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TR.AJ3LUSGARB' A AiT BİR LAY1HA .·' 
ı. •• 

N ejat Göyünç 

Osmanlı Arşivlerinde devlet niemurlar~ıi zamaıi ·_z,anian görev yaptı~an böl
gelete komşu ,jda_ri .birimler, bazan da k;eiıdi memuriyet :çı:ıahalleri hakkında. coğrafi, 
içtimai, iktisaqi bilgileri de ihtiva eden küçük Hiyihalar kaleme aldıklai:ma tanık 
olunur. Mithar Paşa' mn Bağdad valiliği · (1869-1872) sirasinda Arap yan~adası'nm 
birÇ'ok . şehirlerini ve ·.bölgelerini tanıtan nefis layihası1 bunlardan birincisinin:. bii 
örneğidir: Muh~ıfun~d Hilaİ Efendi'nin, aşağıda,· tanıtilınasına çalışılaç~k olaıi 
Ti"ablusgarb _hakkmdaki küÇük eseri de ikinciye bir misal teşkil eder.. - . . · .. 

,•_; 

I. Muhammed Hilô] Efendi'nin kimliği ve memuriyet hayatı. ·Bu zat, ;.Qal tercü<:-
mesine ,gör~2, 1840-41 (1256)~de Halep'te doğmuştur. Babası Hu,zfui-zade Mustafa 
EfeD:di'dir. Muhani~ed Hilal Öne~ Halep'te İsmailiyye Medresesi'nq~ Arapç~ .. Bi:
li~ıeri (Ulfım-i Arabiyye)'den sarf, nahv, mantık, ari'ı.z,tefsirve diğerlerini öğrenir, 
DaJııl: sonr;;ı. da Mısır'a gi4erek orada öğrenll;nini tamamlar. _l(endisinin ilk memu• 
riyet mahalli Zor sancağı'dır. Otuz yaşlannda.iken1500 kuruş maaşlaMeclis-:i Tem.;. 
yiz Reisli@ ilavesi ile, Zor'un Ş~r'iyye Mahkemesi Nrupliğiı:ıe atanı;nıştu:. Onun, 1871 
başlannda o zamaıiki kUral gereği3, azi edildiği, 1872 senesi sonunda (1288 Şevval'i 
sonu) Halep vilayeti dahiliıide Bab-i CubU.l kazası Şer'iyye Mahkemesi Nrupliği'ne 
tayin olunduğu görülür. İki buçuk sene bu gÖrevde kaldıktan sonra, yine azi olunur. 

' ._ ., . . . ' . '', . 

·.i Yusuf Halaçoğlu, «Midhat Paşa'nın Nedd ve havalisi ile ilgili birkaç'la.)rihası», Ta-
rih Enstitüsü Dergisi,' sayı 3, 1973, s. 149-176+8 Levha+1 harita. ·· · ·' 

2 BA (Başbakanlık ArşiVi), Dahiliye Nezareti Sicill-i UmuınlDefteri, No. 4, s. 1032-33. 
3 Yusuf Kemal Tengirşek, (Vatan hizmetinde, İstanbul 1967, s. 9) de kadı olan baba

sının memuriyet hayatından bahs ederken ·«0 zamanlar kadılıklar iki sene süreli imiş. Babam 
nereye tayin olunduysa, görev yerine ;oluğunu ;ocuğımu alır gider ve kadıiık Süresi bitince Boyabat 'a döner 
ve tekrar bir kadılık almak i;in aradan epey bir süre ge;ermi:p> sözleri ile II. AbdÜJ.iıamid devrindeki 
uygulamayı belirtir; Ayrıca bk. İsmail Ha}$ Uzuıiçarşılı, Osmanlı Devleti'nin ilmiye teşkilatı, 
Ankara 1965, s. · 
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Ancak Mart 1873 (Muharrem 1290) başlarında Meclis-i intibiib-i Hükkam-i Şer'i'de 
imtihan olunarak beşinci sımf biikimlikten dördüncü sımfa seçildiğine dair bir belge 
aldıktan sonra, 9 Haziran 1876 (16 Cemaziyül evvel 1293)'da Hama sancağı Şer'
iyye Mahkemesi Reisliği'ne, 19 Ağustos 1879 (1 Ramazan 1296)'da Yemen viia
yeti İstinaf Mahkemesi Ceza Reisliği'ne getirilir. Bu görevde yedi ay bulunduktan 
sonra Tensikat-i Adliyye Karar-namesi gereği, maaşı 500 kuruş indirilmiş '(4000'
den 3500'e), 16 Ağustos 1881 (20 Ramaza'n 1?,98)'de de memuriyeti lağv edilerek 
açıkta kalımştır. Muhaımped:Rilal Efendi yaklaşık olarak bir sene sonra, 30 Ağus
tos 1882 (15 Şevval 1299)-'de Adana Vllayeti' İstinaf Mahkemesi Reisliği'ne tayin 
olunmuştur. Bu sırada devriye mevleviyetlerden Van mevleviyyetine terfi etmiştiı-4. 

1885-86 (1302-3)'da Ankara Vilayeti İstinaf Mahkemesi Ceza Dairesi Reisi'dir5• 

28 Ağustos 1886 (28 Zilka'de 1303)'da görevi Trablusgarb'a, 14 Kasım 1887 (27 Sa
fer 1305)'de Yemen'e nakl edilir. On ay kadar sonra ise, yerli ahalinin kendisinden 
şikayette bulunduğu ve nefret ettikleri hakkınd~ Yemen valisi Osman Paşa'mn bir 
yazısıüzerine azi edilmiş, ancak 22 Kasım 1891 (19 Rebiülahir 1309)'deKonya Vi
Ül.yeti'istinaf Mahkemesi Ceza Dairesi Reisliği'ne aianımştır; İki seneyiaşa~ bir 
süre bı,ı görevde kalmış, Iaki~ 23 Aralık 1S93 ,(14 Cemaziyülahir 131 l)'te <<Arqpistal'l; 
ahalisinden olmasıyla, Türkfe tefhim ve tefelıhümde dufar~i usret olduğımd_an: :4-ra; 
biS.taiı' da istihdamı münasip olacağı» gerekçesi ile yeniden açığa aıinnlıştır. ll Qcak 
1894 ( 4 Recep 13 ll )te biiiz olduğu ilmi rütbe, mülkiyeye çevrilİiıiş, iki defa )1ecj(Üye 
Nişam ile taltif edilmiş, hakkında bir kaÇ defa kovuŞturma yapılımş, fakat b~iar
dan heraat etmiştir. Muhammed Hilal Efendi'ye görevini iyi yaptıği için (wizaif-i 
me'muriyetini hüsn-i i 'fa eylemekde olmasma inebni) Üçüncü nitbeden ·Nişan~i · .A.Ii.::i 
Ösmanl verilm:lş. (27 Nisan 1901), on üç. ay sonra da. kıdem' ve· gayretinden dolayi 
yeniden mükaraüandırılımş, «rütbe-i ula sınif-ı evveli tevcih buyurulniuŞtur»6. Mui 
ha:mmed- Hiİal Efendi· 1897-1907 · (1315-1325) seneleri· arasında Zabtiye Nezareti 
Tahkik Me:ıllurluğu'nda bulunmuştur7• Hayatının bundan sonraki döne:ılli, ne za-' 
man vefat ettiği, ailesinden kimlerin. kaldığı hakkında şimdilik bilgimiz yoktur. 

