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Özet 

Osmanlı Devleti’nin XIX. asrın ikinci yarısından itibaren gerçekleştirmeye çalıştığı en önemli projelerden 

biri de Bağdat Demiryolları Projesi olmuştur. II. Abdulhamid, İngiltere’nin Ortadoğu ve Arapların yaşadıkları 

petrol bölgelerinde nüfuz kurmasını engellemek, ekonomik, askeri ve stratejik avantaj sağlamak için İstanbul’dan 

Bağdat’a ve oradan Basra Körfezi’ne kadar uzanacak bir demiryolu hattının yapımını istemiştir. İngiltere’nin 

bölgede uzun süreli çıkarlar peşinde olması ve Araplar arasında Osmanlıya karşı fitne tohumları ekmeye 

başlaması, II. Abdulhamid’in hattın yapımını Almanlara vermesine sebep olmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti – İngiltere – Bağdat – Basra - Almanya  

Abstract 

Baghdad Railway Project was one of the most important project that was tried to accomplish by the 

Ottoman Empire from the second half of the XIX. Century. II. Abdulhamid wanted to build a railway line that will 

extend from İstanbul to Baghdad and from Baghdad to Basra Gulf. The aim of this project provided to economic, 

military and strategic advantages and blocked England’s dominate the oil region where called Middle East or Arab 

Nation lived.  Railway line management given to Germany by II. Abdulhamid because of obstructive to England’s 

plans and begin to sow seeds of strife among the Arabs against the Ottomans by Britain. 
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Giriş 

Osmanlı Devleti’nin 1877-1878 SavaĢı’nda Rusya’ya yenilmesinden sonra 
Ayestefanos AntlaĢması’nın imzalanması, Ġngiltere’nin Osmanlı toprakları üzerinde yoğun bir 
sömürgecilik siyasetine yönelmesini beraberinde getirmiĢ. II. Abdulhamid, bu tarihten sonra 
Ġngiltere’nin Ortadoğu toprakları üzerindeki hesaplarından endiĢelenmeye baĢlamıĢtır. 
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Rusya’ya karĢı yapılan savaĢ sırasında Osmanlı Devleti’nin yanında görünen Ġngiltere ve 
Fransa’nın gerçek niyetleri ortaya çıkmıĢ, güvenilecek tarafları kalmamıĢtır. Ġngiltere, bir 
taraftan Rusya’yı Akdeniz’den Hindistan’a kadar giden güzergâhtan uzak tutmak istemiĢ, diğer 
taraftan ise Rusya’dan önce davranarak Kafkaslardan güneye doğru Osmanlı ve Ġran’ın petrol 

bölgelerini ele geçirmeye çalıĢmıĢtır. Nitekim 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı sonunda 
Kıbrıs’a yerleĢmiĢ, 1882’de Mısır’ı resmen iĢgal etmiĢtir.

1
  

 
Ġngiltere’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü parçalamaya yönelik bir tutum içerisine 

girmesi üzerine, Osmanlı Devleti Almanya ile yakınlaĢmaya baĢlamıĢtı. Almanya’nın II. 
Wilhelm’den itibaren Osmanlı Devleti ile iliĢkilerini sıkı tutmaya baĢlaması, Ġngiltere’nin 

Bağdat, Basra, Bahreyn ve Necid bölgeleri üzerinde daha çok yoğunlaĢmasına sebep oldu. 
Almanya ise Balkanlardan itibaren Basra Körfezi’ne kadar tesis edilecek nüfuz ile meydanı 
tamamıyla Ġngiltere’ye bırakmak istemiyordu. Politik manevralar ile Ġngiliz diplomasisine 
karĢılık vermeye çalıĢıyordu. Deutsche Bank’ın Alman menfaatleri uğruna Ġngilizlerle 
Ortadoğu’da sermaye ortaklığı yapmaya bile sıcak bakıyordu.

2
 Almanya’nın hedefi gün 

geçtikçe büyümek ve dünya hakemliğine doğru çıkmaktı. Bu hedefinde baĢarılı olmak için 

Osmanlı topraklarının Ortadoğu kısmında Ġngiltere’ye karĢı rakip olarak ortaya çıkması 
gerektiğini biliyordu.

3
  

 
II. Abdulhamid, Ġngiltere’nin Ortadoğu’da neyin peĢinde olduğunu ve petrol bölgeleri 

ile olan alakasının farkındaydı. Zaten Ġngiltere’nin Osmanlı aleyhindeki gizli ve hileli 
diplomasisi de artık kendisini göstermeye baĢlamıĢtı. Ġngiltere, Ortadoğu’ya gönderdiği özel 

görevliler aracılığıyla petrol, maden ve eski medeniyetlerinden kalma hazineleri araĢtırmaya 
koyulmuĢtu. Ortadoğu zenginlikleri ve hammadde potansiyeli konusunda bir rapor hazırlayan 
Chesney de bu araĢtırmacı heyetin içerisinde yer almaktaydı.

4
 Chesney, hazırladığı raporda, 

bölgenin özelliklerini anlattıktan sonra Akdeniz’den Basra Körfezi’ne kadar gidecek bir 
demiryolu hattı ve telgraf hattının yapılmasını ısrarla istemiĢti. Çünkü Hindistan’da yaptıkları 
gibi sömürülecek hammadde, petrol, tarihi hazine ve kalıntılar ile diğer madenleri süratle 

taĢımaları gerekiyordu.
5
  

 
Ġngiltere, Osmanlı Devleti’nin Ortadoğu’daki toprakları içerisinde yer alan petrol 

alanlarını ele geçirmede değiĢik yöntemler deniyordu. Bu amaçla Bağdat Demiryolu 
projesinde yer alıp güneye doğru uzanmak istiyordu. 1856’da Fırat Vadisi Demiryolu 
Kumpanyası kurularak baĢına General Chesney atandı.

6
 Fırat Vadisi Kumpanyası, 1857’de 

Ġskenderun’dan Basra Körfezi’ne kadar uzayan bir demiryolu hattı tesis etme imtiyazını aldı. 
AnlaĢma ile Osmanlı hazinesi yatırılan sermayenin yüzde altısına sahip olacaktı. Ancak 

                                                           
1 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi VIII, Ankara 1983, s. 166-169. Almanya, Ġngiltere’nin bu haksız iĢgallerine ses 

çıkarmamıĢ, Osmanlı toprakları için yapılan pazarlıkara ortak olmaya çalıĢmıĢtır. Bkz. Mustafa Albayrak, 

“Osmanlı-Alman ĠliĢkilerinin GeliĢimi ve Bağdat Demiryolunun Yapımı,” Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarih 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Cilt VI, Ankara 1995, s. 3 
2 Lothar Ratmann, Berlin-Bağdat, Alman Emperyalizminin Türkiye’ye Girişi (terc. Ragıp Zarakolu), Ġstanbul 1982, 

s. 39; Albayrak, a.g.m., s. 5  
3 Fahir Armaoğlu, Siyasi Tarih (1789-1960), Ankara 1975, s. 229; Albayrak, a.g.m., s. 6 
4 Ġsmail Yıldırım, “Osmanlı Demiryolu Politikasına Bir bakıy,” Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, 

Sayı: 1, Elazığ 2002, s. 312 
5 Veylet Bunyar, Şarkta İngiliz-Alman Rekabeti (terc. Bedii Faik), Ġstanbul 1332, s. 32. 
6 Bunyar, a.g.e., s. 32 
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kumpanya gerekli sermayeyi toplamakta güçlüklerle karĢılaĢtı ve projeyi uygulamaya 
koyamadı.

7
  

 
Osmanlı Devleti, II. Abdulhamid’in ileri görüĢlülüğü sayesinde Ġstanbul-Bağdat, 

Bağdat-Basra ve Bağdat-Hicaz Demiryolu projelerini hiçbir zaman rafa kaldırmadığı gibi bu 
iĢe Ġngiliz sermayedarları da karıĢtırmak istemiyordu. Çünkü Ġngiltere’nin bu bölgede alacağı 
imtiyaz ile bütün yeraltı kaynakları ve petrol bölgelerini tarayacağını ve etnik unsurları devlete 
karĢı kıĢkırtacağını iyi biliyordu. 1871’de merkeze bir rapor gönderen Mithad PaĢa’nın 

söyledikleri bu endiĢeleri taĢıyordu. Raporda, Bağdat demiryolu hattının faydaları 
sıralandıktan sonra Ġngilizlerin kesinlikle iĢe karıĢtırılmaması isteniyordu.

8
  

 
Ġngiltere’nin beklediği fırsat 1877-1878 Osmanlı-Rus SavaĢı’ndan sonra geldi. Ġngiliz 

diplomasisi bu savaĢı kendi lehine çevirerek savaĢın getirdiği ağır mali yük ve düĢünülen 
borçlanma Ġngiliz sermayedarlarını harekete geçirdi. Ġngiltere DıĢiĢleri Bakanı Salisbury, 

uygulamaya koyacakları projeyi bile hazırlamıĢtı. Ona göre, Ġstanbul’dan Ġskenderun’a oradan 
da Bağdat’a kadar gidecek demiryolu hattının her iki yanında on mil geniĢliğindeki araziler 
Ġngiltere tarafından belirlenecek kiĢilere satılacaktı. Böylece bölgeye yerleĢmenin ilk adımı 
atılacak ve istenilen harekât alanı sağlanacaktı.

9
 Bu giriĢim unutulduktan sonra bu defa 

Ġngiltere’nin Ġstanbul’daki elçisi Layard devreye girecek ve 1878’de II. Abdulhamid’e 
demiryolunun sağlayacağı faydaları sıralayacaktı. Layard, Ġngiltere’nin her zaman yaptığı gibi 

projenin içerisinde gizli tutulan menfaatlerden ve ekilecek nifak tohumlarından hiç söz 
etmeyecekti.

10
 

 
II. Abdulhamid, basit bir projeden ziyade Ġstanbul’u Basra Körfezi’ne ve Medine’ye 

bağlayacak büyük bir projeyi amaçlıyordu.
11

 Ġngiltere ise Ortadoğu’nun ekonomik ve siyasi 
birliğinin sağlanmaması için uğraĢıyordu. Nihayet 1882’de Mısır’ı iĢgal ettikten sonra Araplar 

arasında nifak ve milliyetçilik tohumları ekmeye, onları Osmanlıya karĢı ayaklandırmaya 
baĢladı. Bütün bunların farkında olan II. Abdulhamid, Almanlarla birlikte iĢ yapılmasını 
devletin menfaatlerine daha uygun görüyordu.

