BASRA KÖRFEZ~'NDE B~R ARAP AS~RET': ACMAN URBANI
(1820-1913)
ZEKERIYA KUR~UN'
1-Arap Yar~madas~ ndaki Kabile ve A~iretlerin Osmanl~~Belgelerinde
Tasviri
Osmanl~~Devleti Arap Yar~madas~' n~~hâkimiyetine ald~~~~1517 y~l~ndan
itibaren kar~~la~t~~~~en önemli problem, genellikle göçebe olarak ya~ayan bedevi Arap kabile ve a~iretlerini bir düzene sokmak olmu~tur. Osmanl~~
Devleti'nin bölgeyi ele geçirdi~i s~ralarda zaten meskün ahâli ve ~ehirlerin
eskidenberi devam eden belli bir düzeni vard~. Bundan dolay~~devlet bu düzeni, bir tak~ m yenilikler ilave etmek suretiyle hemen hemen aynen muhafaza etmi~ti. Ancak ba~lang~çta bedevi hayat~n~ n özelliklerine bütünüyle vak~f
olamayan Osmanl~lar, uzun zaman bedevi Arap kabilelerini düzene sokmakla
u~ra~m~~t~ r.
Devletin söz konusu bedevi Arap kabileleri (urban) hakk~ ndaki bilgi
kaynaklar~; bu seyyar kabilelerin sürekli ya~ad~klar~~veya mevsimine göre konaklad~ klar~~yerlerin yak~nlar~nda bulunan valilikler veya mutasarr~fl~ klar idi.
Bu manada en çok istifade edilen yerler, Ba~dat, Basra ve ~am vilâyetleri ile
Mekke emirli~iydi. Ancak gerek Suvey~~kanalm~ n aç~lmas~~ ve gerekse Midhat
Pa~a'n~ n Ahsa seferi (1871) sonras~ nda, Necid Mutasarr~fl~~~ 'n~ n kurulmas~yla, devletin bu konuda bilgi kaynaklar~~ ço~ald~ . Buna paralel olarak özellikle Orta Arabistan'da bulunan bedevi kabile ve a~iretler üzerinde devletin
do~rudan etkisi de artm~~~oldu.
Hâlâ tasn~f çal~~malar~~ devam etmekte olan Osmanl~~ Ar~ivi'nde yüzelli
milyon belgenin oldu~u tahmin edilmektedir. Bu güne kadar ancak bunlar~ n
yüzde otuzuna yak~n~~tasn~f edilerek ara~t~ rmaya aç~labilmi~tir. Ba~ka bir ifadeyle bu durumda, Osmanl~~ ar~ivinde Arap Yar~ madas~ ndaki kabile ve a~iretleri üzerinde ara~t~ rma yapan bir ara~t~ rmac~ , bu bölge hakk~ nda Osmanl~~
belgelerinde varoldu~un~~~kabul etti~imiz bilgi ve belgelerin sadece bir k~s~ m~ na ula~abilecektir. Üstelik de~i~ik merkezlerden gelen (Ba~dat, Basra,
Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Ö~retim Üyesi.
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~am, Mekke, Medine, Necid v.s.) bu belgeler de ar~ivdeki çe~itli tasniflerin
içinde da~~n~k olarak bulunduklar~ndan; tabii olarak ara~urmac~n~n çok
uzun vaktini alacakt~r.
Öte yandan, ara~urmalar~m~z s~ras~nda ula~abildi~imiz belgelerin yeterli
bilgi verdikleri de söylenemez. Zira, söz konusu belgeler (takrir, layiha, tahrirat, vs.) genelde yaz~ld~klan tarihteki hadiseleri yans~ tmaktad~rlar*. Kabileler
hakk~nda verdikleri bilgiler de o hadiselerdeki etkilerine nisbede ço~almakta
veya azalmaktad~r. Ayr~ca, askere al~nmad~klar~~ve düzenli vergi ödemediklerinden, devletin askeri ve mali te~kilat~~için de kaynak te~kil etmeyen bu kabileler ile ilgili kay~tlar di~erlerine nisbetle daha zay~ft~r. Bu yüzden daha ziyâde bedevi kabile ve a~iretlerin dola~uklar~~ yerlerin stratejik önemine göre,
haklar~ndaki bilgilerin ço~ald~~~~veya azald~~~~görülmektedir.
Bu manada, Osmanl~~Devleti için bölgedeki en önemli alan ~üphesiz hac
yolu güzergahl idi. Devletin çok önem verdi~i bu güzergahta bulunan kabile
ve a~ireder hakk~ nda oldukça fazla bilgiler bulunurken, di~er taraflardaki
kabileler hakk~ndaki bilgiler ise daha s~n~rl~d~r. Arap yar~madas~nda iriliufakl~~binlerce kabile bulunmaktad~r. Bunlar~n ço~unun birbirleriyle çe~itli
~ekillerde (akrabal~k, ittifak v.s.) ili~kileri vard~r. Osmanl~~belgelerinde, nüfuz
sahibi büyük kabileler hakk~nda pek çok bilgiler bulunmas~na ra~men, bu
nüfuzlu ailelere ba~l~~küçük kabileleri ilgilendiren belgelere ise ço~u kere
tesadilfi olarak ula~~lmaktad~r. Bu hususu ~u örnekler ile aç~klamak mümkündür. Hac yolu üzerinde bulunan ve sürekli yol emniyetini ihlal eden
Harb Urban~~hakk~ nda pek çok belge bulundu~u gibi, zaman zaman
Necid'te hüküm süren Al-i Suud ve 'AH ~ammar hakk~nda da etkili olduklar~~
dönemlere göre, bir hayli belge bulunmaktad~r. Ancak son iki gurubun himayesinde ya~ayan irili ufakl~~di~er kabileler ile ilgili bilgiler öncekilere nisbede daha azd~r. Esas~nda hemen hemen bütün Arap kabileleri hakk~ndaki
di~er kaynaklar da bu özelli~i ta~~maktad~rlar. Di~er taraftan söz konusu kabilelerin yeni ve yak~nça~lara ait mahalli kaynaklar~~ise genel olarak sözlü rivayedere dayanmaktad~r. Bu aç~dan Osmanl~~hâkimiyetindeki alanlarda ya~ayan bedevi Arap kabilelerinin yegane yaz~l~~ve resmi kaynaklar~n~n Osmanl~~
belgelerinin oldu~unu söylemek mümkündür. Nitekim bu ara~t~rmam~z da
Bu çal~~man~n ortaya ç~kmas~~için beni te~vik eden ve destekleyen Acman a~iretine mensup Dr. Sultan b. Hitlain ile makaleyi okuyarak fikirleri ile katk~da bulunan meslekta~~m Doç.
Dr. Ufuk Gfilsoy'a te~ekkfirlerimi arzetmeyi bir borç bilirim.
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bu dü~ünceyi prati~e aktarma gayretinden do~mu~~ve bu güne kadar hakk~nda resmi belgelere dayal~~bir ara~t~rma yap~lmayan bir a~iret, Osmanl~~
belgeleri ~~~~~nda incelenmi~tir.
Ara~t~rmam~ za konu olan ve Orta Arabistan'da Ahsa ile Kuveyt aras~nda
ya~ayan Acman a~ireti de, hakk~nda az belge bulunan kabilelerden biridir.
Bu ifade, Osmanl~~ ar~ivinde bizim kulland~~~m~zdan ba~ka belgelerin bulunmad~~~~~eklinde anla~~lmamal~d~r. ~u anda ara~t~rmaya aç~k olan fonlarda
ayn~~tarihlere tekabül eden fakat henüz aç~lmam~~~bulunan tasnifler de bulunmaktad~r. Dolay~siyla, onlar~n da ara~t~rmaya aç~lmas~~ile yeni belgelerin
ortaya ç~kabilece~i ~üphesizdir. Öte yandan kabile ve a~iretler hakk~nda hükümete sunulmu~~pek çok layihalar da, genel ifadeler ve onlara kar~~~takip
edilmesi tavsiye edilen politikalar~~yans~ tmaktad~r. A~iret ve kabileleri ayr~~
ayr~~ de~erlendiren belgelere ise nadiren rastlanmaktad~r. Hatta bu durum
di~er kaynaklara da aynen yans~m~~ur. Mesela, bölge hakk~nda mufassal layihalar sunmu~~olan Ba~dat valisi Midhat Pa~a bile, incelememize konu olan
döneme ait hat~ralar~nda, kendi valili~i s~ras~nda Ahsa'ya ba~l~~28 büyük bedevi Arap kabilesinin oldu~unu söylemekte ancak bunlar~n isimlerini vermemektedir2.
2- Muhtelif Osmanl~~Kaynaldarmda Acman Asirederi
~üphesiz burada kasdedilen bütün Osmanl~~kaynaklar~~ de~ildir. Ancak
konumuz ile alakal~~olarak ilk akla gelen bir tak~m eserlere ba~vurularak baz~~
bilgiler derlenmi~tir.
I Bu hususta Osmanl~~ ar~ivinde binlerce belge bulunmaktad~r. Ancak bizi ilgilendiren
Necid bölgesindeki a~iretler ile alakal~~birkaç örnek ~öyle s~ralanabilir: Cidde Valisi Mehmed
Nam~k Pa~an~n Necid ve Hicaz Urbam hakk~nda 1275 tarihinde sundu~u layihalar. (Ba~bakanl~k
Osmanl~~Ar~ivi (BOA), irade Meclis-i Mahsus (~ MM) 594). Yme ayn~~~ekilde Hicaz, Necid, Asir
kabileleri hakk~nda 1278 tarihinde, Mekke Emini muavini Muhammed Zeki ile Emirin karde~i
Ali'nin mü~terek olarak verdikleri layihada hayli bilgiler bulunmaktad~ r. (BOA, Sadaret Mektübi
Kalemi (A. MKT. UM.) 522/36.) Necid Mutasarr~fl~~~n~n kurulmas~ndan sonra, ba~lang~çta
Midhat Pa~a'n~n yaz~~malar~~ile mutasamfl~kta görevli memurlar~n yaz~~malar~~ d~~~nda da bölge
ile ilgi müstakil ve mufassal bilgiler veren layihalar sunulmu~tur. Züheyrzade Ahmed'in 1304'te
II. Abdidhamide takdim etti~i (BOA, Y~ld~z Esas Evrak~~(YEE) 14/256/126/8) layiha ile, 1308 y~ l~nda yine Abdillhamid'e Ba~dat 'karne Memuru taraf~ndan takdim edilen layiha (BOA, YEE,
14/1188/126/9) müstakil layihalara örnek olarak verilebilir.
2 [Midhat], Ali Haydar , Midhat Pa~a, Hayat-i Siyasiyesi, Hidemau, Menfa Hayat~ , ~stanbul

1325, s. 116.
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Bunlar~ n ba~~nda özellikle 19. ve 20 yüzy~l Osmanl~~Tarihi ara~t~ rmalar~~
için en önemli kaynaklardan birisi olan, resmi nitelikli Devlet Sah~âmeleri ile
vilayet merkezlerinde yay~mlanan Vilâyet Salnâmeleri gelmektedir. Zira bu
salnâmelerde devletin idari yap~s~~hakk~ndaki bilgilerin yan~~ s~ ra demografik
yap~s~~ hakk~ nda da bir hayli malumat mevcuttur. Nitekim kurulu~~a~amas~ nda Necid Sanca~~'n~ n ba~l~~ oldu~u Ba~dat Vilayeti Salnâmeleri'nde
Acman a~iretleri a~a~~daki ~ekilde tasvir edilmektedir.
1299 y~l~ na ait Ba~dat Vilayeti Salnâmesi'nde Necid livas~~dahilindeki a~iretler say~ l~rken Acman a~iretleri en ba~ta zikredilmektedir3. Buna mukabil
ertesi y~l bas~lan salnâmede Acman a~ireti söylenmekle kal~nmam~~~bu a~iretin f~rkalan da say~lm~~t~r. Buna göre Acman a~ireti, Al-i Mahfüz,
Hubey~,
i ~Ji Süleyman, Al-i Hitlan, Al-i Ma~bet, i-i Da~~n, )kl-i ~amir, 'Abi Müflih, 'AM
Hadi, 'AM ~evavle, Abi Masra`, Al-i Yahyat ve Abi Ziz olmak üzere on üç f~rkadan olu~maktad~ r'.
II. Abdülhamid'in emri üzerine mahmel ile birlikte hicaz bölgesine giden ve döndü~ünde (Rebiulevvel 1310/1892), Padi~ah'a Hicaz
Seyahatnamesi ad~yla mufassal bir kitap takdim eden Süleymen ~efik b. Ali
Kemali de, eserinde Necid kabilelerinin tahmini nüfuslar~n~~ vermektedir.
Ona göre de Acman kabilesi 1310/1892 y~llar~ nda 6000 nüfustan müte~ekkildirs. Ayn~~ ~ekilde 1322/1904 tarihinden itibaren Kasim askeri harekat~na
i~tirak etmi~~olan Binba~~~Hüseyin Hüsnü, Necid K~ tas~n~n Ahval-i
Um~~miyesi isimli kitab~nda, Ahsa dahilindeki a~iretlerinin ba~~nda Acman
a~iretini zilu-etmektedir 6.
3- Osmanl~~Belgelerinde Acman A~iretleri Hakk~nda ~lk Bilgiler
Yukar~da da belirtti~imiz gibi, Arap kabileleri bulunduklar~~ mekanlar ve
sebep olduklar~~hadiseler nisbetinde Osmanl~~belgelerinde yer alm~~lard~r.
Ara~t~ rmam~za konu olan Acman a~ireti de, inceledi~imiz belgeler aras~ nda
3 Ba~dat

Vilâyeti Salna~nesi 1299, Defa 3., s. 128.
Ba~dat Vilâyeti Salna~nesi 1300 Defa 4, s. 212. (Halbuki yukar~da bahsi geçen ba~ka bir
belgede ondokuz firkadan olu~tuklar~~yaz~imaktad~r).
5 Söylemezoglu Süleyman ~efik b. Ali Kemali,Hicaz Seyahatna~nesi, Daru'l-hilafe
1308/1310, ~stanbul Üniversitesi Tarih Yazmalar~~Nr. 4199, s. 354.
I' Hüseyin Hüsnü , Necid K~tas~n~n Ah~ Rl-i Umumiyesi, Kostantiniyye 1327, s. 45.
I
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ilk olarak, Cemaziyelaher 1236/ ~ubat 1820 tarihinde Mekke-i Mükerreme
Muhafin Ahmed Bey'in M~s~r Valisi Mehmed Ali Pa~a'ya yazd~~~~ve O'nun da
~stanbul'a gönderdi~i bir mektupta zikredilmektedir. Bu tarihte Necid ve
Hicaz bölgesinin M~s~r'a ba~l~~oldu~u dü~ünülürse benzeri belgelerin M~s~r
ar~ivlerinde de bulunmas~~gerekmektedir.
1236/1820 senesi Necid tarihinin en çalkanul~~dönemlerine rastlamakSuud'un burada tesis etti~i idare iki y~l
tad~n Vehhabili~i ~iar edinmi~~
kadar önce ~brahim Pa~a'n~n seferiyle sona erdirilmi~~ve ailenin ileri gelenleri Kahire'ye götürülmü~tü. ~brahim Pa~a 1819 ortalanna kadar Necid ve civar~nda sürdürdü~ü faaliyetleri s~ras~nda bedevilerin ileri gelenlerinden birço~unu devletin temsilcisi olarak tayin etmi~tir. Bu arada AN Suud ile müttefik olan Muhammed b. Mi~ari, Ali b. ~eyh ve o~lu Sa'd ile birlikte bir tak~m
urban ~eyhinin af dilekleri kabul edilerek serbest b~rak~lm~~lard17. 1819 y~l~n~n sonlar~nda, ~brahim Pa~a taraf~ndan affedilen Muhammed b. Mi~ari,
vehhabilerin merkezi Dir`iyyeenin tahribi s~ras~nda ba~s~z kalarak sa~a sola
da~~lan bir tak~m urban~~ba~~na toplayarak emirli~ini ilan etmi~se de ba~ar~l~~
olamam~~ur. Akabinde 1820'de Abdullah b. Suud'un o~lu ~mam Mi~ari da
ayn~~yolu deneyerek kendisini emir ilan etmi~tir. Fakat her ikisi de Necid içlerine gönderilen Osmanl~~Devleti'nin memurlar~~vas~tas~yla kontrol alt~na
al~nm~~lard~r.
3 Cemaziyelewel 1236 tarihli belge ise yukar~da zikredilen olaylara i~aret
etmekte ve Acman kabilesinin o s~radaki konumunu ~u ~ekilde dile getirmektedir:

Faysal el-Dtivey~[Mutayr Kabilesi Reisi] ve Muhammed b. Rabi`an'dan
[Uteybe Kabilesi ~eyhi] mektuplar getiren adamlar~=~bn Arifan ve arkada~lar~~taraf~m~za gelmi~lerdir. Hayli zamand~r firarda olan Türki,IS~~~~d ailesinden ~mam Türki] Acman, Kahtan ve Ariz-i Sebi7 kabileleriyle ittifak edip
bundan bir süre önce Dir`iyye'de yakalanarak bir konak mesafedeki Sudus'de
hapsedilmi~~olan Mi~'arPadh müfsidi kurtarmak arzusuyla, ans~z~n Dir'iyye'ye
7 Ba~bakanl~k Osmanl~~Ar~isi (BOA), Hatt ~~Hf~mayun (HH ) 36068.
8 Bu konu mahalli bir kaynak olan Tuhferul-Müstefid'de ~öyle anlaulmaktad~r: Mi~ari b.