II. Ese1:leri. Muhammed Hilal Efendi'nin resmi hal tercümesinde «Tarih. ve 
~oğrajya ve es bab-i umrdna dair Nikatü'z-zeheb, llm-i F~raite: dair manzum -olarak 
Nafiü'l-hükkam, din-i mübin-i islam aleyhinde te'lif olunmuş olan El-Burhanü'l-celil 
nam risalenin cerh ve ibtilline dair, E~-şihabü's-sat', edeb ve hikmete dair Dürerü'l-lal 
nam kitablarla tıyn-i izam-i Al-i Osman evsafını mutazammın ve vezaif-i adliyeye ve 
edebiyilta dilir risalelerden mürekkeb yedi kıt'a mecelle ~e' lif etmiştir» denilmektedir. 

· 4 . BA, Sicill-i Umumi Defteri, No. 4, s. 1032. 
5 Sl)l-nô.me-i Devlet-i AliJye,. sene 1302, s. 525. 

· 6 BA, Sicill-i Umumi Defteri Defteri, No. 4, s. 1033.· 
· ·· 7 . Yukandakinden başka bk. Sal-nô.!Tle-i Devlet-i AliJye, sene 1318'den. 325'e kadar olan 

nüshalarda ilgili yerler. . / 
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Bunlardan· padişahlann özelliklerini ihtiva edeni ile adiiye görevlerille ait olanlan
)lin Maarif Nezareti~nin ruhsatı ile basılmış olduklan .da kayıtlıdır: Gerçekten de 
Muhammed Hilal Efendi'nin İkdü1[-cıimlin fi mezdya ill-i Osmlin isimli 22 sahifelik 
Arapça ve TürkÇe olan eseri İstanbul'da 1299 (1882) tarihinde, MükaJeme:..i Edehiyye 
.ve İlm~i Ferô.iz adlı Arapça eseri de yine aynı tarihte, aynı yerde basılmıştır. Onun 
hal .tercümesinde bahis konusu yedi adet mecellesinden böylelikle üçii basılmışdu
rumda olınaktadır. Çünkü Muhammed Hilal. Efendi'nin Mükdleme-i Edebiyye ve 
İlm-i Ferdiz adlı basılı eseri, iki ayrı risaleden oluşmaktadır. Bununla beraber, onun 
hal tercümesinde hiç bahs edilmeyen bir eseri daha vardır: Trablusgarb ile ilgili ola
nı; Bu· küçük, ll • varaklık eserin İstanbul Üniversitesi Kitaplığı'nda bulunan nüs~ 
hası (TY 6621) «Trablusgarb'e dair bir risdle» adını taşımakta, Başbakanlık Arşi
-vPnde A MTZ. TG. TNF 1306 kod numaralı belge ise, baŞlıksız olmakla beraber, 
-yazar·eserinin hemen; girişinde «Maksad-ı daiyanem lıassaten bu kıt' aya ilidolmak 
üzel·e bir mukaddeme ve· iki fas/ üzerine müretteb bir ldyilıa tahrir etmekdir» cüm
si ile, yazdığının Trablusgab'e ait bir layilıa olduğunu belirtmektedir.· 

· . .İstanbul Üniversitesi Kitaplığı'ndaki nüsha ile Başbakaıilık Arşivi'Iide bulu-

nanımn karşılaştıhlınasından · birincisinin müsvedde olduğu anlaşılmaktadır. Öyleki 
Üniversite Kitaplığı'nda bulunan nüsha metninde bir sürü tashihler' yapılniiştır. 
Ayrıca bu nüshanin mukaddeme'sinde <<İkinci fas/ın ibtiddsından· onbeşinci bend ola
na kadardır» denilınekte, Başbakanlık· Arşivi nüshasında ise, gerçekten de mukad
deme•de ·Muhammed Hilal Efendi bu niyetiili gerçekleştiriniş olmaktadır.· Böylece, 
Trablusgarb'a aft-.layihamn müsveddesi Üniversite .Kitaplığı'iıda biılunınakta; onun 
-temize çekilmiş ve yeniden düzenleninişi de Ticaret ve Nafia Nezareti'ne sunulınuş, 
~böylelikle de Başbakanlık .Arşivi'ne intikal etlİlİş bulunınaktadır. Her ikiinüsharun 
·da sonunda Muhammed Hilal mührü vardır ve mührün üzerinde de «ed-ildt, Yemen 
vilayeti isti'niif reisi Trablus reis-i sabıkı» açıklaması bulunmaktadır.· 

· · III. Ldyiha'nın muhteviyatı. Layiha Tr~bliısgarb vilayetinin boyutlmrun ~
ll1.Iiı.i ile başlar, mesafeler için ölçüt gündür, .Anadolu ile karşılaŞtırılmaktadır. Ana
dotil'da yedi~sekiz vilayet olınasına karşin kendisinden çok daha büyük olan Trab
lusgarb tek viİayettir: _Nüfusu :cia iki ınilyo~~ari fazl~. olarak beliijilınektedir. E;e
ri~ mukaddemesinde ise Trablusgarb için: ~.ltıri., madeni · değefinde olan halfa otun
ciıin bahs olunmaktadır: .Bu 'ot ince; yaş i.keiı yeşil, kururluktan sonra san renkte, 
15-60 cm. boyunda, vilayetin birçok yerlerinqe, kendiliğinden yetişen,, kısaian ip 
. ve zeııbil yapımında kiıUanılaJi, uzunlaJ:ı A vrupa,'ya ih'raç olunan bir bitkidir~ .• _ .. 