12
 

 
XIX. yüzyılda Avrupalı büyük devletler Osmanlı toprakları üzerinde kendi nüfuz 

alanlarını geniĢletmek için yoğun bir çabaya giriĢmiĢlerdir. Alman, Ġngiliz ve Rusların 

mücadeleye giriĢtikleri Osmanlı coğrafyalarından biri de Bağdat Vilayeti’nden Basra 
Körfezi’ne kadar uzanan coğrafya olmuĢtur. Özellikle 1871 sonlarında tamamlanmıĢ olan 
Necid askeri hareketinden sonra değiĢik vesilelerle körfezdeki Osmanlı-Ġngiliz nüfuz alanları 
tartıĢma konusu olmuĢ, ancak bir sonuca ulaĢılamamıĢtır. Zira Osmanlı Devleti, Ahsa 
(Necid)’ya kadar uzanan coğrafyada fiili yönetimini kurmaya çalıĢırken, Ġngiltere, Bahreyn 
üzerindeki askeri üstünlüğüne dayanarak ve bölgedeki asayiĢsizlik ile korsan faaliyetlerini 

bahane ederek nüfuz alanlarını geniĢletmek istemiĢtir.
13

  
 

                                                           
7 Paul Imbert, Osmanlı İmparatorluğunda Yenileşme Hareketleri (terc. Adnan Cemgil), Ġstanbul 1981, s. 24. 
8 Murat Özyüksel, Osmanlı-Alman İlişkilerinin Gelişmesi Sürecinde Anadolu ve Bağdat Demiryolları, Ġstanbul 

1988, s. 14; Albayrak, a.g.m., s. 9 
9 Yuluğ Tekin Kurat, Henry Layard’ın İstanbul Elçiliği (1877-1880), Ankara 1968, s. 180 
10

 Ġsmet Bozdağ, Abdülhamid'in Hatıra Defteri, Ġstanbul 1985, s. 61 
11 Vedat Eldem, Osmanlı İmparatorluğunun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik, Ankara 1970, s. 157 
12 Ülman, a.g.e., s. 146; Ortaylı, a.g.e., s. 102 
13 Zekeriya KurĢun, Basra Körfezi’nde Osmanlı-İngiliz Çekişmesi Katarda Osmanlılar (1871-1916), Ankara 2004, 

s. 85 
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Söz konusu, Ahmet ReĢid Bey tarafından hazırlanan bu layihada, Osmanlı Devleti ile 
Ġngilizlerin Basra, Bahreyn, Kuveyt ve Necid gibi bölgelerdeki nüfuz mücadelesinde 
Ġngilizlerin neler istediklerini ve Osmanlı Devleti’nin buna karıĢı ne gibi tedbirler alması 
gerektiği üzerinde durulmuĢtur. Layiha, Osmanlı Devleti’nin Hariciye Nezareti tarafından 

“Bağdat Hattı ve Basra Körfezi’ne Müteʻallık İngiltere Mütâlebâtı Hakkındaki Layiha ve 
Merbûtatı” ismi ile 34 sayfa olarak 24 Kanun-ı Sani 1327 tarihinde Ġstanbul’da Matbaa-ı 
Amire’de basılmıĢtır.   

 

Hariciye Nezareti 

Bağdat Hattı ve Basra Körfezi’ne Müteʻallık İngiltere Mutâlebâtı Hakkındaki 

Layiha ve Merbûtatı  

 

Bağdat Ģimendiferinden Basra Körfezi’ndeki sahiller, adalar ve kasabalar üzerinde 
hâkimiyet veya himaye haklarından inba’s idub bir müddetten beri hükümet-i seniyye-i 
Osmaniye ile Ġngiltere hükümetinin münasebet-i umumiyelerini mecra-ı adisinden çıkaran ve 
Babıâli’yi müĢkülat-ı güne gün dûçar itmek ve ma’ruz bırakmak hasebiyle acilen defi’ 

mültezim olan münazaʻatın zor faslını tehiye-i zımnında beyned-devleteyn cereyân iden 
müzakeratın-Meclis-i Ali-i Vükela Londra sefaret-i seniyyesine itası müsemmem talimat-ı 
cedideyi tertipde rehber ittihaz idilmek üzere-telhisi ve hülasanameye ihtilafat-ı vak’anın 
bilhassa kısm-ı siyasiyesi hakkında nezaret-i celilerinde mevcud ve müzakerat-ı maruzeye 
mukaddem olan malumat ile sure-i haliye-i müĢarünileyhaya ait hatırat ve müta a̒latın derci 
emr buyrulmuĢ olmakla irade-i âliye hazret-i nezaret penahilerine ber-vech-i ati infazına 

mesâra’at olundu.  
 
İhtilafat Menşei 

 

1903 sene-i miladiyesine müsadif olan 1320 sene-i hicriyesi Zilhiccesi’nin yirmi 
ikisinde sudur iden, ferman-ı âli mucibince Konya Demir Yolu’nun, Bağdat ve ondan Basra’ya 

temdidi imtiyazı Alman sermayedaranından müteĢekkil Anadolu Demiryolu Kumpanyası’na 
ihsan buyrulmuĢ olması keyfiyetini Ġngiltere hükümeti hatt-ı Irakiye’de ve Memalik-i 
Osmaniye tarikiyle Ġran’ın aktar-ı cenubiyesinde müessis ve rekabetten hemen azade bir 
surette mütevesi’ olan menafi’-i ticariyesinin tekaliline ve belki enderasine bir alamet olmak 
üzere telakki itmekle beraber Basra Körfezi’ndeki nüfuz ve galibiyet-i siyasiyyesinin ve 
dolayısıyla Hindistan’daki mevki i̒nin duçar-ı zaaf ve hatr olabilmesinden endiĢeye düĢerek 

Devlet-i Aliye’ye karĢı bir iğbirar politikasını açmıĢtır ki bazen vahim akıbetler ihsas iden 
Ģudur; Siyaset-i meĢrutiyet-i Osmaniye’nin ia’det-i ilânın vali iden birkaç aylık müddet istisna 
idildiğinden dokuz yıldan beri iĢtidad suretiyle devam itmekde bulunmuĢ ve ancak 
Babıaliye’nin eyam-ı ahirede cidden izhar ittiği meyl i t̒ilaf üzerinde bir devre-i tevkife 
girmiĢtir.

14
  

 

Küre-i arzın her tarafında Alman ticareti, Alman siyaseti gâh münferiden, gâh ticaret-i 
siyasiye ve siyaset-i ticariyesi Ģekillerinde muhâtelattan Ġngiliz menafi-i mütekabiliyesine 
ma’ruz zuhur itmekte olmaktan naĢi Ġngiltere hükümeti Bağdat ve Basra Ģebeke-i 
hududiyesinde evamil-i rekabeti tamamen cami  ̒Alman emtiasının seylanını gördükten baĢka 
oralarda yevmen mine-l eyyam Alman kuvve-i askeriyesinin zuhuru ihtimaline bile derpiĢ 

                                                           
14 Ġngiltere, Bağdat Demiryolu Hattı’nın Almanlara verilmesinden sonra 1 Mart 1911’de bir notayı Osmanlı 

hükümetine göndermiĢtir. Bkz. HR. SYS. 110/25   
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ittiğinden 1903 mukavelenamesinin Irak ve Basra’ya (s. 3) tealik itibariyle ahkâmının tatbikine 
vesait-i mümküne münğa veya hiç olmazsa Ġngiliz nokta-i nazarına uyabilecek bir Ģekilde 

tadiline Londra kabinesi Ģarki siyasetinin mihferi add itmiĢ ve bu keyfiyeti bil-umum 
Ġngilizlerce emel-i milliye sırasına geçmiĢtir. 

 
AĢağıda tafsilatı arz olunacağı üzere devlet-i âliye kapitülasyonlarla onlara müstenit 

muahedat-ı müe’ehhire ahkâmında siyaset pezir olan esaret-i iktisadiyeden bir derece olsun 
tahlis-i nefs edebilmek için rüsumunun tezyidi ve patanet vazı  ̒misüllü tasavvuratının istihsali 

maksadıyla Londra’ya müracaat ittikçe red cevabı almaktan baĢka bir neticeye destres 
olamaması ve yine aĢağıda tafsilat idileceği vechile Irak’da Alman hattının yanında bir Ġngiliz 
hattının inĢası imtiyazının i t̒ası talebine bir lisan-ı tehdid ile muhatap olması ve Basra 
Körfezi’nde mesail-i kadimeye ilaveten bir Kuveyt Meselesi çıkarılması anifüzzikr siyaset-i 
Ģarkiye-i cedidenin baĢlıca tezahürat-ı fi i̒liyesindendir.  

 

Ġngiltere hükümeti devlet-i aliyeye karĢı böyle bir vaziyette kaldıkça devlet-i aliyeiçin 
menafi’-i hayatiyetden ma’dud olabilecek mertebeye haiz ehemmiyet olan tevessülat-ı 
iktisadiyede muvaffakiyet ümidi külliyen münselib ve halen ve müstekabilen teĢevüĢĢat-ı 
siyasiye kuvvetle muhtemel olmasına binaen Babıâli’ce Ġngiltere kabinesiyle uzlaĢmak ve bu 
itilaf tahsiline ma’tuf teĢebbüsatı bir fikr-i ameli ile icra itmek ve furu’atda fedakâr davranmak 
lüzumu tahakkuk itmiĢtir. O derece ki Bağdad Ģimendiferi Irak ticaretinin yüzde doksan beĢini 

bulan Ġngiliz ticaretini tehdit ittiği beyanıyla Dicle vadisini takiben Bağdat’dan Kutulamare’ye 
ve andan Basra’ya ve Basra’dan Kuveyt’e varmak üzere te’minatısz bir Ģimendifer hattı 
imtiyazının Ġngiliz sermayedarlara i t̒asının hükümet-i seniyyeden suret-i kattiyede talep 
olunmasına dair Ġngiltere hariciye nezaretinden dersaadetteki sefaretine gönderilip nezaret-i 
müĢarünileyhanın emriyle bir sureti Babıaliye tebliğ olunan Mayıs 1910 tarihli tahrirat-ı 
mufassalanın son fırkasında Sör Edward Grey “Sör Jerar Lauetre” “hükümet-i seniyye Ģu 

imtiyaz talebini hüsn-ü telakkiye müsaid görününceye kadar Ġngiltere hükümeti gümrük 
rüsumunun tezyidine muvaffakat itmeyeceğini sarahaten beyan ve atiyen Ġngiltere’nin devlet-i 
aliyeye karĢı tavrı ve meslenin kısm-ı azamiyesi (aynen) talebinizin suret-i kabulüne tabi’ 
olacağını izah ediniz” demiĢ ve Ģu suretle Ġngiltere’nin meseleyi mebhus-u anhaye aksettiği 
ehemmiyetin mertebesi ve bu mesele hal olmadıkça devlet-i aliyeile dostluğa ve samimiyete 
müstenid münasebetle cereyanı kabul olamayacağını ve vazıhen irai’yye ve efham itmiĢdir.  

