
1862 tarihli bir dostluk ve yardım anlaş
ması ile 52.000 frank karşılığında UbQk'u 
Fransızlar'a bırakmayı kabul etmesinden 
sonraki yirmi yılda Fransa, çevrede bu
lunan Afarlar'ın ve IsiUar'ın şefleriyle söz
leşmeler yaparak bölgeyi kendi himaye
sine aldı ( 1884 ). Kumandan tayin edilen 
Leonce Legarde, Etiyopya ile dostluk iliş
kilerini geliştirerek buradaki Fransız sö
mürgesinin gerçek banisi oldu. 1888'de 
Fransa ile ingiltere arasında imzalanan 
bir antlaşmayla Fransız ve ingiliz Soma
lisi'nin sınırları belirlendi ve aynı yıl Fran
sız Somali Kıyısı'nın merkezi UbQk'tan 
Leogarde'ın kurduğu Cibuti şehrine ta
şındı; daha sonra da burası resmi baş
şehir olarak ilan edildi ( 1892). Burada 
inşa edilen liman tesisleri ve ikmal mer
kezleri sayesinde Cibuti'nin deniz ulaşı
rnındaki stratejik önemi iyice arttı. Ci
buti Limanı'nı Orta Afrika'ya ve Adisa
baba'ya bağlayacak olan 781 km. uzun
luğundaki demiryolunun yapımına 1897'
de başlandı ve inşaat 1917'de tamam
la~dı. Etiyopya'nın ticareti bütünüyle bu 
demiryolu sayesinde Cibuti Limanı'ndan 
yapıldığı için yolun önemi son derece faz
laydı. Liman ve demiryolu Somalililer için 
büyük bir istihdam imkanı oluşturdu ve 
burası daima Somali ile Etiyopya'nın bas
kısı altında kaldı. 

ll. Dünya Savaşı'ndan sonra Cibuti Fran
sa'nın "deniz aşırı ülkeler" bölümü içeri
sinde yer aldı, burada yaşayanlara Fran
sız vatandaşı statüsü tanındı ve ayrıca 
buraya Fransız Birliği (Union Français) se
natosu ve millet meclisinde temsil edi
lebilme hakkı verildi. 1957 yılında yeni 
bir teşkilatıanma yasası yürürlüğe kon
du ve genel valinin başkanlığı altında gö
rev yapacak sekiz yerli bakandan oluşan 
bir bakanlar konseyi ile otuz iki üyeli bir 
meclis kurularak ülkenin adı Fransız 

Somalisi'ne çevrildi. 1958 Eylülünde ye
ni anayasa ile birlikte ülkenin siyasi ge
leceğini tayin eden referandum yapıldı. 
Oyların çoğunluğu Fransa ile birlikte ol
ma yönünde çıktı. Diğer taraftan İtalyan 
Sornalisi ile ingiliz Somalisi'nin birleşe
rek bağımsız bir devlet oluşturması üze
rine (ı Temmuz 1960) Fransız Somalisi'n
de karışıklıklar çıktı. Somali asıllı Isalar 
Somali Cumhuriyeti ile birleşmeyi savu
nurlarken Afarlar Fransa'ya bağlılığın de
vam etmesini istiyorlardı. Siyasi alanda
ki görüş ayrılıklarının kabileler arasın
da çatışmalara dönüşmesi üzerine Ma
yıs 1961'de Paris'te toplanan konferans 
bir sonuç alınamadan dağıldı. 1964'ün 
başlarında milliyetçi hareketler giderek 

