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Öz
Türkiye’de imparatorluktan ulus-devlete geçiş sürecinin önemli iki 
gelişmesi; 1 Kasım 1922 tarihinde saltanatın ve 3 Mart 1924’te hi-
lafetin kaldırılması, tüm dünyada olduğu gibi İspanya basınının da 
ilgisini çekmiştir. Gazeteler, bu kurumların tarihsel arka planını ver-
miş, saltanatın kaldırılmasıyla hilafetin kazandığı yeni konumu be-
timlemeye çalışmıştır. Egemenliğin TBMM tarafından kullanıldığı, 
dini gücün ise yine Meclis tarafından seçilmiş bir halife tarafından 
temsil edildiği bu yeni durum, basın tarafından İslami gelenekler ve 
Türkiye’nin Müslüman dünyasına yönelik politikaları bağlamında 
değerlendirilmiştir. Hilafetin kaldırılması ve son Halife Abdülmecid 
Efendi’nin sürgüne gönderilmesinin ardından tekrar gündeme yerle-
şen konu, İslam dünyasında yaratacağı dini-siyasi tepkiler, Müslüman 
sömürgeleri nedeniyle İngiltere ve Fransa siyasetine etkileri ve yeni 
Türk Devleti’nin devrimleri çerçevesinde ele alınmıştır. İspanya ba-
sınının konuya yaklaşımı, gazetelerin siyasi duruşlarına göre farklılık 
göstermişse de hilafetin kaldırılmasına dair nihai değerlendirmesi, 
evrensel siyasi bir güç olarak Panislamizm’in sonlanması olmuştur. 
Hilafetin kaldırılmasına dair haber ve köşe yazıları İspanya kamuoyu-
nun, Türkiye nezdinde Doğulu-Müslüman dünyasına dair oryantalist 
bakışını yansıtmıştır.
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Giriş

3 Mart 1924 tarihinde hilafetin kaldırılarak, Halife Abdülmecit Efendi ve 
Osmanlı Hanedanı üyelerinin yurtdışına çıkarılmaları, yeni Türk Devle-
ti’nin siyasi ve laik yapılanmasının bir aşamasını oluşturmuştur. Ne var ki 
hilafetin ümmet temeline dayanan yapısı ve dini liderlik özelliği nedeniyle 
bu gelişme, ulusal bir nitelikte kalmamış, Osmanlı hilafetine tabi olan İslam 
dünyasının diğer milletlerinde de yankı bulmuştur. Afganistan dışında, bu 
milletlerin yaşadığı ülkelerin, sömürge, manda ve etki alanları olarak İngil-
tere ve Fransa yönetiminin altında olmaları ve bu iki Büyük Gücün konuya 
müdahil olma arzuları ile konu Avrupa siyasetine de girmiştir. Böylelikle 
yalnız Türkiye’nin değil, İslam tarihinin ve Avrupa siyasetinin geleceği üze-
rinde bir mesele olarak beliren hilafet, uluslararası gündeme oturmuştur. 
Hemen her ülkede olduğu gibi İspanya basını da bu gelişmeyi yakından 
takip etmiş, hilafet kurumu üzerine kamuoyunu bilgilendirmiştir. 

İspanya basınında 1920-1927 yılları arasında faaliyet gösteren 2.200’ü aşkın 
ulusal ve yerel yayın bulunmaktadır. Bunlar içinde günlük gazetelerin oranı 
%12’lerde kalmakla birlikte, Madrid ve Barselona merkezli siyaset ve haber 
gazeteleri en yüksek satış sayısına sahiptir (Desvois 161). Özellikle Fransız 
Havas, İngiliz Reuters ve 1919 yılı itibariyle İspanyol Fabras haber ajansları 
aracılığıyla okuyucularına dış politika gelişmelerini de aktaran ulusal gaze-
teler, bu sayede basında ağırlıklı bir konuma sahip olmuşlardır (Seoane ve 
Sáiz 41). Türkiye’de saltanat ve hilafetin kaldırılışını ele almaları nedeniyle 
bu çalışmada incelenen siyaset ve haber gazeteleri1 sahaya kendi muhabirle-
rini göndermemiş; gelişmeleri, adı geçen ajansların İstanbul, Roma, Paris, 
Londra vb. merkezlerinden aldıkları telgraf haberler aracılığıyla takip etmiş-
lerdir. Aynı haber kaynaklarından faydalanan bu gazetelerin, söz konusu ge-
lişmelere yaklaşımları ise kendi siyasi görüşlerine bağlı olarak şekillenmiştir. 
La Época monarşi-aristokrasi taraftarı; La Acción, Katolik ve aşırı milliyetçi 
özellikleriyle muhafazakar gazeteler arasında yer almıştır. El Sol ve La Voz’un 
yanı sıra İspanyol basınının liberal kanadında yer alan El Liberal cumhuri-
yetçi ve kilise karşıtı; El Heraldo de Madrid demokrat, monarşi ve kilise kar-
şıtı; El Imparcial liberal-sağ ve La Libertad cumhuriyetçi çizgisiyle ön plana 
çıkmaktadır. Katolik, fakat aynı zamanda liberal olma iddiasındaki ABC 
Madrid ise yayınlarında sağ ağırlıklı bir duruş sergilemiştir. Kültür, sanat ve 
aktüalite dergisi La Esfera ile haber gazeteleri El Globo ve La Correspondencia 
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de España siyaseten tarafsız yayınlardır (Seoane ve Sáiz 69). İspanya’nın Ku-
zey Afrika’daki kolonyal politikaları hakkında kamuoyunu yönlendirmeyi 
hedefleyen Revista Hispano Africana adlı aylık dergi ise monarşi taraftarı 
muhafazakar bir kimliğe sahiptir (“Amacımız”). 

İspanya’nın Müslüman dünyası üzerinde doğrudan bir çıkarı bulunmamak-
la birlikte, 1912 yılında Fransa ile yaptığı Fas Antlaşması ile kuzeyde Ceuta 
ve Melilla şehirleri ile Fas’ın güney batısında toplamda 23.000 km2 gibi 
oldukça dar bir alanın mandatörü olmuştur (Balfour 16-18, Morales 99). 
Bu alanın 20.000 km2’lik bir kısmının nüfustan yoksun, dağlık kırsal bir 
bölge oluşu nedeniyle İspanya’nın buradaki Müslüman toplumuyla man-
datörlük ilişkisi Fransa kadar etkili ve güçlü olmamıştır.2 1921 yılı itibariyle 
burada kurulan Rif Cumhuriyeti’ne karşı Fransız ordusuyla birlikte bir sa-
vaşa girişmesiyle bölge, İspanya için etki kurabilmekten öte güvenliğini ve 
varlığını koruma sorununa dönüşmüştür. Dolayısıyla, 1898 İspanya-Ameri-
ka Savaşı’ndaki hezimetinden itibaren dış politikada inziva politikasını be-
nimseyerek kendi siyasi, ekonomik ve toplumsal iç meselelerine yoğunlaşan 
İspanya’yı hilafet meselesi, İngiltere ve Fransa gibi resmi bir politika takip 
etmeye yöneltmemiştir. 

Hilafetin iç ve dış kamuoyunda bir mesele olarak ortaya çıkışı, Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi (TBMM)’nin 1 Kasım 1922 tarihinde saltanat ve hilafeti 
ayırarak, saltanatı kaldırması ile gerçekleşmiştir. İspanya basınında gelişme 4 
Kasım günkü gazetelerde “Osmanlı Egemenliği Ankara Hükümeti’ne Geç-
ti” (LCE), “Türkiye Sultanının Görevden Alınışı” (EG), “Ankara Hükümeti 
Türkiye Sultanını Görevden Aldı” (LL), “Ankara Meclisi Kararları” (LV), 
“Doğu Sorunu” (EHM) başlıklarıyla sunulmuş, Osmanlı İmparatorluğu’na 
son veren kanunun metni yayınlanmış ve 1 Kasım gününün milli bayram 
olarak kutlanacağı belirtilmiştir. Ankara Hükümeti’nin padişahı tahttan in-
dirdiği, devlet başkanını seçme hakkını saklı tuttuğu ve Osmanlı İmparator-
luğu’nun adını Türk Devleti ile değiştirdiği de ayrıca belirtilmiştir. Bu haber, 
egemenlik hakkı olmayan halifenin niteliği üzerine İspanya basınında yaşana-
cak kavram karmaşasının ilk örneği olması bakımından önemlidir. İspanyol 
kamuoyunun 929-1031 yılları arasında Kurtuba Emevî Hilafeti’nin3 İber-
ya topraklarında hüküm sürmüş olması nedeniyle, hilafet kurumuna aşina 
olması beklenirken, basının halifeliği kavramsal ve tarihsel olarak betimle-
meye çalıştığı görülmektedir. Basında “Osmanlı ailesi reisi, ‘ilahi bir hakla’ 
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padişah ve halife; yani Osmanlı İmparatorluğu’nun dünyevi ve tüm dünya 
Müslümanlarının dini lideri idi” denmekte, bunun Katolik dilinde “İslam 
dünyasının Hükümdar Papası” anlamına geldiği belirtilmektedir. Halife-
nin, ahlaki ve akli yeterliliğine göre Osmanlı şehzadeleri arasından TBMM 
tarafından seçilmesiyse, “Türklerin padişahın dini kimliğiyle ilgili olarak, 
tüm Müslüman dünyasına uzlaştırıcı/hakemli bir çözüm dikte etme niyeti” 
olarak yorumlanmaktadır (“Türk Devrimi”). Müslümanlarca saygı duyu-
lan, kutsal bir geleneğin bozulduğuna dikkat çeken basının, halifeyi seçme 
hakkının TBMM’ne geçmesi kararının, yükselişte olan Panislamizm’e ket 
vuracağı görüşü ve hatta temennisinde olduğu söylenebilir. 

