B~R~NC~~DÜNYA SAVA~I'NIN UNUTULMU~~B~R
D~PLOMAT~K CEPHES~: ETYOPYA
KENAN TEPEDELEN*
Birinci Dünya Sava~~~denilince, akla ilk önce ku~kusuz asker ve sivil
8.700.000 insan~n ölümüne yol açan ve bir o kadar~ n~ n da yaralanmas~na, evsiz ve barks~z kalmas~ na neden olan ac~ mas~z bir ihtilaf gelir.
Bu sava~, siyasi sonuçlar~~ itibariyle tarihe damgas~ n~~ vurmu~, dört
imparatorlu~un (Alman imparatorlu~u, Avusturya-Macaristan imparatorlu~u, Çarl~ k Rusya imparatorlu~u ve Osmanl~~ imparatorlu~u) çökmesi
neticesini do~urmu~tur.
Keza Birinci Dünya Sava~~'n~~inceleyenler, dikkatlerini daha ziyade 19141918 döneminde cereyan eden büyük muharebeler, örne~in Fransa, Polonya, Galiçya, Çanakkale cephelerinde meydana gelen çat~~malar üzerinde
yo~unla~ur~ r, Amerika Birle~ik Devletleri'nin 6 Nisan 1917 tarihinde ~ tilâf
Devletleri yan~ nda sava~a giri~~nedenleri üzerinde dururlar.
1914-1916 döneminde o zamanlar Afrika K~ tas~ 'nda Liberya hariç tutulacak olursa yegane ba~~ms~z devlet konumunda olan Etyopya imparatorlu~u üzerinde Birinci Dünya Sava~~'n~ n has~ m kamplar~~ aras~nda büyük bir
nüfuz mücadelesinin cereyan etmi~~oldu~unu ve çeki~en taraflar~ n
Etyopya'y~~ kentli saflar~ na çekebilmek için yo~un bir diplomatik mücadeleye
giri~tiklerini pek az ki~i bilir.
Bu rekabet sonucunda Etyopya'n~ n 1916 y~l~ nda Birinci Dünya Sava~~ 'na
Merkezi ~mparatorluklar'~ n yan~ nda kat~lmas~ na ramak kalm~~t~r.
izleyen sat~ rlarda, bu a~amaya nas~l gelindi~ini ve ~ tilâf Devletleri'nin,
Etyopya'n~ n Alman-Osmanl~~ e~ilimli politikas~ na son vermeye yönelik giri~imlerini tahlil etmeye çal~~aca~~z.
Her~ey, Osmanl~~Devleti ile Etyopya aras~ nda daimi siyasi ili~kilerin 1912
y~l~~ ba~~ nda tesisi ile ba~lam~~t~ r. Etyopya'daki ilk Osmanl~~Ba~konsoloslu~u

