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ashabı arasına girecektir (Mu'terekü'l-a~
ran, II, 86, 101; el-flam, s. 514-532) . İnsan 
ruh ve bedenden oluşan bir varlıktır, ruh 
biyolojik canlılıktan başka bir mahiyet ta
şır. Allah'ın emri üzerine melekler in ruhu 
bedenden çıkarıp almasıyla ölüm gerçek
leşir, ruh ölümden sonra var olmaya de
vam eder. Ruhun mahiyetini yalnızca Al
lah bilir. Ölümle kıyamet arasındaki za
man içinde ruhların beklediği süreci ifade 
eden berzah aleminde insanların durum
ları birbirinden farklıdır. Ölen mürninterin 
ruhu Allah'a yükseltilip cennet nimetleri
ne kavuşur, kafirlerin ruhları ise gök kapı
sından geri çevrilip cehennem azabı için
de bulunur. Kabirdeki bedende uygulanan 
nimet ve azabı hissedecek kadar bir can
lılığın bulunduğu kabul edilir (Mu'terekü'l
al):ran, 1, 629; lll, 273, 496-497, 625-626; 
Şerf:ıu'ş-şudür, s. 2; İnbahü'l-e?kiya', s. 9-

11 ) . Am el defterleri iki kefesi bulunan bir 
terazide tartılacaktır. Cennet "ceberüt" adı 
verilen, Ievh-i mahfüz, kürsl ve kalemin da
hil olduğu bir alemde bulunup arşın altın

dadır. Kur'an'da geçen a'raf (el-A'ril.f 7/46) 
cehennem üzerinde kurulmuş sırata işa
ret eder (Mu'terekü'l-al):ran, Il, 478, 631; 
Abdülhaflz Fergall, s. 130-131 ). 

S. Ehl-i Fetret ve Ebeveyn-i Resul. Fet
ret ehlinden kendi basiretieriyle Allah ' ın 

varlığına ve birliğine iman edenler ahiret
te kurtuluşa erer, müşrik olanlar ise ceza
landırılır. Aynı gruptan Allah'ın varlığına ve 
birliğine iman etmeyen, fakat müşrik ol
mayıp dini bakımdan hayatlarını gaflet için
de geçirenler de ahirette kurtuluşa erer. 
Hz. Peygamber'in ebeveyni ile Hz. İbra
him'e kadar geçen bütün ataları şirke sap
madıkları, Hanlf dinine mensup oldukları 
için cennete girecektir. Muhakkik alimie
rin tercih ettiği görüş müşrik çocuklarının 
da cennete gireceği şeklindedir (Mesali
kü'l-f:ıunefa', s. 8-11, 27-28; M. Celal Şe
ref, s. 95-102). 

İtikadl görüşleri bakımından Eş'ariyye'
ye bağlı olmasına rağmen Süyütl'nin aka
id konularında zaman zaman zayıf hadis
Iere ve nakillere itibar etmesi dikkat çe
kicidir. Mürnin kadınların cennette Allah' ı 

göremeyeceklerini söylemesi onun akaid 
hususunda Kur'an'a yeterince başvurma
dığının bir kanıtını teşkil etmektedir. Zira 
Kur'an'da ve hadislerde bu konuda iki cins 
arasında herhangi bir ayırım yapılmamak
tadır. Kur'an'da, erkek olsun kadın olsun 
imanın yanı sıra salih arnellerde bulunan 
herkesin cennete gireceği ve zerre kadar 
haksızlığa uğratılmayacağı bildirilmektedir 
(en-Nisa 4/ 124) . Süyütl süfl tabakat ki-
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taplarında veliler arasında gösterilmiş ve 
hakkında pek çok menkıbe nakledilmiştir 
(mesela bk. Şa'ran!, s. 16-35) Öğrencile
rinden Abdülkadir eş-Şazerı, Süyüti'nin uya
nıkken Hz. Peygamber'le defalarca görüş
tüğünü ve ondan hadisiere dair bilgi aldı
ğını naklederse de (Abdülhaflz Fergal!, s. 
73-75) bunu dini açıdan temellendirmek 
mümkün değildir. Süyüt'i'nin itikaöı görüş
lerini Muhammed Celal Ebü'l-Fütüh Şeref 
Celfılüddin es-Süyuti menhecühu ve 
c'ırc'ı'ühü'l-kelc'ımiyye (Beyrut, ts.), Abdül
haflz Fergali el-Karanl el-Ifc'ıiı? Celc'ılüd
din es-Süyuti (Kahire 1990), Mervan el
Kaysi 'AJpdetü's-Süyuti min l;)ilc'ıli tefsi
rihi'l-Kur'c'ın (ed-Dirasatü'l-İslamiyye için
de, islamabad 1997, XXXIII/i. s. 5-26 ı adlı 
çalışmalarında incelemiştir. 
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SYKES-PICOT ANTLAŞMASI 

