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. MİDHAT PAŞA'NIN NECİD :\TE HAYALİSİ İLE ·İLGİLİ 
..... BİR KAÇ LA.Yi;HASI 

Yusuf Halaçoğla 
! . 

Midbat Paşa,· hiç şübhe yok geçen yüzyılın' en meşbtır .Osmanlı de.vlet 
adamlarından birisidir. Onun, .Birinci Meşru~yet'in ilanmda oynadığı ~ü
him .rol Ye bunu takip · eqen fec1 akıbeti, muhtelif araştırmalara ko11u· teşkil 
ettiği· gibi1; ~alilik yaptığı ~ayetlerdeki · faaliyctlerF, bu .arada B!iğdaô va
liliği3 (1869-1872), kendisi.ıiin pek ·parlak ·icraat ve muvaffakiyetlerine ve
sile _olduğıından ayrıca ineelerneğe değer. Midhat Pasa4 üç sene ·kadar süren 
j3ağdad valiliği esnasında idari -ve mali ıslahatlara girismis, askeri ·kur'a usti- , 
!ünü tesis etmi~, bu havalide zimmetlerinde külliyeili m~darda hazine ala
c~ğı bulunan kabile ve aşiretlerc}en _asker kuvvetiyle tahsilat yap~bilmiş, · bu 
arada kendisine muhalefet ve isyan eğ_en_ kimseleri de itaat . altına almıştır. 
Aynca, Midhat Paşa'nın Arabistan yanmadasliiın, Necid, _Kuveyt, Katar, 
Ahsa gibi kısımlannda, :.Bağdad __ valisi bulunmasından faydalanarak :yaptığı 

büyük ıslabat hareketleri, bu bölgelerin Osmanlı idaresine yeniden bağlan-
~s~da · çok· tesirli olmuştur. 

Bilindiği ü~ere, Osmanlı İmparatorluğıı, 1534-1535 senelerinde K~u
ni Sultan Süleyman'ın Irakeyn seferi esnasında nüfUzunu ·ır~·a kadar ge-

'ı - İsm:iiı Hakkı Uzunçarşılı, Midhat. Paşa ve Yıldız Mahkeı'!esi; _- Ankara." 1967; Bilai 
N. Şiınşir, İngiliz belgelerin_e göre Midhat Paşa'mn dıişiirıilnıesi ~e ~i!."C'f" edilmesi, !Jelgelerle 
Tiirk Tadlı Dergisi, c. ll, sayı 10, İStanbul 1968; Bilal N. Şiınşir, Fransız belgi!lerine göre 
Mfdhat' Paşa' mn sonu, Ankara 197.0 . .. · . : 

2 Mesela bk. İs~aiı" Eren, M idizat Paşa' mn N is' te kurmuş olduğu modem Tiirk küliip
hanesi, Tiirk Kiiltiiril, 1967, sayı 56, s. 50-54. 
' 3 Bu h~susta İsianbul'da Başvekiiİet v~ Hariciye · Arşivlerinde pek çok vesika bulun-
maktadır. 

4 Bu zatın hayat ve faaliyetleri hakkında bk. Ali Haydar Midhat, Midhat Pala. HayM-ı 
siytisiyesi, c. I, İstanbul 1325; M. Tayyib Gökbilgin, Midlıat Palfi maddesi, . İA, VII, s. 270-

.. • • • 1 

281; Bekir Sıtkı Baykal, Midhat Paşa. Siyasi ve idari ıalısiyeti,- İstan~~ 1964. 
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nişletmiş, .1546 da da Bağdad valisi AY-as Pasa tarafından Basra kat'i ola

.._rak <?,~~-~~.i!!~k .... iı"!!11Jlll,J!.~~~§l.2Wak da Uzak-I?9.~!lH ~=
deniz'e bağlayan babarat Y-Olu Osmanlı Türklerinin ıdaresine geçmistir. 

~.__....._ .. :._~~~~.: .. ····~-... ~ .......... --~~t ... ~:::-.ıl'----=--'1'r~~~ 

Basra'nın güneyinde bulunan Labsa (El-Ahsa, Hassa 'nın ve Katif'in Os-
manlı idaresirie intikali ise.daba sonraki bir kaç Y!! içerisinde_ vu.kq bJ!lmuş-
~ Lakin, aşiret şeyhleri arasında devamlı mücadeleler cereyaru sebebiyle, 

devlet nizarn ve asayişinin sağlanmasının çok güçlükle temin edilebildiği bu 
bölgelerde, Osmanlı merkezi otoritesinin bir müddet sonra zayıfladığı, 

XVTII. yüzyılın ortalarına doğru ~abistan'da, Muhammed b. Abdillvabab'
ın kurdu~ ve kendi adına izafe olunan . V alıbabilik tarikatinin7 kısa bir 
müd<kt.s~;-y·~ı,~~yaı.;;ad~y;hald~cl~bir ida7e~:-;;nı zaman
da Irak ve çevresi için de bir tehlUce haline· geldiği, XlX~ yiiZyılııi'ilk çey
reğinde. Mısır valisi Mebmed Ali Paşa8'nın ve oğlu İbrahirri PaŞa'nın bun.: 
larla yaptığı. amansız mücadele .bilinmektedir. Bununla beraber, 1821 de 
Riyad>da yenideti teessüs ·eden ve· kuvvetleneo .yaQhablleı:.i!l ·1833 -de · bütün 

_Basra körreiiıii hakimiyetleri altınaaldıkları götülmektedrr: · ·· ·.·: · ... 
Midhat Paşa 27 Şubat 1869. (15 Zilkade -1285) de Bağdad valisi ol;. 

düktail sonra, Necid ve Lahsa havalisitide .tekrar.:Osnianlı hakimiyetinin ·tees
süsü için oüyük ·çaba harcamış, buralara bizzat seyahat yaparak, durumu 
mahallinde incelemiş, aldığı tedbirlerle bölge· halkının refahı.ıiı sağladığı gi
bi, buraları yeniden Osmanlı idaresine bağlamıştır. Onun bu haviilide gi
riştiği faaliyetler _Qğ}u Ali Haydar· .Midhat9'iri eserinde belirtilmekte ise de, 
kendisinin 1872·· (12882 senesi başlangıcında Babıaliye gönderdiği' layilialar 
gerek bu havalinin o zamanki idar!:·ve coğrafi durumunu aksettirmesi, ge
rekse bizzat Midhat Paşa tarafından alınan tedbirleri yine kendi kaleininden 
nakl · etmesi bakımından fevkalade ·ehemmiye-tli . görülerek-aşağida yayinlan-
ması- uygun görillmüştifr. · ' · 

Adı geçen layilialar iki tane olup, Başbakanlık arşivi İrade tasni
finde, 1288 senesine ait Dabili~e kısmında 4.4930 nurnarada . bulunmakta
dır. İkisi de Midhat Paşa'n.iıi. mühürünü ve aynı tarihi, Hicrt 21 . Şevval 
[12j 8 e R~mi 22. K~uneyv~l [12] 87,' ya.'nj: miladi 3 Qcak 18'12 tarih-

aşımaktadır. Bunlardan başka bir de Necid Mutasarnflığına bırakı-

Cengiz Orhonlu, 1559 Balıreyn seferine ait. bir · r~pÖr, Tarih Dergisi, sayı 22, :196S, 
s: l-16: . . . . . . . . ·• . 

6 Salih Öz.baran, Basra beylerbeyliğinin kurulıqu, Tarih Dergisi, sayı 25, 1971, S: s-ı-M. 
·· · 7 Bunun için iık. D.S. Mafgolionth, WaTıhiihTya; El, IV, 1175-1180_-

.,J - 8 Bunun için bk. Şinasi Altundağ, MeTımed Ali Paşa, İA, Vll; 566-579. · · 
9 Aym eseJ, s. 113'~124:·· .' :'- · · ··· · · 
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lan talimat mevcud olup bu .da aynL tarihlidir. U yilialatın ·ikisi de ' Sada-
rete gönderilmistir. . · ·· 

Sadarete gönderuen Vilayet-i Bağdad soğuk 'damgasını -taşiyan .birin
ci. layihada, · Midhat Pasa'nın · Abdullah el-Faysal ile yaptığı · :mubarebe
deil.' ve . Ahsa, Katif gibi ·mevkilere Osmanlı asker konulmasından. bahse..ı 

dilmekte, mahalliiı mülki. idaresi hakkında geniş mhlumat .. veri.lnı'ektedir. 
Altı sahifeden ibarer olan bu layihadan (Şukka) · anlaşıldığına göre,. daha 
önceden Necid'e bir heyet gönderilmiş ve bu heyetin tanzim etmiş ·olduğu 

rapor ise Sadarete takdim olunmuştur. Btınu · Midliat Paşa'nın oğlu Ali 
Haydar Midhat10'ın eserinden · de anlamaktayız. I:.akin bu. raporun asli 
henüz elimize geçniemiştir. - · 

İkinci ·layiha (Şukka) ise, yine Vilayet-i Bağdad soğuk d~ı:ngasını ta
şımakta olup, birinci layiharun devariııdır. Sôn kismiıida ·bölgedeki mas
raflar, . halkın geçim durumları ve vergi hasılatı belirtilmektedir. 

Biriner Iayihada, hemen başlangıçta bahs olunan «Takrir~ · ise elimiz
de olup, -bundan Midhat Paşa'nın Necid'e hareketi· ve burada: yaptığı iş

ler, Necid ve havallsinin · coğrafi, içtimat ve idari durumları · anlatılmak
~ Altı ·sahifeden ibaret olan bu «Takrir:ı>e ekli, adı geçen havaliye ait 
olması · gereken bir · haritanın da SaClarete sunUlduğu öğrenilmekte ise de, ' 
bu· da elimize geçnieı:İıiştir. 

İkiıici ·ıayihada işaret olunan «Talimat» da, dört sahifeden· müteşek
kil olup, «Necid niutasarrı:flığına bırakılan maıiyye· talimatıdır» başlığını 
taşıinaktadır. 

Muh~eviyat bakımından çok önemli ~: garülen bu dört belgenin, her 
birinin oaş ve- son kısımlarına ait birer fotokopi mal{aleniıi sonima elden.:. 
miş bulunmaktadır. 

Makam-i Celil-i ·sadaret-i Uzmaya 
Ma'rO.z-u Çaker-i kemineleı_:içiir ki 

. . Necid. nies'elesine dair mukaddema takdim· eylediğini ma'rO.zat:-ı aci
zanemi,n. bir takımıiıda . riıalıJiiiı.i;-;bViı:ve~İd.'yesi ve s eken e 

ve ahalisinin adat-ı earlyyesi bizce meçhul olduğu ellietle her rieV'i niesa· 
_lihi hakkuida re'y verm~k doğru olamadığından bizzat görülmek ve soiulan 
şeylere . Dıa'lumat . üzerine cevab verilmek içün azimeti acizaneinin lüzumu 
arz olünmusdu. Muahharen kumandan saadetlu• Nazif Pasa hazretleri ta
r~dan geİüp ayİıen takdim kılınan muharierata /dahi . bizzat: gitıİıe~ği-

, ~. . 

ıo· Aynı · ~ser, gösteiileiı ·yer. 
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min lüzumu te'kid ve :ta,'cil edilmiş olduğundan telgrafla ·arz ve beyan olun
duğu vechile evasıt-ı sahanda Bağdad'dan hareket olunmuŞ : ve egerÇi şim
dilik Necid fır~a-i askeriyesinde altı tabur piyade ve bir mikdar- topcu ve 
sü~ari · asakir-i I?iz~miyye-i : şahane ile piy~de . ve süvari. üç . bölük -ızabtiye 
olatak bunlar ·kafi ise de Jcarai-ı evvel vechile mevcudu sekiz taburaribhiğ 

olunmak ve evvel giden taburlar birer ikişer geri alınarak ve yerlerine . di
ğerleri. gönderilerek . bu veçhile _değiştirilmek lazun gelmekle iki tabur asa~ 
kir-i niz~miyye dahi beraber alınmışıdı. ~unl~ .ve fırka-i askeriyyeye gi
decek erzak ve··· mühimmat gibi şeyler Lübnan . ve. İskenderiye korvet-i 
hümayıinl~yle . Bab· uruna konularak birlikte Kuveyt'e ve oradan k 
..!!.fLve andan dahl(A~ir ~ . kelesi tarikieri le Ahsa' a . dildi. Müşarün-ileyh 
Nafiz Pa.sa liazretJe~ve ekser üiıiera ve zabitamn himmet ve:·ikdamat-ı 
müteveliyelçriyle asakir-i şabaneniıi nizam. ve intitamı ve ·rahat ve araını yo
lunda olup hususiyle; en. son günlerde Şm1d el-Faysal)le b!rlikte asakir-i şa-: 
haneye mukavemet eden-~1-:U.c_n:ı,~ ve .el-Mpq,_e_ urbaniyle · eşkıya-Lsaire ye
di sekiz_: bin. neferi:len· mütecaviz:. ve .bunların :.üzerine : giden._:fırka,.i.müfreze 

ise iğneli tüfenkle.iki..ta.burdan ibaret ~ken meydan-ı mtiharebede . eşkıyawn 
beş .altı. yüz . k~d~ ~tel~fat b ırakup bakıyyetü's-süyfifunun_ ekserisi" mecruh 
olauğu halde fuar ~tmesi .ve. beru tarafda yalilız. iki Şehid ile yedi sekiz met
ro h vuku' bulmuş olması küçük ve büyük asakir::i şaban~ye far.t-ı.meserreJ 
ve !Jir·kat daha Şecaat=. ve -gayret . iras eylemiş -ve:-selçene, ve ahali ise· iş bu 

en.Jtman ve. el-Murre: aşir.etlerindetı. aşurı,: bizar . ve . duÇar:-ı .. hiisar, ~ olmala-
ri yle" anların memnuniyetleri dahi bu hale münzam olmuştur. Ahsa kıt'ası
nıri heY.ası · mevsim-i . say! .ve: .şitade p~!c ~_?:el ye mu'tedj! olarak a.sker<lı<. 