İspanya basını, saltanat ve hilafet bağıntısını ele alırken “Hukuken bir milli 
meclis, padişahı dünya Müslümanlarının halifeliğinden yoksun bırakabilir 
mi?” sorusunun cevabını, esasında olumsuz görmektedir. (“Osmanlı İm-
paratorluğu’nun Sonu”). Bununla beraber Kemalistlerin saltanatı kaldırma 
kararında “iki Türkiye hatasının”, yani iki başlılığı sonlandırma amacının 
etken olduğu belirtilmektedir. TBMM’nin halifeyi seçme hakkını saklı tu-
tuşu ise Türk hükümdarlarının yumuşak tutumlarından memnun olmama-
sına bağlanmakta; Meclis’in İslam halklarına ilham verebilecek daha aktif 
bir halife aradığı savunulmaktadır. Bu şekilde basın, TBMM Hükümeti’nin 
milliyetçi-yenilikçi politikasını sömürge toplumlarına yayabilmek için hali-
feliği etkin olarak kullanmayı hedeflediğini belirtmektedir. Anayasal ve siya-
si devrimin bir parçası olarak atılan bu adımların, İslam dünyasının Kemal 
Paşa’ya duyduğu sempatiyi kaybettirdiği, basında yapılan bir diğer değerlen-
dirmedir (“Editorial”). Buna göre, İslam hilafetinin, Türk saltanatıyla birleş-
mesinin tek sebebi, Türk hükümdarının Müslüman hükümdarları içinde en 
güçlüsü olmasıdır. Öte yandan sadece manevi bir güce dayanmayan İslam, 
karşı konamaz dünyevi bir gücün kendisine eşlik etmesine ihtiyaç duymak-
tadır. Ama artık halifelik, “dünyevi bir gücü olmayan bir tür papalık” halini 
almıştır. Kemalistlerin İngiltere’yi, Türk etkisinin Müslüman sömürgelerin-
de kendisine karşı bir ayaklanma korkusundan kurtardığına dikkat çekilir-
ken, İspanya basınının saltanatsız bir hilafeti İslam’ın özüne aykırı bulduğu 
ve temelde İslam toplumlarında siyasi modernleşmeyi mümkün bulmadığı 
da anlaşılmaktadır. 

Son padişah Vahdettin’in 17 Kasım 1922 günü İngiltere’ye sığınarak İstan-
bul’u terk edişi İspanyol gazetelerine birkaç gün sonra yansımıştır.4 ABC 
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Madrid’in 12 Kasım günkü baskısında, bu gelişme henüz yaşanmadan 
“Tahttan edilen padişahın bir İngiliz zırhlısı ile (İngiltere’ye) sığındığının 
doğrulandığını” belirtmesi oldukça dikkat çekicidir (29). Bu durum, gaze-
tenin, son padişah Vahdettin’in daha önceki İngiltere’ye sığınma girişimleri-
ni (Hülagü 79-80) bildiği ya da saltanatın kaldırılışının ardından böyle bir 
gelişmeyi mutlak bir şekilde beklediği şeklinde yorumlanabilir. ABC Mad-
rid’in, İngiltere’nin hilafete yönelik politikalarının, Kasım 1922 tarihinden 
çok daha önce Büyük Savaş zamanına dayandığına İspanyol kamuoyunun 
dikkatini çeken ilk gazete oluşu5 da bu yorumu kuvvetlendirmektedir. Şeh-
zade Abdülmecit Efendi’nin halife seçilmesi6 İspanya basınını yine aynı 
“gerçekte tek bir İslam devletinin tüm Müslüman dünyasını etkileyen bir 
atama yapıp yapamayacağı” sorusuna yöneltmiştir (“VI. Mehmet”). Basında 
buna cevaben Abdülmecid’in halifeliğini tüm Müslümanlar üzerinde kul-
lanmaya başlaması, öte yandan VI. Mehmet’in, Hindistan’a taşınarak ege-
menliğini oradan kullanmak niyetinde ısrar etmesi halinde çıkacak ikiliğin, 
Müslüman sömürgeleri dolayısıyla İngiltere ve Fransa’yı birbirleri ve Tür-
kiye ile karşı karşıya getirebileceğine yönelik bir göndermeyle yetinilmiştir. 
Gazeteler, 1922 yılı sonunda, halifelik üzerine sayısı bir kaça düşen haber-
lerinde İspanyol kamuoyuna; “Kemalist Hükümet’in İslami bir politika be-
nimsediğini” (“İslami Propaganda”)7 ve TBMM’nin saltanatı kaldırma ka-
rarının ve yeni halife Abdülmecit Efendi’nin Hint Müslümanları tarafından 
kabul gördüğünü, yeni Türk Devleti ve liderinin İslam dünyasında saygın 
bir konumda olduğunu yansıtmaktadırlar.8 Lozan Barış Konferansı’nın so-
nuçlanması ve özellikle Cumhuriyet’in ilanıyla saltanatın kaldırılışı ve yeni 
halife seçimi basında; İslam’a rağmen milliyetçiliğin ve laik-dinî ayrımının 
hayat bulması, otokrasi idaresinin tarihe karışması ve kamusal gücün sivil-
lere ait olduğu, modern kurum ve hukuk kurallarının üstünlüğünün tesis 
edildiği Türk devriminin adımları olarak nitelendirildiği ve takdir edildiği 
görülmektedir. İspanya basınının bu zamana kadar hilafet konusuna Türkiye 
merkezli bakış açısının ağır bastığı söylenebilir.

Halifeliğin Kaldırılması

İspanyol gazeteleri hilafetin kaldırılmasına dair ilk -ve içerikçe aynı- haberi, 
daha 29 Şubat 1924 tarihinde “Türkiye Önemli Reformlara Hazırlanıyor” 
(LA), “Türkiye’de-Halifelik İlga mı Ediliyor?” (LCE), “Türk Hükümeti’nin 
Alkışlanası Projeleri” (EL) ve “Türkiye’de” (ES) başlıklarıyla sayfalarına taşı-
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mıştır. Haber, TBMM’de Halife Abdülmecit’in ödeneğinin düşürülmesi ve 
Hanedanın yurtdışına çıkarılmasıyla ilgili teklifler verildiğini; dini ve siyasi 
meselelerin tamamen ayrılması ve evliliğin modern bir hale getirilmesi için 
Türk Hükümeti’nin önemli kararlar almasının beklendiğini aktarmaktadır. 
Halifeliğin ilgası meselesinin de söz konusu olduğunu bildiren haberde, 
“Müslüman bir ülkede böyle bir reformun neden olabileceği sonuçları kes-
tirmek kolaydır.” şeklindeki sözler dikkat çekicidir. 1 Mart 1924 tarihli El 
Sol (5) ve La Voz (5) ise -erken bir şekilde- Ankara Meclisi’nin “devlet ve 
kilisenin” ayrılmasına karar verdiğini, Halife’ye verilen ödeneğin kesilece-
ğini ve Türkiye’den sürgün edileceğini bildirmektedir. Halifeliğin, Meclis 
ya da onun tarafından seçilmiş bir kişi tarafından temsil edileceği de ayrı-
ca belirtilmiştir. Böylelikle, TBMM’ye atfedilen kararın Halife Abdülmecit 
Efendi’nin şahsına yönelik olduğu ve makam olarak hilafetin devam ede-
ceği, bir başka deyişle, halifenin değişeceği gibi bir izlenim verilmektedir. 
29 Şubat günkü haberin, TBMM’de 1924 yılı bütçe görüşmeleri vesilesiyle 
25-27 Şubat günkü oturumlarda hilafet ve Osmanlı Hanedanı aleyhine ge-
lişen tartışmaların (TBMMZC-a 345-346; 405-431); 1 Mart günkü haberin 
ise Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Paşa’nın, TBMM’nin beşinci çalışma 
yılı dolayısıyla yaptığı konuşmanın (TBMMZC-b 3-6; Gazi Mustafa Kemal 
635) yansımaları olduğu anlaşılmaktadır. Şu halde, bu gazetelerin Türk siya-
setini yakından takip ettikleri, arka planını okuyucularıyla paylaşmamasına 
karşın9 gelişmelerin seyrini isabetli bir şekilde tespit edebildikleri söylene-
bilir.