 

Mebâdî-i Müzakkerât 

 

Ġngilizlerle itilafa doğru ilk hatve Almanların hukuk-u muktesebelerinden mühemmay-
ı imkân feragat ittirmek (s. 4) suretinden ibaret görünmesine ve Ġngiliz ve Alman 
sermayedarları dahi aralarında i t̒ilaf için müzakereye giriĢmiĢ olduklarına ve gerek hisse ve 

gerek iĢletme umurunun teftiĢi hususatında Ġngiltereli sermayedaranın Alman sermayedaran 
derecesinde haiz-i hukuk ve salahiyet olmalarına Anadolu Demiryolu ġirketi’nin istihsal-ı 
muvaffakatı mümkün olacağı anlaĢıldığına binaen evvel emirde Ġngiltere sermayedaranının 

mutâlebât ve Ģeraiti neden ibaret olduğu Londra sefaret-i seniyesinden 8 TeĢrin-i Sani sene 909 
tarihinde sorulmuĢtur. Bu suali Sör Çharles Harding taraf-ı hükümet-i seniyyeden bir eser-i 
mevalat olmak üzere telakki itmiĢ ve müracaat-ı vakı’anın mucib-i memnuniyet görüldüğü 

sefirimize ifade kılınmıĢtır. 
 
Ġngiltere ile müzakere bu suretle baĢlamıĢtır ki Ġngiliz sermayedarların Alman 

sermayedarlarıyla vücuda getirmek istedikleri ittifakın hisseleri miktarından yani Ġngilizlerce 
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matlub olan nisbet-i iĢtirak, Fransızların zaten almıĢ oldukları hisse miktarına zam olundukta 
Alman hissedaranın madun bir mevkide kalmalarından ve sair bazı Ģeraitden dolayı husul pezir 
olamaması aynı sene içinde vaki olmuĢtur. 

 

1910 senesi miladiyesinde Ġngiltere Hariciye Nezareti salifü-l arz tahriratı biz-zarur 
cevapsız bırakılmıĢtır. Taleb-i meĢrûh mümkünü’l-kabul olmayıp sarahaten cevab-ı red virmek 
ise Ġngiltere hükümetini iğzab ideceği Ģüphesizdi. Mütalaa olunan evraktan anlaĢıldığına göre 
Babıâli Ġngiltere ile i t̒ilafa varabilmek için Almanlarla müzakerata giriĢmiĢ ve 1910 TeĢrin-i 
Sani’de Alman sefiri tarafından vaki’ bulan beyanat-ı Ģifahiye meselenin halline doğru bir tarik 
suhulet açmıĢtır. ġöyle ki, Baron MarĢal Hariciye Nazırı Sabık Rıfat PaĢa’ya “Bağdat 

Demiryolu ġirketi’nin yüzde dört rüsum-u münazzamın varidatı yerine varidatı devletten 
diğerinin tahsis edilmesini taleb itmeksizin resm-i mezkûr hâsılatının Bağdat Ģimendiferine 
tahsis olunmasından sarf-ı nazar itmeğe amadedir. Buna mukabil Ģirket Konya 
Mukavelename’sinin otuzuncu ve otuz ikinci maddeleri ahkâmının Anadolu Demiryolları’na 
mahsus varidatın aynı zamanda Konya-Bağdat Ģimendiferine tahsis olunduğu yolunda tefsiri 
hakkında hükümet-i seniyye ile kumpanya arasında bir itilaf vücuda getirilmesini talep ediyor” 

demiĢtir. (Rıfat PaĢa’nın sadr-ı sabık Hakkı PaĢa’ya 23 TeĢrin Evvel 326 tarihli tezkiresi).
15

   
Binaen âlâ hazâ Dersaadet’deki Ġngiltere sefiri ile Fransa elçisine 1 Mart 911 tarihinde 

tevdi’ olunan ve birer nüshası aynı tarihte malumat olmak üzere Londra ve Paris sefirlerine 
gönderilen varakada hükümet-i seniyye Ģimendifer ve yüzde dört meselelerinin safahatını ve 
her biri hakkındaki nokta-i nazarını teĢrih eylemiĢtir.  

 

Ġngiltere hükümeti metsûr olan zamma muvaffakatını resm-i münezzamdan hâsıl 
olacak fasıla-i varidatın Bağdat (s. 5) şimendiferine tahsis olunması Ģartına talik itmiĢ ve diğer 
cihetden Bağdat Kumpanyası’nın Bağdat-Basra Ģubesini inĢa etmek için iktisap eylediği 
hakkından feragati esbabının istihsali mevzu’bahs olmakda bulunmuĢtur. 

 

Ġmdi hükümet-i Osmaniye iĢ bu iki nota hakkında Bağdat Demiryolu Kumpanyasıyla 

müzakereye girmiĢ olup mezkûr kumpanyanın metalibi hükümet-i seniyyeyi bil’kabul 
kilometre baĢına teminat akçesi meselesinde yüzde dört resm-i menâzâmdan husule gelecek 
fazla varidatdan ma a̒da Duyun-ı Umumiye-i Osmaniye’ye el-yevm tahsis edilmiĢ olan 
meblağa inzimam edebilecek varidat-ı cedididen dahi feragati kaviyen muhtemeldir. Mezkûr 
demiryolunun son kısmına gelince bunun için sermayesi gerek bizzat hükümet-i Osmaniye ve 
gerek Ġngiliz ve Fransız ve Alman sermayedaranı tarafından tedarik olunacak yeni bir Osmanlı 

Anonim Ģirketi teĢkili müfid ve seriü’l-icra kurulmaktadır. ĠĢ bu sermayenin yüzde kırkı 
hükümet-i Osmaniye’ye ve yüzde yirmiĢer ecnebi sermayedaran heyetinin her birine ifraz ve 
tahsis olunacaktır–hattın Basra Körfezi’nde (Kuveyt)’e irsali münasip görülmekte ise de evvel 
emirde Kuveyt’in hükümet-i Osmaniye ile münasebetinin bir suret-i tesviyeye raptı lazımdır. 
Vesika-i mezburenin hülasa-i muhteviyatı budur. Bağdat Demiryolu ġirketi’nin umur-u 
maliyesini kontrol hakkını haiz olan Alman heyet-i saraffiyesi namına Mösyö Gowner ile 

Mösyö Helfrich tarafından 7 Mart 911 tarihinde Berlin’de imza olunan beyanname tebligat-ı 
mebsutaya zeylen seferatımız vasıtasıyla Ġngiltere hükümetine tebliğ olunmuĢdur.  

 
Mezkûr beyannamede heyet-i saraffiye-i mezkûrenin “Basra Körfezi’nden itibaren 

dört yüzden beĢ yüz kilometre kadar hesap edilen bir Ģuʻbe ile Basra Körfezi’nden te’sis 
olunacak limanlar için 903 tarihli mukavelename ile Ģirket-i mezkûreye ita kılınan imtiyaz 

                                                           
15 Bu husus ile ilgili olarak 1 Mart 1911’de Londra’dan bir nota gelmiĢtir. Bkz. H.R.SYS.109/36 
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teĢkil idilecek bir Osmanlı Anonim ġirketi’ne tefri a̒tı hükümet-i seniye ile mezkûr Ģirket 
beyninde kararlaĢtırılacak Ģerait dairesinde terke hazır” olduğu “ve mâ hazâ la ale’t-tayin 

teba -̒ı Osmaniye’den olmayanlara verilen hisseden devn olmamak Ģartıyla Bağdat Demiryolu 
eski Ģirketi için bir menfaat-ı kalileden baĢka bir Ģey talep” itmeyecek “ve diğer taraftan el-
haletü’l-hazâ meri’ül-icra olan mukavelenamenin kendisine temin eylemiĢ olduğu menafi-i 
nakdiye ve saireye terk olmuĢ olunmasından dolayı Bağdat Demiryolu ġirketi’ne virilecek 
te a̒vizat yeni mukavelenamede tayin” edebileceği gösterilmiĢ ve Mösyö Hugin tarafından 
Dersaadet’te verilip biri 21 Mart 911 tarihini havi olan ve diğerinin tarihi eldeki tercüme-i 

resmiyesinde müterâkim bulunan iki beyannamede anifü’z-zikr birinci Berlin 
Beyannamesi’ndeki “Basra Körfezi’nden itibaren 400-500 kilometrû hesab olunan bir Ģube 
için ” cümlesinin “Bağdat ile Basra Körfezi arasında (s. 6) kâin Ģubenin gerek tamamen ve 
gerek kısmen” mealinde tefsirini Mösyö Gowner ve Mösyö Helfrich kabul itmekde oldukları 
ve Halif hattının Bağdat’a kadar temdidi hususuna gelince hükümet-i Osmaniye patent 
resminin mevki -̒i icraya koyduğu takdirde Ģirketleri resm-i mezkûr hâsılatına mütealık 

mukavelat-ı sabıkadan minba’s bil-cümle hukukundan katiyen feragat eyler olduğu eĢ’ar 
kılınmıĢdır.  

 
 
İngiltere’nin Teklifât-ı Müttekkabilesi 

 

1 Mart sene 911 tarihli muhtıra-i Osmaniye’ye Ġngiltere hükümeti 29 Temmuz sene 
911 tarihinde cevap vermiĢdir. Londra sefaret-i seniyesinin 31 Temmuz sene 911 tarihli 
tahriratıyla nusha-i asliyesi ve mütercimesi gönderilen iĢbu cevapdan hükümet-i müĢarünileyh 
meseleyi teshil-i mütalaa için üç kısma ayırıp her bir kısma mütealık teklifâtını beyan itmiĢdir.  