x~Q.~ abjrd~n ziya9e· ha_sta: yoğiken mevsim-i harifde ve iki ay :kadar ·müd~ 
detde sı tma hastalığı zuhuru oraca mu'tad olmağla şu aralık zuhur·.eden sı t
ma baştalığından ekser taburların rub'u v.e .sülüsU .ı:nilc9arı. hasta old~ğuna 
ve bu da rutubetli malıallerden nes'et edÜp · "Iiizam . ve ·sal:iud kal'~ 
gibi mürtefi' malıallerin her suretle., s~liiİı ·}düği · t~i-üb-i '!k~ğına bi
ıiaen . henian. asakir ;o i mevcude, · oralara -nakl olunarak. ve · hastal~n ~vapurla 
tebdil-i heva: iÇün .Irak~a:gönderilerek bu sırada seksen .bir senesi ne;eratının 
dahi ·istibdali, icra .:kılınmiŞ .ve . Hofuf ile Mubarraz·- arasındaki . sahrada. bir 
güzel ateş· ~alimijicra .ettirUn;ı.işd~Ahsa'da on beş ·gün kadar ıı:iüddet-i 1 ika.;. 
mette· mes.alih-i·.askeriye ·ve mü ~eye; dair lazım olan işler yapıldıktan ve 

~ndan berren ~~~: ·gel~üp ajıd~ ?~-- ~e~a~-i. m~teıiyye görül~ükt~n 
sonra hareket-ı acızı;uı~mın: altnil ş· ilcı.ı:,ıcı. gunu yıne .Bagdad'a·· avdet··ve ~mu~ 
v;salat k~dı. Ahsa ve Kati!Jkıt'alarının keyfiyat-ı mevİd'yesi ve asakir-i 
şahanenin ahvru-ı ~evcudesi h~da arz-ı qı.~·l~!!t olunmalç _. ne ·de-
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rece mühim ve muktezi' ise çünki havili-i merkume bir müddetden beru 
metruk ve meçhul .olmasiyle bu sırada oa'zı mertebe ahval.-i coğrafi}ryesin
den dahi bahs. etmek ve memleketimizin hiç bir hal ve mevki'lıie tatbik ka.:. 
bul etmeyan y~rlerini ve işleriıii izah eylemek dahi o derece lazuİı ·ve mü
him· olduğuı;ıdan ve bu cihetle . zaruri tafsil iktiza. eyleaiğinden·· mücerred 
mucib-i tasdi' olmamak ve fakat' icab ider· ise atf-ı nazar-ı inayet buyurula
rak lazım olan fıkrilları isti'zah baYurulmak ·içün meşhudat-ı vakı'a-i aciza..: 
nem. başkaca takrir suretinde kaleme alınarak leffen takdim kılındı. 

Mahıillinin idare-i mülkiyesi bahsine. gelince, ma'lfun-u ali-i ' fahiına.: 
n~leri buyurolduğu vechile bu mes'elenin birlayeti Suud'wi karındası Abdul~ 

J..ah el-Faysal üzerine. hareket ve galebesinden ve bu barekatın içine ecnebi 
müdabalatı karışmasından münba'is olarak geçen sene bunun içün Abdui
lah el-Faysal taraf-ı devletden istiane etmesiyle mücerred hasmı olan Suud'..: 
un tard ve def'i ve.Abdullah el-Faysal'ın te'yid-i me'muriyeti zımnında bun
ca tekeliwat ihtiyar edilmiş ve Bağdad'dan gidecek askerin ceziretü'l-arab 
sev3.hiline vusillünde Abdullah .. el-Faysal'ın cemiyetiyle gelüp fırka-i. aske
ri)'Ye ile beraber gitinesi mukavele _kılınmış olduğu halde asakir-i şaliane
nin yalnız .Kiiveyt kaymakamı .Abdullah el-Sabah ve cemaatı delaletiyle Ka- . 

.. ...tif'e ve andan~Ahsa'y.! giderek ve ·kıla ve bukacı taht-ı zabt v.e idareye ·ala
rak oralarda yerieşineeye kadar .. Abdullah. el-Fay.§l! ayak sürüyüp Riyad'da 
kalmış ve kah karındaşı Suud'dan ve kab hilafında bulunari beôevilerden 
ilitirazını vesile iie . bir-Ml-i vahşette bulunmuşdu. Kendüye . taraf-ı : : ıiciza
nemden· ve kumandan-ı müş~rün-ileyh canibinden mükerreren· mektublar 
yazıldı .ise de yine mütereddidane hareketle nihayet asker gonderülüp ken
düsü aldırılmaR: gibi · teklifiere kalkışmış ve bu . derece vahşi. bir ... adamin 
me'muriyetde istihdamr . gayr;ı kabil bulunmuş olduğundan beman aziinin 
ilanı lazım gelmiş iken ne çare ki birlayet-i emrde askerin me'murfyeti...6Q::_ 
dullah'ın k3.im-makamlığını .te'yid ve "te'kid içün olduğu i'lan kılındığı biıJ,: 
de şimdi gıyaben . azli. enzar-ı halkda ve hususiyle böyle mevrude gayet dik
kat ·eden ui:ban ve aşair nazarmda sii-i te'siri müstelzim alatağından yine 
her halde celb ve te'lifi suretine devam olunmuşdu. Mum:B,-ileyh meİkum 
Suud ile sonraki muareke ve ıriüsademelerinde dıilii mağh1b olmasiyle du
racak ve kaçacak· ııiahal bulamadığından · doğruca Ahsa'ya gelüp · fırka-i as·~ 

keri)iyeye· iltica etmiş ve her ne kadar kendüsinin bir kere basmınıri peiıçe~ 
sinden kurtuldoğu halde yine istiklal druyesine düşeceği anlaşılmakta ise 
de 'müterred. va'd-i mesbuk bozulmamak ve bozulmağa biiüriı tarafdan se.: 
bebiyet verilmemek içün. kaim-makain sıfatırida kabul ·olunarak· haıddnda 
ihtiramat-ı faike.' icra k'ılınmıs ve ·kendüSivle ·k anndası Muhammed el-Fav-
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~ve tevabiini.n ayru ta'yinat-i yevmiyesinden başka şehrive--biiı .. iki,)iliz. 
_riyru dahi maaş tahsis olunnıus idi: Abdullah'ın ~u suretle ' fırka-i askeriye 

ma'iyetine gelmesi Suud'un öir kat daha gayz v.e . hiddetini davet etniiş ve 
eğerçe .Riyad'da olan Abdullah tarafdarlan Suud'u tar~d-,I~r ise de~ 
dullah'ın gaybubetiyle Riyad · h·ancinde bulunan: hazer· (-tS~) ve bedevi
lerden Abdullah taraflısı olanlar dahi Suud'un: cemiye eJ!1ih etmeleriy
le merkuro ~bunları kendüsü iç ün bir kuvve~i katiye zanneylemiş ol
duğundan bu vechile anlardan ve zaten kendüsünfu1 meclübiı olan el-Ucmari ..... :ı (§!C)2 

ve el-Murre aşairinden yedi sekiz binden müteca.viz haşerat ile güya Ahsa' ~ 
..:t.ı basmak ve Abdullah' ı tutmak ve askerle ·muharebe ed üp memleketi· yağ

ma itme~ jçün Ahsa'ya. karib bir mahalle vürud etmesiyle fırka-i askeriye
den her minval-i muharrer iki. tabur iğneli tüfeıikli asker: gönderilerek 
beş altı yüzden mütediviz laşeleri meydanda . kaldıktan sonr~ ne vechile 
münhezim olduklan buna dair mukaddema yazılan .. tahrirat ve telgraflarda 
arz olunmuştur. Abdullah el-Faysal SuUd'un bu vechile haı:b ve tenkil olun
masından ziyadesiyle memnun ve mesrı1r - olarak hatta · asakir-i şahanenin 
efradını birer birer tebrik ve gayret ve şecaatlerini takdir etmiş ve ~ağdad'a 
dahi tesekküri havi mektub göndermi~ olmağla beraber hasmııiın hücum ve 
taaddisi gailesinden kurtulmasiyle ve. bir tarafdan dahi Riyad'da bulunail 
ve kendilerind~_eşka nası· tekfir ile bu kadar halkı ihlale çalısan Vahhabi_ 
nleması layenkatiğ mumaileyhe mektublar_ ·yazup tenfir etmeleriyle. qralara 
VUSl,ll-u acizanemden sekiz on gün mukaddem muma-ileyh Abdullah orada 
olan ve evvelce asakir-i şahane ma'rifetiyle Suud'un liabsinden tahlis edi
len Muhamıp.~~aysal'ı dahi alub teb'asiyle birlikte savuşmuş ve Riyad'a 
gitmiştir. Bunun .. üzerine .· muma-ileyhin kumandan-ı müşarün-ileyh . Riyad'
dan göndermiş olduğu mektubunda Paysal familya_sının mezllim v~· taaddi
yatı sabit olduğu halde . anların kaim-makamlığı devletce dahi tecviz buyu
rulmıyacağı üç ay mukaddem i'lanname-i mahsus ile neşr olunmuş idiğün
den ve ·kendisinin mukaddema istianesi ise asakir-i şahane ge!üp, Suud'u 
tard ettikten ve kendüsünün . kaim-makamlık me'muriyetini tashih ve· te'kid 
eyledikten. sonra k:Uvve-i askeriyenin gerü alınması mülab.aza ·ve Ditlkaveıe:. 
si yle olm_uş iken· şimdi şu · .vechile neşr ve i'lan ·oluiım·ası vak~ ·ve haysiyeti
ne dokunduğundan ·bahisle bi'z-zarure . Riyad'a çekilmeğe mecbur· olduğunu 
ve her halde Devlet-i aliyye'nin emr ve iradesine ·muti' bendesi bul~duğu.:. 
nu beyan etmiş ise de:-bizirri niyetimiz kendisinin veyahud .}J.-i Faysal'ın~ 
bütün bütün kaim-makamlıktan tard ve iliracı sureti olmayup fakat Ahs·a 
ve Katif kıt' alan · ahilisi gerek kendisinden ve ·gerek tarafından ta'yin oıu.:. 

nan ·me'inurların meziliininden pek aşuru müteşekki olarak iiiaddete~ dalii 
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isbat-ı müddea etmiş ve hatta ekserisi kendillerinin zu1m ve taaddisiiıin ·ne 
derecede olduğunu ve Ahsa ve Katif hükfunetine avdet edecek olurlar ise 
cümle abali hicrete hazır bulunduğunu .geçende Ahsa'da ve kumagdan -P.a.;;. 

.,şa baziet!~Qin . hllzu.runda JDUmajfeyh Abdullah_ı vicaben ,beyan etmiş o!
duklarına ve bu cibetle kendüsü dahi Ahsa.Y.e . KJ!_~~~idarelerini ' ta
lebde· bulunmayup J,çef!i t~~ .. ~ ... ~jy~, ve JpülhakaUffip~ hükUmetleriyle 
iktifa etmek lazım geleceğine binaen bunun içün kendüye on beş gün müd
det tahsis olunarak bu müddet zarfında Ahsa'ya ğeldiği halde Riyad ve Ka
tif ve Katar'dan maftda · malıeller ka.iriı-makamlığının kemakan uhdesinde 
ibka olunacağını ve gelmez ise aziinin i'lan kılınacağını mutazammın mek
tub yazılup gönderilmiş ve her ne kadar kendüsünün gelmeyeceği bilünür · 
ise de mücerred kimsenin diyeceği kalm-amak ve enzar-ı halkda dahi ıskat-ı 
hak ettiği ma'lum olmak içün bu suret ibtiy,ar idi.l.mişdi. Müddet-i mabdude 
zarfında cevabı alınamamış ise de muahbar tarih ile re'sen yazup gönder
miş olduğu şokkasında ale'l-ıtlak krum-makamlık uhdesinde ibka. olunur· ise 
hizmetde bulunacağını ve olunmadığı -halde· illet ve ma'zeret-i vücOdiyesi 
meşagile mütebammil olmamasından dolayı yerine ahiriniiı ta'yin kılınması
nı beyan etmiştir. Halbuki me'murin-i devlet ve bükilmetten tevabhuş, 

edüp ve istenildiği vakit gelmeyen bir adamın me'muriyeti resmiye-i devlet
de istihdamı mümkün olamıyacağından ve kenrl;üsünün fevkalade mazhar-ı 
hürmet ve riayet olmus iken savuşuQ ·gitmesiyle ıskat-ı hak etmiş olduğu gi
bi şimdi şu mektubunda dahi ma'zeret-i vücudiyesinden babsle dermeyan 
eylediği ma'zereti isti'fa dimek olduğundan hernan azli i'lan olunarak yeri
ne ahir kaim,::-niakam gönderilineeye kadar her mahallin idaresi o ma
hallin şeyhlerine ihale ile Olbabda Riyad ve cebel-i' Sammar·ve.A@Yza ve 

! .~ura:yda gibi yirmi dört takım kasaba ve Medine ve urban meşayihine ya
zılan buyuruldular li'ecli'l-irsal kumandan-ı müşarünileyb bazretlerine bıra-
kılinı.ştır. ı • • ı • ı 

Şu abvaıe göre bunun· ilerüsü ne olmak ve biice nasıl davranılmak ve 
firka-i askeriye ne harekette bulunıİıak lazım geleceğinin millahazası · dahi 
ebem.ıiı-i umui:dan olmakla o babda olan melhuzat-ı kaside-i acizanemiıi da
hi beyalıına ı ibtidar olunur. Şöyle ı 'ki'; fırka-i askeriyenin mukaddema . sev
kinde ittihaz ve icra olunalı tedabir ve harekat Abdullah el-Faysal'ın istiane 
yoiunda vuku' bulaİı taleb-t dairesinin· pek ilerusüne gftriıfş · ya'ni 'Abdullah 
el~Faysal bu askeri bir kaç tabur olarak karındaşi · Stiud'a yalnız ' bir 'kiiral
tı göstermek ve asaici.r-i meı'sule yine ·geldiği yere Çekilmek-niyetiyle istenil
miş iken k:ar.adan beş :alti 'tabur askeritı birderi -Katif 've Ahsa 'üzerine yürü
yüp: kal~aları yed-i zabt ve idareye ·almaları ve oralarda yerleşmeleri Ab-
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dullah'm tahmin ve hisabı haricinde bulunmuş olduğundan · bu harekata 
ikac-ı suı1bat etmesi ve hele Suud'un cem'iyetle asker üzerine gelerek mü-: 
m§.ıı~at ve mukavemet .etmek istemesi pek ziyade melhı1z ik~n bunlar yek=' 
diğeriyle kavgaya tutulup ve fırka-i askeriye ise kema.I-i sür'atle hareket 
edüp . iş bitmesiyle o millahazaya meydan kalmamış ise de Necid. hükı1me-