I. Dünya Savaşı sırasında 
Osmanlı Devleti'n in 

Asya'daki topraklarının 
paylaşılması konusunda yapılan 

gizli antlaşma 
(16 Mayıs 191 6). 

_j 

I. Dünya Savaşı'ndan önce Osmanlı Dev
leti'nin tasfiyesi konusunda anlaşamayan 
İtilaf devletleri savaş esnasında da bir iş 
birliği sağlayamadılar. Birinin elde ettiği 
başarı diğerleri için hoşnutsuzluğa yol açı

yor, her devlet diğerlerinin istilasına kar
şı kendi nüfuz bölgesini titizlikle koruyor
du. İ ngiltere ve Fransa'nın Çanakkale'den 
yeni bir cephe açmaya karar vermesi Bo
ğazlar üzerinde tarihi emelleri olan Rus
ya'yı telaşlandırdı. Müttefiklerinin İstan
bul'a yerleşmesinden endişe eden Rusya 
Boğazlar'ın kendisine verilmesini istedi ( 4 
Mart 1915). Aralarında bir anlaşmaya var
madan bu kadar önemli bölgenin Rusya'
ya bırakllmasını doğru bulmayan İngiltere 
ile Fransa, Rusya'nın İttifak devletleriyle 
anlaşması tehlikesini de göze alamadılar. 
İngiltere, Osmanlı toprakları üzerindeki ta
leplerinin yerine getirilmesi şartıyla Rus
ya'nın isteklerini kabul edebileceğini bildir
di ( 12 Mart). Fransa, Osmanlı Asyası'nın 
da paylaşılmasını önerdi (23 Mart) . Pet
rol zengini Arap topraklarını ele geçirmek 
amacıyla Araplar'la gizli görüşmeler yapan 
İngiltere önce Rusya ile anlaşmak gerek
tiğini bildirdi. Büyük Ermenistan vaadiy
le Ermeniler'i kışkırtan Rusya, Doğu Ana
dolu ile Çukurova'yı istiyordu. Mersin ve 
Adana'nın Fransa'ya verilmesini kabul et-

. mesi üzerine Fransa da Boğazlar'ın Rus
ya'ya terkedilmesine razı oldu (10 Nisan). 
Karşılıklı notalarta imzalanan antlaşmaya 
göre İstanbul ve Çanakkale boğazları, Mar
mara denizi, Midye-Enez hattına kadar 
Güney Trakya, İstanbul Bağazı ile Sakar
ya nehri ve İzmit körfezi arasındaki bölge, 
Gökçeada ve Bozcaada Rusya'ya veriliyor
du. Rusya da İngiltere ve Fransa'nın Os
manlı Devleti'nin diğer bölgelerinden uy
gun görecekleri yerleri almalarını ve Os
manlı egemenliğinden ayrılacak Arap ül-



kelerinin bağımsızlığını tanımayı kabul edi
yordu. İstanbul Antiaşması adını alan bu 
ilk gizli paylaşım yeni antlaşmaların yapıl

masına yol açtı. Çanakkale savaşlarında 
zorlanan müttefikler savaşa katılması için 
İzmir ve çevresini Yunanistan'a vermeyi 
kararlaştırdılar ( ı 2 N isan). İtalya ile imza
ladıkları Londra Antiaşması'yla da (26 Ni
san). Oniki Ada ile Trablusgarp'taki işga

lini tanımayı taahhüt ettiler. Ayrıca Asya 
Türkiyesi payiaşıldığında İtalya'ya Akdeniz 
bölgesinden bir pay verilecekti. Buna kar
şılık İtalya , müttefikler yanında savaşa gir
meyi ve müslümanlara ait kutsal yerleri
nin bağımsız bir İslam devletinin egemen
liğinde bırakılınasını kabul ediyordu. 

