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teki Talmud’a benzetilebilir. Yacur Veda’-
daki yorum ve metin kýsýmlarýný ayýrarak
onu yeniden düzenleme gayretleri sonun-
da Kriþna (siyah) ve Sukla (beyaz) Yacur
Veda adýyla bilinen iki metin ortaya çýk-
mýþtýr. Bunlardan Taittiriya-Samhita adý
da verilen eski nüshanýn milâttan önce
III. yüzyýllarda bilindiði ve kullanýldýðý ka-
bul edilir. Yajnavalkya Vagasaneya’ya nis-
betle Vagasaneyinler denilen ikinci metin
ise sisteminden dolayý ve asýl metinle yo-
rumlarý birbirinden kolayca ayrýlabildiði
için daha fazla tercih edilir ve Suklayacur
diye adlandýrýlýr. Buradaki kriþna-sukla ayý-
rýmý ilk anda iyi veya kötüyü, büyü veya
týlsýmý akla getirse de bu, anlaþýlabilir sis-
tematik eserle söz konusu niteliklerden
mahrum kitap þeklindeki bir ayýrýmý ifa-
de eder.

Sama Veda. Hindu dinsel törenlerinde
veya özellikle “soma” adý verilen törenler-
de okunan ilâhileri kapsar. Nesir halinde
kaleme alýnmýþ bazý kýsýmlarý olsa da ço-
ðunluðu manzum ilâhilerden meydana
gelir. 1549 beyitlik Sama Veda’nýn yetmiþ
beþ ilâhisi hariç tamamý Rig Veda ilâhile-
rinden aynen alýnmýþtýr. Dolayýsýyla bun-
lar da Soma, Agni ve Ýndra adýyla bilinen
ilâhlara ithaf edilir. Sama Veda’nýn bilhas-
sa manzum metinlerin tefsiri mahiyetin-
deki “Brahmanalar” bölümü, içerdiði zen-
gin mâlûmat sebebiyle Hindu dinî tarihi-
nin ilk dönemleri açýsýndan önemli sayýlýr.

Atharva Veda. Kronolojik bakýmdan di-
ðer Vedalar’dan oldukça sonra düzenlen-
diði anlaþýlmaktadýr ve Atharva Veda, Ya-
cur Veda ve Sama Veda gibi dinî âyin ve
törenlerde okunan dua ve niyazlarý içe-
ren bir ilâhi koleksiyonudur. Her ne kadar
diðerlerine göre geç bir tarihe ait olsa da
bu metinde yer alan konular insan düþün-
cesinin erken dönemleriyle ilgili örnekler-
dir. Kitapta yer alan ilâhilerin yaklaþýk al-
týda biri Rig Veda ilâhilerinden, özellikle
onuncu bölümünden alýnmýþtýr. Dolayýsýyla
bu büyü ve týlsým kitabýnýn Rig Veda’nýn
onuncu mandalasýndan hemen sonra ve-
ya onunla ayný dönemde kaleme alýnmýþ
olabileceði düþünülür (Dowson, s. 349-
350). Atharva Veda sýtma, baþ aðrýsý, ök-
sürük gibi bazý hastalýklara karþý okuna-
cak dualar ve yapýlacak týlsýmlarla uzun ve
saðlýklý bir ömür sürmek, þeytan, cin ve
düþmanlarýn kötülüklerinden korunmak,
insanlarýn sevgisini kazanmak, iyi bir eþ
bulmak, erkek evlât, mal-mülk sahibi ol-
mak gibi çeþitli amaçlar için okunacak ef-
sun ve yapýlacak týlsýmlar hakkýnda bilgi
verir. Atharva Veda’da yer alan bilhassa
hastalýklarýn tedavisine dair bilgiler, bu

eserin “Ayur Veda” denilen geleneksel Hint
týbbýnýn tarihî kaynaklarý arasýnda zikre-
dilmesini gerektirecek kadar önemlidir.
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Çad’da hüküm süren bir sultanlýk
(1635-1909).˜ ™

