
SARi KA 

ilhak Şarika'nın en büyük siyasi problem
lerinin başında gelmektedir. Emirlik top
raklarında yer alan H ur Fekkan ve Kelba, 
doğuda Uman körfezi boyunca uzanan Ba
tine sahil şeridinde bulunduğu için Şarika 
yedi emirlik arasında hem Basra körfezin
de hem Uman körfezinde kıyısı olan tek 
emirliktir. EbQzabl (Abudabi) ve Dübey'den 
sonra en zengin üçüncü üye konumun
daki Şarika barındırdığı eğitim kurumları 
ile konfederasyonun ve bölgenin kültür 
merkezidir. 1971 'de Birleşik Arap Emirlik
leri'nin kurulmasından sonra 1972 yılından 
itibaren Şarika Emirliği, İngiltere Exeter 
Üniversitesi'nde doktora yapan Şeyh Sul
tan b. Muhammed el-Kasımi tarafından 
yönetilmektedir. 

xvııı. yüzyılın ortalarına doğru Şarika ve 
Re'sülhayme'de güçlü bir donanma ve ka
ra ordusu oluşturan Kavasim kabilesinin 
reisi Rahmet el-Matarl bölgede kabilesi
nin nüfuzunun artmasına zemin hazırla
dı. Aynı dönemde Hürmüz halkının bir kıs
mı Şarika'ya göç etti. ı. Dünya Savaşı'nın 
başlarında Arabistan'ın bu kesimindeki ha
kimiyet Osmanlı Devleti'ndeydi. Ancak Os
manlılar'ın savaştan mağlQp çıkması üze
rine İngilizler güç kazandılar. 193Z'de bu
rada İngiliz hava kuwetleri üssünün kurul
ması ile Şarika ekonomik açıdan gelişme 
kaydetti; 19SZ yılında da bağımsız emirlik 
olarak tanındı. 

196S'te Emir Halid b. Muhammed za
manında Halid Limanı ve arkasından Su
udi Arabistan'ın ekonomik desteğiyle Şa
rika-Re'sülhayme otoyolu yapıldı. 1966-
1971 yılları arasında ülke yapılaşma ve 
sosyal modernleşme hamlelerine sahne ol
du. 1971 'de federasyon un kurulmasından 
sonra ortak bütçeden pay almaya başla-
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yan Şarika'da petrol çıkarıldı ve hızlı bir kal
kınmayla EbQzabl ve Dübey'in başarıları 
takip edildi. 1974'te az miktardaki doğal 
gaz ve ham petrol ihracatı 1988 yılından 
bu yana büyük bir gelişme kaydetti, bu
na bağlı olarak ülke topraklarında günlük 
ham petrol çıkarılması 40.000 varile yük
seltildi. Şarika'da petrol sanayiinden baş
ka çimento sanayii bulunmaktadır. 

Şarika'da eğitim seferberliği, 19S3'te böl
gede ilk modern okulun açılmasıyla baş
lar. 1977'de Amerika'daki Delaware Eya
let Üniversitesi tarafından kurulan Şarika 
Amerikan Üniversitesi, yalnız Birleşik Arap 
Emirlikleri için değil bütün körfez ülkeleri 
için önem taşıyan bir eğitim kurumudur. 
Günümüzde SOOO öğrencinin eğitim gör
düğü üniversitenin fakülteleri arasında tıp, 

mühendislik, işletme, mimarlık ve bilim
sanat fakülteleri bulunmakta, üniversite 
bünyesinde ayrıca California Üniversitesi'
nin kurduğu bir deprem gözleme merke
ziyle bir rasathane faaliyet göstermekte
dir. 199Tde ülkenin ilkyerli üniversitesi ola
rak kurulan Şarika Üniversitesi on iki fa
kültesiyle eğitim faaliyetlerini sürdürmek
tedir. 

Sarika Havaalanı ' nda modern bir cami 

Z008 yılı başlarına ait tahminlere göre 
890.000 olan Şarika Emirliği nüfusunun 
yarıdan fazlasını göçmen işçi ve görevliler 
meydana getirmektedir. Bu nüfusun çok 
büyük bir kısmı Şarika şehrinde oturur 
( 80 ı. 000). Basra körfezi kıyısında yer alan 
ve Şerce adıyla da tanınan şehir çok dü
zenli bir plana ve modern bir görünüme 
sahiptir. Şarika Emirliği bir parklar diyarı
dır. Bir kısmı H ur Fekkan, bir kısmı Kelba'
da bulunan bu parklar otuz kadardır ve 
Şarika'ya çok sayıda turist çeker. 
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ŞARK MESELESi 

Osmanlı Devleti' nin 
tasfiyesi ve topraklarının 

paylaşımı kavgası . 
_j 

Avrupa tarihi içinde önemli bir yer tutan 
ve "Türkler'in Avrupa'dan atılması" şek
linde tanımlanabilen Şark meselesi yaban
cı dillerde yerleşmiş bir terim olarak (Die 

Orientalische Frage, VostoEmyj vopros, La 
question d' orient, The Eastern Ouestion) 