Trablusgarb'ın kuzey kısıİıında on döit seiıe çeşitli görevlerde bulunan, Trablusgarb 
vilayeti'ne bağlı Fizan sancağı'nın Gat kazasında memuriyet yapan, İkinc_i ~eşrii
tiyet döneminde de Fi.zaı:i . nieb'usu seçilen Cairii Bey9 halfa otiliiuri Hôms'.'sahili 

·.· •'• ' ' 

8 Trablusgarb Sal-nô.mesi, sene 1301, s. 10~8.- ·. 

/[-· 



ı. 

ı 
ı 

238 

boyundan başlayarak içeriye doğru· Tarhiine ve U rf ella arasındaki yiiksek ·yay la· ile 
Tarhiine, dağlanmn doğu kısmında yetiştiğini belirtir; Muhammed Hilal Efendi, 
bu otun ekip sulamaksızın kendi kendine yetiştiğini, :yerli halk tarafından toplarup 
deYelere yüklenerek Trablusgarb Iimanına getirildiğini, günlük hasılainn 1000, 1500 
deve yülq.i arasında bulunup bunun· para olarak ·değerinin de yılda :400.000 liraya 
ulaştığını kaydetmektedir. Onun fikrine göre, eğer bu bölgede demiryolu· yapilır, 
halfa otu satışı, da devlet tekeline alımrsa, senelik varidatımn 1.000.000 liraya ulaş
ması mümkündür. Layiliada Anadolu .halkımn hubub.at ekmek ve bundan ·gelir 
elde etmek için çektiği güçlükler belirtilerek, Anadolu ve Trablusgarb; lialkı arasın
da -iktisadi gelir: bakımından karşılaştırma·. yapılır. Muhainnıed Hilal Efendi'nin 
bu ifadesinden, onun Anaqolu köylüsünü de.iyi tamdığı anlılşılnlaktadır. Bu bakım:. 
dan.Konya'da memıiriyeti sırasında hakkındaki iyi Türkçeanlamadİğı ve konuŞa• 
madığı yolundaki şikayetlere pek akıl erdirebilmek zor görünmektedir .. Üstelik Ha~ 
lep şehrinin yazarımızın. doğup.· büyüdüğü devirlerdeki halkımn pek çoğunun Türk 
olduğu da bilinen gerçeklerdendir. 

1889 senesinde Tni.blusgarb limam inşaatı ile ilgili bir. projede yıllık.halfa otu 
ihracımn bu limandan 332.053 balya.veya 803.013 tonilatoya, bundan elde edilecek 
gelirin de405.066 kuruşa erişeceği tahmin edilmekte_di,r1°. Bunupla beraber, y~rli
ler halfa otunu kökündeıı söküp çıkardıklarından; Trablusgıı:rb 1900 başlarında bu 
en kıymetli- ihraç maddesin~en yoksun kalmıştır''. 

Layihamn birinci faslında Trablus kasabası tamtılır .. Şehrin etrafı sı.ırlarla. çev:
rilidiİ-, üç. kapısı vardır. Lakin. yazarmuz bu kapılardan yalıuz ikisinin ismipi ·ver
n;ı.ektedir: Deni,z kıyısındaki iskeleye, gidilen B.abü'l-bahr ve sur dışındaki mahalle
fere gidil~n Babü'l-meıışiyy(:. Bununl~ beraber Trablusgarb Sal-_n~m~lerinde yu'
.k~rdakjlerle. birlikt~ güneyd~ Babü'l-hend,ek, şehrin batısında B~bü'l:~did. de da-
hil dört kapıdan bahs edilmekt~dir. . . . 

Layihamn ikinci ve üçüncü fasıllarında halkın giyinişi, yiyecekleri söz. konu
sudur. Erkekler yünden yapıln:iiş ilirama sarı~r, ay~larııia da yemeiıiye b~nzeyen 
bıglabi giyerler. Arpa hububat türleri iÇerlsind~ en fazla kullanılaİııdır. Brinun öğü
-tüİlnüŞünddn· zummita ismi verileti bk yemek yaparak yenir. Sebze de boldur. · 

Dötdüiıcü 'iasılda ş~hrin sur dışina süratle taştığı belirtilmektecl4". Bu dt_1rum 
Trablu~garb · Sal-namelerindeki nüfus' ~e· hane miktarhinndaiı da aıilaşilabilmek-
tedir12. ·. .:· · · · · • - · · · · · ·• · ·: .. ·_ · 

'Beşincf fasılda Sudan ile 'oı~n ticaretteiı, buradan getinıen flldişi've d~ve ili~ 
,gibi ticari mallardaİı bilis eQilmekİedir. Onbirind fasıl-ve ona ~:k (istltrat) kısimda 

" . . : . . . ' ' . . . . . . ~ . . ; -, . ' . . . ~ 

9 '·H~blusga;h'taiı Sah~ô.-yı.Kehlr'e doğru~ İs~bul1S27,-s.-3Ö~3i: 
10 BA, Yıldız tasnifi, Evrak No. 2314, Kısım No. 35, Zarf44. · 
ll Cami, aynı eser, s. 30-31. 
12 Örnek olarak bk. Trahlusgarh Sô.l-nô.mesi, sene 1305, s. 136. 
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verilen bilgiler de bu faslı tamamlar niteliktedir. 1889'da liman inşa projesinde de 
halfa otundan--sonra .en önemli ticari. eşyalar olarak gerçekten fildişi· ve deve ·tüyü 
ikinci ve üçüncü sıralan alırlar. Yıllık tahmin 1200 denk fildişidir. Bunun.her den~ 
kinden 30 kuruş resim alınacak, toplam 36.000 kuruşa erişecektir. Deve kuşu tüyü 
için ise birim sandıktır. Yılda 800 sandıktan, beherinden 20 kliruş olınak 'üzere 
16.0QO:kuruş -xergi alınacaktır13 •. Muhammed HilalEfendi deve kuşu tü yü ticaretinin 
zaman Zaman tüc'carlann büyük zararlanna yol açtığını da belirtmektedir. Bunun 
nedeni de·bazı seneıerde Avrupa'daki fiat düşüklüğüiıden tüccarlann•haberdar ola
mamalandır. Çünkü bir Sudan seferi tüccarlar için-uzun- zamana ihtiyaç göstermek
tedir . 