Müslüman tarihçilerin Vedây (Veddây, Vâ-
dây) þeklinde zikrettikleri hânedanýn adý
Fransýzca’ya Ouaddai, Ýngilizce’ye Wadai
þeklinde geçmiþtir. Vedây’ýn yerli dilde “he-
diye getiren kimse” anlamýna geldiði, hem
bölgeye hem de burada yaþayan topluluk-
lara bu adýn verildiði ileri sürülmektedir.
Bugün Çad Devleti’ni teþkil eden yirmi iki
idarî bölgeden biri olan Vedây’ýn doðu sý-
nýrý Sudan’ýn Dârfûr bölgesidir. Kuzeyden
Bitine, batýdan Batha, güneyden Selâmât
vilâyetleriyle çevrilidir. Vedây idarî bölgesi
Abdi, Assungha ve Vârâ adlý üç þehri ve
bunlara baðlý on altý idarî birimi içine alýr.

Vedây’da ilk krallýðý, Sudan’dan veya Tu-
nus’tan gelen ve Tuncûr adýný taþýyan Arap
kabilelerinin kurduðu ileri sürülmektedir.
Bu kabileler zamanla yerli Dâcû kabilesiy-
le karýþtý. Tuncûrlar’ýn XV. yüzyýlýn sonla-
rýyla XVI. yüzyýlda Dârfûr ile vadinin diðer
kýsýmlarýný nüfuzlarý altýna aldýklarý söyle-
nir. XVII. yüzyýlýn baþlarýnda Doðu Sudan’-
dan Abdülkerîm adýndaki bir Ýslâm âlimi
ve davetçisi Tuncûrlar’ýn elindeki Vedây
bölgesine geldi. Abbas b. Abdülmuttalib’in
soyundan olduðu söylenen Abdülkerîm
“Abbâsî” nisbesiyle tanýnýyordu. “Müced-
didü’l-Ýslâm” lakabý verilen Abdülkerîm böl-
gede Ýslâm’ý yaymak için davet baþlattý ve
büyük baþarý saðladý. Köy köy dolaþýp da-
vetini kabul edenler için Kur’an kurslarý
açtý. Kur’an’ý ve temel Ýslâmî bilgileri öð-
retme çalýþmalarý sayesinde bölgede Ýslâ-
miyet yayýldý. Abdülkerîm’in taraftarlarý
giderek arttý ve daveti büyük güç kazan-
dý. Bu sýrada bölgedeki bazý Arap kabile-

sýk kullanýldýðý görülür. Bunlarda on bir
hece dört dize, sekiz hece üç dize ve on
iki hece dört dize þekli en yaygýn vezin öl-
çüleridir. Rig Veda ilâhilerinin üçte ikisi bu
vezinlerde düzenlenmiþtir (ERE, VII, 51).

10.600 mýsrayý kapsayan Rig Veda 1017
veya -sonradan ilâve edildikleri ileri sü-
rülen on bir ilâhiyle birlikte- 1028 ilâhiden
oluþur. Buna göre bir ilâhinin ortalama
uzunluðu on kýtadýr. Ancak tek mýsralýk
ilâhilere rastlandýðý gibi elli sekiz mýsralýk
ilâhilere de rastlanýr. Rig Veda iki ayrý bi-
çimde bölümlenir. Ýlk bölümlemede her
biri eþit uzunluktaki sekiz bölüme ayrýlýr.
“Astaka” diye isimlendirilen bu bölümler-
den her biri de kendi içinde dersler ve beþ
altý grupluk mýsralar þeklinde alt bölüm-
lere ayrýlýr. Rig Veda’nýn daha yaygýn diðer
bölümlemesi on kitaba (mandala) ayrýl-
masýdýr. On kitaptan altýsý (iki-yedi) nis-
beten homojendir; üslûplarý ve içlerinde
zikredilen özel isimler aynýdýr. Bundan do-
layý belirli bir hânedana ait olduklarý ka-
bul edilir. Birinci, sekizinci ve onuncu bö-
lümlerin ise farklý grup veya ailelerce kom-
poze edildiði söylenebilir. Dokuzuncu kita-
býn bütün ilâhileri sadece tanrý Soma’ya
ithaf edilmiþtir. Belirli ailelere aidiyeti dü-
þünülen kitaplarda en gözde ilâh Agni’dir
(ateþ). Onu Ýndra, Soma ve diðer tanrýlar
izler. Bunlar Rig Veda’nýn özünü meyda-
na getiren kitaplar sayýlýr. Onuncu kitap,
dili ve muhtevasý göz önüne alýnarak Rig
Veda’nýn en son ve en yeni kitabý kabul
edilir. Üslûbu Atharva Veda ile benzerlik
arzeder. Çünkü burada hem soyut ve fel-
sefî fikirlere hem de büyüye dair konula-
ra ilginin arttýðý görülür (a.g.e., VII, 52).
Ayrýca ilk bölümlerden farklý þekilde kâi-
natý Hiranyagarbha (Altýn yumurta) veya
Pragapati (Brahma) adý verilen yüce tanrý-
nýn yarattýðý, diðer ikincil tanrýlarý da onun
halkettiði, dolayýsýyla kendisine kurban ve
takdime sunulmaya en lâyýk tanrýnýn sa-
dece o olduðu belirtilir (Rig Veda, X, 21).
Böylece burada, Rig Veda’nýn genel poli-
teist ve natüralist anlayýþýnýn aksine mo-
noteist bir yaklaþým ortaya konur.