geniş çağrışımlar oluşturur. Ancak bunun, 



genelde hep yapılageldiği üzere bütün de
virleri kapsayan bu anlamdaki tek bir ta
rif içine sıkıştırılması isabetli değildir. Hat
ta kavramı "Doğu sorunu" diye ifade et
menin. bu kelimelerin tarihsel yüklemeler 
itibariyle içierinin boş olduğuna ve özel
likle dildeki sadeleştirme sonucunda orta
ya çıkan "doğu" kelimesinin coğrafi çağrı
şım ağırlıklı olarak tarihi malzemenin yo
ğunluğunu taşıyan bir tabir haline dönüş
mediğine işaret etmek gerekir. Şark me
selesi kavramınının. "XIX. yüzyıldaki Os
manlı zayıflamasının neticesinde toprak
larının paylaşılması" anlamında bir miras 
kavgası şeklinde algılanması en doğru yak
laşım sayılmakla beraber genelde bunun 
kapsamının Türkler'in Anadolu'ya girişine 
kadar (ı 071 ) geriye götürülmesi söz ko
nusu olmaktadır. Bununla beraber Türk 
genişlemesi ve fetih harekatının. bunun Av
rupa nezdinde arzettiği tehdit ve tehlike
nin bertaraf edilmesi için verilen ve yüz
yıllar süren mücadelelerin (Türk meselesi) 
"Osmanlı Devleti'nin tasfiyesi" manasma 
gelen bu mirası paylaşma aşamasından 
ayrılması icap etmektedir. Şark meselesi
nin ortaya çıktığı kendi zaman dilimi için
de bile şartlara ve durumlara göre farklı 
şekillerdeki alt tanımlamalarla tarif edil
mesi gerektiği gözden uzak tutulmama
lıdır. Genel olarak Şark meselesi, emper
yalist politikalar izleyen büyük devletlerin 
(düvel-i muazzama) Osmanlı Devleti'nin 
başta Avrupa'daki kısmı olmak üzere özel
likle Ortadoğu'ya ve diğer yerlere (Afrika) 
yayılmış geniş topraklarının paylaşımı, dev
letin hükümranlık sahası üzerinde siyasi ve 
iktisadi tahakküm kurulması. bu arada 
müslüman olmayan halkların durumları
nın istismar edilmesi, bağımsızlık mücade
lelerine maddi ve manevi destek verilme
si ve bunun, Avrupa -ve geç dönemlerde 
Amerika Birleşik Devletleri- kamuoyunun 
kazanılması amacıyla yoğun bir anti-Türk 
propagandası halinde yürütülmesi anla
mında, Osmanlı gücünün XVIII. yüzyıl ba
şından itibaren kendini hissettiren gerile
mesiyle beraber gelişen kendi aralarında
ki şiddetli rekabetin geleneksel bir tanım
lamasıdır. 

Türkler'in Anadolu'ya girmesinin Doğu 
Roma imparatorluğu'nun akıbetini belir
leyen bir gelişme olduğu bilinmekle bera
ber bunun beşeri coğrafyada yol açtığı de
ğişiklikler siyasal sonuçlarından daha önem
lidir. Anadolu'da meydana gelen Türk-müs
lüman ağırlıklı toplumsal değişikliğin mev
cut etnik ve dinsel kitlelerin aleyhine ge
lişmesi, zaman içinde nüfus bakımından 
baskınlık arzetmesi ve özellikle XIX. yüz-

yılın ikinci yarısından sonra aldığı büyük 
göçler sebebiyle bu niteliğini daha da art
tırması. imparatorluğun bu kesimindeki 
parçalanma sürecinin neticesiz kalmasın
da önemli bir amil teşkil etmiştir. Bununla 
birlikte aynı gelişmenin imparatorluğun 
Avrupa'daki topraklarında da söz konusu 
olduğunu söylemek mümkün değildir. Bun
da nüfus oranlarındaki. erken tarihli fetih
lere rağmen kapatılamayan önemli farklı
lık yanında, komşu büyük devletlerin Türk 
tehdidi ve tehlikesini savuşturan ve niha
yet tamamen zararsız hale getiren. yüz
yıllar boyunca ısrarla takip ettikleri dire
nişlerinin başlıca etken olduğu açıktır. 

Bu tehdit ve tehlike Türkler'in Rumeli'
ye geçişleriyle güncel bir olay haline gelmiş 
ve önlenmesi için birçok defa Haçlı seferi 
özelliği taşıyan . bütün Avrupa çapında ge
niş boyutlu katılımlarla silahlı mücadele 
verilmiştir. Osmanlı Devleti. ilk asırlarında 
karşılıklı hükümdarların idaresinde cere
yan eden büyük meydan savaşları netice
sinde (1389 Kosova, 1396 Niğbolu, 1444 
Varna, 1448 ll. Kosova savaş l arı) Anado
lu'nun ve daha sonra Arap vilayetlerini oluş
turacak geniş toprakların ( 14 73 Otlukbe
li, 1514 Çaldıran. 1516, Mercidabik, 1517 
Ridaniye savaş l arı) tamamen hakimiyet al
tına almasından çok önce Rumeli ve Bal·· 
kanlar'da geniş topraklar ele geçirmiş ve 
buralardaki devletlerin (Bulgar, Sırp , Bos
na kra ll ıkları, Doğu Roma imparatorluğu'n
dan artakalan son ka le istanbul, Mora des
potlukları , Arnavut luk) tarihe karışmasına 
yol açmış. Adalar denizinde (Arşipel 1 Ak
deniz 1 Ege) hakimiyet kurmuş. Tuna-Ka
radeniz havzasındaki prenslikleri (Eflak
Boğdan) ve Karadeniz'i bir iç deniz haline 
getirmek üzere Kırım Hanlığı'nı egemen
liği altına almış. daha Doğu ve Güneydo
ğu Anadolu'nun ele geçirilmesinden en az 
1 00 yıl öncesinden Adriyatik sahillerine 
ulaşmış ve Macaristan'ın fethiyle (ı 526 

Mohaç Savaşı) Viyana kapılarına dayan
mış bulunuyordu. Bu durum karşısında 
Türk meselesinin Avrupa'nın beka davası 
olduğu ve hayati bir önem taşıdığı açıktır 
ve 1354'ten 1683'e ( Rumeli'ye ayak basıştan 
ll. Viyana muhasarası hezimetine) kadar gelen 
dönemi Şark meselesinin birinci aşaması 
olarak kabul eden tarihçiler (Grothusen, 
s. 8 ı) bunu böyle algılamıştır. Öte yandan 
Avrupa'nın Türk meselesi olarak gördüğü 
şeyin. Türkler için de kızılelma idealiyle bir 
büyük ideal halinde bütün "diyar-ı küfrü 1 
darü'l-harbi" islam bayrağı altına sokmak 
anlamında bir Garp meselesi olarak algı
landığı gözden kaçırılmamalıdır. Çatışma 
iki din ve iki uygarlık arasındaki mücade-
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le şeklinde sürüp gitmiş; savunma. hıris
tiyan din ve kültür dünyasının büyük dev
let olma yolunun Osmanlı savaş mekaniz
masıyla karşı karşıya gelmekten geçen 
komşu devletleri (Venedik, ispanya-Alman 1 

