
edince Paris Barış Konferansı tarafsızlık 
kararı verdi. Yunanlılar'ı İzmir'e çıkaran ve 
Anadolu içlerine süren Lloyd George da 
1 O Ağustos 1921 tarihinde Sevr Antiaş
ması'nın artık yırtıldığını ve silah ticareti
nin serbest olduğunu açıkladı. Avam Ka
marası'nda yapılan konuşmalarda "serkeş" 

Yunanlılar'a bundan sonra müttefik mu
amelesi yapılmaması ve Yunanistan'a eko
nomik abluka uygulanması istendi. Fran
sa, Yunanlılar'ın ağır yenilgisiyle sonuçla
nan Sakarya Meydan Muharebesi'nden son
ra 20 Ekim 1921'de Ankara hükümetiyle 
Ankara Antiaşması'nı imzalayarakyeni Türk 
devletini tanıdı. Ankara hükümeti, 30 Ağus
tos 1922'de düşmana son darbeyi vurarak 
11 Ekim 1922'de müttefiklerle Mudanya 
Mütarekesi'ni imzaladı. Mütareke şartla
rı gereğince Yunan ordusunun çekildiği Do
ğu Trakya Ankara hükümetine teslim edil
di. Altı asırlık Osmanlı saltanatı 1 Kasım 
1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi ta
rafından sona erdirildi. İstanbul, bir vila
yet olarak Ankara hükümeti yönetimine 
bırakllmakla birlikte İtilaf devletlerinin iş
gali barış antiaşması imzalanıncaya kadar 
devam etti. 24 Temmuz 1923 tarihinde 
imzalanan Lozan Antlaşması, Arap man
dalarının Sevr'deki dağılımını korumakla 
birlikte yeni Türk devletini ilgilendiren bü
tün meselelerde önemli değişiklikler ge
tirdi. Yabancı güçlerin 6 Ekim 1923'te İs
tanbul'dan çekilmesinden sonra 13 Ekim'
de Ankara Türkiye'nin başşehri yapıldı. 29 
Ekim'de Cumhuriyet'in ilanının ardından, 
halifelik saltanat gibi algılandığından 3 
Mart 1924'te kaldırıldı ve Osmanlı hane
danı mensuplarının tamamı yurt dışına çı

karıldı. Paris Konferansı sırasında büyük 
tartışmalara konu olan Ayasofya 1934'te 
m üze haline getirilerek tarihi miras olarak 
koruma altına alındı. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Traite de paix entre les puissances alliees et 
associees et la Turquie du 10 aoı:ıt 1920 (Sev
res), [baskı yeri ve tarihi yok[ ; Devlet-i Aliyye ile 
Sulh Şeraiti, İstanbul 1336/1920; Devlet-i Aliy
ye ile Sulh Muahedesi, Konya 1336/1920; Ni
hat Erim. Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Ta
rih Metin/eri, Ankara 1953, 1, 525-691; Seha L. 
Meray - Osman Olcay, Osmanlı İmparatorluğu
nun Çöküş Belgeleri (Mondros Bırakışmas ı, Sevr 
And/aşması, İlgili Belgeler), Ankara 1977; Osman 
Olcay, Sevres Andlaşmasına Doğru (Çeşitli Kon
ferans ve Toplantıların Tutanakları ve Bunlara 
İlişkin Belgeler), Ankara 1981; Rıza Tevfik, Biraz 
da Ben Konuşayım (haz. Abdullah Uçman), İstan
bul 1993; P. C. Helmreich, Sevr Entrikaları (tre. 
Şerif Erol), İstanbul 1996; Mustafa Budak, İdeal
den Gerçeğe: Misak-ı Milli'den Lozan'a Dış Poli
tika, İstanbul 2002; İsmet Parmaksızoğlu. "Sevr 
Antlaşması", TA, XXVlll, 477-480. 

~ CEVDET KüÇÜK 

L 

SEVR MAGARASI 
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Hz. Peygamber'in 
hicret esnasında üç gece gizlendiği, 

Kur'an-ı Kerim'de 
zikri geçen mağara. 