- tini.D: .. &i. F!Y.,S~ .. J'edi,ml~!!- .. çık~& iş . bu mukaddemat ve haklarmda vuku' 
bulan şikayat del§.letiyle ma'lum olduğundan iki biraderin birleşüp cem'iyet
leri ile _f,.hş_q_,üzerine. gelebilmeleri millahazası kalmış· idi. Muahharen Ab
dullah'm mağlub olarak .. Ahsa'ya gelmesi ve .fu!ygjı.J!,..fena halde münh~zim 
olarak yalınızca Katar tarafına sa~sması. bu millahazayı dahi def' itmiş ise 
de_4bdu!lah'!a_ böyle infial ile Riyad'a çekilüp gitmesine ve merkuro ~ 
her ne kadar münhezim olmuş . ise de kendiisi gayet haris ve şeci' bir .adam 
olup_ hatta müsademe ve muarekelerde eser-i. cerh ile iki kolu dahi sakat ol
mu·s ve en sonra yalnız kalmış iken yine tek durmayup etraf~an cem'iye~ 
tedarikine tesebbüs etmis olduğu gibi urban takımı dahi bunun asaletiyle 

' ' 1 

beraber şecaatine· riayet-eylediklerin~ ·ve· Necid içerülerinde-bulunan halkın 
_ekseri ihtiyacatı Ahsa ve Katif mahsı11atına münhasır ·olmasiyle bir müd

de.tden ·berü aç_ ve muht.ac kalan bir takım halk ·müceqed . gazve na~yl~ 
ve gasb ve · garet niyyetiyle böyle bir hücı1mu caniarına · minnet bildiklerille 
nazaran Abdullah ile Suud'un her ne. kadar birleşnıe~i muh~l· ise <!~: =~~şka 

başka cem'iyet tedarik .ederek Ahsa . ve Katif. i.izerin·e gelmeleri h_er bar piş-::i 
nazar-ı i'tinada:tutulmak ve hele. mahsu~ vakti .4~r zernandan ziyade ihtiyat..: 
lı davranılmak .lazım olmağın 'buraları müş3rünileyh kumandan Pasa 4?-Z
retleriyle bi'l-müzakere bu millahazaya müterettib olan harekatın -ittihaiı 
kararlaştırılmış ve ba'zı . mahallere yapılması iktiza iden kule ve karako~~ 
hane ve kal'a gibi şeylerin inşaatı d~i bu lüzum üzerine tasvir ve. tergb i.d4:: 
miştir. .. 

Necid dahilinde bulunan yerlerden Al-i Paysal'ın bütün bütün .t~b'iclj.y: 
le arzu: olunduğu vechile me'muriyet-i mukteziye yerleştirilerek . tem.amen 
taht-ı.idareye alınnia.Sı ve belki bu kadar halkın ve böyle bll;.,kıt'a-i aziw::. 
nin harab ve muattal kalmasına seb~üstakil olan ve ,:Vahhabi · uleması 
denilen babisierin tardiyle oralarca ataid-i ahaJ.$iıı bizim hakkımızda olsun 
tashih· i dilmesi mutlaka oral~~-kuyv~_.-{ Mk~.s_ sevk:i.Ü~ muh.J!ç. ~lar~ _.. 

_!_vh:.ve'.i'nayet-i bilri ile s~e;i .. ~;va e-i bazret:i sahanede bunun da· h~r. 
_türlü 'i.mkam var)s~ de· Ri,ıad'a en· ~ -~1 sba t3!'iki olu bu tarik-ise 
yetmiş saat mesafe olduğu h~ de yaln:ız bir mahallinde :otuz_ kırk .. kl.!-:
lac umkında bir kuyudan başk;a· su bulunm;:ıd~dan Vı< bu d~fa · bizzat :ıp.~
şahede . olunduğu yechile bu derece .. k:umlu,k (illahallere deve~~n başk.a~ hay-



MIDHAT PAŞA'NIN BİR KAÇ LAYİHASI 157 

van gitmek dahi kabil olmadığından gidecek askerin-suyunu Ia-akal üç dört 
aylık ta'yinatını ve cebhanesini götürmek üzere beş yüz neferden mürekkeb 
bir tabur içün Ia-akal bin beşyüz deveye ihtiyac olarak şu hesabca üç dött 
tabur asker içün beş altı bin deve ted3.ri.ki lazun gelür ve oralarca bir deve 
üç dört nihayet beş riyale alınuh satılmakta olduğundan ve .şimdiye kadar 
asakir-i şahanenin gerek rükllbuna ve gerek . ihmal ve işkaJ.ine devt; kulla..: 
mlmasiyle askerce dahi isti'maline bir nevi' meleke ve meharet gelmiş idü
ğinden şu tertib dahi pek kolay icra kılınur. Lakin bundan asıl şayan-ı dik
kat olanmahal Riyad'a asker gittikden sonra~ile Hatt-ı 'muvasala ve 
muharebenin te'mini kazi}'yesi olarak burası layıkıyle ve b,akikatiyle emni
yet babş olmadıkca şu bal ile asker gönderilmek mahzur ve muhataradan 
saiim alamıyacağını ve ba'zı erbab-ı vukufun ifadesinden ve hac içün o ta
rikden gidüp gelenlerin tebligatından istinbat olundoğu vechile Riyad'dan 

,A1ekke-i Mükerreme'ye kadar tarikin her mahallinde kasaba veya karye ve 
her yerde içecek su bulunmasiyle hiç olmaz ise tarik-i muvasala ·ve müracaa 
o yoldan te'min · olunur ise o da .. maksada kafi olacağına · veyahud Irak'dan 
_çebel-i Sammar yoliyle JYyad'a gidilmek Al}j.e, tarik:ine . .nisbetle eslem ve 
ehven olmasiyle bin-i hacette o tarikin ihtiyarı dahi kabil idüğüne binaen 
evvel-emrde boralan kararlaşdırılmak icab-ı maslahatdandır . 

.._Ahsa'nın cihet-i şarkiyesinde Katar denilen mahal UmmanJ!e Bah.::.. 
~yn ~a_sınd! ctenize doğnı_çı~mpş .• Çiı;.kıt'.a olug JlbalisLdahi gayet kesret ve 

cemiyeili ise de arazisi sengistan olmak ve su bulrinmamak inülabesesiyle 
Ahsa ve Katif gibi mezru'atı olmadığından ahaıisinin hemari uriıumıi balık 
ve incü saydı ticaretiyle meşgul oldukları ve bu iş içün l!x bin2_en mütec!:.. 
viz kayık ve sefin~leri bulundu@_ ve mahall-i mezkı1rı.ıg, Ahsa.millhakatın-

._Ean" idüğü tahkik oluiımuş ve binaberin Katif ve Abs~~ sırasında· burasının 

dahi "'t~t-ı zabt- ve idareye alınması kumandan-ı müŞ3.rünileyhin ta'lima..: 
tında münderic bulunmuşdu. Malıal-i mezkO.r şeyhive hakimi bulunan~ 
h~ed ibn Sam ihtiyarlığı ellietle idareyi oğlu_Kasım ibn Sani'ye bırakmış 
olduğundan bu ikisi tarafından vuku' bulan taleb üzerine iktiza iden kal'ala
ra ve mevili'-i resmiyeye çekilmek üzre kumandan-ı müş3.rünileyh canibin
den 'dört kit'a sancak gönderilmiş ve bu sancaklar ol vechile malıallerine 
vaz' ve küşad edilmiş olduğunun üzerine çünkü biraz vakitdenbem Hindis
tan hükUmeti tarafından ta'yin olunan İngiliz me'murHuı Bahreyn'i hükU
met-i müstakile n3.miyle sc:;babete ve giderek himayete başlamış ve Maskat 
ve Uroman taraflarını dahi böyle birer renge koyarak anlan da bu hükme 
yaklaştımuş oldukları gjbi eğerçe bunların ortasında bulunan Katar içün 
bir Şey söyleyemiyorlar ise de ·orasına <Jahi el attıkdan başka kendillerinin 



158 YUSUF HALAÇOGLU 

Bahreyn ceziresine nasb etmiş oldukları Seyh İsa,içün bir kaç senedenb.eru 
Katar'dan dokuz bin riyal· ka:dar vergü · alınağa başlamış olduklarından bu 
def'a dahi iş bu akçenin talebi içün bir İngiliz gemisi gidüb Şeyhlerden ak-: 

_çeyi isteclikde biz_şu sancatın. altındayız o sanc~purada)_!E~f.L.MHi t~.~
... yız ğjyere~~e-,.Q~-~~~Jk,a_m_Lgi2_s!~Hf~ • .SY.~b vermffi,11,ı}X}~ -.~~ 
_avdet eyl:_di@ .. !ı~aber._~i!f ..;;K;;;;a~t~ar=:-=k~ı~;..;;'a;.;;s~ı .;.Ah;;;;;;;s;;;.a~m::::,ülh;::;. ~ak ... a ... ttn~- ... d..,a ...... n y_e Mem~ 
, lik-i Pevlet-i ~Ç,J!Çf121.2,t.!_~ halde.Jngiliz beylik setinesinin gidüp vergi 

taleb etmesinin sebebi Bağdad'daki İngiliz kqosolosundan resmen ve tahri
ren istizah olunarak anın dahi Hind hiilcfunetine ba'de'l-muraca'a gönderdi.; 
ği mektubda İngiliz me'murları tarafından Katar'a müdahele olundu~nun 

__x~akçe jst~ıill,9iWl,n =aslı ·<L,lmadığı, yazıl@ş .. ve bu ellietle anda hiç 
bir ilişik kalmamış olup fakat diğer arizamda beyan olunduğu veebile ge
rek SuUd el-Faysarın ve gerek hiil.."llmet aleyhinde hareket eden sair aslıab-ı 
şekavetin hemişe Bahreyn tarafından teşcüyle ·beraber me'kUlat ve cebelıa
De gibi şeyleri oradan tesviye ve tedarik. olunmakda ve Katar ile Bahreyn'in 
arası gayet dar olmasiyle ·gönderilen şeyler cezireden ·Katar sevaJıiline- ge
çürülmekte olduğundan Suud el-Faysal ile el-Ucman Ye el-Murre seyhleri 
ve rüesadan sağ kalanlar .mubarebe-i ahlrede bozuldukdan sonra-Katar ta
rafına giderek örada Bahreyn'den gelecek erzak ve cebebane vesair levazı
matı tedarik ile beraber · Katar <ş~}1ıl~rine ve ahalisine hükUmet-i seniyyeye 
tebaiyyet ve itaatlerinden dolayı tcıZyik etmek içün başlarııia topladıkları.lıa

şerat ile bir takım ağnam ve mevaşileriiıi gasb ve garet etmiş ve içecek -su
larını kesmiş . olmalanyle ve eğerçi Katar ahalisi yalnız bunların geğili umu:: 
men Bahreyn'in l;ıile darb ve te'dibine muktedir ve kafi ise de ahalinin ba'zt"'" 
sı muahharen viıku' bulan tezevvüc ve karabetlerinden doliı.yı bunlara meyl 
ederek maslahat ba'zı mertebe kesb~i rriüşkilat eylemiş · olduğundan sür'atle 
bir mikdar asker gönderilmesi mumaileyh Kasım ·ve babası Muhammed. ta
raflarından mükerreren ·istid'a olunmuş ve_Ahsa'xa vusıil-u acizanemde tek-, 
rar istid'a nameleri gelerek me~linde· kendilerinin ve s~kene ve ahalinin m~

hafazası te'kid olunniakla beraber mümkün olamadığı lialde kendil~rioe 

hac vesilesiyle hicret etmek içün ruhsat verilmesi dahi istenildiğinden -Ah~ 
. -sa' da olan asakir-i.-saııaoedencmükenu,p~l.. bir=tfiQ.~~kend..xıJve koı:_v~H hü,:.. 

maytiniyle bıli- val?.uruna konularak ve iş bu askerin kumandasına me'mur 
kaim-niak~· izzetlü Ömer Bey'e ta'limat-ı mahsusa verilerek gönderilmiş 
ve ta'limat-ı mahsusa hükmünce eşkiyanın oralardan tard ve defiyle ve asa
yiş-i ahalinin iadesiyle taburun otıız kuk gürie kadar avdeti mukarrer bu .. 
lunmuştur. ; 

Ahsa ve Katif kıt'alannın umıir.-u maliyesi ve me'murin-i mukteziyesi 
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hakkınd.a· olan. tafsilat ve mütaalatı iş . bu . arizam müteheminil · olmadığın
dan anın derecatı dahi başkac~c arz ve inM olunmuştur. Olbabda emr ü fer
man hazret-i men-lehü'l-emrindir. 

