiv· Hazretleri'nin Cem'iyyet-i Hayriyye-i İslamiyye'yi rriü
·essis olan Muhammed Şerl'i Paşa'ya olan gazabı ancak Vahdet-i 
Osmaniyye'ye ibraz-i mesa/1 eylemesinden münba.'is olmuştur. Bel
de-i Tahire'ye muvasalatından sonra Mısır'dan Muşarunileyh Mu
hammed Şeri'i Paşa'dan aldığım mektubdan Medine-i · Milnevve
.re'de cereyan ,eden umur ve mu'amelatdan. haberdar olduğunu 
.iş'ar· ve li-ecli'~-ziyare Belde-i Tahire'ye gelen }:)a'zı Mısırlıların pu 
.babdaki ifadat ve ikİarıyla ve Havza-i Mutahhaı:-a'ya beray-1 ziya
ret bu kerre bu taraf-ı eşrefe gelen (İmam Yahya'nın) müsteşan 
Seyyid Abdullah bİn .İbrahim ile vukü' bulan . mülakatımda ber
.vecı;i.-i zir mu'amelata muttalı' olarak h ulasa-i arz .ve izbarma ler 
tisar eyledim. 

(1) Hidiv Hazretleri . esna-yı harbde kendisinin · Bilad-ı Ara.
biyye'yi li..ecli'l-isti'la i'lan edeceği hilafetine bi'at ettikleri hal
de emaretlerinin riyaseti tahtından müstakil bırakacağı ve kendi
lerine bir çok mal vererek İngiltere'nin himayesinde kalacaklan
na dair de (İmam Yahya) ve (Emir-i Mekke) ve (İdrist) ve Necd 
ve Basra umerasına mektublar yazdığı ve bu babda sarf-ı mesa'i ey
lemelerini tavsiye ettiği. 

(2) Mekke-i Mükerreme Emflreti'nin Şerifi'ne büyük büyük 
va'adler vererek İdrisi ve Necd Eıniri İbn Su'ud ile terk-i muka
tele etmesini tavsiye eylediği. 

(3) Bi'l-cümle umeraya yazdığı mektuplam nev'ema muva
fakat cevabı verilmiş ise de ancak (İmam Yahya) Hidiv-1 müşa
run-ileyhin siyaset-i sakimesiiıe hafi ve celi muhalefet etdiği. 

:( 4) Belde-i Tahire'de Mısır ahalisinden Şeyh Ali Şuveyl, Şeyh 
Ali Yusuf Efendi'nin bu babdaki programına bundan' iki sene ev
vel mutt;:J.lı' olarak gaye.,.i amAlini ta'~b etmek üzere ,Hi.div,.,.i mü~ 
§ı;,run.:iieyh · burada ba'zılarına Mısır evkafından muret teb[t ve 
ına'8.şat tahsis eylediği. . · 

H\llflsa~i . kelam .sulhun in'ikadın11an ve . bi~mennihi'l-kerim 
Edirne'nin istirdadından ve Balkan Buhranı . halledildikten sonra 
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bu babdaki harekat-i fesad.iyye kesb-i hiffet etmiş ise de ifsadata 
.ber-taraf olmuş nazanyla bakılınayup Şeri'i Paşa'.dan aldığım 
mektubda bilah~re Hidiv-i müşarun-ileyh Hazretleri'nin hiddetı 

kesb-i işdidat ederek Belde-i Tarüre'ye gelmekliğimiz gerçi suret-i 
zahirede Medrese-i Külliye-i İslamiyye içün ise suret-i. batınada 
Müşarün-ileybin ta'kib eylediği amal-i siyasiyye-~ saklınesinin hi
lafı olarıık iptaline ve vahdet-i Osmaniyye'nin· te'sisine ina'tılf . bu-: 
lunduğu beyan buyrulmuş ve ma'rüzat-ı vakı'a muvafık-ı haki~ 
kat olup· gerçi Şeyh Ali Yusuf Efendi . .vefat etmiŞ iSe de Hidiv:-i 
müşarun-ileyh el-haletü hazıhı arnıU-i fasidesin1 ta'kib · etmekte 
bulunmasıria nazaran ArabiStan Kıt'ası'nda bulunan Hükumet-i 
.Osmaniyye'nin Mısır'dan bu babda tereşşuh eden h~rekat ve mu'
amelat-i fesadiyyeye daima muteyıikkızane ·ve mutebassırane dav
ranmaları elzemdir. 

