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Osmanlılar'ın, Doğu Afrika'da 
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1555'te kurdukları eyalet. _j 

XVI. yüzyıldaki en geniş sınırları Mısır 
hududundan Doğu Afrika'daki Momba
sa'ya kadar uzanan ve bugünkü Sudan'ın 
bir kısmı ile Cibuti, Eritre, Etiyopya ve So
mali'yi içine alan bu idari bölge, Osman
lılar'ın Doğu Afrika'da ulaşabildikleri en 
son sınırlar olma özelliği gösterir. Os
manlılar'ın stratejik önemi büyük olan 
bu kesime yönelik ilgileri, 1 S 17'de Mı
sır'ın ele geçirilmesinden sonra başla
mıştır. Söz konusu bölge, Hint Okya
nusu ile bilhassa Kızıldeniz sahillerini 
elinde bulunduran Osmanlılar için doğu ti
caretinin kontrolü açısından büyük önem 
taşıyordu. Bu sıralarda müstemlekeci 
bir güç olarak ortaya çıkan ve Habeşis
tan'ı efsanevl kayıp hıristiyanların ülkesi 
olarak gören Portekizliler, Habeş hüküm
darlarını çeşitli yollarla razı ederek sa
hillerde bazı üsler kurmuşlar. doğu tica
retini ele geçirmeye çalışmışlar ve mis
yoner teşkilatlarıyla Habeşistan'da Hıris
tiyanlığı desteklemeye başlamışlardı . Ha
beşistan topraklarında yaşayan müslü
man topluluklar da buna karşı varlıkla
rını sürdürme mücadelesi veriyorlardı. 

Kızıldeniz'in her iki sahiline yerleştik
ten ve Yemen beylerbeyiliğini kurduktan 
sonra Osmanlılar Doğu Afrika'da cere
yan eden olaylarla daha yakından ilgilen
meye başladılar. Osmanlı donanması· 

1 S2S'te Portekizliler'in kurduğu üsleri 
ortadan kaldırarak bütün bu sahilleri ha
kimiyeti altına aldı . Yemen beylerbeyi 
vasıtasıyla Güneydoğu Habeşistan'da hı

ristiyan Habeş melikine karşı mücadele 
eden müslüman Harar Emlri Ahmed ei
Mücahid'e silah yardımı yapıldı. Osman
lılar. Habeş vilayetinin hakimi olarak ta
nıdıkları Ahmed ei-Mücahid'i destekier
ken Portekizliler de Habeşistan melikine 
destek ve yardımda bulunuyorlardı. Ah
med ei-Mücahid'in 1 S43'teki savaşta öl
dürülmesi Habeşistan'da İslamiyet'in ya
yılışını sekteye uğrattı. O sırada başka 
yerlerde meşgul olan Osmanlılar bu me
sele ile ilgilenemediler. Ancak Portekiz 
tehlikesinin artması üzerine 1 SSO'Ier
den itibaren mücadele yeniden başladı. 
Plrl Reis ve Seydi Ali Reis idaresinde giri
şilen iki deniz harekatı başarısızlıkla so-
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nuçlandı. Osmanlı yönetimi hem doğu ti
caretinin Portekizliler'in eline geçmesini 
önlemek. hem de Habeşistan 'da gele
cekleri tehlike altında bulunan müslü
manlara yardım etmek konusunda alı

nacak tedbirleri görüşmek üzere bölgeyi 
çok iyi tanıyan Yemen Beylerbeyi Özde
mir Paşa'yı İstanbul'a çağırdı (Nisan 
ı 5 54) . Yapılan görüşmeler son u nda Öz
demir Paşa Habeş seraskerliğine getiri
lerek sefere çıkınakla görevlendirildi. 
Mısır'a dönüp hazırlıklara başlayan öz
demir Paşa. asker temini konusunda bü
yük zorluklarla karşılaştığından hareka
ta ancak 1 SSS ortalarında başiaya biidi. 
Nil nehri vasıtasıyla güneyden Habeşis

tan'a ulaşınaya çalıştıysa da tabiat şart
ları buna izin vermediğinden geri dön
mek zorunda kaldı . Durumu merkeze 
bildirerek öncelikle Habeş eyaletinin ku
rulmasını sağladı ve henüz tam olarak 
fethedilmediği halde 1 S Şaban 962 (5 
Temmuz 1555) tarihinde resmen kurulan 
Habeş beylerbeyiliğine getirildi. 

Maiyetindeki çoğu tüfekli 4-SOOO as
kerle 1 SSS yılı sonbaharında harekata 
başlayan Özdemir Paşa'nın ilk hedefi, 
Osmanlılar'ın 1 S20'1erden beri bir tica
ret kolonisi bulundurdukları. Habeşis