Halifeliği kaldırarak, hanedan üyelerinin yurtdışına çıkarılmasını teklif 
eden kanun önergesinin görüşüleceği/onaylandığı haberleri, gazetelerin 3 
Mart tarihli sabah ve gece baskılarında ve ertesi günkü sayılarında verilmiş-
tir (EHM 3; LV 8; LA 2; LCE 4; Liberal 4; LÉp. 2; ES 5; LL 1; ABCM 19). 
Kanunun yurtdışına çıkarma kapsamının halifeyle sınırlanması için verilen 
Cumhurbaşkanlığı teklifinin reddedildiği, hanedan üyelerine tazminat veri-
leceği, imparatorluğun tüm saray ve konutlarının Milli Müzeler Müdürlü-
ğü’ne tahsis edileceği ve son olarak Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılarak 
Başvekalet’e bağlı Diyanet İşleri Reisliği’nin kurulduğu bilgileri yer almıştır. 
Aynı gazetelerin 5-6 Mart tarihli haberlerinde ise; kararın Halife Abdül-
mecit’e pazartesiyi salıya bağlayan gece saat ikide bildirildiği, çocukları ve 
iki eşiyle birlikte şehri bir saat içinde terk etmesi emri verildiği, Çatalca’ya 
kadar eskortla giden Halife ve ailesinin özel bir trenle İsviçre’ye yola çıktığı, 
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daha Meclis kesin bir karara ulaşmadan önce tüm hizmetlilerin Halife’yi 
terk ettikleri ve Abdülmecit’in gözlerinde yaşlarla milletin refahı dilekleriyle 
ayrıldığı gibi ayrıntılar görülmektedir. Meclis’in, sürgüne gönderilecek 32 
şehzade ve 34 sultana, 100.000 Türk Lirası kadar bir tazminat ödeyeceği 
yine tekrarlanan bilgilerdir. 7 Mart tarihli haberler ise Türkiye’de hilafetin 
kaldırılmasının dini emirlere aykırı olmadığını tarihi metinlerden alıntılarla 
doğrulayan bir fetva yayınlanacağını, Meclis’in eğitim sistemini birleştirdi-
ği için dini eğitim veren okulların kapatılacağını, ordunun siyasetle ilişki-
sinin olmadığının anlaşılması için Genelkurmay Başkanlığı’nın bakanlık 
olmaktan çıkarıldığını aktarmaktadır. Kararın Türkiye’de nasıl bir tepkiyle 
karşılandığına yönelik tek yayın; 8 Mart tarihli El Heraldo de Madrid (1) 
ve El Liberal’in (3), ülkede Hükümet’e karşı memnuniyetsizlik oluştuğu ve 
Trabzon’da hanedanın sürgün edilmesi kararına karşı gösteriler yapıldığına 
dair söylentileri aktaran İstanbul merkezli bir haberidir. Gelişmeye Türkiye 
dışından ilk tepkileri yansıtan haberler ise Londra, Berlin, Nauen ve Paris 
merkezlidir. 5-6 Mart tarihli bu haberlerde, Hindistan’ın tümünde büyük 
bir şaşkınlık ve öfkenin hakim olduğu ve buradan, Cumhuriyet Halk Fırkası 
ile müzakerelerde bulunmak üzere Ankara’ya bir komisyonun gönderileceği 
aktarılmaktadır (LCE 4; LA 3; ES 1; LV 5; LÉp. 2; EHM 1; EL 1; LL 1). 
Aynı haberler, Türk dostluğu ile tanınmış Fransız yazar Claude Farrère’in, 
Fransız gazetesi La Liberté’ye verdiği röportaja da değinmektedir. 70 milyon 
Müslüman vatandaşa sahip olan Fransa’nın, hilafetin kaderine ve İslam’ın 
manevi egemenliği meselesine kayıtsız kalamayacağını söyleyen Farrère, 
Fransa Hükümeti’nin Abdülmecit Efendi’yi misafir etmesini ve kendisine 
Müslümanlar üzerindeki güçlerini kullanabileceği -mesela Tunus açıkların-
daki adalardan birinde- bağımsız bir İslam toprağı hibe etmesini önermekte-
dir. Il Messagero gazetesiyse sürgün halifenin bir kraliyet konutunda ikameti 
için İtalya’ya davet edilmesini istemektedir. Teklifin diğer İtalyan gazeteleri 
tarafından da olumlu karşılandığını belirten La Acción, bunun “hiçbir şe-
kilde Türkiye’nin siyasetine muhalefet anlamına gelmediğini, sadece İtal-
yan kraliyetinin misafirperverlik geleneğinden” kaynaklandığını yazmıştır. 
Bu açıklamaya karşın gazetenin haberi, “Hilafetin Yeniden Kurulacağı Yer 
Tartışılıyor” başlığıyla vermesi dikkat çekicidir (3). Mısır Başbakanı Zağlûl 
Paşa’nın Mahrussa adlı gazeteye eski bir hilafet merkezi ve halihazırda ba-
ğımsız en büyük Müslüman devleti olan Mısır’da, Kral I. Fuad’ın yeni halife 
olabileceği açıklamaları ve Kudüs, Mezopotamya, Ürdün ve Hicaz’ın hilafeti 
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Kral Hüseyin’e önerdiği ve kendisinin de bunu kabul ettiği bilgileri de aynı 
gazetelerin 8-10 Mart tarihli nüshalarına yansıyan diğer haberlerdir. 

İspanya basınının halifeliğin kaldırılmasına dair değerlendirmeleri, çoğun-
lukla imzasız, kimi zaman da imzalı köşe yazılarında karşımıza çıkmakta ve 
gazetelerin -temelde siyasi çizgilerine bağlı olarak- farklılık göstermektedir. 
El Heraldo de Madrid, “Katolikler için Papa ile Müslümanlar için halifenin 
aynı anlamı taşımadığını” söyleyerek (“Hilafet Mücadelesi”), İspanya bası-
nında çoğunlukla eşdeğer gösterilen iki kurum arasındaki farklılığa işaret 
etmektedir. Bununla birlikte gazete, kararın Osmanlıları ve Osmanlılığı or-
tadan kaldırma amacıyla alındığını savunarak TBMM’yi açıkça eleştirmek-
tedir (Ximénez). Mustafa Kemal’i izleyen milliyetçi Türklerin, Osmanlılığı 
neredeyse bir sapkınlık ve hakaret olarak aldıklarını ileri sürmektedir. Oysa 
gazeteye göre, Osmanlılık bir milliyeti ifade ederken, Türklük en basit şekil-
de milliyetin inkar edilerek, ırk-kavim kavramına bir geri dönüş anlamına 
gelmektedir. Dolayısıyla gazete, Osmanlı milletini -onu alt milletlerden- ya-
ratıp ortaya çıkaran bu sülalenin yurtdışına çıkarılmasını adaletsizlik olarak 
addetmektedir. İslam dünyasında Türkiye’ye üstünlük verdiği halde hilafe-
tin kaldırılmasını da bir hata olarak gören gazete, Lozan Konferansı’nda 
şimdiye dek “Türklerin oyununu oynayan” İngiltere’nin, Hint Müslüman-
larının ayaklanma tehdidinden kurtulduğunu belirtmektedir. Gazete ayrıca, 
halifelik yetkilerinin TBMM’ye geçmesini -papalıkla karşılaştırarak- garabet 
olarak nitelendirmektedir. El Heraldo de Madrid, bu topraklardaki devrim 
hareketinin 1908 yılında İttihat ve Terakki Cemiyeti ile başladığını fakat 
bu devrimcilerin “ateist” olmalarına karşın hilafete ve saltanata yönelik bir 
planlarının olmadığını yazmaktadır (“Yeni Doğu”). “Ancak Kemalist rejim 
altında gelişen Genç Türkiye maskesini düşürmüştür; Kemalistlerin sistemi, 
yeni bir yapılanmaya dair hiçbir işaret vermeksizin tüm eski kurumları sil-
mekten ibarettir.”. Batı’da yüzyıllarca süren savaşların sonucunda elde edilen 
kilise-devlet ayrımı, Türkiye’de 48 saatte olup bitmiştir. TBMM milletve-
killerini “nüfusun azınlığını temsil eden ve dörtte üçü şeytanlardan oluşan, 
sefil günlerini geçirmek için kendilerine önerilen her şeye cehaletle oy veren” 
sözleriyle açıkça aşağılayan gazete, 3 Mart tarihli kanunların, dini ve siyasi 
reformlar değil fakat; “Evkaf Vekaleti ve Saray’ın hazinelerinin devletin ya-
rarına istifçiliği” olduğunu ileri sürmektedir. Türkiye ve TBMM’yi Sovyet 
yönetimi ile özdeşleştiren gazetenin, kilise karşıtı kimliğine rağmen, İspanya 
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basını içinde hilafetin kaldırılmasına en şiddetli muhalif olduğu görülmek-
tedir. 