Muhammed b. Muammer, Dir'iyye, Riyad ve civann~~istila etti~i s~rada Mutayr Kabilesi reisi
Faysal B. Diivey~'e haber göndererek, kendisine yard~m etmelerini istemi~tir. Onun Dir'iye'ye
gönderdi~i bir tak~m adamlar~~ansa~n ~ehre girip ~mam Mi~adnin kona~~n~~ku~atm~~lar ve onu
esir alarak hapsetmi~lerdir. Bu durumu ö~renen Faysal b. Türki de Dir'iyye'ye gelerek burada
bir ziyafet vermekte olan Muhammed b Mi~ari'yi ve o~lunu yakalay~p hapsettirmi~~ve ~mam
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gelmi~tir. Burada ~bn Muammeri yakalad~ktan sonra, ~bn Muammer'in
Riyad'da mukim o~lunu da yakalatarak hapsettirmi~tir. Ayr~ca Sudus'de
Mi~arrnin muhafazas~nda bulunan ~bn Muammer'in adamlar~na da mektuplar yazd~nlarak Mi~arinin serbest b~rak~lmas~~istenmi~tir. Mi~ari tam serbest
b~rak~laca~~~esnada, Dir'iyye yak~nlar~nda bulunan adamlanm~zdan Halil
A~a, Faysal el-Düvey~~ve Muhammed b. Rebi`an gazvelerde bulunarak
St~dus'e varm~~lar ve Mi~arryi ~bn Muammer'in adamlar~ndan al~p, zincirleyerek kendi muhafazalan alt~na alm~~lard~r. Bu arada oraya ula~an Türkrnin
ve ~bn Mt~amer'in adamlar~~derhal geri dönerek durumu Türkiye haber
vermi~lerdir. O da, çaresiz bir ~ekilde Mi~arryi kurtarmak sevdas~ndan vazgeçmi~~ve ~bn Muammer ile o~ullann~~öldürtmü~tür. Türki, yan~nda buluSebi`i urbamyla Riyad tarallanna gitti~i de ~bn
nan Acman, Kah tan ve
Arifanin rapon~ndan ve di~er ~eyhlerin ifadelerinden anla~~lm~~t~rg.
Yukar~daki belge, Acman kabilesinin, daha sonralar~~bölgede önemli bir
güç olu~turacak olan Suud ailesinden ~mam Türki ile ittifak içinde oldu~unu
göstermektedir. Bu tarihten sonraki belgelerde, gerek ~mam Türki ve gerek
onun halefleri hakk~ nda birçok bilgiler bulunmas~ na ra~men, maalesef
Midhat Pa~a'n~n Ahsa seferine kadar, bölgede önemli olaylara i~tirak etmi~~
olan Acman a~iretleri hakk~nda ~imdilik ba~ka kay~tlara rastlan~lmamaktad~r.
~lk vehhabi hareketinin 1818 y~l~nda ~brahim Pa~a taraf~ndan bast~r~lmas~ndan sonra, vehhabilerin merkezi olan Dir`iyye de bir daha imar edilmeyecek suretde tahrip edilmi~ti. Daha sonra vehhabileri etraf~nda toplayarak yeniden mezhebin canlanmas~n~~ sa~layan ~mam Türki, kendisine merkez olarak Dir`iyye yerine bugün de Suudi Arabistan'~ n ba~kenti olan Riyad~~seçmi~tir. Yukar~daki belgeden anla~~ld~~~ na göre, Riyad'~n vehhabiler taraf~ndan
merkez edi~~ilmesinde Acman, Kahtan ve Ariz-i Sebi`i kabileleri Suud ailesine
yard~mc~~olmu~lard~r.
Mi~adyi b~rakmad~~~~takdirde kendilerini ölchirece~i tehdidinde bulunmu~tur. Muhammed b.
Abdullah b. Abdulmuhsin Ak Abdulkadir el-Ensari el- Ahsai, Tuhfetul-Miistefid bi Tarihi? Alma
ve'l-Cedid, (Bundan sonra Tuhfetu'l-Mü stefid) Riyad 1982 (3. Bask~ ) s.146-47.
Nitekim bizim de verdi~imiz belgede ~mam Türkrnin, ~bn Muammere bu konuda mektuplar
yazd~rd~~~~anla~~ lmaktad~r. Ayn~~kaynak, Belgede geçti~i gibi Halil A~a ve Faysal ed-Dilvey~'in
~ mam Mi~ari'yi teslim ald~klar~n~~ilave etmektedir. Ancak Muhammed b. Rebi'addan söz etmemektedir. Tuhfetu'l-Miistefid , s. 147.
9 BOA, HH 19557 B.
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4- Midhat Pa~a'n~n Ahsa Seferi '° ve Acman A~ireti
1869 y~l~nda Ba~dat valili~ine atanan Midhat Pa~a, k~sa bir süre önce
Osmanl~~Devleti'nde uygulanmaya ba~ lanan yeni vilâyet sisteminin burada da
tatbiki için çal~~malar ba~latm~~t~ r. Ba~dat ve civar~nda giri~ti~i imar ve in~a
faaliyetleri yan~s~ra" Ba~dat'~n etraf~ndaki bedevi a~iretlerin meydana getirdi~i asayi~sizli~in önlenmesi için de büyük gayretler sarfetmi~tir '2. Ancak,
Midhat Pa~a'n~ n esas arzusu Basra Körfezi ve Arap Yar~ madas~'nda yayg~ nla~maya ba~layan ~ngiliz nüfuzunu önlemek idi. Arap Yar~ madas~'mn denetim
alt~na al~nmas~ n~n Ba~dat'~ n siyasi ve ekonomik yönden güçlendirilmesine
ba~l~~ oldu~una inanan Midhat Pa~a, burada h~zl~~ bir islahat hareketine
giri~mi~ ti. Akabinde de 1866'dan beri Kuveyt'te sürdürülen ve Basra'ya ba~lanmak suretiyle, Osmanl~~Devleti'nin oradaki nominal nüfuzunu gerçek hâkimiyete dönü~ türme faaliyetlerini de h~zland~rm~~t~ r. Bu gayretinin temelinde, çe~itli sebeplerden dolay~~uzun zamandan beri ihmal edilmi~~olan
Basra Körfezinde, Kuveyt'ten Maskat'a kadar, hatta bütün Arap
Yar~madas~'nda devletin do~rudan nüfuzunun kurulmas~~iste~i yatmaktayd~.
Nitekim Midhat Pa~a, Kuveyt meselesi 13 hakk~ nda Bab~âli'ye gönderdi~i bir
layihas~ nda, Kuveyt'in öneminden bahsederek, ~ngilizler'in Bahreyn üzerinde
nüfuz kurduklar~n~, ~imdi s~ ran~ n Bahreyn ile Kuveyt aras~ndaki Ahsa ve
Katif sahillerine geldi~ini; bunu da Kuveyt'in i~ galiyle neticelenebilece~ini
bildirmi~ tir. Bu yüzden orada tesis edilecek idarenin son derece önemli oldu~unu söyleyen Midhat Pa~a, böylece Ahsa'n~ n korunabilece~i gibi,
Bahreyn'in de elde edilebilece~ini haurlatm~~ur". Acman a~ireti o s~ ralarda
yukar~da ad~~ geçen bölgelerde da~~n~k bir ~ekilde ya~amaktayd~ lar.
Midhat Pa~a bu fikirleri do~rultusunda önce, Kuveyt'teki Al-i Sabah ailesini celbederek onlar~~ Osmanl~~ Devleti'nin hâkimiyetinde bulunmalar~ n~ n
önemine ikna etmi~~ve Kuveyt ~eyhini kaymakam olarak tayin etmi~ tir.
Akabinde, Basra tersanesini de bir düzene sokan Pa~a, art~ k Necid ve Ahsa'da
devletin mutlak kontrolunun sa~lanabilece~ine kanaat getirmi~ti.
I° Burada Ahsa seferi~~i~~~teferruatlar~ na girilmemi~tir. Ancak, Acman a~iretlerinin sefer s~ ras~ndaki rolünün iyi anla~~ labilmesi için, yine Osmanl~~belgelerine dayanarak sefer hakk~ nda
özet bilgi verilmi~tir.
~ l BOA, Ayniyat Defteri 851, s. 68-69, 97-98.
12 BOA, Ayniyat Defteri 851, s.72; Zev~-a, 14, 21,27 Te~rinievvel 1285, Nr. 30, 31, 32.
13 Bablâti Hariciye Nezareti, Kuveyt Meselesi, Dersaadet 1334, s. 1-10.
14 BOA, Dosya Usulü iradeler Tasndi (DU~T) 69/2.
Belleten C. LXIII. 9
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Ayn~~ s~ ralarda, Bab~âli' nin de Arap Yar~madas~ ndaki siyasetine yeniden
göz atma ihtiyaci hissetti~i anla~~lmaktad~r. ~ngiltere'nin muhalefetine ra~men Kuveyt'teki idare binalar~na ve gemilere Osmanl~~sanca~~n~n çekilmi~~
olmas~, uzun zamand~r Osmanl~~Devleti'nin d~~~politikas~nda sürmekte olan
zaaf~n~ n yava~~yava~~de~i~mekte oldu~unun bir i~aret idi. Ayr~ca Suvey~~kanal~ n~n aç~lmas~~da Osmanl~lar~n önüne Arap Yar~madas~'nda hâkimiyetlerini
güçlendirmeleri konusunda yeni f~ rsatlar koymu~tu. Bu hususu, Bab~âli'nin
1871de Yemen vilâyetine gönderdi~i bir yaz~dan aç~ kça anlamaktapz. Söz
konusu yaz~da, Suvey~~kanal~n~ n aç~lmas~yla Bahriye Nezareti'nin Basra
Körfezi ve K~z~ldeniz'e daha kolay ula~abilece~i, ayr~ca Basra tersanesinin ~slah~~ve K~z~ldeniz'de liman ve üslerin kurulmas~yla, devletin Arap Yar~madas~~
sahillerinde gücünü kolayca gösterebilece~i belirtilmekteydi. Böylece bölgedeki Arap ~eyhleri ve kabile reislerinin devlete olan ba~lar~~da kuvedendirilmi~~olacakt~~'5.
Bab~âli ile Midhat Pa~a'n~n fikirleri aras~ndaki bu uyumluluk Ahsa seferinin fikri arka plan~ n~~ olu~turmu~tu. Bundan sonra Midhat Pa~a, Ahsa seferini ba~latabilmek için uygun f~ rsatlar beklemeye ba~lad~. Nitekim bu f~ rsat,
Osmanl~~Devleti taraf~ndan daha önce babas~n~ n yerine Necid kaymakam~~
olarak tayin edilmi~''' olan Abdullah b. Faysal ile karde~i Suud aras~nda ç~ kan
ihtilaf~ n ~iddetlenmesiyle ortaya ç~ km~~~oldu.
5- Acman Asired - Suud b. Faysal ittifak~~
Vehhabi emirlerinden Suud b. Faysal'~n, karde~i Abdullah'a olan muhalefeti henüz babalar~~hayatta iken ba~lam~~t~. Hatta Palgrave, 1864'te Riyad'~~
ziyareti esnas~ nda Abdullah'~n karde~i Suud'u öldürmek için kendisinden
zehir istedi~ini iddia etmektedir '7. Babalar~~Faysal ise, öldü~ünde yerine o~lu
Abdullah'~n geçmesini tavsiye etmi~ti. Nitekim öyle oldu. Ba~lang~çta, taraftarlanyla bu duruma muhalefet eden Suud, emirli~i ele geçirmek için bir k~ s~m faaliyetlerde bulundu. Ancak Osmanl~~Devleti'nin Abdullah'~~babas~n~n
yerine Necid kaymakam~~ olarak tayin etmesi Suud'u zor durumda b~ rakt~.
Suud, karde~ine nazaran bedeviler taraf~ndan daha çok sevildi~inden davas~ ndan vazgeçmeyerek muhalefetini sürdürdü. Bir ara Ahsa ve Katif~~zabtederek, buradan geçen ~ranl~~ hac~~ve ziyaretçilerin geçi~lerin de engellemeye
15 ROA,

irade Meclis-i Mahsus (~MM) 1661 (Lef: 5).
BOA, ~MM 1381 (Lef: 2).
17 Z. Freeth- V.Winstone, Explorers of Arabia. London 1978, s. 186-87.
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kalk~~t~~18 . Suud, karde~ine kar~~~ittifaklar olu~turmak ve arka bulmak için o
s~ ralarda Osmanl~~ Devleti ile problemleri olan Asir ~eyhi Muhammed b.
Ayid'e müracaat etmi~~ancak ondan yüz bulamam~~ t~ r. Arkas~ ndan
Necran'daki Al-i Murra ve Al-i ~amir a~iretlerine ba~vurarak onlardan bir k~ s~m mal ve sava~ç~~yard~m~~al~p karde~i Abdullah'~n üzerine gitmi~~fakat yenilerek geri dönmü~tür.
Daha sonra Bahreyn ve Katar ~eyhliklerinden yard~m alma te~ebbüslerinde de bulunan Suud b. Faysal, buralardaki dahili çeki~melerden ve ~ngiliz
nüfüzundan istifadeyle hayli kuvvet ve itibar kazanm~~t~r. Mahalli baz~~ kayHalife'ye mensub
naklar~n zikretti~ine göre; Suud b. Faysal, Bahreyn'den
Ahmed b. Gatem 19 ve adamlar~~ ile hareket ederek" Ahsa'n~n Uceyr liman~na
gelmi~~ve burada Al-i Murra ve el- Acman a~iretleriyle21 birle~erek Ahsa üzerine yürümü~tür.
Yukar~da bahsi geçen hadiseler cereyan ederken ~ubat 1870'de bölgenin
durumu hakk~ nda Bab~âli'ye bir rapor takdim eden Midhat Pa~a ~u hususlara
dikkatleri çekiyordu:
Esas~nda Necid'in bir parças~~olan Bahreyn 'e ~ngilizler bir müddetten
beri müdahalelerini sürdürmektedirler. ~ngilizler uzun zamand~r göz diktikleri Maskat ~mam~~Azzani kand~rarak oray~~zabtedip tasarruflarma ald~ktan
sonra, bir süre önce de Bahreyn 'e gelerek eski Bahreyn ~eyhi Muhammed b.
Halife ve yeni ~eyhi Muhammed b. Abdullah'a ~ngiliz tabiiyyetine geçmelerini teklif etmi~ler ancak olumlu cevap alamam~~lard~r. Bunun üzerine onlar~~
tutt~klay~ p Bombaya göndererek yerine ~ngiliz taraftar~~olan ~sa [~sa b.
Halife] ad~nda birini tayin etmi~lerdir. Necid emirli~i yüzünden aralar~nda
hustimetin ba~göstermesi ve neticede Abdullahill Necid Kaymakam] olarak
tayin edilmesinden dolay~~karde~i St~l~d da Maskat taraflarma çekilerek
Ingilizlerin taraftar~~ve ayn~~zamanda Abdullah in dü~man~~olan Azzan ile birle~mi~tir. Abdullah da bunlardan intikam almak gayesiyle harekete geçti~inAyniyat Defteri 851, s. 35.
Ahmed b. Gatem, o s~ ralarda Bahreyn'in en nüfuzlu sahsiyederinden biri oldu~u anla~~lmaktad~ r. Bahreyn idarecileri ile de akrabal~~~~olan Ahmed b. Gatem'in Suud b. Faysal'a yard~ m~ n~ n gerekçesi hakk~nda mâlesef bilgimiz bulunmamaktad~ r.
2() Tuhfetul-Müstefid , s.168.
21 Tuhfetu'l-Müstelid'te, Acman kabileleri~~i~~~daha önce Abdullan b. Faysal kar~~s~ nda
Milh ve et-Taba meykilerinde ald~ klar~~yenilginin intikam~n~~ almak için kolayca Suud b.
Faysal'a yard~ ma ko~tuklar~~belirtilmektedir. A.g.e., s. 167.
18 BOA,
19
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den, bu durum, oralarada ecnebi müdahalelerine imkk~~verir hale gelmi~tir.
Bir süre önce Osmanl~~tabiiyetine geçmi~~olan Kuveyt Kaymakam] ile yap~lan
muhaberede, bölgeyi tarassut ederek vilâyete bilgi vermesi istenmi~~tir.
Ondan da gelen istihbarata göre, Abdullah kalabal~k bir toplulukla Maskat
taraflarma gitti~i halde fazla ilerlemeye cesaret edemiyerek Ahsa 'ya geri
dönmü~tür. Karde~i Suud ve müttefi~i Azzan, ~ngilizler'in deste~ini alarak
ona kar~~l~ k vermek için faaliyete geçmi~ler ve bu amaçla alt~~parça ~ngiliz
gemisi Ahsa sahillerine göndermi~lerdir22.
Midhat Pa~a ayn~~ yaz~s~ nda k~ sa bir süre önce Kuveyt'in idaresinin bir
düzene sokuldu~unu belirterek, ~ imdi de Necid Kaymakam~~ Abdullah'a
dü~manl~~~ n' bir tarafa b~ rakmas~~ için Müntefik emirleri vas~tas~yla tavsiyelerde bulunuldu~unu da eklemi~tir. Ayr~ ca muhalifi olan karde~ i Suud'a da
yine ayn~~arac~ lar ile haberler gönderilerek celbine te~ebbüs edildi~ini söyleyen Pa~a, bunlar~ n zay~f tedbirler oldu~unu, ve daha mükemmel tedbirler
al~ nabilmesi konusunda da talimatlar bekledi~ini arzetmi~tir.
Arizas~ ndan da anla~~ laca~~~üzere Midhat Pa~ a, asker göndermeden
Necid ve Ahsa'da i~ lerin düzene sokulabilece~ine inanm~ yordu. Bu yüzden
ayn~~ y~ l~ n sonbahar~ nda Bab~ âli'den gerekli izni alana kadar da bo~~durmad~ .
Bölgenin durumunu ke~fetmek üzere, Ba~dat'taki vilâyet memurlar~ ndan bu
i~e ehliyetli birkaç ki~ iyi As~~ r Vapuruyla tüccar k~l~~~~ve kimli~i alt~ nda Ekim
1870 ba~lar~ nda Katif, Ahsa, Bahreyn ve Maskat taraflarma göndermi~tir21.
Suud, karde~ i Abdullah'tan daha tedbirli ve ayn~~ zamanda anne taraf~~
bedevi oldu~u için Necid kabilelerine daha sevimli geliyordu. Öte yandan
vehl~ abilik konusunda da karde~i kadar kat~~ olmad~~~~için vehhabi muhalifi
kabileler taraf~ ndan da kolayca taraftar bulmaktayd~ . Necid'deki kabileler
üzerinde kazand~~~~bu nüfüzun~~~~ngilizlerden ald~~~~maddi ve manevi destek
sayesinde daha da güçlendirmi~ti. Yukar~ da bahsi geçen ke~ if heyeti dönii~lerinde Suud'un karde~ inin üzerine gitmek üzere Katif ahâlisi ve civardaki urban ve (burada kasdedilenlerin Acman ve Mutayr a~iretleri oldu~u daha sonraki yaz~~ malardan anla~~ lacakur) Bahreyn ~eyhi ile anla~ ti~~na dair istihbarat edindiklerini bildirmi~lerdi. Nitekim k~ sa bir süre sonra bu istihbarat
do~rulanm~~ t~.
BOA, iMM 1677, Lef: 6.
Vesika.
2 Midhat Pa~a.., s. 107.
22