Bende 
V ali-i vilayet-i 

Bağdad 

_Midhat (Mühür) 
Takrir 

. . ı . 

fi 21 Şevval sene [12] 88 
fi 22 Kanun-evyel sene [12] 87 

Bağdad'dan11 

Necid'e gitmek üzre Şaban'm andördüncü ·cuma-ertesi günü Bağdad'
dan hareketle <Ammare ve Basra taraflarında . olan ba'Zi mesilih-i mühimme 
tesviye olunduktan sonra birlikte olan iki tabur kadar asakir-i şabane .ile 

.... Necid fırka-i askeriyesine gidecek_mühimınat ve erzak Babil ve LQ!lgan ve 
İskenderiyye vapurlarma irkab ve tahmil olunarak . Şaban'm Y.irmisekizinci 
günü Fave'den denize hareket olundu. Fave'den yeliniş mil mesafe
de· .ve Basra körfezinin' cihet-i garbiyesinde olan· ve: iki sene evvel taht-ı ida
reye alman...._ Kuve)'f k'asabası sev~-i· bahrin pek · mu't~na mahallerinden 
olarak kaim-makaın nasb olunan Abdullah el-Sabah ise Necid mes'elesinin 
birlayetinden bu güne kadar seksen kıt'adan mütecaviz sefainiyle babren ve 
biraderi· Mübarek- el-S.~· bir hayli cem'iyetiyle herren fırka-i askeriyye 
hidmetinde gayyfuane ve sadı.kane meccarien hüsn-ü hidmet etmiş olduk:
larından ve Abdullah el-Sab~_Favcne kadar istikbale gelmiş idüğinden 
hem bunları tatyib etmek ve hem de Küveyt'i görmek ıazım gelerek vapur
liırla · doğruca 9raya azl.met edildi ve beş altı saat kadar . k:ii-iıya çtkılup 
memleketin heı: tarafı görüldü. ~kjlsaba~ı bq altı bin h~eyi müşteıriil_ 
bir memleket olup mevki'i mürtefi olmak ve suyu ve besatm ne me:Zru•atı 
olmamak mülabesesiyle havası gayet latif ve sağlamöır. 'Memleketin gayet 
güzel ve vasi bir: limanı olarak deniz tarafından arablarca:- vuku' bulacak 
tecavüzattan masun olduğu gibi elliet-i beriyyesi dahi kendü seMbet ve ida~ 
resinde bulunan bir çok kabail. ve aşarr-i bedeviyye ile inuhat olduğundan 
sekenesi şimdiye kad~ bir hat-i mahroziyette yaşamış ve cem'iyet ve me'mu
riyetleri gün be gün_ tezayüd ve terakki· etriıekte bulunmuştUr. :Nefs-i kasaba 
ahatisi ·ekseriyyet üzre şm' · mezhebinde ve birazı Hanefi ve Halibeli ve· Ma" 
!iki mezhebierinde . olup selfe.nesi i@.de Yahudi ve Hristiyan · olıriadiğı gibi 
~a,bi ve Si'i dahi ·yoktur. Memleketin kaffe-i ahalisi ticaret ve sana'it-i . 

bahriy:e ile meşgUl olarak bin· kıt'adan .mütecav~ ·sefuıeleri olduğundan se-

ll · B~bakanlık -~ivi, İr8de. İ288, Dahiliye 44930, lef 2: 
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fin~lerden küçüklerini incü sayd etmek ve Basra ve Bender-Buşir .. ğibi ·ya.: 
kın iskelelere. işlernek içün·· kullanırlar ·ve büyükleriyle Hindistan. ve Bülü:.. 

... cisfan sevaJıiline ve ~Zengibar~. ve .Yemen iskelelerine işleyüp ticaret eder
ler . .!_(uveyt kaim-makamlığı Basra mutasarn.flığına millhak olarak kaim
makamlığı_mumaileY-h Abdu_!lah P.!:§~~~inde ç!ğuğu ve umfti-u .. __şe[,;.. 

iyyesi içQn naiM bulun_2u~.sih~~~ me~lJh:i .. .ZJB.ıta~t . k~im-maJaım ·~•':!:.., 
uml1r-u hukUkiyyesi. naib ma'rifetiyle rü'yet olunur ise qe memleketin ne 
ınlri ve ne de kaim-ıriakariı hesabına aid bir akçe varidat ve rİı~sarif~tı ol
madığından ve zaten kaffe-i sekenesi bir familya halkı gibi olup hükfunete 
teilluk edecek bir da'va ve niza' vulru'u nadir i diğünden memlekette: kaim
makamdan başka zabit ve zabtiye ve bekçi misüllü me'mur ve hademe· yok
tur. 

Kuveyt'den ikiyüz altmış yedi mil mesafesi olan ve mukaddemce fır.: 

ka-i askeriyyenin azimetinde asker ve mühimmat çıkarılan Re'sü't-tennur 
(Ras tannura), büyük gemilerin takarrübüne sa.Iilı olduğundan . oraya va
rılarak demir atıldı. Haritada gösterildiği vechile;··.!!!IL kasabasiyle mül:.. 
hakatı olan Damınam ye Ünk ve Darin ve Tarut kal'aları. işbu Re'su't
tennur ile anın cihet-i cenubiyyesinde ve tahminen O~J?.~niki mil mesafede 
vaki' .Danımam., burnunun arasında havz gibi denizin teşkil etmiş ölduğu bir 
daire içinde olarak bu ellietle Re'sü't-tennur'dan.J(aSt, ve mülbakatına kü~ 
çük kayıktarla bir iki saat zarfında gidilmek kabil ise de bahrin cezri haliride 
oralarda bir iki kadernden -ziyade su kalmadığı cibetle küçük kayıklariii .mü
rl1ru dalii bahrin meddi .zemanına mahsus olduğundan bu ellietle gidüp gel
mek dürlü müşkilata tesadüf eylediğinden mukaddema bu sular iç~ tabsis 
olunan küçük . vapurlarla ve yerlü kayıklar la gerek asker ve gerek erzak ve 
mühimmat ve sıiir ·e_şya cakliniri göç ile üç günde arkası alınabildi. Katif _ 
kasabasının ·ve mülbakatından bağ ve bostan olan yerlerin her mevsimde 
havası . gayet vahim ve Basra'dan ağır ve şedid olup burasınıh iskele olması 
ise ·ekser sefain asbabının orada mütemekkin bulunmasından neş'et ediyor 
ise de büyük gemi yanaşmiyan ve her istenilen vakitte küçük gemi bile · gi
demiyen .mahal iskele. o~yacağına . -ve bizce en laz1Ill; ol~n· iskele 
Irak'dan gönderilen eşya ve· mühimıiıatın doğrudan doğruya çıkarılmasına 
ve oradan Katif ~e_Acir(el-Acer) ve Katar ve sair icab eden mahallere doğ
ruca gönderilmesine saıib olacak lbir mabal olup Re'sü't-tennur ise. mevki'ce 
bu maksada salili. olduğu gibi avası dahi mu'tedil o~arak eğerçe· tatlı . siıyü 

yağise de !lDlll· dahi" iki üç saat mesafe~e v~' Aynü'l-Rahim'den' ·celbi . ve~ 
yahud bir küçük su makinesi tedarik olunarak gayeti deniz suyundan te
da[ri]k ve tasyiyesi dahi mü . ~· attan bulundoğuDa bi.ı).aen mab~:-i mez-
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kOre bir kömür mağazasıyle bir mühlırimat anban ve bir kaç bekci . odaiarı 
yapdınln!as! !>i't-tengb inşasına teşebbüs kılınmıştır. Katifin vehamet-i" ha
vası güz mevsimlerinde .her -vakitden ziyMe kesb-i şiddet : etniesiyle orada 
bul~an, bir tabı.ir askerin ve 'kal~alarda bulunan ba'z-ı bölüklerle zabtiye 
neferatının içinde · hayli sıtma hastalığı ztihur: etmiş olduğundan ve zaten 
birlikte götürülen taburlar ev.vel giden taburların tebdiliyle anların yerlerine 
konulmak içün götürüldüğünden oradaki taburun istibdaliyle beraber ka
lelerde bulunan perakende bulunan bölükler dahi gerü alınarak yerlerine 
yine ·birlikde götürülen zabtiye ve muvazzafa konulmuş ve inüceddeden bı
rakılan tabur topluca olmak ve evvel emirde hevası tecrübe olonup muva
fık gelür ise mutasavver olan kışfa oraya yapdırılmiık üzre tabur-u mezkftr 
Katif haricinde Yedrani (..sil;~) denilen mevkı'in bir mürtefi mahalline sa
rikalar yani hurma ağacından koğuşlar yapdırılarak oraya yerleşdirilmişdir. 
Katif kılamın Damniam kal' asının ve ikinci derecede T3fUJ. mevki'inde bu..: 
lunan küçük kal'anın lüzumiı var ise de nefs-i Katif kal'asinın ve .Unk ve 
Darin ··denilen kal' al arın kat'an ebemmiyeti olmayup falCat : bunların h ed mi 
efkar-ı ahatice bazı teşviş ve itirazı dai olabileceğinden şimdilik ibkaları za
ruri görünüyor . .K,atit·beldesiv.,k mülh.,aJça!L g}~.22.a&.@er ah~s_inin Jıemaq, 
kaffesi ifi ~ezhebinde oldut?arın~an E~cip ~~~~-maJc~ ve anıarın 
me'murları tarafından ·bunlar .hakkında nihayetsiz zulın_ ve i'tisaf vuku'bul
mus ve hatta n·efs-i Katif beldesinde kaffe-i haneler ve dükkaruar bi'l-iltizam . . 
hedm ve tahrib edilerek meydanda bir eser-i imaret kalmamış olduğu halde 
fırka-i askeriyyenin yetişmesiyle umumuna hayat-ı taze gelmiş · olmağın 

memnuniyetleri taı:if olunaınıyacak derecedir. 
~tif'deiı Ahsa iskelesi olan A~_ir altmı~eş .mil ~esafe· oluP..:..§hil * 

BabreYıı ceziresinin ğ~LİSJ!ıl!?El,i!~dalar ~ası kadıi! vasf_.,isı;; de suları, .. 
gayet sığ ve tehlikeli olmasiyle büyük gemilerin gitmesi mümkün olmadı
ğından iş bu sular içün ewelce gönderilen Asur ve Alus ·c ı..r jll' ) ıi~m küçük 
vapurlar, istishab olunarak,Aggidildi ve büyük gemilerden Babil vapi.ıru 
Re'sü't-teıinur'da bıralcılup Bahreyn'in ahvaline ve mevki'ini görmek ve öğ
renmek ·ve bu vesile ile oraca enzar-ı ahiliye bir nümayiş olml!k ·tizre Balı
reyn kumandanı izzeth1 Arif Bey Efendi'Ye ta'limat-ı mahsusa "i'ta .olunarak 
Lübnan ve ·İskenderiye korvet-i hümayQ.n.Iariyle Bahreyn'e·- göiıderildi ki, öu
non tafsilatı ve mir-i mu.maileyhin iş bü me'muriyet ve. seyabatiriiiı. derece-i 
te'sirat ve muhass·enatı diğer layilia-i acizaiıemde beyan· ve. hikaye olu.nmuŞ.:. 
tur .. Katifde ki Damı:i:ıam burnu İstanbul ve Acir iskelesi" Bü ·. .. ekmece 
ve Silivri ııievki'len ·bi fari olundu V halde ahreyn· cemesinin imal .ta
raflari ayniyle Fenerbağçesi ve garö ·ve · ceiıub tihetleri ·aa alar şekl ve· hey,.: 

Tarih Enstitüsü Dergisi - F. 11 
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etinde görünerek cezirenin o seva.hil-i tetimme ve eczasından olduğunu mev
kii·= tabü ve coğrafisi dahi isbat .eder. · Dammam'dan Acir iskelesine kadar 
olan sahil-i Zahran denilen bir nahiye-i cesime olup iş bu nahiyenin ekser 
mevki'leri cebel ve gühistan olmak hasebiyle hevası mu'tedil olduğu gibi pek 
çok tatlu su menba'ları olduğundan ~rası yakın zemana kadar nahlistan ve 
bağ ve bostan olarak ma'mur iken vehhabi takımının idaresinde bedevilerin 
Uffe-i ahali-i mütemeddine ve bilad-ı ma'mureyi tahrib ettikleri gibi bura.; 
sını dahi tahrib ile de~e otlağı ve hayvan :mer'ası ittihaz etmiş olduklarına 
ve şimdilik oralarda Beni-Hacer Aşireti bulunduğuna bina·en ya bunlarin 
orada iskanı veyahud tard olunarak yerlerine ahir ahatinin celbiyle:i'man 
zımnında orasının yeniden bir niliye teşkili lazım gelmiştir. 

~cir iskelesi Ahsa'ya on iki saat mesafe olarak orada bir· küçük kal~a 
şeklinde bir karakolhane ile bir han olduğundan. Ahsa içün bundan ala is- · 
kele ittihazına salih mahal yağise de sahiline iki üç kadernden ziyMe ·su çe
ker kayıklar tekarrüb idemediğinden ticaret içün gelen gemiler Acir· Boğa
zından üç dört [mil] mesafe uzakta demirleyüp· kalırlar bizim iki ' küçük va
purdan Alus vapuru iki buçuk kadem su çekmesiyle boğazdan içerü girüp 
bir dereceye kadar iskeleye tekarrüb ii:ier ise de~ vapurunun suyu beş 
kadem olmasiyle diğer gemiler gibi tabi'i iki üç mil mesafe bucdunda . kal
mak inecbutiyetindedir. _Acir'den Absa'}'a gider iken~ üçbuçuk · saat 
mesafede vaki' Beriman ( ~·k_.ı:,l!ıam mahalde bir su menba'ı bulunmuş ol
masıyle oraya kal'a şeklinde bfr karakolhane yapılub içiıie bir bölük niza
miye ve bu def'a anlar değişdirilüp yirmi kaçlar süvari zabtiye ile bir mik
dar piyade ve hecinlü arab konulmuştur. Absa'nın iskelesi Acir'e münhasır 
olmak ·ye ahval-i"ticariyye o 'tarik ile gelüp ·gitmek hasebiyle NeCiô'in · e,g zi:.. 
yade şekavet ve mazarratl~ meşhur olaii kabill-i bedeviyYesindim el-Q.cman_ 
ve el-Murrı!_ aşiretleri layenkati: bu tarıkdan gelüp geçen yolcu· ve eşyayı 
gasb ve g!'ret idegeldiklerinden bir müddetdenbeni. bu tarik . ile ·niü.Iiusebet-i 
ticanyye adeta· iııünkati olmuş ve nadiren gidüp gelen kerbanlat dahi bir 
çok asker ve atludan mürekkeb cem'iyet ~e geçürülmeğe mecburiyet gelmiş 
ik~n _şimdi gerek Acir iskelesinde ve gerek Beriman kal' asiyle ilerusünde 
Cefr · karyesi denilen mahalde karakolhaneler · ittihaz.. ölunıi:ıasından· ve 
Alisa'nl.İl . mevaki-i müteadôidesinde . kuvve-i . askeriye ·bulunarak el-Ucman 
aşireti dahi bir kaç kerre urulmasından nll.şi tarik-i mezkfue ger~ği ·gibi em
niyet gelmiş ve herkes istediği vakit kemat:i emniyet ile gidüp gelmekte bu
lunmuştur. Acir'den Absaya kadar on · iki ·saat mesafenin altı saat mahalli 
temamiyle kı.imluk ve dere tepe olmasiyle araba işlernek veyahiİd rahatca 
b~gir ve ester gelüp gitmek içün tesviyesi kabil olamaz :fakat nefs-i 1!2:. 
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fuf'a kadar diğer altı saat malıhallin biraz yerleri· çorak olarak iki saat ka
dar mesafesi dahi kasahaya kadar İı.abıistan -arası olduğundan her d ürlü ve
said ile gidüp gelrneğe saiihdir . 