El Heraldo de Madrid’den farklı olarak, El Imparcial ile ABC Madrid gerek 
saltanat ve hilafetin birbirinden ayrılışının gerekse her iki kurumun kal-
dırılışının, Jön Türk devriminin devamı olduğu görüşündedirler (Ciges; 
“Dış Haberler”). Her ikisinin de Büyük Savaş ve Milli Mücadele’de hilafetin 
gücünden faydalanmaya gitmelerine rağmen hilafetin kaldırılışı, Ankara ve 
İstanbul arasındaki rekabetin sonunu belirlemiş; “yenilikçilerin, Batıcıların 
ya da Avrupacıların beşiği Asyalı şehir Ankara; tüm Asya kalıntılarının ve 
eski rejimin savunucularının yaşadığı Avrupa şehri İstanbul’u” yenmiştir. 
ABC Madrid ayrıca Türkiye’nin, Müslüman dünyası üzerinde çekici bir 
güç kullanmaktan vazgeçmediği, fakat bunu, laik ve iyi teşkilatlanmış bir 
devlet niteliğinde sürdürmek istediği görüşündedir. Hilafetin kaldırılışının 
dini güçlerin gayrimeşruluğunu gündeme getirdiğini, İspanya’nın eski de-
ğerlere bağlı Ankara yerine bugünün özgürleşen Ankara’sını tercih ettiğini 
savunmaktadır (Sánchez 17,18).10 Gazeteye göre İslam-Hristiyan çatışması 
halifeliğin kaldırılışından ziyade Milletler Cemiyeti’nin kurulmasıyla son 
bulmuştur. ABC Madrid, özelde İspanya ve genelde Avrupa kamuoyu-
nun Doğu dünyasına bakışını yansıtan bir şekilde; “en doktrinerlerin ve 
demokrasinin evrenselliğine inanların bile Doğu’nun neo-Avrupa tarzı bir 
anayasacılık dinine dönebileceklerini, Fransız Devrimi’nin rasyonalist ya da 
ateist prensiplerini benimsemek için birçok şekli ve ruhi özelliklerini bıra-
kabileceklerini tahmin edemeyeceğini” yazmaktadır. Gazeteye göre, İslam 
inancının en otantik temsilcileri olan Türkler, halifeye yol vererek “dinsiz-
liğin manifestosunu” yapmışlardır. Bu gelişme, Batı dünyasının Doğu’nun 
gerçekliğinden bihaber olduğunu da ortaya çıkarmıştır.

El Liberal de hilafetin sonunun, Ankara demokrasisi ve İstanbul kalıntıla-
rı arasındaki mücadelenin bu son hamlesi olduğu görüşündedir (“Genç”). 
Kemalistlerin, halifeliği manevi niteliklerine indirgeyerek Abdülmecit’i “İs-
lam’ın papası” olarak atadığında, asıl amaçlarının İslam’ı tüm saflığıyla ye-
niden inşa etmek olduğunu düşünen gazete, laik iktidar ile seküler gelenek-
selciliğin bir arada bulunamayacağı ve “ikonoklastik”-devrimci-milliyetçi 
Kemalist hareketin de bu sonuca vararak gereken adımı attığı görüşündedir. 
Bununla birlikte gazetenin hilafet kurumunu “Hristiyanlık düşmanlığı” ile 
özdeşleştirdiği dikkatlerden kaçmamaktadır (Pedroso). Hilafetin ilgasını 
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Türklerin “Müslüman barbarlığını” bırakmak istemeleri olarak değerlendi-
ren gazete, aslında Türklerin İslam’ın büyüklüğünden taviz vermediklerini, 
sadece İslam kültürünü, Avrupa medeniyetiyle takas ettiklerini savunmakta-
dır. Gazetenin, “özgün kültür” olarak adlandırdığı hilafet yerine Türkiye’nin 
milliyetçilik ve medeni kurumlar ortak paydasında Avrupa’ya yakınlaşacağı 
ve diğer Müslüman toplumların da Türkiye’yi izleyeceği beklentisi açıktır. 
El Liberal hilafetin kaldırılmasını milliyetçi ve devrimci bir gelişme olarak 
kucaklarken; İspanya basınında kendisini sezdiren Panislamizm’e karşı duyu-
lan çekince ve korkuyu açık, fakat ılımlı bir şekilde ortaya koyduğu da söyle-
nebilir. Öte yandan La Voz gazetesi, İslam için kullandığı “barbar bir şiir”, 
“Doğu’nun Batı’yı işgali” ve “doğulu büyük haçlı seferi” ifadeleriyle bunu 
en şiddetli şekilde göstermekte; hilafetin kaldırılışını “düşmüş, geri kalmış 
ve siyasi kapasitesi yetersiz (Mısırlı, Türk, Hint) halkların, milliyetçilik yo-
luyla İslam’ı modernleştirmeye girişmesi” olarak nitelendirmektedir (Gó-
mez). Türk hilafetinin kolayca kaldırılışını, İslam’ın Müslümanlar içinde de 
çöküşünün işareti olarak gören gazete, hilafetin sonunu “evrensel siyasi bir 
güç olarak İslam’ın ölümü” olarak değerlendirmekte, aslında hem saltanat 
hem de hilafetin 20. yüzyıla kadar ulaşabilmesini şaşırtıcı bulmaktadır.

La Libertad, gelişmeyi “Avrupa ve Asya’da büyük bir manevi rönesansın ha-
bercisi” olarak nitelendirerek konuyu tarihsel bağlamda ele almıştır (Barcia). 
Bilinenin aksine, hilafetin ne Peygamber’in ne de haleflerinin arzusuyla do-
ğan mistik ya da dini bir kurum olmadığını, siyasi nedenlerle vasiyet yoluyla 
devredilen bir yapıya ulaştığında bile asla “büyük erkek çocuğun doğum 
hakkı” olarak tanınmadığını vurgulayan gazete, Ankara Meclisi’nin saltanat 
ve hilafeti ayırarak, aslında halifeliği kuruluş özüne döndürdüğünü söyle-
mektedir. “Türkiye’nin Müslüman dünya üzerindeki büyük manevi gücünü 
yitireceğini herkesten daha çok bilen Ankara saylavlarının bu kahramanca 
kararlarının arkasında hangi emeller bulunmaktaydı?”. Gazeteye göre bu 
sorunun yanıtı ve bugün yaşanan olayların ipuçları Lozan Konferansı’nda 
Lord Curzon’un azınlık haklarının Milletler Cemiyeti garantisine verilmesi 
teklifine İsmet Paşa’nın verdiği cevabında yatmaktadır.11 Türkiye, hilafeti 
kaldırarak İngiliz etkisi ve yabancı müdahalesinden kurtulmayı amaçlamış-
tır. “Dinen ve ticari olarak Doğu halklarını köleleştirerek ahlaki ve eko-
nomik hegemonyasını kurmayı amaçlayan Anglosakson dehasının bugün 
bu topraklarda özgürlük ve onur ruhunun doğuşunu gördüğünü” söyleyen 
gazete, böylelikle Türkiye’nin Avrupa hegemonyasına bir tehdit ve insan-
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lık için bir umut oluşturduğunu savunmaktadır. Bu şekilde cumhuriyetçi 
gazete La Libertad, hilafetin kaldırılışını, Avrupa sömürgecilik hareketine 
karşı bir hamle olarak değerlendirerek takdir etmektedir. Türk devrimine 
dair sunduğu bu yeni bakış açısı, La Libertad’ı diğer İspanyol gazetelerinden 
farklı bir noktaya yerleştirmektedir. Saltanat ve hilafeti geçmişe ait ve artık 
hiçbir işe yaramayan, milletlere yardım edemeyen, bilakis onları yok olmaya 
mahkum eden kurumlar olarak tanımlayan gazete; bunların sonlandırılma-
sını, Türk halkı adına geleceğin temellerinin şekillendirilmesinden sorumlu 
olan Ankara Meclisi’nin, Türk modernleşmesinin önündeki engelleri kal-
dırması olarak değerlendirmektedir (Ortega). Mustafa Kemal’in kişisel güç 
peşinde koşmayarak askeri zaferinin şanını Meclis’e devretmesini, tek başına 
yönetmek yerine Cumhuriyet rejimini benimsemesini ve cumhurbaşkan-
lığını, “vatanının işçisi olmayı tercih etmesi” şeklinde değerlendirerek öv-
mektedir. Halifelik meselesinin, artık ulusallıktan çıkarak tüm Müslüman 
ülkeleri etkileyen dini bir boyuta büründüğünü belirten gazete, bu aşamada 
farklı İslami politikalara sahip İngiltere ve Fransa’nın rekabet alanına girdi-
ğine de dikkat çekmektedir. 