. ' 

. Bir de kabttil-i urban ve Ia-siyyema I:Iicaz Kıt'asındaki Eh.a .. 
mide ve Harb ve el-: Vecih'de İbn Rifade ve Uteybe kabaili m,isillu 
azı"riı ve mü:tıim meşayıh-i urban ve İbn Reşid ve Müntefik meşa
yıhı vesaire ile revabıt-ı mütemadiyede bulunmak; ve H;ükumet-i 
Osmaniyye ile İmam Yahya arasındaki i'tilatın müşarün·il~yhin . 
Hilafet-i Osmaniyye'ye olan merbutiyet ve sadak~t-i ciddiyesi:ı;ıe 
karştı Meclis-i Mebusan'ın in'ikadında kema-yenbağı tasdiki ve 
kuvvetinin kesb-i za'f. etmesine binaen idrisi'nin suret-1 c~biiyye'
de elde edilmesi esbabının istikmalf ve te'mini ve Mekkei- Müker-. . . . 
reine Emareti'nin ber-vech-i ma'rfız müşatün-ileyhima tabiiyY'et 
etmemek üzere tazyıkı ile beraber idrisi'nin ineydanda ka4na&~ 
gayr-i cruzdir. Zira bunlar daima Mısır . ve Aden ve ·~usavv~· .i}e 
rrıuhabere etmekte Arabistan Kit'ası'nda Hilafet~i Osm~niyye'ye 
merbut· kalmak şartıyla emaretinin tasdikini te'min maksadındi;J.iı 
başka emeli olmayan İbn Su'ud'un iras-i mazatrat etmesine mey~ 
dan verilmemek üzere emaretinin tasdiki icab-ı hıil ve maslahata 

: . . . 
muvafıktır. 

· Beyne'l-Haremeyn hutüt-i had1diyyenin bi-eyyi hal temdidi;.; 
ne çalı:;ıılmalıdır. Bu maksactın te'mini ise Mekke-i Mükerreme 
emaretinden ziyade urban yedindedir. Bu babda urban me§ayıhın
dan ba'zılan ve Beni A vf ve Bent Murevvih kabilelerinden Emir-i 
Mekke'nin mahdumu tarafından katledilen Hamud bin Rebik'in 
biraderi ile görüştüm ve hattın Medine-i Münevvere'ye kadar iki 
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günlük mesafeye kadar temdidi içün kendilerini ikna' ederek 
hattı kabul ettiklerine dair te'minat aldım. Binaen'aleyh emsalini 
görecek sAir meşayıhın dahl tabi'iyyet ve inzımam~i mu'avenetiy
le hattın tedricen Mekke-i Mükerreme'ye kadar temdidi müm
kün olur. 

Kez~lik Ehamfde Kabilesi Şeyhu'l-meşayıhı İbn Huzeyfe ile 
sair Harb meşayıhırun ma'aşat ve ta'vızatıyla develeri ucüratının 
te'~i şartıyla hattın temdidine muvafakatıarını muşa'ar mü
hürleri altında ta'ahhüd almak üzere de Ehamide'den adam bul
çium. Egerçi bu babda emr-i mühimm-i meşru'un itmami arzu 
buyrülursa anlardan taahhüd-name alındıktan sonra beyne'l-Ha
remeyn hattın tedricen temdidi te'min1 esbab-ı bi'l-istikmal inşa 
olunan mahallere urban ve askerden kuvve-i kafiye konulur. 

Beyne'l-Haremeyn'in hutut-ı hadidiyyenin ikmali siyasi ve 
askeri ve ·iktisadi noktalarınca fev!id-i azımeyı ve Yemen'e kadar 
temdidi ile Devlet-i Osmaniyye'nin istikbalini bi't-te'mfn inayet-i 
bari ve ruhliniyyet-i cenab-i peygamberiyle Anadolu Kut'ası'ndan 
ziyade emvfı.l ve hazain ve nüfüsi olan Arabistan Kıt'ası'ndan hü
kümetimiz istifade ederek millet-i mu'azzama-1 isJAmiyyenin te'~li 
ve terakkisine hidmet eder. 