Yacur Veda. Genelde kurban törenle-
riyle ilgili bir kutsal metin olup Vedalar’da
emredilen dinî tören ve âyinleri düzenle-
mekle görevli “adhvaryas” rahiplerinin el
kitabý niteliðindedir. Bu metinde kurban
törenleri, esnasýnda okunacak dualar ve
yapýlacak iþler konusunda bilgi verilir. Ya-
cur Veda’nýn Rig Veda’dan alýnmýþ bir ký-
sým ilâhilerin yaný sýra bunlarý açýklayan
nesir kýsýmlarý da vardýr. Eserin özellikle
“Brahmana” bölümü Hindu âyin ve uygu-
lamalarýndaki iþlevi açýsýndan Yahudilik’-



595

ký, devekuþu tüyü, deri ve özellikle köle
pazarlanan Vârâ’ya dýþarýdan kumaþ, ateþ-
li silâhlar, süs eþyalarý ve bilhassa fýkýh ve
hadis kitaplarý geliyordu.

Dârfûr sultanlarý aldýklarý vergiyle yetin-
meyip Vedây topraklarýný ülkelerine ilhak
etmek istiyordu. Ancak Vedây sultanlarý
onlarýn teþebbüslerini sonuçsuz býrakma-
yý baþardý. Neticede Dârfûr ordularýný ye-
nen Sultan Ya‘kub Arûs (1681-1707) onla-
ra ödenen vergiyi de kesti. Vedây sultan-
larý içinde Abdülkerîm’den sonra en etki-
li ismin 1805-1813 yýllarý arasýnda hüküm
süren Abdülkerîm Sâbûn olduðu kabul
edilir. Sâbûn, Bagirmi Sultaný Abdurrah-
man Gavarang’ýn Ýslâm’a uymayan hare-
ketlerini ileri sürerek Bagirmi’ye bir sefer
düzenledi, baþþehir Masinya’ya girdi ve
þehri yaðmalayýp halkýný Vedây’a götürdü
(1806). Bagirmi bundan sonra Bornu ile
Vedây arasýnda cereyan eden mücadele-
lerden etkilendi. XIX. yüzyýlda her iki dev-
let Bagirmi’nin kendilerine baðlý olduðu-
nu iddia etti ve Bagirmi bazan Bornu, ba-
zan da Vedây’ýn hâkimiyeti altýnda kaldý.
Abdülkerîm Sâbûn kuzey istikametinde
yeni bir ticaret yolu açtýrdý ve kendi adý-
na para bastýrdý. Diðer ülkelerden ateþli
silâhlar temin etti; bu silâhlarýn kullanýlý-
þýný öðretecek askerleri Garp ocaklarýnda-
ki Osmanlý idaresinden getirtti. Bu uygu-
lama zaman zaman tekrarlandý ve Müsev-
vidzâde Derviþ Bey adlý bir Osmanlý askeri
bu amaçla Vedây’a gelerek dönemin sul-
taný ile görüþtü.