El Sol, dört yüzyıldan beri Osmanlı Hanedanı’na bağlı olan hilafetin, en 
zayıf olduğu zamanlarda bile saygınlığını koruduğuna, Müslüman hüküm-
ranların her zaman her koşulda dünyevi egemenliklerinin halife tarafından 
da tanınmasını istediklerine dikkat çekmektedir (“Editorial”). Öte yandan 
Abdülmecid, VI. Mehmet’in ülkeden kaçışının ardından ve ancak “tüm 
dünyevi otoriteden mahrum bırakılarak ve Ankara Hükümeti’nin gayret-
li gözetimi altında” bu mevkie geçirilmiştir. Hilafetin kaldırılmasıyla Mü-
minlerin Komutanı, Peygamber Vekili, Padişah, Tanrı’nın Gölgesi’nin artık 
var olmadığını belirten gazeteye göre bu türde bir reform beklenmedik bir 
gelişme değildir. Zira Mustafa Kemal Paşa’nın TBMM’nin açılışında yap-
tığı ve Meclis’in çoğunluğu tarafından olumlu karşılanan konuşması “eski 
teokratik sistemin tümünün sekülerleşmesi planının bir parçası” olarak bu 
kutsal kurumun sonunu işaret etmiştir. El Sol, konuşmanın Meclis içinde-
ki hocalar ve muhafazakarlar tarafından sessizlikle karşılanmasına karşın 
Türk halkının, kalıtsal inancına derinden bağlı olduğunu ve Türkiye’yi Batı 
tipi bir devlete dönüştürmenin kolay olmayacağını savunmaktadır. İslam 
dünyasının büyük bir kesiminin makamın korunmasından yana oluşunu, 
hilafeti dinden ayrı düşünememelerine bağlamaktadır. Önde gelen din 
adamlarının, ortaya çıkan manevi boşluğun devrimci hareketlerle doldurul-
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masından korktuklarına dikkat çeken gazete, İslam’ın en güçlü ve en ünlü 
milletinin teokratik rejiminin dönüşümünün, tüm Müslüman toplumunu 
etkileyeceğine kesin gözüyle bakmaktadır. Liberal ve regeneracionista12 çiz-
gisi nedeniyle bu gelişmeyi olumlu karşılaması beklenen El Sol’ün hilafetin 
kaldırılışına yaklaşımının net olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte, salta-
natın kaldırılmasının ve cumhuriyetin ilanının yönetim düzeyinde kalacağı 
ve toplum içindeki etkilerinin sınırlı olacağı görüşünü bu konuda da koru-
duğu söylenebilir. 

İspanya basını bu köşe yazılarının dışında, 8-19 Mart tarihli sayılarında 
güncel haberlere yer vermeye devam etmiştir. Her ne kadar Türkiye’nin adı-
nın geçtiği başlıklar atılsa da bu haberlerde; Türkiye dışındaki Müslüman 
ülkelerin yeni halifeyi belirleme çabalarının ele alındığı görülmektedir.13 
Mart ayı sonunda bu türdeki haberlerin seyrekleşmesi ve Mayıs ayı itiba-
riyle tamamen sonlanmasıyla, İspanya basını için hilafet meselesinin haber 
değerinin kalmadığı söylenebilir.14 

1 Kasım 1922 tarihinden itibaren gündeme yerleşen hilafet meselesinin İs-
panya basını tarafından ele alınış ve kamuoyuna sunuluşunda birkaç nokta 
dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki neredeyse ilk günden başlayan ve takip 
eden süreçte de sıkça tekrarlanarak adeta kalıplaşan kavram karmaşasıdır. 
Bu karmaşa öncelikle sultan, padişah, halife kelimelerinin birbiri yerine 
kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Hatta saltanatın kaldırılıp halifeli-
ğin korunduğu bilgisinin verildiği haberlerde dahi tahttan alınan, saltanatı 
sonlanan ya da eski ifadelerini kullanmaksızın, Vahdettin’den padişah/sultan 
olarak bahsedilmektedir. Aynı durum, El Globo’da TBMM’nin Abdülmecid 
Efendi’yi yeni halife olarak seçtiğini bildiren haberin, “Türkiye’nin Yeni Sul-
tanı” başlığıyla verilmesinde de görülmektedir. Kullanılan terim ve ifadeler-
le ortaya çıkan bu manzara, yaşanan gelişmeleri okuyucularına açıklamaya 
çalışan İspanyol basınının kendisinin de bu ayrımı özümseyemediğinin, en 
azından henüz yazı diline yerleştiremediğinin göstergesidir. Ne var ki sal-
tanatın kaldırılmasından bir yıl kadar sonra bile eski padişah Vahdettin’le 
ilgili olarak “Türkiye’nin Sultanının Bir Kınaması” başlıklı haber yapılması 
(LÉp.), hiçbir egemenlik gücü bulunmayan Halife Abdülmecit Efendi’den 
“Türkiye’nin sultanı” olarak bahsedilmesi (“Türkiye”) ve hatta Cumhuri-
yet’in ilanından sonra El Sol’de “Mustafa Kemal, Osmanlı Cumhuriyeti’nin 
Cumhurbaşkanı” başlığıyla yayınlanan köşe yazısı, İspanya basınının, bu 
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coğrafyada yaşanan siyasi inkılapların yarattığı değişime tam olarak vâkıf 
olamadığını göstermektedir. İspanya’nın kendi tarihinde de hilafet kuru-
munun bulunduğu göz önüne alındığında entelektüel gazeteci-yazarların, 
böylesi bir kullanımı; yeni Türk Devleti’nin makam, unvan ve kurum deği-
şiklikleri karşısında okuyucularına bir kolaylık olması, Osmanlı İmparator-
luğu ile bağlantı kurabilmeleri adına tercih ettiklerini söylemek mümkün-
dür. Bu karmaşayı ileriye taşıyan bir diğer boyut ise gazetelerin sebep-sonuç 
ilişkisini hatalı bir şekilde sunmalarıdır. Örneğin, ABC Madrid, 1 Kasım 
günü onaylanan kanunun VI. Mehmet’i hem dünyevi hem de manevi güç-
lerinden ettiğini yazmıştır (“Ankara”). Bu ifade gazetenin, TBMM’nin yeni 
halife seçimi hakkını saklı tuttuğu hükmünü, doğrudan doğruya Vahdettin 
yerine yeni bir halife seçeceğinin göstergesi olarak yorumladığını düşündür-
mektedir. Oysa “Müslümanların şu an itibariyle, adına ibadet edecekleri 
bir halifeleri yoktur.” sözleri, kanunun içeriğinin, yani Vahdettin’in yalnızca 
padişahlığının sona erdiğinin, fakat halifeliğinin devam ettiğinin kavrana-
madığını göstermektedir. La Época’nın “Türkiye’nin Sultanı’nın tahtını terk 
ederek ülkeden kaçtığı için egemenliğini kaybettiğini” belirten köşe yazısı 
gibi (“VI. Mehmet”), La Esfera’nın, “Yunanları yenen Kemalist ordularının 
ilk birlikleri karşısında İstanbul’dan kaçmak zorunda kaldığını” iddia eden, 
böylelikle Refet Paşa’nın TBMM Muhafız Grubu’ndan 100 kişilik bir kuv-
vetle idareyi devralmak için İstanbul’a girişini Vahdettin’in kendisine karşı 
yapılmış bir harekât olarak aksettiren yazısı da (“Hilafetin Melankolik” 33) 
dikkatlerden kaçmamaktadır.

İspanya basınının konuyu ele alışında ön plana çıkan diğer özellik, Osmanlı 
İmparatorluğu ve Türk toplumuna dair oryantalist bir imgelemin hakim 
olmasıdır. Saltanat ve hilafetin tarihsel- siyasi arka planlarını ele alan ağır-
başlı köşe yazılarında dahi harem, odalık, gözde, haremağası, çok eşliliğe dair 
atıfların ve kimi zaman alaya varan betimlemelerin sayısı azımsanmayacak 
ölçüdedir. Eski padişah Vahdettin’in “Yıldız’da her ırktan güzelliklerle dolu 
olan o meşhur haremini, üç resmi karısını ve 200 cariyesini gözü yaşlı bırak-
tığı” ve şimdi Malta’da “203 kadından kurtardığı hayatını özgürce yaşadığı” 
ifadeleri bunların ilki sayılabilir (“VI. Mehmet”). Abdülmecit Efendi’nin 
sürgünde en azından artık hareminde kilitli kalmayacağı ve Paris’te The King 
Has Fun (Kral Eğleniyor) piyesine gidebileceği; “haremine hapsolmuş ve 
sporla uğraşmayan halifenin resme düşkün olduğu” ifadeleri (“Osmanlı Po-
litikası”) bir başka örnek olarak sunulabilir. Abdülmecit Efendi’nin sürgünü 
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nedeniyle “haremağasının teselli edilemediği ve üç gündür yemek yemeyi 
reddettiği” ise 5-14 Mart tarihlerinde hemen hiçbir gazetenin atlamadığı bir 
haber olarak karşımıza çıkmaktadır. Yine sürgüne gidişiyle ilgili olarak hare-
mi ve haremağalarıyla özel trene bindirildiği bilgisi ve İsviçre’de çok eşliliğin 
yasak olması nedeniyle Abdülmecit’in eşlerine mülteci hakkı tanınmasının 
İsviçre Meclisi’nin gündemine alındığı haberleri de atlanmamıştır. Kendisini 
takip eden saraylıları, odalıkları ve haremağalarıyla Avrupa’da sinir bozucu 
olacağı; İsviçre’de eşlerinin en az birini boşamak zorunda kalacağı ya da Tan-
rı tarafından kendisine verilmiş bir hak olarak gördüğü çok eşliliğini gizlice 
devam ettireceği yorumları (“Hilafetin Sonu”) çarpıcıdır. Eski halifenin yeni 
yaşamında Amerikan gazetelerinde yazar olabileceğine, sinemadaki sınırsız 
seçeneklerin yanı sıra anılarını yayınlayabileceğine, hatta haremağasının bile 
saraydaki hikayeleri anlatarak kendi talihini yaratabileceğine yönelik mizahi 
ifadeler de (Gómez) gözden kaçmamaktadır. Bununla birlikte kalabalık bir 
aile olarak Osmanlı Hanedanı’nın Avrupa’da ev bulmakta zorlanacağını, aile 
kadınlarının daktilo ya da göbek dansçısı olarak iş bulabileceklerini ya da 
ailenin ‘1001 Gece Masalları’ gibi bir film için anlaşabileceğini belirten köşe 
yazısı ise (Azpeitua) mizahtan öte alaycı bir dil kullanmıştır. Bu gönderme-
lerin yalnızca eski padişah ile halife üzerinden saltanat ve hilafete yönelik 
birer eleştiri olmadığı, genel olarak Doğulu Türkiye’ye dair izlenimler olduğu 
söylenebilir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin eski ile bağlarını tüm-
den kopardığını vurgulayan bir köşe yazısı yine hareme atıfla bulunarak, 
yeni Türkiye’nin mimarı Kemal Paşa’nın ilham kaynağını tek eşliliğine bağ-
lamıştır (Casanova). 