. Altıncı fasılda Trablusgarb halkının devlete son derecede· sadık ve bağlı olduk-
lan anlatılrri.aktadir. : ·'' · · · · ' .. 
- · <L§.yihamn· diğer fasıllannda Trablusgarb'ın-iktisadi durtimuna büyük yer veril
mektedir. Zeytin ve hurma bu viHl.yetin diğer tanm ürünlerini teşkil ederler; Yer altı 
sulan ve yağmur çiftçinin .en büyük yardımcısı dır. Yazanmız Bingazi iie Deme ara
sılidaki Cebelü'l-ahdar~daki yabani zeytin ağaçlannın · aşılanmas111ın memleketin 
iktisadi durumuna büyük katkılarda bulunacağına da dikkati çekriıekten geri kal

. mamaktadır (14. fasıl). 
Onuncu fasılda Muhammed Hilal Efendi Trablusgarb'm s~ayiliti Yemen ve 

Hicaz'ınkinden daha ileri bulduğunu söyler. :Kendisi ·Yemen'de görev yaptığın
dan iki ·Ülke arasmda k~şılaŞtınna yapniak imkanma sahiptir; Trablu~garb'te g~
'yet güzel' ÇarŞartann dokunduğımu, bunların bu ülkede kullanılmayıp İstanbul'a 
ve diğer yerlere ihraç edildiğini anlatİr. Battaniye de 'Trablusgarb'ta dokunah · di~er 
bii ihraÇ Ürünüdür.~:. . 

Layihaıriii. oniki.D.~i \re onüçüıitü fasıllanrida yenidem halfa otuna değinildik
ten, ·bu· vilayet için öneminden uzun • uzadıya bahs edildikten sonra, onbeşinci fa
·sılda Trablusgatb limanı de aluiır; Liinan ·aslında tabii bit şekildedir~ fakat 'içeri
sinde birÇok kayalar vardır. Limaılln az bit masrafla tamirinin İrafiğinin artmas~
na, dolayısı ile vilayetin gelirinin çoğalniasına faydası olacağı bellrtilir. 

Osibanll id.arecileri de g~çeıi YüiYııd~ birkaç defa Trabltisgarb~e bir limaninşa
sUn düşjiılıtiüşler~ bu yolda da teş~bbü~e geçmişlerdir. 1870 se~eslııde Berradsmin
. de bir Fransız 'riı:üheiıdisinin' oraya gönderilınesine,' k~ıidisine ayda 2500,' yaıımd~ 
ÇalıŞacak deıietleyiciye de 1250 kuriış maaŞ v~riın:ıesi karar1aştıri.lıriıştır14• Btı girişiJİı 
olumlu sonuç vermemiş alınalı ki, 1874'de Galland isimli diğer bir Fransız müheıi-

\· .. 

13 BA, Yıldız tasnifi, Evrak No. 2314, Kısım No. 35, Zarf 44'deki belgede 1889 se
ne5inde limaiuıi ticaret hacmine i.l.iŞkiı;ı. rakamlar- Muhammed Hilal Efendi'nin tahıiı.inleri-
ni doğrular niteliktedir. ,. 

14 BA, NF. TRM. 1287.8.4., No. 31'deki belge. 
::::-• 
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disine yeni bir proje yaptınlmıştır15• Nihayet·1889'da bir başka denemeye girlşil.:. 

miştir16 • Muhammed Hilal Efendi'nin ilk iki' girişimden haberi- olup olmadığı· pek 
anlaşılamamaktadır. · 

IV. Liiyihanın özellikleri .. 

Layiba ekli metninde de. anlaşılacağı üzere sade. bir dille yazılmıştır. Arada _bir 
pek az }cullamlan bir iki deyim dışında hemen hemen saf Türkçedir. Yazar Trablus
.garb'ı, halkım, yaşayışım, dini tutumlarını, iktisadi hayatı gayet açık. bir şekilde. an
latmakta, evvelce memuriyet yapıp· gördüğü imparatorluk kesimleri ile de. ·muka
yeseler yapmaktadır. Bununla da kalmamakta, bu, halkı devlete çok bağlı olarak 
tamtılan ülkenin kalkınması için .. yazarımız bir kısım önerilerde, bulun,mal<;ta,n da 
geri kalmamaktadır. Bu bakımdan, Muhammed Hilal Efendi'niQ bu.layihasını sade 
gördüklerini çlile getiren bir rapor değil, görev yaptığı bir ~lkenin geleceğine 

ışık-tuta,cak, onun daha fazla gelişmesine yarayacak önlemleri de beraberinde· ge~ 
~tiren, bu yolda düşünen bir· aydının eseri olarak görmek gerekmektedir. Bundan 
doksan küsur yıl önce Trablusgarb'ın iktisadi hayatında büyük rol . oynayan ürün
lerinden hepsi bugün. önemlerini yitirmişlerdir. 

V. Liiyihanın metni. . 

. «Trablusgarb vilayeti·vakıa sair vilayat-i.osmaniyye gibi pıuteber-ise de (2) J;>u 
itibar mevkiine .gelüp görmeyeniere .mahsiJs olup yoksa (3) mevkiine gelüp de kut:
runun hacim ve ;jttisaım tefekkür edenler bu vilayetin ( 4) sair vi{ayat-i osmaniyye 
gibi olmayup belki Asya~yı.sugra veya Irak(5) ve Yemen kıt'aları gibi ve onlardan 
d~\ıa büyük bir kıt'a~i vasia (6) oicİ~ğunu anlar .. Çünki yedi sekiz vilayeti nl'üştemiı 
bulunan (7) Anatali-i osman! kıt'asımn tftlü bir buçu\<: ~ablıkdan eleall ve. arzı (8) 
.on beş günlük bir mesafeden ibaret olup Trablusgarb vilayerl (9),ise. Binga~i tarafı 
_dahil olmadığı halde tftlü otuz (10) v~·.arzı brk beş gllndür .. Bİnga~i tarafı dahil bu
lunduğıİ halde (i 1) tftlünün me~Mesi ta· Tunus hududundan Mısır hududuna }cadar 
(12) ·altmış günlükden ziyade ve arzııiın mesafesi kırk beş gün (13) olur.· Yedi ·sekiz 
vilayeti şamil 4oatolı ·kıt'asından (14) bvyük olan bu mesafe~i azime)ri_ müştf;mil 
bulunan bu kıt'a-i{2" a). cesiinenin. ahvalini teeimnül eden1er bu kıt'amiı vilay()t tes
~ye (2) oluninasına hak veriııezler. Marnarili bu kıt' aya harab olup ma,iıiur(3) ae
.ğildir denilrJ?ez. Zira zirde mufassalaıi beyan olunacağı .vechlcH4fnüf~s~i mıılfim~~i 
iki milyondap ziyadedir. _ · 