tan'ın denizlerle bağlantısını sağlayan 
en önemli limanlardan biri olan Masawa' 
oldu. 2 Nisan 1 SSTde Masawa' şehri alın
dıktan sonra yine önemli bir liman olan 
Arkiko (Harkiko) ele geçirildi. Masawa' Li
manı'nı kontrol eden Dehlek ve ona bağlı 
adalar esasen Osmanlı hakimiyetindey
di. Yemen beylerbeyiliğinden alınarak 
Habeş eyaletine bağlanan bu adalar as
keri harekat sırasında önemli üs vazifesi 
gördü. Habeşistan sahillerini fiilen Os
manlı idaresine alan Özdemir Paşa hare
katının ikinci sathasında Tigre eyaletine 
yöneldi. Osmanlı ordusu 1 SSB'de bölge
ye hakim oldu. Harekat sırasında Habeş
liler'ce kutsal sayılan Debra-Damo'daki 
manastır tahrip edildi. Özdemir Paşa'nın 
kumandanlarından biri Buri yarımadası
nı fethetti. Debarva (Debaroa. Davaro) ve 
çevresi 1 SS9'da Osmanlı hakimiyetine 
alındı. Burada müstahkem bir kale, bü
yük bir cami ile birçok mescid inşa edildi 
ve ülkenin iç kesimlerine yapılacak askeri 
harekat için üş haline getirildi. Bölgede 
yaşayan pek çok hıristiyan ve putperest 
Habeşli İslamiyet'i kabul etti. Özdemir 
Paşa buradan. kuzeydoğuda çok arızalı 
ve sıcak bir bölge olan Beca (Beja) kabi
lelerinin bulunduğu yöreleri de fethet
mek üzere harekete geçti. Fakat iklim 
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şartlan ve arazinin durumu yüzünden pek 
çok askeri gibi kendisi de hastalandı. Ha
rekattan vazgeçilerek Debarva'ya dönül
düyse de Özdemir Paşa yakalandığı has
talıktan kurtulamayarak burada vefat et
ti (ı 560). Bölge halkı ve askerleri üze
rinde efsanevi bir nüfuzasahip olan Öz
demir Paşa , Habeşistan Krallığı içindeki 
karışıklıklardan da faydalanarak beyler
beyiliğinin sınırlarını genişletmiş ve bu
günkü Eritre ile Etiyopya'nın kuzeybatı 
bölgesini ele geçirmişti. 

Özdemir Paşa'nın vefatı Osmanlı kuv
vetleri arasında karışıklığa yol açtı. Eya
let başsız kaldı. İçeride duruma hakim 
olan Habeşistan Krallığı'nın baskısının 

artması üzerine Osmanlılar'la onların 

müttefikleri olan yerliler, Tigre ve diğer 
bölgelerden sahile doğru çekilmeye baş
ladılar. Habeş ordusu, Özdemir Paşa'nın 
müstahkem bir şehir haline getirdiği 

Debarva'yı ele geçirerek tahrip etti. Os
manlı kuwetleri, Masawa' ve Arkike'da 
tutunmaya çalışırken Özdemir Paşa'nın 
oğlu Osman Paşa Habeş eyaleti beyler-. 
beyiliğine tayin edildi ( ı 56 ı ) . Babası ile 
birlikte bu ülkede bulunduğu için bölgeyi 
ve halkını iyi tanıyan Osman Paşa'nın 

tayini ordunun ve mahalli idarecilerin 
maneviyatı üzerinde müsbet tesir yaptı. 

Osman Paşa. önce babasının zama
nında ele geçirilen toprakları geri almak 
için harekete geçti. Debarva ve çevresini 
Ocak 1 S62'de tekrar Osmanlı hakimi
yetine aldı . Kendisine katılan Habeş kuv
vetlerinin de yardımı ile Tigre toprak
larında bulunan Enderta mevkiinde Ha
beşistan Kralı Minas'ı büyük bir yenilgiye 
uğrattı (20 Nisan ı 562) . Kısa sürede, 
babasının zamanında ele geçirilen top
rakların tamamını geri aldığı gibi daha 
önce fethedilmemiş olan yerlerde de Os
manlı yönetimini tesis etti. Bu arada Ha
beş eyaletinin kuzeybatı taraflarında ya
şayan ve Func Sultanlığı'na bağlı olan 
Arap kabileleri Osmanlı hakimiyetini ta
nımayarak eyalet merkezi Sevakin'i mu
hasara altına aldılar. Beylerbeyi Masav
va'da bulunduğundan buraya müstakil 
bir sancak beyi gönderildi (ı 564). Bir 
emniyet ve idari tedbir olarak beylerbe
yinin merkezde bulunmadığı zamanlar
da Func Arapları'nı takip ve kontrol et
me görevi Sevakin sancak beyine verildi. 
Az bir kuwetle kısa zamanda eyalette 
hakimiyeti sağlayan Osman Paşa'nın gö
rev süresi 16 Ocak 1 S68'de sona erdi. 

Özdemiroğlu Osman Paşa'dan sonra 
Habeş eyaleti beylerbeyiliğine Hüseyin 
Paşa tayin edildi. Onun zamanında Ha-
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beş eyaletinde bulunan Osmanlı kuwet
leri gerek asker gerekse top ve cephane 
bakımından desteklendi. Habeş Krallığı 
bu sırada güneydeki Galla kabileleriyle 
uğraşmaktaydı. Hüseyin Paşa'nın Habeş 

eyaletinde herhangi bir faaliyeti olmadı. 
Aziedilince yerine İskender Paşa oğlu Ah
med Paşa getirildi (3 Aralık ı 570). Bu es
nada Mısır ve civarında hüküm süren 
kıtlık yüzünden Habeş eyaleti karışıklığa 
sürüklendi. Ahmed Paşa bütün gayreti
ne rağmen askerin mevacibi ve erzakı ko
nusundaki şikayetleri gideremedi. Kendi 
isteğiyle beylerbeyilikten ayrıldı ve yeri
ne Rıdvan Paşa getirildi (2 Mart ı 573) . 