Sonuç

Hilafet meselesinin İspanya basınının gündemine gelişi, daha 1 Kasım 1922 
tarihinde saltanatın kaldırılması ile başlamış, bu tarihten itibaren gazeteler 
saltanat ve hilafet ilişkisini irdelemişlerdir. Ortaya konan genel kanı; dünye-
vi güçten yoksun bir manevi gücün, Hristiyanlıktan farklı olarak, İslam’ın 
tarihsel, kültürel ve dinsel özellikleri bağlamında etkili olamayacağı şeklin-
dedir. TBMM Hükümeti’nin saltanatı kaldırma kararı, millet egemenliği-
nin tesis edildiği milliyetçi ve devrimci bir hareket olarak değerlendirilmiş, 
yeni halifeyi seçme yetkisini saklı tutuşu ise bu devrim hareketini, sömür-
ge yönetimi altında bulunan İslam toplumlarına yayabilme amacına bağ-
lanmıştır. Yalnızca Türk milletini temsil eden Meclis’in tüm Müslümanlar 
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üzerinde böyle bir yetkiye sahip olamayacağı görüşü ağır basmakla birlikte, 
Türkiye ve Mustafa Kemal Paşa’nın bu toplumlar üzerindeki prestiji saye-
sinde kararın kabul göreceği de belirtilmiştir. Abdülmecit Efendi’nin yeni 
halife olarak seçilmesi karşısında, yine TBMM’nin yetki meselesine dikkat 
çeken İspanyol gazeteleri, ilerleyen günlerde verdikleri ve İslam dünyasının 
olumlu tepkilerini yansıtan haberlerle bu öngörülerini doğrulamışlardır. Bu 
dönemde İspanya basınında, yönetici kadrolarının milliyetçi karakterine 
karşın, egemenlik hakkı bulunmayan halife vasıtasıyla yeni Türkiye’nin Pa-
nislamist bir politika güdeceğine dair bir şüphe de kendisini göstermektedir.

Bu aşamada İspanyol gazetelerinde Türkiye Devleti merkezli olarak ele alı-
nan ve ancak kabul görme boyutuyla diğer Müslüman toplumlarıyla ilişki-
lendirilen hilafet konusu, 3 Mart 1924 günü halifeliğin kaldırılması ve Os-
manlı Hanedanı’nın yurtdışına çıkarılması ile çok boyutlu bir mesele olarak 
ele alınmıştır. Saltanatın kaldırılması sonrası İngiltere’nin hilafetin gücünü 
eski padişah Vahdettin üzerinden elde etmeye çalışacağına dair yorumlara ek 
olarak; Fransa ve hatta İtalya’nın hilafet merkezini kendi idaresindeki top-
raklara taşıma gayretlerini ve buna bağlı olarak Filistin, Mezopotamya, Hi-
caz, Ürdün, Mısır ve Fas’ın giriştikleri rekabeti yansıtan haberler verilmiştir. 
Basında eski Kurtuba Hilafeti ya da Fas mandatörlüğündeki zayıf ortaklığı 
vesilesiyle İspanya Hükümeti’nin resmi bir politikaya yöneldiğini gösteren 
hiçbir emare olmadığı gibi, İspanya’nın hilafet meselesine dahil olma konu-
su, entelektüel düzeyde dahi tartışmaya değer görülmemiştir.15 

İspanya basınında hilafetin kaldırılması -kimi gazetelere göre 1908 Jön Türk 
devriminden süregelen- milliyetçi, laik bir devrim; eski teokratik sistemin se-
külerleşmesi; Müslüman toplumun milliyetçilik yoluyla modernleştirilme ça-
bası; Ankara’nın temsil ettiği Batıcı, laik ve yenilikçi zihniyetin, dini-gelenekçi 
İstanbul’a karşı zaferi ve İslam’ın Hristiyan dünyasına düşmanlığının sonlanı-
şı olarak değerlendirilmiştir. Basında Türkiye’nin hilafetle birlikte Müslüman 
dünya üzerindeki otoritesini kaybedeceği fikri paylaşılmakla birlikte; kimi ga-
zeteler bu saygın konumu, milliyetçilik vasıtasıyla çok daha etkili olarak elde 
edeceğini, Batı tipi modernleşmede diğer Müslüman toplumlarına liderlik 
edeceğini savunmuştur. Böylelikle, İspanya basınının saltanatın kaldırılma-
sı sonrasında TBMM’nin açılışı, 1921 Anayasası ile birlikte milli egemenli-
ğin tesisi gibi inkılaplara karşın Doğulu-Müslüman bir toplumda Batı tarzı 
modernleşmenin mümkün olamayacağı görüşünün; hilafetin kaldırılması ile 
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birlikte şaşkın ve heyecanlı bir temenniye evirildiği de görülmektedir. Bu te-
mennide Doğu’nun Avrupa’ya yakınlaşması umudu ağır basmakla birlikte, 
milliyetçilik hareketlerinin, İngiltere liderliğindeki Avrupa sömürgeciliğinin 
sonunu getirmesi beklentisi de dikkat çekmektedir. 

Saltanat ve hilafetin ayrılışından hilafetin kaldırılmasına kadar olan süreçte 
basının okuyucularına verdiği haberler ve sunduğu tarihi-siyasi analizler, 16. 
yüzyılda Katolik İspanya Kraliyeti-Müslüman Osmanlı İmparatorluğu reka-
betinden doğan Büyük Türk korkusunun ve Avrupa oryantalizminin izlerini 
taşımaktadır. 
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3; EI, 25 Kasım 1922, s. 2; ES, 25 Kasım 1922, s. 5.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

136

7 Ankara Hükümeti Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’ne bağlı olarak bir ulemalar komisyonu 
(Tedkikat ve Te’lîfât-ı İslâmiyye Heyeti) kurulduğunu bildiren bu haber, diğer 
Müslüman ülkelerle ilişki kurmayı başarması halinde halifeliğin bu komisyonun 
elinde önemli bir silaha dönüşeceğini savunmaktadır.

8 Bir haberde, Hindistan’ın Gaya şehrinde Muhtar Ahmed Ensarî liderliğinde 
toplanan Hilafet Konferansı’nın “Sultan Abdülmecit”i halife olarak tanıdığı, 
Kemal Paşa’ya Halifenin hükümdarı unvanı verdiği aktarılmaktadır. LCE, 13 
Ocak 1923, s. 1. Gerçekten de bu tarihlerde toplanan Hilafet Konferansı; İslami 
yöntemlere çok yakın oluşu nedeniyle halifenin seçimle göreve gelme usulünü 
onaylamış, Mustafa Kemal Paşa’ya İslam dünyasına hizmetlerinden ötürü seyf 
ü’l-İslam ve mücahid ü’l-Hilafet (İslam’ın kılıcı/askeri ve Hilafet’in savaşçısı) 
unvanını vermiştir. Muhammed Naeem Qureshi, The Khilafat Movement in In-
dia, 1919-1924, University of London, Doktora Tezi, 1973, s. 249.

9 İngiliz gazete ve ajanslarından yoğunlukla beslenen İspanya basınında, Hint 
Müslümanları liderlerinden Ağa Han ile Emir Ali’nin Başbakan İsmet Paşa’ya 
gönderdikleri 24 Kasım 1923 tarihli mektuba ya da Türk siyasetinde yarattığı 
tartışmalara dair herhangi bir haberin yer almaması dikkat çekicidir. 