Avusturya-Macar, Lehistan ve Rusya) tarafın
dan üstlenilmiş. zamanla Fransa, ingilte
re gibi diğer Avrupa güçlerinin de katılı
mıyla genel bir durum almıştır. Böylece 
Türk meselesi, XV. yüzyılın başından itiba
ren Hıristiyanlığa ve bunun oluşturduğu 
uygarlığa karşı hayati bir tehdit ve tehli
ke olarak bir Avrupa meselesi haline gel
miştir. Avrupa kamuoyu vicdanında yer 
etmiş olan anti-Türk imaj ve izlenimleri
nin doğması ve yerleşmesi bu dönem için
de gerçekleşmiştir. Özellikle XVI. yüzyıl bo
yunca. icadından beri matbaanın kötüye 
kullanılmasının en parlak örneğini teşkil 
etmek üzere Türk meselesine dair 2500'
den fazla yazının (bröşür. kitap, risale, 
havadisname, varaka, tezhllat) basılması. 
Türkler aleyhinde genelde insafsızlık bo
yutunda haksızlık ve abartılar içeren. gü
nümüze kadar gelen olumsuzlukları mey
dana getiren ve sorgulanmadan kabul gö
ren yargıların bütün Avrupa'da yaygınlaş
masında en önemli etken olmuştur. 

Türk meselesi, XVIII. yüzyılda (ı 699 Kar
lofça ve özell ikle 1774 Küçük Kaynarca ant
laşmaları sonrası) hayati tehdit ve tehli
ke boyutunun ortadan kalkmasından ötü
rü giderek önemini kaybetmiş ve şekil de
ğiştirmeye başlamıştır. Zayıflayan Osman
lı Devleti, üç kıtada sahip bulunduğu ge
niş toprakları sebebiyle güçlenen komşu 
devletlerin (Rusya ve Avusturya) ve deniz 
aşırı sömürge imparatorlukları kurarak 
dünya devleti olma yolunda önemli ilerle
meler kaydeden, doğrudan sınırdaş olma
yan ülkelerin (ingi ltere ve Fransa) başka 
anlamda bir ilgi odağı haline gelmiştir. 
Toprakları için yapılan paylaşım projeleri, 
devletin çöküş aşamasına Avrupa'daki bü
yük güçlerin kendi çıkarları istikametinde 
duydukları ilginin yol açtığı anlaşmazlıklar 
XIX. yüzyılda Şark meselesi adı altında 
anılmaya başlanmış ve Avrupa devletler 
arası sisteminin ve genel barışın en önem
li konularından birini oluşturmuştur. Hat
ta bu gelişme. adlandırmanın yanıltıcılığı 
altında aslında Şark'la alakası olmayan 
başlıca bir Avrupa meselesi haline gel
miştir (a.g.e., s. 80) Devletler arasındaki 
denge siyaseti. bir başka devletin çıkarı
nı zedelemeden gerçekleşmesi mümkün 
olamayacağından bir büyük gücün özel
likle çok uluslu Osmanlı Avrupa coğrafya
sını tek başına parçalayıp paylaştırması
na veya tamamen kendine mal etmesine 
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izin vermemekteydi. Bununla, böyle bir 
şeye muktedir olduğunu birkaç defa ispat 
edecek olan Rusya'nın kastedildiği açık
tır. 1699 Karlofça Anttaşması ile başlayan 
süreçte, özellikle 177 4 Kaynar ca Anttaş
ması'ndan sonra daha açık şekilde ortaya 
atılan soru, önlenemez bir çöküş içine gir
miş olduğu var sayılan Osmanlı Devleti'n
de yaşayan Türk-müslüman hakim taba
kası dışındaki milyonlarca hıristiyan halkın 
akıbetinin nasıl belirleneceğiydi. Bu dev
letin ani ölümü genel bir miras savaşıyla 
Avrupa'yı kana bulayabileceğinden ayakta 
tutulması, bilhassa XIX. yüzyılın ikinci ya
rısından itibaren Rusya karşısında İngil
tere'nin tavır koyduğu, Avusturya tarafın
dan desteklenen bir siyaset haline dönüş
müştür. Çeşitli zamanlarda meydana ge
len parçalanmaları ise Avrupa'da savaş teh
likesini azaltan bir unsur olmuştur. Hatta 
devletler arası dengeleri zedeleyen, baş
ka bölgelerde yapılan işgaUer, ithaklar ve 
bölünmeler sebebiyle aralarında çıkan cid
di anlaşmazlıkların telafisinde Osmanlı top
raklarından yararlanılması Şark meselesini 
Avrupa genel barışının emniyet supabı ha
line getirmiştir (Geiss, s. 136; Gencer, Die 
Rolle der "Orientalischer Frage ", s. 13). 

Büyük devletler arasında 1814-1912 yılla
rında düzenlenen üç kongreden ikisinin, 
yirmi dört konferanstan on ikisinin Şark 
meselesiyle ilgili olması (Baumgart, s. 9-
1 O) bu anlamda bir önem taşır. 

Kavramın tarihsel bir terim şeklinde Rum 
isyanı sebebiyle Verona görüşmeleri esna
sında ( 18 2 2) ortaya çıktığı ileri sürülmekle 
beraber (Grothusen, s. 86; Adanır, s. 275) 

bunun asrın başında belirgin hale gelen 
sürecin adının konulmasından başka bir 
şey olmadığı açıktır. Ancak bu tarihte kav
ramın ağırlıklı biçimde Osmanlı Güneydo
ğu Avrupa topraklarına işaret ettiği , Or
tadoğu veya Afrika'daki topraklarına atıf
ta bulunulmadığı açıktır. Bu bölgeler, İngi
liz-Fransız zıddıyetinin nüfuz mücadelesi 
alanı haline gelecekleri ana kadar kavra
mın dışında kalmıştır. Dolayısıyla 1683 yı
lından sonra meselenin ana bölgesini Gü
neydoğu Avrupa oluşturmuştur. Bu tarih
ten itibaren bölgede giderek artan bir şe
kilde Rusya'nın ağırlığını hissettirmesi me
seleye yeni bir boyut kazandırmış ve bu 
husus özellikle Osmanh-Avusturya müna
sebetlerinde kendini göstermiştir. Ziştovi 

Antiaşması (ı 79 ı ) , iki devlet arasındaki 
düşmanlığın bundan böyle silahlı bir ça
tışmaya meydan verilmeden sürdürülme
si ve yumuşatılarak sona erdirilmesi gibi 
ilgi çekici bir netice vermiştir. 1. Dünya Sa
vaşı'nda bu iki hasının aynı düşman (Rus-