Belde-i Tahire a'yan ve eşrafından ve kibar-i mücavirinden alt
mış kişi da'vet ederek makasıd ve amal-i hayriyyeyi bi't-tefhlm 
müste'ırien billah Cem'iyyet-i Hayriyye-i İslamiyyesi Şu'besi'nin 
teşkiline muvaffak oldum ve bi'l-intihab meclis-i idaresinin dahi 
bl't-teşkil vuku'bulan teberru'at esrnAmndan Cem'iyyet-i Hayriyye'
ye güzel bir malıall tuttum ve toplamış ve toplamakta bulunmuş ol
duğumuz l'anenin mıkdari yüz liraya kadar OO.liğ olmuştur. Hey'et-i 
İdAre'ye intihilb olanlarm ekseriyetini teşkil edenler ashab-i izzet 
ve hamiyyetten bulunmalarmdan ve ba-husı1s katib-i urnumiliğe 
fahriyyen ta'yin edilen maarif idaresi ser-katibi Hasan Fehim Efen
di cidden çalışkan vatanperverandan olduğundan ez-cümle ma'ari
fin terakkısi içün de son derece çalıştığını müşahade etdim. Maaşı 
ise altıyüz kuruştan ibaret cüz'iyyat kabilinden olup ğila-yı es'ari 
meşhur olan böyle uzak bir beldede idAre-i ma'işet içün pek mu
zayaka çekmekte olduğunu anladım. Binaen'aleyh hakikatten vata
nın terakkisi içün ve cem'iyyetimi.zin fahri kitabetini kabul eden 
muma-ileyh Cem'iyyet-i Hayriyye içün de matlub derecede çalı-
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şacağından hüsn-i hizmetine mükafaten vilayetlerde ma'arü ka~ 

tiblertne verildiği misillu buranın ğıla-yı es'ari ve uzak bir belde 
olduğu nazar-i dikkate alınarak ma'a§ının bin kuruşa iblağı hak
kında Ma'arif Nazın Şükrl Beyefendi Hazretıeı1ne aynca arz eyle
diğim gibi lütfen taraf-ı devletlerinden dahi bu husus hakkında 
nezaret-i müşarun-ileyhaya teşebbüsM-i lazimede bulunarak sabık 
ma'aşına dörtyüz kuruşun zammıyla bin lmruşa ibiağını suret-i 
hususiyyede istirham eyleriın. 

Beray-i ziyaret gelen hüccacdan toplanan i'anat Ayn-Zerka ve 
belde menfaatine olarak kanıilen belediyede müteşekkil komisyon-i 
mahsU.Sa verilmiştir. Bizler dahi mevlid~i şerifde gelecek zuvvar-i 
kirarndan toplarulacak i'ane-yi düşünüyoruz ve esbabına tevessul 
edilecektir fakat istilmal içün Belde-i Ta.b.ire'ye gelecek her sınıf 
züvvann beher neferinden yüzde otuzu donanma ve yirmisi Küllly
ye on kuruşuysa Cem'iyyet-i Hayriyye'ye ve mütebakısi ıslahat-i 
mahalllyyeye ait olmak üzere cem'an elli kuruş i'anenın ahzının 
Meclis-i Vükelaca taht~ı karara almarak hükümet-i mahalliyyeye 
tebli~ini pek muvafık görüyorum. 

Ve Cem'iyyetimize gureba-yı mücavirinden dahi a'za kabül 
ettik. Alem-i İslamiyetin her tarafından gelen züvvar-i kiramın 
muktedir ve mütefekkirini ile içtima' etdim. Ez-cümle Afganistan'ın 
budud-i şimaliye valisi Seyyid Hüseyin Paşa ve Kaşgar ve Hive ve 
ca:va uıeinasından ba'zılarım ve Hindistan'ın Behubal veziri ve 
Haydarabad ve Peşaver'in ve Merakeş ve elliet-i sairenin büyükleri 
ile şeref-mülaki olarak Donanma-yı Osmani ve Medrese-i Külliye ve 
cem'lyyet-i Hayriyye-i İslamiyye i'anatı hakkında icab eden mu
karrarat ittihaz edildi. Hindistan'da altmışbin neferden mürekkeb 
(Himayetü'l-Ka'be) ve iki seneden beri dokuzyüzbin neferden mü
rekkeb Cava'da (Şirket-i İslam) namlannda iki büyük Cem'iyyet-i 
İslamiyye teşkil edildiği me'a'l-mesar haber alındı. Devlet Osmaniy
ye bu cem'iyyetlerden maddeten ve ma'nen te'min-i istifade eyleme
si esbabma tevessül edildi. Cenab-ı Hakk muvaffak-ı bi'l-bayr ey
lesün amin. 16 Kamln-ı evvel 329 