Savaşın başından beri İngilizler'in Os
manlı yönetimine karşı isyana teşvik et
tikleri Mekke EmiriŞerif Hüseyin, İngilte
re'ye askeri iş birliği teklifinde bulundu. 
Karşılığında bütün Arabistan yarımadası

nı içine alacak ve kendi idaresine bırakıla

cak müstakil bir Arap devleti kurulmasını 

ve halifeliğin Türkler'den alınmasını isti
yordu . İngiltere, Arap bağımsızlığını des
teklemeye hazır olduğunu ve halifeliğe de 
bir Arap'ın getirilmesine çalışacağını bil
dirdi (24 Ekim) . Araplar buna mukabil ba
ğımsızlıklarını kazandıktan sonra İngilte
re'nin Basra ve Bağdat vilayetlerindeki özel 
durumunu tanıyacaktı. Ancak İngiltere, 
Türkçe konuşu lan bölgelerle Fransa'nın 
istediği Suriye kıyılarını, Şam, Hama, Hu
mus, Halep, Musul ve Filistin'i antlaşma

nın dışında bırakmıştı. Şerif Hüseyin ise 
yalnızca Türkçe konuşulan Mersin ve Ada
na gibi bölgelerden vazgeçtiğini bildirdi 
(5 Kasım). İngiltere , Şerif Hüseyin'in en 
büyük rakibi Necid Emiri İbn Suud ile de 
gizli bir antlaşma imzalayarak Şerif Hü
seyin'e vaad ettiği Necid topraklarında ve 
Basra körfezi kıyılarında (Küveyt har iç) İbn 
Suud'un bağımsızlığını tanımayı taahhüt 
etti (26 Aralık) İngiltere'nin bu ikiyüzlü po
litikasından habersiz olarak Halep ve Bey-

rut konusundaki iddialarını sürdüren Şerif 
Hüseyin, İngiliz-Fransız ittifakını bozma
mak için Suriye ve Lübnan üzerindeki is
teklerinin çözümünü savaştan sonraya er
telediğini bildirdi. Türkler'e karşı savaşa 
hazırlanabilmeleri için kendilerine para ve 
silah yardımında bulunulmasını ve barış 
sırasında Araplar'ın yalnız bırakılmaması 

konusunda güvence verilmesini talep etti 
(ı Ocak I 916) Şerif Hüseyin'in İngiliz-Fran
sız ittifakını bozacak davranışlardan kaçın
ma yolundaki yazısını senet saydığım ve 
istenen yardımın yapılacağını bildiren İn
giltere Araplar'ın yalnız bırakılmayacağı ko
nusunda da güvence verdi (30 Ocak) . 

İngiltere, Arap ayaklanmasını garanti
ledikten sonra Osmanlı Asyası'nın pay
laşılması konusunu görüşmek için Fran
sa'dan bir temsilci göndermesini istedi. 
İngiltere'nin Araplar'la gizlice anlaşmasın
dan memnun olmayan Fransa, Beyrut es
ki konsolosu François Georges Picot'yu özel 
temsilci olarak yolladı. İngiltere de Dışişle
ri Bakanlığı müsteşarı Sir Mark Sykes'ı gö
revlendirdi. Kasım 191S'te iki devlet ara
sında Londra'da başlayan görüşmeler uz
laşmayla sonuçlandı (3 Ocak ı 916). Genel
de İ ngiltere'nin bakış açısını yansıtan ant
laşma tasiağına göre İngiltere Beyrut'un 
Sur iye'de kurulacak Arap devletinin için
de yer alması önerisinden, Fransa da Filis
t in'in Suriye'nin bir parçası olması isteğin
den vazgeçiyordu . Bölgenin sadece kendi 
egemenliği altında bulunması iddiasından 

da vazgeçen Fransa, Filistin'de uluslarara
sı bir rej im kurulmasını ve Basra'dan Filis
tin'e kadar uzanan bölgenin İngiltere 'nin 
kontrolüne veya egemenliğine verilmesi
ni kabul ediyordu. Buna karşılık İngiltere . 
Fransa'nın Suriye'nin sahil bölgesi ile Ki
likya'nın tamamını almasına ve İran sını 
rına kadar uzanan bölgenin Fransız nüfu
zuna bı rakılınasına onay veriyordu. İtal 
yanlar'dan gizlenen antlaşma taslağının 