(5) Maksad-i dfriyanem bassaten bu kıt'aya aid olm~k üZere bir ~ubddem~ 
(6) ve iki fasl üzerine müretteb bir Iayiha tahrir etmekdir . 

. : "'. 15 Buzatın verdiği aynntılı. raporun Türkçe çevirisi iÇin bk. BA, NF, DML. ·1291.8; 
28., sıra no. 88. 

16 BA, Yıldız taSnifi, Evrak No~ 2314, Kısım 35, Zarf No. 44 ... 
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(7) Mukaddeme Trablusgarb'de olup altun madeni denrneğe şiiyan (8) bulunan 
halfa otu hakkındadır. 

(9) Birinci fasl kıt'anın tahdirlinde ve alıiilinin yemek 10) ve giymedeki adetleri 
. ve ahlak ve evsaflan'---ve servet (II) sahibieri olmağa kiibiliyyetleri ve mamulatlaiı
nın ve ticaretlerinin (12) terakkisi ve arazisinin mahsulatı ve alıval-i umumiyyesi ve 
ahiilinin (13) hükumete derece-i inkıyadları ve bazı adiit-i gadbeleri (14) beyanın
dadır. 

(15) İkinci fasl servet-i memleketin derece-i alaya terakkisine medar (16) olacak 
ve devlet ve abiiliye niifi ve icrasfyla varidiit-i kesin~ (17) husule getirecek bazı me
vadd-i nafianın lüzfıriı-i icrası bahsindedir. 

(2 b) Mukaddeme 

(2) Mezkfır halfa otu altun madeni gibidir, hatta buna (3) dikkatle im'an-i na
zar olunsa görülür ki, bu otdan (4) liraları çıkarmak altun madeninden çıkarmak
dan daha (5) kolaydır. Zira altun madeni derununda altun bulunan (6) topnik da
riıarlanm tefrik edüp çıkarıldıkdan ve birçok (7) ameliyyiif icra edildikten sonra sa
tıli:ıp bedeline lira abnur. (8) Halfa madeni ise atide tafsil olunacağı vechle iki üç (9) 
günlük müttesi arazi ve cibiil üzerinde ekmeksizin ve sulamaksızın (10) kendi ken
dine çıkar ve arablar çıkan otu topladıkları halde (ll) anın yerine zahmetsiz- yine 
çıkar ve bunu kesdikten sonra devetere (12) yükletüp ve mahall-i bey'e götürürler 
ve der'akab satılup anın (13) altun alurlar. Hergün bu otdan yüklenmiş binden (14) 
bin beşyüze kadar deve geldiği halde alışama kadar · (15) cümlesi satılup ve herkes 
·getirdiği otun bedelini alup malıallerine (16) avdet eder ki, bunlar la ekall bin lira 
kıymetindedir. Zirde beyan (17) olunduğu üzere bu otun senevi varidiltı dörtyüz 
bin lira (3 a) ise de bulunduğu mevkie kadar•bir şömindöfer (2) yapılur veyahud.kırk 
pareye kıyyesi satılmak üzere inhisar tahtına alınur ise, bir milyon liraya biiliğ ol
ması mümkindir. (3) Mevkiinin ibtidasının Trablusgarb'e bu' d ve mesafesi on (4) 
saatlikden ibiiret olup şimdilik ibtidasına kadar şömindöfeİ' (5) hattı yapıldığı halde 
badehu şömindöfer varidatından sarf (6). olunup ol-vakt ta nihayetine kadar teıri

. did olunabil ür. Bir de (7) eğerçe bu halfanın yerden kal'iyle cem'i Zımnında ekin içün 
· (8) istimal olunan· makinelerden· istimal olunur ise, ol-vakt (9) masarif-i kal'i dahi 
yüZden ona tenezzül eder. Bu halfa (10} burada çoğalur ise, ol-vakt balıası azalur, 

. denilmesün; (ll) çünki şimdi zaten kıyyesinin balıası yirmi iki, yirmi (12) beş, .yirmi 
sekiz paredir. Bundan daha ehven olması (13) ise mümkin değildir. Fazla olarak 
eğer bu· halfa (14) biiyileri balıasım sıkı tutarlar ise, · frenkler daha. balıalı (15) fiatla 
~~urlar~ Zira, bunu getüren arablar getürdükleri (16) günde .heman paresi:iıi alup 
gitmek içün bulduğu balıaya (17) satarlar. Anın içün fiatı bu· derece ucuzdur. Bu 
otri (3 b) buradan kaldıi:mak içüıi daima vapurlar gel üp beş altı (2) gün beklec!-ikleri 
halde dolduracak kadar gelmiş ot (3) bulamazlar; 
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(4) Bu halfa otunun kıyyesi yirmi pareye satıldığı halde (5) altun madeni gibi 
tesmiye olunması mübalağa değil midir diye sual 6) olunur ise, cevabımız budur ki, 
Anadolu vilayeti'nin mahsiilat-i (7) aglaliyyesi esrnam teemül edilsün: Anadolu alıa
lisi (8) toprağı sürdükten ve hubfıbatı eküp biçdikden ve samanrtıı · (9) ayırdıkdan 
ve mahall-i bey' e getirdikden sonra altı aylık zahmetle (10) beraber şairin beher keyl-i 
İstanbuliyi dört buçuk beş guruşa (ll) sa tatlar ki, kıyyesi on pareye bile gelmez. 
Bu halfaya gelince (12) bir iki günlük yola gidilüp ve ekin gibi kesilüp getirilmesin
. den (13) başka bir zahmeti olmadığı halde ktyyesi yirmi beş pareye (14) satılur, hat
ta Anadolu'da köylüler getirdikleri hubfıbatı (15) iki üç günde bile müşteri. bula
mayub satamazlar iken (16) buradaki halfadan her gün bin, bin beşyüz deve geldiği 

halde (17) geldiği günde bunu Avrupa'ya gönderen tüccarlara satııb (4 a) der'akab 
bedelini alurlar. Artık şu tafsilat-i mebsfıte (2) mülahaza edildiği halde acaba bu 
. halfa otunun altun (3) madeni. gibi olduğuna kanaat edilmez mi? 