 
Aksâm-ı Mezkûreden Birincisi “Bağdat ġimendiferi Meselesi”dir.   Ġngiltere hükümeti 

cevabının bu kısmında Maliye Nazırı Sabık Cavid Bey ile 1910 Temmuz’unda Londra’da 
cereyan iden mekalimeyi yani Ġngiltere’ye Körfez hattında yüzde elli beĢ hisse temin iden bir 
mukaveleye rıza gösterebileceğine dair müĢarünileyh vaki  ̒olan ifadeyi tizkar itdikden sonra 
Babıâli’nin sabıkü’z-zikr teklifatı ma e̒l-istiğrab telakki olunduğunu ve iĢbu teklifatın kabul 
olunmayacağını iĢ â̒r eylemiĢdir. Hükümet-i müĢarünileyhenin metalebine gelince esası ve 
feri  ̒olmak üzere Ģunlardır; 1. Hisseler: Cenubi Bağdat Ģimendiferinin inĢa s̒ı ve iĢledilmesi 

için yeni bir Ģirket teĢkil idecek ve bu Ģirket beynelmilel bir esas üzerine müteĢekkil olacak ise 
Ġngiltere hükümeti bu yolda bir suret-i tesviyeye ancak hissenin Devlet-i Osmaniye dâhil 
olduğu halde diğer devletler hisselerine müsavi olması Ģartıyla muvafakat edebilirler. ġirketin 
mahiyet-i muhteletası daha bariz bir suretde iraʻiye olunmak maksadıyla bu iĢe Rusya devleti 
de teĢrik olunur bu halde alakadar devletlerin her biri yüzde yirmi nisbetinde hissemend olur. 
2. Düvel-i MüĢarünileyhim arasında bir mukavele akdiyle buna mevad-ı atiyenin derci, Asya-

yı Osmaniye’deki bil’cümle hudut-ı hadideye üzerinde tarife-i mutefaute tatbik olunmayacağı. 
A. Nakliyat hususunda mütasaviyen muamele olunacağı bu babda teshilât gösterileceği. B. 
Bağdat’ın cihet-i cenubiyyesinde hattın suret-i temdidi ve Ģerait-i inĢâsı (s. 7). 3. Kezalik 
ticaretin tevsi n̒i tergib idecek ve alakadarının teĢebbüslerindeki menafi -̒i Bağdat hattı 
imtiyazının inkızasında tahdide uğramayarak daimi olmasını temin eyleyecek sureti- tesviye 
vücuda getirmesi. 4. Bundan ma a̒da Ġngiltere hükümetinin rızası olmadıkça Ġngiltere sefayin 

ve emtiasından rüsum-ı nehriye arz olunacağının hükümet-i seniye canibinden suret-i katʻide 
taahhüd idilmesi. 5. Bir de hattın Basra Körfezi’ne temdidi takdirinde yalnız devlet-i âliye ile 
Ġngiltere arsında tekarrür idecek Ģerait tahtında “Kuveyt”e i s̒âli. 

 



Bağdat, Basra, Bahreyn ve Necid Bölgelerinde Osmanlı-İngiliz…     172 

 

 

History Studies 

Ortadoğu Özel Sayısı / Middle East Special Issue 2010 

 

İngiltere Hariciye Nezareti Cevabının Kısm-ı Sanisi “İngiltere ve Devlet-i 

Aliyye’nin Basra Körfezi Havalisindeki Menafi i̒ne” Müteddairdir.  

 

Nezaret-i MüĢarünileyha bu kısımda diyorki: 

Ġngiltere hükümeti “Acir”
16

 den aĢağı arazi üzerinde devlet-i aliyeye asla hakk-ı 
hâkimiyet tanımamıĢtır. 1870 de devlet-i âliye Hariciye Nazırı Babıâli’nin Bahreyn, Musakkad 

yahud Basra Körfezi sevahilinde bulunan kabail-i müstakile üzerinde ahraz-ı tefevvuk itmek 
niyetinde olmadığına dair Ġngiltere sefirine teminat-ı kat i̒yye vermiĢdir. Ancak bu tarihten 
sonradır ki hükümet-i Osmaniye’nin Acir aĢağısında müdüriyetler teĢkili ve sair alamet-i 
hükümet ihdası yolunda bazı ikdamatı görülmüĢtür. Hâlbuki Ġngiltere hükümetinin kabail-i 

mezbureye karĢı vaziyeti büsbütün baĢkadır. Hükümet-i müĢarünileyha Bahreyn ile 1805 
tarihinden beri münasebete giriĢmiĢ ve 1820’den itibaren mukavvelat-ı mütenevi a̒’ akd 
eylemiĢdir. Musakkat’da

17
 ve “Trucial” tabir olunan rüesa arazisinde dahi Ġngiltere muahhedat-

ı min akde mucibince bir takım menafi iktisab itmiĢtir.
18

 Binaen âlâ zalik Devlet-i Aliye’nin 
Ġngiltere ile akd ideceği itilafda Bahreyn ve ona bitiĢik adalardan ve “Bida”

19
  dâhil olunduğu 

halde Katar Ģeb -̒i ceziresinden kattiyen feragat ettiği gösterilmelidir. “Kuveyt”e gelince 

Ġngiltere’nin ikiyüz yıldan beri münasebet-i ticariyede bulunduğu mahal-i mezbur üzerinde 
Babıâli’nin hakk-ı himayesini tanımadığını ve oraya asker gönderilmeyeceğine ve statükonun 
muhafaza olunacağına dair 1901 Eylül’ünde Babıâli’den teminat alındığı ma’lumdur.  

 
Ġngiltere hükümetinin Kuveyt’i iĢgal itmeyeceğine ve orada himaye tesis 

eylemeyeceğine dair taahhüdü teminat-ı mezbûrenin bekasına malikdir. ġimdi Ġngiltere 

tarafından Kuveyt üzerinde hak-ı metbuiyet-i Osmaniye ve Kuveyt Ģeyhinin de bir Osmanlı 
kaymakamı tanınması Ģerait-i atiye’ye muvkufdur: Evvelen; Statükonun temini, saniyen 
Ġngiltere hükümetinin (s. 8) Ģeyh ile akditmiĢ olduğu iʻtilafların tasdiki, salisen “Warba” ve 
“Babiyen” adalarının Kuveyt hududu dâhilinde tanınması ve oralardan asker-i Osmaniye’nin 
çekilmesi; rabien Ģeyhin arazi-i Osmaniye’de iktibas eylediği ve eyleyeceği hukuk-u 
tasarrufiyiden tamamen ve bilâ mezahim istifadesi.

20
 ġattü-l Arab’da Ģamandıralar vazı’ 

emrinde ahiren bazı müĢkilat tenaddis itmiĢtir. Sinin-i vefireden beri Ġngiltere ticareti vüsʻat-ı 
muamelatından dolayı oralarda haiz tefevvuk ve son zamanlara kadar seyr-i sefainde 
münhasıran alakadar bulunmuĢtur. Elli seneyi mütecaviz bir zamandır teftiĢat-ı icrası nehirde 
Ģamandıra ve fenerler vazı’ muamelatı Ġngiltere canibinde ifa olunmuĢdur. ġu halde Ġngiltere 
hükümeti müddet-i medidden beri mevcud olan teĢkilata hükümet-i Osmaniye’nin ne gibi 
esbâb sevkiyle itiraza mahal gördüğünü takdir hususunda duçar-ı müĢkilat olunmaktadır. 

Mamafih Ġngiltere hükümeti bu müĢkilin bir fikr-i i t̒ilaf cûyane ile izalesi arzusunda 
oluğundan Osmanlı ve Ġngiliz memurlarından mürekkeb bir komisyon teĢkilini teklif eder. Bu 
komisyon seyr-i sefayinin ıslahına mütealık bilcümle mesaili tetkik itmekle beraber vakit vakit 

                                                           
16 ġemseddin Sami, Bağdat civarındaki bu köy için “Acur” tabirini kullanmıĢtır. Bkz. ġemseddin Sami, Kamusu’l 

Âlâm I, Ankara 1996, s. 38  
17 Ceziretü’l-Arab’ın güneydoğu sahilinde ve Umman Körfezi’nin güneybatı kenarındaki Umman Ġmameti’nin 

merkezini oluĢturan sahil Ģehridir. Bkz. ġemseddin Sami, Kamusu’l Âlâm VI, Ġstanbul 1316, s. 4280 
18 Bahreyn taraflarında Ģeyhlere ait arazi olup 1820’de Ġngiltere ile gizlice yaptıkları anlaĢmalar neticesinde bu 

arazilerde tavizler verilmiĢtir. Bkz. Zekeriya KurĢun, Basra Körfezi’nde Osmanlı-İngiliz Çekişmesi Katar’da 

Osmanlılar, Ankara 2004, s. 139  
19 Basra Körfezi’nin önemli yerleĢim yerlerinden olan el-Bidâ, 1871’de Necid Sancağı içerisinde kaza merkezi 

seçilmiĢtir. Bkz. Z. KurĢun, a.g.e., s. 2-3 
20 Ġngiltere, Basra Körfezi’ndeki menfaati için Kuveyt Ģeyhi ile gizlice imzaladığı anlaĢmanın Osmanlı tarafından 

tasdikini istemiĢtir. Bkz. HR. SYS: 110/25 
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icrası icab iden teftiĢatı dahi taht-ı mürakabede bulundurur. Basra Körfezi’nin kısm-ı 
bakiyesine gelince, hükümet-i seniye Ġngiltere’nin atiyyü’z-zikr hususatda hakkını 

tanıyacaktır; Evvelen kontrul-u nezaret, tenviriye, Ģamandıra vazı’ ve kılavuzluk;  
 

Sâniyen;  Zabıta-i Bahriye. Sâlisen; Karantinalara müteallik bilcümle ahkâmın tahkiki. 
Ġngiltere cevabının üçüncü ve sonuncu kısmı gümrük rüsûmunun yüzde on beĢe eblağı 

maddesinden bahisdir. Bu kısımda Ġngiltere hariciye nezareti Basra Körfezi’ndeki mesail-i 
siyasiye hakkında bir suret-i tesviye akd olunmadıkça ve Bağdat’taki Ġngiltere emlakinin bila-

sebep hedemi gibi muamelat-ı keyfiye içün tazminat ve bu gibi muamelatın âdem-i devamı 
hakkında te’minat istihsal itmedikçe Ġngiltere ticaretine dokunacak bir resm vazı’ın Ġngiltere 
inzâr-ı umumiyesinde mehak göstermeyeceği fikrinde olduğunu bade-l beyan hükümet-i 
Osmaniye bu esaslar dairesinde müzakereta meyal olduğu ve Mısır istikrazatında itiraz 
hakkından feragat ettiği takdirde Ġngiltere hükümeti düvel-i sairenin de muvafakat-ı münezzem 
olmak Ģartıyla bir müddet muayene içün gümrük resminin tezyidine ve bir de 1914 senesine 

kadar ahz-ı mukarrer olan yüzde üç resm-i münazzımın devam-ı istifâsına rıza gösterecektir.   
 
 
İngiltere Müteâlibinin Tahlil ve Tetkiki 

 

Tafsilat-ı ma’ruzadan müstebân olacağı üzere Ġngiltere’nin teklifat-ı mahiyetleri 

itibariyle biri iktisadi diğeri (s. 9) siyasi iki kısma inkisâm itmekde olup evvelde iki ciheti-i 
esasiyye mevcuddur ki, bunlardan birincisi Ģimendiferde hisselerin keyfiyet-i tevzi’ ve ikincisi 
nakliyatın tarife-i mütefa u̒teye tabi  ̒tutulmaması maddeleridir.  