1835 yýlýnda tahta geçen Muhammed
eþ-Þerîf, Vedây’ýn en önemli sultanlarýn-
dan kabul edilir. Bornu Sultaný May Ýbrâ-
him adýna ülkeyi yöneten Þehu Ömer, dev-
let yönetimindeki nüfuzunu kabulleneme-
yen Seyfiye hânedaný taraftarlarýnýn Vedây-
lýlar’la iþ birliði yaparak harekete geçmele-
ri üzerine May Ýbrâhim’i hapsettirdi ve Ve-
dây ordusunun üzerine yürüdü. Onu geri
püskürten Vedây ordusu Bornu’nun fiilî
baþþehri durumundaki Kukava’yý ele ge-
çirip tahrip etti ve çeþitli yerleþim merkez-
lerini yaðmaladýktan sonra Þehu Ömer’in
yýllýk vergi ödemeyi kabul etmesi üzerine
Bornu topraklarýndan çýktý. Bagirmi’yi de
hâkimiyetine alýp ülkesinin sýnýrlarýný Þari
nehrine kadar geniþleten Muhammed eþ-
Þerîf 1850’de Vârâ’dan ayrýldý, 70 km. gü-
neyinde kalan ve ticaret kervanlarýnýn geç-
tiði bir arazide bulunan Ebîþe’yi (Abeþe /
Abeche) baþþehir edindi. Giderek güçle-
nen Vedây Sultanlýðý Bornu ve Bagirmi’yi
vergiye baðladý; XIX. yüzyýlýn ikinci yarý-
sýnda Selâmât, Rûnga gibi mahallî emir-
likleri de hâkimiyeti altýna alarak büyük

bir devlet haline geldi. 1835’te Trablus-
garp’ýn yeniden Osmanlý merkezî idaresi-
ne baðlanmasýyla Vedây Sultanlýðý’nýn Os-
manlý Devleti ile iliþkileri geliþmiþti. Vedây
krallarý tahta geçtiklerinde bir saygý ni-
þanesi olarak Bagirmi Krallýðý’ndan haraç
þeklinde aldýklarý köleleri Ýstanbul’a gön-
deriyordu. XIX. yüzyýlýn baþlarýndan itiba-
ren ülkede Kadiriyye tarikatý yayýldý. Yüz-
yýlýn ortalarýnda Bagirmi’ye Batý Afrika’-
dan gelen Ticânîler ise Vedây’da taraftar
bulamadý. Fýkýh ve hadis âlimlerinin etkisi
Ticânîler’e ilgiyi azaltmýþtý. Buna karþýlýk
Libya menþeli Senûsiyye hareketi 1860’lý
yýllardan itibaren ülkede etkili hale geldi.
Sultan Ali döneminde yayýlmaya baþlayan
tarikat kendisi de Senûsî müridi olan Sul-
tan Muhammed Yûsuf döneminde zirve-
ye ulaþtý ve Vedây bu tarikatýn ana mer-
kezlerinden biri oldu.