_j 

Mağaranın bulunduğu Sevr dağı Mes
cid-i Haram'a güneydoğu yönünde yakla
şık 4 km. uzaklıktadır. Sevr mağarası dağın 
zirvesine yakın bir yerde, Mekke tarafına 
bakan yamacında büyük bir kayanın altın
da kalan boşluk şeklinde doğal ve küçük 
bir mağaradır. Mağaranın biri batı, diğe
ri doğu tarafında iki girişi bulunmaktadır. 
Resul-i Ekrem'in girdiği batı yönündeki gi
riş dar olup zeminden biraz yüksektedir. 
Doğu yönündeki giriş ise insanın rahatlık
la girip çıkabileceği büyüklüktedir. Günü
müzde Mekke'de yerleşim Sevr dağının ku
zey eteklerine kadar ulaşmıştır. 

Müslümanların Yesrib'e (Medine) hicret 
etmesi üzerine Hz. Muhammed'in de ora
ya gidip onların başına geçmesinden endi
şe duyan bazı müşrikler Darünnedve'de 
toplanarak ResQlullah'ı öldürme kararı al
dılar. Onu Kureyş oymaklarından birer gen
cin katılacağı bir grup öldürecek, böylece 
Haşimoğulları'nın kan davasına kalkışma
sı önlenecekti. Suikast kararından haber
dar olan Resul-i Ekrem hemen hicret ha
zırlığına başladı; öğle sıcağında Hz. Ebu 
Bekir'in evine gitti ve orada hicret planı ha
zırlandı. Bunun için Mekke-Medine yolları
nı iyi bilen bir kılavuz tutuldu ve onunla, 
yolda binilecek develeri üç gün sonra Sevr 
dağının eteğine getirmek üzere anlaşma
ya varıldı. Evine dönen Hz. Peygamber, 
kendisini öldürmek için evini saracak müş

rikleri yanıltmak amacıyla Hz. Ali'yi yata
ğına yatırdı. Karanlık bastıktan sonra evin
den ayrılıp tekrar Hz. Ebu Bekir'in evine 
gitti. Gece yarısı Hz. Ebu Bekir'le birlikte 
evin arka kapısından gizlice çıkarak Sevr 
dağına tırmanıp buradaki mağarada giz
lendiler. ResQl-i Ekrem'in geçici gizlenme 

sevr dağ ı 

(Orhan Durgut 
foto~raf arşivil 
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yeri olarak Medine yol güzergahında bu
lunmayan Sevr mağarasını seçmesinin se
bebi peşine düşecek müşrikleri şaşırtmak 
istemesiydi. Çünkü müşrikler hicret için 
yola çıktığını anladıklarında onu daha çok 
Medine'ye giden yol güzergahında araya
caklar, Mekke'nin güneyine giden yollar 
üzerinde fazla durmayacaklardı. Böylece 
hem yoğun takipten kurtulacak hem de 
takip işinin yavaşlamasına kadar zaman 
kazanacaktı. 

Hz. Peygamber'i öldürmek maksadıyla 
evini saran seçilmiş müşrikler evinde olma
dığını öğrenince bütün çevreyi aramaya 
başladılar ve etrafa haberciler göndererek 
onların başına ödül koyduklarını duyurdu
lar. Daha ziyade Medine tarafındaki yol
larda arama yaparken bir grup da iki iz sü
rücünün rehberliğinde onların gizlendiği 
mağaranın ağzına kadar geldi. Bu sırada 
endişeye kapılan Hz. Ebu Bekir, "Ey Allah'ın 
resulü! Eğilip baksalar bizi görecekler" de
di. Resulullah, Allah Teala'nın kendilerine 
yardım edeceğini söyleyerek onu teselli et
ti. Mağarada yaşanan bu an Kur'an-ı Ke
rim' de şöyle anlatılmaktadır: "Eğer siz ona 
yardım etmezseniz ona Allah yardım et
miştir: Hani kafirler onu iki kişiden biri ola
rak çıkarmışlardı; hani onlar mağaraday
dı; o, arkadaşına, 'Üzülme, Allah bizimle 
beraberdir' diyordu. Bunun üzerine Allah 
ona -sükunet sağlayan- emniyetini indir
di, onu sizin görmediğiniz bir ordu ile des
tekledi ve kiltir olanların sözünü alçalttı; 
Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Al
lah üstündür, hikmet sahibidir" (et-Tevbe 
9/40). Allah Teala'nın resulünü koruyacağı 
muhakkaktı; nitekim etrafı inceleyen müş
rikler mağaranın içine bakmadan dönüp 
gittiler. Mağarada Hz. Peygamber tarafın
dan teselli edilen Ebu Bekir bu özel duru
mu sebebiyle Türk ve İran edebiyatların
da "yar-ı gar" (mağara dostu) ifadesiyle anıl
mıştır. 