..._ Hofuf kasabası yedi .sekiz bin ve anın şimal tarafında ve nihayet üç 
çar-yek (çeyrek) mesafede vili' MubarraZ kasabası dahi beş altı bin kadar 
haneyi müştemil olduğu gibi otuz kıt'adan mütecaviz karyelerinin dahi her 
biri yüzer haneden dörder-beşer yüz haneye kadar· kasaba şeklinde cesim 
şeyler olup urban ve aşayirin tecavüzünden masun olmak içün cümlesi taş
tan veya topraktan birer duvar ile muhattır ve eksensinde müdafaa içün 
mazgallı burçlar dahi vardır. Katifde_g_maada;;xalnı~Ahsa'PJO otuz-kırk bin 
kıt'a kadar nahlistanı oldu~ mukaddema haber verildiği halde bu haber 
mübruağaya haml ed~ilmiş ~eyabud bağ deıti"ıen nahli~t~J;'''bke; ikişer dö
nümden i'baret olacağı tahmin kılınmış ise de bizzat müşabede olunduğuna 
göre iş bu bağlar yedi adet büyük menba'dan çıkan ve · her biri yedi sekiz 
taş değirmen çevirecek derecede birer nehir hey'etinde bulunan sularla ve 
daha bir takım uyftn ve menabi-i sagrre ile saka oll.ınarak mevki'inin arzı 
ve havası ise gayet müsaid olmasiyle gars olunan hurma fidanları iki üç se
nede semere verdiğinden ve Necid kıt'asında meskU.n. ve gayr-ı meskfin me~
cud olan nevc-i insanın ve gerek esb ve merkeb ve deve misüllü mevaşinin 
velhasıl Uffe--i. zi-rubun· gıdası hurmaya--münhasır olarak bu ellietle bi't
tabü revacı bulunduğundan zernan-ı kadimdenbem oralarca_bu sularJ}an is
tifade ile her kabiliyeili mabal ve arz üzerinde nahlistan yetiştiriliDiş olma
ğın eğerçi bağlarm adedi henüz layıkiyle ta'dad ve tahrir etdirilememiş ise 
de cümlesinip. hey'et ve ~~~ati Bağdad ve Hille nahlistanı derecesinde ma'-

- muriyeti anlardan ·pek s:ok ilerüde olmağla beraber besatin kıtaatının dahi 
otuz bin derecesinde olması istiksar olunamaz. 
~-· ·=-====-==::.:::.~==:;:;;:.::=:_ 

.,Jiofuf ve Mubarraz kasabalaıı_ abalisinin içinde Yelılıabi mezhebinde 
, olanlardan"hizmet ve me'muriyette bulunanlar Faysal familY,asının oralardan 
kalkmasiyle bit-tabi' oralardan çekil Üp" orada alaka v; emlak sahibi olanlar 
kalmış ise de bunlar dahi bi'n-iıisbe kalli olduğundan : kasabalar ahalisinin 
ekserisi Hanefi ve Safil ve Maliki mezhebierinde ve birazı mezheb-i Si'i de - :; .............,.~ ... 

olduklan gibi kura ahalisinin dahi bil-akis ekserisi Şi'i · mezhebinde ve~cüz'isi 

mezheb-i hanefide bulunurlar kasaba ve kura ·ahalisinin nahlistan ve bir de 
,..enç ziraatinden başkil işe yarayacak ticaret ve san'at ve ziraatleri olma
yup kafiesi anınla . meşgul· olurlar ve hahlistan hasılatuiın ber-minvai-i mu
harrer feyz ve bereketle beraber revacı olması hasebiyle tabmin olunduğuna 
göre bundan ve pirinç ziraatinden vesair· mevadd-ı cüz'iyeden memlekete 
senevi dört beş bin lira· akçe girdiği ve meskU.n ve gayr-i meskUn he'r nevi' 
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ahalinin ise yalnıZ Amerika beziyle pamUk ipliğinden mcıada eşya . .-içifu.: ha
rice ihtiyacı olmadığı: ellietle bUnların pek·.ziyade · zerigin _ olriıası ' 'lazim gelili 
iken ,.Y ehhabi idaresinde ve hususiyle Abdullah el:-Faysal . ile Sufid zeınJı'n; 
larında Yelılıabi . mezhebfude olanlardan: maamısın'in . ziraat . ve hasıla'tindan 

- -
._ösr yeririe hums ve sülüs ve nısıf derecesinde aidat 'ollliıduğ!!ıidan · öaska· her 

kimin yediride .bir güzel esb !~ .19.i~~~r~§~~~~~;~"ii~-\~.~- >.:€~; 
, rayaca!._Q.4: kigm .2.!:!lunur ise· eJ!!?r.W..Q~!ÜY},ımı~y_~_:~j,t; t~~~E}ıı:~~~.~:!IJ!İf 

ve kababile yağma .ve garet etdirilmek misüllü niezaıim ve taaddiyaf ile· hem 
memleket tahrib ve hem· de ahali tenfir edilmiş ve vaktiyle ziraat olunan bir 
hayli yerler hali kalarak ı:ıuların· fazlasi çöllerde ; göl hef.etiıie: : girüp 

. zayi' olma.kta buluninuştur. Binaenaleyh asakif.,.i : şahanenin . oraya;,V.Uslllüyle . 
ve hükümet-i seniyyenin te'sisiyle eser-i adruet-:i ·seniyye-i padiŞabip.in fi'ilen 
ve maddeten gösterilmesi ve oralann Paysal familyasiy~ taaddiyat-ı' .urban 
ve aşafrden kurtarılması ha.U<ca · ne derece .. niucib.:i şük:r~ni" ve. ineriınfrniyet 
olduğunu ve olmak lazım geleceğini tabi'at-ı . bal ve niaslabat isbata kafidir . 

.._Hofuf ·.kasabası .dairen madar kal'a. divariyle muhk.olup · hisar.:.ı: İbta~ 
him ve hisar-ı Übeyd deriilen ve birbiririe muttasil· iki küç~k: hi sar kasaba"" 
nın elliet-i şimaliyesinde ve Hizam ( . ,.ıJ> .) kal' ası denil~n· hisar dalı~ anm 
yarım saat kadar semt-i cenubiyyesinde vaki' olup Mubamiz · kal'asi dahi 
ber.:minval-i muharrer şimaı. cihetinde düşmüştür:-ki·her ·vakt:ve~her :vııkuat 

içün bu uç kal'anm kuvve-i riıevcudesi yekdiğerine .'imdacf ve· ıriuavenet "!efe-. 
ceğiİıden· bunların üçü dahi ·bir mevki' ve bir kal'a hükmünde addoluiıabilir: 
Biİıaenaleyh kuvve~i mevcude-i askeriyyenin birer .cüz'ü bu ,k;_al'alara_:mün::_ 
kasem olmak tefrikayı mucib değil · is~ :de Hofuf kasabasında olan.' kıQ'alar 
mevki'nin alçak ve rutubetli olması ·cllietle güz mevsimlerinde sıtma hastalı" 
ğı olduğundan ve~ ve Hizanr kal'alarınm mevki'leri mürtefi·ve· heo, 
vası gayet sağlam olup bunların dei:Ununa müceddeden .ba'zı koğuşlaY dahi 
yapılmakta idüğünden .Hofuf'daki kal'alarda ve inüceddeden yapılan'. tcip 

sUiidurmalarıyle ittihaz olunan erzak aıtbarında lüzumli. kadar asker bıta.: 

kılarak kusurunun Hizam ve Mubarraz kal' alarma . khldırilması :suretine ka-: 
rar verilmiştir: 

. Hofuf .kasabas~ elliet-i ·cimubiyesi Ri~ad ve Uniman cilietlerinde· va-
ki' urban ve kabailin ve bi'l-husus el-Ucinan'. V~ (!1-Murie aşair:;i. ağiy}'esı 

nin cevelangabı olarak oralart bir' dereceye· k~dar ka.biF-i. ziraat >~u.ş

iken inübaceme-i eşkıya ile. muattal kalmış :ve ş ün di muhafaza ·o ltınur ·-_is~ ) 
i'marııia ıihalinden pek Çok . tali b leri olduğu anlaşılarak.. bu , cihetd~. ~ve Ho.~ j 

--~f _kaş~.Q_a~-2 -~ saat mesafede vaki' Delidye ( ·~~~~) nam. ·su meno'a~uiiıı j 
ve . andan beiu taraflarının mUhafazası içün )oraya· kal'a Şe14ioileı-bir. kara=- i 
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kolhane y,apılaraldüzumu kadar süvari-Lzabtiye ikamesi saadetlu Ferik Pa
sa hazretleri .tarafından tensib · olunarak icrasına teşebbüs kılınmış ve ma
hall-i mezkUr· ~izzat görülerek teşebbüsat-ı vakı'a pek beca ve münasib gö~ 
rünmüş ,olduğU g_ibi Hofuf ve Mubarraz'm .c&nib-i şili).alisinde vaki' olan ve 
bir nehr-i azim hasıl eden Pmmü's-Seb'a nam menba'ın dahi muhafazasiyle 
o suyun saka edeceği arazinin ihya. ve i'marı zımnmda oraya dahi bu vechi
le bir karakol mahalli yapdırılması suretine karar v~rilmiştir. 

Simdiki_ halde Hofuf ve Mubarraz mevki'lerinde bulunacak asakir-i 
şahane ikaıiıeti içün Hizam ve Mubarraz kal'aları derece-i kifayede .ve va
kıa bu kal'alar 'fen ve kftideye tatbikan yapılmış olmasıyle oralarca her dür
lü tahaffuz ve 'Jedatie salih bir halde görünür ise de Muba:rraz kal'ası tUlen 
yüz ve arzen seksen zira-i aşan kadar vüs'atda olduğu gibi Hizam kal~ası 
dahi ~dand~a küçük olmasiyle koğuşlaı:ı asakiJ;-i şahapenin isti'abına sa
lih olsa ·bile teferruatına ve hususiyle hastahane vesair :ım misüllü muktazi-: 
yatma kati olmadığına v_e oralarca her ne vakt olsa bulunacak kuvv~~i as~ 
keriyenin ~jkdarı dört beş · ta_burdan aşağı olmayacağına binaen hem bu 
maksat hasıl olmak ve hem· de Hizam kal'asiyle Deliciye noktası arasmçla 
vaki' arazi-i h5liyeyi . te'min etmek içün oraya iki taburlulc bir kışla ve bi,r 
hastahane yapılması tensib olunmuş ve havali-i mezkfuede arnele ·yevmiye
sinin ucuzluğu--çihetiyle bunun _ ehven--çıkacağı ~aşılmış_ o~ağın gerek iş 

bu kışla ve hastahane ile_ S'!ir_mahallerd~ yapılacak karakolhfinelerin '{e ge
rek Re'sü't-tennur~da inşasına teşebbüs kılınan mağazalarm ve Katif · tariki 
üzerine yapılacak . 1.-u.lelerin inşası. ve .hükfunet mahallerinin ta'qıir-i mesari
fatı içün mahallinin yetmiş yedi senesi varidatından beş_ yüz kuruş tahsis 
olunmuştur. -

Mukaddema fırka-i askeriyyenin Katif'den Ahsa'ya herren git7 
mesi hasebiyle bir çok müşkilata tesadüf olunmuş idüğüne ve eğerçi şimdi
ki halde Ahsa içün Acir iskelesi .en inünasib ve cadde-i tarik' ise de kara ta
rlkinin dahi bilinüp ka}'rılması ve taht-ı emniyet ve muhafazada tutulmas~ 
hem ·. ihtiyata· muvafık ve hem .de Ahsa'nın Katif'e kadar sahil-i bahre karib 
olan ve tamire salih ·bulunan malıallerin tesbil-i imaretini , mucib olacağına 
mebni o. tillikden avdet olunması bi't-tensib Hofuf'dan hareleetle beş ~ 
Katif'e muvasalat olunmustur. Bu tarikin mesafesi yirmi altı nihayet yir@. 
sekiz saat ise de ·piyade asker ve adi deve hareketine· göre otuz · altı' sıuit olur_. 
Bu . kadar mesafe mahalde ot ve ağaç ve meskUn ve· gayr-ı. mestcfuı ·insan 
bulunmadığından · b~şka deve dikeni ve ·yabani ot bile b:ulunmayup seı;apa 
kumdaq teşekkül e_tmiş, .dere ve . tepelerden iba_ret ·olmakla beraber ba'zı yer
leri . ~ ve kireçle -olmak münasebetiyle hayvanı _ it' ab · etmiye~eıc derecede 
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olduğundan ve aralukda taşlık mahaller dahi bulunduğundan tarlle-i mezkUr 
heyet-i müctemiasiyle tasavvur· olunduğu halde rusfı temamiyle meşa ve ha
rekete müsaid ve msf-ı diğeri bi'l-külliye kum ve kumdan teşekkül eden ce
beller ve tepeler demek · olur. Bu tarlle iizerinde akarsu veya bir menba' v~ 
kuyu olmayup fakat kumdan tehaddüs eden dağların uçurum mahallerinde 
yağmurdan terakim etmiş sular bulunmasiyle ve o makule m~aller arablar 
indinde ma'lum olmasiyle yerlerine varıldıkça birer ve birer buçuk zirağ-i 
aşari mikdar kazılarak tatlu veya çaraklı · olarak ne hal ise çıkan sularla 
def>-i ihtiyaç edilür ve fırka-i askeriyye ile olunan muhaberat bu tarlle ile 
cereyan eylediğinden ve bir hecinlü Katif'den bu tarlle ile yirmi dört saatte_ 
gittiğinden tarlle-i mezkfu te'min edilmek ve her merkezde dörder beşer he
cin bulunmak üzre tarlle iizerinde bulunan ve mevcud suyu olan Siılama 
(~)L) ve Bukra ( o,~A! ) ve Ebu'l-hammam ve Kenezan ( uiJ:f" ) nam 
mahallere birer kule inşasiyle derunlarına muhafaza içün onar yirmi
şer nefer-i muvazzafa konulması kararlaştırılmıştır. 