Kuruluþundan itibaren bölgede etkili
bir sultanlýk halinde kalan Vedây Sultanlý-
ðý sömürgecilik öncesinde Avrupalýlar’ýn
dikkatini çekmeye baþlamýþtý. Func Sul-
tanlýðý’ndan gelen Arap tâcirleri buradan
çok sayýda köle satýn alýyordu. Akdeniz’e
uzanan kuzey ticaret yolu da devreye gi-
rince bu güzergâhtan köle sevkiyatý arttý.
Afrika’nýn iþgal yoluyla hýzlý biçimde pay-
laþýldýðý dönemde Çad gölü çevresi 4 Þu-
bat 1894 tarihli bir antlaþmayla Fransýz,
Ýngiliz ve Almanlar arasýnda bölüþüldü ve
Vedây Devleti’nin bulunduðu bölge Fransýz
nüfuz alaný içerisinde kaldý. Fort-Lamy’ye
(N’Camena) yerleþen Fransýzlar, çevrede-
ki sultanlýklarla yaptýklarý antlaþma ve sa-
vaþlarla kýsa sürede bölgedeki yönetimle-
rini geniþlettiler. Kendilerine karþý direnen
Râbih’i (1900) ve ardýndan oðlu Fazlullah’ý
ortadan kaldýrýp Bagirmi topraklarýný iþgal
ettiler (1901). 1901-1905 yýllarý arasýnda
Bornu topraklarý da iþgale uðradý. Doðu-
ya ilerlemeyi sürdüren Fransýzlar 2 Hazi-
ran 1909’da Ebîþe’yi ele geçirerek Vedây
Sultanlýðý’na son verdiler. Borku ve diðer
bazý yerleri hâkimiyetlerinde tutan Senû-
sîler’i buradan çýkarýp Çad’ýn tamamýný
nüfuzlarý altýna aldýlar (1913). Baþþehrini
iþgalden kurtaramayan Vedây’ýn son sul-
taný, çoðu ulemâ ve fukahadan 100 kiþiy-
le birlikte Vedây ile Kufra arasýndaki bir
mevkiye çekildi. Vedây el-Abbâsî hâneda-
nýný ortadan kaldýran Fransýzlar ülkede Ýs-
lâmî eðitime de son verdi ve iþgalin be-
þinci yýlýnda bir subayýn ölümünü bahane
ederek bölgedeki âlimlerin önemli bir kýs-
mýný idam etti. Hayatta kalabilenlerin ço-
ðu Dârfûr’a sýðýndý.

XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Trablusgarp
vilâyeti aracýlýðýyla Çad gölü havzasýndaki

leriyle yerlilerin desteðini de saðlayan Ab-
dülkerîm 1635 yýlýnda bölgenin yönetimi-
ni Tuncûrlar’ýn elinden alarak Vedây Sul-
tanlýðý’ný kurdu (sultanlýðýn 1611’de kurul-
duðu da söylenir). Abdülkerîm el-Abbâsî,
Çad’ýn en doðusunda ve gölden uzak ke-
siminde tesis ettiði, daðlarla çevrili müs-
tahkem bir bölgede yer alan Vârâ þehrini
merkez edindi. Dârfûr Sultanlýðý ile iliþki-
lerin bozulmamasý için saltanatý süresin-
ce (1635-1655) Tuncûrlar zamanýnda öden-
mekte olan yýllýk vergiyi ödemeye devam
etti.

Yerli Maba dilinde “kolak” (büyük) denen
sultanlara Ýslâmî dönemde emîrü’l-mü’-
minîn, emîr veya þeyh unvaný veriliyordu.
XVIII. yüzyýldan itibaren merkezî Afrika’-
nýn en güçlü devletlerinden biri haline ge-
len sultanlýðýn baþþehri kýsa sürede büyü-
dü. Buraya özellikle günümüzde Sudan’-
da hüküm süren Func Sultanlýðý’ndan çok
sayýda fýkýh âlimi geldi. Bunlar Vârâ’da pek
çok öðrenci yetiþtirdiler. Öðrencilerden ba-
zýlarý Func Sultanlýðý’nýn ilim merkezlerine
giderek öðretimlerini oralarda sürdürdü-
ler. Mali’de Tinbüktü ve Cenne, Nijerya’-
da Sokoto ve Kano, Nijer’de Âyir ve Agâ-
des gibi Çad’da da Vârâ þehri bölgenin
önemli kültür merkezlerinden biri oldu.
Bunun yaný sýra Vedây ülkesinin batý ve
güney taraflarýndan gelen hacý adaylarý
burada buluþup Mýsýr veya Kýzýldeniz yo-
luyla hacca gidiyorlardý. Vârâ ayný zaman-
da Akdeniz sahillerinden Afrika’nýn güne-
yine ulaþan kervanlar için önemli bir alýþ-
veriþ merkezine dönüþtü. Fildiþi, Arap zam-
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Vedây Sultaný Muhammed Ali’ye Bornulu Þeyh Ömer’in yaz-