arttı ve Birleşmiş Milletler Dekolonizas
yon Komitesi Fransa'nın burada uygula
dığı politikayı kınadı. 1965 yılında Afri
ka Birliği Teşkilatı* Makdişu Mogadişu) 
toplantısında konuyu görüştü. 1966' da 
olayların yeniden patlak vermesi üzeri
ne bazı bakanlar görevden uzaklaştırıldı. 
1967'de yeniden referandum yapılması
na karar verildi. Afarlar'ın siyasi teşki
latı olan Afar Demokratik Hareketi (Reg
roupement Demokratique Afar) Fransa'dan 
ayrılmamayı, Isalar ' ın Bağımsızlık İçin 
Afrika Halk Birliği (Ligue Populaire Africaine 
Pour lndependante) teşkilatı ise bağımsızlı
ğı savunuyordu. Isalar'ın sayıca fazla ol
malarına rağmen 16 Mart 1967' de yapı
Ian referandumun neticesi Afarlar'dan 
yana çıkınca yeniden olaylar patlak verdi. 
Bunun üzerine Fransız birlikleri, Afarlar 
ile Isalar arasında kanlı hale gelen olay
lara müdahale amacıyla ülkeyi işgal et
tiler; yerli halkın birçoğu öldürüldü, yüz
lercesi de ülkeden sürüldü. Bu harekat 
sırasında Isalar'ın zayıflaması üzerine 
Afarlar yönetimi ele geçirdiler. Yapılan 
bir referandumdan sonra Fransız Somali
si olan ülkenin adı Afarlar ve Isalar Fran
sız Ülkesi (Territoire Français des Affars et 
des lssas) şeklinde değiştirildi. 1976 ·da 
Afarlar ile Isalar arasında bir koalisyon 
sağlandı ve arkasından ülke 27 Haziran 
1977'de Cibuti Cumhuriyeti adıyla ba
ğımsızlığını kazandı; Isalar'dan tecrübe
li lider Hasan Gouled Aptidon cumhur
başkanı, Atarlar'dan Ahmed Dini de Ba
ğımsızlık için Afrika Halk Birliği'nin ge
nel sekreteri oldu. 

1979'da Bağımsızlık için Afrika Halk 
Birliği'nin yerine ilerleme İçin Halk Ha
reketi (Ressemblement Populaire Pour la 
Progres) partisi kuruldu. Haziran 1981'
de yapılan devlet başkanlığı seçimleri 
sonunda Hasan Gouled Aptidon altı yıl
lık süre için yeniden seçildi. Afarlar'ın, 

Cibuti'nin Bağımsızlığı İçin Demokratik 
Cephe (Front Democratique Pour la Libera
tion de Djibouti) partisinin seçim sonuç
larına itiraz etmesi ve Ahmed Dini'nin 
yeni bir siyasi parti (Parti Populaire Djibo
utien) kurarak siyasibölünmelereve ka
rışıklıklara sebep olması üzerine Ekim 
1981' de anayasada yapılan bir değişik
likle tek partili sisteme dönüldü ve İler
leme İçin Halk Hareketi'nin dışındaki bü
tün partiler kapatıldı. Altmış beş üyeli 
parlamento için beş yılda bir yapılan ge
nel seçimler, ülkenin tek siyasi partisi 
olan ilerleme için Halk Hareketi tarafın
dan seçmeniere sunulan listelerin oylan
masından ibarettir. Nisan 1987'de ya-
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pılan devlet başkanlığına tek aday ola
rak katılan Hasan Gouled Aptidon hal
kın o/o 90'ının oyunu alarak bu göreve 
yeniden seçildi. 

Cibuti Cumhuriyeti esas itibariyle Fran
sa'nın ekonomik ve askeri denetimi al
tındadır. Yerli ordu ve polis teşkilatının 
bulunmadığı ülkede Fransa'nın yaklaşık 
4000 kişilik bir silahlı kuweti görev yap
maktadır. 

Cibuti milletlerarası ilişkilerde bağ

lantısızlık politikasını takip etmekle be
raber Afrika Birliği Teşkilatı'nın ( 1977). 
Arap Birliği'nin ( 1977), İslam Konferansı 
Teşkilatı'nın ( 1978) ve Birleşmiş Millet
ler'in ( 1977) üyesidir. 
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Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısında 
önemli bir liman şehri. 
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Bugün milletlerarası havaalanı, üniver
sitesi, çeşitli bölgelerle bağlantılı otoyol
ları, modern liman tesisleri ve yaklaşık 
1.5 milyon nüfusu ile Suudi Arabistan'ın 
Riyad ·dan sonra ikinci büyük şehri dir. 
Arabistan yarımadasının güneybatısın
daki Hicaz bölgesinde ve Mekke'ye 70, 
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Medine'ye 420 km. mesafede yer alır. 
Hemen hemen bütün klasik coğrafya 
kitapları ve sözlüklerde şehrin adı "kıyı , 

sahil ; yol " gibi manalara gelen "Cüdde" 
şeklinde tesbit edilmiş olup halk dilin
de ise daha çok Cidde adı kullanılmak
tadır. 