( 4) Birinci fasl 

(5) Birinci. Nefs-i Trablusgarb kasabası deniz kenannda (6) vaki ve etrafı sfır 
ile muhat olup üç aded kapusı (7) vardır. Bunlardan birisi Babü'l-baht namiyle 
müsemma olup (8) bundan deniz kenarındaki iskeleye gidilüt ve birisi de (9) Ba
bü'l-menşiyye olup bundan da dahil-i sfırda kain (10) hanelerden maada dışaroda 
bulunan hanelere gidilür .(ll) Dışaroda bulunan haneler sfırun dahilinde buluıian 

· hanelerden (12) ziyade ve zarafetli olduğu gibi denize nazır pencereleri (13) mev
cı.iddur. Surun içindeki hanelerin ise denize (14) değil sokaklara bile nazır pence
releri olmayup ancak ·hanelerin (15) ortasında bultınan açık bir havlıya pencereleri 
vardır. (16) Fakat hanelerin dışarndan manzaralan güzel olup (1 7) hepsi 'beyaz sıva 
ile sıvanmışdır. Memleketin çarşulan (4 b) dabi müsteviyyü'l-şekl ve uzundur. Bir 
de garib bir şey (2) vardır ve o da umfım sokaklarda bulunan kemerlerdir ki, beher 
(3) yirmi arşunluk mesafede bir iki kemer bulunur. Hikmetide (4) bu kemerler bi
nayı tı.itmak için temelin ivazına, vaz' (5) olunur imiş. 

(6) İkinci. Bu vilayet ahalisinin emtia-i ecnebiyyeye (7) ihtiyaclan pek az olup 
melbfısatlarının ekserisi (8) yündendir. Erkeklerin her birisi yünden mamul birer 
ilirama (9) sarınuh başlarına geçirirler. İş bu ihramlar kendilerini (10) kışda soğuk
dan muhafaza etdiği gibi kendi sözlerine (ll) göre yazda dahi sıcakdan muhafaza 
eder .. Ayaklarına (12) kundura dahi giymeyüp Trablus'un ve Tunus'un mariıiila
tından (13) olup yemeniye müşabih bulunan «bılgabi>> ·giyerler. Kezilik (14) terice
releri ve salıanları. bakırdanistimal etmeyüp toprakdan (15) istiı:iıalededer; 

' (16) Üçüncü. Trahlusgarb kıt'asıcenub ellietinden (17) Gat kazası v~ Sahra;.yi 
kebir ve garb cihetinden Tunus ve şimal (5 a) cihetindeıi Bahr-i ebyaz v{Şar:k: cihe
tinden Bingazi vilayeti (2) ile mahdfıddur. Biı vilayet Afrika kıt'asında (3) olduğu 
içün sıcakdır. Fakat denize karib olan malıallerin (4) harareti, müstevi yerlerin da-
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hilinde bulunan malıallerin han1reti (5) gibi olmayup dahil-i kıt'ada bulunan Ce
bel-i garbi ve Cebel-i Garyan (6) gibi oldukça burfidetlidir. Trablusgarb kıt'asının 
ahalisi (7) iki milyon nüfus kadardır. Ahlaklan da muhtelif olup (8) kimisi maişet 
ve ticaretinin tahsilinde sa'y ve ikdam eder ve kimisi (9) ovalarda ve· karyelerde sa
kin bulunan adamlar hıntadan (I O) istimalleri pek az olup yalnız şairi tahn ederek 
(1 1) (Zummitaı7) namiyle müsemma bir nevi yemeği yapup geçipirler, (12) Burada: 
çünki cari nehirler ve sular mevcud olmadığı içün (13) meztfi'atlannın ekserisi yal., 
nız yağmur suyuyla saka olunur. (14) Sevani namiyle tnü!iemma bulunan bahçele
ri ve bunlara mürnasil mahalleri (15) kuyulardan inek derisinden mamUl bir kofa 
ile suyu (16) ihrac ve havuza doldurup saka ederler. Mamafih sebzevat (17) ziyade
siyle mebzfil olduğu gibi esrnam da ucuzdur. 

(5 b) Dördüncü. Bu kıt'ada bulunan iskdelerin (2)_ en azaını nefs-i Trablus 
· iskelesi olup bunda Rusya'dan (3) maada kaffe-i devletlerden konsoloslar mevcud-

~ dur. Memleket (4) dahi günden güne .terakki etmektedir. Bunun delili de (5) mem
leketin_ haricinde tamir edilmekde bulunan hanelerin kesretidir ki, (6) zira. beş altı 
sen~ evvel memleket haricinde bir kaç adedden maada :(7) .hane bulunmadığı halde 
bugünki günde o kadar haneler (8) bina ve inşa olunınuş ki, nefs-i memle~etin iki 
mislini (9) tecavüz ediyor. 