23 Aym
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Midhat Pa~ a 21 Ocak 1871'de ~stanbula çekti~i telgraf~ nda, Abdullah'~ n
karde~i ve dü~man~~ olan Suud'un Maskat taraflar~ ndan toplad~~~~askerlerle ve
Ingilizlerin yard~ m~ yla Basra Körfezi'ndeki Katif ve Ahsa ve di~er baz~~bölgeleri zabtetti~ini bildirmi~ tir. Bu durumda Neci sahillerinde idare fiili olarak
Suud'un eline geçmi~ ti 25. Nitekim Midhat Pa~a da yukar~ da belirtilen telgraf~ nda, asker gönderilerek Necid bölgesi Suud'un elinden kurtar~lmad~~~~takdirde daha önce ya~anan Yemen meselesinden daha vahim bir hale gelece~ini söylüyordu 2°.
Midhat Pa~a, Katif taraflar~ na asker ç~ karup Abdullah'~ n taraftarlar~ n~ n
desteklenmesi ve dü~manlar~ n~ n da Ahsa K~ tas~ 'ndan ç~ kar~ lmas~~ suretiyle
oralarm emniyet alt~ na al~ nmas~ n~ n yegane tedbir oldu~una inanmaktayd~ .
Pa~a, bu tahrirat~ nda Ahsa üzerine dü~ündü~ü askeri harekat~ n planlar~ n~~ve
bunun için asker, mühimmat, vapur v.s, cinsinden nelere ihtiyaç duydu~unu
da aktararak bu konuda ne kadar kararl~~ oldu~unu göstermi~ tir27.
Bu arada Suud'un da bo~~durmay~ p, ittifak~ na Cebel-i ~ammar emini ~bn
Re~id'i ald~ ktan sonra, Abdullah'~~ s~~~ nd~~~~Kasim bölgesinden de kaç~ rtm~~u.
Ayr~ca ~rak taraflar~ nda da bir k~s~ m urban ve a~ iretleri taraf~ na çekmek için
faaliyetlerde bulundu~u 16 Mart 1871'de Ba~dat'tan gelen ba~ ka bir telgrafdan anla~~ lmaktad~ r28.
Midhat Pa~a bir yandan Bab~ ffii ile bu konudaki yaz~~malar~~sürdürürken,
di~er yandan da ~ubat ay~~ ba~lar~ nda çöl içerilerinde peri~an bir durumda
olan Abdullah b. Faysal'a te~vik ve destek bab~ nda bir mektup göndermi~tir.
K~ sa bir süre sonra, Abdullah, kendisine ula~an bu mektup sayesinde Aneze
gibi baz~~ a~ iretleri celbederek kuvvet toplamaya çal~~m~~~ve Ba~dat'a da bir
adam göndererek resmen yard~ m talebinde bulunmu~tu2 .
Midhat Pa~a'n~ n Ahsa seferi haz~ rl~ klar~~ yapt~~~~haberlerinin yay~ lmas~~
~ ngiltere'yi tela~a dü~ürdü~ü gibi, bölgedeki a~ iretlerin aras~ ndaki dengelere
de tesir etmi~ tir. Nitekim Pa~a seferin hemen ba~~ nda, 6 Safer 1288/26 Nisan
1871 tarihinde Sadaret'e bilgi vermek için yazd~~~~tahriraunda bu konuda
~unlar~~ söylemektedir:
25 Saudi Arabia Government (SAG), Me~norial I, s. 247.

BOA, ~MM 1667 (lef: 3).
27 Ayn~~Vesika, (Lef: 4).
28 Ayn~~Vesika (Lef: 5).
2° Ayn~~ ~rsika, (Lef: 6).
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...Necid'in hal-i haz~n hakk~ nda Abdullah b. Faysal'clan ve Kuveyt kaymakam~ndan al~nan haberlere göre; önce Ba~dat'tan askeri kuvvetlerin sevkolunaca~~, akabinde de askerin hareket etti~inin haberleri a~iretler ve urban aras~nda yay~lmas~~üzerine, bütün urban Abdullah b. Faysal'a ba~l~l~klar~n~~bildirmi~lerdir. Suud b. Faysal 'in yan~nda ise sadece Acman kabilesi kalm~~t~r. Suud da Bahreyn tarallarma kaçma haz~rl~klar~~içindedir. Abd~~llh b.
Faysal ise, yan~nda bulunan a~iret ve ~~rban ile, Riyad-Ahsa aras~nda Rahime
denilen mevkide askerin gelmesini beklemektedir. Ayn~~~ekilde Aneze urban~n~n da Kuveyt'in üst taraflar~nda bekledikleri anla~~lm~~t~r. Askerlerin ise
Müntefikten kendilerine kat~lacak ~ah~slar ile birlikte, Basra'dan hareket
ederek Nisan sonlar~na do~ru Kat:11'a ula~acaldar~~tahmin edilmektedir..'°.
Belgeden de anla~~laca~~~üzere Ahsa seferinin ba~lad~~~~s~ralarda Suud b.
Faysal'~n yan~nda kalan sadece Acman kabileleri olmu~~ve bu durum seferin
sonuna kadar sürmü~tür.
Bütün haz~rl~klar~n~~tamamlayan Ba~dat, Nafiz Pa~a kumandas~ndaki askeri sevkiyau ba~latm~~~ve May~s'~n ba~lar~nda bütün kuvvetler, mevcutlanyla
birlikte nehir vapurlanyla Basra'dan Fave'ye ula~m~~t~ . Buradan, askerler
normal vapurlar ile mühimmât ve erzak ise yelkenliler ile 17 May~s'ta hareket
ettirilerek Kuveyt'e sevkedilmi~lerdi. Burada büyük bir törenle kar~~ lanan
ordu Kuveyt'in do~usunda kurulan kampta bir gün kalm~~t~ r. Ertesi gün
Nafiz Pa~a kumandas~ ndaki ordu, Kuveyt Kaymakam~~Abdullah el-Sabah'~n
da gemilerinin i~ tirakiyle denizden hareket ederken; Kuveyt civar~ nda orduyu desteklemek üzere toplanm~~~olan a~iret ve kabile kuvvetleri de Katif
üzerine gitmek için karadan hareket etmi~lerdir:4'. Kuveyt'ten hareket edildi~inin dördüncü günü Re'su't-tennure denilen mevkiye ula~an birlikler 26
May~s'ta karaya ç~km~~t~r.
Nafiz Pa~a, s~ rayla Katil', Demmam ve civann~~ele geçirerek burada bulunan Suud'un kuvvetlerini etkisiz hale getirmi~~ve elde edilen kalelere yeterli
say~da asker ve muhaf~ z b~ rakarak, 7 Haziran'da daha önce ele geçirilen
Katif a dönmü~tür".
Ayn~~ gün Nafiz Pa~a, Ba~dat vileyetine çekti~i telgraf~nda ~u bilgileri veriyordu:
3° BOA, frade Dahiliye (~ D) 44002 (Lef: 3).
Ayn~~irsika, (Lef: 2); Ayniyat Defteri 851, s.114, 170.
32 Ayn~~Vesika, (Lef: 5).

31
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Katif Kalesi sava~~larak, etraf~nda kaleleri olup içinde toplar bulunan
Demmam, Anek, Dareyn ve Tarüt kaleleri ise sava~~lmadan ahnm~~t~r.
Bunlar~n içinde bulunan elli kadar demir ve tunç top ile haylica mühimmat
ve cephane de ele geçirilmi~tir. Ayr~ca Katif~n etraf~ndaki kasaba ve köyler
tamamiyle devlete itaatlerini bildirmeleri üzerine yedi sekiz a~iretin ~eyh ve
reisleri de ordugaha gelip itaatlerini arzetmi~lerdir". Bunlar~n hepsine emin
verildi~ini belirten Pa~a, ~imdilik Katil' ve çevresinde bir problemin olmad~ ~~ n~~da ilave etmi~tir.
Katif ta bir tak~m düzenlemeler yapan Nafiz Pa~a son geli~meleri ise 12
Haziran'da Ba~dat'a çekti~i telgrafiyla bildirmi~tir. Buna göre Katil' ve sahilleri tamamen emniyet alt~ na al~nm~~~ve ahaliye de güven verilmi~tir. Nafiz
Pa~a yak~ nda Ahsa taraf~na gitmek üzere haz~ rl~ klar yapt~~~ n~~belirterek nakliyat için itaatlerini arzetmi~~a~iret ve kabilelerden bin deve tedarik etmekte
oldu~unu ilave etmi~tir".
Kendisine ula~an bu bilgilerin ~~~~~ nda Midhat Pa~a, 21 Haziran'da
Sadaret'e bir layiha takdim ederek o güne kadarki geli~melerle ilgili de~erlendirmelerini bildirmi~tir. Pa~a ayr~ca, Katif ile yap~lan muhaberelerin neticesinde harekât~ n arzu edildi~i ~ekilde devam etti~ini ve halk~ n gönlünün
kazan~ld~~~ n~~belirterek, Padi~ah'~ n tebriklerinin de kumandana iletildi~ini
de ifade etmi~tir. Necid K~ tas~ n~ n en müstahkem mevkiinin ele geçirildi~ini
ve daha büyük ve geni~~olmakla birlikte istihkamlar~~zay~f olan Ahsa K~ tas~ n~ n
da kolayca ele geçirebilece~ini belirten Pa~a, ~imdilik Katif tan oraya yap~lacak sevkiyat~ n haz~ rl~~~n~ n sürdü~ünü de ilave etmi~tir.
Tam bu s~ ralarda Abdullah b. Faysal da Mekke Emirli~i ve Hicaz vilâyetine tarihsiz birer mektup göndererek36, Necid'deki son durumu bildirmi~tir.
Abdullah b. Faysal Hicaz Valili~ine yazd~~~~mektubunda ~öyle demektedir:
(Lef: 9).
~D 44196, (Lef: 4). Midhat Pa~a da Katif ~~ziyaretinden sonra Sadaret'e takdim etti~i layihas~ nda ayn~~ hususa de~inerek, Katif ve civarm~n bütünüyle ~ii olmas~ndan ötürü Necid
kaymakamlarindan eziyetler gördüklerini, hatta ev ve dükkânlarinin bile tahrip edildi~ini söylemektedir. BOA. ~D 44930, (Lef: 4).
35 BOA, ID 44196, (Lef: 1).
36 Mekke Emâreti'ne yaz~lan mektubun süred 21 Haziran 1871'de Mekke Emin i ve Hicaz
Valisinin ortak arizas~~ ile Sadaret'e takdim edilmi~tir. Bundan, söz konusu mektuplar~ n Haziran
ortalar~ nda yaz~ld~~~~anla~~lmaktad~ r. Ay~n Vesika, (Lef: 2).
33 Ayn~~Vesika,
3 BOA,
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.. Bu taraflar~n durumundan sual edilirse, Necid diyarmdan ç~karak kuzeye do~ru giderken, Suud'un zulmüne tahammül edemeyen Necid ahalisi
geri dönmemizi talep etmi~tir. Bunun üzerine geri dön ölmü~~ve ~u anda da
Necid ahalisi genel olarak itaat alt~na al~nm~~t~r. Suud ile taraftarlar~~olan
Acman cemaati üzerine Ba~dat vilayeti arac~l~~~yla on adet gemi ile asker
gelmektedir...37
Mekke emirine yazd~~~~mektupta da benzeri ifadeler kullanan Abdullah
b. Faysal karde~i Suud ve yan~ ndaki a~iretler için ~u bilgileri vermi~tir:
gelece~imi haber alan ahali Suud 'un taraftar~~ve müteallikatm~n hepsini Riyad'tan kovmu~lard~r. Onlar da Beni Temim kabileleri merkezi olan
Huta'ya gitmi~lerse de oradan da kovulmu~lard~r. Bu arada bir tak~m ya~ma
ve gasb hareketlerine de giri~mi~lerse de taraf~mdan engellenmi~lerdir.
Suud'~~~ bulmak üzere Cudeh taraf~na adam gönderilmi~tir. Ba~~~iyice s~k~~an
ve Ahsa'n~n sa~~
taraflar~n] mekan tutan Suud 'un yan~nda Acman taifesinin
d~~~nda hiç kimse kalmam~~t~r... 38.
Abdullah b. Faysal'~ n ifadelerinden, en büyük rakip olarak Acman a~iretlerini gördü~ü anla~~lmaktad~r. Öyleki, Midhat Pa~a'n~n seferinin bile Acman
a~iretleri üzerine yap~ld~~~n~~dü~ünmektedir.
Midhat Pa~a, Nafiz Pa~a'n~ n, Katif taraflar~ ndan gönderdi~i telgrafa 22
Haziran tarihli telgrafa dayanarak 1 Temmuz'da Sadaret'e çekti~i telgrafiyla
son geli~meleri bildirmi~tir. Buna göre:
S~~~~d ailesinden memnun olmayan Katil' ve civar~ndaki Es-SebV, ~~rsan,
Es-Samleh, el-Abidin, Es-Siyafe, el-Avarim, el-Ali, el-Muhenna, ~in~ 'sSablyyeh, el-Amayir, Ez`a, ibn Hacir, el-Ham dam, Cebur, Beni Nehd,
Re~ayide gibi onalt~~kabileye mensub Necid Urban~~Nafiz Pa~a'n~n ordugâh~na gelerek devlete itaatlerini bildirmi~lerdir. Geride kalan Mutayr ve
Acman a~iretlerinin de yak~nda gelip itaatlerini arzedeceklerine dair haberler ahnmaktayd139.
Di~er taraftan Katif taki düzenlemelerini ve daha önce belirtilen sefer
haz~ rl~ klar~ n~~ tamamlayan Nafiz Pa~a, Haziran ay~~ sonlar~ na do~ru Ahsa'ya
gitmek üzere harekete geçmi~tir. Yakla~~ k on oniki günlük bir yolculuk neti37 BOA, ~D

44196 (Lef :3).

38 Ayn~~Vesika.
3tI

BOA, ~D 44142, (Lef: 2).
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cesinde harekât~~planland~~~~biçimde tamamlayan Nafiz Pa~a, ba~ta Ahsa'n~n
merkezi Hufûf olmak üzere bütün Ahsa bölgesine hakim olmu~tur. Suud
ad~ na Ahsa civar~ ndaki kalelerde muhaf~zl~ k yapanlar~ n ço~u askeri birliklerin hareketini duyunca firar ettiklerinden önemli bir mukavemetle de kar~~ la~~lmam~~ur 4°.
Nafiz Pa~a 15 Temmuz'da Midhat Pa~a'ya çekti~i telgraf~ nda, askerin
Ahsa'ya hakim oldu~unu ve cuma günü Hufûf camisinde hutbenin askeri
müftü Seyyid Davud Efendi taraf~ndan Padi~ah ad~na okundu~unu bildirmi~tir".
Ayn~~s~ ralarda Hicaz valisi ve Mekke emirinin mü~tereken Bab~âli'ye yazd~klar~~23 Temmuz 1871tarihli bir raporda son durumlar hakk~ nda bilgi vererek, Suud b. Faysal ve Acman kabileleri aras~ ndaki ittifaka dikkat çekmekteydiler. Söz konusu yaz~da; Suud b. Faysal'~ n Acman Kabileleri ile ittifak
ederek Riyad'~~istila etti~ini ve Abdullah b. Faysal'~ n da Kahtan taraflar-ma
çekilerek Hicaz'dan yard~m istedi~i de özellikle belirtilmi~ti. Abdullah b.
Faysal'~n yard~m iste~i üzerine bir f~ rka askeri harekete geçiren Hicaz vilâyetinin bu davran~~~~Dahiliye Nezareti taraf~ ndan uygun bulunmam~~ t~r.
Nitekim, 30 Temmuz 1871 tarihinde, Dahiliye Nezareti'nin Hicaz vilâyetine
gönderdi~i yaz~da, söz konusu askerlerin derhal geri çekilmesi istenmi~tir42.
Dahiliye Nezareti'nin bu tavr~, esas~nda, Abdullah b. Faysal'~ n Ba~dat vilâyeti yerine Hicaz'dan yard~m istemi~~olmas~ndan kaynakland~~~~anla~~lmaktad~ r. Zira bu tavr~~ile Abdullah, adeta, Ba~dat vilâyetinin Necid ve Ahsa'daki
uygulamalar~ ndan rahats~z oldu~unu imâ etmi~ti.
6- Acman Muharebesi
Nafiz Pa~a Ahsa'ya hakim olduktan sonra, burada bir tak~m askeri ve
mülki düzenlemeler yapmaya ba~lad~. 1871 y~l~n~ n sonbahar~ na kadar süren
bu düzenlemeler s~ ras~ nda en çok üzerinde durdu~u husus kabile ve a~iretlerin devlete itaatlerini sa~lamak olmu~tur. Ancak, gerek Osmanl~~belgelerinden ve gerekse Suud kaynaklar~ ndan anla~~ld~~~ na göre, ayn~~y~l~ n sonlar~na
do~ru, Suud b. Faysal yan~ ndaki kabileler ile Ahsa'ya sald~ rarak buran~n idaresini yeniden ele geçirmeye çal~~m~~t~r.
4° BOA, ~D 44230, (Lef: 5).
BOA, ~D 44409.
42
BOA, Ayniyat Deteri 871, s.179.
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Suudi Arabistan kaynaklar~~Suud b. Faysal'~ n bu giri~imini el-Murra ve
di~er bir k~s~m kabileler ile yapt~~~n~~söylemektedir 43. Buna kar~~l~k Osmanl~~
belgelerinde muharebenin detaylar~~hakk~nda fazla bilgi bulunmamakla birlikte, Ahsa'ya yap~lan bu sald~r~ya Acman Muharebesi ismi verilmektedir.
Ahsa seferinin hemen arkas~ ndan bizzat Ahsa'ya giderek hareketin sonuçlar~n~~yerinde gören Midhat Pa~a, seferin sonuçlar~~ile ilgili olarak
Istanbul'a gönderdi~i mufassal raporunda Acman Muharebesi hakk~nda ~unlan söylemekteydi:
..Nafiz Pa~a ve yan~ndaki di~er subay ve emirlerin gayretleri ile Ahsa'daki
askerin rahat ve huzurlar~~yerindedir. Özellikle son günlerde Suud b. Faysal
ile birlikte askerlere mukavemet eden yedi sekiz binden fazla Acman ve
Murra ~~rban~na kar~~~igneli tüfekli iki tabur asker gönderilmi~tir. Bunlar
muharebe meydan~nda e~k~yan~n be~-alt~~ yüzünü katletmi~~ve pek ço~u da
yaral~~olarak firar etmi~tir. Buna mukabil askerler sadece iki ~ehid vermi~~ve
yedi sekiz ki~i de yaralanm~~~t~r. Acman ve M~~rra a~iretlerinden a~~r~~bizar
olmu~~ve pek çok hasara u~ram~~~bölgenin yerle~ik ahalisi de bu muvaffakiyetten oldukça memnun olmu~lard~r'''.
Daha sonraki y~llarda yay~nlanan hat~ ralar~ nda ise Midhat Pa~a ayn~~ olay~~
~öyle özedemi~tir:
..Bir aral~k Suud (b. Faysal) ve taraftarlar~, yerli a~ayir tak~m~ndan yedi
sekiz bin kadar ha~arattan olu~an bir cemiyet ile Aksa üzerine gelmi~~ise de,
askeri firkada bulunan Liva Hamdi Pa~a kumandas~yla üzerlerine gönderilen
iki tabur asker, bunlar~~defaten darb ve tenldl etmekle art~k Suud tak~m~n~n
bir daha harekâta mecalleri kalmam~~t~r".
Suud b. Faysal'~n Ahsa'ya yapm~~~oldu~u sald~nda ba~l~ca yard~mc~lar~n~n
Acman a~iretleri oldu~unu ba~ka belgelerden de anlamaktarz. Nitekim,
Midhat Pa~a, 24 Ocak 1872 tarihinde seraskerli~e yazd~~~~bir takririnde,
Acman Muharebesi'nde yararl~l~ k gösteren subay ve bir tak~ m sivil kimselere
ni~an verilmesini istemi~tir. Midhat Pa~a'n~n bu iste~i kabul edilerek yedisi
asker ve dokuzu sivil olmak üzere on alt~~ ki~iye ni~an gönderilmi~tir.
46.
45 SAG, Memorial

