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nünce Wolwich tophânesinde silâh tekniði
öðrendi. Oxford Üniversitesi’nden dersler
aldý ve 1827’de Yunan baðýmsýzlýk savaþý-
na katýldý. Londra’ya gidiþinde baþarýlarýn-
dan dolayý Ýngiltere Kralý IV. William tara-
fýndan kabul edildi. 1831’de Ýstanbul’a elçi
tayin edilen Sir Stratfor Canning ile birlik-
te elçilik görevlisi olarak Ýstanbul’a gönde-
rildi. Ertesi yýl Londra’ya geri döndü. 1833’-
te Ýngiltere için ticarî imkânlar araþtýrmak
üzere Doðu ülkelerine seyahate çýktý. Bü-
tün Osmanlý ülkesini ve diðer yerleri do-
laþtý; ardýndan Osmanlý Devleti’nin eko-
nomik potansiyelini ortaya koyan Turkey
and it’s Resources adlý eserini yayýmladý
(London 1833). Urquhart, Yunan baðým-
sýzlýk hareketi dolayýsýyla karþýlaþtýðý Türk-
ler’i elçilikteki görevi ve seyahatleri esna-
sýnda daha yakýndan tanýma fýrsatý buldu.
Türkler’in Ýslâmiyet potasýnda oluþturduk-
larý medeniyete hayran kaldý ve bu arada
Ýslâmiyet’e iyice merak sardý. 1833’te yaz-
dýðý “Islâm as a Political System” baþlýklý
kitap hacmindeki makalesinde Hýristiyan-
lýðýn sosyal hayattaki tesiriyle Ýslâmiyet’in
bu fonksiyonunun kýyas bile kabul etme-
yeceðini belirtmiþti. Makalesinde ayrýca Ýs-
lâmiyet’in hem ruhanî hem cismanî oldu-
ðunu, âhiret hayatý ile beraber insanlarýn
dünyevî hayatýný da her kademede düzen-
leyen bir siyasî sisteme sahip bulunduðu-
nu ortaya koyuyordu.

1834’te Ýstanbul’a gelen Urquhart, Mý-
sýr yönetimiyle baþý dertte olan Osmanlý

idaresine Ýngiliz ve Fransýz yöneticilerinin
muhalefetine raðmen destek verdi. Bu-
nun üzerine Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný Lord
Palmerstone, bu sýrada Ýstanbul’daki Ýn-
giliz elçisi Lord Ponsonby vasýtasýyla Urqu-
hart’ý Bâbýâli’ye sýnýr dýþý ettirdi. Londra’-
ya gidince England, France, Russia and
Turkey isimli kitabýný yayýmladý (London
1835). Bu kitabýnda, o günkü dünya güç
dengesini deðerlendirmekle beraber Ýn-
giliz idarecilerinin gafleti yüzünden Rus-
ya’nýn Osmanlý Devleti’ne, dolayýsýyla Av-
rupa’ya hükmedeceðine iþaret etti. Bu ta-
rihten itibaren Rusya’yý sürekli bir tehlike
olarak gören Urquhart, bu konuda Dýþiþ-
leri Bakaný Lord Palmerstone’a söz geçi-
remeyeceðini anladýðýndan 1835 yýlýnda
kurulan Portfolio adlý haftalýk gazetede
dýþ politika yazýlarý yazmaya baþladý. 1836’-
da bir defa daha Ýstanbul elçiliði genel
sekreterliðine tayin edilince Portfolio ka-
pandý; ancak 1843’te tekrar yayýma baþ-
ladý ve 1845 yýlýna kadar devam etti. Bu
gazetede Urquhart, özellikle 1838 Ýngiliz-
Türk Ticaret Antlaþmasý’yla ilgili olarak
Lord Palmerstone’u hedef alan ve onu Rus-
lar’a yardým etmekle suçlayan yazýlar yaz-
dý. 1837’de elçilik genel sekreterliðinden
ayrýlýp Londra’ya döndü. 1838’de yaklaþýk
1000 sayfa hacmindeki The Spirit of the
East adlý iki ciltlik eserini yayýmladý. Bu
eser o güne kadar müslüman Doðu ve
özellikle Türkler’le ilgili olarak yazýlanlar-
dan çok farklý bir özellik taþýyordu. Müel-
lif Osmanlý Türkleri arasýnda ruh ve fazi-
let planýnda yaþanan bir hayattan, dürüst-
lükten, hoþgörüden, âdil idareden, misa-
firperverlikten, kadýna olan saygýdan ve bü-
tün bunlarla ilgili Batý’daki imajýn yanlýþlý-
ðýndan söz ediyordu. Onun bu eseri özel-
likle Avrupa’da yankýlar uyandýrmýþtýr.