Bölgeyi iyi tanıyan Rıdvan Paşa'nın gö
reve başlar başlamaz ilk işi çeşitli sebep
lerle mağdur edilen eyalerteki görevlile
rin mağduriyetlerini gidermek oldu. Ulu
felerini alamayanların ulüfelerini ödedi. 
Erzak ve cephane temini için Yemen ve 
Mısır beylerbeyileri nezdinde teşebbüse 
geçti. Yemen'de İmam Mutahhar isyanı
nın ortaya çıkardığı karışıklıklar yatıştı

rılıp sükunet sağlandıktan sonra Habeş 
eyaletine geniş ölçüde yardım ve takviye 
yapılmaya başlandı. Aynı şekilde Mısır'

dan da darpzen ve şakalaz topları isten
di (BA, MD, nr. 24, s. 30ı ). Rıdvan Paşa 
zamanında. Habeşistan ordusu tarafın
dan 1 S74'te Debarva'ya ve Arkiko Lima
nı'na yönelik iki önemli askeri harekat 
geri püskürtüldü. Rıdvan Paşa'nın aziin
den sonra tayin edilen Mustafa Paşa'nın 

zamanında herhangi önemli bir hadise 
olmadı. Onun vefatının ardından (ı 5 7 6) 
eyalet bir süre beylerbeyisiz kaldı. Mı
sır'ın güneyindeki Circe'nin sancak beyi 
olan Süleyman Bey Habeş eyaletine ta
yin ediidiyse de görevi başına gitmedi
ğinden aziedilerek yerine kardeşi Ahmed 
Paşa getirildi (25 Haziran ı 577). Ahmed 
Paşa. Rıdvan Paşa'nın ayrılmasindan son
ra elden çıkmış olan Debarva'yı tekrar 
geri aldı. Şehrin etrafına bir sur ve içine 
de bir beylerbeyilik sarayı inşa ettirdi. Ci
varda bulunan Harnilsen (Hammas). Ra
ye, Aşele (Atşeme) gibi kabileleri itaat al
tına aldı . Ele geçirdiği Bur, Hindiye (Hin
dibe). Matrer vilayetlerini Habeş eyale
tinin sancakları haline getirdi (Seyyid 
Lokman, vr. 83•-b). Ayrıca merkezden 
izin alarak Habeşistan kralına karşı mü
cadele eden Yeşhak'ı ateşli silahlarla des
tekledi. Habeş Kralı Sartsa Dengel Por
tekizliler'den yardım istedi. Aynı zaman
da Yeşhak'ı "deniz eyaletleri hakimi" 
(bahr-nagaş) olarak tanıdığını bildirip onu 
kendi tarafına çekmeye çalıştı. Yeşhak 

Osmanlılar'ın kazanacağından emin ola-

rak bu teklifi reddetti. Fakat Portekizli
ler'den büyükyardım alan Habeş ordusu 
ateşli silahlar bakımından Osmanlı or
dusundan çok üstündü. Osmanlı kaynak
larında Ahmed Paşa Muharebesi olarak 
geçen (BA, KK, Ruus, nr. 239, s. I2ı) mey
dan savaşı , Tigre toprakları üzerinde Ad
di Karro denilen yerde yapıldı (ı 579). Ha
beş Kralı Sartsa Dengel'in bizzat yönet
tiği Habeş ordusunun saldırısıyla başla
yan savaş Osmanlılar'ın yenilgisiyle sona 
erdi. Ahmed Paşa pek çok eyalet ileri ge
lenleriyle birlikte bu savaşta şehid oldu. 
Yeşhak da otuz kadar Türk süvarisiyle 
birlikte esir alındı ve öldürüldü. Debar
va'yı ele geçiren Sartsa Dengel şehrin 
surlarıyla camisini yıktırdı. Sahile doğru 
çekilen Osmanlı kuwetleri bazı yerlerde 
dar sahil şeridine sıkışıp kaldılar. Masav
va' Kalesi'ni koruyan 1 00 askerden kırkı 
savaşta şehid düştüğü için şehir koru
masız kaldı. 13 Aralık 1 S79'da Habeş bey
Ierbeyi olan Hızır Paşa. kendi adamla
rından başka 300 tüfekçi. 1 00 atlı ve bir 
miktar cephane temin ettikten sonra 
Yemen'den Bayram Bey idaresinde ge
len 200 kişi ile birlikte Masawa' ve Ar
kiko'ya yönelik Habeş baskısını bertaraf 
ettiği gibi Arkike'yu da kurtardı. Hızır 

Paşa'nın dirayetli idaresi sayesinde kısa 
zamanda Masawa' ve civarı Habeş kuv
vetlerinden temizlendi. Debarva hariç di
ğer yerler tekrar ele geçirildi. Hızır Paşa, 
askerlerden ve aşiretlerden oluşturduğu 
7000 kişilik bir kuwetle kendisinden çok 
üstün bir Habeş ordusunu Debarva önle
rinde yenerek Tigre bölgesini tekrar Os
manlı idaresine kattı. Bu başarısından 
dolayı beylerbeyilik üzerinde bırakıldığı 
gibi istediği hususların yerine getirilme
si için Mısır beylerbeyine emir verildi ( BA, 
MD, nr. 48, s. 209, hk. 585) . Bu sırada Ha
beş Kralı Sartsa Dengel'den karşılıklı gö
rüşme konusunda ilk mektup geldi. Hızır 
Paşa'dan sonra Habeş eyaletine tayin 
edilen (2 ı Aralık ı 582) Mustafa Paşa za
manında Habeşistan Krallığı ile diploma
tik ilişki kuruldu. Kral Sartsa Dengel, ül
kesinin bazı yerlerinde çıkan isyanları 
bastırmada Türk askerlerinden de fay
dalandı (Budge, ll, 368-369) . Fakat Habeş 
kralının askerini devamlı toplu halde 
tutması Mustafa Paşa'yı kuşkulandırdı. 