1, s. 257.
44930 (Lef: 1).
45 [Midhat], Ali Haydar Midhat, a.g.e., s. 115-116.
BOA, ~D 45008 (Lef 1, 2, 3).
44 BOA, ~D
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Bu konu ile alakal~~bir ba~ka bilgi, dolayl~~da olsa Necid askeri kumandan~~Nafiz Pa~a'n~ n 21 Ocak 1872 tarihinde Ahsa'dan Midhat pa~a'ya gönderdi~i takririnde bulunmaktad~r. Osmanl~~askeri Ahsa'ya iyice yerle~ip, burada bir mutasarnfl~k te~kilinden sonra, isyan halindeki a~iretler de yava~~yava~~gelerek ba~l~l~klar~n~~bildirmeye ba~lam~~lard~ . Bu durumda dayand~klar~~
güçleri kaybeden ve Ahsa üzerinde ayr~~ayr~~nüfuz kurma ümitlerini yitiren
Abdullah ve Suud karde~ler ittifak aray~~lar~~içine girmi~lerdir. Bu haberlerin
yay~lmas~~üzerine bahsi geçen talu-iri gönderen Naf~z Pa~a, takririn önemli
bir bölümünü Acman a~iretine ay~rm~~t~r.
Abdullah b. Faysal ile Suud b. Faysal'~n aralar~nda ittifak has~l oldu~u ve
mevcut kuwederinin azald~~~~~ayialar~~gün be gün halk aras~nda yay~lmaktad~r. Adnan ve el-Murra a~iretkrinden bir çok firka müsabele bahanesiyle bu
civarlarda toplanmak tad~r. Acman a~ireti me~ayihlerinden olan Mansur b.
Muneyhir de, Rakan'~n kurdu~u dolap, hile ve fesad~n ayn~n~~kurup vakit kazanmak niyyetinde oldu~u görülmektedir. Bu konuda gerekli tedbir al~nmakta ise de 2 ~evval 1288 tarihinde de arzetti~im gibi, buradaki askerin
mevcudun un artt~r~lmas~~gerekmektedir. Mansur b. Muneyhir, görünü~te
Suud'un yan~nda toplanm~~~olan isyankar a~iretleri da~~tmak bahanesiyle buraya gelerek eman taleb etmi~tir. O bunu bir hile ve desise olarak yapmak istemi~~ise de gerçekten kendisine verilen teminatlar ile hükümete ~s~nd~rdm~~~
ve O da S~~~~d'tan yüz çevirmi~ tir. Bunun üzerine kabilesinin itaatlerini de arzetmi~~ve gereken yap~ld~ ktan sonra müsabelesine izin verilmi~ tir.
Müsabeleden sonra, Kuveyt ile Alma aras~nda bir yerde ikametleri de uygun
görülerek oraya gönderilip ikamet ettirilmi~lerdir. Kendisi ve ahalisinin yerle~ik ahali gibi kasaba ve köylerde iskân ederek, zimatla u~ra~malarn~m hay~rl~~olaca~~, Mansur b. M~~neyhir'e tavsiye edilmi~ tir. O da memnuniyetle bu
görü~e kaulm~~ur. Ancak mevsimin k~~~olmas~~ve k~sa bir süre önceki peri~an
hallerinden dolay~~~imdilik iskân edilmelerinin mümkün olmad~~~n~~belirterek; gelecek sene devletin uygun gördü~ü bir yere yerle~eceklerine dair söz
vermi~tir.
Ayn~~~ekilde, bunun akabinde, el-Murra a~ireti reisi ve Suud b. Faysal'~n
her hususta müste~ar~~ve her i~inde yard~mc~s~~olan Faysal b. M~~rzaf da eman
takb etmek üzere bu tarafa gelmi~tir. Kendisine de gereken ilgi ve alaka gösterilmi~~ve a~iretini celbet~nek üzere dönmesine izin verilmi~tir. Bu durumda
Faysal b. M~uzaf~n da Suud b. Faysali terketmesiyle Suud'un kuwederi iyice
azalm~~ur; yak~nda yaln~z kalaca~~~bu gidi~attan anla~~lmaktad~r. Bu yüzden
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St~ud b. Faysal'a yumu~ak bir uslüp ile bu tarafa gelmesi yaz~lm~~t~r. Ancak bilindi~i gibi, hal-i bedeviyette bulunan ve henüz hükümet-i seniyyenin ne oldu~unu bilmeyen mezkür a~iretlerin itaat dairesine girmelerine ve söz vermelerine itimad edilmemelidir. Zira f~rsat buldukça yine ah~t~klar~~~ekavetlerine devam edecekleri bilinmelidir..47.
Ba~dat valisi Midhat Pa~a, Necid kumandan~ ndan gelen bu yaz~y~~ 28
~ubat 1872 tarihinda Sadaret'e takdim ederken ~u ifadeleri kullan~yordu:
Necid k~ tas~nda bulunan vah~i a~iret ve kabilelerin en çok ~ekavet ve mazarratlanyla bilinen el-M~~rra ve Acman a~iretleridir.. Bu a~iretlerin reisleri
gayet dessas ve hilekar adamlar olduklar~ndan bunlar~n sözlerine ve taahh~ldlerine güvenilemez. Ancak geçenlerde gördükleri ~iddetli tedibat üzerine
kendilerine gösterilen mahalde istikrarlar~~için zahiren de olsa söz vermi~lerdir. Zaten ~u s~ralarda isyana mecalleri olmad~~~~anla~~lmaktad~r.
Kendilerine iyi muameleye devam edilirse gerçekten devlete itaat edecekleri
tablidir..48.
Yukar~daki belgelerden de anla~~laca~~~gibi, gerek Necid Kumandan~~
Nafiz Pa~a ve gerekse Midhat Pa~a, devletin Ahsa'da hakimiyetini tam olarak
tesis edebilmek için özellikle Acman ve Murra a~ iretlerinden emin olunmas~~
gerekti~ine inanmaktayd~lar.
Söz konusu belgelerde ise her iki a~ iretin reislerinin hile ve desiselerinden bahsedilmesi de tesadüfi olmasa gerektir. Anla~~lan Acman muharebeleri s~ ras~ nda veya hemen sonras~nda Acman a~ireti ~eyhlerinden olan Rakan,
önce devlete kaat edece~ini bildirmi~, sonra da sözünde durmapp Suud ile
i~birli~i ederek isyan etmi~tir. Olay~n geçti~i tarihlerde bu konu ile alakal~~
olarak kaleme al~nm~~~yukar~dakinden ba~ ka bir belgemiz olmamakla birlikte; geç tarihli belgelerden Rakan'~n i~ledi~i bu suçu kar~~l~~~nda Ni~'e sürüldü~ü anla~~ lmaktad~ r. (Bu konu ile ilgili geli~meler a~a~~da ele al~nacakt~r).
Midhat Pa~a'n~n ve Nafiz Pa~a'n~n yukardaki tahrirat~, 28 Mart 1872 tarihinde Sadaret taraf~ndan Padi~ah'a sunularak "Necid k~ tas~ndaki el-M~~~-ra ve
Acman a~irederinin Ahsa ile Kuveyt aras~ nda bir yere yerle~tirilmeleri" konusunda izin istenmi~tir. 29 Mart 1872'de ç~ kan Padi~ah'~ n iradesiyle Midhat
17 BOA, ~D

18 BOA, %D

45052 (Lef: 2).
45052 (Lef: 1).
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Pa~a ve Nafiz Pa~a'n~ n bölgenin nizam ve intizam~~için uygun gördükleri tedbirleri almalar~ na müsaade edilmi~~ve bu durum 2 Nisan 1872'de Midhat
Pa~a'ya ~u ifadeler ile bildirilmi~tir:
Necid k~ tas~nda bulunan Acman ve el-Murra a~iretleriyle Abdullh b.
Suud'un hal-i haz~rdaki durumlar~~hakk~ndaki tahriratlarm~z Padi~ah'a arzedilmi~tir. Ad~~geçen a~iretlerin (Acman a~iretinin) Kuveyt ve Ahsa aras~nda
isk'n edilip devlete sürekli ba~l~hklarm~n sa~lanmas~~ve St~ t~d b. Faysal ile irtibatlarm~n kesilerek bölgenin asayi~m~ n temin edilmesi; bunun için oradaki
askerin artt~r~lmas~~dü~ünceleri Padi~ah taraf~ndan takdir ve kabul edilmi~tir.
Bir an önce bu hususlarm icraya konulmas~~da Padi~ahm isteklerindendir"'.
Nitekim gerek Midhat Pa~a ve gerekse Nafiz Pa~a, Padi~ah taraf~ ndan da
takdir edilmi~~olan tedbirleri almak için yo~un çaba sarfetmeye ba~lam~~lard~ . Bölgede mülki idarenin tesisiyle birlikte bir tak~ m imar ve in~a faaliyetlerine giri~ilmi~ti. Ancak, bu s~ ralarda aleyhinde bir tak~ m dolaplar çevrilmesinden dolay~~ rahats~z olan Midhat Pa~a, Ba~dat valili~inden istifa etmi~~ve
giri~imleri yar~m kalm~~t~ r. Yerine May~s 1872'de Mehmed Rauf Pa~a getirilmi~tir5°. Mehmed Rauf Pa~a da, Nafiz Pa~a'n~n yerine, Necid kumandan~~olarak Ferik Mehmed Pa~a'y~~ tayin etmi~tir. Bunun üzerine Haziran 1872'de
Ahsa'ya ula~an Mehmed Ferik Pa~a, Nafiz Pa~a ile devir teslim i~lerine ba~lam~~ t~ r". Bu devir teslim s~ ras~ nda Necid ve Ahsa'da asayi~in yerinde
oldu~unu gören ve esas~ nda bölgenin durumuna vak~ f olmayan yeni
idareciler, a~ iretlerin kontrolunu eskisine nisbede daha gev~ek tutmu~lard~ r.
Hatta ~stanbul'a yazd~ klar~~ tahriratlar~ nda Suud b. Faysal'~ n yaln~z kalarak aç
ve sussuz çöllerde dola~t~~~ n~~bildirmi~lerdi. Halbuki bu kanaaderinin yanl~~~
oldu~unu k~ sa zaman sonra kendileri de fark edecekler ve yeni tedbir
aray~~lar~ na giri~ eceklerdi. Konumuzun haricinde olan bu hususun
ayr~ nt~lar~ na burada girilmeyecektir.
Mehmed Rauf Pa~a, Necid meselesinin Abdullah b. Suud ve Suud b.
Faysal'~ n d~~~ nda halledilemeyece~i dü~üncesiyle onlar ile ayr~~ ayr~~ haberle~meye ba~lam~~t~ r. Gayesi Necid mutasarr~fl~~m~~ bunlardan birisine vererek
meseleyi halletmek idi. Ancak, Bab~âli ayn~~ görü~te de~ildi. Zira bunlardan
bölgeye kim hakim olursa olsun yine çeki~ menin devam edece~ine inan~ BOA, Ayniyat Defteri 851, s.7.

5° [Midhat], Ali Haydar Midhat, a.g.e., s. 125-128.
5 1 BOA,

~D 45592 (Lef: 1, 2).
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yordu. Bu da bölgede yap~lan askeri harekat~~anlams~z k~lacaku. Bunun için
ba~ka birisinin mutasarr~fl~~~~öngürülmü~tü. Bu arada bölgedeki askerin geri
çekilmesine karar verildi. Neticede, Beni Halid a~iretinden ~eyh Bezi` b.
Urey`ir 1874 ba~lar~ nda Necid mutasarnfi olarak tayin edildi.
Di~er taraftan bir süre önce karde~i Suud ad~na görü~meler yapmak
üzere Ba~dat'a gelmi~~olan ve orada ikamete mecbur edilen Abdurrahman b.
Faysal'~ n serbest b~ rak~ lmas~~52 yeni problemlerin do~mas~ na sebep olmu~tur.
Zira Abdurrahman b. Faysal Bahreyn yoluyla Ahsa'ya gelerek, Acman, elMurra ve Beni Hakir kabilelerinden toplad~~~~binlerce ki~i ile Ahsa'n~n merkezi Hufüfu basarak, buradaki memur ve askerlerin yan~~s~ ra, onlar~~destekleyen halktan pek çok insan~~da katletmi~tir53. Bu olaylardan sonra yerli ahaliden birinin mutasarr~f olarak atanmas~ n~ n mahzurlar~~ dikkate al~narak,
Necid mutasamflar~~ do~rudan Bab~âli taraf~ ndan tayin edilmeye ba~lanm~~ur.
Bu arada Suud b. Faysal'~ n ölümü ve 1874'ten itibaren devletin Ahsa ve
civar~ nda tam bir hâkimiyet tesis etmesi üzerine, art~ k bölgede büyük çapl~~
a~iret isyanlarm~n önü kesilmi~tir. Bundan sonra gelen bilgilerin ço~u adi inz~bat vakalar~~ve a~iretlerin birbirleri aleyhine yapt~klar~~ya~ma hareketlerinden olu~maktad~ r. Mesela bu manada 26 Mart 1874 tarihine kadar Acman
a~ireti hakk~nda herhangi bir belgeye rastlan~lmamaktad~r.
Söz konusu tarihte Ba~dat vilâyetinden gelen bir tahriratta bir adli takibattan bahsedilmektedir. Buna göre; Necid Sanca~~~Muberrez kazas~ndaki
Sahfid kalesi civar~nda çad~ r kurmu~~olan Suhül a~iretine ait onalt~~deve çal~ nm~~ur. Yap~lan tahkikatta bu develerin Acman a~ iretinden Abdullah b.
Muhammed, Fahd b. Ubeyd ve Ferhan b. Ra~id ile ba~lar~ nda bulunan Ali taraf~ ndan çal~ nd~klar~~ anla~~lm~~ur. 6 Zilkade 1290/26 Aral~ k 1873 tarihinde
yakalan~ p hapsedilen bu ~ah~slar~ n yap~lan sorgulamalar~ nda, reisleri olan
Ali'nin kendisini takip eden askerlere silahla kar~~l~ k vermesi üzerine askerler
taraf~ ndan öldürüldü~ü anla~ilm~~ur. Mahalli mahkeme bu ~ah~slar~ n üçer
sene müddetle kürek cezas~na çarpt~ r~lmas~na karar vermi~tir. 6 Temmuz
1874 tarihinde Dahiliye Nezaretinden Ba~dat vilâyetine yaz~lan bir yaz~da;
develer sahiplerine iade edilmi~~oldu~u ve gasp s~ ras~ nda da ortada ciddi bir
BOA, Ayniyat Defteri 849, s. 144,159.
Süleyman ~efik Kemali, Hicaz Seyahatnamesi, Daru'l-hilafe 1308/1310,
Istanbul Üniversitesi Tarih Yazmalan Nr. 4199, s.348-349.
52