_Katif beldesiYk_mülhakatı olan Seyhat ve Tarut ve .Safva nabiyelerinin 
ve anlara civar bulunan karyelerin kaffesi Ahsa gibi nahlistandan ibaret 
olup anların dahi bağları uyUn. ve menabi'::r-IDtiteaddideden cereyan eden 
sularla ıs!ça olunur ve iş bu sular gayet külliyetlü olarak şimdiki halde mev
cud olan nahlistanın bir kaç katıru saka ve idare etmeğe ve basit mahallerde 

~ 

ziraat eylemeğe kafi iken kasaba ve karyelerden uzacak mahaller mezaıim 
ve taaddiyat-ı urban ile ve Faysal familyasının i'tisafiyle harab olmuş oldu
ğundan o güzel sularıri ekserisi beyhude ve bilafaide akup denize dökülür. 

_ Katif mülhakatının şu halde katfe-i nahlistanı sekiz onbin kıt'adan ibaret 
olarak m~mlekette dahi hiç bir dane bile marnur hane olmamak üzre mün
hedim ve harabdır. Ahsa'da olduğu üzre burada dahi, asakir-i salıanenin 
kuvvet ve himayetine istinaden kasaba ve kura ahaıisi kemal-i sür'at ve 
ehemmiyetle ta'mirata teşebbüs etmiş olduklarının Uzerine geçende bir ara
lık Abdullah el-Faysal'ın Ahsa'ya gelerek mazhar-ı ilitirarn olması tekrar 
.----~~~~~--~~~~~~--~~~~·--~~~----------Uim-makamlığa avdet edeceği mülabazasiyle ~fkar-ı halkı halecan ve · he-

yecaıia düşürmüş ve herkesin gayretine kesl ve fütUr gelmiş iken asakir-i 
şahanenin Absa ve Katif kıt'alarında daimi suretle oturacağına dair o ara
lık neşr olunan i'lanat te'siriyle ve muahheren~ muharebede münhezim 
olarak, Abdullah'ın dahi'savuşmasiyle efkar-ı halka sükUnet ve itminan gel
miş ve bu defa Ahsa ile Katif ~asında vaki Zahran ve kezMik Katif ile.. Kü
veyt beyninde bulunan kuraya kıt'alarının imarına teşebbüs kılınması ez
han-ı sekeneyi bir kat daha te'min etmiştir. Katif'in sekenesi Ahsa hltilisi 
gibi hurma hasılatiyle teayYüş ederler ise de bunların mahalleri sahil-i bahr 
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olmak münasebetiyle semek ve. incü saydiyle dahi ticaret ederler ve .nefs-i 
Katif'de incü ahz ve i'tasiyle meşgul hayli tüccar olup bunların bir takınu 
Faysal familyasının taaddiyatından mahall-i · e hicret. etmiş .iken şimdi · 
avdet etmektedirler. 

Necid kit'asının vüs'ati ve nurus-ı mevcı1desinin. kesret ve vefreti ma'
lı1m olmasiyle .. ana kıyasen Ahsa ve Katif . ve Katar kıt' aları- ve bunlarda 
meskı1n ve gayr-i meskı1n mevcud olan nüfus bir cüz'-i sagir ve kalil demek 
olur ise de yukaruda beyan olundoğu vechile insan ve hayvan olarak kıt'a-i 
mezkUre üzerinde bulunan kilffe-i zi-rub hurmadan ve bir de insanlar hur
ma ile pirinçden maada . bir gıda ile me'luf olmadıklarından ve eğerçe 
içerülerde yani ~ ve .,Ana~ ve .B urayda ve ~bel-i Sammar ve Ye-

_mame kıj3J.aı;~. gibi yerlerde ba'zı nahlistan var ise de bunlar kırk . elli kulaç 
umkinda kuyulardan çekilen sularla saka ve irva oluİıduğu ellietle bi't-tab1 
cüziyattan olan hasılatı . mahalleri ahalisinin rob'una ve humsona bile kifa
yet etmediğinden bunlar ve hele bedevi takımı medar-ı teayyüş ve tegaddi
leri olan pirinç ve hurmayı Alısa--ve Katif mahsUlatından alınağa ihtiyac ve 
mecburiyet halinde bulunurlar. Binaenaleyh bu iki kıt'anın mahsulatma an
lar rt:ıahrec olarak sekene ve ahatisi bu yüzden müstefid oldukları gibi~ 
cid ahalilerine dahi buraları anbar hükmünde olmasiyle kendüleri buralarca 
ahz ve i'tadan men' olunacak olsa ihtiyacat-ı beşeriyy~den ·d~layı- du-
çar-ı muzayaka olacaklarındıu! ye : bu hal ile beraber iş bu kıt'aları.İ:ı m eva
ki-i mukteziyesi vaktiyle kal'a ve kuleler inşa olunarak tarsin ve ihkam olun
muş olduğu gibi saye-i maalivaye-i hazret-i· şaMnede bu def'a bir kat daha 
taht-ı muhafazaya alınmış idüğinden şu ahval : iktizasınca Necid denilen 
kıt'a-i vasi'anın ·ehemmiyeti bu mevkie müctemi' ve münhasır olur ve bi
naen-ala-ziilik Ahsa ve Katif ve Katar kıt'aları ve kal'aları ne tarafda ve 

, kangı idarede bulunur ise Neeid kıt' asının ve meskı1n ve gayr-i meskfuı aha
lisinin oraya teb'aiyyet ve irtibatı umur-ı tabiiyye ve zarı1riyyeden bulunur. 

·Necid kıt'asının arazisi ıtrilzi-i haraciyyeden olmak i.ktiza eder ise· de. 
şimdiye kadar dürlü inkılabata duçar olmuş ve· nihayet arazi-i miriyye hük
müıiü i.ktisab etniiş ;~olmakla"mah~illat-ı araziyesinden yalnıZ öşr ve bir de 
bal-i itaatte bulunan lırbanın deve ve ağnamından kırkda bir blar3.k zekat 
alınmak caridir. Bu usul Necid .... kilim-makamı mtiteveffa Faysal'ın vefatın·a 
kad_ar bu vec~e cereyan edegelmişiken oğulları Abdullah v~ · .~u:ahharen 
biraderine munalefet eden_ Suud i,darelerin?e öŞr yerine sülüs ve msıf ·ve sü
lüsan derecesinde hisse alınıri.ak ve esbab:.ı servet · olanlar biner, ikişer bin 
riyal tecrim edilmek misüllü mezalim ile usul değişmiş ve gümrük namiyle 
Acir iskelesine bir nev'i rüsı1mat vaz' ve ilidas olunarak memleketin o tarik 
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ile idhalat ve ihracatı k~pusu kapanmış olduğundan ve bi'l~umum meskıln 
ve gayr-ı meskfın· halk ise .ifrat cehl- ve nadanı ile beraber bir hal-i taassub
da. bulunduklarından geçen sene fırka-i askeriyyenin sevkiyle berabei.mah,.. 
sull.erinden yalnız öşr-i şer'! ve bir de hayvanlarından zekat aluiarak baŞka 
bir şey alınmıyacağı ve bilaf-ı şer-i şerif niezalİ.Iİliıi kaldınlacağı rieşr ~ve be
yan kılınınışi di. Bu karara tatbiken bu sene mahsulatından kend~: rızalanyle 

öşr alınarak ve itaatte bulunan bir kaç aşiretten . dahi bedel-i zekat istifa 
olup.ab.ilerek:bunlar<lan. ve emlak-:.ı miriyye denilen _hali ve har3:b nahlistan
dan hasıl olan mebaliğiq bu senelik ·mikdarı yedi bin kise "akçeye baliğ ol-: 
IJ?.UŞ ise de bu icraat ve tahsilat fırka-i askeriyenin oralara vusuliyle beraber 
bir tarafdan tehaffuzu ve tedafüi harekat ve ~ir tarafdan te~min-i ahali hak
kında · olunan. teŞebbüsat arasında olniasiyle şimdi ba'de'.t-tecrübe baksan
ları ikmal .olunarak bir tarafdan dahi teşebbüs olund~ğu vechil~ .ziraatin: ve 
ma'muriyyetin tezayüd ve terakkisi semeresi olmak üzre seıie-i atiye hasilatı 
şimdikinin iki katına varınıyacak olsa bile on bin lcise akçeden. aşağı düş
ıniyeceği ve bu da mahalli·· m es arifini ödedikten sonra oradaki · fırka-i · aske
riyenin fevkalade .mesarif-i nakliyesine ve gelüp giden vapurlar . mesarifine 
ve mahallinin vesail-i imariyyesine karşuluk olacağı ve git . git fazla-i :vari
datından inşaallahü teala ma' ziyadetin istifade kılınacağı me'mill.-ı kavidir. 

Midhat (Mühür)12 fi 2i Şevval sene [12] 88 ve 
f122 Kanun-evvebene-[12] 87 

. Makam-ı Celil-i Sadaret-i uzmaya 
. Ma'rılz-u çaker-i kemineleridir ki 

-Diğer ma'ruzat-ı ~cizan~md~ .beyan . olundugu veefiile :NeCid J(it'asınm 
en mllııbit ve mahsüldar mahalleri Katif ile Ahsa kıt; alarından . ve bunların 
mahsulatı dahi hurnia ile bir de ·piri.ıiçden ibaret qlduğuna ,ve iş bu mab,su
İatt"an -mine'I-kadim öşr · alıruiıakta oldu!@ · halde· eğer Çi Fais·al ·vaktinde- ve_ 
Öğullan zemanlaİ1nda hums ve rub' ve sijlüs d~iecesinde ilimİı.İŞ . ise de bun
iaı: su'-i .isti'mal olup hem halkın ne!'ret ·ve şikayetini . dı1'vet etıniş· ve. hem 
de .harabi-i" memleketi ·mudb olmuş alİnasiyle l;>izce qsill.:i. k~dime .· ve meş
iu'a-veebile yalnıi . İnahsulatdan . öşr V~ bir de aşairin . li.ayV~at ve ·.rn:ev-aŞf: 
sinden. IJİtimkün : oiduğu d~ı:ece ~t .alınarak buclardan baŞ k~ l;>irş~y j~.; 
teııil.Qıemesi eV\Ielce IçararlaştırılmıŞ. ve ·ilan :edilmişidi .. Fırk"a-{ i,skeny}ieilln 
:rusuliyle. beraber yerleştikten · soQra·: ta'yip. olurian ·me'müi-lan ~a'+.ifı;:i:iyJe . . . . ·- ... :: . 
. : 12 Başbakanlık Arşivi, İrBde 12118; Dahiliye 44930, ief:4. . 
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bunun vaz'ına teşebbüs ·olunarak . en başlu. mahsulatı olan· ·humıanın öşru; 

ayni ve nakdi olarak ist"ıfa' kılınmış ve piriiıç aşarının dahi. şu mevsimete is
tifa' sına teşebbüs olunarak ·peyderpey tahsil olunmakda bulunmuş ye bede'" 
vi urbanın hasba'l-hru iğtişaş-i ahvaıinden dolayı hayvanatınin bir senelik 
zekatı alınamıyarak fakat ba'zı aşair-i muti'adan deve ve nakid .. olarhlc ken, 
dü iı.ialariyle birer miktar şey is[ıfa' olunabilmiş olduğundan bu def'a cüm~ 
lesi hesab ve ayni mahsulatın fiatı takdir ettirilerek Beyt'ül-mru einlaki de
nilen harab ve muattal arazi hasılatiyle beraber yekUnu otuz beş 'yük dere
cesine varmıştır. Necid halkı I!mta ve. şair gibi. hububatdan :ı;nathun ekıiıek 
yemeyüp medar-ı teayyüşleri hurmaya ve bir de pirince münhasir olduğu · 

gibi deve ve es b ve himar ve kelblere varıncaya kadar ha)j;:~!_tıri , velhasıl 

_Jfaffe-i ·~l.:_ruhuh gıd,e"sı h~a olduğyg<lru!. bunun ·mahallince gayet: revacı 
olduğu gibi Katif ve Ahsa kıt'alarmda otuz kırk bin kıt'adan inütecaviz 
mevcud olan nahlistanm dahi cümlesi nia'mur olmasiyle bunun öşrü hakkiy~ 
le alındığı halde epeyce akçeye hali' olmak ve üç yüz bu kadar kıt'aya b.a~ 

liğ olan Beytü'l-mru nahlistaru layıkiyle~bakılup da arazisi dahi ziraat olunur 
ise bir kaç bin kise akçe tutmak lazım · gel ür ise de geçen sene oraları henüz 
taht-ı idareye alınur alınmaz mahsul vakti yetişmesiyle tahkikat-ı sahihasına 
vakt kalmıyarak biraz da müsaadeli tutulması iltizam olunması!l4an çlolay~ 
hasılat vakıa şu dereceye b~ğ olabilmiştir. Bizza~ müşahede olunduğu vec
hile· gerek Ah sa ve gerek Katif kıt' alanndan ziraat ve i~ara salih pek çok 
yerler olup mevcud olan sular ise bunları saka ve irvaya maa-ziyadetİn k~~ 
olduğu halde ahali-i meskUn.e bir taraftan Paysal familyasının taaddiyatiyle 
ve bit tarafdan bedevi urbanın mezalim ve hasaretiyle mahsur :ı;na}Jallere sı
ğınup kalnlağa ve meskenlerine yakın nahlistanı i'mar ile j.kfi!.a _etmeğe mec
bur olarak bir çok yerler hali muattal kalri:ıış ve bu def'a bu mak:ule yerlerin 
i'mar ve muhafazası içün iktiza eden mevki'lere kal'alar ve kulel.er yapılarak 
bir hayli arazi-i ·~ hesabına olmak ya'ni' oradaki asker ve hayvanat içün 
hınta ve şair yetiştirilmek üzre ziraat ettitilmiş ve ettirilmekte bulunmuş ol
duğu gibi·· bu teşebbüsat ahali-i saiteye dahi medar-ı itminan v~ em
niyet olarak anlarında o dairede ziraat ve hırasete başla<Jİ14arı. v~ .bir.taı:af
dan hali yerleri nahlistan ya prnağa kalkıştıkları göriilıpüş olduğundan bun-· 
ıarın· semeratiyle ve me'muP.n içün bu sene h~ıl olan·vukuf ye. 1ecrüb~ ·üze

rine muntazır olan mesat ve ikdamatla sene-i atiy}>e variqatı.-şimdTıci$ ikj 
katına vannıyacaJc olsa bile inşaallah-ı teaıa onbi.n ~e· akçeyi tecavüZ ede
ceğinde · şübhe yoktur. 