dýðý mektup (Gustav Nachtigal, Sahara und Sudan, Graz
1967)
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lüman gençler genellikle sömürge okulla-
rýna alýnmadý. Sadece önde gelen müslü-
man ailelerin çocuklarýnýn çok azý bu okul-
lara kabul ediliyordu. Bu arada müslüman-
larýn Kur’an eðitimi almalarýna izin verildi.
Arap ülkelerine gidebilenler dýþýnda genç-
ler özellikle cahil býrakýldý. Elli yýllýk sömür-
gecilik döneminde nüfusun sadece % 2’si
eðitim alabildi. Vedâylý gençler II. Dünya
Savaþý’nda cephelere sürüldü. Fransýzlar
1935’te Vedây bölgesinin idaresini Vedây-
Abbâsî hânedanýnýn liderlerine teslim et-
tiler. Bu uygulama baðýmsýzlýk dönemin-
de de devam ettirilmektedir. Bu göreve
1901 yýlýnda ölen Sultan Ýbrâhim b. Ali’-
nin oðlu Muhammed Urâda’yý geçirdiler.
Muhammed Urâda’nýn 1946’da ölümünün
ardýndan yerini Ali Süleyk aldý. Ali Süleyk,
Çad’ýn baðýmsýzlýðýný kazandýðý 1960’ta tah-
týndan olduysa da 1970’te yeniden tahta
çýktý. 1978’de ölümü üzerine yerine oðlu
Ýbrâhim Urâda geçti. 2004 yýlýnda ölen Ýb-
râhim’den sonra yerine tahta oturan Mu-
hammed Ýbrâhim halen Vedây’da Abbâsî
hânedanýný temsil etmektedir. Böylece ku-
ruluþundan bugüne kadar Vedây’da top-
lam yirmi beþ hânedan mensubu tahta
çýkmýþ bulunmaktadýr.
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Kureyþ müþriklerine karþý düzenlediði,

Ebvâ Gazvesi diye de bilinen
ilk gazve
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(bk. EBVÂ).
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VEDÎA
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Bir kimseye
korumasý için býrakýlan malý

ve bu hukukî iþlemi
ifade eden fýkýh terimi.

˜ ™

Sözlükte “býrakmak, terketmek” anla-
mýndaki vd‘a kökünden türeyen vedîa fý-
kýhta bir kimseye korumasý için bir malýn
býrakýlmasýný ve bu þekilde býrakýlan malý
ifade eder. Fýkýh literatüründe kelimenin
ikinci anlamda kullanýmý daha yaygýndýr.
Vedîa, fýkhýn muâmelât bölümünde gü-
vene dayalý olarak cereyan eden emanet
akidleri sýralamasý içinde ayrý bir akid tü-
rü olarak ele alýnmýþtýr. Bir malýn baþka-
sýna emanet edilmesi iþlemine îdâ‘, akde
konu olan þeye vedîa veya el-mâlü’l-mû-
da‘, akdin taraflarýndan vedîayý verene mû-
di‘ / müstevdi‘, malý kabul edene mûda‘ /
müstevda‘, bazan da vedî‘ denir. Kur’ân-ý
Kerîm’de ve hadislerde “vd‘a” kökünden
türeyen kelimeler sözlük anlamýyla sýkça
geçmekte, terim anlamýnda vedîaya dair
önemli ilkelere genelde emanet kavramý
çerçevesinde temas edilmektedir. Fýkýhta
da vedîa hukuken çok geniþ anlam ifade
eden emanet türlerinin bir çeþidi olup iki
kavram arasýnda umum-husus iliþkisi bu-
lunmakta, vedîa özel hükümleri olan sý-
nýrlý bir emanet akdi özelliði taþýmaktadýr.
Bundan dolayý Mecelle’de vedîa lukata
ve âriyet akdine dair hükümlerle birlikte
“Kitâbü’l-Emânât” baþlýðý altýnda ele alýn-
mýþtýr (md. 762-832).