Nihayet bu dostluk 1 S89'da sona erdi. 
Mustafa Paşa'nın yerine Habeş beyler
beyiliğine getirilen Hüdaverdi Paşa za
manında saldırıya geçen Habeşistan 

kralı yenilgiye uğradı ve. bir kısım adam
Iarı esir alındı. XVI. yüzyıl sonlarına doğ
ru eyalette ciddi herhangi bir olay mey
dana gelmedi. 



Habeş eyaJetinin Osmanlı hareket ve 
malzeme merkezlerinden uzak oluşu ya
nında topraklarının genişliği askeri ha
rekatı güçleştirmekteydi. Eyalete asker 
veren başlıca kaynak Mısır'dı . Daha son
ra Yemen eyaletinden de asker sağlandı . 

Fakat genelde her türlü ihtiyaç Mısır'dan 
temin ediliyordu. Eyaletin çeşitli yerlerin
de kale ve garnizonlar kurulmuş olup bun
ların başında Sevakin, Masawa' ve De
barva geliyordu. Habeş eyaleti sahillerini 
Portekizliler'e ve 1 S78'den sonra İspan
yollar'a. Hollandalılar'a ve İngilizler'e karşı 
korumak için karakol hizmeti gören ge
miler kullanılıyordu. Fakat eyaJetten elde 
edilen gelirler bu kadar masrafı karşıla
yacak durumda değildi. Asker ve memur
ların maaşlarının zamanında ödeneme
rnesi idarede büyük bir zaafa yol açıyor. 
görevlerini yapmakta isteksizlik göster
melerine sebep oluyordu. Habeş eyaJe
tinin en büyük gelir kaynağını Masawa'. 
Sevakin ve BeylGI gibi limanlarda alınan 
gümrük gelirleri teşkil ediyordu. Bu li
manlardan yapılan esir ve baharat ti
careti önemli yer tutuyordu. O civarda 
bulunan bazı askerin ulüfesi baharattan 
alınan rüsümdan ödeniyordu. Habeş is
kelelerinin bir yıllık gümrük geliri yakla
şık 15.000 fılori civarında idi (BA, MD, nr. 
42, s. 179, hk. 326) . Genellikle iltizama ve
rilen liman gelirleri hiçbir zaman eyale
tin giderlerini karşılayacak seviyeye ulaş
madı. 

Habeş eyaleti salyane ile idare edil
mekteydi. Bu usulün uygulandığı yerler
de bütün gelirler defterdar tarafından 
toplanır. salyane ve askerin ulüfesi eya
Jet gelirinden ödenirdi. İlk beylerbeyi öz
demir Paşa'ya beylerbeyilik salyanesi ola
rak on dört defa 100.000 ( 1.400.000) ak
çe ödenmesi kararlaştırılmıştı. Bu para 
Mısır eyaleti hazinesinden verilecekti ( BA, 
KK, RuO s, nr. 213, s. 212) . Daha sonra 
bu miktar az bu lunduğundan o sırada 

Yemen'e bağlı olan Dehlek adaları idari 
bakımdan Habeş eyaJetine bağlanarak 9 
kese olan günlük geliri de beylerbeyilik 
tahsisatma dahil edildi. Fakat bir süre 
sonra bu miktar indirildi. Özdemiroğlu 
Osman Paşa zamanında eyaJet mali sı
kıntı içinde bulunduğundan salyanenin 
1 50.000 akçesinin Mısır'dan. 1 50.000 
akçesinin Yemen'den temin edilmesine 
karar verildi (BA, MD, nr. 5, s. 536) . Eya
Jet Hüseyin Paşa'ya 1 567'de on defa 
100.000 (1.000.000). Rıdvan Paşa'ya da 
1 573'te on iki defa 100.000 ( 1.200.000) 
akçeye tevcih edildi. Bu miktar 1 582'ye 
kadar değişmedi. Gelirleri beylerbeyilik 

salyanesini dahi karşılayacak durumda 
olmayan Habeş eyaJetine Mısır eyalet i ha
zinesinden devamlı yardım yapılıyordu. 

Eyaletin başına getirilen beylerbeyHer 
buraya yakın idari bölgelerde hizmet et
miş kimselerden seçiliyordu. Yeni bir bey
lerbeyi tayin edildiği zaman bir talimat 
da Mısİr beylerbeyine gönderilirdi. Bu 
talimatta. Habeş beylerbeyine asker ya
zımında ve diğer konularda yardım edil
mesi istenirdi. Belgelerden tesbit edile
bildiği kadarıyla eyaletin ilk sancağı Se
vakin'dir. Habeş eyaleti kurulmadan ön
ce Mısır'a bağlanan. ilk sancak beyi ola
rak Abdülbaki Bey'in tayin edildiği ( ı o N i
san 1554) Sevakin şehri aynı adı taşıyan 
bir adanın üzerinde bulunuyordu. Habeş 
eyaleti kurulunca Sevakin yeni eyaletin 
merkez sancağı yani eyalet . merkezi ol
du. Daha sonra Func Devleti'ne bağlı Arap 
aşiretlerinin baskıları artınca burada ye
ni bir idari düzenlemeye gidilerek Seva
kin'e beylerbeyiden başka ayrı bir san
cak beyinin tayinine karar verildi ( 1563) . 

Belgelerde Akik ile Arkiko sancaklarının 
adları da sık sık geçmektedir. Bundan 
başka Sam'a. Akkele. Guzai, Dabbe, Kar
bariye'den oluşan bir sancağın adına 
rastlanır. Bür. Matrer (?). Hindiye adlı 

memleketler de ayrı birer sancak olarak 
teşkil edilmişti. Serai ve Andia'nin yine 
ayrı birer sancak olduğu anlaşılmak
tadır. 