354 

ya) karşısında bir ittifak içine girmesi, Şark 
meselesinin -terminoloji olarak bağımsız 
veya birbiri içine giren kavramlar halinde 
tartışılan- Güneydoğu Avrupa, Balkanlar 
ve Tuna havzasında artık sona erdiğinin 
göstergesi sayılmıştır. Prusya-Aiman kuv
vetleri karşısında uğradığı ağır yenilgi ne
ticesinde Macaristan kanadıyla yeni bir 
devlet (Avusturya-Macaristan, 1867- 1918) 

oluşturmak mecburiyetinde kalan Avus
turya, bu tarihten itibaren Güneydoğu Av
rupa 'ya ve Osmanlı Devleti'nin elinde tut
tuğu topraklara doğru daha fazla ağırlık 
vermek zorunda kalmış, Ortaçağ'larda kay
bettikleri toprakların peşinde koşan, başta 
Macaristan olmak üzere ulus-devlet bü
tünleşmesini amaçlayan diğer benzer et
nik ve dini halkiara sahip olarak Osmanlı 
Devleti ile aynı zafiyet halini paylaşmaya 
başlamış ve Şark meselesinin kendisi için 
de söz konusu edildiğini görmüştür. "Bo
ğaz' daki hasta adam" ve "Tuna'daki has
ta adam" neticede aynı ilietin kurbanı ol
muştur (1918). 

Ekonomik çıkarlarının yönlendirdiği ya
yılmacı siyaseti dışında Ortodoksluğun bas
kınlığı ve etkinliği sebebiyle bilhassa Bal
kanlar'daki hıristiyan kardeşlerinin Türk 
boyunduruğundan kurtarılması misyonu 
Rusya'nın emperyalist ihtiraslarının Şark 
meselesine yaklaşırnma farklı bir boyut ka
zandırmıştır. Üçüncü Roma ideali ve Aya
sofya kubbesine "haçın rekzi" meselenin 
itici gücünü meydana getirmiş , askeri, 
ekonomik ve yayılınacılık gibi etkenler ya
nında Osmanlı topraklarında yaşayan Or
todoks halkları da heyecantandıran ve Rus
ya ile emel birliği içine sokan en önemli 
kültürel ve dini etken olmuştur. Bu etken, 
kültürel-dini açıdan Şark meselesini bir
birine karşıt Grek-Ortodoks ve Roma-Ka
tolik anlamında Doğu-Batı ikilemine ayı
rırken (Grothusen, s. 94) bunları mesele
nin Türk-İslam parçasıyla da karşı karşı
ya getirmiştir. Her üç unsurun liberal Batı 
ile yakın ilişkiler kuran kesimlerinin kendi 
halklarına aktardıkları kültürel birikimler, 
Aydınlanma dönemi fikirleri ve Fransız ih
tilali neticeleriyle çağdaş eğitimden geçen 
ve sanayileşen dünyayı çeşitli fikir hare
ketleri ve sosyal görüşleriyle kavrayışları 
meselenin iç dinamiklerine yeni bir yön ve 
güç vermiş , bu anlamdaki büyük devlet 
politikalarını da zora sokırnuştur. 

Şark meselesinin gelişmesinde Osmanlı 
Devleti'nin kuzeydeki güçlü komşusunun 
hakim rolü üstlenmiş olmasından ötürü 
konunun takibinde Rusya siyasetinin esas 
etken olarak alınması kaçınılmazdır. 177 4'
ten sonraki gelişmelere bakıldığında Os-

manlı Devleti için Şark meselesi, Batı kar
şısındaki gerilemenin nasıl telafi edileceği 
ve devletin eski gücünü tekrar kazanması 
için ne gibi reformların yapılması gerekti
ği gibi meselelerle bağlantılı biçimde ger
çekte bir Batılılaşma sorunu halinde ağır
lık kazanmış , yenilenme ve yeniden yapı
lanma dönemlerine ( Nizam-ı Cedld ve Tan
zimat) girilmesinde önemli bir etken ol
muştur. Bu tarihlerden itibaren Osmanlı 
devlet adamları, Lehistan (ı 795) ve Yene
dik'in ( 1797) tamamen ortadan kalkırna
sıyla sonuçlanan bölünmelerine benzeyen 
bir akıbetten kaçınmanın yollarını ararken 
Avrupa için Şark meselesi denildiğinde ge
nellikle Osmanlı Devleti ile Lehistan'ın ka
derinin ne olacağı hususu anlaşılmaktay
dı (Davison, s. 268-269) . 1768'de başlayan 
büyük savaşta Rusya'nın Memleketeyn'i 
ve 1772'de Kırım'ı işgal etmesi karşısında 
meselenin dengelere riayet boyutunu er
ken tarihlerde gündeme getirmiştir. Bu 
ilkenin ilk kurbanı Prusya'nın da katılma
sıyla bu üç güç arasında paylaşılan Lehis
tan olmuştur ( 1772). Ancak buradan his
sesine düşen yerler, Avusturya'nın Tuna 
beyliklerinin Rusya'nın eline geçmemesi 
gerektiğiyle ilgili temel siyasetini etkileme
miştir. 177S'te Osmanlı Devleti ile Rusya 
karşıtı bir ittifak içine girmesi, 1853'te 
Memleketeyn'i tekrar işgal eden Rusya'yı 

savaşa iştirak tehdidiyle buralardan uzak
laştırması yine bu anlamdadır. Bu hassa
siyet, Memleketeyn'in 1856 Paris Anttaş
ması'ndan sonra birleşik bir prenslik hali
ne gelmesini ( 1859) ve Berlin Kongresi'n
de bağımsız bir devlet olarak ortaya çık
masını ( 1878) sağlamıştır. Eski bir Osman
lı toprağı olarak Romanya, Şark meselesi
nin denge politikasının bir ürünü olmuş

tur. Böylece ne Rusya'nın ne de Avusturya'
nın eline geçmiş, ancak Osmanlı boğazla
rı gibi Tuna seyrisefaini yüzünden devlet
ler arası vesayet altında kalmıştır. Kırım'ın 

Rusya tarafından ilhakıyla sonuçlanan 
krizin ( 1783). 1776'dan beri devam eden 
Amerika bağımsızlık savaşına son verilme
si amacıyla Paris'te sürdürülen barış mü
zakerelerini hızlandırması ve daha fazla 
uzatmadan eski İngiliz kolonilerinin ba
ğımsızlıklarının tanınması (3 Eylül 1783). 

bu uzun mücadele sebebiyle kan kaybe
den ve Rusya'yı Şark'ta yalnız bırakan Fran
sa ve İngiltere'nin dikkatlerini tekrar Şark'a 
çevirme zorunluluğunu hissetmelerinin so
nucu olmuş ve Şark meselesinin dünya ta
rihine yön veren uğursuz gelişmelerinden 
birini teşkil etmiştir. 