10 Sánchez bu sözlerine neden olarak, ateşkesin hemen ardından Ankara’da Fas, 
Kahire ve Bağdat’tan birçok Müslümanın katılımıyla toplanan Panislamizm 
Konferansı’nı göstermektedir. Yazara göre bu toplantıda İspanya’nın adının 
“milyonlarca mümine zalimlik yapan Büyük Güçlerle bir tutularak” anılması, 
ülkede İnebahtı Savaşı’nın yarattığı intikam duygusunun halen devam ettiğini 
düşündürmüştür. Eraslan çalışmasında, Hakimiyet-i Milliye’nin 11 Mart 1921 
tarihli sayısında böyle bir kongrenin toplanacağı haberinin geçtiğini, fakat 
bu kongrenin yapıldığına dair başka hiçbir haberin yayınlanmadığını ortaya 
koymaktadır. Yazar, yalnız yabancı kaynaklarda gerçekleştiği belirtilen kongrenin 
gerek Milli Mücadele gerekse İtilaf Devletlerince propaganda olarak kullanıldığı 
sonucuna varmaktadır. bkz. Eraslan, Cezmi. “Milli Mücadele Döneminde 
Anadolu’da Büyük İslam Kongresi Tartışmaları Üzerine Değerlendirmeler.” 
Tarih Dergisi, vol. 46, 2007, s. 293-317.

11 Konferansın 12 Aralık 1922 tarihli Birinci Komisyon oturumunda geçen 
tartışma için bkz. Meray, Seha L. çev. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Bel-
geler, 1. T, 1. C, 1. K, Yapı Kredi Yayınları, 2001, s. 180-208.

12 1898 ABD-İspanya Savaşı’nın ardından İspanya’nın gerilemesi karşısında ortaya 
çıkan Regeneracionismo (yenilenmecilik) İspanyol yaşamının siyasi, toplumsal ve 
ekonomik reformlarla yenilenmesini hedefleyen, 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl 
başında etkili olmuş siyasi ve düşünce akımıdır. Andrés-Gallego, José. “El Re-
generacionismo.” Política Española y Política Naval Tras el Desastre (1900-1914), 
Madrid, 1991, pp. 49-64.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

137

13 Kudüs, Mezopotamya, Ürdün ve Hicaz, hilafeti Kral Hüseyin’e önermiş ve kend-
isi de bunu kabul etmiş; bu gelişme karşısındaysa Kahire’de Ezhar Uleması, Kral 
Hüseyin’in adaylığını protesto eden ve onu İngiltere’nin sadık bir hizmetkarı 
olarak nitelendiren açık bir mektup yayınlamıştır. EHM, 8 Mart 1924, s.1; EL, 
8 Mart 1924, s.3; LV, 8 Mart 1924, s. 5; EG, 10 Mart 1924, s.1. Mısır’dan elli 
kadar şeyh, ulema ve din adamının Kral Hüseyin’e gönderdikleri mektuptay-
sa, halife adaylarının, dünya Müslümanlarının kararını beklemesi gerektiğini 
yazmışlardır. LÉp., 10 Mart 1924, s. 2; EHM, 11 Mart 1924, s. 2; LV, 11 Mart 
1924, s. 5; LA, 12 Mart 1924, s. 2. Reuters kaynaklı haberlerde, Mısır ve Fas’ın 
kendi adaylarını gösterecekleri; Kudüs’teyse Müslüman Yüksek Konseyi’nin, hi-
lafet için Arabistan’ın tüm ülkelerinde bağımsız, anayasal hükümetlerin yeniden 
kurulması koşulunu Kral Hüseyin’in kabul ettiği aktarılmaktadır. EL, 13 Mart 
1924, s. 3; ES, 13 Mart 1924, s.1; LCE, 13-14 Mart 1924, s. 1; LÉp., 13-14 
Mart 1924, s. 2; LV, 14 Mart 1924, s. 5. 18-19 Mart günlerinde yayınlanan 
Londra merkezli haberler ise Kral Hüseyin’in Afganistan Emiri, Mısır Kralı 
ya da Fas Sultanı’nın adaylıklarını kabullenmediğini; Mısırlı dini liderlerinse 
Ankara Hükümeti’nin halifeye yönelik tavrını reddettiklerini bildirmektedir. 
LA,18 Mart 1924, s. 3; EHM, 18 Mart 1924, s.2; ES, 18 Mart 1924, s. 5.

14 Bu tarihten sonra Müslüman dünyası ile ilgili haberler, Hicaz’daki Vahabi 
ayaklanması ve Emri Ali’nin Hicaz Kralı oluşu, Mısır’ın tarafsızlığını ilanı gibi 
hilafet ekseni dışındaki siyasi gelişmelere yönelmiştir. ES, 8 Ekim 1924, s. 2; ES, 
9 Ekim 1924, s. 5; LV, 9 Ekim 1924, s. 1; LÉp., 9 Ekim 1924, s. 3; EI, 9 Ekim 
1924, s. 1; EL, 9 Ekim 1924, s.3.

15 El Heraldo de Madrid İngiltere, Fransa ve İtalya’nın sürgün halife Abdülmecit’e 
basın üzerinden yaptıkları teklifleriyle “Niçin bize dost bir halife ile Kurtuba 
Hilafetini canlandırmıyoruz?” diyerek alay ederken; ABC Madrid, “İspanyol 
aşırıcılarının bile halifeye Kordoba’nın portakal ağacı gölgelerinin dışında öne-
recek hiçbir şeylerinin olmadığını” yazmıştır. EHM, 10 Mart 1924, s. 5; Sán-
chez, 17-18. 

Çıkar Çatışması Beyanı

Çalışma kapsamında yazarın herhangi bir kurum veya kişi ile çıkar çatışması 
bulunmamaktadır.

Kaynaklar

“Amacımız.” Revista Hispano Africana, vol. 1, Ocak 1922, s. 1.
“Ankara Hükümeti Türkiye Sultanını Görevden Aldı.” La Libertad, 4 Kasım 1922, s. 3.
“Ankara Meclisi Kararları.” La Voz, 4 Kasım 1922, s. 5.
“Ankara ve Hilafet.” ABC Madrid, 12 Kasım 1922, s. 29.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

138

“Ankara ve Hilafet.” ABC Madrid, 12 Kasım 1922, s. 29.
“Dış Haberler, Günün Haberi Hilafetin Kaldırılması.” ABC Madrid, 7 Mart 1924, 

s. 17.
“Doğu Sorunu.” El Heraldo de Madrid, 4 Kasım 1922, s. 2.
“Editorial.” El Sol, 8 Mart 1924, s. 5.
“Editorial.” El Sol, 9 Kasım 1922, s. 5.
“Genç Türk Cumhuriyeti’nin Laik Eğiliminin Seküler Gelenekselciliğe Zaferi.” El 

Liberal, 7 Mart 1924, s. 1.
“Hilafet Mücadelesi.” El Heraldo de Madrid, 10 Mart 1924, s. 5.
“Hilafetin Melankolik Sonu.” La Esfera, 5 Nisan 1924, S 535, s. 33, 34.
“Hilafetin Sonu.” La Época, 12 Mart 1924, s. 1
“Hilafetin Yeniden Kurulacağı Yer Tartışılıyor.” La Acción, 8 Mart 1924, s. 3.
“İngiltere ve Hilafet.” ABC Madrid, 19 Kasım 1922, s. 27.
“İslami Propaganda.” El Heraldo de Madrid, 21 Aralık 1922, s. 1. 
“Mustafa Kemal, Osmanlı Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı.” El Sol, 31 Ekim 

1923, s. 5.
 “Osmanlı Egemenliği Ankara Hükümeti’ne Geçti.” La Correspondencia de España, 

4 Kasım 1922, s. 3.
“Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu.” El Sol, 7 Kasım 1922, s. 5.
“Osmanlı Politikası.” El Heraldo de Madrid, 5 Mart 1924, s. 1.
“Türk Devrimi.” La Correspondencia de España, 7 Kasım 1922, s. 1.
“Türk Hükümeti’nin Alkışlanası Projeleri.” El Liberal, 29 Şubat 1924, s. 1.
“Türkiye Önemli Reformlara Hazırlanıyor.” La Acción, 29 Şubat 1924, s. 2.
“Türkiye Sultanının Görevden Alınışı.” El Globo, 4 Kasım 1922, s. 1.
“Türkiye.” Revista Hispano Africana, S 5, Mayıs 1923, s. 158.
“Türkiye’de.” El Sol, 29 Şubat 1924, s. 5.
“Türkiye’de-Halifelik İlga mı Ediliyor?.” La Correspondencia de España, 29 Şubat 

1924, s. 1.
“Türkiye’nin Sultanının Bir Kınaması.” La Época, 31 Aralık 1923, s. 2.
“Türkiye’nin Yeni Sultanı.” El Globo, 22 Kasım 1922, s. 2.
“VI. Mehmet: Malta’nın Yalnız Adamı.” La Época, 2 Aralık 1922, s. 6.
“Yeni Doğu-Türkiye’de Devrimci Fikirler.” El Heraldo de Madrid, 7 Nisan 1924, s. 5.
ABC Madrid (ABCM), 12 Kasım 1922-15 Mayıs 1924.
Andrés-Gallego, José. “El Regeneracionismo.” Política Española y Política Naval Tras 

el Desastre (1900-1914). Madrid, 1991, pp. 49-64.
Azpeitua, Antonio. “Diorama.” ABC Madrid, 6 Mart 1924, s. 17.
Balfour, Sebastian. “Spain and the Great Powers in the aftermath of the Disaster of 