*Büyükelçi
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4 Nisan 1912 tarihinde ülkenin do~u bölgesindeki Harar kentinde' ihdas
edilmi~tir. Bu makama bidayette Manila Konsolosu Necib Hac Efendi tayin
edilmi~~ise de2, ad~geçenin k~sa bir süre sonra Harar'da vefat etmesi üzerine
onun yerine Bâb-~~;Mi bünyesindeki Tercüme Odas~~eski ba~kanlar~ndan
Ahmed Mazhar Bey'in atanmas~~7 Nisan 1913 tarihinde uygun görülmü~tür.
1914 y~l~nda ba~kent Addis Ababa'ya nakledilen Osmanl~~Ba~konsoloslu~u'
nun önce Harar'da kurulmu~~olmas~n~ n nedeni, Etyopya'da ya~ayan Osmanl~~
tebaas~ n~ n, daha ziyâde Yemen'deki iç kar~~~ kl~ klar nedeni ile Harar
bölgesine göç etmi~~ahaliden meydana gelmesi idi. Bu ~ah~slar~n genel bir
listesinin tanzimi, Harar'daki Osmanl~~Ba~konsoloslu~-u'nun ba~l~ca görevi
idi. Özellikle Güney Yemen'in Hadramut bölgesinde (Aden) ya~ayan birçok
ki~i bu bölgeyi kendi egemenli~i alt~na alma çabas~nda bulunan ~ngiltere'nin
Hadramutlular~~ himaye iddialar~n~~kabul etmeyerek Harar'daki Osmanl~~
Ba~konsoloslu~u'na ba~vurmaktayd~lar. Osmanl~~uyru~-unda olduklar~ n~~iddia edenler ise, tabiiyetlerini kan~ tlamak için ilmühaber talebinde bulunmakta
Etyopya'n~n, ~talyanlara kar~~~1896 y~l~ nda kazand~~~~ünlü Adwa zaferi ve
devlet bünyesinde giri~mi~~oldu~u çe~itli reform ve yenileme hareketleri ile
tan~nan ünlü imparatoru II. Menelik'in 13 Aral~ k 1913 tarihinde vefat etmesi üzerine, ülkede bir iktidar bunal~ m~~ ba~göstermi~tir. 1906 ve 1908
y~ llar~ nda mâruz kald~~~~iki inme krizi dolay~s~yla devlet i~lerini fiilen
b~rakmak zorunda kalan imparator II. Menelik, daha önce düzenledi~i bir
siyasi vasiyetname ile, k~z~~Chawaregga'n~n Wollo Prensi Ras Mikael'den
olma ve 3 ~ubat 1898 tarihinde dünyaya gelen torunu Lidj Iyassou'yu (Lic
~yasu) imparatorluk tahun~n varisi olarak belirlemi~tir'.
Prens Lidj Iyassou, 1911 y~ l~ na gelindi~inde, henüz 13 ya~~nda olmas~na
ra~men, II. Menelik'in vasiyetnamesine dayanarak devleti fiilen idare etmeye
ba~lam~~~ve imparatorun 1913 y~l~nda vefat' üzerine iktidar~n~~peki~tirmi~fir.
1914 y~l~nda henüz 16 ya~~nda olan Lidj Iyassou ile Osmanl~~Devleti'nin
Harar Ba~konsolosu Mazhar Bey aras~nda olu~acak dostluk Etyopya
I Uzun as~ rlar boyunça ba~~ ms~z bir ~ehir-devlet olarak ya~am~~~olan, Müslüman Adal
Emirlerinin merkezi konumundaki Harar kenti ve çevresi 1887 y~hnda Etyopya Imparatoru Il.
Menelik taraf~ndan Etyopya'ya ilhak edilmi~tir.
2 Cengiz Orhonlu, Habe~~Eyaleti, s. I66.