Cidde'nin islam öncesi dönemi hak
kında çok az şey bilinmektedir. Bu şeh
rin önemi. Hz. Osman zamanında güne
yindeki Şuaybe Limanı ' nın terkedilerek 
Mekke'ye Kuzey Afrika. Mısır. Hindistan 
gibi uzak ülkelerden deniz yoluyla ge
len hacıların karaya ayak bastıkları bir 
liman şehri olarak kullanılmaya başlan
masından sonra artmıştır. Ayrıca burası 
dışarıdan gelen tüketim maddelerinin 
ulaştığı bir ticaret merkezi olarak da ün 
kazanmıştır ve bugün de aynı ticari hü
viyetini korumaktadır. Eski islam coğ
rafyacılarından Makdisf ve istahri Cid
de'nin ticari öneminden ve hacılardan 

alınan rüsüm dolayısıyla sahip olduğu 
yüksek gelirden bahsederler. Ayrıca bu 
rüsümun sonradan zaman zaman şerif
lerle paylaşılması sebebiyle bir kaynak 
olarak Mısır Memlükleri ·nin dikkatini 
çektiği bilinmektedir. 

N asır-ı Hüsrev V. (Xl.) yüzyılda Cidde'
nin surlarla çevrili olduğunu bildirmek
te ve nüfusunu da SOOO civarında tah
min etmektedir. ibn Cübeyr ise şehri taş 
hanları ve camileriyle tavsif etmekte. şe
rifler aracılığıyla toplanan vergileri kal
dırdığı için de Selahaddin-i Eyyübf'yi öv
mektedir. Abbasiler'in gerilemesiyle ön
celeri Basra üzerinden yürüyen deniz ti
careti Kızıldeniz ve Cidde Limanı'na dön
müştür. Avrupa'dan Mısır'a, oradan da 
Hindistan'a giden ve Hindistan'dan Av
rupa ülkelerine gelen mallar Cidde Lima
nı'ndan geçmişler ve Avrupa ile Hindis
tan arasında karşılıklı mal taşıyan ge
miler çok defa bu !imanda karşılaşmış
lardır. Memlükler devrinde Cidde ve Ha
remeyn 'e özel bir itina gösterilmiştir. 

Mekke'nin dünyaya açılan kapısı duru
mundaki Cidde özellikle Mısır'dan Kızıl

deniz yoluyla gelen hacılar için çok önem
li idi. Sultan I. Baybars 667 ( 1268) yılın
da hacca gitmiş ve Şemseddin Mervan'ı 
Mekke-i Mükerreme'de kendisine naib 
tayin etmişti ; Mekke şerifleri yönetim
le ilişkili meseleleri ona danışırlardı. Bu 
idari şekil Memlükler döneminin sonu
na kadar devam etmiştir. Memlükler Cid
de'de Mekke'deki duruma paralel olarak 
naib-i Cidde denilen bir görevli bırakmış
lardır. Naibin oturduğu binaya Darünni
yabe denilirdi. Sahilde ve limana hakim 
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bir yerde bulunan bu binadan ticari faali
yetler kontrol edilirdi. 

Tarihçi Nehrevalf eJ-j'Jdm bi-acid
mi Beytilldhi'l- Haram adlı eserinde 
Memlükler devri Mekke ve Cidde emir
liklerinden bahseder. Sultan Kayıtbay'ın 
884 ( 1479) yılında Ka be' nin yıkanması
nı emretmesi üzerine Mekke şerifi . Mek
ke'deki Türk paşası ve Cidde naibi bu 
hizmette görev aldılar. Memlükler Cid
de'de 14S2 yılından itibaren vergiyi ca
biler (tahsildar) eliyle toplamışlar ve bir 
kısmını şeriflere bırakmışlardır. 