Habeş beylerbeyi Rıdvan Paşa. eyaJe
tini idari ve iktisadi bakımdan Mısır'a ba
ğımlılıktan kurtarmak için Mısır'ın güney 
kısmının Habeş eyaJetine bağlanmasını 
istedi. Mısır'ın Said vilayetini oluşturan 
bu topraklar Habeş eyaJetinin erzak ihti
yacını karşılamaktaydı. Habeş eyaJetini 
kendine yeter duruma getirmek için Sa
Id vilayetinde hububat üreten belli başlı 
köylerin Habeş eyaJetine bağlanması ka
rarlaştırıldı. Bu yerlerin idari bakımdan 
bağlı olduğu İbrim sancağı 26 Temmuz 
1 573'te Ha beş eyaJetine dahil edildi ( BA, 
KK, RuOs, nr. 222, s. 17; nr. 224 , s. 41 ). 

İbrim sancağı 13 Şubat 1 584'te ayrı bir 
eyaJet olarak teşkilatlandırıldıysa da 26 
Aralık 1 S84'te tekrar sancak haline geti
rilerek Habeş eyaJetine bağlandı. 

EyaJet teşkilatında bulunması gere
ken iki önemli unsurdan biri kadılık, di
ğeri de mali teşkilattı . Ha beş beylerbeyi
li ği kurulur kurulmaz buraya Abdülveh
hab adlı bir kadı tayin edildi (30 Kasım 

1555). Daha sonraki yıllarda Habeş eya
Jetinin merkezi değiştirildiği halde kadı
lık hep Sevakin şehrinde kaldı. Eyaletin 
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mali işleriyle ilgilenmek üzere bir de 
"nazır-ı emval" görevlendirHdL Bu ülkeye 
sevkedilen askerin ve diğer memurların 
her türlü para harcamalarını kontrol eden 
bu teşkilat mahiyet itibariyle defterdar
dan farklı idi. ilk defa 17 Kasım 1 SS5'te 
Ahmed Bey nazır-ı emval tayin edildi 
(BA, KK, RuOs, nr. 214, s. 13) . Habeş eya
Jetinin sınırları belirlendikten sonra eya
lette yaşayan halkın vergi bakımından 
sınıflandırılması yapılarak buraya da bir 
defterdar tayini öngörüldü. İlk defterdar 
Özdemiroğlu Osman Paşa zamanında 
1565'te gönderildi (BA, KK, RuOs, nr. 74, 

S. 563). 

Habeş eyaleti en geniş sınırlarına 1 560-
1 578 yılları arasında ulaştı. Eyaletin sı

nırları. Mısır hududundaki Vadlhalfa'dan 
Re'süaslr (Guardafui) bumuna kadar bü
tün Kızıldeniz ve Hint Okyanusu sahille
rini içine almaktaydı. Fakat Habeş eyale
ti için yapılan savaşlardan elde edilen 
tecrübe, bu ülkede daha fazla yayılma 
imkanı bulunmadığını ve 1 S78'de ulaşı
lan sınırın azami sınırlar olduğunu gös
terdi. Nitekim 1 579'da Osmanlılar'ın ye
nilgisiyle sonuçlanan Addi Karro Savaşı'
nın ardından eyaJet topraklarının bir kıs
mı Habeşistan Krallığı 'nın eline geçti. 

XVII. yüzyılda Habeşistan kralları ile Ha
beş eyaleti beylerbeyileri arasındaki iliş
kiler savaş durumundan diplomatik bir 
safhaya intikal etti. Her iki taraf da barı
şın devamını istiyordu. Bunun sebebi el
lerinde bulundurduklan limanları faal bir 
durumda tutmaktı. Habeş beylerbeyileri. 
eyaletlerindeki limanların gümrük gelir
lerinin düşmesini önlemek için yeni ted
birler aldılar. Habeşistan'a gidecek tüc
car ve maliarına gümrük resmi karşılığın
da geçiş izni verdiler. Buna mukabil Ha
beşistan Krallığı'nın yarattığı fiili duru
mu kabul ederek Tigre üzerinde hak id
diasından vazgeçtiler. Osmanlılar'ın nü
fuzu sahil kısmında varlığını korurken iç 
kısımlarda yavaş yavaş zayıfladı. Bu yüz
den XVII. yüzyılda Habeş eyaJetinin sınır
ları giderek daraldı. Tigre elden çıkarken 
bir aralık eyaJet merkezi olan Debarva da 
Habeşistan kralının eline geçti. Habeşis
tan ile Masawa' arasında önemli bir ti
caret merkezi olan Debarva ülkenin iç ke
simleri ne gidenlerin uğradığı bir şehirdi. 
Habeşistan'a gitmek isteyen bir kimse
nin Habeş beylerbeyinden izin alması ge
rekiyordu. Bu tarihlerde Avrupa'nın de
nizci milletleri Habeşistan ile iktisadi iliş
ki kurmaya çalışıyorlardı. Bu konuda en 
faal olan Hollanda, Habeşistan ile bir ant
Iaşma imzalamak istediyse de başa-
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ramadı. Habeşistan'a girmek isteyen Por
tekiz ise "İsa Cemiyeti" adlı misyoner 
teşkilatından faydalanmaya çalıştı. Kızıl
deniz ve Masawa' yolu ile gönderdiği mis
yonerlerle bu ülkedeki teşkilatını geniş
letti. Cizvit papazları, Habeş Kralı Suse
nos'u (1607-1632) Katalik yaparak bun
dan istifade ettiler. Habeş kralı , ülkesine 
gelmek isteyen papazlara izin verilmesi 
konusunda Habeş eyaleti beylerbeyi ile 
antlaşma imzaladı . Fakat ondan sonra 
gelen Kral Fasiladas bu misyonerlerden 
hoşlanmadı. Onlara tebaasını ayaklandı
racak kişiler gözüyle baktı. Misyonerie
rin ülkesine girişlerini önlemek için Ha
beş beylerbeyi ile antlaşma yaptığı gibi 
ülkeye yerleşmiş olan misyonerleri de çı
kardı. Böylece ilk defa Habeşistan ile Os
manlı yönetimi ortak bir düşman karşı
sında birleşmiş oldular. 