3 Cengiz Orhonlu, Ha be~~Eyaleti, s. 167.
I Berhanou Abebe, Histoire de l'Ethiopie, s. 143-147.
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~mparatorlu~u'nu Birinci Dünya Sava~~ 'n~ n ilk y~ llar~ nda çok ilginç bir mecraya sürükleyecektir. Filhakika, Türkiye'ye özel bir sempati besleyen genç
Prens, Birinci Dünya Sava~~~patlak verdi~inde, Osmanl~~ Ba~konsolosu Mazhar Bey'i ba~kent Addis Ababa'ya yerle~ meye davet eder. Lidj Iyassou, o
dönemde Merkezi ~mparatorluklar ~ ttifak~ 'na (Triplice) aç~ k ~ekilde mey'etmekte olup, bunun birçok nedeni vard~ r. Bir defa, Osmanl~~ imparatorlu~u, K~z~ ldeniz'in kar~~~yakas~ ndaki Arap Yar~ madas~~ k~y~lar~ na hâkimdir.
~kinci neden, Osmanl~~ Padi~ah~~ Sultan Re~at ayn~~ zamanda tüm Müslümanlar~ n halifesi konumundad~ r. Oysa, Etyopya nüfusunun yakla~~ k yar~s~~
Müsliiman'd~ r ve Lidj Iyassou kendisini sadece Etyopya H~ ristiyan-lar~ n~ n
de~il, fakat ayn~~zamanda Müslümanlar~ n~n da meliki olarak görmektedir.
Genç Prens, öte yandan, ~slam dinine sempati beslemektedir.
Kader ise, terciiman kökenli Mazhar Bey'i Osmanl~~ Devleti'nin Harar
Ba~konsoloslu~u makam~ na ta~~ m~~t~ r. Mazhar Bey, çok geçmeden bu
görevinde stratejik bir deha sergileyecektir. Nitekim Mazhar Bey, Harar'da
göreve ba~lad~ ktan k~sa bir süre sonra, Afrika'n~n bu bölgesine ilgi duyan
sömürgeci devletlerin takip ettikleri siyasete kar~~l~ k, Osmanl~~ Devleti'nin ne
~ekilde hareket etmesi ve nas~ l bir politika uygulamas~~ gerekti~ini tespit
etmi~~ve bu konudaki telkinlerini 1 Kas~ m 1913 tarihinde ayr~ nt~l~~ bir rapor
halinde Bâb-~~Ali'ye bildirmi~tir5.
Mazhar Bey, sözkonusu raporunda, özetle, Etyopya'n~ n siyasi ve ekonomik bak~mdan kalk~ nmasma Osmanl~~ Devleti taraf~ ndan destek verilmesini,
ülke ç~ karlar~ na en uygun yolun seçiminde Osmanl~~Devleti'nin kendisine
yard~mc~~ olaca~~~yönünde Etyopya Hükümeti'nde güven hissi uyand~ r~lmas~ n~~ ve nihayet Makam-~~Hilâfet'in Etyopya'n~n Müslüman nüfusu üzerindeki
nüfuzunu H~ ristiyan-Ortodoks bir devlet olan Etyopya'n~n bir tehlike gibi
görmesine mahal b~ rak~ lmamasm~~tavsiye etmekteydi.
Mazhar Bey, uygulamaya ba~lad~~~~bu genel politika çerçevesinde k~sa
süre içinde Etyopya'n~ n Birinci Dünya Sava~~'nda Merkezi imparatorluklar~n
yan~ na çekilmesinin Osmanl~~ Devleti ve Almanya'ya sa~layaca~~~stratejik yarar~~görmü~tür.
I. Süvey~~Kanal~~ Seferi'nin ~ubat 1915'te ba~ar~s~zl~ kla sonuçlanmas~~
üzerine Mazhar Bey, Etyopya'r, Somali'deki Müslüman Mollalar~~ve Güney