XVI. yüzyılın başlarında Portekiz ge
milerinin Hindistan yolu üzerinde Kızıl

deniz içlerine ve Basra körfezine gire
rek buralardaki şehirler ve müslüman 
halk için büyük tehlike oluşturmaları kar
şısında Memlük idarecilerinin acz gös
termeleri ve mukaddes toprakların mü
dafaasız kalması muhtemelen bu bölge
lere Osmanlı himayesinin gelmesini sü
ratlendirmiştir. Bu arada Memlükler dö
neminin sonlarına doğru Sultan Kansu 
Gavri'nin Cidde'ye naib olarak tayin et
tiği Hüseyin el-Kürdi tarafından dokuz 
ay gibi kısa bir sürede bir kale yaptırıl
mış ( I 5 I I l ve bu kale sonradan bölge
nin müdafaası Osmanlılar'a geçtiğinde 
çok faydalı olmuştur (bu kale 1948 yı lı n

da Suudi yönetimince y ı k ıl mışt ı r). 

Haydar Çelebi rüznamesinde (Feridun 
Bey, ı , 439) ve ayrıca ibn iyas, Mısır'ın Os
manlılar tarafından fethi sırasında Mek
ke emirinin Berekat olduğunu ve oğlu 
Muhammed Ebü Nümey başkanlığında 
bir heyeti bazı kıymetli hediyeler ve mu
kaddes emanetlerle Mısır' a gönderdiği

ni yazmaktadırlar. Yavuz Sultan Selim 
16 Cemaziyelahir 923 (6 Temmuz 1517) 
günü bu heyeti ve dolayısıyla Hicaz'ın 

biatını kabul etmiştir. Osmanlı dönemi 
başlarken biat işlemlerinden sonra ilk 
iş olarak Cidde Naibi Hüseyin ei-Kürdi 

Mekke şerifinin emriyle öldürüldü. Cid
de'ye tayin edilen ilk naib Mekke tüccar
larından Kasım el- Şirvanf' dir. Bir müd
det sonra Mekke'de Memlükler döne
minde kurulan Mekke paşalığı makamı 
kaldırıldı ve Mekke 'de şerif. sancak hali
ne getirilen Cidde'de ise sancak beyi ay
rı ayrı şehir yöneticisi olarak vazife gör
meye başladılar. 

1 S38'de Hindistan seferine çıkan filo 
son Osmanlı limanı olarak Cidde'den 
uğurlanmıştı. Aynı yıllarda Portek.izliler 
Cidde'yi almak üzere çeşitli teşebbüs

lerde bulunmuşlar. son olarak da 1 541 '
de yaptıkları hücumda Şerif Ebü Nümey 
tarafından püskürtülmüşlerdi. Kanuni 
Sultan Süleyman bu başarısından dolayı 
Şerif Muhammed Ebü Nümey'e Cidde 
Limanı'ndan toplanan vergilerin yarısını 
bağışlamış ve Koca Sinan Paşa'nın Ye
men'i fethinden sonra bu bir gelenek 
halini alarak daima liman gelirlerinin ya
rısı Cidde sancak beyine, yarısı da Mek
ke şerifine verilmiştir. Kızıldeniz ' i tam 
kontrol altında tutabiirnek ve dolayısıy

la Cidde yolu ile Mekke ve Medine'yi em
niyet altına alabilmek Kızıldeniz ' in giri
şindeki Aden 'i ele geçirmeye bağlı idi. 
Memlükler bu işe çok gayret sarfetmiş
ler, fakat muvaffak olamamışlardı. 1 SS8 
yılında Yemen seferine çıkan Sinan Pa
şa bunu başarmış ve böylece Cidde Li
manı daha güvenli bir hale gelmişti. An
cak Osmanlılar ' ın Cidde 'ye ve hac böl
gelerine tamamen hakim olduktan son
ra Yemen'e de inerek artık Kızıldeniz 'e 