XVII. yüzyılda Habeş eyaletinin idari du
rumunda önemli değişiklikler oldu. Eya~ 
lete tayin edilen beylerbeyilerin bölgeye 
yakın yerlerde hizmet edenlerden seçil
mesi usulüne son verildi. Yüzyılın başın
da beylerbeyiler Mısır'daki sancak beyle
rinden seçilirken daha sonra dergah-ı ali 
kapıcı başılarından ve diğer görevlilerden 
seçilmeye başlandı . Ayn Ali Efendi, XVII. 
yüzyıl başlarında Habeş eyaletinin Cidde 
ve Sevakin'den ibaret olduğunu kaydet
mekteyse de (Kavanfn-i Al-i Osman, s. 
8) resmi kaynaklar bunun daha sonra 
gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Ni
tekim 1623-1624 yıllarında Habeş eyale
ti beylerbeyi Sevakin'de oturuyordu (The 
Journey of Francisco Machado and Ber
nardo Pereira, s. 191-1 92). Evliya Çelebi'
nin bu ülkeye geldiği 1672'de beylerbeyi 
eyalet merkezi olan Masawa'da ikamet 
etmekteydi. Sevakin ise beylerbeyi kay
makamının oturduğu ikinci bir eyalet 
merkeziydi (Seyahatname, X. 939-943) . 

Habeş eyaleti XVII. yüzyılın ortaların
dan itibaren merkezin ilgisini kaybetme
ye başladı. Devlet adamları nezdinde eya
letin önemi giderek azaldı. Yüzyılın son
larında ise eyalet mali bakımdan tam bir 
gerileme dönemine girdi. Habeşistan kra
lının Kızıldeniz sahilindeki BeylGI ve Hint 
Okyanusu sahilinde bulunan Zeyla' gibi li
manlar vasıtasıyla doğrudan doğruya ti
cari ve siyasi ilişkilere girmesi, eyalet ge
lirlerinin önemli bir kısmını oluşturan 
gümrük gelirlerinin azalmasına sebep ol
du. BeylGI ve Zeyla' limanları, manen Ye
men imarnma bağlı Şii müslüman emir
lerin yönetiminde bulunuyordu. Eyaletin 
güney kısımları da 1698'den itibaren 
mahalli arnillerin yönetimine terkedil-
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meye başlandığından gümrük gelirleri da
ha da düştü. Bu sırada Masawa' ve ci
varının idaresi mahalli arniliere bırakıl
dığı için beylerbeyide artık Sevakin'de 
oturuyordu (Ebu Bekir b. Behram ll, vr. 
9!•). Ayrıca bu tarihten sonra Habeş 
eyaletinin artık müstakil olarak değil 

başka bir idari birlikle birleştirilerek ida
re edilmeye başlandığı anlaşılmaktadır. 
Nitekim Ekim 1701'de Rumeli beyler
beyiliği payesiyle o sırada Cidde sancağı 
mutasarrıfı ve Mekke-i Mükerreme şey
hülharemi olan Süleyman Paşa'ya bu gö
revlerine ilave olarak Habeş beylerbe
yiliği tevcih edilmişti (BA. MD, nr. ı 12, 

s. 37) . Bu usulün yerleşmesinden sonra 
beylerbeyiler Medine'de oturmaya ve Ha
beş eyaletini de bir vekil (mütesellim) va
sıtasıyla idare etmeye başladılar. Bu du
rum Habeş eyaletinde idarenin tama
men mahalli unsurların eline geçmesine 
sebep oldu. Sonunda da burada görev ya
pan asker ve memurlar yerlilerle evlene
rek ayrı bir sosyal sınıf oluşturdular. 

Eyaletin gelirleri XVIII. yüzyılda daha 
da düştü ve giderleri dahi karşılayama
dığından önemi azaldı. Bunda, Osmanlı 
Devleti'nin başka yörelerde başka mese
lelerle uğraşmak zorunda kalmasının, 

Habeş eyaletinin mahalli yöneticilerin 
idaresine terkedilmesinin de rolü olmak
la beraber kıtalar arası ticaretin gelişme
sinin ve sömürgeci tüccar devletlerin te
siri de olmuştur. Nitekim Osmanlı tüccar
larının tekelinde bulunan Kızıldeniz. XVIII. 
yüzyılda yavaş yavaş kapalı bir deniz ol
maktan çıkarak milletlerarası ticarete 
açıldı . Buraya İngiliz ve Hollandalılar'dan 
sonra Fransızlar da ilgi duymaya başla
dılar. Habeş eyaleti bu yeni ticari geliş
melerden büyük zarar gördü. Eyaletin 
iki önemli limanı Sevakin ve Masawa'ın ge
lirleri bir hayli düştü . Masawa'. Habeşis

tan'ın çıkış kapısı olmasına rağmen ülke 
içindeki karışıklıklar Habeşistan ile Ma
sawa' arasındaki ticareti engelledi. 