5 Cengiz

Orhonlu, Habe~~Eyaleti, s. 167.
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Sudan'daki Müslüman unsurlar~~biraraya getirecek bir ittifak tasarlam~~~ve
bu ~ekilde olu~turulacak bir askeri güçle güneyden Nil Deltas~ 'na do~ru bir
harekat düzenlenebilece~ini dü~ünmü~tür. Ancak bunun için her~eyden evvel Prens Lidj Iyassou'nun ikna edilmesi gerekiyordu.
Mazhar Bey, bu amaçla, Bab-~~Ali'ye ~u telkinlerde bulunmu~tur:
Müstemlekeci devledere kar~~~mücadele eden ve Somali Müslümanlarm~ n ileri gelenlerinden biri olan Molla Seyid Muhammed'e ihtiyaç
duydu~u cephane ve silahlar~ n temin edilmesi;
Deniz kenar~ nda (Aden Körfezi) bugünkü "Somaliland"da Zeyla ile
Belhar limanlar~~aras~ nda bulunan bir yerin ve Etyopya'n~ n Harar eyaletinin
do~u s~ n~ r~ ndan sahile kadar 120 km. uzunlu~unda ve 40-50 km. geni~li~indeki bir bölgenin Osmanl~~ Devleti taraf~ndan Etyopya'ya verilmesi.
Mazhar Bey'in bu telkinleri Istanbul'da Almanya Büyükelçisi Wangenheim'~ n da olumlu görü~ü al~ narak tezekkür edilmi~, Harbiye Naz~ r~~ ve
Ba~kumandan Vekili Enver Pa~a taraf~ ndan uygun görülmü~~ve sonuç itibariyle Etyopya'y~~Osmanl~~ Devleti saf~ na çekecek tedbirlere ba~vurulmas~~için
Mazhar Bey'e yetki verilmi~tir.
Bu arada dikkati çeken bir nokta, Osmanl~~ Devleti'nin o dönemde
~ngiliz i~gali alt~ nda bulunan "Somaliland"daki bir k~y~~ ~eridini ve Somali'nin
baz~~ topraklar~ n~~ Etyopya'ya vermeyi kabul etmek suretiyle bu bölgeleri 1915
y~ l~ nda hukuken kendi egemenli~i alt~ nda saymas~~keyfiyetidir.
Bab-~~ Ali'nin muvafakat~~ ile Osmanl~~ Ba~konsolosu Mazhar Bey taraf~ ndan Lidj Iyassou'ya iletilen bu önerilerin genç Prens'e cazip geldi~i
anla~~lmaktad~ r. Filhakika, denizde k~y~s~~ bulunmayan Etyopya imparatorlu~u, bu suretle Hint Okyanusu'na bir ç~k~~~kap~s~~ elde edecek idi.
Bu temaslardan sonra, Mazhar Bey ile Lidj Iyassou aras~ ndaki ili~kilerin
daha da samimi ve yak~ n bir n~ecraya girdi~ini görüyoruz. Genç Prens, Addis
Ababa'daki Osmanl~~ Ba~konsoloslu~u'nu ziyaret etti~i gibi, Sultan Re~at'~ n
do~um günü münasebetiyle 27 Nisan 1916 tarihinde Mazhar Bey'e Osmanl~~
Padi~ah~ 'na iletilmek üzere bir Etyopya bayra~~~hediye eder. Ye~il, sar~~ ve
k~ rm~ z~~ olmak üzere üç ~erit renkten olu~an bu Etyopya bayra~~n~ n ye~il
kuma~~~üzerinde ~sla~ n dininin kutsal ifadesi olan Kelime-i Sahadet ile bir
