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mıştır. Olayları daha ziyade İngiliz şove
nizmine ve propaganda amacına yönelik 
olarak abartılı bir dille aktardığı, Türk
ler'e karşı duyduğu aşırı nefreti Arap sem
patizanlığı ile örtmeye çalıştığı , sürekli 
değişken bir kimlik ortaya koyduğu , bu 
arada yanlış. yalan ve hatta iftira niteli
ğinde bilgilere de başvurduğu görülmek
tedir. İngiliz araştırmacıları bile zaman 
zaman bu çelişkilere dikkat çekmişlerdir. 

İlk olarak 1926'da 128 adet basılıp özel ki
şilere gönderilen kitabın ertesi yıl Revalt 
in the Desert başlığıyla bir özeti yayım
Ianmış, tam metni ise 193S'te ölümün
den sonra basılmıştır. 191 O yılında ta 
mamladığı tezi Crusader Castels ile 
( 1936, Oxford 1988) hava kuvvetlerinde 
çalıştığı yıllarda tuttuğu günlüğün ya
nında (The Mint, Jonhatan Cape 1955) 
gazete ve dergilerde yayımianmış birçok 
makalesi bulunmaktadır . . 
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Osmanlı bürokrasisinde 
rapor veya taslak türü 

belgeye verilen ad. 

_j 

-, 
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Arapça asıllı bir kelime olan laiha "dü
şünülen bir şeyin yazı haline getirilmesi" 
anlamına gelir. Osmanlılar Iayihayı rapor 
ve taslak olmak üzere iki ayrı belge türü 
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için kullanmışlardır. Rapor mahiyetinde
ki Iayihalar kendi içlerinde de birkaç gru
ba ayrılır. Bunların arasında belki en çok 
kullanılan ve en çok bilineni ısiahat layi
haları olup herhangi bir konuda düşünü
len ıslahatın bir kişi veya daire tarafından 
kaleme alınmış metni ve belgesidir. Os
manlı tarihinde bu tür birçok Iayiha ha
zırlanmıştır. En meşhurları Tatarcık Ab
dullah Efendi. Koca Yusuf Paşa, Abdul
lah Birrl Efendi, Sadullah Enver!, Faik Pa
şa gibi şahıslar tarafından yazılmış olan
lardır. Bu gruba giren ikinci Iayiha tipi bir 
memuriyet veya teftiş sonrasında tesbit 
edilen hususların kaleme alındığı belge
Ierdir. Bu tür Iayihalar içinde yabancı bir 
devlet nezdine gönderilen memurların 
intibalarını bildirdikleri layihalar da var
dır. Mesela Yaver Süleyman ve Yüzbaşı 
Asaf beylerin İran memuriyetleriyle ilgili 
layihaları bunlardandır (BA, Y.EE, nr. 14-
117-126-7) . Üçüncü tip Iayihalar bir mese
Ie hakkında görüş bildirir ki bunlara ör
nek olarak Mustafa Reşid Paşa'nın Paris 
Muahedesi ve gayri müslim tebaaya veri
len imtiyaz fermanı hakkındaki itirazlara 
cevap mahiyetinde olan Iayihası gösterile
bilir (Cevdet. ı. 76-83). Esbab-ı mücibe Ia
yihaları ise yeni konulacak bir kanun veya 
bir kanunda yapılacak değişikliğin sebep-

lerini açıklamak üzere kaleme alınır . El
viye-i selase ile ilgili olarak hazırlanan la
yiha bu gruba örnek olarak verilebilir ( BA. 

DU iT, nr. 1/2-5) . Taslak mahiyetindeki Ia
yihalar kanunname, nizamname, talimat
name. mukavelename, şartname gibi 
belgelerin taslakları niteliğindedir. Bun
lar, resmi daireler tarafından hazırlana
bildiği gibi devletle bir mukavele yapacak 
şirket veya şahıslar tarafından da kaleme 
alınıp resmi makamlara sunulabilirdi. 