Gizli 
antlaşmalara 

göre 
iNGiLIZ NÜFUZ 

BÖLGESI 
Anadolu ve 
Ortadoğu'nun 

taksimi 
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Rusya tarafından onaylanması gerekiyor
du. Sykes ve Picot, Petrograd'a giderek 
antlaşma taslağını Ruslar 'a gösterdiler (ll 
Mart). Çanakkale başarısızlığının yol açtığı 
iç huzursuzluğu yeni toprak kazanımlarıy
la gidermeye çalışan Rusya, Ermeniler'in 
yardımıyla işgal ettiği Doğu Anadolu 'dan 
çıkmayacağını açıklayarak artık Ermenisiz 
Ermenistan siyaseti gütmeye başlamıştı . 

Fransız etki alanının İran sınırına kadar 
uzanması nı Rusya'nın güneye doğru ge
nişlemesini engelleyeceğini ileri sürerek 
tasiağa karşı çıktı. Ruslar ancak Trabzon, 
Erzurum, Bitlis, Muş ve Siirt ile Türk- İ ran 
sınırını içeren kuşağın kendilerine verilme
si karşılığında antlaşma taslağını onayiaya
bileceklerini bildirdiler. Sinop Limanı'nın 
da Rusya'nın etki alanına dahil edilmesini 
istemeleri yeni bir Fransız-Rus anlaşmaz

lığına yol açtı. İngilizler, Kerkük üzerindeki 
iddiasından vazgeçmesi karşılığında Fran
sa'ya Sivas-Kayseri bölgesinden ek toprak 
verilmesini önerdi. Öneriyi kabul eden Fran
sa ile Rusya arasında imzalanan antiaş
ınayla (26 Nisan) Aladağ , Kayseri , Akdağ , 

Yıldızdağ, Zara, Eğin ve Harput arasında 
kalan topraklar Fransa'ya verildi. Erzurum, 
Van, Bitlis, Muş, Siirt ve Trabzon Rusya'
ya bırakıldı. Trabzon'un batısındaki sınır 
daha sonra belirlenecekti. Buna karşılık 
Rusya, Suriye ve Mezopotamya'nın İngil
tere-Fransa arasında paylaşılmasını kabul 
etti. 

Rusya'nın onayını aldıktan sonra İngil 
tere ve Fransa arasında Sykes-Picot Ant
Iaşması imzalandı ( 16 Mayıs 19ı6) , 9 ve 16 
Mayıs'ta mektup teatisiyle tasdik edildi. 
Buna göre Suriye'nin kıyı bölgesiyle Ada
na ve Mersin Fransa'ya veriliyordu. Basra 
ve Bağdat vilayetleriyle Hayfa ve Akka !i
manları İngiltere'ye bırakılıyor, Dicle ve Fı
rat sularının etki bölgelerinde ortak kul
lanımı garanti ediliyordu. İskenderun ser
best liman ve Filistin uluslararası bölge olu
yordu. Arabist an toprakları, Akka-Kerkük 
çizgisiyle ikiye bölünerek kuzey kısmı Fran
sız, güney kısmı İngiliz nüfuzuna bırakılı
yordu. Musul vilayetini içine alan Fransız 
nüfuz alanı İran sın ırına kadar uzanıyor
du. İngiltere'nin etki alanı ise Filistin'den 
Mezopotamya'ya kadar geniş bir bölgeyi 
kapsıyordu. İngiltere ve Fransa kendi nü
fuz bölgelerinde Arap devletleri kurmayı 
ve bunları korumayı taahhüt ediyordu. Rus
ya tarafından onaylanan Sykes-Picot Ant
Iaşması (23 Mayıs) Şerif Hüseyin'in istedi
ğinden tamamen farklı bir antlaşma idi. 
Şerif Hüseyin'e bırakınayı vaad ettiği top
rakların bir kısmını İbn Suüd'a veren İngil
tere, kalan kısmını da Fransa ile paylaş-
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mak ve nüfuz bölgelerine ayırmak sure
tiyle Araplar' ı ikinci defa aldatmış oluyor
du. Şerif Hüseyin ise gizli antlaşmalardan 