 
Bağdat-Basra hattının hisselerinin tevzi’ hususunda hükümet-i seniyenin mevki i̒ 

cidden müĢkildir. Vak a̒ “Gowner ile Helfrich’in Berlin’de imza itmiĢ oldukları sabıkü’z-zikr 

7 Mart 911 tarihli beyanname hükmünce hükümet-i seniyyenin bu hatta hissesi ecnebi 
hisselerin beherine galib olabilecek ise de zihnine Alman tehlikesi yerleĢmiĢ olan Ġngiltere, 
devlet-i âliye ile Almanya’nın bu iĢte müĢterek hareketle kendisine ve Fransa gibi taraftarı olan 
diğer hissedaranı ekaliyedde bırakacaklarını mülahaza ettiği ve münhasıran Osmanlı hissesinde 
Almanlık sıfatı gördüğü yani devlet-i aliyenin en çok hisseye malik olması bile Alman nüfuzu 
te’sirinden vareste kalamayacağına göre mesela yüzde yirmi Alman hissesi, yüzde kırk 

Osmanlı hissesiyle birleĢtikde yüzde altmıĢ hisse-i ma’raza karĢısında kalmaktan havf 
eylemekde olduğu cihetlerle devlet-i aliyyeye çok hisse ifrazına muvaffakat itmemekde ve 
hatta itilaf-ı müselles erkânından biri olan Rusya’nın müĢareketini de kabule bez-yi amâle 
itmek istemektedir ki bu takdirde kendi itikadınca Ġngiltere ve Fransa ve Rusya bir grup ve 
Almanya ve devlet-i aliyede diğer bir cümle teĢkil iderek mevki -̒i Rahcan yüzde altmıĢ 
nisbetinde alaka sahibi olacak olan evvelkilere temin edilmiĢ olacakdır. Rusya hükümeti 

Avrupa’nın sermayedar mevki i̒nde bulunan eĢhas-ı düveliyyesinden madud olmadığına 
nazaran devlet-i müĢarünileyhanın teĢebbüs-ü mebhus-u anha teĢriki sıfat-ı kaĢifesi Ġngiliz 
olacak hisssedaran cümlesine tefevvuk bahĢ eylemekden baĢka bir maksada matuf 
olamayacağı aĢikardır. Buna ve esasen Rusya’nın mevzubahis olan teĢebbüs-i iktisadiye 
ithalinde baĢka bir ihtiyaç ve münasebet-i metsûr olmadığına binaen Rusya’nın Ģirketinin 
reddiyle ana mukabil düvel-i muazzama haricindeki hükümatdan mesela Belçika ve Ġsviçre’nin 

teĢriki varid-i hatır ise de Ġsviçre sermayesinin Alman sermayesiyle zaten karıĢmıĢ olmasından 
ve atiyen de karıĢması kaviyen melhuz bulunduğundan ve Belçika’nın dahi Alman nüfuzuna 
kapılmasından Ġngiltere tehâĢi iderek bu suret-i itilafiyeye razı olmaması meczumdur. Bu halde 
riyaset-i âlad-devam Osmanlı tarafında kalmak ve inkisâm ara halinde bu tarafın reyi’ racih 
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olmak üzere devlet-i aliye, Ġngiltere, Almanya ve Fransa yüz hisseyi mütesaviyyen iktisâm 
iderler. ġayet bu suretde Ġngiltere erzâ-ı rıza olmazsa–ki rıza olunamayacağı reveĢ-i 
müzakereden müstedildir-Ģirketin meclis idaresinde herhangi bir mesaileden dolayı tesavi  ̒arâ 
husule gelirse hükme müracaat sureti kararlaĢtırılır. Hükümet-i seniyye cevabı alâl-cevabında 

Rusya’ya mukabil Belçika ve Ġsviçre’yi teklif itmek ve bu teklif kabul olunmayacak olursa o 
vakit hassas-ı mütesaviye esasını Ģerait-i mesrûde ile dermeyan eylemek Babıâli’nin takdirine 
vabestedir. Suret-i saniyyeden hükümet-i seniye (s. 10).  

 
Bağdat Demiryolu ġirketi’yle i t̒ilaf akdine mecburdur. Balâda hikâye olunduğu 

üzere 7 Mart 911 tarihinde Berlin’de imza edilmiĢ olan beyannamede “el-haletü l̒ hazâ 

meriü’l icra olan mukavelenamenin kendisine temin eylemiĢ olduğu menafi -̒i nakdiye ve 
sai r̒eye terk eylemiĢ olmasından dolayı Bağdat Demiryolu ġirketi’ne verilecek teavizat yeni 
mukavelenamede temin edilecekdir” demiĢlerdir. Teavizat-ı mezbure suret-i mütlakada zikr 
eylemiĢ yani mali veya nakdi gibi bir vasıfla tavsif ve tekyid kılınmamıĢ olmakla beraber 
Bağdat Ģirketi ile kararlaĢtırılacak esas ve nisbete müstenid ve birden te’diyesi meĢrut bir 
teaviz-i nakdi olmak ve Ģirket-i mezkûre Ģirket-i cedidenin fazla temettüatına alet-temadi 

iĢtirak itmek suretlerinden her birine muhtemel ve bu babda ihtimalat-ı saire dahi varid-i 
hatırdır. Suret-i mezkûre tesviyesi atiye te a̒lik olunan Ģerait-i fer i̒yyeyi teĢkil eylemektedir. 
Bu teferruat beyanname-i mezkûrede hiç tasrih olunmamıĢdır. Onun için hisselerin mikdarı ve 
milliyeti Ġngiltere ile kararlaĢtırıldıktan sonra teavizatın tayin mahiyeti için Almanlarla 
müzakereye giriĢmek iktiza ider. Bu mebhasde Bağdat-Basra hattının doğrudan doğruya 
devlet-i aliyye canibinden ihale ve icâr tarikiyle inĢası ve iĢletilmesi sureti de hatıra gelirse de 

Ġngilizlerin bu suretde ika’-ı müĢkilât itmeleri pek meĢkuktur. Zira hükümet-i seniyyenin 
istikrazen ve tasarrufen elde ideceği dört milyon kadar bir meblağla bu hattın kendi hesabınca 
yaptırmasından kati’-ı nazar hattın bilahare idaresi ve iĢletilmesi hususatının hükümet-i 
seniyece muvaffakiyetle icra edebilememesi ve iĢledici kumpanyanın hüviyet-i Osmaniyesi 
hakiki ve fiili olamaması ihtimalleri Ġngilterece derpiĢ edilip de hükümet-i seniyyenin bu 
suretde dahi doğrudan doğruya veya dolayısıyla tesaʻyibata uğratılması gayr-ı mümkün 

görünmüyor. Ma’mafih Londra sefiri Tevfik PaĢa hazretleri 910 evailinde med’uvven Vidnese 
Sarayı’nda ikamet ettiği esnada orada bulunmuĢ Hariciye Nazırı Sör Edward Grey Basra 
Ģimendiferini devlet kendisi yapdırır. Veyahud alâ hâle bırakırsa kimsenin bu babda birçok 
talebine selahiyet olamayub fakat o havalide menafi’-i kesir olan Ġngiltere’den gayrı bir millet 
sermayedaranına imtiyaz i t̒ası dahi münasib olamayacağını beyan itmiĢ olduğundan (Tevfik 
PaĢa Hazretlerinin 28 Kanun-i Sani sene 320 tarihli tahriratı-ı hususiyesi) nazar-ı 

müĢarünileyha bu ifadesi ihtar ile makasıd her türlü iĢtibahtan azade bir suretde temin 
idilebilirse ve bu vech ile vücuda gelecek Ģirket-i Osmaniye Bağdad ġirketi ile hattan hatta 
nakliyat için bir tarife-i müĢtereke tanzim edip her iki kumpanya mesafe nisbetine göre icraat 
eylerler.  

 
Tarife-i mütefauteye gelince, Ġngltere hükümetinin en ziyade ehemmiyet vermekde 

olduğu bir nokta-i esasiye de budur. Balâda arz olunduğu üzere hükümet-i müĢarünileyha 
Asya-yı Osmaniye’deki bilcümle hutut-u hadide üzerinde tarife-i mütefaute tatbik 
olunmayacağının yapılması medsur mukaveleye dercini taleb itmektedir. Bağdat Demir (s. 11) 
yolu ġirketi Ģartnamesinin dördüncü faslı ahkâmına nazaran eĢyanın mahreci ve milliyeti 
itibariyle farklı acurat-ı nakliyeye tabi y̒eti mümkün olmamakla beraber Ģirket uzun aksamda 
nakliyatı tahsil edebilmek ve hatta kablel-icra kılabilmek için asgari tarife tatbikine mecbur 

olduğuna ve bilakis mesafesi kıssa ve üzerinde nakliyat az olan hatlarda az çok kar temini 
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zımnında azami tarife koyabileceğine kezalik ecnas-ı emtiadan bir cinsin ücret-i nakliyesini 
haddin arasında tenkis veya tez y̒id idebileceğine ve nakliyat-ı dâhiliyede serbest 

bulunduğuna göre fiiliyatda Ġngiliz nokta-i nazarından tefaut-u fil-hakika mümkündür. ġöyle ki 
bil-farz Acemistan’a sevk olunacak pamuk ma’mulatından Ġskenderun tarikini alacak olanlar 
Basra tarikiyle gidecek olanlardan daha hafif ücretle geçebileceklerdir. Zira aradaki takriben 
üç yüz kilometre fark Ġngiliz ticaretine zarar verir. Bunun gibi ism-i umumileriyle yâd 
olunarak bir tarifeye tabi  ̒ tutulan emtia’ cinsen ve vasfen mütefauet olmakla Ġngiltere 
emtia s̒ının mahal-ı revâcide maliyeti yüksek ve binâberin rekabete duçar olabilir. Tarifelerin 

böyle tatbikatça ve dolaysıyla tefautunda emtia-ı Osmaniye bile müteessir olmak 
mevki i̒ndedir. Herhalde hükümet-i seniye Bağdat ġirketi’ne bir kere bağlanmıĢ olduğundan 
ve esasen tarife-i vahide hiçbir Ģimendifer kumpanyası için kablel-icra bulunmadığından 
hâlihazır meĢrutun tağyirine imkân olmadığı Londra kabinesine efham idilmekle beraber 
tarifelerin tertip ve tasdikinde Ġngiliz ticaretinin nazar-ı dikkate alınacağı temin kılınabilir. 