(9) Beşinci. Memleketin es bab-i terakkisi ve ecanibe (10) kesret-i muhalefeti !se 
Sudan tarih olub zira (ll) bu tarik evvelce mesdfid bulunmuş iken bir_ müddetden 
berü (12) açılup tüccarlar gidüp gelrneğe ve fil~dişi ve deve-(13) kuşu tüyü. gibi en
va-i bedayi ,getürüp satınağa (14) başlayınca bi't-tabi' servet de tevsi' ve ecanib de 
(15) tekasür :etmişdir. Bazı tüccarlardan işitdiğime göre, (16) c1evekuşu tüyünün te
nezzül-i es' ariyle adem-i revacından (6 a) dolayı şimdi yalnız Trablus. tüccarı n~z:-
:dinde bu tüyden (2) beşyüz bin Fransız liralık İnal mevcuqdur. " 

_ (3) Altıncı. Bu vilayetin ahalisi öyle şayi olduğu gibi hükfunete·ıaııeH inkıyad-:
lan olmayup bi'l-akis (5) başka vilayetlerin abaHsinden daha ziyade münkad ve mu
ti'dir. (6) Giceleri yanlannda fener ve saire taşımağa adetleri olmadığı (7) hald~ vu
_kfi'atlan-başka malıallerden pek_ azdır. Ahalinin (8) hükfunete_ kemal-i inkıyad ve 
itaatlerine şu da delil olur ki, (9)ahilinin neferat-i askeriyye gibi talim etmeleri bak;. 
kında şeref.,varid (lO)_ olan emr-i ali ilan olunduğu anda, ahkaıntna bj'l-imtisal (U) 
küçük ve büyük bi'l-cünıle ahali fevc fevc, kimse tarafından (12) teşvik olunmak
sızın mahall-i talime gelüp talim etmiş (13) ve etmekde bulunm.uşdur. Zann-i aciza
neınce viiayat-i sairede (14) ahaliyi cem etmek içün bir iki def'a neferat-i zabtiyye 
(15) gitmedikçe ve şiddet istimal olunroadıkça buranın ahalisi gibi (16) evamire he
m·an imtisal etmezler. 

17 Metinde bu kelimenin yeri nedense boş bırakılınıştır. Libya'lı dost Dr._ Mu
hammed Tannaşi'ye bu boşluğun deldurulması ve diğer baz~ mahiı.ııi deyimierin okun
·ması hususundaki yardımlarmdan dolayı· teşekkür ederim. 
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(17) Yedinci. Bu :Vilayetin azam ·mahsıllatımn birisi de (6 b} zeytun olup ağac
lar mıihsıllatım çabuk verir ve bundan (2) kesretli yağ çıkanlur. Bu zeytun, hurma 
mahsulatının (3) derece-i saniyesindedir ki, hurma ağaçları arazinin (4) kuwetinden 
naşi garsından üç· sene sonra mahsulat verrneğe (5) başlar ·imiş. Burada arazinin 
kuvveti bir emr-i azimdir. (6) Çünki burada Çıkalı kırmızı karpuzların vezni (7) otuz 
kıyyeye kadar baliğ olup kabuğı dahi iki parmak (8) kalınlığındadır ki, bu da ara
zinin derece-i kuvvetini taayyün eder. (9) Siyemma buradaki köylüler ariizilerfue 
malıallat-i saire gibi (lO) hidmet etmezler, yani arazilerini felh etmek içün (ll) kul
landıkları demir pek küçük olup araziye girmediği (12) cihetle arazi hakkıyla. felh 
edihniş olmuyor. Bununla beraber (13) arazinin hayratı da pek çoktur ki, bir kile 
hubUbattan (14) kırk elli kile hil.sıl oluyor. Şu halde eğerçi ahali(l5) arazilerine gü
zelce hidmet ederler ise hayrat daha ziyade (16) terakki edüp hasılat da daha çok 
mebzfil olur. 

(17) Sekizinci. Trablusgarb kıt'asında enhil.r külliyen (7 a) mevcud oimayup 
ancak bazı mahallerde rencherlerin hafr (2) ettikleri yerlerden su çıktığı gibi, bazı 
dağlarda (3) dahi ai az nuh'an eder sular bulunup ziraatleri (4) yalnız yağmiır suyiyle 
sulanur. Fa1cat bağçeleri inek (5) vasitasıyla kuyulardan su çıkarup sularlar: •· ' 

(6) Dokuzuncu. Trablusgarp ahalisi ve siyemma kırlarda (7) bulunan ahlilimn 
u:ıiıfinien mezhebieri maliki olup başka (8) mezhebierden yoktur~ Aneale bazı büyük 
kasabalarda (si) pek kılletli olmak üzere başka mezhebierden bazı (10) kimesrieler 
bulunur ise de bunların asılları tedkik olunur ise (ll) <an asi başka malıallerden ol~ 
dukiarı ve yalmz burada (12) bir müddetten· tavattun ettikleri g6tülür. Sudan (13) 
cihetinde bulunan islam ahalisiniiı aglebi kezalik (14)malikiyyü'l-n:ıeihebdiiler.· Bu 
taraflarda köpekler (15) mevcud olınayup pek nedretle bulunur. Çünki bunların (16) 
indinde köpek neces olmayup ekli mübahdır. Anın (17) içün kırlardaki utbamn aglebi 
kÖpek etiiii yei:-ler: (7 b) Kezalik nefs-i memleketiİı sokaklarında köpeklerin adem-i 
vücudu (2) etraf-ı memlekette bulunanların dahi yemekde olduklarina (3) delalet 
eder; · ,: 

', (4) Öniıncu. Trablus'un sanayii Yemen ve Hicaz'a (5) nisbetle ala deıecedecfu .. 
Burada gayet zarif (6) olmak üzere çarşaflar imal olunur. Bu çarşaflar (7) nefs'-i 
menilekette istimal· olunmayup İstanbul'a ve bilad-i {8) saireye göiıderilür. Keza" 
lik yine ipekten diğer (9) bir nevi çarşaflar imal oluniır ki, bunlari'karılar (lO) 
hadeden istimal etmeyüp fiıta gibi elbiselerinin (1 1) • altında olarak bellerine sarup 
(12) ayaklancia kadar inc!irirler ve baş tarafınLOmuzla'rıila bağlarlar. (13) İşittiğime 
göre;burada.yalmz bu misilin akınişenin {14). imaline mahsfis.binden ziyade tezgah"
lar mevcuttur. (15) Bu çarşaflardan başkayünden battaniye dalii (16):jm.'al ederlyr 
ise de, bu hattaniyeler Tunus'a tabi (17) Cerb'a nam mahalden gelenler gibi güzel de-_ 
ğildir: (8 a) Cerb<a'dan gelen hattaniyeler ·gayet güieldir ... · . . . . 