53 Söylemezo~lu
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cebir hadisesi olmad~~~~gerekçesiyle, bu ceza a~~r bulunmu~~ve cezalar~ n hapis tarihinden ba~lamak üzere bir y~la indirilmesi istenmi~tir54.
7- Nil Vilkedne Sürülen Acman ~eyin Ralcan'm Affedilmesi
Acman a~ireti ~eyhlerinden olan Rakan'~ n, Suud b. Faysal'~n Ahsa üzerine yapt~~~~sald~ r~da önemli rol oynad~~~~daha önce geçen belgelerden anla~~lmaktad~ r. Hatta oldukça ak~ll~~ ve kurnaz bir ki~i olan Rakan'~ n, Nafiz
Pa~a'ya kar~~~da bir tak~m hilelere ba~vurdu~u, yine Nafiz Pa~a'n~ n kendi tahriratlar~ndaki sözlerinden ortaya ç~kmaktad~r. Ancak, maalesef Acman muharebesi hakk~nda oldu~u gibi ~imdilik Rakan'in devlete kar~~~tak~nd~~~~tav~ rlar~~hakk~ nda da fazla bilgi bulunmamaktad~r.
II. Abdülhamid'in saltanat y~llar~ n~ n ba~~nda Osmanl~-Rus Harbi'nin
ç~kmas~~üzerine Muhammed Rakan'in Sadaret makam~na yazd~~~~bir arzuhalinden, Acman Muharebesi'nden sonra akibetinin ne oldu~u nisbeten aç~ kl~~a kavu~maktad~ r. Anla~~ lan Muhammed Rakan, devlete kar~~~geldi~i gerekçesiyle Nafiz Pa~a taraf~ ndan 1871 y~l~ n~ n sonlar~nda Ahsa civar~nda yakalanarak, Tuna vilâyetine ba~l~~ Ni~~kazas~na sürülmü~tür. O s~ ralarda bu tür
uygulamalar s~ k s~ k görülmekte idi. Özellikle Ba~dat, Basra ve Hicaz yöresinde kar~~~kl~ klar ç~karan, ba~ka bir ifadeyle siyasi suç i~leyenler, oradan
hayli uzak olan Rumeli'ye sürülmekteydi. Nitekim Rakan'~ n sürüldü~ü s~ ralarda benzeri suçtan dolay~~Hazail a~iretleri ~eyhi Mutlak da Vidin'e sürülmü~tü. Ya~ad~klar~~yerlerde nüfuz sahibi olmayan siyasi suçlular ise üçüncü
ordunun emrine gönderilerek bir süre askerlik ile cezaland~ r~llyorlard1.
Muhammed Rakan 24 May~s 1877 tarihinde bin kuru~~k~ymeti olan bir
varaka-i nakdiyye56 (Damgal~~Ka~~t)'ye yazm~~~oldu~u arzuhalinde, elkabdan
sonra ~öyle demektedir:
Çakerleri Ba~dat dahilindeki Necid sanca~~ nda bulunan Hasse
[Hasa/Ahsa] kasabas~ndaki Acman a~iredndenim. Geçmi~te i~lemi~~oldu~um
B0a, Ayniyat Defteri 848, s.177.
BOA, Ayniyat Defteri 849, s. 201.
5(' Belirli bir ücretle sat~lan ve üzerinde so~uk damga ile de~eri yaz~l~~ olan ka~~ tur. Gerek
senetler ve ~ah~slar aras~ ndaki anla~malar ve gerekse arzuhaller bu kag~ tlara yaz~ lmaktayd~.
Kullan~lan kag~d~ n de~eri, yap~lacak i~leme veya talep edilen hususa göre degi~ mekteydi.
Muhammed Rakan'~n kulland~~~~ka~~ t ise 1000 kuru~~ck~erinde idi ve oldukça k~ymetli idi.
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bir suçtan dolay~~ Ni~'de kalebendlik 57 cezas~~çekmekteyim. Çakerlen kabile
me~ayihinden olmay~p fukara tak~m~ndan olmam hasebiyle hükümete kar~~~
elimizden herhangi bir aksi hareket gelmiyece~i de aç~kt~r. Özellikle bu yapmada ömrümüzü gurbet diyannda harc~yarak, ne kendimize ve ne de
ailemize bakma~a gücümüz olmad~~~ndan, onlar~n idareleri ve hayatlar~n~~
sürdürmeleri konusunda dünyay~~kendimize zindan eyledik. Bu arada, geçen
y~l S~rbistan ile meydana gelen muharebelerde" gücüm üzün eri~ti~i nisbette,
din, devlet ve millet u~runda can~m~z~~ortaya koyarak hizmet ettik. Hatta iki
arkada~~m~z da bu muharebelerde ~ehit olmu~lard~r. Bu kere tekrar Han~ndan dolay~~herkesin iftihar etmi~~oldu~u cihada i~tirak etmeye müsaade
edilmesini velinimetimizden arz ediyoruz. Böylece dü~man kar~~s~nda ~ehadet rutbesi kazanarak temiz ahnla Cenab-~~Hakk~n makbul olan kullanyla
müsahib olmak arzumuzdur. Dünyan~n me~guliyetinden feragatla bu iste~imizi yerine getirebilmek için yüksek müsaadelerinizi almak maksad~yla halimizi arzetmeye cesaret edildi.. Muhammed Rakan, 12 May~s 1293 59.
Muhammed Rakan'~ n yukar~daki arzuhalinde i~lemi~~oldu~u suç hakk~ nda bilgi bulunmamakta, ancak yedi y~l önce Ni~'e sürüldü~ü anla~~lmaktad~ r ki, bu da Midhat Pa~a'n~ n Ahsa harekat~~ tarihine tekabül etmektedir.
Muhammed Rakan'~ n kendisinden bahsederken halk~~aras~ nda fazla nüfuzlu
olmad~~~ n~~dile getirmesi dikkat çekicidir. Zira bu ifadelerden, kendisinin
Ni~'de tutulmas~ n~ n esas sebebinin hükümete kar~~~isyan ç~karma ihtimaline
dayand~~~~da anla~~lmaktad~ r. Bu yüzden adeta kendisinin bu imkâna sahip
olmad~~~ n~~ beyan ederek böyle bir endi~eyi ortadan kald~ rmay~~dü~ünmü~tür.
57 Herhangi bir suçtan dolay~~ bir kalenin hisar~ ndan d~~ar~~ç~ kmamak üzere ikamete mahküm olan kimselere kalebend denilmekteydi. Mithat Serto~lu,Osmanh Tarih Lugati, ~stanbul
1986, s.168.
58 1875 y~l~ nda Osmanl~~ Devleti'nin bir vilâyeti durumunda olan Bosna-Hersek'te vergi
ödememek içir bir tak~m isyanlar meydana gelmi~ti. Ayn~~~ekilde Osmanl~~Devletine ba~l~~ muhtar birer prenslik ~eklinde idare edilmekte olan S~rbistan ve Karada~~prenslikleri bu olaylar ile
yak~ndan ilgilenmeye ba~lad~lar. Zira onlar bu kar~~~ kl~ klardan istifade ederek ba~~ms~zl~ klar~ n~~
kazanma ve topraklar~n~~ geni~letmeyi umuyorlard~. Ancak Balkanlarda süren isyan hareketlerinden bekledikleri sonucu alamayan S~rbistan ve Karada~~prenslikleri Osmanl~~Devletine kar~~~
birle~me karar~~ald~lar. Akabinde 1 Temmuz 1876'da S~rbistan, ertesi günü de Karada~~Osmanl~~
Devletine sava~~ilan etti. Ancak, umduklar~~~~~~~aksine sava~~Osmanl~~ Devleti lehinde
S~rplar, ald~ klar~~ yenilgiler üzerine 24 A~ustos 1876'da Avrupa devletlerine ba~vurarak sava~~ n
durdurulmas~ n~~ talep etmi~lerdir. ~. Hakk~~Sedes, 1876-77 Osmanl~~Karada~~
Seferi, ~stanbul
1936; Yorga, (Çeviren: B. S~ tk~~Baykal), Osmanl~~Tarihi V, Ankara 1948.
9-)BOA, ~D 61195.
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Ayn~~~ ekilde, söz konusu arzuhalden, Muhammed Rakan'~n 1876-77 y~llar~ nda meydana gelen ve Ni~~civar~ na da sirayet eden Osmanl~~ - S~ rp,
Karada~~muharebesine i~ tirak ederek yararl~l~ k gösterdi~i anla~~lmaktad~r.
Zaten buna istinaden, henüz yeni ba~lam~~~olan Osmanl~-Rus muharebesine
i~tirak edebilmek için serbest b~rak~lmay~~istemekteydi.
Sadaret, Muhammed Rakan'~ n arzuhalini 26 Haziran 1877 tarihinde
Padi~ah'a ~u ifadeler ile takdim etmi~tir:
Necid dahilinde Acman kabilesi ~eyhi olup, bir suçtan dolay~~yedi sene
evvel Ni~'e sürülmü~~olan ve S~rp muharebesine i~tirak ederek ~ecaat gösteren Muhammed Rakan, ~u anki muharebeye [Osmanl~-Rus Muharebesi] de
i~ tirak edebilmek için affedilerek serbest b~rak~lmas~n~~talep etmektedir...6°.
Sadaret, yaz~s~nda, Acman ~eyhine ya~~ ndan ötürü merhamet edilmesi
gerekti~ini ve ayr~ca, Basra vilâyetinden yapt~r~lan tahkikattan da serbest b~ rak~lmas~ nda bir beis olmad~~~n~n anla~~ld~~~ n~~belirterek Padi~ah~ n iradesini
istemi~ tir. Bu arada Rakan'in Necid'ten sürülmesinin Ba~dat vilâyetinin talebine binaen yap~ ld~~~n~~ da dikkate alan Sadaret, serbest b~ rak~lmas~~ hususunda Ba~dat vilayetinin de fikirini almay~~ ihmal etmemi~ti. Ba~dat vilayeti
de t~ pk~~Basra vilayeti gibi affedilmesinde bir mahsur olmad~~~ n~~bildirmi~ti'".
Yap~ lan bu soru~ turmalar ve Sadaret'in giri~ imleri neticesinde
Muhammed Rakan, Padi~ah'~ n 27 Haziran 1877 tarihli iradesi ile affedilmi~dr. Bu karar üzerine Sadaret tekrar Basra vilâyetine yazarak Muhammed
Rakan'~ n Necid'e dönmesinde bir mahsur olup olmad~~~ n~~ sormu~tur.
Basra'dan 2 Temmuz 1877 tarihinde gönderilen cevapta, Necid me~ayihinden olup Ni~'de sürgünde bulunan Muhammed Rakan 'in memleketine geri
dönmesinde hiçbir mahsur olmad~~~~ belirtilmi~tir62 . Bunun üzerine,
Sadaret'ten Rakan'~n sal~ verilmesi için ilgili yerlere gerekli emirler verilmi~tir.
Nitekim, 3 Temmuz 1877 tarihinde, Dahiliye Nezareti, Sadaret'e yazd~~~~
tezkiresinde, Muhammed Rakan'~n serbest b~ rak~ld~~~ n~~ bildirmektedir63.
Dahiliye Nezareti, bir gün sonra Basra valili~ine de çekti~i telgraf~nda, yukar~ daki hadiseler özetlenerek Padi~ah'~n iradesi ile Muhammed Rakan'~n art~ k
6° BOA, ~D 61195 (Lef: 2).
Ayniyat Defteri 849 s. 8.
BOA, Vilayat Gelen Giden II, Nr. 262, s. 12.
63 BOA, Vilayat Gelen Giden Il. Nr. 266, s.4.
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Belleten C. LXIII, 10

146

ZEKER~YA KUR~UN

serbest b~ rak~ ld~~~ n~~bildirmi~ tir. Muhammed Rakan'~ n serbest kalmas~ ndan
sonra sava~a i~tirak edip etmedi~i veya hemen Necid'e dönüp dönmedi~i konusunda mâlesef elimizde ~imdilik bilgi bulunmamaktad~ r. Ancak, Ahsa'ya
dönü~ ünden sonra kendisinin anlatt~~~~veya ona atfedilen kahramanl~ klar~~
ile ilgili bir tak~m abart~l~~hikayeler dilden dile dola~ maya ba~lam~~t~r.
8- Acman A~ired ~eylderine Ödenen Maa~lar
Ya~ad~ klar~~yerlerde yol kesme ve ya~mac~ l~ kla geçinen a~iretlerin zararlar~ n~~ engellemek için Osmanl~~Devleti'nin takip etti~i politikalar~ n en önemlisi, onlara nüfuzlar~~ ölçüsünde maa~ lar tahsis etmekti65. Osmanl~~Devleti,
özellikle Hicaz civar~ nda ve hac yolu üzerindeki a~iret ve kabilelere çok eskiden ber; bu tür ödemeler yapmaktayd~. Ayn~~ ~ekilde Necid Sanca~~'n~ n te~ki:
linden itibaren, buradaki a~iredere de, "istikrar-i asayi~~ve yollar~ n emniyet alt~ na al~ nmas~" dü~üncesiyle çe~ idi miktarlarda maa~lar ödenmeye ba~lanm~~t~r. Düzenli olarak kay~ tlar~~tutulan bu maa~~cetvelleri ~~~~~ nda Acman a~iretlerine ödenen maa~ lar burada ortaya konacakt~ r. Bu konuda Necid mutasarr~ fl~~~~ile Bab~ali aras~ nda yap~ lan muhtelif yaz~~ malar bulunmaktad~ r'.
Bunlar~ n hepsini tek tek ele almak yerine, Necid Kumandanl~~~~vekaletinde
bulunan Mirliva Sami Pa~a'n~ n Necid muhasebesi kay~ tlar~ na istinaden
Alt~nc~~ Ordu kumandanl~~~ na gönderdi~i bir liste esas al~nacakt~ r.
12 Nisan 1909 tarihinde Alt~ nc~~ Ordu kumandanl~~~~eski kay~ tlar~~ ihtiva
eden bu listeyi Istanbul'a gönderirken ~u de~erlendirmelerde bulunmu~ tur:
Necid bölgesinin el-Ahsa k~ tas~ nda, herbiri müteaddit firkalardan olu~an
belli ba~l~~bedevi a~iretleri, Acman, el-Murra, Beni Hâcir, Beni Menas~r ile
Katif civar~ ndaki Beni Halid a~iretleri ve ba~~~belli olmayan birçok küçük firkalardan olu~maktad~r. Acman a~iretine mens~~ b muhtelif firkalarm~n ileri
gelen reislerine eskiden beri buran~n belediyesinden üçyüzden alt~yüz kuru~a
kadar maa~~ödenmektedir. Ayn~~~ekilde el-Murra'n~n da ~eyhlerine üçe~yüz
kuru~~maa~~tahsis edilmi~tir. Söz konusu maa~~sahipleri ile ikinci ve tic~ll~cü
derecedeki reisleri her y~l h~~rman~n ç~kt~~~~Haziran, Temmuz ba~lar~ ndan
Ekim ay~n~n sonlar~ na kadar peyder pey birer ay Hufân~n civar~na inmektedirler. Buradaki ikametleri s~ras~nda, maa~~sahiplerinin birikmi~~olan maa~4't

BOA, Ayniyat Defteri 851, s. 264.
Maa~~d~~~ nda çe~idi hediyeler, hil'atlar ve zehayir bedelleri de ödenmekte idi.
66 H. 1310 y~l~ na ait böyle bir liste için bak: BOA, ~ura'-y~~ Devlet (~D) 344/9.
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lar~~ile ikinci dereceden ~eyhlere maktuan verilen ve derecelerine göre on riyalden elli riyale kadar olan iksa haklar~~ödenmektedir..67.
~~te yukardaki esaslar çerçevesinde hazineden ödenen maa~lar~ n listesi
a~a~~da verilmi~tir:
1-Acman A~ireti me~ayihinden olan Hizam (?) b. Hisleyn'e 1875 tarihinde 400 kuru~~maa~~tahsis edilmi~~ve Kas~ m 1900 tarihine kadar kendisine
ödenmi~tir. Vefat~ ndan sonra Muhammed b. Kilab'a intikal etmi~~ve Aral~ k
1900 tarihinden Aral~ k 1901'e kadar da ona ödenmi~tir.
2-1875 y~l~ nda Leyl b. Nehar'a 300 kuru~~maa~~tahsis edilmi~~ve ~ubat
1899 y~ l~ na kadar kendisine ödenmi~tir. Vefat~ ndan sonra o~lu Abdullah b.
Leyl'e ödenmeye ba~lanan maa~, daha sonra Mart 1900'den itibaren karde~i
Nehar b. Leyl'e tahsis edilmi~tir.
3-Acman me~ayihlar~ndan bir di~eri olan Mansur b. Muneyhir'e 1875 y~ l~ nda 300 kuru~~maa~~tahsis edilmi~~ve May~s 1903 tarihine kadar kendisine
ödenmi~tir.
1875 tarihinde ibn Hacrufe (?) tahsis edilen 300 kuru~~maa~~Mart
1901 y~l~ ndan itibaren o~lu Felah'a intikal etmi~~ve Nisan 1903 tarihine kadar
kendisine ödenmi~tir.
1875 y~l~nda tahsis edilen 150 kuru~~maa~~ n as~l sahibi belirtilmemektedir. Maa~~sahibinin vefat~ ndan sonra ayn~~ mebla~~Kas~ m 1899'dan itibaren
o~lu Zahra intikal etmi~tir. Ancak, sonradan bu maa~~Necid ~dare Meclisi'nin
5 Ekim 1902 tarih ve 149 numaral~~ karar~yla 250 kuru~a ç~ kart~lm~~ t~ r.
Yukardaki maa~lar do~rudan hazineden veya belediye varidat~ ndan
ödenmekteydi. Ancak, bunun d~~~ nda deve rüsümundan maa~~tahsis edilen
bir tak~m Acman ~eyhleri de bulunmaktayd~ . Bunlar da a~a~~da gösterilmi~tir:
1875 tarihinde Rakan Felaha deve rüsumundan verilmek üzere 400 kuru~~maa~~tahsis edilmi~tir. Mart 1897 ba~lar~na kadar kendisine ödenmi~~olan
maa~~bu tarihten itibaren bir y~ l boyunca o~lu Felah'a ödenmi~tir. Bu konu
ile alakal~~ olarak Necid Sanca~~~ile Maliye ve Dahiliye nezaretleri aras~ nda
hayli yaz~~malar yap~ lm~~t~ r. Basra vilâyetinin müracaat~~üzerine" 1 Nisan
137