XIX. yüzyıl başlarında da mahalli ida
reciler tarafından yönetilen Habeş eya
letinde sembolik de. olsa bir kaymakam 
bulunuyordu. Bu yerler hala Cidde san
cağı ile birlikte bir beylerbeyinin uhde
sine tevcih edilmekteydi. Fakat Mısır'da 
idareyi ele alan Kavalalı Mehmed Ali'nin 
Kızıldeniz'e doğru Sudan topraklarına 

yayılması, resmen ve fiilen hala Osmanlı 
Devleti elinde bulunan Sevakin ve Ma
sawa' limanlarının önemini yeniden art
tırdı. Bu iki liman 1846'da Mehmed Ali Pa-

. şa'ya salyane olarak verildi. Habeşistan 
ile ticaret antiaşması imzalamış bulu-

nan İngiltere, Mehmed Ali Paşa'nın Ma
sawa' ve Sevakin limanlarından ticaret 
yapmasına engel olacağı endişesiyle bu
na karşı çıktı. Nihayet Mehmed Ali'nin ölü
münden (ı 849) sonra Sevakin ve Masav
va' limanları Hicaz valisinin kontrolüne ve
rildi. Bu sırada bu iki limanı ele geçirme
ye çalışan Habeşistan kralı Avrupa dev
letlerini Osmanlı Devleti aleyhine tahrik 
ediyordu. İngiltere Babülmendep'i ele ge
çirdiği gibi Fransa da kendine uygun bir 
yer için fırsat kollamaktaydı. Osmanlı Dev
leti ise sömürgeci devletlerin bölgeye yer
leşmesini diplomasi yoluyla engellemeye 
çalışıyordu . Habeş eyaleti dahil Babülmen
dep'e kadar olan toprakların kendi mut
lak hükümranlığı altında olduğunu savu
nuyordu. Bu düşüncelerle Masawa' ve Se
vakin'in yönetimi 186S'te Mısır Hidivi İs
mail Paşa'ya verildi. Bu limanların Mı

sır'a bağlanmasıyla birlikte Mısır ve Habe
şistan arasında yeni bir ilişki dönemi baş
ladıysa da 1869'da Süveyş Kanalı'nın açıl
ması bütün siyasi dengeleri değiştirdi. Os
manlı Devleti'nin artık bu bölgede fiili var
lığının söz konusu olmadığına inanan İn
giltere, Kızıldeniz ve Aden'in rakip bir dev
letin eline geçmesini önlemek için Mısır'ın 
bu bölgelere yerleşmesini olumlu karşı

ladı. Mısır ile 1877'de yaptığı bir antlaş
maya göre bu ülke, Osmanlı hakimiyetini 
kabul etmek şartıyla Re'sühaflın sahiline 
kadar genişleyebilecekti. Osmanlı Devle
t i, İngiltere'nin bütün teminatma rağmen 
onun niyetinden şüphe ediyordu; bu yüz
den 1877 antlaşmasını tasdik etmedi. 
Gerçekten de İngiltere , Mısır'a ait Sü
veyş Kanalı hisse senetlerini ele geçir
dikten sonra Mısır'ı kendine tabi bir du
ruma getirmeye çalıştı . Mısır'ı bir sıçra

ma tahtası olarak kullanıp Habeşistan 
eyaleti topraklarına yerleşmeyi planlıyor
du. Nitekim İngiltere'nin saldırgan tutu
mu, Almanya ve Fransa ile birlikte Hidiv 
İsmail Paşa'yı aziettirmesi (1879) Mısır'
da Urabi Paşa ayaklanmasına sebep ol
du. İngilizler bu isyan sonrasında Mısır' ı 
işgal ederken (ı ı Temmuz 1882) bir ta
raftan da Sudan, Somali ve Kızıldeniz sa
hillerine yerleşmeye başladılar. Osmanlı 

Devleti, işgal edilen yerlerde diplomatik 
yollardan hak iddiasında bulundu ve 
Zeyla' ile Masawa' arasındaki sahilde 
tekrar idaresini tesis etti ( ı 884). Bu yeni 
idarenin yönetimini Mısır hidivliği üstle
necekti (BA. Mısır iradeleri, nr. 1218). 

Fakat Mısır'ın mali sıkıntı içinde bulun
ması yüzünden boranın Yemen vilayeti 
tarafından idaresine karar verildi ( 188 5) . 
Ancak Fransa'nın Zeyla' yöresini işgal et-



m esi bu yönetimi sona erdirdi ( ı 888). 
Bundan sonra bölge dört muhafızlık şek
linde idare edilmeye başlandı. 

Habeş eyaletinin iki önemli limanı olan 
Masawa' ve Sevakin birer muhafızlık ola
rak teşkilatlandırılıp Mısır'a bağlandı. Bu 
tarihlerde ingiltere. italya'nın dikkatini 
Avrupa'dan Zeyla' ve civarına çekmeye 
çalışıyordu . Kızıldeniz sahillerinde ital
ya'ya yer verilmesinin Mısır için korku
lacak bir şey olmadığını Mısırlı idareci
lere de inandırmıştı. italya, ingiltere'nin 
de desteğiyle 1884'te Assab'ı, 1885'te Os
manlı bayrağının dalgalandığı ve Mısır 