Rusya'nın 1821 Rum isyanlarına mü
dahalesi ağırlığını Güneydoğu Avrupa'ya 



kaydırması demek olduğundan karşısında 
Avusturya, Fransa ve İngiltere'yi bulmuş
tur. isyanın bütün medeni alemi "barbar 
Türkler" karşısında tek vücut haline ge
tirmesi. bu konuyla ilgili olarak ortaya çı
kan Şark meselesinin ortak müdahaleler
le çözümüne imkan vermiştir. Savaşa da
hil olmayan devletlere (İng iltere. Fran sa, 
Rusya) ait donanmanın Navarin'de ger
çekleştirdiği haksız baskın (20 Ekim 1827) 

büyük devletlerin meseleye yaklaşımların
daki tutumlarını gözler önüne sermiştir : 

Şark meselesi söz konusu olduğunda dev
letler arası hukuk, esasen kendi sistemle
rinin dışında gördükleri Osmanlı Devle
ti'ne karşı uygulanmayacaktır. Böyle bir 
söz verdikleri 1856 Paris Antiaşması'ndan 

sonraki gelişmeler de bunun kağıt üze
rinde kaldığını açıkça gösterecektir. Ber
lin Kongresi'nde Bismarck, temsil ettikle
ri devletin çıkarını savunan ve Paris Ant
Iaşması'nda alınan kararlardan olmak üze
re Avrupa hukukundan istifadeye hakları 
bulunduğuna işaret eden Osmanlı dele
gelerinin yüzüne karşı . "O hukuk size gö
re değil" derken Şark meselesindeki çifte 
standart ilkesini bir kere daha ortaya koy
maktaydı. 1912 Balkan savaşları arifesin
de statükonun değişmeyeceğine dair ya
pılan, Türkler'in galip gelmeleri halinde de 
sınırların aynı kalacağı anlamındaki resmi 

·şark meselesi' nin siyasi ha ritas ı 

duyurularıo Türkler'in yenilgisi üzerine ta
mamen unutulması bu ilkenin daha geç 
tarihli uygulama örneklerinden birini oluş
turmuştur. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından sonra Şark 
meselesinin Rusya'nın Osmanlı mirasını 

tek başına sahiplenmesine karşı çıkılma
sı, Osmanlı Devleti üzerinde üstünlük kur
masının veya topraklarını istediği şekilde 
parçalamasının engellenmesi anlamında 
bir içerik kazandığı muhakkaktır ve bu hu
sus devletin Avrupa'daki toprakları, özel
likle Slav-Ortodoks halkların ağırlıklı olarak 
yaşadığı Balkanlar için geçerli sayılan bir 
yaklaşımdır. Rusya'nın, Fransa'nın Mısır'a 

saldırısı (Temmuz I 798) ve Mısır Valisi Meh
med Ali Paşa'nın isyanı (ı 832 ) sırasında 

yaptığı ittifak antlaşmalarıyla ( 3 Ocak I 799 

İ stanbul , 8 Temmuz 1833 Hünkar iskelesi) 
Boğazlar'dan savaş gemilerini serbestçe 
geçirme hakkına kavuşması ve diğer dev
let gemilerine kapalı tutulmasını sağlama
sı Şark meselesinin önemli bir yönünü oluş
turur ve "Boğazlar meselesi" diye bilinen 
konuyu gündeme getirir. İ lk Osmanlı-Rus 
ittifakı 180S'te tekrar yenilenmekle bera
ber 1806-1812 savaşı ve Bükreş Antiaş
ması ile sonuçlanmış; Hünkar iskelesi Ant
Iaşması Rusya'yı, Şark'ta tek başına ha
reket etmekten alıkoyan ( 18 Eylül 1833 

Münchengraetz Antiaşmas ı) Avusturya'-
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nın ve İngiltere'nin müdahalesiyle denge
lemiştir. Londra'da yapılan 1 S Temmuz 
1841 tarihli Boğazlar Mukavelenamesi Bo
ğazlar üzerindeki Rus üstünlüğüne son 
vermiş ve burayı devletler arası statüde 
bir geçit haline getirerek Osmanlı huku
kunu kısıtlamıştır. Konunun arzettiği ge
lişme çizgisi içinde Şark meselesinin sona 
eriş tarihini. Lozan Antiaşması'nın ( 1923) 

ardından Boğazlar'ın hukuki durumunu 
günümüze kadar gelen statüsüyle tekrar 
düzenleyen 1936 Montreux Antlaşması'
na kadar uzatmak mümkündür (Grothu
sen , s. 80-8 1; Adanı r, s. 278) . 

1853 Kırım savaşı . Osmanlı Devleti'nin 
üzerinde tek başına hakimiyet kurmayı 
amaçlayan ve bunu resmen talep eden 
Rusya'nın yenilgisiyle sonuçlandığında Fran
sa, İngiltere ve Avusturya desteğinin Rus
ya karşısında direnmekte ne kadar önem
li olduğu ortaya çıkmıştır. Zira Rusya ile 
tek başına verilecek olan bir mücadelenin 
zaferle neticelenmesinin mümkün olma
dığı görülmekteydi. Rusya da Osmanlı mi
rasını tek başına sahiplenmenin silahları
nın üstünlüğüne rağmen imkansız olduğu

nu görmüştür. Bununla birlikte aynı şeyi, 
1870-1871 Prusya-Alman zaferiyle utanç 
verici bir hezimete uğrayan Fransa'nın za
yıflamasından cesaret alarak tekrar dene
mekten kendini alamamış ve 1875-1876'
daki Karadağ, Sırp (Bosna krizi) ve özellikle 
Bulgar ayaklanmaianna müdahale edip Kı
rım savaşındaki yenilgisinin intikamını al
mak için harekete geçmiştir. Doğu Ana
dolu'yu işgal eden Ruslar, istanbul önleri
ne kadar gelmiş ve Avrupa kısmındaki Os
manlı topraklarını istedikleri gibi parçala
mıştır (3 Mart 1878, Ayastefanos Antlaş 

mas ı) . Osmanlı mirası üzerindeki mutlak 
tasarruf gücünün gözler önüne serildiği 
Doksanüç Harbi ve bozgunu Şark mese
lesinin en önemli aşamasını teşkil etmiş
tir. Ancak Kırım savaşında olduğu gibi ge
nel bir muhalefetle karşılaşan Rusya bu 
defa bütün Avrupa'yı tekrar karşısına al
maya cesaret edememiş ve Berlin'de ve
rilen karara uymak zorunda kalmıştır ( I 3 
Temmuz 1878) 