1847’de girdiði parlamentoda 1852 yý-
lýna kadar milletvekilliði süresince Türk-
ler’in menfaatlerini savunan Urquhart,
1850’de Pillars of Hercules adlý kitabýný
yayýmladý, bunun büyük bir bölümünü “Tur-
kish Bath”a (Türk hamamý) ayýrdý. Avru-
palýlar’ýn temiz olmadýklarýný söyleyen ya-
zar onlarýn Türkler gibi temizlikle ilgili ku-
rumlardan da yoksun bulunduðunu be-
lirtti. Kitap Avrupa’da ve özellikle Ýngilte-
re’de “Turkish Bath Movement” isimli bir
kampanyanýn baþlatýlmasýna yol açtý. Bu
kampanyaya her kesimden insan katýldý.
Baþta Londra olmak üzere Ýngiltere’nin bir-
çok þehrinde Türk hamamlarý inþa edildi.
Birçok belediye baþkaný Sultan Abdülaziz’e
mektup yazarak hamam inþasý konusun-
da uzman istedi. “Turkish Bath” 1856’da
Londra’da kitap þeklinde basýldý.

sayýmýna göre 435.200 kiþidir (2004 yýlý
tahminlerine göre 499.000). Urmiye’de ye-
tiþen ve Urmevî ya da Urmî nisbesiyle ta-
nýnan þahsiyetler arasýnda Safiyyüddin el-
Urmevî, Tâceddin el-Urmevî, Sirâceddin
el-Urmevî, Seyyid Lokmân b. Hüseyin Ýbn
Yezdânyâr el-Urmevî ve Hacý Mirza Faz-
lullah Müctehid-i Urmevî sayýlabilir (Ur-
mevî nisbesiyle anýlan diðer kiþiler için bk.
Sem‘ânî, el-Ensâb, I, 115-117; Yâkut, I, 190-
191).
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Türkler’le ilgili eserleriyle tanýnan
Ýngiliz gazetecisi, 