askerinin de bulunduğu Masawa'ı ele 
geçirdi. Osmanlı Devleti'nin protestosu 
üzerine işgalin geçici olduğunu açıkladı. 
Bölgede önce Mısır-italyan ortak idaresi 
kuruldu ve buraya Mısırlı bir vali tayin 
edildi. Fakat bu ortak idare çok kısa sür
dü. Zamanın uygun olduğu anlaşılınca 
ingiltere Sudan'da, italya da Kızıldeniz'in 
Habeşistan sahillerinde himaye idaresi 
kurdular ( ı 888) . italya'yı Nil'in kaynakla
rından ve Sudan'dan uzak tutmaya ·ça
lışan ingiltere onu Somali'ye doğru ge
nişlemesi için teşvik ediyordu. italya da 
1893'ten itibaren Kızıldeniz ve Hint Ok
yanusu sahillerinde Re'süasir bumuna 
kadar bir himaye bölgesi oluşturdu. in
giltere Sudan ve Mısır'a yerieşirken ital
ya da bugünkü Eritre. Cibuti ve Somali 
bölgelerine yerleşti. Bu gelişmeler kar
şısında Osmanlı Devleti diplomatik yön
den protesto etmekten başka bir şey ya
pamadı. Bununla beraber durumu hiçbir 
zaman kabul etmedi. Mısır. Sudan ve Kı

zıldeniz sahillerinin hukuken kendisine ait 
olduğunu her vesileyle dile getirdi. Bu 
arada Sudan'da ingiliz yönetimine karşı 
Mehdi Muhammed Ahmed'in. Somali'de 
italyan yönetimine karşı Mehdi Muham
med b. Abdullah Hasan'ın yönettikleri 
direniş hareketleri ortaya çıktı . Dini te
mete dayalı bu direniş hareketleri başa
nya ulaşamamakla birlikte dikkat çekici 
bir mücadelenin başlangıcını oluşturdu. 
Bölgede yaşayan müslümanlar. sömür
geci devletlerin baskıları karşısında bir 
ümit ışığı olarak hep Osmanlı Devleti'ni 
beklediler. Osmanlılar da hiçbir zaman 
onları unutmadılar. Nitekim bundan son
ra ı. Dünya Savaşı yıllarında Habeşistan 
ile sıkı münasebetler kurdular. Osmanlı
lar, Sevakin'den Somali'ye kadar Kızılde
niz'in batı sahilini kendilerine bağlı top
raklar olarak kabul ediyorlardı. Hatta iyi 
münasebetler çerçevesinde, deniz sahi
linde Zeyla' ile Belhar arasında bir yerle 
Harar vilayetinin doğu sınırından sahile 

kadar 120 km. uzunluğunda, 40-50 km. 
genişliğindeki bölgenin Habeşistan'a ve
rilmesi kararlaştırılmıştı. 191 Tde ise bu 
münasebetler tamamen kesildi. 
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HABES ei-HASiB 

HABEŞ el-HASiB 
(..,.....ı.::...ıı~) 

Ahmed b. Abdiilah el-Mervezi 
(ö. 250/864'ten sonra) 

Astronomi 
ve matematik bilgini. 

_ı 

Türkistan'ın Merv şehrinde doğdu. Ha
yatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Öm
rünün büyük kısmını Bağdat'ta geçir
miş, Abbasi halifeleri Me'mun ve Mu'
tasım-Billah dönemlerini görmüştür. Bu
rada uzun süre kalmasından dolayı Bağ
dadi nisbesiyle de anılır. Habeş onun adı 
mı lakabı mı olduğu kesin olarak bilin
memekte, belki fazla esmerliğinden do
layı bu şekilde tanındığı tahmin edilmek
tedir. Hasib lakabı ise onun matematik
çiliğiyle ilgilidir. 829-864 yılları arasında 
Bağdat'ta astronomi gözlemleri yaptığı 
bilinmektedir. Yüz yılı aşkın bir süre ya
şamış (İbnü'n-Nedim, s. 384) ve muhte
melen 864-874 yılları arasında vefat et
miştir (Suter. s. 13; Sarton, 1, 565). ibnü'l
Kıfti'den öğrenildiğine göre oğlu Ebu Ca
fer de astronomi bilgisi ve aletlerinin ya
pımcılığıyla ünlü bir kişidir. 

Kaynaklarda. islam astronomi alimi ve 
matematikçiterinin ilk neslinden olan 
Habeş'in ilmi hayatının başlangıç döne
minde Hint matematik ve astronomi 
modelini takip ettiği ve hazırlamış oldu
ğu ilk zicde Sindhind (Siddhanta) gelene
ğini esas aldığı belirtilmektedir (ibnü'l
Kıftl, s. 117). Halife Me'mun'un himayesin
deki astronomi gözlemcileri grubunda 
fiilen bulunup bulunmadığı kesin olarak 
bilinememekle beraber onların çalışma
larını yakından takip ettiği, vardıkları so
nuçları kendi gözlem sonuçlarıyla birleş
tirip test ettiği ez-Zicü '1-mümtei:ıan'ın

dan anlaşılmaktadır. Habeş bu eserinde 
ve daha sonraki çalışmalarında Hint ast
ronomisi yanında Grek astronomisini de 
iyi bildiğini kanıtlamış ve yer yer dışına 
çıkmakta birlikte ziclerini Batlamyus mo
deline göre düzenlemiştir (Tekeli, V. 614). 
Araştırmalarının sonraki meslektaşları 
arasında güçlü yankıl~r uyandırdığı anla
şılmaktadır. Habeş'in Bağdat'ta otuz beş 
yıl süre ile gözlemler yaptığı yolundaki 
bilgiyi bugüne ulaştıran Ebü'l-Hasan ibn 
Yunus. Zicü '1-l:fakimi '1-kebir adlı ese
rinde onun Venüs ve Merkür'ün enlem
lerine ilişkin tesbitlerini eleştirmişse de 
daha sonraki birçok müellifin kendisini öv
güyle andığı görülür (Ef2 Iİng. l, lll, 8-9). 

Mesela Ebu Nasr ibn Irak, bu zic hakkın
da Risa1e fi Berahini a<mali cedve-
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