ResQl-i Ekrem ve Hz. Ebu Bekir, Sevr 
mağarasında üç gece kaldılar. Bu üç ge
ceyi Ebu Bekir'in oğlu Abdullah da onlar-
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Sevr mağarası ve icinden bir görünüş (Orhan Durgut fotoğ
raf arşivi) 

la birlikte geçirdi. Yapılan plan gereği Ab
dullah sabaha doğru yanlarından ayrılıp 
Mekke'de geeelemiş gibi davranıyor, müş
riklerin arama faaliyetleriyle ilgili haberleri 
akşamieyin onlara ulaştırıyordu. Hz. Ebu 
Bekir'in çobanı Amir b. Füheyre atıattığı 
koyun sürüsünü akşamları mağara tara
fına sürüyor, sabahleyin Abdullah mağa
radan ayrılınca onun peşini takip ederek 
sürüsünü oradan uzaklaştırıyordu . Böyle
ce hem onlara içecekleri sütü sağlıyor hem 
de Abdullah'ın ayak izlerini kaybettiriyor
du. Üçüncü gecenin sabahında kendisine 
önceden emanet edilen develeri mağara

nın yakınına getiren yol rehberi Abdullah 
b. Uraykıt ve Amir b. Füheyre ile birlikte 
Yesrib'e doğru yola çıktılar (ı Reblülevvel 1 
13 Eylül 622ı 

Hadis ve siyer kaynaklarında ResOluilah 
ile Hz. Ebu Bekir'in mağaraya gece ulaş
tıkları, Ebu Bekir'in ResOlullah'tan önce 
mağaraya girip içeride zararlı hayvan bu
lunup bulunmadığını kontrol ettiği, daha 
sonra da ResOlullah 'ın girdiği kaydedilir. 
Ayrıca Hz. Ebu Bekir'in üzerindeki örtüyü 
parçalara ayırıp mağaradaki zararlı böcek 
yuvalarını tıkadığı, ancak bezler yetmedi
ği için son deliği topuğu ile kapatmak zo
runda kaldığı, ardından mağaraya giren 
Hz. Peygamber'in başını Ebu Bekir'in dizi
ne koyarak uyuduğu, topuğu delikteki bir 
yılan tarafından ısırılan Ebu Bekir'in acı
dan göz yaşı döktüğü, yanağına dökülen 
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göz yaşlarından uyanan ResOl-i Ekrem'in 
onu tedavi ettiği, müşriklerin eğilip bak
malarını engellemek için bir örümceğin 
mağaranın girişini ağ örerek kapattığı , ma
ğaranın girişinde bir ağacın bittiği, bir çift 
yabani güvercinin orada durduğu veya yu
va yaparakyumurtladığı şeklinde rivayet
ler varsa da bu rivayetlerin bir kısmı çeşit
li açılardan eleştirilmiştir (Zehebl, III, 307; 
İbn Kesl'r, lll, 180, 182; İbn Hacer, IV, 388; 
M. Nasırüddin. el-Elbanl, III, 260-264ı . 
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SEVÜK, İsmail Habip 
(1892- ı 954ı 

L Edebiyat t a f ihçisi, eğitimci ve yazar. _j 

Edremit'te qoğdu. Asıl adı İsmail Hakkı'
dır. Kafkas kökenli bir aileye mensup olan 
babası, askerliğe intisap etmeden önce 
Sındırgılı Habib Efe namıyla tanınanjan
darma binbaşısı Mustafa Habib, annesi 
Şeyh Mehmed Efendi'nin kızı Abide Hanım'
dır. İlk öğrenimine Edremit'te başladı; Ed
remit Rüşdiyesi ( 1904), Bursa İdadisi ( 1909ı 
ve DarülfünOn~ı Osmani Hukuk Mektebi'
ni ( 1913ı bitirdi. Darülfünun öğrencisiyken 
konferansiarına devam ettiği Türkocağı'n
da dönemin önde gelen edip ve düşünür