Beytü'l-mal emlaki· denilen · nahlistanm ekserisi · Paysal · familyasının ve 
esJ.afımn.mezMim ve taad<Uyatiyle diyar-ı ahire hicret etmiş adamların mill-
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kü olup birazı dahi zulriıen ş~dan . bundan k(b ve zabt olunmuş olmağla 
egerçe bunlardan .yakın ·vakitlerde ya' ni PaysaL zelİlanında olaİlların sahip.,. 
leri gelüp şer'an Ye kanunen isbat. ettikleri halde kendilerine redd.:i muva.;. 
fı.k.,.ı madelet-i seniyye ise · de eski tarih. ile olanların. hakikatleri .meçhul ·ola,. 
rak sıhhati sabit olmak mümkün olamayacağından .ve. bunların. cümlesi. ha., 
rab olmasıyle i'mar o~unduğti halde hayli varidat vereceği gibi satıldığı. bal
de dahi beşer onar bin riyal tutacağından gerek bunların t'marı ve gerek 
oralarca dahi tapu usUlünün icrası hususuna ve maballinin. sair ba'zı mesa
Iib-i mukteziyyesine dair bir ta'limat yazılup bırakılmış oiduğundan man
zur-ı ali-i fabimaneleri huyurulmak üzre ta'limat-ı mezkılrenin bir sureti bu 
leffen. takdim kılınmıştır. . . 

....__Mesarifat bahsine gelince, Ahsa ve Katif ve Katar ~f~ar.P.!:':!l havi ol:
duğu m aballer bir eyalet vüs'at. .ve cesametinde ise de ekser yerleri çöl. ve 
kumluk hali beyaban olup ma'mafib Katif. ve Mubarraz ve Hofuf kasab_J:;.. 
.Iariyle müllıakatı olan nabiyeler ve köyler bir sancak i'.tibarına salih olma
sıyle nefs-i·Hofuf ve Mubarraz ve Katif ile Katar·kit'alari·birer ·kaza i'tib~ · 
olunar'!Jc im.ı;ıJ?rd~~~!:!!. -~[~Fsfh ,san~a:ğı ıİıutasarrıfuii": Ş~ya:Ji b;; ii!~ 
rulan müsaade-i ali~xe-i-fabimaneleri mucebince Ferik saadetltı · Naf.ı.Z P.asa 
Hazretletine ilave-i me'muriyet olmıık üzre bi'l-i bale tabii ve zarfıri vuku' 
bulan mesarif-i zaidesi içün on bes biri: klll1!s . m_utasarrıflık maası · tabsis 