Layihaların bütün diğer belgeler gibi 
kağıdın üst kenarına yakın bir yerinde 
"hüve" işareti yer alır. Biraz boşluk bıra
kıldıktan sonra Iayihanın neye dair oldu
ğu yazılır. Layihalarda elkab bulunmaz. 
Ancak yazılan makama göre takdim ifa
desi değişik olur. Layihalar mahiyetierine 
göre kağıdından tertip şekline kadar fark
lılık gösterir. Rapor mahiyetinde olanlar
da kullanılan kağıtların büyüklüğü rapo
run uzunluğuna göre değişir. Çok uzun 
olanlar birkaç sayfa halinde ve defter şek
linde yazılmıştır. Tek takrirlik kağıt kulla
nıldığında marj sağ da, çift takrirlik kağıt 
kullanıldığında marj yaprağın "b" yüzün
de sağ da, " a" yüzünde sol dadır. Taslak 
niteliğindeki Iayihalar üzerinde d üzeitme
ler yapılabileceğinden kağıdın kullanılışı 
da farklıdır. Bunlarda Iayiha metni ya kar-



nı yarık denilen şekilde, yani kağıt uzun
lamasına ikiye bölünerek bir yarısına ya
zılır veya defter şeklinde yaprağın" b" yü
züne yazılıp sonraki yaprağın" a" yüzü boş 
bırakılırdı. Bunun sebebi çıkartma. ilave 
ve d üzeltınelerin çıkmalar şeklinde bura
lara yapılmasıydı. 
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Suriye'nin en büyük liman şehri. 
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Akdeniz kıyısındaki İbnihanl Burnu sa
yesinde şiddetli fırtınalardan korunan bir 
kesimde kurulmuştur. İlkçağ'lardan beri 
önemli bir liman şehri konumunda olma
sından dolayı bölgede meydana gelen ti
cari ve siyasi mücadelelere sahne olmuş 
ve sık sık iktidar değişikliğine uğramıştır. 

Esbab-ı mücibe 
Jayihası 

(M. Kütükoğlu, 

Osmanlı 

Belgelerinin 
Dili, 
s. 593) 

Milattan önce tesis edilen şehrin Fenikeli
ler dönemindeki adı Ramtha idi. Milat
tan önce lll. yüzyılda 1. Selefkos tarafın
dan yeniden kurulan şehre annesi Laodi
ce'ye atfen Laodicea (Laodikeia) adı veril
miştir. Lazkiye (Latakia. ei-Ulzıkıyye) ismi 
de buradan gelmektedir. Milattan önce 
64'te Pompey tarafından Roma hakimi
yetine alınan şehir Roma döneminde iç 
savaşlara maruz kaldı ve önemli tahriba
ta uğradı. Milattan sonra IV. yüzyılın son 
çeyreğinde Bizans yönetimine girdi ve 1. 
lustinianos zamanında Theodorias eyale
tinin merkezi oldu. 

Lazkiye, İslam'ın yayılma sürecinde Hu
m us (Hıms) Valisi Ubade b. Sarnit kuman
dasındaki İslam ordusu tarafından fethe
dildL Şehirden kaçan hıristiyanların ha
raç ödemeleri şartıyla dönmelerine izin 
verildi ve kiliseleri korund u. Şehrin ilk ca
misini de Ubade yaptırdı. 720 yılı civarın
da Bizanslılar denizden saldırarak şehri 
tahrip ettiler ve halkı esir aldılar. Emevl 
Halifesi Ömer b. Abdülazlz döneminde 
esirler fidye karşılığı kurtarıldı, şehir tek
rar tamir ve ihya edilmeye başlandı. ll. 
Yezld şehrin yeniden yapılanması çalış
malarını devam ettirdi ve güvenliğini art
tırdı (Belazür!, s. 189-190). 