Şekib Arslan 
Bende 
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EK IV 

·: Dahiliye Müsteşar-ı Alisi Canib-i Samisine 
··'· 

. · Atüfetlü Efendim Hazretleri 

Ca va ve Sumatra'da Devlet-i 'Aliye ve Hilafet-i Osmaniyye'ye 
danyanın en hararetli müslüiri.anlanndari 35 milyon nüfus vardır. 
Bunlardan istikbalde fevaaid-i azırneleri derkftrdır. Şu kadar "ki 
1ntibahlan.pek hadisu'l-ahd. olduğuna binaen Hollanda hükümeti 
elinden geldi~ mertebe onlara tazy1k etmeğe devam ediyor. Hatta 
cehalet sayesinde misyonlar senede binlerce müslümanlan tansir 
ettirdikleri me'a't-teessüf muhakkaktır .. Hindistan'da [ki] gibi 
değildir ki ulemayı malıalliye çoktur ve hristiyanlık hücumunu 
d~f edebilsin. Bunun telafisi için orada Osmanlı bazı ulema ve 
udeba: vasıtasıyla intibah ettirerek Hollanda de&tisinden rağmen 
birkaç cemiyet teşkil edildi. Bu cemiyetlerin en büyüğü . <cşirket-1 
İslarp.ı) ·namında teşkil öhinan cemiyettir. Bu cemiyetin Trablus 
muharebesinden ve İsıama bu kadar haksız tecavüzattan beri efka
ra. gelen galeyan sayesinde . muhakkak bir surette azası 900 bin 
kiŞfplduıa:r. Diğer cemiyetleİin matbu nizam-nameleri bendenizde 
zP.~yctitturlar. Her. ne kadar mektebleri açınağa teşebbüs ederlerse 
cıe..·'hocalara pek Şedid bir ihtiyaç görünüyor. Mamafih sebat ile 
g~ttil{:Ç~ bu .. ihtiyaç reddolunacağı me'muldur. Şimdi Mısır'da bu 
mm~tin · usan-i · urottmisi Malayuca, Mısır'da bulunan bazı Ca va 
ndebasından bir kaç zat bir gSızete çıkarmışlardır. İşbu gazete Dev
let-İ'Aliyenin en sadık ve en faal hadimierinden olup devletin 
-Q:ıuaveheti~~ bi-hakkın şayandır. Mahrem bir surette ayda by. ga
zeteye hük:üi:pet-i seniyyeden elli lira tahsis edilir ise Cava ·ve Su
~tra · Malakka ahalisinden devlet cihetine gerek maddi ve gerek 
manevi nice muaven.ata sebep olacağı şüphesizdir. Bendeniz bu _ga
zete asliabindan gelen mektubu leften takdim etmekle ictisar ede-. 
ripı. LÜtfen Talat Beyefendi hazretlerine işbu anza ile beraber mek
tubun takilimi ile tercümesi musterhamdır. 

Medine'de iken Medine'deki Senüsilerin Tekkesi arsasını sat
mak zımnında seydi Ahmed el-Şerih hazretlerinden bir mektub 
aldım. Arsa hikr tarılıayla otuzbin liraya kadar virilebilir. Şu kadar 
ki Devlet-i Osmaniye hakkında Medine-i Münevvere gibi bir yerde 



ŞEK!B ARSLAN'IN BAZI MıEKTUP·LARI 617 

Senüsilerin arsası satılma.sJ. ve bunun mahza li-ecli cihad yapılması 
fena tesiri büyül~tür. Son müddetde yeni vak'alar muvaifakıyetle 
neticelenmeleri, meydan-i cihatda bulunan mülazim Necib el-Hav
rani Efendi'den anlaşılıyor. Her nasılsa yine mücahidin-i senussiy
ye'ye bazı imdadat gönderilmesi müsterhamdır. 01-babda eınr-u 
fennan men lehu'l-emrindir. 

- Şam Fi 2 Rebiüssani 332 Şeklb Arslan 

EK V 

Biraderim Beyim Efendim. 