BOA, Dahiliye Nezareti Muhaberat-i Umumiye idaresi (DH-MU~ ) 54-1/13 (Lef: 3).
BOA, Bab~âli EsTak Odas~~ (BEO) 69666.
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1897 tarihinde Dahiliye Nezareti'nden Maliye Nezareti'ne yaz~lan bir yaz~da "
Necid sanca~~nda Acman kabileleri ~eyhu'l-me~ayihi olan Rakan'~n vefat etmesiyle münhal kalan 400 kuru~~maa~~n~n o~lu Felah'a tahsis edilmesi" istenmektedir69. Maliye Nezareti, 3 May~s 1897 tarihinde verdi~i cevab~nda, söz
konusu maa~~n zaten dahiliye tahsisat~ndan verilmekte oldu~u ve hazine ile
alakas~n~n bulunmad~~~n~~belirtmi~tir 70. Nitekim bu maa~, ~ubat 1901'e kadar
Falah'a; ondan sonra o~lu Halide akabinde de onun o~lu Muhammed b.
Hisleyn'e tahsis edilmi~tirn.
Tabii ki Necid me~ayihine ödenen maa~lar bundan ibaret de~ildir.
Ancak di~er a~iret ve kabileler konumuz d~~~nda oldu~u için onlara ödenen
maa~lar burada zikredilmemi~tir. Bu maa~lar~n zaman zaman çe~itli sebeplerden dolay~~kesintiye u~rad~ klar~~veya vaktinde ödenmedikleri de olmu~tur.
Bu durum a~iretler aras~ nda su-i tesir meydana getirmekteydi. Özellikle II.
Abdülhamid'in bu konuda hassas davrand~~~~bilinmektedir. Nitekim a~iretlerden vaki olan herhangi bir ~ikayeti gidermek için derhal emirler verdi~i
pek çok belgeden anla~~lmaktad~r. Mesela bu durum, Maliye Nezareffnin o
güne kadar ihtisab rüsümu ve deve zekaundan gelir kaydedilmeden do~rudan ödenen maa~lar~n, bundan böyle gelir kaydedilerek ödenmeye devam
edilmesi için Sadaret'ten izin istedi~i 8 Kas~m 1892 tarihli bir arizada aç~ kça
görülmektedir:
"Nacid havalisinde bulunan el-Murra ve Acman a~iretleri me~ayihine
Ba~dat ve Basra vilâyetkrince ihtisab rüsC~mi bedelinden otuzbin ve deve zekatindan on iki bin kuru~~ki, y~ll~k toplam k~rkikibin kuru~~verilegelmektedir.
Bu konuda yap~lan yaz~~~malar üzerine Basra vilâyeti makam~ndan gönderilen
tahrirat ve teferruatlar~ndan anla~~ld~~~na göre; söz konusu a~iret ~eyhlerine
mahallince verilmekte bulunan maa~lar bütçe dahilinde ve hazinenin onay~yla verilmemektedir. Vaktiyle Ba~dat vilâyetinin iste~i üzerine maktu'an
ihale olunan rusfunat bedelin den otuzbin, deve zekaundan onikibin kuru~u
bu maa~lara kar~~l~k olarak ayr~lm~~t~. Ancak bu mebla~~
hiçbir gelir kayd~~yap~lmadan aç~ktan sand~k emini nezdinde emaneten muhafaza edilip, gerekti~inde livan~n idare meclisinin tasdikiyle me~ayihe verilmektedir. Sök konusu maa~lar asayi~in devam~~için verilmekte olmas~na binaen bunlar~n ke69 BOA, BE0 Dahiliye Gelen 62/3-11, Nr.303.
"BOA, BEO, Maliye Nezareti Giden 455/10-56, Nr.359.
71 BOA, DH-MU~~54-1/13 ( Lef 9).
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silmesi uygun olamaz. Ancak hiçbir karar ve i~-adeye istinad etmeyen böyle
aç~ktan bir ödemenin de do~ru olam~yaca~~~dikkate al~narak söz konusu k~rkikibin kuru~t~n gelir kaydedildik ten sonra me~ayihe kayd~~hayat ~art~yla
ödenmesi.".
Necid varidat~ ndan ödenmekte olan bu maa~ lar bazan da varidat yetmezli~inden dolay~~duyuna kalmakta idi. Nitekim 1910 y~ l~ nda böyle bir durum ya~anm~~t~ . Bunun üzerine söz konusu maa~lar ertesi y~lki bütçeye idhal
edilebilmesi için Necid mutasarr~fl~~~~ile hükümet aras~ nda bir tak~m yaz~~malara konu olmu~tur. Yap~ lan bu yaz~~malarda Necid'ten çe~itli kabile ve
a~iretlerin ileri gelenlerine ödenmekte olan maa~~listeleri gönderilmi~tir.
Buna göre 1910 y~l~nda Acman a~iretinden maa~~alanlar ~öyle s~ ralanmaktad~ r.
Maa~~Sahibinin Ad~~ Ayl~k Maa~~~(Kuru~) )6.111k Tutan (Kuru~)
Fehad

325

3900

Haydan ?

325

3900

Sultan

325

3900

Hayf

243.20

2925

Nehar

243.20

2925

Abdullah Muneyhir

243.20

2925

Hamed Mikdad

243.20

2925

Rakan

146.10

1755

Yekün

24375

Yukar~daki tablo incelendi~inde, daha önce zikredilen maa~lar~ n de~i~mi~~oldu~u görülmektedir. Ayn~~ tarihte bütün Necid me~ayihine ödenen
maa~ , ikramiye ve it'amiye bedellerinin toplam~~ yetmi~bin ikiyüzyirmiyedi
kuru~~idi. Bu mebla~~ n otuzdokuzbin kuru~u maa~lara tahsis edilmi~ti. Bu
mebla~dan da yirmidörtbin üçyüzyetmi~be~~kuru~u sadece Acman ~eyhlerine
ödendi~i dü~ünülürse, en çok ihtimam~ n onlara gösterildi~i anla~~ l~ r. Zira
geri kalan mebla~~el-Murra, Beni Hâcir ve el-Menas~ r a~iretleri aras~ nda pay
edilmekteydi".
72

BOA, ~D 244/9.
BE0 302151.

73 BOA,
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9- Abdurrahman b. Faysal ve ~bn Re~id Aras~ndaki Çeki~meler& Acman
A~ireti
Bölgedeki kabileleraras~~çeki~melerde daima Suud ailesinin yan~nda yer
alan Acman a~iretinin, bu sefer de Abdurrahman b. Faysal ile Muhammed b.
Re~id aras~nda ç~kan çeki~melerde rol ald~klar~~görülmektedir.
1887 sonlar~nda Suud b. Faysal'~n o~ullar~~Riyad'~~ele geçirerek, amcalar~~
Abdullah'~~hapsetmeleri Muhammed b. Ra~id'e Riyad'a müdahale imkan~n~~
verdi". A~ustos 1888'de müttefiki oldu~u bir tak~m a~ireder ile Riyad'~~ku~atan ~bn Re~id; burada ye~enleri taraf~ndan hapsedilmi~~olan Abdullah b.
Faysal'~~hapisten kurtard~. Akabinde ~bn Re~id, Riyad'a bir de vekil tayin ederek Abdullah'~~ve karde~i Abdurrahman.' yan~na al~p Hail'e döndü. 1889 y~l~~
ortalar~nda ise Abdullah ve Abdurrahman'a Riyad'a dönmeleri için izin verdi.
Ancak Abdullah, Riyad'a dönü~ünden k~sa bir süre sonra öldü. Karde~i
Abdurrahman da ~bn Re~id'in Riyad'taki vekilini öldürterek emirli~ini ilan
etti. Bu durum ~bn Re~id'in ona kar~~~harekete geçmesine neden olmu~tur.
~bn Re~id, Ocak 1891'de, Abdurrahman b. Faysal ile ittifak eden Kas~m
~eyhi ~bn Mühenna ve Aneze ~eyhi Zamil b. Selim'e kar~~~gazve yapmak için
kendisine ba~l~~a~iretlerden asker toplamaya ba~lad~. Bu durumdan rahats~z
olan Medine Muhaf~zl~~~~ve Hicaz Vilayeti onunla muhabereye giri~erek, kabileler aras~~kavgalar ile müslüman kan~n~n dökülmesine Padi~ah'~n nza göstermeyece~ini, dolay~s~yla bu faaliyederinden vazgeçmesini istemi~ierdi.
~bn Re~id, ~ubat ba~lar~nda verdi~i cevab~nda; kendisinin de cedleri gibi
devletin kölesi oldu~unu ve hac yolunun güvenli~ini sa~lamak için her türlü
gayreti gösterdi~ini belirtmi~tir. Akabinde de, "vehhabi mezhebinden olan ve
di~erlerini mü~rik kabul eden Necid ahâlisinin" (Riyad kastediliyor) kendilerine dü~manl~kla bir müddetten beri yol ve geçitlere sarlunul~k ve göçebe
urbam ya~malayarak asayi~i bozduklarm~~ ve bunu, din =ma Abdulrahman
b. Faysalin, Acman, Seb~', Sehül, Devasir kabileleriyle ittifak yaparak gerçekle~tirdi~ini sözlerine ilave etmi~tir. Ayn~~mektubunda, Kas~m ~eyhi'nin de
Uteybe ve Mutayr a~irederiyle bu ittifak~n içine dahil olduklar~n~~ söyleyen
~bn Re~id, bu yüzden sadece devlete hizmet etmek maksad~yla Kas~m üzerine gitti~ini bildirmi~tir73. ~bn Re~id'in bu ifadelerinden rakibi olan
71 Men~olial I s. 274.
7:'BOA, Y~ld~z M~-nedeni

Emak~~(Y.MTV ) 49/98.

B~R ARAP A~~RET~: ACMAN URBANI

151

Abdurrahman b. Faysal'~n dayand~~~~esas gücün Acman kabileleri oldu~u
anla~~lmaktad~r. Bu konuda dü~üncemizi destekleyen bir hayli belge bulunmaktad~r. Nitekim Medine muhaf~zl~~~ndan ve Hicaz Vilâyeti'nden Dahiliye
Nezareti ile Sadaret'e gönderilen takrirlerde Kasim'in ~eyhiye mevkiinde iki
taraf aras~nda meydana gelen ve dörtbin ki~inin ölümüyle sonuçlanan çarp~~malarda, Abdurrahman b. Faysal'~n yan~nda ba~ta Acman a~ireti olmak
üzere Sebi', Menas~r, Kahtan, Devasir, Huta gibi a~iretlerin bulundu~u belirtilmektedir76. Abdurrahman b. Faysal ile Acman aras~ ndaki ittifaktan bahseden bir di~er belge de, 17 Nisan 1891de Necid me~ayihinden Abdurrahman
b. Abdullah'~n Sadaret'e yazd~~~~bir mektuptur. "Ahbar-i Necd" diye ba~layan
bu mektupta, ~bn Re~id ile ~bn Suud aras~ndaki ili~kiler özetlenerek Acman
kabilesinin bu ili~kilerdeki rolü anlat~lmaktad~ r 77.
~~te bu çeki~meler s~ ras~nda ba~lang~çta, Abdurrahman b. Faysal kar~~ s~nda hezimete u~rayan ~bn Re~id, daha sonra nihai bir sald~ r~ya geçerek
Abdurrahman b. Faysal'~~ Riyad'tan ç~ karm~~t~ r. Bu olay akabinde Hicaz
Vilâyetinden Sadaret'e çekilen bir telgrafta ~öyle denmekteydi:
Muhammed b. Re~id cemaat~yla birlikte Cebel-i ~ammar'dan onbe~~
merhale uzakl~kta olan Hureymilya'ya giderken muharebeye tt~tu~arak,
Rasim ~eyhlerinden ~brahim Muhenna ve Acman kabilesi ~eyhi ~bn
Muneyhir ile ba~ka bir kabile ~eyhini ve üçyüz kadar insan~~ katletmi~tir.
Aka binde Abdurrahman Suud'un ikametgah~~olan Riyad'a giderken buran~n
da surunu y~karak ahâlisini idaresi alt~na alm~~t~r...78.
A~ustos 1892'de Alt~nc~~ Ordu'dan gelen haberlere göre; Riyad, Kasim,
Bureyde gibi Necid'in iç taraflar~ nda hâkimiyet tesis etmi~~olan ~bn Re~id,
~ngilizlerin de te~vikiyle Necid sahillerine do~ru yöneldi~i anla~~lmaktad~ r'''.
Önce Medine, akabinde Mekke taraflar~na yönelen ~bn Re~id, buradaki kabilelerden zekat almaya kalk~~m~~t~ r. Bunun üzerine Sadaret'ten 11 Ekim
1892'de ~bn Re~id'e yaz~lan bir mektupta bu davran~~lar~ na son vermesi istenmi~" ancak 1893 bahar~nda Mekke'ye be~~günlük mesafedeki T~ rar (?)
havâlisinde bulunan Uteybe kabilesine sald~r~p, onlardan ö~ür ve zekât ad~~
BOA, Y. MTV 50/72.
Ayn~~Vesika.
" BOA, Y~ld~z Maruzat Hususi (YA. Hus.) 253/38, 253/92; Hüseyin Hüsnü, a.g.e., s. 153;
Yusuf Hikmet Bayur, Türk ink~lâp Tarihi, Ankara 1983 (2. Bask~ ), s.148.
79 BOA, irade Askeri, 1310 M/ 16.
80 BOA, YA. Hus. 265/28, 194, 120.
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alt~nda be~bin deve gasp etmesi önlenememi~tir81. 1894 y~l~~ içinde de ~bn
Re~id'in çevre kabileleri üzerine bu taarruzlann~~sürdürmeye devam etti~i ve
zekatlann~~daha önce hükümete vermeyi taahhüd etmi~~kabilelerin mallar~ n~~
gasp etti~i görülmektedir. Ayn~~~ekilde Ahsa civar~nda da bir k~s~ m kabileleri
ya~malamaya devam etmi~tir. Bu ya~madan dolay~~ma~dur olan Acman kabilesinin, durumu Necid Mutasarr~f~'na ~ikayet etmesi üzerine, Mutasarr~f, ~bn
Re~id'e yazarak bu kabilelerin hükümete vergilerini verdi~ini belirterek onlardan ellerini çekmesini istemi~tir. ~bn Re~id verdi~i cevab~ nda, söz konusu
kabilelerin h~ rs~z olduklar~n~~ve kendisinin kanun ve nizamlar dairesinde onlar~n ba~kalar~ndan gasp ettikleri mallar~~ve hayvanlar~~almaya çal~~t~~~ n~~ bildirmi~tir. 1895 ba~lar~nda ~bn Re~id tekrar Necid Mutasarr~f~'na, Kuveyt ile
Ahsa aras~ndaki yollar~ n güvenli~inin hükümete ba~l~~ olduklar~n~~ söyleyen
Acman ve Murra gibi a~iretler taraf~ndan tehdit edildi~ini yazarak, tedbir
al~nmas~ n~~veya kendisine bunlar~ n terbiyesi için müsaade verilmesini istemi~tir. Anla~~lan ~bn Re~id bu kabilelerin y~ll~k vergisini almak için bahaneler
aramaktayd~. Nitekim k~sa bir süre sonra Acman a~iretlerini ya~malatarak develerini ve koyunlar~n~~gasp ettirmi~tir82. Bunun üzerine Necid Mutasarr~f~~
~brahim Pa~a, 1895 bahar~nda yüzyirmi ki~ilik bir kuvvetle Necid içlerine
do~ru hareket etmi~tir. Hareketinden önce, Basra V~layeti'ne yollar~n güvenli~i, livan~n asayi~ini temin ve henüz ödenmemi~~olan deve rüsünn~nu toplamak maksad~yla yola ç~ kaca~~n~~bildirmi~tir. Ancak Nisan ortalar~ nda bölgeden gelen haberlere göre, ~brahim Pa~a Vilâyet'e hiç dan~~madan a~iretlerden de toplad~~~~yedibin ki~ilik kuvvetler ile bu amac~ n~n ilerisine geçerek;
Kuveyt yak~nlar~nda Saman Sahras~'nda ~bn Re~id'in müttefiki olan Mutayr
a~iretine hücüm etmi~tir. ~brahim Pa~a bu harekat~nda bunlar~n daha önce
Acman a~iretinden gasp ettikleri k~rkalub~nbe~yüz koyun, yüzyirmi k~srak,
otuzbe~binüçyüz deve ve üçbinyüzyirmi çad~r~~geri alm~~ur83.
10- ~bn Re~id-Mubarek el-Sabah Çeki~melerinde Acman A~ireti
Ahsa sahillerinde tam hâkimiyet tesis eden Osmanl~~ Devleti, bölgede
adeta tek güç olarak kalm~~~olan ~ammar a~iretleri reisi ~bn Re~id'in Suriye
taraflanna sarkmas~na kar~~l~ k, Maan Mutasarnfl~~~n~~kurmak suretiyle nisbeten d~~~dünya ile irtibaun~~kesmi~ti. Böylece, Re~idiler kendileri için tek ç~ k~~~
81 BOA,

E MTV 78/99.
BEO Vilayat Gelen-Giden ~~~Nr. 263, s. 32.
83 BOA, E A Hus. 325/121, 327/43.
82 BOA,
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kap~s~~ olan Kuveyt taraflar~ na yönelmi~lerdi. Re~idfierin güçlü emini
Muhammed b. Re~id zaman zaman Kuveyt civar~ndaki a~eritlere kar~~~gazveler düzenliyordu. Hatta a~a~~ da da ele al~ naca~~~gibi ölümünden k~sa bir süre
önce, Katar ~eyhi Câsim ile ittifak kurarak Kuveyt üzerine gitmek için haz~ rl~ klar yapm~~t~. Öte yandan aile içi çeki~ melerden istifadeyle ~ngilizler de
1897 den sonra Kuveyt Kaymakam~'n~~Osmanl~~ Devletinden kopararak himayelerine almak giri~imlerinde bulunmu~lard~. Bu durumu f~ rsat bilen ve
Osmanl~~Devleti'nin de deste~ini alabilece~ini uman Muhammed b. Re~id'in
halefi Abdülaziz b. Re~id, Kuveyt'e kar~~~harekete geçmeye niyetlenmi~tir.
Halbuki ayn~~ ~ekilde Ingilizlerin deste~ini elde etmi~~olan Kuveyt ~eyhi de
Necid taraflar~ na yay~lma e~ilimindedir. Üstelik Kuveyt ~eyhi, Re~idfierin
Necid'ten ç~kard~~~~ve Kuveyt'te mülteci durumunda bulunan Suud ailesinin
ve Necid'te kalm~~~olan müttefiklerinin deste~ine de sahipti. Bu vesileyle
Mubarek El-Sabah 1900 y~l~~ bahar~ nda, önce ~ammar a~irederine ait bir kervan~~basarak binden fazla deveyi gasp etmi~tir84 . Olaylar~ n daha fazla büyümesini istemeyen Osmanl~~ hükümeti, Basra vilayeti arac~l~~~yla iki taraf~~ teskin etmi~tir. Ancak, bu kar~~~ kl~ ktan istifade etmek isteyen eski Riyad emini
Abdurrahman b. Faysal -Kuveyt ~eyhi'nin de te~vikleri ile- ayn~~ y~ l~n sonlar~ nda Ahsa taraflar~na giderek ~bn Re~id'ten nefret eden kabileler ile ittifaklar olu~turmaya çal~~~ r. Di~er yandan da Mubarek, Müntefik a~iretleri reislerinden Sa`dun ile ittifak kurar. Mubarek 1901 y~l~~ ba~lar~ nda Kuveyt a~iretlerinden toplad~~~~kuvvetleri yan~ na alarak, Abdurrahman b. Faysal ve o~lu
Abdülaziz ba~ta olmak üzere di~er bir k~s~m Necid kabileleri ile birle~ip,
olu~turduklar~~ onbin ki~ilik bir kuvvede Necid Emini Abduülaziz b. Re~id'e
kar~~~sava~~açarlar85.
~~te bu çeki~meler s~ ras~ nda kabiler aras~ nda olu~turulan ittifaklarda,
Suud ailesi ile birlikte Acman a~iretleri de Mubarek el-Sabah ~n ittifak dairesi
içinde gözükmektedirler. Bu konuda Basra valili~inden 17 Ocak 1903 tarihinde gönderilen bir telgrafa istinaden, Dahiliye Nezareti'nin Sadaret'e yazd~~~~24 Ocak 1903 tarihli bir tezkiresinde ~öyle denmektedir:
Necid a~irederinden Acman, el-Murra, Beni Hâcir ve Beni Halid a~iretleri Kuveyt'e iki saat mesafedeki Suda 'da (?)toplannn~lardir. Görünü~te ya~81 A g.e.