Abbasller'in ilk asırlarında Lazkiye'nin 
dikkate değer bir konuma sahip olmadığı 
görülmektedir. X. yüzyılda bir süre Ham
danller'in hakimiyeti altında kalan şehir 
970'te Bizans yönetimine girdi. Lazkiye'
nin güneyi müslümanlarla Bizanslılar ara
sında yaklaşık bir asır sınır vazifesi gördü. 
Bizans'ta iç karışıklıkların etkili olduğu Xl. 
yüzyılın ortalarında Lazkiye tekrar müs
lümanların eline geçti. 1 086'da Selçuklu 

LAZKiVE 

Sultanı Melikşah şehir ve çevresine ha
kim oldu. 

Lazkiye'nin bölgenin en önemli liman 
şehri olması el değiştirmesine sebep ol
maktaydı. 1. Haçlı Seferisırasında 1 098'
de Haçlılar'ın eline geçti. Bu tarihten iti
baren Bizans ile Haçlılar arasında sık sık 
el değiştiren Lazkiye, 11 08'de Tankred ta
rafından Antakya Prinkepsliği yönetimi
ne dahil edildi. Atabeg İmactüddin Zengl 
adına Halep'i yönetmekte olan Emir Sa
var S30'da (1136) Lazkiye'ye akınlar dü
zenleyerek çok sayıda esir aldı. Ardından 
Zengller ile Antakya Haçlıları arasında nü
fuz mücadelesi alanı haline gelen Lazki
ye S84'te (1188) Selahaddin-i Eyylıbl'nin 
hakimiyetine girdi. Haçlılar'ı !imanda bu
lunan Sicilya gemilerine bindirip gönde
ren Selahaddin cizye ödemeleri şartıyla 
hıristiyanların şehirde kalmasına müsa
ade etti. Haçlılar'ın aralıklarla şehri zap
tetme teşebbüslerine rağmen 1260'a ka
dar Eyylıbller'in Halep kolu yönetiminde 
kalan Lazkiye, bu tarihte Moğollar'ın Ey
yubller'in Halep koluna son vermesiyle 
Antakya Haçlıları'nın eline geçti. Mısır 
Memlük Sultanı 1. Baybars'ın bölgedeki 
Haçlı varlığını sona erdirme mücadelesi 
sırasında Lazkiye yıllık 20.000 dinar ver
giye tabi tutuldu (673/1274-75) ve Kala
vun tarafından 686' da ( 1287) Haçlı yöne
timine son verilmesiyle tamamen Mem
lük hakimiyetine girdi. Memlükler döne
minde önce Trablusşam'a, ardından Ha
ma'ya bağlı olarak yönetilen Lazkiye ge
lişme gösterernemiş ve giderek nüfus 
kaybına uğramıştır. Ancak Ortaçağ'da Ak
deniz ticaretinin önemli liman şehri ola
rak Antakya. H alep, H ama ve Humus'un 
antreposu hizmetini gördü. Bu devirde 
bazı ilim adamları da yetiştirmiş olan Laz
kiye'nin meşhur simaları arasında Şa
fii fakihi Nasrullah b. Muhammed b. Ab
dülkavl ei-Laziki, muhaddis Es'ad b. Mu
hammed ei-Lazikl ve musiki alimi Mu
hammed b. Abdülhamld sayılabilir. 

1 S 16'da Yavuz Sultan Selim'in H alep 
ve Suriye'deki Memlük hakimiyetine son 
vermesiyle Lazkiye Osmanlı yönetimine 
girdi. İlk dönemde Trablusşam eyaletine 
bağlı sancak merkezi yapılan Lazkiye uzun 
müddet iltizam usulüyle yönetildL Katib 
Çelebi de Lazkiye'yi Trablus vilayeti mu
kataası arasında göstermektedir (Cihan

nüma, s. 590). 1730'da Lazkiye'de bir sü
redir bölgeyi idare eden Azmzadeler'e 
karşı güçlü bir ayaklanma oldu ve civar 
şehirlerde de etkisini gösteren isyan so
nunda kısa süreli de olsa Trablusşam, 
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