Medine-i Münevvere'de Cem'iyyetri Hayriye naınma t.oplan
makta olan ianatı Külliye-i İslamiye tedrisatına hasrı hususunda 
rnekttıb-ı aliriizi Şariı'a avdetimde. almakla buradan mümki.ri. ölan 
tedbiri Medine'de te'sis ettiğim Şu'be'ye icra ettireceğim. Şu kadar 
I{i, bazı mutala'atım vardır. 

Evvelen, tekmil Alem-i İsl!m'da Külliye'nin mücerred · bin~s~~ 
na yüzbin lira ve Külliye'nin ınesarıfat-i seneviyesine on bin lira 
evkafça tahsis kılındığı kemal-i neş'e ile şayiı olduktan sonra, şim
diden hayır ebniye için ancak on bin lira tahsis kılabiliriz deşek 
v.§ sabılt ilandan nukiU etsek hasıl olacak fena tesir derkardır·. 

Saniyen, Medine'de Külliye'nin ianesi içün mahsus bir komis
yon teşkil edilmiş idi ve bu komisyon memuriyeti Cemiyet-i Hay~ 
riyyenin [nefs-i] memuriyeti olamıyacağmı unutmamalı. Zira Kül
liye'nin Komisyonu Külliyenin ianat-ı maliyesine mahsustur. Hal
buki Cem'iyyet-i Hayriye başka bir programı vardır. · 

Salisen, teşkil ettiğimiz şube henüz bir şey toplamamıştır. 
Cem'iyyetin yeri, kirası ve tefrişS.tı içün yüz lira kadar kendi pa
ramdan ve arkadaşlarm parasından topladık. Mevlid-i şerü' müna
sebetiyle gelecek zairlerden i'an€i.t istifa etmek içun beşer kuruşluk 
biletleri bastınnış idik. Şimdi emrinize binaen bu yoldan toplana
cak pararun yarısını Külliyenin hesabına tahsis etmek zımnında 
Medine'nin şu'besine yazdım. Yalnız, Cem'iyyet-i Hayriyye narnma 
tekmil toplanacalt para Külliyeye tahsisi kabil olmadığı gibi külli-
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yenin mühim ted;risatmda yalnız fukara Cem'iyyet-i Hayriyye şu
besine itimadetmek doğru olmadığını arzectebilirlm. 

Rabian; Mesarif Başkatibi ve Cem'iyyet şubesi KMib-1 Umümisi 
Hasan Fehim Bey maaşı altıyüz kuruş, iki memuriyetinde gece gün
düz çalıştığına ve çocuk en temiz ve terbiyeli memurlardan olduğu

na binaen gerek Maarif Nezaretine ve gerek Talat Beyefendimize 
bin kuruşa maaşının ibiağını istirham etmiştim. Şimdi bu babCla 
'raıat Bey'in inayet-i mahsusasını istirham eylerim efendim. 

Bende 
Şekib Arslan 

Hamiş, Havran mebusluğuna namzetliğimi koymak için bura
ya defaatle istendim. Ve bendenizden rağmen gelrneğe mecbur olup 
şimdi yine gece gündüz intibabla uğraşıyorum. Uğraşmak esbabı 
sabık arzettiğim mu'akesenin asarıdır ve halen her ne kadar za:
hiru•l-halde sustulurur ise de ellelinden gelir ise intihabnnı bozar
lar. Yahya ve Hamud el-Atraş Beyler mu'akesesine rağmen cebel-i 
Durftz'un ekserisi ve Mustafa el-Atraş Bey ile rufekası tarafımı il- .. ·-ı 
tizam ettiler. Havran Müslümanlan Cemiyet vasıtasıyla elimizde 
yalnız Atraş Ailesi bu sefer bu mes'eleye tasaddisi, sabıkan arzet- :1 
tiğiın entrikalarm neticesidır. Bendeniz bu kadar uğraşmağa mec-
bur olacağıını bilmiş olsaydım, Medine'den gelmezdi!!L Zaten Zöh-
ravi'nin Ayanlığından sonra hiç bir mansıbın lezzeti kalmadı. 

Bingazi Tahrirat Müdür-i sabıkı ve Şam ~uhacirin-i Komis
yon'u Tahir Bey muhacirin memuri mücerred şikayetine azli ace-
leli pir şeydir. Bu delikanlı zeki ve harniyetli ve Bingazi muharebe- .l 
sinde hizmeti, .sebkat etmiş olduğundan memuriyetine iadesiyle 
vilayetin inhasi tervici Talat Bey efendimizden musterhamdır. 

Bende 
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