, s. 19-20.

85 Hüseyin

Hüsnü, a.g.e., s. 1574. B. Philby, Ambia, London 1930,5.169-170.
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m~~~- sebebiyle o bölgelerde otlak oldu~u için gelmi~ler ise de, ~eyhlerinin
Kuveyt'e gidip Mubarek el-Sabah ile görü~tükleri haberi al~nm~~t~r... 86.
Ayn~~tarihte bu konda Ba~dat valili~inden de ba~ka bir telgraf gönderilerek Basra'n~n istihbarat' do~rulanm~~t~ r. Alt~ nc~~Ordu Mü~iri ve Ba~dat Vali
Vekili Feyzi Pa~a'n~n telgraf~ nda da ~u hususlar dile getirilmekteydi:
~bn Re~id'in bulundu~u Hafr mevkii Kuveyt'in kuzey-bat~s~~cihetinde ve
üç dört konak uzakl~ ktaki çöldedir. Mubarek el-Sabah ile ittifaka meyyal a~irederin topland~klar~~yer ise, Kuveyt'in güneyinde iki üç konak mesafede ve
sahil boyundad~ r. Her iki mevki de büsbütün meskün mahalle~-i~~~ d~~~nda
suss~lz yerlerdir... 87.
Feyzi Pa~a, ayn~~telgraf~ nda, söz konusu bölgelere piyade askerinin gönderilerek müdahale edilemiyece~ini belirttikten sonra, Mubarek el-Sabah 'in
cemiyetinin meskiin mahallere yakla~mas~~ halinde, Basra ve Mun tefik
Sanca~ma Ba~dat'tan bir askeri kuvvet sevk edilerek önlerinin kesilmesinden
ba~ka çare olmad~~~n~~da ilave etmi~tir.
29 Ocak 1903 tarihinde Dahiliye Naz~ r~~ bölgeden gelen son haberleri
Sadaret'e takdim etmek üzere kaleme ald~~~~tezkiresinde de Acman a~iretlerinin Mubarek ile ittifak ettiklerine dair ipuçlar~~vermektedir.
~bn Re~id ve Mubarek el-Sabah hakk~nda al~nan haberlerin h~llasas~na
göre: Üçbin haneden ibaret olan Mutayr a~ireti ~bn Re~id'e miiracaatla,
Necid'in pahal~~olmas~; ayr~ca el-Zafir ve Acman a~iretleri ile aralar~ndaki
dü~manl~ k sebebiyle de Ahsa taraflar~ndan zahire alam~yacaklarm~~söyleyerek, zahireyi Kuveyt'ten almaya mecbur olduklar~n~~bildirmi~lerdir. Bu ifadeler ~bn Re~id taraf~ ndan uygun bulunarak geçi~lerine ruhsat verilmi~tir. Bu
a~iret Kuveyt'e gidip zahire alm~~~ise de, dönü~te ~bn Re~id'in taraftar~~kabul
edilerek Mubarek el-Sabah taraf~ndan mukavemet görecekleri; Kuveyt'te
kald~klar~~takdirde de hayranlar~n~ n telef olaca~~~endi~esine dü~mü~lerdir.
Bunun üzerine, iki taraf aras~ nda kalmaktan ise, yanlar~ na yeterli kuvvetler
verilerek ~bn Re~id'in üzerine gitmeyi Mubarek el-Sabah'a teklif etmi~lerdir.
Oysa bu teklif Mubarek el-Sabah'~~aldatmay~~ama çlamaktan ba~ka bir ~ey de~ildir. ~u anda Mutayr a~ireti Kuveyt'in güneyinde be~~saat mesafede olan EsSubl~ iyyeden kuzeyde on saat mesafeye kadar uzanan arazi içinde bulun86

BOA, BEO 148585 (Lef: 2,3 ).
BEO 148585 (Lef: 1).
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maktad~rlar. Suda 'da toplanan Acman a~iretine iltica etmi~~olan ba~ka bir
a~iretin, ~imdi de Mutayrhlara iltihak etti~i anla~~lm~~urs8.
Yukar~da belirtilen çeki~meler ve kabileler aras~~ ittifaklar ~bn Re~id ile
Abdulaziz b. Suud'u kar~~~kar~~ya getirmi~~ve birincisinin ölümüyle sonuçlanm~~ ur. Bundan sonra Necid mutasarnfl~~~ ndan Acman a~iretleri hakk~ nda
gelen haberlerin önemli bir bölümü inzibat vakalanndan olu~maktad~ r, Zira,
Abdülaziz b. Suud, Necid içlerini yeniden ele geçirip orada nisbeten bir düzen kurduktan sonra, o taraflarda ya~ma imkân~~bulamayan Acman a~iretlerinin Ahsa sahillerindeki meskün mahallere yöneldikleri anla~~lmaktad~ r. Bu
konuda Seraskerli~e gelen ilk rapor, Necid kumandan~~ Miralay Mustafa
Hilmi'nin 12 A~ustos 1906 tarihli raporudur. Buna göre:
Hufüf a ba~l~~ Muberrez nahiyesi ahâlisiyle civarlar~ ndaki Hazm mevkiinde çad~ r kurmu~~olan Acman a~iretleri aras~nda hurma h~ rs~ zl~~~ ndan dolay~~ 3 A~ustos 1906 tarihinde çat~~malar ç~ km~~t~ r. Müberrez nahiyesi müdürü konuyu mutasarnfl~~a intikal ettirmesi üzerine, bölgeye idare meclisi
azalar~ ndan iki ve subaylardan iki ki~i olmak üzere derhal bir tetkik heyeti
gönderilmi~tir. Ayr~ca Esad A~a kumandas~ nda yüzyirmi ki~ilik bir silvari birli~i de Muberrez'e sevk edilmi~~ve çarp~~malar~ n önü al~nm~~t~ r. Yap~lan tetkiklerde çarp~~malar esnas~ nda Muberrez ahalisinden onbir ki~i ölmü~~ve
yirmibir ki~i de yaralanm~~ur. Acman a~iretinden de en az o kadar ölü ve yaral~~oldu~u anla~~lm~~ur.
Ortaya ç~ kan bu kan davas~n~~halledebilmek için 4 A~ustos'ta Muberrez
ahâlisinin ileri gelenleri ile Acman a~ireti reisleri hükümet taraf~ndan liva
merkezine celbedilmi~lerdir. Görü~meler s~ ras~nda, Acman a~ireti ~eyhlerinden Muhammed b. Hisleyn dü~manca tav~ rlar sergileyerek, ahâliye ve hükümete kar~~~tehditler savurmu~ tur. Bunun üzerine de tutuklanarak hapsedilmi~tir. Liva idare meclisi da~~lmak üzere iken çar~~ya gelmi~~olan Acmanl~lar
ile ahali aras~nda çat~~malar ba~lam~~t~r. Alt~~ki~inin ölümüyle neticelenen bu
olaylar daha fazla büyümeden derhal bir bölük asker ile basunlm~~ur. Bu
arada askerlerden çekinen Acmanl~ lar kasabaya girmeye cesaret edemeyerek,
Hufüf a iki saat mesafedeki ~evkiye'ye çekilmi~lerdir. A~iret halk~~da Hufüf ile
bahçeler aras~ nda üç gün mahsur kalm~~t~ r. Zaruri ihtiyaçlar~~ için Huffifa
muhtaç olan Acman a~ireti, bu müddet zarf~ nda zorda kalarak anla~maya
mecbur olmu~tur. Bedevilerin adeti gere~i, teslim olduklar~ n~~ ve anla~ma is88 BOA,
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teklerini belirtmek için bir tak~m kad~n, çocuk ve reislerini hükümete göndermi~lerdir. Bunun üzerine tekrar yap~ lan görü~meler neticesinde Acman
a~ireti ile ahâli aras~nda, a~iretlerin usüllerine göre anla~ma akdedilmi~tir.
Anla~maya göre, ölü ve yaral~lar~na aid hukuklar~ndan kar~~l~kl~~olarak vazgeçmi~lerdir. Ayr~ca Acman a~iretinden hükümete muhalif davranm~yacaklanna dair taahhüdler de al~nm~~t~r.
Bu hadiseler uzun zamandan beri Necid'te kurulmas~~tasarlanan üçyüz
mevcutlu ester-süvar müfrezesinin bir an önce te~kilini zaruri k~ lm~~t~r.
Nitekim Ba~dat vilâyetinden 15 Kas~m 1906'da çekilen bir telgrafta Necid
dahilindeki Acman a~iretinin sebep oldu~u son hadiseler ester-sü var m~lfrezesinin süratle kurulmas~n~~bir kat daha zaruri k~lm~~ur denilmektedir.
Öte yandan, Necid Mutasarnfl~~~~ Acman a~irederinden uygunsuz davran~~larda bulunmamalan konusunda her ne kadar taahhüdler alm~~~ise de
hadiselerin sonbaharda tekrar patlak verdi~i anla~~lmaktad~r. Nitekim Basra
kumandan~~Ferik ~zzet Pa~a 16 Kas~m 1906 tarihinde Seraskerli~e çekti~i telgraf~nda ~u bilgileri vermekteydi:
Necid livas~~taraf~nda bulunan Acman a~iretleri ile ahâli aras~nda yirmi
gündenberi devam eden muharebe sebebiyle yollar kapanm~~t~r.
Te~riniewelin onyedinci günü Acman a~ireti üç köye hüküm ederek bak~r
kaplar~na var~ncaya dek mallar~n~~al~p, birçok ki~iyi de öldürerek geri çekilmi~lerdir. Ayn~~ay~n onsekizinci günü ahaliden alubin, askerden dört subay
ikiyüz nefer den olu~an bir kuwetle Acman a~iretinin üzerine giderek sava~m~~lard~r. Bu arada ahâliden elli ki~i, askerlerden üç subay ve altm~~~nefer
~ehit olmu~lard~r. Ayr~ca bir top ve cephanesini de ele geçiren Acman a~iretine on nefer de esir dü~mü~~ve geri kalan askerler Miura ric`a't etmi~lerdir.
Al~nan di~er haberlere göre de Acman a~ireti Uceyr'i de basmak üzere beklemektedir..
Bu olaylar yüzünden kara ve deniz yoluyla yap~lmakta olan haberle~me
kesildi~inden bölgede gerçekle~tirilen askeri harekat Seraskerli~in bilgisi d~ ~~nda yap~ lm~~t~ . Bu durum Seraskerlik makam~n' hayli tela~land~ rd~~~,
Serasker Riza Pa~a'n~n Sadaret'e 20 Kas~ m 1906 tarihinde yazd~~~~yaz~dan anla~~ lmaktad~ r. Bu arada, civardaki telgraf merkezleri ile yap~ lan muhabere
sonunda merkeze ula~an bilgiler do~rultusunda, Acman a~iretinin te'dibi
89

BOA, irade Askeri 1324 ZA/1.

B~ R ARAP A~~RET~: ACMAN URBANI

157

için yeni kuvvetlerin de sevkine karar verilmi~tir. Huff~f ve civar~~ tam bir
anar~i içine sürüklenmi~ ti. Mevcut askerler olaylar~~basurmakta yetersiz kal~ yordu. Di~er taraftan Acman a~ireti bütün hurma bahçelerini ya~malam~~ u.
Hatta Hazine-i Hassa Naz~ r~~edindi~i istihbarata istinaden, 10 Aral~ k 1906 da
Sadaret'e yazd~~~~bir tezkiresinde Hufürdalci kar~~~kl~k devam etti~i takdirde
oradaki emlak-i h~lmayunun da telef olaca~~n~~ belirterek bir an önce çare
bulunmas~n~~istemi~tir. Bunun üzerine Sadaret, 15 Aral~ k 1906'da meselenin
halli için tekrar Basra vilâyetini uyarmak ihtiyac~n~~hissetrni~tir.
Sonuçta geçici tedbirlerin Acman a~irederinin Hufilf ve di~er meskün
yerlere yapt~ klar~~ tecavüzü önlemeye yetmiyece~ine kanaat getiren
Ba~dat'taki Alt~ nc~~ Ordu Kumandanl~~~, kal~ c~~ çözüm olmak üzere
Seraskerli~e ~u teklifi yapm~~t~r:
Acman a~iretinin te'dibi ve Ahsa Ucey~- aras~ndaki yolun güvenli~inin
sa~lanmasi için, Uceyr iskelesinde yüzelli ki~iyi alacak bir kule ile söz konusu
yolun münasib yerlerine iki bölük askeri alacak iki kulenin in~a edilmesi.
Taburlar~n mevcutlarm~n iiçyüze ç~kar~lmas~. Sat~n al~nmas~~daha önce kararla~tmlan üçyüz esterin K~rkikinci alayl~ ] birinci taburuna verilerek bu taburun esterliye dönü~ türülmesi. Bu tab~~~-la k~rbirinci alaym üçüncü taburunun Hufürda ikamet ettirilmesi. Bu üçüncü taburun iki bölü~ii alt~~ayda bir
de~i~tirilmek üzere, Ahsa-Uceyr yolunda in~a edilecek kulelere yerle~tirilmeleri. Ayr~ca k~rkdördiincii alay~ n ikinci taburun~ m tamamiyle Katar'da,
üçüncü taburun iki bölü~ünün de alt~~ayda bir de~i~itirilmek üzere, Katil- ve
Uceyrkle ikamet ettirilmesi...

Alt~ nc~~ordu kumandanl~~~ n~ n bu teklifi Istanbul'da görü~ülerek kabul
edilmi~~ve icras~~ için gerekli izin de verilmi~ tir. Ancak ne kadar~ n~ n gerçekle~tirildi~i ayr~~ bir ara~t~rma konusudur.
11- Acman A~iretleri ile El-Murra A~iretleri Aras~nda Çat~~malar