yazar ve diplomat.
˜ ™

Ýngiltere’nin Cromraty þehrinde doðdu.
Babasýnýn ölümü üzerine annesi tarafýn-
dan Ýsviçre’ye götürüldü. Cenevre’de Fran-
sýz askerî okulunda okudu. Ýngiltere’ye dö-
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gar Ýsyaný ve ardýndan Hersek’te çýkan ayak-
lanmalar üzerine Montrö’de rahatsýzlýðýna
raðmen hanýmý ile beraber kaleme aldýk-
larý yazýlarla Osmanlýlar’ý savunmayý sür-
düren Urquhart, gerek eserlerinde gerek-
se makalelerinde Osmanlý ülkesinde ezi-
len sýnýfýn hýristiyanlar deðil müslümanlar
olduðunu ileri sürdü. Þark meselesinin
Rusya tarafýndan ortaya atýlmýþ suni bir
iddia mahiyeti taþýdýðýný, yalnýz Rusya’nýn
emellerine hizmet ettiðini ýsrarla vurgu-
ladý. Sultana yazdýðý mektuplarda Osman-
lýlar için tek çözümün bütün dýþ müdaha-
leleri reddedip kendine güvenmek ve þer‘î
yönetimden ayrýlmamak olduðunu ifade
etti. Hatta 1876’da Butler Johnstone va-
sýtasýyla sultana ulaþtýrýlmak üzere yirmi
bir Foreign Affairs Committee baþkanýnýn
imzaladýðý bir mektupta, “Sizin selâmeti-
niz ancak size Kur’ân-ý Kerîm’le indirilen
hükümlere tamamen baðlý kalmanýzdadýr”
deniyordu (Public Record Office, FO, nr.
78/2454). Onun bu görüþlerini Foreign Af-
fairs Committee mensuplarý, daha 1867’-
de Sultan Abdülaziz’in Londra ziyareti es-
nasýnda Buckingham Palace’ta sultana ver-
dikleri bir brifingde arzetmiþlerdi. Sulta-
na yapýlan hitabe daha sonra Diploma-
tic Review’da karþýlýklý sütunlarýn birinde
Fransýzca, birinde Türkçe olarak yayým-
landý (4th September 1867, s. 1-2). Rahat-
sýzlýðýndan dolayý 1864 yýlýndan itibaren
Ýsviçre’de Montrö’de oturan ve zaman za-
man Ýngiltere’ye giden Urquhart 1877’de
Napoli’de öldü, cenazesi Montrö’de top-
raða verildi. Urquhart, Ýngiliz tarihinde
“döneminin en meþhur Türk dostu” ifa-
desiyle yerini almýþtýr (National Register of
Archives, nr. 26573). Ardýnda yüzlerce ki-
tap, binlerce makale, mektup býrakan Ur-
quhart’ýn þahsî evraklarý British Museum
Elyazmalarý Bölümü ile Kuzey Londra’da-
ki History of Medicine Museum’da bulun-
maktadýr.

Baþlýca Eserleri. Turkey and it’s Re-
sources (London 1833; Fransýzca trc., Pa-
ris 1836), England, France, Russia and
Turkey (London 1834), The Spirit of the
East (I-II; London 1838, Almanca trc.,
Stuttgart 1839), Pillars of Hercules (Lon-
don 1850), The Mystery of Danube (Lon-
don 1851), The Occupation of Crimea
(London 1854), The Turkish Bath (Lon-
don 1856), The English-Turkish Treaty
of 1838 (London 1859), The Military
Strenght of Turkey (London 1868), The
Foreign Affairs Committee and the Sul-
tan (London 1875), Le sultan et le pasha
d’Egypte (Paris 1839).
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Altýn ve gümüþ para dýþýnda kalan
mal türlerini ifade eden fýkýh terimi.˜ ™

Sözlükte “geniþlik; dað, bulut” anlamla-
rýndaki arz kelimesinin çoðuludur (Tâcü’l-
£arûs, “.arç” md.; Teh×îbü’l-lu³a, I, 457).
Bunun yanýnda arz dirhem ve dinarýn (al-
týn ve gümüþ para) dýþýndaki mallarý ifade
eder (Ýbn Fâris, Mu£cemü mešåyîsi’l-lu³a,
“.arç” md.; Teh×îbü’l-lu³a, I, 455). Cevhe-
rî’nin kendisinden sonra birçok lugatta tek-
rarlanan arz tarifi þöyledir: “Arz metâdýr;
dirhemlerin ve dinarlarýn dýþýndaki her þey
arzdýr, bu ikisi ise ayndýr.” Buna baðlý ola-
rak birçok klasik lugatta arz kelimesi kar-
þýlýðýnda metâ (çoðulu emtia) kullanýlýr.
Para dýþýndaki diðer mallarý ifade etmesi
bakýmýndan arz ile eþ anlamlý gösterilen
metâ sözlüklerde çoðunlukla “kendisin-
den faydalanýlan her nesne” (Feyyûmî, el-
Mi½bâ¼u’l-münîr, “mt.a” md.) ya da “tica-
rete konu olan ve kendisinden faydalaný-
lan yiyecek maddesi, elbise ve ev eþyasý
gibi mallar” diye tanýmlanýr (bk. METÂ).
Bazý klasik sözlüklerde arz kelimesinin yu-
karýdaki kapsamýný daraltan ikinci bir ta-
nýmý daha vardýr. Ebû Ubeyd’e atfedilen
bu tanýma göre arz “hacim ölçeði (keyl) ve
aðýrlýk ölçeði (vezn) altýna girmeyen hay-
van ve akardan baþka metâ”dýr (Cevherî,
e½-Øý¼â¼, “.arç” md.).