Portekizliler'i sokmaz olmaları Cidde Li 
manı'na gelen ticaret gemilerinin sayı
sını haliyle azaltmaya başladı. Avrupa 
ile Hindistan arasındaki ticaret daha kı 

sa olduğu halde yavaş yavaş Kızıldeniz 
yolunu terkederek yerine Afrika çevre
sini dolaşan uzun yolu tercih etmek zo
runda kaldı. Sonuç olarak XVI. yüzyılın 

sonlarından Osmanlı gücünün ortadan 
kalkmasına ve Süveyş Kanalı ' nın açılma

sına kadar Kızıldeniz üzerindeki transit 
taşımacılık geriledi. 

Evliya Çelebi Cidde'de Hz. Hawa'ya nis
bet edilen kabri ziyaret ettiğinden (bu 
ka bir I 928 yı l ı nda Suüdiler ta ra fı ndan y ı 

k ılmıştı r ), !imandan. kaleden bahseder 
ve limandan yılda 1 SOO kese gümrük 
vergisi toplandığı, kalede 300 asker ile 
başlarında bir veya iki tuğlu bir Mısır 
beyi bulunduğu, maaşının 1 SO akçe ol
duğu. kalenin ortasında bir mahkeme
nin yer aldığı. kadının maaşının yılda 

2000 kuruş olduğu ve şehrin su ihtiya
cının samıçiarda toplanan yağmur su-



yuyla karşılandığı yolunda bilgiler verir. 
Katib Çelebi ise Cihannüma'sında Cid
de 'de susuzluk çekildiğini, Sultan IV. 
Mehmed'in veziriazamı Kara Mustafa 
Paşa· nın uzak mesafelerden şehre su 
getirtip han, hamam ve bir cami yaptır
dığını anlatmaktadır. 

Cidde şehri Osmanlı döneminde ön
celeri bir sancak, daha sonra da Habeş 
eyaletinin merkezi olmuş, son zamanlar
da ise yeniden merkezi Mekke olan Hi
caz vilayetinin bir sancağı durumuna ge
tirilmiştir. 1803 yılında Arabistan ' ın Ne
cid bölgesinden gelen Vehhabiler Cidde'
yi muhasara etmişler ve şehri alarna
makla birlikte Şerif Galib ·i, 1811 yılın

da Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın böl
geye gelişine kadar kendilerine boyun 
eğdirmişlerdir. Mısır' da eyaletine bağ
lı olarak idare edilen Hicaz. 1840 yılın
dan sonra merkezi idareye geçilmesiyle 
doğrudan Babtali'ye bağlanmış ve Cid
de de merkeze bağlı bir vali tarafından 
idare edilmiştir. 1916 yılında Şerif Hü
seyin'in Osmanlı Devleti'ne karşı ayak
lanması ile başlayan Arap bağımsızlık 

hareketi, yardım malzemelerinin geldiği 
stratejik öneme sahip limanı sebebiyle 
Cidde şehrinde geliştirilmiştir. Necid ve 
Hicaz arasındaki mücadeleler sırasında 
da stratejik önemini koruyan Cidde, Ekim 
1924'te Vehhabiler'in Mekke'yi almaları 
üzerine Ali b. Hüseyin kuwetlerinin mer
kezi olmuş, ancak 1925 yılı boyunca Veh
habi emiri ve Suudiler'in kurucusu Ab
dülaziz b. Suud tarafından muhasara 
edilerek sonuçta Mayıs 1927'de yapılan 
Cidde Antiaşması ile Suudi Arabistan 
Devleti'nin topraklarına katılmıştır. 