Berlin Kongresi paylaşımı Avrupa den
gesini gözetmek üzere yeniden gerçekleş
tirmiştiL Burada Osmanlı çıkarları görü
şülmediği gibi bağımsızlığına kavuşturu
Ian eski Balkan halklarının akıbetieri de 
kendi isteklerinden ziyade müdahil dev
letlerin çıkarları doğrultusunda tayin edil
miştir. Böylece Balkan kazanının bu tarih
ten sonra da kaynamasına zemin hazır

lanmıştır. Doksanüç Harbi sonunda Türk 
Devleti'nin yaşama kabiliyeti olmadığı yar-
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gısı genel kabul görmüş ve bu tarihten 
itibaren ayakta kalmasını büyük devletler 
arasındaki rekabet ve geri kalan mirasın 
(i stanbul şe hri ve Boğazlar gibi) ayrı de
ğerde parçalar halinde paylaşımının müm
kün olmaması sağlamıştır. Her türlü te
rörist çete savaşlarıyla sürdürülen Make
donya meselesi, Doğu Rumeli vilayetinin 
Bulgaristan tarafından ilhak edilmesiyle 
patlayan Sırp-Bulgar savaşı (ı 885 ı. Bosna
Hersek'in Avusturya-Macaristan tarafın
dan ilhakı krizi ( ı 908) ve Balkan savaşları 
( ı 9 ı 2- ı 9 ı 3) Berlin Kongresi'nin ürünlerini 
oluşturmuştur. Bu kongreyle bağımsızlı
ğına kavuşturulan, ancak büyük devletle
rin siyaseti sonucu daha doğumları anın
da birbiriyle toprak anlaşmazlıkları içine 
düşen Romanya, küçültülen Bulgaristan, 
Sırbistan ve Karadağ yanında büyük dev
letlerin de paylaşımdan hisse almaları te
min edilmiştir. Bosna-Hersek'in Avustur
ya-Macaristan'a bırakılması, Doğu Anado
lu'daki üç vilayetin (Ka rs-Ardahan-Batum) 
Rusya'ya terkedilmesi yanında Tunus Fran
sa'nın ( ı 88 ı ı. Kıbrıs (ı 878) ve Mısır (ı 882) 
ingiltere'nin eline geçmiştir. Küçük Balkan 
devletlerinin üzerinde hak iddia ettikleri. 
kanlı bir çete savaşı sahasına dönüşecek 
olan Osmanlı Makedonyası (vilayet-i seıase: 
Selanik, Manastır. Üsküp) payiaşılamadığın
dan eski sahibine iade edilmiştir. Böylece 
Türk fetihlerinin bu ilk toprakları ile Arna
vutluk arasındaki kara irtibatı tekrar ku
rulmuş. Balkan savaşlarındaki kaybediliş
lerine kadar Osmanlı idaresi altında kal
mış ve Şark meselesinin biraz daha uza
yıp gitmesine yol açmıştır. Osmanlı Avru
pa topraklarındaki bu çözülme müslüman 
halkın yoğun katliam ı ve kültür varlıkları
nın imhasıyla neticelenmiştir (Ağanoğlu , 

s. 61 vd ) Müslüman ahali, medeni dün
yanın gözleri önünde Şark meselesinin Av
rupa çıkarları doğrultusundaki çözümünün 
kurbanı olmuştur. 

Osmanlı hakimiyetinin Avrupa'da ve Af
rika'daki topraklardan dengeli bir şekilde 
tasfiye edilmesinin ardından parçalanma 
ve bölüşme sırasının Anadolu'ya ve Arap 
vilayetlerine (Ortadoğu topraklarına) geldiği 
görülmüştür. Mısır ve Süveyş Kanalı baş
ta olmak üzere Hindistan'a giden yolları 
denetimi altına alan İngiltere'nin Doksa
nüç Harbi'nden sonra Boğazlar üzerinde
ki hassasiyetini ve Osmanlı Devleti'nin top
rak bütünlüğüne olan ilgisini büyük ölçü
de kaybetmiş olarak paylaşım planları için
deki yerini alması Anadolu ve Ortadoğu 
topraklarının paylaşımını gündeme getir
miş. böylece Şark meselesinin ikinci aşa
ması başlamıştır. 
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Anadolu'da Ermeni meselesi olarak bi
linen gelişmeler, konunun büyük devletler 
eliyle yazılan hikayesinin bölge aktörleri 
tarafından kanlı bir şekilde sahnelenme
sinden başka bir şey değildir. Aynı bölge
yi paylaşmakta olan Ermeni ve Kürtler 
arasındaki zıddıyet ve düşmanlık. devlete 
Ayastefanos ve Berlin antlaşmalarında yer 
aldığı şekliyle Ermeniler lehinde reformlar 
yapılması vazifesini yüklemiş ve büyük dev
letlerin denetimini öne çıkarmıştır. Make
donya çetecilerinin terörü kullanarak yü
rüttükleri mücadele tarzını aynen benim
seyen Ermeniler'in, büyük güçlerin mü
dahalesini temin ve Avrupa'daki Osmanlı 
topraklarında ortaya çıkan devletler gibi 
Anadolu'da da bağımsız bir Ermenistan 
kurmak için kanlı eylemlerle yürüttükleri 
mücadele bu iki unsur arasında çatışma
lar halinde gelişmiş , ancak mülkün sahi
bi olarak sorumluluk bölgedeki denetimi 
zaten yetersiz olan Türk idaresinin üzerin
de kalmıştır. İmparatorluğun müttefik Al
manya'nın da baskısıyla 1. Dünya Savaşı'
nın ilk senelerinde yürüttüğü, savaş böl
gelerinin Ruslar'la iş birliği yapmalarından 
ötürü Ermeni nüfusundan arındırılması 
uygulaması (ı 9 ı 5 te h d ri) Kürtler' e bölge
ye tek başına sahip olmaları istikametin
de bekledikleri fırsatı vermiş ve Anadolu'
nun parçalanması girişimini Şark mese
lesinin en kanlı uygulamalarından biri ha
line getirmiştir. Göç yollarında ve iskan 
bölgelerinde Kürtler'in ve Arap bedevlie
rinin saldırıları Ermeniler'in mukaddera
tını, Doksanüç bozgunundan bu yana Ru
meli ve Balkanlar'da yerinden sökülen ve 
yollara dökülen Türk-müslüman halkının 
başına gelenlerle benzer hale getirmiştir. 