habersizdi ve Mekke'de Arap ayaklanması

nı başiatmıştı (lO Haziran). Kendini Ara
bistan kralı ilan edince (5 Ekim) İngiltere 
tarafından bağımsız Hicaz hakimi olarak 
tanındı. İngilizler'le anlaştığı halde Osman
lı yönetimine karşı resmen isyan etmeyen 
İbn Suud da İngilizler'i Basra körfezinde 
rahat bırakarak Irak'taki savaşlarını ko
laylaştırdı . Osmanlı Asyası'nın gizlice pay
laşıldığını öğrenen İtalya, müttefiklerine 
Londra Antiaşması'nı hatırlatıp Mersin'
den İzmir' e kadar uzanan bölgeyi istiyor
du. İtalyan talepleri, Fransız ve Yunan is
tekleriyle çatıştığı gibi İzmir'in İtalya'ya ve
rilmesine Rusya da karşı çıkıyordu . Niha
yet Rusya'da Şubat ihtilali'nin başlamasın
dan ve çarlığın yıkılmasından sonra bas
kılarını arttıran İtalya ile İngiltere ve Fran
sa arasında Saint Jean de Maurienne Ant
Iaşması imzalandı ( 17 Nisan 1917). Buna 
göre Mersin hariç Antalya, Konya, Aydın 
ve İzmir bölgeleri İtalya 'ya ver iliyordu, ay
rıca İzmir'in kuzeyinde geniş bir nüfuz ala
nı tanınıyordu. İngiltere ve Fransa İzmir'
de, İtalya Mersin, İskenderun, Hayfa ve 
Akka'da serbest liman kurabilecekti. 

Saint Jean de Maurienne Antiaşması 
müttefikler arası gizli antlaşmalar zinci
rinin sonuncusu oldu. Bundan sonra esas 
sorun bu antlaşmaların ne derecede uygu
lanabileceğiydi. Çarlık Rusyası'nın çöküşüy

le birlikte esasen bütün tablo değişmeye 
başlamıştı. Arap milliyetçiliğinin gelişimine 

bağlı olarak İngiltere'nin Sykes-Picot Ant
Iaşması'nı uygulama arzusu giderek azalı
yordu. Balfour Deklarasyonu ile Filistin'de 
yahudi devletinin destekleneceğini açık

laması (2 Kasım) meseleye yeni boyutlar 
kattı. Rusya'da iktidara gelen Bolşevikler, 
çarlık döneminde yapılan bütün gizli ant
laşmaları reddederek bunları dünya ka
muoyuna duyurdular (8 Kasım). İngiliz baş
bakanı da Rusya'nın çöküşüyle birlikte Ya
kındoğu'daki durumun tamamıyla değiş
tiğini ileri sürerek Ermenistan, Arabistan, 
Suriye ve Filistin'in farklı milli durumları

nın tanınması gerektiğini açıkladı (5 Ocak 
1918). Brest-Litowsk Barış Antiaşması'nı 
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imzalayıp (3 Mart 1918) savaştaele geçir
diği yerleri terkeden Rusya, Berlin Antiaş
ması'yla (1878) topraklarına kattığı Kars, 
Ardahan ve Batum 'u Osmanlı Devleti'ne 
iade etti. Suriye'yi ele geçiren İngiltere, 
Şerif Hüseyin'in oğlu Emir Faysal'ın bura
da bağımsızlığını ilan etmesine izin verdi 
(4 Ekim) . Bulgaristan'ın teslim olmasın

dan (29 Eylül) sonra, savaşı sürdürmesi 
zorlaşan Osmanlı hükümeti de Mondros 
Mütarekesi'ni imzalamak zorunda kaldı 
(30 Ekim) . İngiltere mütarekeye rağmen 
Musul'u da ele geçirdi (8 Kasım). 