 

Mamafih Ģurası da arz olunur ki Ġngilizlerin tarife-i mütefauteden maksadları 
umumiyetle yeknesak bir tarife olup olmadığı muhtac-ı tevzihdir. Benâberin bu meseleden 
evvel be evvel istihzah lazım gelir. Yukarıda Ġngiliz metalibinin taʻdadı sırasında ityân olunan 
nakliyat hususunda müsavvat gözedilmek ve teshilât ibraz olunmak ve hattın suret-i 
temeddüdü ve Ģerait-i inĢa i̒yesi kararlaĢdırılmak keyfiyetleri esas itilafın takarruriyle 
mukavelename tanzimine teĢebbüs olunduğundan bil-müzakere ona derci asân olacak feri’ ve 

fenni cihetler olup yalnız “alakadaranın teĢebbüslerindeki menafi’ Bağdat hattı imtiyazının 
inkızasında tahdide uğramayarak daimi olmasını temin eyleyecek bir suret-i tesviye vücuda 
getirilmesi” maddesi Ģayan-ı izah ve muhtac-ı tezekkür görünmektedir.  

 
Rüsûm-u Nehriye’ye müteallık Ģarta gelince bunun kabulü müteazirdir. Rüsûm-u 

Nehriye ġattü-l Arab’ın yüksekçe tonajlı sefayinin suhûlet-i seyr-i seferlerini temin eyleyecek 

suretde tethir ve ta’miki ve hüsn-i halde muhafazası ve iskeleler inĢası misüllü nice mesarifine 
karĢılık olmak lazım gelip Ġngiltere’nin istediği taahhüt Ģimdiden kendisine verilecek olsa bu 
yüzden müĢkülat zuhuru kaviyyen melhuzdur. Zaten aĢağıda tafsil olunacağı vech ile hattın 
Ģimdilik Basra’da bırakılarak körfez sahiline isalinin ta’liki mercih görünmekde olmasına 
nazaran ġattü-l Arap’da nakliyatın Osmanlı Ģirketi marifetiyle (s. 12) Osmanlı bandırası 
altında icra yahut ecnebi gemilerin Basra’ya kadar duhullerine müsaade idilerek Ģattın mesela 

ta-yemese benzedilmesi ve nev âmâ enternasyonalize edilmesi nazar-ı itina meselelerdir.  
 

ġıkk-ı evvelin Ģikâyete sebep verilmeksizin kabil-i icra olub olmayacağı 
kesdirilemeyeceği gibi Ģıkk-ı sanide hükümet-i seniyece siyasi ve iktisadi ne gibi mahzurlar 
karĢısında kalacağı düĢünülmelidir. Fakat her iki halde anifül-beyan rüsûm-ı nehriyenin seyr-i 
sefaine tarh ve tahmili emri zaruridir. Eğerce Ġngiltere hükümeti rüsûm-u mezbûrenin istifasına 

memanaʻat itmiyor ise de bunun Ģimdiden anın muvafakkatine talik itmek muvaffık ihtiyat 
olamaz. Nakliyat-ı Ģıkkın mezkûrinden hangisine tevfiken icra olunuyorsa olsun muahhedat-ı 
nehriye iktizasınca Ġngiltere sancağını hamil sefayinin farklı muameleye i t̒ibaı  ̒ mümkün 
olmadığından Ġngiltere hükümeti bu babda endiĢe itmemek gerekirdir. Meğer ki Babıâli’yi 
taahhüd-ü mebhus-u anha minha ile fil-hal tekyid itmekten baĢka bir maksadı ola. 

 

Bahs olunan birinci kısım teklifden sonuncusu “hattın Basra Körfezi’ne temdidi 
takdirinde yalnız devlet-i âliye ile Ġngiltere arasında tekrar idecek Ģerait tahtında “Kuveyt” e 
i s̒âli olduğu balâda arz olunmuĢdur. AĢağıda tafsil olunacağı üzre Kuveyt’in hususiyet-i hal 
ve mevki n̒e ve Bağdat-Basra hattının müntehası sarahaten ve fiilen arazi-i Osmaniye ma’dud 
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bir yerde kâin olmak devletin menafi-i siyasiye ve iktisadiyesi iktizası olduğuna ve her ne 
kadar nokta-i intiha’iyenin Kuveyt olması Babıâli’nin teklifat-ı ibtidaiyyesinden münderiç ise 
de Ġngiltere’nin bu hususdaki cevabı muhkis-i itminan bahĢ bir mahiyetde görünmediğine 
binaen hattın yukarıda ifade kılındığı vech ile Ģimdilik Basra’da bırakılması muvaffık-ı 

maslahatdır.  
 
Teklifât-ı mütekabilenin ikinci kısmını teĢkil iden mesail-i siyasiye, mevzuları 

müteĢabbih olmakla beraber, üç kısma tefrik edilebilir.  
1. Kuveyt Meselesi 
2. Bahreyn Meselesi  

3. Acir’in Cenubunda Ceziretü-l Arab’ın sevahili meselesi (Musakkat Ġmameti) 
Hariciye Nezareti evrakında anlaĢıldığına göre Kuveyt kıt a̒sı Ģimdiye kadar devlet-i 

aliyenin idaresi ve hâkimiyet-i (s. 13) fiiliyesi altında bulunmayub bilakis Ġngiltere’nin taht-ı 
nüfuzunda kalmıĢdır. Kuveyt Ģeyhi nazarımızda kaymakam unvanı taĢır bir zat olmakla 
beraber Basra vilayetine karĢı tavr-ı istiklalini muhafaza itmiĢ ve Ġngiltere hükümeti anı uhud-ı 
muhtelife ile kendine bağlamıĢdır. Ġngilizler Kuveyt’i müstakil ʻad ittiklerinden devlet-i 

aliyenin ve ahiren ne vechile olursa olsun “Kuveyt”e müdahalesini kemal-i Ģiddetle ref’ 
itmiĢlerdir. Bu kabilden olmak üzere 1901 senesinde “Kuveyt”e Asakir-i Osmaniye’ye ihracını 
menʻ eylemiĢdir. “Kuveyt”e gönderilen Ġngiliz sefaini kumandanı mahal-i mezbûrin Ġngiltere 
himayesinde olduğunu ilan edeceğini bildirmiĢ ve Ġngiltere sefareti de statükonun 
muhafazasını talep itmiĢdir. Babıâli “Kuveyt”e asker sevkinden sarf-ı nazar itmiĢ olması 
üzerine Ġngiltere hükümeti dahi Londra sefaret-i seniyyesine cevaben gönderdiği 11 Eylül 901 

tarihli notada “mademki hükümet-i Osmaniye Kuveyt’e asker irsalinden içtinab ve orada 
statükoya riayet eyleyecekdir, Ġngiltere hükümeti mahal-i mezkûri iĢgal itmeyeceği gibi orada 
bir Ġngiliz himayesini tesis eylemeyecektir” demiĢtir. Kuveyt’de bir aralık çekilen Osmanlı 
bayrağı bir Ġngiliz gemisi vasıtasıyla indirilmiĢ ve ġeyh’e bazı tebligat için Basra’dan memur 
i z̒ami keyfiyeti de ba d̒i’-i itiraz olmuĢdur. Mamafih Ġngiltere hükümetinin Kuveyt Ģeyhi 
nezdinde bir memur-i siyasi bulundurduğu malumdur. Kuveyt Ģeyhine Ġngiltere hükümetinin 

imza ettirmiĢ olduğu ve Ģimdiye kadar mahrem tuttuğu üç mukavelenamenin suretlerini ahiren 
Ġngiltere hükümeti Babıaliye tebliğ itmiĢdir.

21
 Bunlardan 1899 (Hicri 1312)’de mün a̒kd olan 

muahedenamenin “ġeyh Mübarek bin Sabbah Kuveyt’e veya kendi arazisi hududu dâhilinde 
diğer bir mahale evvel be evvel Ġngiltere hükümetinin tasvib ve muvaffakati münezzem 
olmadıkça bir devletin veya bir hükümetin ajan veya vekillerini kabul etmemeyi taahhüd 
itmiĢdir. Kendisiyle varis ve halefleri namına olarak taahhüd ittikden ma a̒da evvelce 

Ġngiltere hükümetinin muvafakatini istihsal itmeksizin kendi arazisinin hiçbir parçasını bir 
hükümete veya la-ale’t-tayin diğer bir devlet teb a̒sına terk, furûhet, icar, terhin itmemeyi 
veya bu parçanın iĢgaline veya diğer bir maksadla isti’maline muvaffakat eylememeyi 
kendisiyle varis ve halefleri namına olarak taahhüd eyler. ĠĢ bu taahhüd mumaileyh Ģeyh-i 
mübarekin arazisinin el-yevm diğer bir hükümet teb a̒sının temlik ve tasarruflarında buluna 
bil-cümle aksâmına dahi Ģamil olacaktır” denilmiĢtir. Diğer iki mukavele ki 24 Muharrem sene 

318 (24 Mart 1900) ve 11 Zilhicce 1321 (28 ġubat 1904) tarihleriyle meverrih ve evvelki 
misüllü Kuveyt’de ve mahzar-ı Ģuhude de mümmezâdır. Kuveyt’e esliha idhalini ve oradan 
esliha ihracını men’ Ģeyhin taahhüd eylediği ve Ġngiltere hükümeti Kuveyt’de bir posta idaresi 
tesisine muvaffakat itdiği cihetle “Ģeyhin dahi diğer bir hükümet tarafından orada” bir posta 
idaresi tesisine müsaade itmemeye muvaffakat eylediği meʻĢurdur.  

 

                                                           
21 Ġngiltere, anlaĢmaların Osmanlı Devleti tarafından tasdikini istemiĢtir. HR. SYS. 110/25 
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Sör Edward Grey Londra sefaret-i seniyyesine bu babda gönderdiği notada münderiç 
bazı izahat dahi ehemmiyetlerine (s. 14) binaen aynen nakl olunur: “Ġngiltere hükümeti 

kendisiyle varis ve halefleri tarafından mukavelename ahkâmına tevfik-i hareket olundukça 
Ġngiltere’nin kendilerine ifa-yı muavenet itmeyi ve haklarında mesai’-i cemile sarf eylemeyi 
müteahhid itduğunu Kuveyt Ģeyhine bildirmiĢdir. Ġngiltere hükümeti mukavlename-i mezkûr 
ahkâmını istediği yolda tefsir itmek hakkını muhafaza eyler. Bundan ma a̒da Ġngiltere 
hükümeti Kuveyt Ģeyhi yedinden bir icâre-i arazi senedi almıĢdır.  