italya ile sürdürülen savaş sonunda 
(ı 9 ı ı- ı 9 ı 2) Afrika'daki son toprağını (Trab
lusgarp) ve Ege'deki Rodos ve çevre adala
rını bu devlete terketmek ve Japonya kar
şısında uğradığı yenilgiden (ı 905) sonra 
tekrar Balkanlar'a dönen Rusya'nın des
teğiyle başlayan Balkan Savaşı'nı göğüsle
rnek zorunda kalan Osmanlı Devleti 1913'
te Rumeli'deki topraklarını tamamen kay
betmiş. ardından Edirne'yi geri almak fır
satını yakalamış ve bugünkü Trakya top
rakları kadar bir parçaya indirgenmiş ol
mayı kabul etmek zorunda kalmıştır. Sır
bistan-Karadağ'ın Rusya'ya, yenilgiye uğ
rayarak Osmanlı mirasından yüklüce pay 
alması engellenen Bulgaristan'ın Osman
lı Devleti'yle beraber Alman-Avusturya 1 
Macaristan cephesine yanaşması büyük 
savaşın karşıt gruplarını ortaya çıkarmış
tır. Savaşın ilk aylarında ingiltere ve Fran
sa, İstanbul ve Boğaz' ın geleceği üzerin-

deki Rus çıkar önceliğinin en geniş biçim
de karşılanacağını 14 Kasım 1914'te Rus
ya'ya resmen bildirmiştir (Osmanlı impa
ratorluğunun Sonu, s. 214). Bu iki devle
tin menfaatlerinin korunması kaydıyla İs
tanbul şehri ve Boğaz'ın Rusya'ya bırakıl
ması talebi kabul edilmiş. bu hususlar ta
raflar arasında nota teatisiyle garanti al
tına alınmıştır (Mart-Nisan ı 915) Savaş 

hedefleri olarak ayrıca Doğu Anadolu 'da 
Rusya'nın himayesinde bir Ermeni devleti
nin kurulması. Batum'dan Sinop'a kadar 
Karadeniz sahil bölgesinin Rusya tarafın
dan ilhakına izin verilmesi öngörülmüştür 
(Adanır. s. 278). Rusya'da ihtilal netice
sinde ( ı 9 ı 7) oluşan yeni rejimin Şark me
selesine dair yapılan gizli antlaşmaları açık
layıp iptal etmesi meselenin Rusya için so
na erdiğinin göstergesi olmuştur. 

Şark meselesinin Ortadoğu safhası ol
mak üzere Arap vilayetlerinin paylaşımı . 

Hindistan'a yönelik çıkarları bakımından 
önceleri Mezopotamya ve Basra körfezin
de yoğunlaşan İngiltere ve Suriye (Lübnan
Filistin) bölgesinde hakimiyet kurmak is
teyen Fransa tarafından uygulama alanına 
sokulmuştur. XIX. yüzyılın sonlarında Al
manya'nın bölgeye girmek istemesi büyük 
devlet zıddıyetini arttırmış ve bölge dışın
da ateşlenen sömürge edinme kavgaları 
buralarda Şark meselesine yeni boyutlar 
kazandırmıştır. Osmanlı Arap vilayetlerinin 
paylaşımı Şark meselesinin son aşamasını 
teşkil etmiş ve Sevr Antiaşması ( ı o Ağus
tos 1920) bunun son durağını oluşturmuş
tur. Arap coğrafyasının paylaşılması ve Fi
listin'de yoğun göçlerle sayıları giderek ar
tan yahudiler için bir vatan kurulmasının 
temellerinin atılması. Doğu Anadolu'da bir 
Ermeni. Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Irak 
topraklarında bir Kürt devletinin teşkil edil
mesinin istenmesi yanında geriye kalan 
Anadolu topraklarının İtalya ve Yunanis
tan'ın katılımıyla tamamen parçalanması 
arzusu Milli Mücadele'nin zaferiyle netice
siz kalmıştır (24 Temmuz 1923 Lozan Ant
Iaşması ı. 

Anadolu'da hiçbir zaman bir devlet kur
maya yetmeyen nüfusuyla Ermeni varlığı
nın 1. Dünya Savaşı 'nın sonunda büyük öl
çüde tasfiye edilmiş olduğu gerçeği karşı
sında. büyük devlet politikalarının geçen 
yüzyıldan kalma örneklerini vererek gü
nümüzde de sürdürülen Şark meselesi
nin, Osmanlı Devleti'nin tarihe karışması
nın ardından eski imparatorluk toprakla
rının bölüşümünden pay alamayan ve so
na kalan etnik unsurlarının devletleşme
si ve sınırların yeniden tesbiti anlamında 
devam etmekte olduğunun ileri sürülmesi 



herhalde yanlış sayılmayacaktır. Balkan
lar'da Şark meselesinin son aşamasını teş
kil eden, dağılan Yugoslavya, yeni kuru
lan Makedonya ve Kosova cumhuriyetleri 
örneğinde görüldüğü gibi devlet halinde 
ortaya çıkan ve hala çıkma potansiyeli ta
şıyan etnik unsurlar göz önüne alındığın
da geçen yüzyılda Osmanlı mirasına Bal
kanlar'da Rusya'nın. Ortadoğu'da ingilte
re'nin denge politikaları gereği tek başı

na konamayacağının görülmesine rağmen , 

emperyalist politikalar doğrultusunda ye
ni paylaşım planları yapan günümüzün bir 
başka büyük gücünün haritaları değiştire
rek bu paylaşımı istediği gibi gerçekleştir
meye niyetlenınesi Şark meselesinin bu
rada da henüz sona ermediğinin açık bir 
göstergesidir. 
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ŞARKI 