Daha önce kulland~~~ m~z belgelerde, genellikle Acman a~iretleri ile elMu~Ta a~iretlerinin ayn~~ ittifaklar içinde yer alm~~~olduklar~ n~~ görmü~tük.
Ancak 1909 ve 1910 y~l~ na ait bir tak~ m belgelerde ise aralar~ nda çe~itli çat~~malar~ n ç~ kt~~~ n~~göstermektedir. Söz konusu belgelere geçmeden önce,
bu tarihlerin hususiyetinden bahsetmekte yarar vard~ r. 1908 y~l~ nda ilan edilen II. Me~ rutiyet akabinde kurulan hükümetlerin üzerinde ittihad ve terakki
f~ rkas~ n~ n yo~un bask~ lar~~ bulunmaktad~ r. Geçmi~ te hiçbir siyasi tecrübeleri
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olmayan bu genç kadrolar, imparatorluk dahilinde hiç kimseye imtiyaz tan~madan do~rudan kanun-i esasinin uygulanmas~n~~istemekteydiler. Halbuki
eski idare, özellikle merkezden uzak bölgelerde ve çöllerde ya~ayan bedevileri teskin edebilmek için, daha önce zikredilen muhtelif siyasetler gütmekteydi. Bunlar~n ba~~ nda da bölgesinde nüfuz sahibi olan kabile ~eyhlerine
hil'at, maa~~vs.nin verilmesi gelmekteydi. ~ttihadç~lar ise bunlar~~ kald~ rma
e~ilimi içindeydiler. Veya en az~ ndan ödemekte biraz a~~r davran~yorlard~.
~~te bir taraftan güdülen bu siyaset, di~er taraftan da Necid içlerinde hayli
güçlenen Abdulaziz b. Suud'un yeniden ortaya ç~ kmas~, Necid ve Alisa'da kabileler aras~ ndaki dengeyi sarsm~~ ur. Böyle bir ortamda müttefik eski iki kabile de kar~~~kar~~ya gelmi~lerdir. Hurma mevsimi dolay~s~ yla Ahsa civar~na
inen Acman ve el-Murra kabileleri hakk~ nda, 30 Temmuz 1909 tarihinde
Necid kumandan vekili Miralay Ahmed Hakk~ 'dan Seraskerli~e çekilen bir
telgrafta ~u bilgiler verilmekteydi:
Daha önce 22 Temmuz I909'da gönderdi~im telgrafta arzetti~im üzere,
bir süredir aç~kl~~a inmi~~olan Acman a~ireti ile Cifr, Tarf, Ci~~eh taraflar~nda
konaklam~~~olan el-M~~rra a~iretinin aras~~bozularak peyder pey birbirlerini
ya~malamaya ba~lam~~lard~r. Olaylar~n ~iddetlenmesine binaen dün Acman
a~ireti dörtyüze yak~n bir kalabahkla kar~~~gazvede bulunmak üzere aniden
Tarfta konaklam~~~olan el-Murra a~iretinin üzerine gitmi~lerdir. Acman a~iretinin Tarftaki bu a~iretlere yapt~klar~~taarruzlar üzerine, derhal bir heyet
ile yeterli kuvvet gönderilerek iki taraf birbirinden uzakla~t~rdm~~t~r. Gerçi
memleket (Necid merkezinde) dahilinde konaklam~~~a~ireder bulundukça
bu gazvelerin ve çapt~kult~~un önünü]] ahnam~yaca~~~gibi, bu kavgan~n köylülere de si~-ayet etme ihtimali bulunmaktad~r. Bu husus dikkate al~narak
derhal bunlar~n reisleri celbedilmi~~ve iki meclis-i idare azas~~ ile e~rafin
önünde, a~irederin usul ve adederine göre uzun müzakereler yap~lm~~t~r.
Sonunda iki taraf bar~~t~ rdarak ellerinden seneder al~nm~~ t~r. Suretleri gönderilen bu senetlerden de anla~~ laca~~~üzere; Acman a~iretinin büyük ~eyhi
Muhammed [b. Hisleynj ile el-Mt~rra ~eyhlerinden Lahüm, Abdurrahman,
Salim Nikdan, kendi a~iretleri ile etbant~n gerek birbirlerine kar~~~ve gerekse
bu civarda Katif ve Uceyr yolunun asayi~ini ihlal edecek bir davram~larda
bulunmayacaklarma dair söz vermi~lerdirg°.
q()
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Miralay Ahmad Hakk~ , yukardaki telgraf~ na ayr~ca, Muhammed b.
Hisleyn, ~afi b. Ubur, Abdullah b. Muneyhir, Ali b. Câbir, Amir Bat~ ni,
Abdurrahman b. Nikdan, Salim b. Abdullah b. Nikdan, Lahum b. ~erm taraf~ ndan imzalanm~~~dört senet suretini de ilave etmi~tir 9i. 4 A~ustos 1909 tarihinde Harbiye Nezareti'ne de bir telgraf çeken Miralay Ahmed Hakk~ ,
Acman ve el-Murra a~iretleri hakk~ nda ~u bilgileri vermekteydi:
Ondokuz firkadan olu~an Acman a~iredyle oniki firkadan olu~an elMurra a~iretinin, Acman'dan Al-i Safra]] ve el-Murra'den Al-i Câbir f~rkalan
d~~~ndaki di~er firkalan ad~na iki a~iretin ileri gelenleri aras~nda bir anla~ma
sa~lanm~~t~r. Ancak bu anla~man~n hepsini kapsamas~~için ~ili Saf~-a~~~ve
Cabir firkalarm~n reislerine de ula~~larak, aralar~nda bir anla~ma yap~lm~~t~r.
Bunda da, t~pk~~daha önceki anla~ma gibi birbirlerine kar~~~gazve yapmamalar~, Uceyr-Katif yolu ile belde dahilindeki yollara ve meskün köylere asla
ili~memeleri ve herhangi bir tecavüzde bul~n~mamalan konusunda kesin söz
al~nm~~t~r. Böylece Acman ve el-Murra a~irederinin. bütün firkalar~~aras~nda
bir anla~ma sa~lanarak, Tank-~~Sultan] olan Uceyr -Katif yolu her türlü tecayüzden korunmu~~oldu. Bu sayede, imkân buldukça birbirlerine kar~~~yapt~klar~~sald~r~lar neticesinde, sadece bedeviler aras~nda kalmay~ p meskiin al~aliye de s~çramas~~muhtemel görülen bir k~tali~~~ve mücadelenin önü al~nm~~t~r. Zira bu a~iretler anla~maya sad~k kald~kça hem çevrede meskiin ahali ve
hem de Katif-Uceyr yolu emniyette olacakt~r.."2.
Miralay Ahmed Hakk~~yukardaki telgraf~yla, son birkaç gün içinde vukubulan olaylar~ n raporunu vermi~ti. Ancak ayn~~ gün (4 A~ustos 1909),
Seraskerli~e ba~ka bir telgraf göndererek son anda iki a~iret aras~ nda meydana gelen yeni geli~meleri de ~u ~ekilde bildirmi~tir.
Huf~lf civar~nda konaklam~~~bulunan Acman ve el-Murra a~iretlerine
ba~l~~bir tak~m firkalar aras~nda ç~kan çeki~meleri]] neticesinde, civardaki
köyleri gazvelerden ve ya~malanmakdan kurtarmak için güçlükle bir anla~ma
sa~land~. Ancak bedeviler açl~k korkusuyla ufak tefek ya~ma ve h~rs~zhklan~n
sürdürebilmek amac~yla anla~may~~ihlal etmi~lerdir. Bir k~ sm~~burah ve bir
k~sm~~Neddli [Riyad ve civar~ndanl olan baz~~kimselerin te~vikiyle de, elM~~rra a~irederinin uzaklardaki baz~~k~s~ mlanndan (özellikle el-Lihah (?) firkasn~dan ili Nesim ve A‘l-i Büreyd) olu~turulan bir cemiyet, Acman a~ireti91 BOA,
92
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nin cl~~ardaki baz~~küçük f~rka lar~~üzerine gazveler yaparak bir hayli develerini gasp etmi~lerdir. Ayn~~durumda bulunan Acman a~iretinin sab~r ve tahammülleri kalm~yarak, bugün mallar~n~~ve hayvanlar~n~~geri almak için kuzeye yani Uyün üzerine, Fetarc~lf (?) istikametine do~ru harekete geçmi~lerdir. Meskin~~ köylere zarar vermemeleri için hemen gerekli tedbirler al~nd~~~~
gibi Acman ~eyin Muhammed de hükümete celbedilerek ~iddetli bir ~ekilde
~~yar~hn~~tn1.3.
Acman a~iretinin bu ~ekilde harekete geçerek el-Murra a~ireti üzerine
gitmesi çevredeki köylüleri korkutmu~ tur. Hufüfa ba~l~~ Tarf, Ci~~e ve Cifr
köylerinin ileri gelenleri ve muhtarlar~~ hükümete ba~vurarak köylerinin gasp
ve ya~malara kar~~~muhafaza edilmesini istemi~lerdir. Bunun üzerine, Necid
Kumandanl~~~, Tarf ve Ci~~e'ye ott~zar piyade askeri yerle~tirdi~i gibi, her an
harekete haz~ r olmak üzere Cifr'de de bir toplanma merkezi kurdurmu~~ve
buraya Yüzba~~~Tahsin efendi kumandas~ nda k~ rk esterli süvari yerle~tirilmi~tir. Bu arada, Ci~~e yak~ nlar~ nda el-Murra ile ç~ kan çarp~~malarda ma~lup
olan Acman a~ireti askere s~~~ nm~~t~ r. Bunlar~~ takip etmek için pe~lerinden
gelen el-Murra, askerler taraf~ ndan oradan uzakla~ur~ lm~~lard~ r. Akabinde de
Acman a~iretlerine mensup insanlar askerlerin muhafazas~~ alt~ nda Cifr bahçelerinden geçirilerek, a~iretlerinin konaklad~~~~mekâna ula~ur~lm~~lard~ r"4.
Yukar~daki geli~meleri A~ustos ortalar~ nda Harbiye Nezareti'ne bildiren
Miralay Ahmed Hakk~ , iki taraf aras~ ndaki olaylar daha fazla büyümeden
~imdilik en az~ ndan müsabele (bedevilerin ihtiyaçlar~ n~~ gidermek üzere bir
bölgede konaklama mevsimi) sonuna kadar, yeniden üç ayl~ k bir anla~man~ n
akdedilmesine çal~~~ laca~~ n~~ da ilave etmi~tir95.
Yaz boyu devam eden bu olaylar, sonbaharda ba~ka bir ~ekle dönü~tü.
Daha önce de bahsetti~imiz gibi, son zamanlarda bölgede kabileleraras~~
dengeler bir hayli de~i~mi~ti. Geli~en olaylar da bu de~i~imin göstergeleri idi.
Acman a~iretleri el-Murra a~iretlerinden intikam alma sevdas~ na dü~mü~~
iken, bölgenin güçlü liderleri aras~ nda ise onlara kar~~~bir ittifak olu~maya
ba~lam~~ u.
DH-MU~~17/4-22 (Lef: 14).
BOA, Dil-MU~~17/4-22 (Lef: 16).
95 Harbiye Nezareti~~i~~~ 10 Safer 328/20 ~ubat 1910 tarihinde Sadaret'e yazd~~~~tezkiresinde ufak tefek h~rs~zl~ klar akabincle Acman a~ireti ile el-Murra a~iretleri aras~ nda yeniden ba~laya~~~husumetin durdurularak tekrar geçici bir anla~man~ n yap~ ld~~~~bildirilmektedir. BOA,
DH-MU~~17/4-22 (Lef 46, 53, 54).
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Nitekim 6 Aral~k 1909 tarihinde Alt~nc~~Ordu kumandan vekili Mirliva
~evket Pa~a'dan gelen haberler yukardaki ifadelerimizi do~rulamaktad~r. Bu
haberlere göre, Necid içlerinin güçlü hâldmi Abdulaziz b. Suud gazve haz~rl~klar~~içindeydi. Her ne kadar hangi tarafa gidece~i bilinmiyor ise de,
Acman a~ireti veya ~bn Re~id üzerine gidebilece~i kuvvede tahmin edilmekteydi. Öte yandan ~eyh Câsim'in o~lu ~eyh Abdullah'~n da Acman a~iretleri
aleyhine gazve tertip etmek ile me~gul oldu~una dair haberler gelmekteydi96.
Bu haberlerin ard~ndan, bahsedilen ittifak~ n içine Kuveyt ~eyhi Mubarek elSabah ~n da kat~ld~~~~bölgeden rapor edilmi~ti. Yap~lan istihbaratlara göre;
Necid'in kuzeyinden Mubarek el-Sabah, bat~s~ndan Abdülaziz b. Suud ve güney-do~usundan Câsim el- Sani Acman a~iretleri üzerine gazve haz~rl~klar~~
içindeydiler. Gerçi Alt~nc~~Ordu kumandanl~~~~buna ihtimal vermiyor ve onlar~n esas maksatlann~n; Katar ve Kuveyt'e ba~l~~bir tak~m a~iretleri ya~malayan Acman a~iretini te'dib bahanesiyle, Katar, Ahsa, Katil- ve Kuveyt sahillerinde kendi nüfuzlar~n~~iyice kurmak oldu~unu söylüyordu". Bu yüzden
Alt~nc~~Ordu'nun, Necid kumandanl~~~~ile haberle~erek muhtemel olu~umlara kar~~~baz~~askeri haz~rl~klar içine girdi~i, 15 ve 30 Aral~k tarihleriyle
Harbiye Nezareti'ne çekilen telgraflardan anla~~lmaktad~r.
Ocak 1910ba~lar~nda bölgeden gelen istihbaradara göre; Abdülaziz ~bn
Suud, Mubarek el-Sabah ve Cisim el-Sani'nin o~lu Abdullah ayr~~ayr~, görünü~te, Hufüf ile Uceyr aras~ndaki Acman a~iretleri üzerine harekete geçmi~lerdi. Abdülaziz b Suud'un bu maksatla Necid kabilelerinden cihadiye ad~~alt~nda vergi toplad~~~~ve bir k~s~m kabileleri silahland~rd~~~~da gelen bilgiler
aras~ndayd199 . Bu haberleri 5 Ocak 1910 tarihinde Sadaret'e takdim eden
Harbiye Naz~r~~ ..bilhassa Kuveyt, Katar kaymakam Jan ve ~bn Suud nezdinde
güven verecek te~ebbüslerde bulunulmas~~ve Necid urban~na yapt~~~~tecavüzlerine son vermesi için ~bn Suud'un siyaseten hükümete meyletdrilmesinin

gerekli oldu~unu beyan etmi~tir. Harbiye Naz~r~~ayr~ca, bunlar olmad~~~~taktirde, olaylara çare bulmak için devletçe bir an önce kat`i bir karar~n verilmesi gerekti~ini de hat~rlatm~~t~ rm. 1 1 Ocak 1 910 tarihinden itibaren,
Ba~dat ve Necid'ten, kendilerine ba~l~~a~iretleri ya~malad~klar~~gerekçesi ile
BOA. DH-MU~~17/422 (Lef: 9).
DH-MU~~17/4-22 (Lef: 8, 11,12).
98 BOA, DH-MU~~17/4-22 (Lef: 7, 10, 21)..
BOA, DH-MU~~17/4-22 (Lef: 22, 23, 24, 32,33).
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Acman a~iretini cezaland~ rmak isteyen Katar ~eyhi ile Kuveyt ~eyhi'ni, ~bn
Suud'un ikna ederek bu i~ten vazgeçirdi~ine dair haberler ~stanbul'a ula~maya ba~lad~. Öte yandan, Acman a~iretinin di~er a~iretlerden gasbettikleri
mal ve hayvanlar~~ iade ettirece~ini taahhüd eden ~bn Suud'un ise, sefer haz~ rl~ klar~ ndan da vazgeçmedi~i belirtilmekteydi 1". Di~er taraftan ~bn
Suud'un arac~ l~~~ na ra~men de ortal~ k durulmam~~t~~ ve Acman a~ireti hâlâ
hedef tahtas~~durumundayd~.
Kendisine gelen haberleri de~erlendiren Harbiye Naz~ r~, Necid'teki
ahvale, al~nan ve yap~lmas~~ gerekli olan tedbirlere dair bir ar~zay~~6 ~ubat
1910 tarihinde Sadaret'e sunmu~ tur. Buna göre:
Katar kaymakam~~ Câsim el-Sani, Beni Hâcir ve el-Murra a~iretleri; o~lu
Abdullah da Acman a~iretleri üzerine giderek bunlar~ n pek çok hayvanlar~ n~~
gasp edip Katar'a dönmü~lerdir. Bu arada Câsim el-Sani bir süredir Acman
a~iretinden mu~ber olan ~bn Suud'u da bu hareketine ortak etmi~tir. Bunun
üzerine Acman a~iretine mensup olup, daha önce ~bn Suud'un Riyad'ta hapsetti~i ondokuz ~eyh çocu~u ile k~ rk köle ve etba~~bir firsaun~~ bularak oradan
kaç~ p hükümete s~~~ nm~~lard~ r. Bunlar~ n ilticalar~~kabul edilmekle birlikte,
~bn Suud'un amcazadele~rinden olup, ayn~~ ~ekilde ondan kaçarak hükümete
s~~~ nan dokuz ki~inin ise Huf~lf civar~nda kalmalar~~ mahzurlu görülerek
Basra'ya gitmeleri kendilerine tebli~~edilmi~tirm. Bu arada, Acman a~ireti de,
uzakta bulunan di~er f~ rkalar~n~~ ~bn Suud'a kar~~~kullanmak için Ahsa civar~na celbetmekteydi. Harbiye Naz~ r~, ~ bn Suud'un Riyad'ta büyük bir gazve
haz~ rl~~~~içinde oldu~unu ve hâlâ üçlü ittifak~n bulundu~unu belirterek mahallinde bir tak~ m askeri tedbirlerin al~ nd~~~ n~~da ilave etmi~tir. Ancak bölgenin ehemmiyetinden dolay~~bununla yetinilmemesi ve devletçe mülki ve
askeri hususlan da içine alan esasl~~ bir siyasi çözüm ve program~ n haz~ rlanmas~~ gerekti~i de vurgulanm~~urnxi.
Bu olaylar, 12 ~ubat 1910 tarihinde Alt~nc~~ Ordu kumandan vekili
Mirliva ~evket Pa~a'dan gelen iki telgrafta daha mufassal bir ~ekilde anlaulmaktad~ r. Buna göre, Katar ~eyhi intikam almak gayesiyle Beni Hâcir'in üç
ve el-Murra a~iretinin dört f~ rkas~ndan olu~turdu~u bine yak~n bir kuvvet ile
Hufüfun alt~~gün uza~~ nda bulunan Acman a~iretlerini basarak bu a~irete
lOt
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mensup üç dört f~ rkan~ n hayvanlar~ n~~ gasp etmi~tir. Ayn~~ telgrafta, ~bn
Suud'un Riy-ad'ta hapsettikleri aras~ nda Acman ~eyhi Muhammed Mesel ile
Harik ~eyhi Hezzan'n~n da bulundu~u ilave bilgi olarak verilmekteydi "H.
Olaylar~ n bu derece vehamet kesbetmesi üzerine Basra'daki Marmaris
ganbotu yerinde incelemeler yapmak üzere mürettebauyla birlikte Ahsa tarafiarma gönderilmi~tir. Ayr~ca, al~ nmas~~ zarüri olan k~sa ve uzun vadeli tedbirler hakk~ nda gerek mahallinde ve gerekse merkezde layihalar haz~rland~~~~
yine kay~ tlarda geçmektedir. Ancak bu layihalara henüz ula~~lamad~~~ ndan
muhtevalar~~ hakk~nda bilgimiz yoktur. Fakat, ayn~~s~ ralarda Necid kumandan
vekili Miralay Ahmed Hakk~ , olaylar~ n Osmanl~~Devleti aleyhinde geli~ti~ini
çok erken fark etmesine ra~men; ba~l~~ oldu~u Basra Valisi Süleyman Nazif,
bu hadiselerin as~ rlardan beri devam edegelen a~iretler aras~~ kavgalardan oldu~u ve endi~eye mahal olmad~~~~kanaatindeydiu"'.
Geli~meler Ahmed Hakk~'y~~ hakl~~ ç~ karm~~t~. Zira bütün haz~ rl~ klar~ n~~
büyük bir titizlikle ve gizlilik içinde tamamlayan Abdülaziz b. Suud 1913
Mars'~ nda bölgenin idare merkezi olan Ahsa'n~ n kontrolunu ele geçirdi.
Gerçi Bab~âll bu fiili durum kar~~s~ nda son anda bir manevre yaparak Necid'i
vilayete dönü~türmü~~ve Abdulaziz b. Suud'u da vali ve kumandan olarak tayin ederek dengeyi sa~lamaya çal~~m~~ ur. Ancak Birinci Dünya Sava~~'n~ n
ç~ kmas~~ bölgesel dengeleri alt-üst etmi~~ve Osmanl~~ Devleti de bölgeden çekilmi~ tir. Abdülaziz b. Suud'un bölgede kontrolu sa~lamas~ na paralel olarak,
Acman a~ireti eski güç ve iktidar~ n~~yava~~yava~~kaybetmi~tir. ~u anda, Suudi
Arabistan'~ n do~usu ile Kuveyt'te bölünmü~~bir ~ekilde ya~amakta olan
Acman a~ireti, Körfez Sava~~'ndan sonra Kuveyt'te olu~ turulan parlementoda
temsil edilmeye ba~lanm~~ lard~r.
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