 

Kuveyt için Ġngiltere’nin teklif itdiği suret-i tesviye icabınca hükümet-i seniyyenin 
kıt a̒-i mezkûre üzerindeki hakk-ı metbuiyeti (Suzerainte) hükümet-i müĢarünileyhin 
canibinden tanınacakdır. Bu tanıma Ġngiltere’ye göre bir tasdikden ziyade bir tevciye olduğu 
itiraf idilmekle beraber tasdik-i mezbûrin zikr olunan 1899 ahidnamesi tasdika tekabül idub 
itmeyeceği devletçe te e̒mmül ve takdire muhtaç olundukdan baĢka “Bubiyan” adasında 
karakolhanemizin kaldırılması ve cezire-i mezkûr ile onun Ģimalinde kail olub Ġngiliz 

haritasında “Varba” ve bizim haritamızda “Vadaya” denilen adanın Kuveyt kıt a̒sı dâhilinde 
tanınması Ġngiltere’nin Ģimdiye kadar yegâne maksadı olduğunu söylediği statükonun 
muhafazasını değil Kuveyt hâkimi lehine ve Babıâli’nin arazi terki ve asker terci’ Ģeklinde 
zararına tağyiri demek olub bu ise öyle bir hakk-ı metbui’yyeti tasdikini istihsal için ihtiyar 
edilecek fedakârlıklardan sayılamaz.

22
 Kaldı ki Ģeyh mübarek arazi-i Osmaniye’de iktisab 

eylediği hukuk-ı tasarrufeye meĢru’an mükteseb ve gayr-ı hukuk tealik itmemiĢ hukuk-u 

tasarruf-u adiyyeden ibaret olduğu ve Ģeyhin ileride iktisab ideceği hukuk-u tasarrufe dahi 
mahalince mehazir-i ciddiyye-i siyasiyyeden ari görüldüğü takdirde Mübarek bin Sabbah’ın 
onlardan istifadesine haylulet idilmemesi ve idilemeyeceği tabi’dir.  

 
Ġngiltere hükümetinin Kuveyt’e mütealik teklifat-ı mesrudesi Ģayan-ı kabul 

görülmediği takdirde mademki Ģimendifer Ģimdilik Basra’da kalacaktır ve Kuveyt’in hatt-ı 

münteha olması meselesi de bu sayede bertaraf edilecektir. Kuveyt’de hâlihazırın ibkâsıyla 
iktifa idilir. Kuveyt’in behemehâl esaslı ve vazıh bir suret-i tesviyyeye rabtı matlub olduğu ve 
mademki Ģeyh-i mübarek ile min akd-ı mukavelât her ne suretle olursa olsun bir kere Babıaliye 
tebliğ idilmiĢtir. Ġngiltere hükümeti adet-i marufesince bu mukaveleleri devlete tanıtdırmıĢ 
olduğu iddi a̒dan fariğ kalamayacağı düĢünüldüğü halde hiç olmaz ise marü’z-zikr iki adaya 
Ġngilizlerin Kuveyt hâkimine niyabeten müdaheleden sarf-ı nazar itdirilmesi ve Kuveyt arazisi 

olmak üzere maruf bulunan yerlerin zarar-ı tevsi’ itmemek üzere tahdidi elzemdir.  
 
Kuveyt hakkında tafsilat-ı havi bir muhtıra lef idilmiĢdir (s. 15). 
Hariciye Nezareti’ndeki evraka nazâren Bahreyn bundan bir buçuk asır evvel Basra 

Körfezi’nin Katar sahilinde kâin Zebare Kalesi’ni bina ve orada bir ma m̒ure tesis iden ve 
Hazine-i Devlet-i Osmaniye’den maaĢ alan Velhasa’da sakin bulunan meĢâyihin taht-ı 

idaresine geçmiĢ. Necid kaymakamı Abdullah Fazıl ve pederi Faysal el Mesud’un 
Bahreyn’den senede dokuz bin liralık vergi aldıkları vakdiyle Necid mutasarrıflığında 
bulunmuĢ olan Said PaĢa’nın layihasında mesturdur. Ġngiltere ise Bahreyn Ģeyhlerine imza 
etdirmiĢ olduğu mukaveleta istinaden ve orada hükümet-i Osmaniye’nin niĢane-i fi i̒liyesini 
görmediğine ibtinâen Bahreyn istiklalini mine-l kadim iddia etmektedir. Vak a̒ ceziredeki 
cami kapıları ve kaledeki toplar üzerinde tuğra-yı hümayûn menkûĢ ve mahkûk olduğu 

vakdiyle görüldüğüne dair ma l̒umat varid olmuĢ ise de böyle müphem istihbarat ile 

                                                           
22 Ġngiltere, Kuveyt’i bağımsız kabul etmekde ve Osmanlı Devleti’nin faaliyetlerini bir ecnebi devletin faaliyetleri 

olarak görmektedir. Körfezin önemli adalarından olan Bubyan ve Varba adalarını iĢgal edilmiĢ topraklar olarak 

görmektedir. Bkz. Z. KurĢun, a.g.e., s. 117, 142  
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Ġngiltere’nin ikna ı̒ elbette kolay değildir. Zaten alamet-i mezkûrenin el-yevm mahfuz kalmıĢ 
olması da gayr-ı muhtemeldir. Zira Ġngilizler Bahreyn’e iyiden iyiye hulûl itmiĢler ve bundan 
kırk sene evvel Bahreyn’de Devlet-i Osmaniye’nin ne askeri ne de mülkî memuru mevcud 
değil iken depolar ve liman inĢa ve memurin ikâmet itmek ve o tarafda harp sefineleri ve 

Ģeyhlerin ikametgâhları önünde karakollar bulundurmak suretiyle irâiyye-i asâr nüfûz ve 
himâyet itmiĢlerdir. Ġngiltere hükümeti Bahreyn’in umur-ı dâhiliyyesine hiçbir vakit asla 
bigâne kalmadığı gibi Basra taraflarındaki Bahreynlileri himayeden de geri durmamıĢtır. Hatta 
geçenlerde üç Bahreynlinin Basra vilayetinde taht-ı tevkife alınmaları ve pasaportlarının 
tanınmaması beyned-devleteyn vahim bir hadise Ģeklini almak isti d̒adını göstermiĢken 
merkumların sebillerinin tahliyesi ile mes e̒le kapadılmıĢtır.   

 
Bahreyn meĢâyihi ile Ġngiltere’nin mukâvelât-ı adidesinden en mühimmi olan 1892 

mukâvelenâmesi devlet-i müĢarünileyhanın Kuveyt Ģeyhi ile akd eylemiĢ olduğu 1899 
mukâvelenâmesinin hemen aynıdır. (Londra sefaret-i seniyesinin 11 Mart 911 tarihli 
tahriratının melfufatına müracaat).

23
 Ġngiltere hükümeti Bahreyn ile ona mücavir adalardan 

hükümet-i seniyyenin kat i̒yen ve saraheten feragatini Ģerait-i iʻtilafda beri olmak üzere ileri 

sürüyor. Malumât-ı mevcudeye nazaran Babıâli Ġngiltere hükümetinin bir asırdan beri 
Bahreyn’de nüfuz ve asar-ı himaye göstermekde olmasına mukabil oranın kendisine aid 
bulunduğunu delail-i fi i̒liyeye ve mukabele ile isbata muktedir değildir. Eğer hükümet-i 
seniyye Ġngiltere hükümetinin bazen husûmet Ģekli alan iğbirarını izâle ve dostluğunu isticlâb 
ve bu sayede maksad-ı iktisadiyesinde istihsal için Bahreyn’e müteallik talebi i s̒af eylerse 
faaliyetde bir değiĢiklik husule gelemeyeceği ve bir hakk-ı hükümet-i mahfuzanın terk edilmiĢ 

olmayacağı aĢikârdır. Mamafih izahât-ı mebsutaya ve 2 numuru ile bu muhtıraya laf idilen 
varakadaki tafsilata nazaren bu babda bir karar i t̒ası meclis-i vükelâya aitdir. Bahreyn’in 
vaz i̒yyet-i siyasiye-i (s. 16) hazırası tasdik olunacak olursa teba -̒i Osmaniyye’nin Bahreyn 
sevahilinde inci ve sadef sayd-ı ticaretini bilâ teklif icra itmelerinin temin kılınması iktiza ider. 
Basra vilayetinden ahiren alınan ma l̒umata göre inci ve sadef sayadları Bahreyn ve Kuveyt 
hâkimlerine birer semh virmek Ģartıyla mezkûr hâkimler ve bilhassa Ġngilizler tarafından 

memana a̒t görmemekde imiĢler. Ma hazâ bu hakk-ı sayyadın mühemma emken teshil ve 
tevsiki lüzumu hatırda tutulmak gerekdir.  

 
Acir’den aĢağı sevahilden baĢlıca maksûd Umman veyahud Musakkat imamet-i 

müstakilesini teĢkil iden Katar Ģebih-i ceziresidir ki buraya kaza itmekde olmamızla beraber 
sahabet ve hâkimiyetimiz meĢkûk ve Ġngilterece gayr-ı musaddakdır.

24
 Buraları öteden beri 

meĢâyih-i mahaliye tarafından idare olunmakda ve Babıâli ise havali-i mezkûreyi kendi daire-i 
nüfuzunda saymakda idi. Babıâli’nin oralarda tesis-i hükümet emrindeki teĢebbüsü bin-nisbe 
pek yakın zamanlarda vaki  ̒olmuĢ ve Ġngiltere’nin memana t̒ıyla âkim kalmıĢdır. “Zebare” 
ve “Adid”e müdürler tayin ve asker ikâme ideceğimizi Ġngiltere hükümeti iĢitdiğinde yani 
1890 nihayetinde 1891 evailinde Babıâli’ye notalar gönderip bu noktaların hükümet-i seniyye 
tarafından iĢgaline muvaffakat idemeyeceğini bildirmiĢdir. 1903 senesinde dahi “Zebare” ve 

“Adid” ve “Vakra”ye müdürler tayin kılınacağı istihbar iden Ġngiltere sefareti hükümet-i 
seniyye nezdinde teĢebbüssât-ı mükerrere bil-icra oralara müdür göndermek Babıâli’ce 
müsemmam olmadığına ve gönderilmeyeceğine dair teminat-ı Ģifahiye almıĢ ve Ġngiltere 
hariciye nezareti 30 Nisan 1903 tarihiyle Londra sefaret-i Osmaniye’sine irsal itdiği imzalı 
notada bu teminatın sened ittihaz olunduğu iʻĢar eylemiĢdir. Müdürler gönderilmiĢ olsaydı 

                                                           
23 HR. SYS. 111/11 
24 1. Zeyle müracaat.  
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Ġngiltere cebren kaldıracaktı. Sevahil-i mebhus-u anhada nahiye teĢkilatı bu minval üzere 
muvaffakiyet pezir olmadığı gibi meĢrutiyet-i idare ilanında sonraki teĢebbüssat-ı 

memâsseleden sarf-ı nazar itmeye mecburiyet-i kat i̒ye hâsıl olmuĢdur.  
 