( ~~ ) 

Türk edebiyatında ve Türk mOsikisinde 
ortak özelliklere sahip 

din dışı güfte ve besteler için 

L kullanılan bir terim. _j 

Arapça şark kelimesine nisbet ekinin 
getirilmesiyle oluşan şarkiden ( Doğu'ya ait) 
geldiği kabul edilmektedir. Kelimenin kö
keni hakkında "çağırmak. yüksek sesle söy
lemek. bağırmak" anlamındaki çağırğıdan 

türediği yolunda bir başka yorum varsa da 
bu fonetik bakımdan mümkün görülme
mektedir. Ayrıca Anadolu ağızlarında ve 
bazı Türk lehçelerinde "ır 1 yır 1 cır" ( şarkı. 

türkü) ve "ırlamak 1 yırlamak 1 cırlamak" 

( şa rkı . türkü söylemek) kelimeleri yer al
maktadır. Şarkının bir mOsiki formunu ve 
nazım şeklini ifade etmek üzere ilk defa 
ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. 
Edebiyat terimi olarak şarkı, bazan bes
telenmiş her türlü eserin manzum metni
ni belirten Farsça "güfte" (söy l enmi ş ) ke
limesiyle aynı manada kullanılmakla bir
likte güfte anlam bakımından daha kap
samlı olup her türlü mOsiki eserinin sözlü 
kısmını ifade etmektedir. Şarkıyyat. özel
likle XIX. yüzyıldan itibaren divanların so
nunda bulunan, çoğu dört mısralı ve na
karatlı, bu formda bestelenecek manzu
melere ayrılmış bölümlerin başlığında yer 
almıştır. 

Divan edebiyatı nazım şekilleriyle Türk 
mOsikisine ait şarkı formunda bestelen
rnek için yazılan manzumeler halk edebi
yatındaki türkülerle beraber XVII. yüzyıl
dan itibaren ortaya çıkmış , zamanla tür
küden farklılaşarak Türk edebiyatı ve mO
sikisine özgü bir nazım şekli ve mOsiki for
mu olmuştur. Güfte mecmualarında bu
lunan eski şarkıların bir kısmı hem yapı 
hem muhteva bakımından türküleri andı

ran, çoğu hece vezniyle yazılmış sade şiir
lerdir. Güfte yazarı ve bestekarı bilinme
yen. ilk bendi, "Gömleğim al eyledin 1 Kad
dimi dal eyledi n 1 Bir haftalık yar için (hey 

SARKI 

felek) 1 işimi zar eyledin (hey zalim)" mısra
larından oluşan iki bendlik şarkı buna ör
nektir. Hô.fız Post Güfte Mecmuası'nda 

şarkı başlığıyla kaydedilmiş bazı güfteler 
hece vezniyle yazılmış olduğu gibi başlık 
taşımayan bazı güftelerin de aynı vezinle 
ve sade bir dille kaleme alınd ığı görülmek
tedir (Doğru söz , nr. 174, 302 , 436, 526. 
531. 533, 619, 771 , 822 , 904. 972 . güftes i: 
Karacaoğ la n ). XVIII. yüzyıl divan şairlerin
den, aynı zamanda saz çalarak şarkı 1 tür
kü söyleyen Vahld-i MahtOml'nin divanın 

da "Murabbaat ve Şarkıyyat ve Türkma
niyyat ve Gayrih!" başlıklı bir bölümün yer 
alması. burada mevcut 1 O 1 güfte arasın
da hece vezniyle yazılmış otuz bir manzu
menin bulunması iki türün birbiriyle ya
kın özellikler taşıdığını ortaya koymakta
dır. Bundan dolayı Mahtfıml bazı araştır
macılar tarafından saz şairi sayılmıştır. Bu 
durum, şarkıların türkülerden ayrılarak za
manla güfte ve beste açısından müstakil 
özellikler kazandığı şeklindeki bir yoruma 
imkan vermektedir. Nitekim Darülelhan 
külliyatı arasında neşredilen türkülere ait 
nota mecmuası Anadolu Halk Şarkıla

n adını taşımaktadır (İ sta nbul 1926). 

Divan edebiyatında şarkı formuna en 
yakın özellikler taşıyan ilk şiirleri XVI I. yüz
yılda Naill'nin yazdığı kabul edilmektedir. 
Daha çok dörtlükler halinde yazılan şarkı 
güfteleri Türk mOsikisinde kendine has bir 
yapıda bestelendiğinde aynı adla anılmış
tır. Şarkılarda genellikle aşk, ayrılık , has
ret. sevgili, içki ve eğlence gibi konular ele 
alınır. Güfte mecmualarında şarkı başlığı 
altında kaydedilen en eski örnekler. Hafız 
Post adıyla tanınan imamzade Mehmed Çe
lebi'nin hazırladığı XVII. yüzyıla ait derle
rnede yer almaktadır. Burada Hafız Post' un, 
hacası Kasımpaşalı Koca Osman Efendi'
nin evfer usulünde ve rast makamında bes
telediği ve ilk bendi, "Yeter cevreyledin ben 
natüvane 1 Aman ey çarh-ı zalim dad elin
den 1 Muradım üzre devretmez zamane 1 
Aman ey çarh-ı zalim dad elinden" mısra
larından oluşan iki bendlik şarkısı bu for
mun belirgin özelliklerini aksettirmekte
dir. Yine bu mecmuada mevcut, FuzQII'ye 
ait arazbar makamında ve devr-i revan 
usulündeki. "Perişan-halin oldum sorma
dm hal-i perlşanım 1 Gamından derde düş
tüm kılınadın tedblr-i dermanım 1 Ne der
sin rQzigarım böyle mi geçsin güzel hanım 1 
Gözüm canım efendim sevdiğim devletlü 
sultanım" mısralarından ibaret murabbaın 
Küçük imam Mehmed Efendi tarafından 
şarkı formunda bestelendiği kaydedilmek
tedir. Başka örnekler de dikkate alındığın 

da, gazel tarzında yazılan şiirlerle üç m ıs-
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