_edilmiş ve evvelce· mcl.ı_!lseö~~il.if ,hE.W~ a!.tı -bİİ!:...gprus __ ma~~la: Se_bri.ior 
muhasebecisi- sabık Ha19cı ;E~jiD.'Y!Jg,lınmı.ş-.Qlıl,..~ misillü me'murin-i 
sairenin dahi !;>irer ikişer intilıabi zamanı geldiğinden Katlf kaim-makamlığı; 

~~~---..... ""7W't""J=4SC: ...... 

. .P~ •. beş bin kuruş maaşla Samarra· kaim-makamı Sabık Ali Bey-- ve. niyabe-
tine iki bin beşyüz kuruş maaşla cAmare naibi sabık Haydar Efendi ve .M!:!:.. 
barraz kazası -kaymakamlıfu!!a iki·: bin beş yüz kuruş maaşla Katif·. Beytü'l-. 
mal me'muru sabık Talib :-Efendi intihab olunarak ve fırka-i askeriyyenin 
fevkal'ade· hizmet-i ki tabetinde bulunan Rif' at . Bey- beş bi.ti kuruş maa-şla 
mutasarrif muavini nasb-edilerek .. sair-me'muriyetlere dahi erbabı--bulunduk ... 
ca bi'l-intihab ta'yin olunmak üzre Şimdilik tensib olunan maaşların mik.:. 
dan- kararlıiştırılup defteri mahalline bı.İ:ağılmış ve kaza-i erba'dan birisi 
olan Katar'ın sirndilik bir gfıne--hasılat ve-varidatı olmadığıı:ıdan anın kaim
makamlığı dahi şiriıdiki seyhi bUlunan Kasıi:n ibn Saniye· bila-maaş· ihale ile 
buyrultusu :gönderilmistir. Şu vechile · tasavVu.r ve tertib . oluİıaıi ine'murlarıiı 
maaşatiyle' asakir-i . zabtiye ve . mı.ivazzafa maaŞ ve niuhassesatının yekfın-u 
senevisi onsekiz yük kuruş raddesine baliğ oluyor ise :de bunun dokuz on 
yük kuruş mikdan süvari ve piyade dört bölük,.·asilkir-i zabtiye -ile neferat-ı 
muvazzafa ·muhassesatı olarak : mutasarrıf ve -krum-makam -ve nüvvab.'. ve 
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mal me'murlannın ve me'murin-i sairenin maaşat ve mubassesatı sekiz do
kuz yük kuruş raddesinde olm.akla l;Jeraber ~ğerçe bu da hasbe'l-hal. çokça 
görünüyor ise de maslahatın bidayeti olmağla beraber hal ve mevkü mec- · 
bul olan böyle bir yerde ve akvam-ı vabşiye arasında icra-i me'muriyete 
ehil ve muktedir me'mur bulunmak içün maaşca biraz fedakarlık etmek da-' 
hi umur-u tabi'iyye ve zarO.riyyeden olmağın bir kcme şu esas vaz' :ve tesis 
olunduktan ve git git herkese vukuf ve ünsiyyet hasıl olduktan sonra 
maasat ve mesarifatın tadili kabildir. Su cümle ile beraber bend-i evvelde . . 
beyan olunan varidat aynen ve temamen istihsal olunmuş demek olduğu 
halde tertib olunan me'murların cümlesi henüz müstabdem olmadığı elliet
le bu senenin mesarifatı şu tabmin olunan dereceye dahi varmayacak ise de 
Ahsa'da ~pılacak kısla ve Katif'de teşebbüs olunan mühimmat ve kömür 
mağazalan ve hastabane ile kule ve kal'a gibi yapılan ve yapilması müsam
mem 'olan inşaat vesair ta'mirat içün beş yük kuruş tabsis olunmuş ve tel
grafla arz olunduğu vechile Katif ile Basra arasında asker ve mühimmat 
nakl etmek içün yüzelli bargir kuvvetinde ve ikiyüz on beş kadem- tul ve 
otuz kadem arzında dört senelik cedid bir vapur d.Qkl!Z. yük yetmişbeş bin 
kuroşa mübayaa edilerek o da Ahsa varidatından tesviye kılınmış olduğun
dan bunlar çıktıktan sonra bu sene varidatının fazlası kaldığı halde mü
himmat ve levlizunat-ı askeriyye nakli gibi mahalli -Ve masalibinin icab ey
lediği mesarif-i fevkaladeye bir müddet içün sair vesail-i imanyyeye-karşı
luk tutulmak münasib görünür. 

Ahsa sancağı Bağg~ilayetinin havi olQ.pğu on sancağa ilaveten on
birinci bir sancak olpp her ay varidat ve mesamatının şehriye ecdvelieri 
bi't-taksim merkeze ve 'ô;ada hazine-i celiley~ Jaktim kılınacağı_gj,pi şimdi_ 
şu arz ve beyan kılınan varidih ve mesarifatın defterleri dahi tanzim ve tak
dim olunmak lazım ise de bu defterler hazine-i celilede esas olacağı cihetle 
etrafiyle yapılmak içün biraz teehhür edeceğinden vürUdunda arz ve takdim 
olunmak üzre şimdilik ma'lumat-ı icmaliyye olarak arz ve beyanına ibtidar 
kılınmıştır. Ol bab~a eınr ü ferman hazret-i men lehü'l-eınrindir . . 
Fi 21 şevval sene [12] 88 ve fi 22 Kanunevvel sene [12] 87. 

Vali-i vilayet-i Bağdad Bağdad'dan13 

Midhat (Mühür) 
Necid M11tasarrıflığına bırakılan miliy)re ta'limatıdır. 

_Birinci madde; Ahsa ve Katif ve Katar kıt'alariyle beraber hıtta-i Ne.=-

13 Hasbakanlık ~ivi, İrOde 1288, Dahiliye 44930, lef ı. 
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cidiyye _ş_imdilik Necid mutasarnflığı namiyle teşkil olunan .Ahsa kıt' asında 
v~ki' Hofuf kasabası mutasarnflık merkezi olacakdır ve ora~a Beytü'l-mru 
müdiri ünvaniyle bir muhasebeci ve bir de mutasarnf muavini old~ğu .gibi 
bir naib ve .bir meclis-i idare ·v.e bir temyiz-i hukuk ve _bunlara muktezi _ke-: 
te be. ve hademe tayin· kıliıiacakdır ve· Necid'in içerillerinde vaki' malıallerin 
idare-i mülkiye. ve maliyyesi ba'dehu sırasiyle tanzim olunmak üzre şimdi.: 
lik Hofuf ve Katar ve Mubarraz ve· Katif mülhakatiyl~ beraber birer kairiı
ııiakamlık · i'tibar kılınue, Hofuf merkez-i mutasamfi :O.lmak J'tibariı_!~. ıp_~ 
murları ber-minvru-i muharrer tanzim kılınacağı ve .::Katar:ın idaresi .dahi 
şeyhine muhavvel bulunacağı gibi"Mubarraz ve Katif kazalarında dahi :birer 
Uim-makam ve birer nrub-i ser' ve hytü'l-ıiıru müdi.ti. namiyle birer . in al 
me'muru ve birer sanduk emini ve arabi ve icab eder ise türki birer tahriiat 
katibi ve emsali kazalar misüllü birer .. meclis-i idare ve: birer meclis-:i deayi 
teşkil kılınacakdır . 

..._İkinci madde;, Necid mutasarrıflığı dahilinde . bulun~ · malıallerin vari'" 
datı ashabı uhdesinde bulunan emlak ve · besatin: ve : mezari niahsulatıridan 
ahzı . mu'tad olan ösr-i ser'i ile medeni ve . bedevi ahaıinin ağnam ve deve
lerinden ~ması meşru' olan zekat malına ve bir de Beytü'l~male aid emlak 
ve arazi hasılatiyle ufak tefek bazı rüsumata münhasır olduğundan miri .he.:. 
sabına olarak bunlardan - başka bir şey alınmıyacakdır. _· ·-

-..Qçüncü madd~ Hofuf ve Mubarraz ve Katif kazaHırında Beytü'l~~ale 
aid üçyüz kıt'adan mütecaviz nahlistan olarak bUnların hasılatı külliyetlü 
olmak lazım gelür iken cümlesi haraö olmasiyle. ve ekserisi mezan' ve sazlık 
hükmünü kes b ~ tmesiyle mahsulatının bi'n-nisbe .. Cii~iyatdan olduğu görül
düğünden bunların i'marıill mucib olmak içün· bir. usul· ittibazı lazım gel
miştir.:_: ŞöYle ki; Beytü'l-male raci' ~ğlar usfil,-ı .s~b!.ka ~re se~~~~~ 

.._ tizama ~i!s~! ad~fi!!i!!-!~!J1~ lralç__jı~_ğ~~-~kk!f~~-- c~rJ.~~~~ideye 
tatbikan eğer nahlistan ·mevcud 'ise rub' hasılatı ve _tahtaiı.i ·mezruatının ·kaf-

--=--=-"7"::~-=--:---:-:-'-· ~·--_...--
fesi' fellaha raci' olmak ve miri içü.!!..yJılnız tahıl ve esmar-ı sairesinden ·üç 
rub' alınmak ve bu şart ~bir 'nahlis~Jlı ., l!!~.I.P.Hl...m.ii,t~ehhid olacak fellah 
yedi sene müddet .zarfında·:ô nahlista& k: efk-:i matlub· i'mar edeı: -ise, :ye~ 
di seneden sonra nahlist~ .rub'una aen müştere ol.pıak ve ~ğeı: _yedi 
sene zarfında nahlistanı i;rriar etme tip harab bırakur .is. ·o· .fellah 'tard' olu-

~ge~ek.v~ eğe J3.e~tü'l-ı:?al .eml3J9}~ :. e~::~ab~ nah
lıstanı · kamilen harab olub da· 'Jezrea veya sazlık hukmun~ gırmış ıse bu 
makule mahallere ve sair arazi-i ( ali eden olan ·yerlere: tahıl gars etmek 
üzre tatibieri bulundu~ haidJ mugarese tarıkiyle fellahların gks edecekleri 
tahılın nısfı kendillerinin ve fnısfı mirinin malı ol~~ mahsuİatı dahi bu 
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vechile taksim olunmak ve kezalik tahtane yani escar seriıeratının gayri ha..: 
silatın nısfi fellaha verilmek= ve bu ·vechile mugaris olan fellah min-cihetiİı 
nahlistanın mülkiy~tinde müşterek olacağından vakteten mine'I-evkat o naıı.:: · 
listandaİı:Çıkarılmamak üzre senedata rabt olunması ve eğer harab 'olan nah.: 
listan ile sair kabil-i ziraat 'ıriapaller · hurma ve . eşcar ve gars Ôlunmıyarak 
yalnız .ziraat olunacak -ise o makule yerler içün canib-i miriden verj}.11.ceL 

Jmzftr~t ve , ?şr c:Itnak io/3 _&un~qak zeJcat qı~ş.§,lt!ınJ!~ -~_siıld~fl s2nra 
bakıy;ie-i mahsulatın münasafeten miri ile. fellab beyninde faksim '!alınması 
ve iş bu bendde beyan olurian nahlistan ve mezari' ve saireden bi'l-müzaye
de• satılacak yerler olduğu halde esbabının feDahan ile cari olacak 
muamelesinin dahl bu krude ile riı.eşrı1t olduğunun senedata ~edilmesi 
tensib olunnl.uş ve bu usul arabiü'l-ibare i'lanat ile nesr edilmiş olmakla bu 
krudeye tatbikan icabına himmet olunmak lazım gelür. 

· \.Dördüncü maddsai Absa ve Katif kıt'alannda bulunan nililistan ve me
zari' ve araziniri aslen arazi-i haraciyyeden olduğu ma'lfıni ise de· inkıHi.bat-i 
zamaniyye ile idareden idareye geçerek hükmü tagayyür etmiŞ ·ve tasarruf-ı 
emlak ve arazi hususunda emniyet kalniamış ·olduğundan Devlet-i aliyye'nin 
usfıl-ı müttehaze-i umurniyyesine tevfikan ba'd-ezin şehir .ve kasaba ve kar
yeler derfınunda bulunan emlak içün mebakim~~den hpccet-i ser'iy
ye -ve nahlistan ve arazi içün ·tapu senedatı itasiyle. tasarrüf~ı emlak ve ara-

tinin ~shfıbinı temin ~ciecek :senedata rabtı ma'muriyetin çare-i riıünferidi 
olmakla ve bunun içün ~ğdad'dan mahsus tapu me'muru· ta'yl!!!. mukarrer 
bulunmakla bu işlerin dahi şu esasa tevf'ıki icab eder. · 

, Besinci madde;~ Tapu usfılü mütenevvi ise de, ·tapu seriedatı verileceK 
malıaDer a8Ien ve esasen· iki' kısma münkasem olup ~ .esbabı abdesinde 
bulunan·· nahlistan ve mezan' ve arazidir ki, mtıtasarrıfinin sabit olacak 
hakk-ı kar'an tasdik ile yalniz. harc ·ve .resmi alınarak senedi veril ür ve 1!8.!!:.. 
cisi, i:i:ıahlfıl olan veyahud canib-i mtrideıi ·satılan veya yeiıiden· ağaç gars 
~ek ve Ziraat olunmak üzre' tefviz kılınan arazidir ki,: buıilariı:i dahi' ica
bına göre bi'l-müzayede bedeliyle veya · müzayedesine bedel-i misliyle veya" 
hud bila bedel olarak fakat i'mar etmek · şartiyle tefvizi caiz ·ve caridir . . Bu 
iki kısmın dahi buraca··khldesine tevfi.kaiı icrası ıazım 'ise de şayeö .buralar.: 
da arazi . niutasamflarından tapu usfılünü bilmeyenler ve faidesini iınlami
yaİı.lar melhui olmasiyle "o iriakuleleriıi icbarı caiz blmıyacaği.iıdan · kısm-ı 
evvel hakkında olunacak ·m~ainele inutlaka. esbabmın rızasına 'talik oluna .. 
rak yaiıi nahlistan ·ve :arazi miıtasamflatınaan tapu ·senedatı istiyenler ol.: 
duğu ve .tasarrufları veyahud hakk-ı . karariarnabit bulunduğu .halde. seneda .. 
tı verilmek:ve istemiyeniere bir şey denilı:J:ıemek lazım geliir. · K!Sm:-i saniye 
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gelince; Beytü'l-mru · nahlistanı denilen emlak-ı miriyyenin i'mar olundukça 
şimdilik satılması caiz olamayup fakat i'mar içün ahilinin gerek Beytü'l-mru 
bağlarından ve gerek sair arazi-i miriyyeden talib olduğu pek çok yerler bu
lunduğl!ndan ve bunlar dahi muhtelif ve müteneyvi oldu~dan ~ti.zU~ 
cek muamelatı her veeh-i ati b~Y,~n ol~~ Ş..Qyl,e ki] nahlistan yapılmak ve._ 
ya ziraat edilmek üzte tapu ile istenilen arazi kasabaların kurb ve civarın
da ve uyfuı-ı mevcudenin saka edeceği yerlerde ·olup da talibleri müteaddid 
ise cerib-i aşari hesabiyle ve usulü üzre müzayedeye konulatak takarrür , ~d.f?,;;,. 
cek bedeliyle satılması ve eğer o makule mahaller 8nablistanına veya 
mezraasına muttasıl ve kendüye lüzumlu bir kıt'a ise müzayedeye konuımı
yarak gayet mu'tedil ve münasib bir bedel ile ana tefviz olunması ve eğer 
tapu ile istenilen arazi kadimi metruk ve muattal olup da malısosan uy(in 
hafriyle ve emek sarfiyle i'mar olunacak yerlerden ise talibinin i'marma 
muktedir olacağı mıkdar arazinin usUl-ı umumiyyeye· tevfikan mahsulünden 
öşr alınmak şartiyle meccanen tapusunun i'ta kılınması ve Zahran ve Kura
ba ( ~ı_; ) gibi_@~celle~ i' mar- olunacak· arazi· hillında dahi bu vechile 
muamele olUilarak ahili-i meskfuıeden ve hususiyle bedevi halkından i'mar 
ve ziraatine tilib alacaklara senedatının meccanen i'ta kılınması icab-ı mas
lahattandır. 

, Altıncı madde; Hofuf ve Mubarraz ve Katif kasabalariyle millhakatı 
olan mahallerde bir t~· cevftmi' ve mesacid ve medaris vakıfları olmadı
ğı ellietle cümlesi harap ve· muattal olduğıı halde mevcud nahlistandan bir 
haylisinin evkafa merbi.ıt olduğu ve hasılatıniri ·idare-i · sa life' me'mur
lariyle şunun bunun yed-i me'kullerinde kaldığı görüldüğünden ve bunla
rın ise ne miktarının. ne .tarafa merbut ve malisus olduğuna dair vakfiyye 
ve hücec-i şer'iyye misüllü senedat-ı mütebere ve bunun mukayyed olması 
lazım gelen sicill-i mahkeme olmadığından ve bununla beraber iş bu nah..: 
listanın vakf olduğıı umumen ahali tarafından ifade olunur iken hasılatının 
canib-i miri içün ahzı dahi layık ve münasib olmayacağından bunların ha
sılatı her neye baliğ olur ise celb ve cem olunarak her-vech-i atı üç nev' 
müberrata sarf olunması laztın gelür. Bunun birincisi, cevami' ve mesacidin 
imam ve hatib ve müezzin g!bi haderne veziliiykJç._an.dill~ri triuQ.~sesatı ol.:
duğıından her camiin hatib ve ima~ müezz~J.e_sem'aları icün ·ne mik
tar şey tensib olunur ise kararlaştırılarak ve bir deftere.e!<:aY.d ~unarak ha
sılat-ı evkafiYY.ede}!_ o .mikda.r_ş~yin ş_ei;ıriyss..,~§l'lfule buo1ara verijpieşi ve 
j)dncisi, medaris ile sübyan mektebleri olduğundai:i ve·.her mahallede birer 
sübyan mektebi bulunmak lazım idüğinden gerek medreselerin ve gerek:süb
yan mektebleriniıi muallimlerine şehriye ne mikdar şey verilmek ve sübyan 
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melcteplerinin binalarma ne kadar masr_af edilmek lazım gelür ise meclisce 
kararlaştırılarak . kezilik evkaf hasılatından i'ta kılınması ve üçüncüsü, era
mil ve eytam ·ile amelden sakıt bikes ve mariz ve. alil fukara takımı oldu
ğundan bunlar içün k sahalarda birer·_ mahal ittihaz olunarak_ ve . varidatı 
müsaid olur ise eytam içün mekteb-i sanayi ve ıslahbape seklinde birer mek
teb dahi yapılarak mesakin. ve eramilin ·infak v~iciar~~~ 
ta'lim ve · terbiy~i lazım · gelür. _ , 

.._Yedinci madde i Camb-i mir'iden tohumu verilerek ba'zı muk:avelat ile 
ahalice ziraat ettirilen v.e bi'l-fiil .ziraat olunan yerlerden ne hasıl· plur ise ib
tida, tohumiyle canib-i miriye. aid . ösr , hasılatı istifa ve· fellahın halQcı ifa 
olunduktaı,ı sonra ticarete k;alacak miktarı ·içün ·ayruca bir' defter. tutularak 
sene-i atiyede ziraat ve i'mar olunacak mahaller masamauna memleketin 
sanaat .ve ziraat vesair mevad.d-ı i' manyesi içün .celb ve tedarik edilecek us
ta ve muallim ve alat ve ed!!vat ücôrat ve esmanına ve sair· bu makule · ihU
yacata bunun karşılık tutulması ve varidat ve masarjfatı muhasebesinin se
ne ·be;sene··merkez-i vilayete gönderilmesi· iktiza eder. . ·. 

· ,Sekizinci madde; Bey.tü'l-mat emvali olan deve ve hayvanat vesaire eş
ya:-yı askeriyyeden bir takımını nakl ettiği gibi ticarette dahi kullanıldığın
dan bunların ücôrat-ı nakliyesi ne 'miktar olur ·ise andan hayvanatın me'kfi
latı ve me'murlarının .i:ı:üısarifatı ba'de'~-teıp:i1 fazlası hıfz olunarak anında 
yollarda karakolhane ve uyfuı ve kuyu misüllü ve o dürlü mevadd-ı zabıta 
ve i 'mariyyeye sarf olunması ve bunun da ayrıca bir defteri tutularak sene 
be-sene ·merkez-i vilayete hesabının verilmesi icab-ı maslahattandır . 

.... Do~ncu.....madd~ Ahsa. ve Katif kıt'alarının bu -senelik varidatı otuz 
yük ile otuz beş yük kuruş beyninde olup ,bu def'a yapılan · defter mucebince 
istihdamı mukarrer olan · kille-i me'murin-i · mülkiye ve maliyenin ·bir sene
lik bi'l-cümle maaşat ve muhassesatı yedi sekiz yük ·ve asakir-i· zabtiye ve 
muvazzafanın muhassesatı dahi ol miktar ki cem'an onbeş yük kuruş· ~adar 
akçeye baliğ. olur ise de··bu masarifattan·maada Hofuf·ve Katif'de ~pılacak 
kışlalar ile Re'sü't-tennur'da inşa olunacak kömür ve mühimmat mağazası 
ve yollarda yapılacak karakollar ile Acir yollarının ;kal'alan ·ve Hofuf ve 
Katif ve Mubarraz hükUmet konaklarının inşa ve ta'miratı velhasıl bu mi- · 
süllü istihkamat ve inşaat masarili içün seksen sekiz senesi eylülüne kadar 
beş yük kuruş tahsis olunmuş olduğundan ve her ne yapılacak ise evvel 
emirde keşf-i evveli ve ba'de'l-hitam keşf-i sanisi icra olunarak mümkün 
mertebe Hidesine tevfikan defterlerinin bi't-tanzim merkez-i vilayete irsall 
laztm geleceğinden an.a göre icabına himmet olunması bilhassa ku
mandan Paşa hazretlerinin.himmetlerine ve muhasebeci ve mutasarrıf mua-
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vinrile sa· me'murların ·dikkat ve dirayetlerine havale kiliıirr. (otiız bu ka-) 
da;-yük ku_ruş _varida~an ~u Ariia~arif çıkdıktan sonra fazlasının)ve bi,.avnihi~ 
teaıa. sene-ı atı ~ e ma-zıyadetın vukuu me'mul ve muntazıı: olan~ 
vaiidatın merkez.:.i vilayete irsiHi icab eCier. ise de, Necid mevakiiride ·o u
nan asakir-i "ni.iıimiyyeniıi muhassesatı ve· Necid {Jçka-i askeri.vesiniıi fev- . 
kalade tahsisatı Bağdad vilayeti eaivaliiıden muhavvel olmasiyle iş ·bu· faz
la-i varidatın bunlara mahsuben i'tası ve senedlHının nakid makamında mer
kez-i vilayete irsali icab eder. 

_onuncu madde;..Ahsa ·Ve Katif kıt'alarmm ma'muriyeti hakkında en 
ziyade şayan-ı dikkat ola.ıi ve me'murlarmın him.met ve dikkatlerini hasr 
etmesi lazıın geleri mes'ele bir çok hali ve muattal kalaıi arazinin i'marı ve 
uyU.ıi ve enhatın . teksiriıle daire-i ziraat ve Jelalıının tevsi'i hususları : olup 
bu da ahaliniri ve mahsulat-ı vakı'alannın bedevi urban ve aşair şercinden 
muha6ızası hususuna mevkuf olduğundan .ve bii kerre bu suretin · husftlüne 
halkciı. 'itminaıi hasıl Ölarak fiiliyatı dahi gösterildiği halde içerülerden ve
sair taraflardan dahi ahaı.i.nin icti.ıiı.aiyle .ve .belki bir takım bedevilerin- bi't
tapi' felahat ve iskana· ·rağbetleriyle bu ·kadar hali ve kabil:..L ziraat ve· fela-
~yerlei az viıkitde i'mar olunarak ahatice fevkalade saadet-i . hali mqci~ 
olacağı gibi devlefue dahi şiindiki varidatın beş on mislü hasıl olacağıiıdaiı 
şübhe olmadığından ve bir de böyle yerlerde .en büyük .ve müessir tenbir fıf
ka-i askeriyyenin şimdiye kadar ibraz etdiği harekat-ı adilane ve müşfik:a: 
nesi vechile hareketle ba'd-ezin ·dahi her halde ve her yerde ve her işde iz
bar-ı eser-i adalet olunması sureti bulunduğundan küçük büyük katfe-i me'
mUriniıı bu tariki her şeye tercih· ile iltizam ve icra-yı ·aaruete gayet ehemmi-
yetle devam ve 'ikdam etmesi tavsiye .kılınrir. , · . 

. ·Mevadd-ı rriuharrere . ve ·mebsuta şimdilik Necid me'murlarının . hare.: 
katı hakkında· bir ta'limat-ı riıuvakkate olup iktiza!arı Bab-ı Ali'ye ari olu
na·cağından bUJilar hakkında irade-i aliyye her' ne vechile Şerefsadır olur ise 
ana ·tevfik hareket olunmak içün derecat ve' keyfiyatı yine bundan böyle bil-
diril .. ' 14 ur . 
·: ·. · fi· 22 Kanun-evvel ·sene·[12] 87 
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