Hariciye Nezareti evrakından istihraç olunan malumâta daha doğrusu Necid 

mutasarrıflığında bulunmuĢ olan sabıku’z-zikr Said PaĢa’nın layihasına nazaran Katar Kazası 
ezmine-i kadimeden beri Devlet-i Osmaniye’ye tabi  ̒meĢâyih tarafından imar idilmiĢ ise de 
Mısırlıların Necid cihetine doğru gelmeleri üzerine aĢairce kıyam ve iğtiĢaĢ vuku  ̒ bulduğu 

esnada “Zebare” tahliye ve tahrib idilmiĢ. Mamafih tarih-i sahihi tahkik olunamayan fakat 311 
sene-i Rumiyesinden evvel virildiği muhakkak bulunan bu layihada Hükümet-i Osmaniye’nin 
sevahil-i mezbûrede elli altmıĢ seneden beri icra a̒t-ı fi i̒liyede bulunmadığı mezkûrdur. 
Hakk-ı hâkimiyet bir dereceye kadar mürûr-u zamana tabi  ̒hukukdan değilse (s. 17) havali-i 
mezkûrede hükümet-i seniyye tul-u müddet-i mevcud mahsus olmasına mukabil Ġngiltere’nin 
mevcudiyyet ve nüfuzu meĢâyih-i mahalliye ile balâda mezkûr mukaveletâ memasil 

mukaveleler akd itmiĢ olmasında ca-yı nazardır.
25

  
Musakkat Ġmameti’ne gelince istiklali malûm olmağla ondan bahse lüzum 

görülmemiĢdir. Bahreyn hakkındaki mütalaat-ı ma r̒uza Katar sevahiline kabil-i teĢmildir. 
Sevahil-i mezbûreye aid akdemce tanzim olunan bir muhtıra tafsilatı cami  ̒olmağla sureti lef 
idildi (numara 3). Bundan Londra sefiri Tevfik PaĢa hazretlerinin 10 Mart 1911 tarihli ve 158 
numurulu tahrirat-ı mahremânesi mündericatının tizkârı faideden hali görülmedi: 

 
“Zann-ı acizeye göre Ģimdilik yapılacak Ģey idare ve asayiĢ-i dâhiliyemizi yoluna 

koymaya çalıĢtığımız bir sırada zayi-i istihsal âdem-i ita a̒t hasebiyle temenni-i mehal 
olacağına nazaren meslek ve mesaimiz elde bulunan yerleri mümkün mertebe muhafaza ve 
imara ve hiçbir hükümet-i ecnebiye ile müna’zaya badi -̒i ahvâl haddesine meydan virmeyüb 
asayiĢ-i mahalliyi bey -̒i hal idame ve istikrara münhasır olmalıdır. Ġngiltere hükümeti 

Hindistan tariki üzerinde veya ona civar olan mahallerin kafesini hemân kadimeden beri ve 
tedricen taht-ı nüfuz ve idaresine almıĢdır. Ceziretü-l Arab’ın Aden’den Kuveyt’e varıncaya 
kadar sevahili-Necid Sancağı’nda fi i̒len tesis-i hükümet itdiğimiz yerler müstesna olmak 
üzere kâmilen Ġngilizlerin eline geçmiĢ bulunmasına nazar-ı bi-kayd ile bakmayan Fransa ve 
Rusya hükümetleri Basra Körfezi’nde temin-i menafi  ̒ zımnında beĢ on sene evveline 
gelinceye değin hayli uğraĢmıĢ iseler de maddeten bir netice istihsal idemeyerek nihayetü-l 

emr istirkâb itdikleri muhalifle uyuĢmağa mecbur oldukları henüz hatıralarda bulunan 
vekâi’dendir. MeĢrutiyet-i idaremizin takviyesi arzusunu her fırsatda memnuniyetle beyân iden 
Ġngiltere devleti ile cidden bir samimiyet politikası takip iderek yanlıĢ hareket itmiĢ olmayız 
ittikadındayım. Filvaki  ̒ Ġngilizler dahi diğerleri misullü memleketimizde temin-i menafi  ̒
idmek istemez değillerdir. Ancak kavaid-i istihsali mütekabil idi ki malûm-ı daverileridir.  

 

ġattü’l Arab’a ve Basra Körfezi’ne müteallık teklifat-ı mütebakiyeye gelince devlet-i 
âliye ġattü’l Arab’da seyr-i sefâyine aid hidmeti Ģimdiye kadar ihmal eylemiĢ olmasının 
neticesi olmak üzere müddet-i medideden beri orada Ġngilizlerin hükümet-i mahalliyeye raci  ̒
olmak lazım gelen malumâtı ifa itdikleri sahih ve müslimdir. Mamafih bu hal ġattü’l Arab’da 
bir Ġngiliz kontrolü tesisine hak ve sebep vermeyeceğinden memalik-i Osmaniye’de esbab-ı 
muhtelifeden naĢi  ̒tesis eylemiĢ (s. 18) olan bir takım idarât-ı muhteletaya bir zamime olacak 

muhtelet komisyon teĢkiline bedel-i Ģatda seyr-i sefayin-i umurinin münhasıran hükümet-i 

                                                           
25 1. Zeyle müracaat. 
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seniyye uhdesinde kalması arzu edilir. Eğer Ġngilizlerin bu suretde arızaları kabul olmazsa 
Osmanlı komisyonunda veya idarede bir Ġngiliz memur-ı fenniyesi bulundurulabilib fakat bu 
memura hıdmet-i devlet-i aliyeye alınan icâbından fazla bir paye ve sıfat verilmesi muvafık 
olur. 

 
Basra Körfezi’nin kısm-ı bakisinden maksad ġattü’l Arab müstesna olarak sırf körfez 

olmak lazım gelir. Burada Ġngilizlerin kendilerine tanıttırmak istedikleri hukuk da ya açık 
deniz yahud sevahile ve meyah-ı sahliyeye talik ider. “Kontrol” ve “Nezaret” kelimelerinin 
medlûl ve derece-i Ģümulleri iyice anlaĢılmağa muhtaçdır. Fenerler ikâdı, Ģamandıra vazı’, 
kılavuzluk, zabıta-i bahriye ve karantina muamelâtın sevahil-i Osmaniye’de ve Osmanlı 

karasularında devlet-i aliyeye aid olmak lazım gelub bu hususlarda Ġngiltere ile hukuk-ı 
hâkimiyet-i Osmaniye’yi tamamen mahfûz bulunduracak suret-i tesviye vücuda getirmek ve 
bir de açık denizlerde umur-u zabıtaya devlet-i aliyenin iĢtirakini temin itmek mümkündür 
sanırım. Nitekim esaret-i zenciyenin takibi muhakeme ve tecziyesi zımnında Ġngiltere ile sıbk 
iden mukavele sefayin-i Osmaniye’ye Ġngiltere sefayinini bile teftiĢ ve muayene hakkını 
vermiĢdir.  

 
Ġngiltere’nin teklifâtından biri de Mısır Hidiviyeti’nin istikrazat akdinde muhtariyetine 

Babıâli’ce müsaade olunması maddesidir. Ġngiltere’nin talebi feramin-i aliyenin ta d̒iline ve 
bu da iĢin meclis-i mebʻusana sevkiyle Mısır meselesi onda mevzu -̒u bahs olması gibi 
mehazirin tevellüdüne mü e̒ddi olub buna mahal vermemek için Mısır’da umur-u nafia-ı 
mahalliyeye sarf idilmek Ģartıyla ve muhtelif zamanlarda akd idilmek üzere hidiviyet-i 

Mısıriyenin bir de yirmi otuz milyon liralık büyük bir istikraz akd itmesine muvaffakat 
idilmesi suret-i varid-i hatırdır. Mısırın vaz i̒yetinde yavaĢ yavaĢ tebeddülât husule geldiğine 
bakılırsa Ġngilizleri doğrudan doğruya harekete sevk itmemek için mümkünü’l icra Ģeylerde 
müĢkil pesend ve müte a̒ssıb davranmak hükümet-i seniyenin menafi -̒i asliyesi 
icabındandır.  

 

Ġngiltere’nin teklifât-ı mütekabilesi balâda arz ve tahlil idilen mevaddan ibaret olub 
tefriatın tetkik ve müzakeresine Londra bil-inkıta devam idilmek üzere Ģimdiki halde hükümet-
i müĢarünileyhin en ziyade ehemmiyet virmekde olduğu Ģimendifer hissesi ve tarife-i 
mütefâuteye ve Basra Körfezi’ndeki hal ve mevki -̒i siyasinin tanzimi maddelerinin meclis-i 
vükelâca taht-ı karara alınması ve netice-i müzakkerâta göre bu esaslar hakkında i t̒ilaf-ı 
kat i̒ husule getirilmesi için Tevfik PaĢa hazretlerinin rey ve talebleri vech ile Londra sefaret-i 

seniyyesine ta l̒imat ve selâhiyet i t̒âsı ve bu vech ile yüzde dört zammın tarhına kezalik 
yüzde üç zamm-ı sabıkın 1914’den (s. 19) sonra da devam-ı isti f̒âsına muvaffakiyet istihsal 
olunmakla beraber Ġngiltere ile Babıâli’nin münasebât-ı umumiyesinde salâh vücuda 
getirilmesi labüd bulunduğunu ve patenat ve rüsum-ı memasele vaz’ından Ġngiltere’nin 
muvaffakat ve hatta beynel- hükümeteyn bir i t̒ilaf-ı siyasiyyenin anasır-ı evliyesi anifü’l 
bahis sur-u tesviyenin in a̒kâdında bulunabileceği ve bundan ma a̒da Ġngiltere’ye Alman 

rekabeti yüzünden devlet-i aliyeye gelen zararların defiʻ imkânı elde idileceği ma r̒uzdur. 23 
Kanun-ı Sani sene 1327, Ahmed ReĢid  
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Kotor Kazası’nda asakir-i Ģahane ve bazı memurin-i mülkiye bulunduğu hariçten 
istihbar itmekliğim üzerine Harbiye Nezaret-i Celilesi’nden ledel-tahkik fil-vak  ̒ mezkûr 

kazada bir bölük miktarından fazlaca askerimiz olduğunu anladığımdan Kotor’a dair balâda 
münderiç mütala a̒tda sebat itmediği ve memurin-i mülkiyenin mikdar ve sıfatlarını Dâhiliye 
Nezareti’nden tahkike teĢebbüs eylediğimi ilaveten arz iderim. 24 Kanuni Sani 1327, Ahmed 
ReĢid (s. 20)… 
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