1814'te seyyah Burkhardt'ın 12.000 
ila 1 5.000 civarında gösterdiği Cidde'nin 
nüfusu bugün 1.5 milyona yaklaşmış du
rumdadır. Yüzyılın başlarında hac niye
tiyle Mekke'ye ulaşmak için Cidde'ye ge
lenlerin sayısı 100.000 civarında iken bu
gün 1 milyonun üzerine çıkmıştır. Bu 
durum sadece bir hacı iskelesi olarak 
düşünüldüğünde dahi şehrin önemini 
ortaya koymaya yeterlidir. Cidde'de bu
gün Osmanlı idare teşkilatı geleneğin
den kalma Mekke emirine bağlı bir ka
immakam (kaymakam) bulunmaktadır. ll. 
Dünya Savaşı'ndan sonra genişlemeye 
ve petrolden elde edilen gelir le modern
leşmeye başlayan Cidde'de ışıklandırma 
ve yeşillendirme ça lışmaları yürütülür
ken modern liman, havaalanı , deniz su
yu arıtma tesisleri, petrol rafiner ileri, 
çimento fabrikası ve çel ik haddelerne 
atölyeleri kuruldu : bunların yanında be-

Modern 
Cidde'den 

bir görünüş -
suud i 

Arabistan 

sicilik faaliyetlerine hız verildi. Birkaç yıl 
öncesine kadar başşehir Riyad'a taşın
madan önce bütün elçi lik ler ve yabancı 
misyonlar Cidde'de bulunmakta idi. Ha
len islam Konferansı Teşkilatı'n ın mer
kezi buradadır. Birçok Türk öğretim üye
sinin de vazife gördüğü Kral Abdülaziz 
Üniversitesi tıp , mühendislik, iktisat ve 
edebiyat gibi çeşitli fakültelerle birçok 
araştırma merkezini içine alır. Bugün 
yeni açılan otoyollarla Cidde'den Mek
ke'ye 45 dakikada. Medine'ye 4 saatte 
ulaşmak mümkündür. 
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CiGALAZADE SiNAN PASA 
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. (bk. CEFR). 

CİGAIAzADE SiNAN PAŞA 

(ö. 1014/ 1606) 

Osmanlı sadrazamı. 

_j 

_j 

1 544 'te Messina 'da doğdu . Asıl adı 

Scipione 'dir. Ba bası Şarlken'in (Charles 
Quint) hizmetinde bulunan Visconte di 
Cicala adlı bir korsandı. Cicala ailesi as
len Sakız adasından olup Cenova Cum
huriyeti'nin hizmetine girmişti. Babası 

ile birlikte Cerbe Savaşı'nda 1 1560) Os
manlılar'a esir düştükleri sırada Napali 
Krallığı· nın hizmetinde bulunuyorlardı. 

Esir olarak istanbul · a getirildiklerinde 
kendisi saraya alındı , babası Yedikule 
Zin da nı· na hapsedildL Sarayda Ende
run ·da yetişti ve bir süre sonra İslami
yet'i kabul ederek Yusuf Sinan adını al
dı. Babası ise 12 Aralık 1 564 'te Yediku
le Zindam'nda öldü; Kanuni'n in izniyle, 
Galata'da sonradan Gülnuş Emetullah 
Camii· ne çevrilen San Francesco Kilise
si'ne gömüldü. 

Cigalazade şehzadeler mücadelesi sı

rasında Selim'in tarafını tuttu: önce si
lahdar oldu. daha sonra da kap ı cıbaşıl ı

ğa getirildi. Mihrimah Sultan'ın tarunu 
ile evlenince kendisine ikbal yolları açı l

dı. 1575-1578 yılları arasında yeniçeri 
ağalığı yaptı, Eflak'taki isyarıı başarı ile 
bastırdı. Ağalıktan ayrıldıktan sonra şark 
s efe ri için İran· a yailandı. Özdemiroğlu 
Osman Paşa ve Ferhad Paşa ' nın yanın

da 1 583'te Van ve Reva n. üç yıl sonra da 
Bağdat beylerbeyi olarak Safeviler'e kar
şı mücadele etti. Revan Kalesi'ni inşa ve 
tahkim ettirmesi, Bağdat'ta iken de Fı

rat nehri kollarının ıslahına çalışması tak
dirle karşılandı. 1 590'da istanbul'a dö
nüşünde Şah I. Abbas'ın torununu rehi 
ne olarak yanında getirdiği gibi padişaha 
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