leriyle tanıştı. Kastamonu Sultanisi ede
biyat öğretmenliğine tayin edilince ( ı 913 ı 
hem İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin kulüp 
müdürlüğünü, hem de bu cemiyetin ya
yın organı olan Köroğlu gazetesinin baş
yazarlığını üstlendi. Bir süre sonra Yeşil 
Ilgaz adıyla çıkmaya başlayan gazetede
ki yazılarında daha çok ı. Dünya Savaşı ile 
ilgili konuları iş)edi. "Mazide Kastamomi" 
ve "Köylü Ruhu" başlıklı dizi yazılarının ya-

nı sıra "Kadınlık-Erkeklik" adlı iki perdelik 
bir oyun kaleme aldı. 1919'da İzmir Sul
tanisi edebiyat öğretmenliğine nakledildL 
Fakat işgal altında bulunan İzmir'de şart
lar giderek ağırlaştığı için 1920 Haziranın
da tekrar Kastamonu'ya döndü ve bu defa 
Kuva-yi Milliye'nin en önemli yayın organ
larından Açıksöz gazetesinin başyazarı ol
du. 20 Ağustos 1921 - 12 Ekim 1922 tarih
leri arasında bu gazetede 109 başyazısı ve 
altmış sekiz fıkrası yayımiandı (İsmail Ha
bib Sevük'ün Açıksöz'deki Yazıları 1921-
1922, haz. Mustafa Eski, Ankara 1998ı. An
kara Erkek Lisesi edebiyat öğretmeni iken 
Aralık 1922'de Yunus Nadi'nin Yeni Gün 
gazetesinde yazarlığa başladı. Hem bu ga
zetenin hem Anadolu Ajansı'nın muhabiri 
olarak Atatürk'ün 1923 Martında Adana
Mersin-Konya illerine yaptığı seyahate ka
tıldı. Dönüşte izienimlerini bir dizi halinde 
Hakimiyet-i Milliye gazetesindeyayım
ladı. Edirne Maarif müdürlüğü ( 1924 ı sı
rasında Edirne Türk Ocağı başkanlığını da 
üstlendi. 1926'da Maarif teşkilatının yeni
den düzenlenmesi üzerine Antalya bölge
si (9 Ekim 1926), daha sonra Adana bölge
si (ı Temmuz 1927ı Maarif eminliğine tayin 
edildi. Bu görevi sırasında çıkardığı Maa
ri f ve Memleket dergilerine çeşitli yazı
lar yazdı. Maarif eminlikleri kaldırılınca 28 
Ağustos 1931 tarihinde Galatasaray Lisesi 
edebiyat öğretmenliğine getirildi. 1939 yı
lının sonuna doğru Mustafa Nihat Özön'ün 
Metinlerle Muasır Türk Edebiyatı Ta
rihi adlı eseri hakkında kaleme aldığı ya
zılar basında birçok yazarın katıldığı tar
tışmalara yol açtı. 1943'te VII. dönem Si
nop milletvekili olarak meclise girdi. 1946 
seçimlerinde aday gösterilmedi. Son yılla
rını yazılarına adayan İsmail Habip 17 Ocak 
19S4'te öldü ve Merkez Efendi Mezarlığı'
na defnedildi. 

Eserler i. 1. Pontus Meselesi (Ankara 
1338ı. Altı kişilik bir komisyon tarafından 
hazırlanan kitabın "Pontus Mezalimi" baş
lıklı ikinci kısmını yazan İsmail Habip 1 
Ocak- 22 Haziran 1922 tarihleri arasın
da Orta Karadeniz bölgesinde Pontusçu 
Rumlar'ın yaptığı mezalimi belge ve fotoğ
raftarla ayrıntılı biçimde anlatmaktadır. 
2. İmtihan Veren Millete (Kastamonu 
ı 339ı. 1923 seçimlerinde seçim müfetti
şi olarak Kastamonu Sultanisi'nde verdiği 
konferans metnidir. 3. Türk Teceddüd 
Edebiyatı Tarihi (İstanbul 1924). "Med
hal", "Tanzimat Edebiyatı", "S~rvet-i Fü
nCın Edebiyatı", "Milli Cereyan Edebiyatı" 
başlıklı dört bölüm halinde düzenlenen 
eserde Türk edebiyatı, Cumhuriyet'in ilk 
yıllarına kadar yer yer Fransız edebiyatı ile 