Cengiz Orhonlu, Habe~~Eyaleti, s. 171.
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elinde k~l~ç, di~er elinde ise bir demet ye~il fidan ta~~yan bir ~ah~s yer almaktad~ r. Prens Lidj Iyassou, bu suretle, imparatorlu~un tüm Müslüman kullar~ na gerekli adaleti ve din e~itli~ini sa~lamad~~~~takdirde Tanr~ 'n~ n gazab~n~~ kendi üzerine çekme taahhüd ve yemininde bulunmaktad~ r7.
Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na olan sempatisini art~ k gizlemeye gerek duymayan Lidj Iyassou, ayn~~dönemde, "Somaliland"da Molla Seyid Muhammed
ile ba~lant~ya geçer ve bölgedeki di~er Somali ~eyhierine silâh ve
mühimmat gönderir, Temmuz 1916'da Cibuti'ye gider ve daha sonra Harar'
a gelerek Harar Emini Abdoullahi'nin k~zlar~~ ile evlenir. Genç Prens'in bu
siyaseti, imparator lu~a mücavir ve imparatorluk bünyesindeki Müslüman
unsurlarla kan ba~lar~~ tesis etmek suretiyle devleti güçlendirmeye yöneliktirm.
Ancak, Prens Lidj Iyassou'nun bu son faaliyetleri ~ tilâf Devletleri nezdinde barda~~~ta~~ ran son damla olmu~tur. Birinci Dünya Sava~~ 'n~ n kaderi
1916 y~ l~~yaz~ nda kritik bir mecraya girmi~tir. Almanlar~ n Verdun'deki taarruzlar~~ tüm ~iddetiyle devam etmektedir. Etyopya'n~ n Merkezi imparatorluklar'~ n safinda sava~a girme olas~l~~~~~ tilâf Devletleri'nin Addis Ababa'daki
elçilerini harekete geçirir ve 10 Eylül 1916 günü Fransa Elçisi Charles Brice,
~ talya Elçisi Colli di Felizzano ve ~ngiltere Elçisi Wilfred Thesiger Etyopya
Bakanlar Kurulu nezdinde toplu bir giri~imde bulunurlar. Prensin hareketlerinin ülkeyi iç ve d~~~tehlikelere maruz b~rakt~~~ na i~aret edilen bu toplu
giri~imde, sözkonusu gidi~at devam etti~i takdirde ~tilâf Devletleri'nin kendi
ulusal ç~ karlar~ n~ n korunmas~~ yönünde gerekli önlemleri alacaklar~~
tehdidinde bulunulur.
Bahse konu giri~imin bir di~er amac~~ da ba~kent Addis Ababa'n~n bulundu~u Shoa bölgesindeki Lidj Iyassou muhaliflerini cesaretlendirmek idi.
Bu muhalifierin ba~~ n~~ imparator II. Menelik'in ye~eni Ras Makonnen'
in o~lu Ras Tafari (müstakbel imparator Haile Selassie I) çekmekte idi.
~tilâf Devletleri'nin ortak giri~iminin sonucu k~sa bir süre sonra al~ nm~~~
ve Etyopya Ortodoks Kilisesi Ba~piskoposu Abouna Matheos 27 Eylül 1916
tarihinde Prens Lidj Iyassou'nun azledildi~ini ve aforoz (excommunicated)