Vedîanýn Þartlarý ve Hükmü. Vedîa di-
ðer akidlerde olduðu gibi akid yapma eh-
liyetine sahip taraflarýn birbirine uygun
karþýlýklý irade beyaný ile kurulur. Hanefî-
ler akdin kurucu unsurunu sadece sîga
(icap ve kabul) olarak görürken fakihlerin
çoðunluðu mûdi‘ ve mûda‘ ile akde konu
edilen malý da (vedîa) akdin unsurlarýn-
dan sayar. Vedîa konusu malýn belirli, di-
nen mubah ve teslim edilebilir bir özellik
taþýmasý gerekir. Ýslâm hukukunda gerek
taným bakýmýndan gerekse özellikleri yö-
nünden vedîadan mal diye söz edilmiþtir.

müslüman devletlerle iliþki kuran Osman-
lý Devleti baþta Nijerya’daki Bornu olmak
üzere bugünkü Nijer’de Kavâr ve Âyir, Çad’-
daki Vedây, Bagirmi ve Sudan’daki Dârfûr
sultanlýklarý ile irtibatýný geliþtirdi. Bilhassa
1835’te Senûsiyye hareketini barýndýran
Trablusgarp’ýn yeniden Osmanlý merkezî
idaresine baðlanmasýnýn ardýndan Osmanlý-
Vedây münasebetleri büyük geliþme gös-
terdi. Zira Senûsîler’le birlikte sömürgeci
devletlerin istilâlarýna karþý direneceði tah-
min edilen Vedây ile iliþkiler büyük önem
taþýyordu. 1898’de Senûsî þeyhinin önde
gelen temsilcisi Muhammed es-Sünnî’nin
buraya gönderilmesi de büyük rol oynadý.
Ayrýca Trablusgarp vilâyetinin güney sýný-
rýnda bulunan Fizan sancaðýndaki muta-
sarrýflýðýn ya Gat kasabasýna taþýnmasý ve-
ya orada da yeni bir mutasarrýflýk kurulma-
sý istendi. Kýsa bir süre için bu teþebbüs
gerçekleþtirildi. Daha da önemlisi Vedây
ile irtibatýn en kolay olduðu, Senûsîler’in
kontrolündeki Bingazi’den Çad gölüne gi-
den güzergâhýn geçtiði Kufra kaza haline
getirilerek bir kaymakam tayin edildi. XIX.
yüzyýlýn sonlarýnda Osmanlý Devleti, Ve-
dây’daki geliþmeleri yakýndan takip edi-
yordu. 1893’te Bingazi mutasarrýfý Ferik
Hacý Reþid Paþa, Vedây Sultaný Yûsuf b.
Ali’ye elçi ve çeþitli hediyeler gönderdi; Yû-
suf da ona kýymetli hediyelerle karþýlýk ver-
di. Ayný þekilde tahta yeni oturan Vedây
sultanlarýna mektup ve hediyeler yollaný-
yordu. Son Vedây sultaný Muhammed Dâ-
vûd Murra’nýn, ülkesini korumak için Os-
manlý Devleti’nin himayesini istemesi iki
taraf arasýndaki iliþkilerin ulaþtýðý noktayý
göstermesi bakýmýndan önemlidir. Artýk
Vedây, Osmanlý Devleti’nin idaresi altýnda-
ki ülkelerden biri sayýlmaktaydý. Osmanlý
Devleti’nin bölgedeki son hamlesi, bilindi-
ði kadarýyla 1911 yýlý Temmuz ayýnda Fi-
zan sancaðýndan Yüzbaþý Rýfký Bey kuman-
dasýndaki 150 kiþilik bir müfrezeyi Çad’a
göndermesi olmuþtur. Kuzeydeki Tibesti
daðlarý aþýlýp Borku kazasý fiilen kurulduk-
tan sonra Vedây’a yakýn bir bölge olan Ayn
Kelek’te yeni bir kaza teþkili için gerekli
adýmlar atýldýysa da 1911 yýlý Eylül ayýnda
Ýtalyanlar Trablusgarp’a saldýrýnca Yüzba-
þý Rýfký Bey emrindeki askerlerden sade-
ce otuz kadarýný Adanalý Mehmed Aða’ya
teslim edip geri döndü. Bu birlik, bölgede
1913 yýlýna kadar yerlilerle beraber Fran-
sýzlar’a karþý mücadele vermiþtir.

1870’lerde 2 milyon civarýnda tahmin
edilen Vedây’ýn nüfusu 1912’de 700.000’e,
beþ yýl sonra 300.000’e kadar düþtü. Yö-
re halký sömürgeciler tarafýndan pamuk
üretimine yönlendirildi. Bu dönemde müs-