Fransa, Paris'te toplanan Barış Konfe
ransı'nda (18 Ocak 1919) Sykes-Picot Ant
Iaşması gereğince Suriye'nin kendi hakkı 
olduğunu açıkladı. Bu antlaşmanın artık 

geçerliliğinin kalmadığını ileri süren İngil
tere ise bazı talepleri garanti altına alının
caya kadar Suriye'yi boşaltmak niyetinde 
değildi. Ayrıca Filistin'in Suriye'den ayrıla
rak İngiliz mandası altına girmesini isti
yordu. İngilizler'in konferansta temsilini 
sağladıkları Hicaz da bütün Arap toprak
larını talep ediyordu. Siyonistler, Balf our 
Deklarasyonu ile verilen sözü hayat a ge
çirmenin peşindeydiler. İtalya da Londra ve 
Saint Jean de Maurienne antlaşmalarıyla 
vaad edilen toprakları istiyordu. İngiltere 
ve Fransa, Rusya tarafından onaylanma
dığını ileri sürerek antlaşmanın bağlayıcı 
olmadığını açıklayınca İtalya , Antalya ve 
çevresine asker çıkardı. İtalya'nın geçici bir 
süre konferanstan çekilmesini (24 Nisan) 
fırsat bilen İngiltere, Yunanlılar'ın İzmir'i 
işgal etmesini sağladı (15 Mayıs 1919). iz
mir'in işgali Anadolu'da başlayan milli di
renişin gelişmesini hızlandırdı. İngiltere, 
Amerika'nın Ermeni mandasını kabul et
meyeceğinin anlaşılması üzerine birlikleri
ni Kafkaslar'dan çekmeye başladı ( 15 Ağus
tos). İngiltere'yi Ermeniler'i terketmekle 
suçlayan Fransa da gizli antlaşmalarla ken
disine önerilen Anadolu topraklarını ele 
geçirdi. İngiltere, Fransa ile yapılan Eylül 
Antiaşması gereğince Maraş, Urfa ve An
tep'in denet imini Fransızlar'a; Şam, Ha
ma, Hum us ve Halep'in denetimini Arap
lar'a devretti. Suriye'nin batısını da Fran
sa'ya verdi. Londra'da yapılan aralık gö-

rüşmelerinde Filistin'in İngiliz , Suriye'nin 
Fransız mandası altına girmesi kararlaş
tırıldı . Araplar, Suriye ve Lübnan üzerinde 
Fransız mandasını tanımayı kabul edecek 
ve Fransa dört şehrin bulunduğu bölge
de kendi denetiminde kurulacak bir Arap 
devletini tanıyacaktı. Fransa'nın İngilte
re'den devraldığı Kilikya'da yerli Ermeni
ler'i askere alarak Türkler'e saldırtması 

üzer ine milli kuwetler karşılık vermeye 
başladı . Olaylardan istanbul hükümetini 
sorumlu tutan İngiltere, Babıali'ye bir no
ta verip saldırılar durdurulmadığı takdir
de istanbul'un işgal edileceğini bildirdi ( 13 
Şubat 1920). İstanbul'u fiilen işgal altına 
alan müttefikler (16 Mart) hazırlanan Sevr 
Antiaşması'nın Osmanlı hükümetine ka
bulünde etkili oldular (ı O Ağustos). Padi
şah tarafından onayianmayan antlaşma 
Anadolu'da başarıyla yürütülen Milli Mü
cadele sebebiyle geçersiz kalmaya mah
kümdu. Sevr Antiaşması'nın uygulanması

nın mümkün olmadığını anlayan mütte
fikler antlaşmanın Türkler lehine gözden 
geçirilmesini istiyordu. Ankara hükümeti
nin 1922'de Yunanlılar karşısında kazan
dığı büyük zafer ertesi yıl Lozan'da yeni 
sayılabilecek bir antlaşmayla sonuçlandı. 
Yeni Türk devletini ilgilendiren bütün me
selelerde bir diplomatik başarı sayılan Lo
zan Antlaşması , Arap mandalarının Sevr 
Antiaşması'ndaki dağılımın ı aynen koru
makta ve bunun temelinde yatan Sykes
Picot Antiaşması hükümleri, buraların 24 
Temmuz 1923 tarihinde Cem'iyyet-i Ak
vam'a havale edilmesinin mesnedini oluş
turmaktaydı. 
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