7 Ba~konsolos Mazhar Bey taraf~ndan muhtemelen Istanbul'a gönderilmi~~bulunan söz
konusu Etyopya bayra~~ n~ n ak~ beti halen Topkap~~Müzesi ve TBMM Milli Saraylar Dairesi
Ba~kanl~~~~nezdinde ara~ur~lmaktad~ r.
8 Berhanou Abebe, Histoire de l'thiopie, s. 149.
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edildi~ini aç~ klam~~t~r". Ba~piskopos Abouna Matheos, ayn~~beyannamesinde,
imparator II. Menelik'in k~z~~ Prenses Zaouditou'ri ~mparatoriçe, kezâ Ras
Tafari'yi (müstakbel Haile Selassie I) Etyopya tahtm~ n vârisi ve imparatorluk
Naibi olarak ilân etmi~tir.
Etyopya Ortodoks Kilisesi'nin ba~~~Abouna Matheos, bu kararlar~~ve beyannamesini, özetle, ~u gerekçelere dayand~ rm~~ur:
Etyopya, H~ ristiyan dinini benimseyeli beri bu filanca daima sad~ k
kalm~~t~ r. Prens Lidj Iyassou ise, devletin ve Etyopya halk~ n~ n H~ ristiyan dinine ba~l~l~~~ n~~hiçe sayarak ~slam dinine geçmi~tir. Bu ko~ullarda, Etyopya
halk~ n~ n, imparator II. Menelik'in vasiyetnamesine uygun olarak Prens Lidj
Iyassou'ya verdi~i ba~l~l~ k yemini geçerlili~ini kaybetmi~tir;
Prens Lidj Iyassou, ~slam dinini benimsemekle kalmam~~, ye~il renk
üzerine Müslümanlarca kutsal olan Kelime-i Sahadet ibareleri yaz~lm~~~bir
Etyopya bayra~~n~ , Türk Hiikümeti'ne iletilmek üzere Türkiye Ba~konsolosu'
na vermi~tir. Bu hareket, ~ngiltere, Fransa ve ~talya gibi memleketlerin tepkisini çekmi~, bu ülkeler Etyopya s~n~ r~ na asker y~~maya ba~lam~~lard~r. Özetle,
Etyopya'n~ n güvenli~i tehlikeye dü~mü~tür;
- Prens Lidj Iyassou, bütün bu olaylar cereyan ederken, Somali
bölgesindeki Jijiga kentine gitmi~~ve Somali'li e~rafa Türkiye Ba~konsolosu'
na verdi~i bayra~a benzer ve Kelime-i ~ahadet ibaresini hâvi 12 adet Etyopya
bayra~~~da~~ tm~~t~ r. Prens Lidj Iyassou, ayr~ ca, ba~~ na Hazreti Muhammed
soyundan geldi~ini ispata yönelik bir türban geçirmi~~ve bu ~ekilde ku~anm~~~
oldu~u halde Somalili ve Hararl~~beylere ni~an tevcih et~ni~tir'".
Etyopyal~~ tarihçi Berhanou Abebe, 27 Eylül 1916 "Addis Ababa
Hükümet Darbesi"ni irdelerken, modern tarihçiler taraf~ ndan ~imdiye kadar
ihmal edilmi~~olan çok ilginç bir tez ortaya atmaktad~r. Etyopyal~~bu tarihçiye
göre, Etyopya'daki geli~melerden büyük endi~e duyan ~ngiltere, 1915-1916
y~ llar~ nda ünlü T.E. Lawrence'i (Lawrence of Arabia) Etyopya'n ~ n
do~usundaki Harar kentine göndermi~tir. Bilindi~i gibi, T.E. Lawrence o
dönemde Osmanl~~ ~mparatorlu~u'na kar~~~büyük Arap isyan~m örgütlemekle me~gul bulunmakta idi.