Klasik lugatlardan anlaþýldýðýna göre mal-
lar öncelikle altýn ve gümüþ para ile (nakd)

Urquhart, Kýrým savaþýnýn ardýndan Av-
rupalý devletlerin Osmanlý sultanýna ya-
yýmlattýklarý Islahat Fermaný’nýn haksýz bir
baskýnýn sonucunda ortaya çýktýðýný ve bu
fermanýn hýristiyanlarý müslümanlardan
daha ayrýcalýklý duruma getirdiðini ileri
sürdü. 1856 yýlýnda Foreign Affairs Com-
mittee isimli bir cemiyet kurdu. Bu cemi-
yetin baþlýca amacý Avrupa’nýn el birliðiyle
reform, ýslahat gibi bahanelerle düzenini
bozduðu Osmanlý Devleti’nin milletler ara-
sý alanda haklarýný savunmak ve Rusya’-
nýn bu devlet üzerindeki emelleri konusun-
da resmî makamlarý uyarmaktý. Free Press
bu cemiyetin yayýn organý olarak 1855’te
yayýmlanmaya baþlandý. Free Press, Tur-
kish Bath Movement’i bizzat koordine etti
ve geliþmelere sütunlarýnda yer verdi. Fo-
reign Affairs Committee’lerin sayýsý 1876’-
da yirmi bire ulaþtý. Ýskoçya’dan Brigh-
ton’a kadar ülkeyi baþtan baþa saran bu
cemiyetlerin fikir babasý Urquhart’tý. Free
Press, 1866 yýlýndan itibaren Diplomatic
Review adýyla yine bu cemiyetlerin yayýn
organý þeklinde çýkmaya baþladý. Bu yayýn
da Free Press gibi Türkler’i Avrupalýlar’a
fazilet timsali bir millet olarak takdim edi-
yordu. Ayrýca Batýlýlar’ýn Osmanlý ülkesinde
yaptýrmaya çalýþtýðý reformlar, dýþ borç-
lar ve Rus tehlikesi gibi konularda Sultan
Abdülaziz, Fuad Paþa ve diðer Osmanlý yö-
neticilerine yazdýðý mektuplarý burada ya-
yýmladý. Özellikle Osmanlýlar’ýn Avrupalý-
lar’dan aldýðý borçlarýn onlarý batýracaðý,
dýþ borç alýnmasýna son verilmesi, mevcut
borçlarýn faizlerinin silinmesi için çalýþma-
larý gerektiðine dair New Castle Foreign
Affairs Committee’nin baþkaný Mr. Craws-
hay’a yazdýðý iki uzun mektup hem Dip-
lomatic Review’da yayýmlandý, hem de
1867-1876 yýllarý arasýnda yurda dönüþü-
ne kadar yakýn irtibatta bulunduðu Ali Su-
âvi tarafýndan Türkçe’ye tercüme edile-
rek 1875’te Paris’te kitapçýk halinde ba-
sýldý.

David Urquhart, Mustafa Fâzýl Paþa’nýn
Sultan Abdülaziz’e 1867’de Avrupa’dan
gönderdiði mektuba sert tepki gösterdi.
Onun mektupta en çok tepki gösterdiði
husus sultana paþa tarafýndan teklif edi-
len laikliktir (Diplomatic Review, April 3,
1867 s. 53-54). 1866 yýlýnda baþlayan Girit
Ýsyaný esnasýnda Fuad Paþa’ya yazdýðý mek-
tupta Hz. Peygamber’in, “Ne zulmediniz ne
de kendinize zulmettiriniz” hadisiyle söze
baþlar ve Osmanlý yönetiminin isyancýlara
ve kýþkýrtýcý yabancýlara karþý takýndýðý yu-
muþak tavrý tenkit eder (Diplomatic Re-
view, [April 7. 1869], s. 60-62). 1875’te Bul-
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