1898.” Spain and the Great Powers in the Twentieth Century, ed. Sebastian 
Balfour ve Paul Preston, Routledge, 1999, pp. 13-32.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

139

Barcia, Augusto. “Doğu ve Batı-Hilafet.” La Libertad, 11 Mart 1924, s. 1.
Casanova, Sofia. “Doğu’daki Muamma.” ABC Madrid, 15 Mayıs 1924, s. 21.
Ciges Aparicio, Manuel. “Müsabakayı Kim Kazanacak- Türkiye Yenilenirken- 

İngiltere ve Fransa Pusuda.” El Imparcial, 12 Mart 1924, s. 8.
Desvois, Jean-Michel. La prensa en España 1900-1931. Siglo XXI de España Edi-

tores S.A., 1977.
El Globo (EG), 4 Kasım 1922-10 Mart 1924.
El Heraldo de Madrid (EHM), 4 Kasım 1922-18 Mart 1924.
El Imparcial (EI), 19 Kasım 1922-9 Ekim 1924.
El Liberal (EL), 29 Şubat-9 Ekim 1924.
El Sol (ES), 19 Kasım 1922-9 Ekim 1924.
Elorza, Antonio, y Elena Hernández Sandoica. La guerra de Cuba,1895-1898: His-

toria Política de Una Derrota Colonial. Alianza Editorial, 1998.
Eraslan, Cezmi. “Milli Mücadele Döneminde Anadolu’da Büyük İslam Kongresi 

Tartışmaları Üzerine Değerlendirmeler.” Tarih Dergisi, vol. 46, 2007, ss. 
293-317.

Foner, Philip S.. La Guerra Hispano-Cubano-Americana y el Nacimiento del Imperi-
alismo Norteamericano 1895-1902,1898-1902. Akal, 1975.

García Sanz, Fernando. “Between Europe and the Mediterranean: Spanish‐Italian 
Relations, 1898-1922.” Mediterranean Historical Review, Special Issue: Spain 
and the Mediterranean Since 1898, vol. 13, no. 1-2, 1998, pp. 28- 47.

Gazi Mustafa Kemal. Nutuk. Kaynak Yayınları, 2015. 
Gómez de Baquero, Eduardo. “Görünümler-Hilafetin Üzücü Sonu.” La Voz, 14 

Mart 1924, s. 1.
Hülagü, Metin. Yurtsuz İmparator Vahdeddin İngiliz Gizli Belgelerinde Vahdeddin ve 

Osmanlı Hanedanı. Timaş Yayınları, 2010.
La Acción (LA), 29 Şubat-18 Mart 1924.
La Correspondencia de España (LCE), 4 Kasım 1922-12 Mart 1924.
La Época (LÉp.), 20 Kasım 1922-9 Ekim 1924.
La Libertad (LL), 4 Kasım 1922-20 Ocak 1923.
La Voz (LV), 4 Kasım 1922-9 Ekim 1924.
Meray, Seha L. çev. Lozan Barış Konferansı Tutanaklar Belgeler, 1. takım, 1. cilt, 1. 

kitap, Yapı Kredi Yayınları, 2001.
Morales Lezcano, Víctor. “Marruecos en la Historia de España del Siglo XX.” Jorna-

das, El Pensamiento de Joaquín Costa. Monzón, 1997, pp. 95-102.
Ortega y Gasset, Eduardo. “Bir Halk Yeniden Doğuyor-Türkiye’de Hilafetin İlgası.” 

La Libertad, 15 Mart 1924, s. 1.
Pedroso, Manuel. “İslam’da Devrim-Milliyetçilik, Peygamber Sancaktarını Yendi.” 

El Liberal, 9 Mart 1924, s. 1.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

140

Qureshi, Muhammed Naeem. The Khilafat Movement in India, 1919-1924. Dok-
tora Tezi. University of London, 1973.

Sánchez Mazas, Rafael. “Roma’daki ABC-Koltuk ve Babıali-Abdülmecid’in 
Sürgünü Hakkında Yorum.” ABC Madrid, 20 Mart 1924, s. 17, 18.

Seoane, María Cruz, y María Dolores Sáiz. Historia del periodismo en España. vol. 
3, Alianza, 1996.

Souto Lasala, Juan Antonio. “El Califato de Córdoba-La Taifa de Zaragoza-Los 
Almorávides.” Historia de Aragón, vol. 1, Institución Fernando el Católico, 
1989, pp. 125-136. 

TBMM Zabıt Ceridesi, (TBMMZC-a). 6. cilt, TBMM Matbaası, 1968. 
TBMM Zabıt Ceridesi, (TBMMZC-b). 7. cilt, TBMM Matbaası, 1970.
Ximénez, Saturnino. “Türkler ve Osmanlılar Osman Hanedanı’nın Sürülüşü.” El 

Heraldo de Madrid, 4 Mart 1924, s. 3.
Ziya Paşa. Endülüs Tarihi. Selis Kitaplar, 2007.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

141

Ekler

Ek 1.  “Hilafetin Melankolik Sonu.” La Esfera, 5 Nisan 1924, S 535, s. 33.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

142

Ek 2. “Hilafetin Melankolik Sonu.” La Esfera, 5 Nisan 1924, S 535, s. 34.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

143

Ek 3. ABC Madrid, 7 Mart 1924, s. 5.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

144

Ek 4. “Mustafa Kemal, Osmanlı Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı.” El Sol, 
31 Ekim 1923, s. 5.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

145

Ek 5. El Liberal, 6 Mart 1924, s. 1.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



bilig
GÜZ 2022/SAYI 103

146

.  

Ek 6. Revista Hispano Africana, S 3-4, Mart-Nisan 1924, s. 92.

•Türkkan Tunalı, Saltanat ve Hilafetin Kaldırılışının İspanya Basınındaki Yankıları •



147

bilig
AUTUMN 2022/ISSUE 103

Reflections of the Abolition of the 
Sultanate and the Caliphate in the 
Spanish Press*

Yasemin Türkkan Tunalı**

Abstract
Two significant developments of the transition from empire to the 
nation-state in Türkiye; the abolition of the Ottoman Sultanate on 
November 1, 1922, and of the caliphate on March 3, 1924, attracted 
the attention of the Spanish press as happened in the whole world. 
The newspapers gave the historical background of both institutions 
and tried to describe the new status of the caliphate aftermath of 
the abolition of the sultanate. The press evaluated this current situ-
ation in which the Turkish Grand National Assembly exercised the 
sovereignty and elected the caliph to represent the spiritual power in 
the context of Islamic traditions and Türkiye’s policies towards the 
Muslim world. After the abolition of the caliphate and the exile of 
the last Caliph Abdülmecid Efendi, the press discussed the issue in 
the context of the religious-political reactions it would create in the 
Islamic world, its effects on the policies of England and France due 
to their Muslim colonies, and the revolutions of the new Turkish 
State. Although the approach of the newspapers varied according to 
their political stances, the final assessment of the Spanish press was 
that the abolition of the caliphate brought the end of Pan-Islamism 
as a universal political force. The news and columns on the abolition 
of the caliphate reflected the orientalist view of the Spanish public 
opinion on Türkiye and the Eastern-Muslim world.
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Размышления об упразднении султаната 
и халифата в испанской прессе*

Ясемин Тюрккан Туналы **

Аннотация 
Два важных события в период перехода от империи к национальному го-
сударству в Турции, а именно упразднение Османского султаната 1 ноября 
1922 г. и халифата 3 марта 1924 г., привлекло внимание испанской прессы, 
как это случилось и во всем мире. Газеты давали историческую справку 
об обоих учреждениях и пытались описать новый статус халифата после 
упразднения султаната. Пресса оценила нынешнюю ситуацию, в которой 
Великое национальное собрание Турции осуществляло суверенитет и из-
брало халифа, который представлял духовную власть в контексте ислам-
ских традиций и политики Турции в отношении мусульманского мира. 
Пресса оценила ситуацию, в которой Великое Национальное собрание 
Турции осуществляло суверенитет и избрало халифа, который представ-
лял духовную власть в контексте исламских традиций и политики Тур-
ции в отношении мусульманского мира. После упразднения халифата и 
изгнания последнего халифа Абдулмеджида Эфенди пресса обсуждала 
этот вопрос в контексте религиозно-политических реакций, которые он 
вызовет в исламском мире, его влияния на политику Англии и Франции по 
отношению к их мусульманским колониям и в контексте революционных 
изменений в новом турецком государстве. Хотя подход газет различался 
в зависимости от их политической позиции, окончательная оценка ис-
панской прессы заключалась в том, что отмена халифата положила конец 
панисламизму как универсальной политической силе. Новости и рубрики 
об упразднении халифата отражали ориенталистский взгляд испанского 
общественного мнения на Турцию и восточно-мусульманский мир.

Ключевые слова
Испанская пресса, султанат, халифат, отмена смертной казни, обще-
ственное мнение.
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