Berhanou Abebe, Histoire de l'hiopie, s. 150; Berhanou Abebe, Annales d'hiopie,
Volume XVII (2001), s.326.
I() Annales d'Ethiopie, Volume XVII (2001) s. 335-337.
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Berhanou Abebe, bu konudaki say~ m ba~l~ca iki kayna~a dayand~rmakta
olup, bunlar~ n birincisi, Fransa'n~n o dönemdeki Etyopya Elçisi Cl~arles Bnce'in Paris'e göndermi~~oldu~u bir yaz~ d~ r. Charles Brice, bu yaz~s~ nda,
~ngiltere'nin Harar Konsolosu Binba~~~H. Dodds'un izinli bulundu~u s~ rada
Konsoloslu~a Binba~~~Lawrance ad~ nda ve Somaliland'da görevli bir ~ngiliz
subay~= Ocak 1916'da vekâlet etti~ini yazmaktad~ r".
~kinci kaynak ise, ~talya'mn 1935'te Etyopya'ya kar~~~giri~ti~i askeri harekâtta görev al~nak üzere "Do~u Afrika Birlikleri"ne gönüllü olarak yaz~lan
Antonio Ziscka ad~ ndaki bir ~talyan'~ n verdi~i bilgilerdir.
Antonio Ziscka, filhakika, Abissinia ultimo problema insoluto deli Africa, adl~~ kitab~ nda, T.E. Lawrence'in 1915 ve 1916 y~llar~ nda Etyopya'ya
geldi~ini belirtmi~~ve yukar~da de~inmi~~oldu~umuz, Prens Lidj Iyassou'nun
Somali bölgesinde ba~~ na takm~~~bulundu~u ve Peygamber Hazreti Muhammed soyundan geldi~ini ispat etmeye matuf türban~ n kendisine T.E.
Lawrence taraf~ ndan verildi~ini ileri sürmü~tür12.
Berhanou Abebe, bu son derecede ilginç tezini kan~ tlamak için T.E. Lawrence'in, bu kez bir vak~a olan, 1928 y~l~nda Somali'ye yapm~~~oldu~u seyahate i~aret etmektedir.
Ayn~~y~l, ~ talya ile Etyopya aras~nda "Dostluk ve Ticaret Andla~mas~" imzalanm~~~olup, ~talyanlar Eritre'nin Assab limamn~~ Etyopya'n~ n Dessi kentine ba~layacak bir karayolunun yap~ m~ n~~ tasarlamaktad~ rlar. Oysa
Frans~zlar~ n da Etyopya, Cibuti ve Somali'nin kesi~ti~i bu bölgede benzer
emelleri vard~ r ve nitekim 1927-1929 aras~ nda Dikhil-Ali Sabiet ve DikhilMourato yollar~ n~ n in~aat~ n~~ gerçekle~tirirler. Gerek Italyanlar~ n, gerek
Frans~zlar~ n bölgedeki bu faaliyetleri tabiatryla ~ngilizleri de kay~ ts~ z
b~ rakmaz. Nitekim ~ngilizler bu giri~imleri yerinde izlemek üzere ünlü T.E.
Lawrence'i "bir kez daha" Somali'ye göndefirler.
Berhanou Abebe, T.E. Lawrence'in 1928 y~ l~ nda Afrika Boynuzu
bölgesine "ikinci kez" gelmi~~olmas~ n~ n, ancak ad~geçenin bölge hakk~ nda
var olan tecrübesi ile izah edilebilece~ini savunmaktad~r 13.

11

Archive Nationale, serie guerre 1914-1918, yol. 1619 (Ethiopie), folio 23-24 (20 janvier

1916).
12

Antonio Ziscka, Abissinia ultimo problema insol~~to deli Africa, Florence, 1936, s. 88, 89

ve 179.
13

Annales d'thiopie,Volume XVII (2001), s. 325.
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T.E. Lawrence'm 1915 ve 1916 y~llar~ nda Etyopya'ya gerçekten gelip
gelmedi~ini mutlak surette kan~ tlamak, eldeki veriler ~~~~~ nda henüz
mümkün gözükmese de, e~er keyfiyet do~ru ise, Etyopya'n~n 1916 y~ l~ nda
Merkezi ~ mparatorl~~ klar ile bir ittifaka do~ru yönelmi~~olmas~ n~ n
~ngiltere'yi ne denli tedirgin etti~ini ortaya koyacak niteliktedir.
Bu tarihi "enigma"n~ n, ~ngiliz ar~ivlerinin ilgili bölümlerinin bir gün
ara~t~ rmac~lar~ n istifadesine sunulmas~~ ile ayd~ nl~~a kavu~turulabilece~i
dü~üncesindeyiz.
Addis Ababa'da 27 Eylül 1916 Hükümet darbesi yap~l~ rken Prens Lidj
Iyassot~~ Harar'da bulunuyordu. Prens, durumu lehine çevirebilmek için
azami çabay~~ sarfetmi~~ancak tutuklanma riski kar~~s~ nda Mar bölgesi
üzerinden babas~~Negus Mikael'in yönetti~i Wollo Eyaleti'ne geçmi~tir. Negus Mikael, o~lu Lidj Iyassou'nun haklar~ n~~ korumak üzere 50.000 ki~ilik bir
kuvvet ile Addis Ababa üzerine yiirümü~~ve ba~ta Ankober kentinin zapt~~gibi
baz~~ ba~ar~lar kaydetmi~~olmas~ na ra~men 27 Ekim 1916 tarihinde yap~ lan
Sagal't'! meydan muharebesinde "fitaourari"" Habte-Guiorgis ve Ras Tafari
komutas~ ndaki Shoa (Ras Tafari'ye sad~ k Addis Ababa bölgesi) ordusuna ye~~ilerek tutsak dü~mü~tür.
Afar çölünde bir süre gizlenen Lidj Iyassou ise, ancak 1921 y~ l~ nda yakalanabilmi~~ve Fitchde hapsedilmi~ tir. Lidj Iyassou'nun kesin ölüm tarihi bilinmemekle birlikte, 1935 y~l~ nda hala esaret alt~ nda iken vefat etti~i, hakim
olan rivayettir.
Osmanl~~ Ba~ konsolosu Mazhar Bey'e gelince, 1916 Hükümet darbesinden sonra Etyopya'daki konumu giderek güçle~mi~tir. Filhakika, 27 Eylül
1916 tarihinden sonra Mazhar Bey'in Bab-~~'Ali ile diplomatik muhaberau kesintiye u~ram~~, Ba~ konsolos görevini ifa edemez bir duruma gelmi~tir. Baz~~
konsolosluk belgelerinin incelenmesinden, ad~geçenin Addis Ababa'dan
Harar kentine geçti~i ve görevini 1919 y~ l~~ ortalar~ na kadar burada
sürdürdü~ü anla~~ lmaktad~ r.
19201i y~ llarda Fransa Elçisi olarak Etyopya'da görev yapan Maurice de
Coppet'nin Chroniq~~e d~~~ regne de Menehk II adl~~ünlü eserinde verdi~i
bilgiye göre, Mazhar Bey 13 Ocak 1920 tarihinde o zamanlar Frans~ z egemenli~i alt~ nda bulunan Cibuti kentinde vefat etmi~tir.
Öncü birlikler komutan~ .
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Bu bilgiye dayanarak T.C. Cibuti Fahri Ba~konsolosu vas~ tas~yla Cibuti
ilgili makamlar~ ndan temin etmi~~oldu~umuz ölüm tutana~~n~ n örne~ini ve
gayri resmi Türkçe ve ~ngilizce çevirilerini bu makalenin ekinde sunmaktarz.
Görülece~i üzere, büyük diplomat Mazhar Bey, Birinci Dünya Sava~~ 'n~ n
akabinde vatan~~Türkiye'ye dönme imkan~ n~~bulamadan 13 Ocak 1920'de
Cibuti'de vefat etmi~~ve ~ahadet mertebesine yükselmi~tir.
Cibuti D~~i~leri Bakan~~ Ali Abdi Farah'~n 2-4 Mart 2004 tarihleri aras~ nda
Türkiye'ye yapm~~~oldu~u resmi ziyaret s~ ras~ nda, Mazhar Bey'in Cibuti'deki
mezar~ n~ n bulunmas~~ Türk Hükümeti taraf~ ndan resmen talep edilmi~~olup,
Cibuti makamlar~~ bu yöndeki ara~t~ rma ve çal~~malar~ n~~ halen sürdürmektedirler.
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EK-2

Gayri resmi çeviri
Mazhar Bey'in vefau,
13 Ocak 1920

13 Ocak 1920'de saat 19.00'da Addis Ababa'daki Türkiye Ba~konsolosu
Mazhar Bey (do~um yeri ve tarihi, ana ve baba ad~~bilinmemektedir) Cibuti
de vefat etmi~tir.
~~bu tutanak 14 Ocak 1920 günü saat 10.00'da, Renk Cazanet (k~ rk
ya~~nda, Sömürge Birlikleri'nde Tabip Binba~~~ve Sa~l~ k ~~leri ~efi) ve Jean
Michel'in (ott~ziki ya~~nda, Sömürge Birlikleri'nde sa~l~k görevlisi Çavu~) ortak beyanlar~~ üzerine düzenlenmi~tir. Her ikisi de Cibuti'de mukim olan
ad~geçenler, i~bu tutana~~~okumu~lar ve bizimle (Georges Guilbert, Sömürge
Yönetici Yard~mc~s~~ve Cibuti kentinde nüfus i~lerini tedvire memur) birlikte
imzalam~~lard~ r.
(~mza)

(~mza)

(~mza)