. (2) On birinCi. Bu vilayet ahalisillin en büyük (3) ticar~tleri Sudari mahs~atı~. 
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Çünki oradan (4) kesretle fil-dişi ve devekuşu getürürler. Tüccarlar (5) Sudan'a giden 
ve gelen şürekiUarında yirmi bin veya on (6) bin veyahud beş bin ve daha az sermaye
leri bulunur ki, (7) getürdükleri maldan la ekall birde bir kar ederler. Bu kar (8) is
tiksar olunmasun. Oraya giden tüccarların azi:n:ı.et ve avdeti (9) erivfu mihen ve meş8k
katle beraber ancak bir buçuk sene zarfında (10) vukiia geliyor. Agleb-i tüccarlar 
esna-yi seferlerinde ei-zak (ll) ve mal ve me'kfılatlarını kaldırmak içün sermayeleri
nin (12) nısfını hayvan balıasma verirler. Bu tüccarların bazısı (1~} on bin gunış ser
maye ile başladıklan halde (14) az bir zamanda on bin lira ve daha ziyade bir meblağ 
(15) sahibi oluyor .. 

(16}İStitrad. Bu sene devekuşu tüyünün Avrupa'da (17) tedenni-i fiatı hasebiyle 
burada da tenezzül etti. Sudan'da (8 b) bulunan tüccarların bu tenezzülden malfımat
lart olmadığından (2) buraya geldikleri vakit o kadar ziyan çekdiler ki ,(3) sermaye
leri kimisinin nısif ve kimisinin · sülüs derecesinde ( 4) baki kalmadı.· Mari:ıiifih şimdi 
Sudan'da dahi fiatı (5) tenezzül ettiğinden yeniden oraya gidenler kar ediyor. 

(6) On· ikinci. KezaJik burada sermayesiz ve fakat (7) yalnız ücret-i nakliyye ve 
ameliyye ile h usule gelür bir azım (8) ticaretleri vardır ki, o da halfa tabir olunan ve 
mukaddeinede beyan olunan otun (9} ticaratıdır. Bu ot ince ve yeşil renkli ve iki (10) 
karıştan üç karışakadar uzunlukta ve kınlmaksızın (ll) kurur, Frenk memleketle
rine götürüp ·envaıakmişe (12) imal ederler. Bu halfa· otu kendi kendine ekilmeksizin 
(13) müteaddid mahallerde biisıl olur ve her kesildiğinde (14) kesilenin yeriıie yine 
baŞkası çikar. Bulunduğu (15)-ınevkilerden merkez-i-\rilayete.en yakın mevkiLbir 
günlük (16) mesafededir. Bundan· hergün bin bin beşyüz deve (1 7) gel üp cümlesi satı-

' lui. Kıyyesinin fiatı yirmi paredir. (9 a) Bunu tüccarlar urbanlardan al up ana mahsus 
mevcüd bulunan (2) makinelerde işletdikten ve balya şeklinde bağlatdıkda:n (3} sonra 
vapurlara şehn ile Avrupa'ya gönderirlet. (4) Makinelerde:ameliyat giceleri bile icra 
ölıinur. Bazı (5) vakitler yalnızbu-halfa balyalarını götürmek içün (6) Iimanda dört 
beş vapur bulunur •. 

(7) OnüÇüıicü. Bu balfa Trablus iskelesinden (8) çıkanldığı gibi Homs sancağı 
iskelesinden dahi çıkanlur (9) imiş ve Honis sancağı iskelesinden çıkan halfa (10) 
Trablusgarb'ın iskelesinden-çıkan halfanın nısfı (ll)kadar olurmuş. İşte bu halfadan 
yalnız (12) Trablusgarb iskelesinden senevi dört yüz bin (13) liralik halfa.çıkıyor ki, 
Homs sancağı iskelesinden (14) çıkan halfanın mikdan da 'ham olduğu halde (15) 
altı yüz bin liraya baliğ oluyor. Senevi bu meblağ (16) ile halfa satılmakta olduğu 

hakkındaki delilimiz ıiedir (17) diye' sual olunurise:deriz ki, bu halfanın hasılat-i 
(9 b) ôşriy)resi onbir yük guruş ile iltizama.verilmiş (2)ve bumültezini de herbalyaya 
mukabil üç guruş öşr alur (3) imiş. Her balyanın fiatı yüz yirmi guruş (4) olduğundan 
bu hesabla alınmakda olan üç guruş (5) yü:i yirmi guruşa nisbetle ruh'u'I-aşar demek 
olur. (6) Binaenaleyh öşr-i s~hihiı:ı, kırk dört yük guruş (7) olması icab eder ki, şu 
halde öşrün kıymeti kırk (8) dört yük olsa ,aslın kıymeti dört yüz kırk yük (9) _olması 
lazım gelür. Bu da dört yüz bin Iiı:adan (10) :ziyade değil midir? 
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(ll) İkinci fasl 

(12) On dördüncü. Burada şiiyan-i istigrab (13) birşey daha varki, o da Bingazi 
ile Deme beynindeki (14) Cebelü'l-ahzarda bulunup metruk bulunan yabani (15) 
zeytun ağaclandır. Bu zeytunun ağaciarı birbirine (16) muttasıl olduğu halde iki üç 
günlük mesafeye kadar (17) uzundur. Fakat bakılmayub terk olunduğundan naşi 
UO a) zeytunu bir parça küçük çıkıyor. Bu zeytunun (2) kadimde yağını çıkaran ma>
s~ralar da eskiden güzel. (3) bakdınldığı vakit pek çok yağ çıkarılmakda ( 4) olduğuna 
delalet eder. Vakıa işbu zeytunun münbit (5) olduğu ariizinin hacm ve ittisfuna balalur 
ise yağım (6) çıkarmak içün pekçok ma>saraya ihtiyacı vardır, (7) hem de bu dağda 
zeytundan· maada harnuh yani (8) keçi-boynuzu eçcarı vardır .. Mezkur dağı 

gezıniş (9) olan bir zatın ifadesine nazaran bu dağ bağçeye mÜşabih (lO) ve her yerin
de zıll yani gölgelik mevcud olduğu gibi (ll) her ne tarafda gezilse ariizinin güzel 
(12) olduğu görülür iıniş. (13) Salifü'z-zikr zeytunağaçları aşılatdınlup (14) bakdı-

, nldığı halde binlerce liralık varidat verir. (15) Binaenaleyh hükumet-i seniyyenin bu 
hususa dahi atf-i (16) nazar etmesi liizime~endir. 

(17) Onbeşinci. Trablusgarb !imam hıılki (10 b) ve.fakat haralı olmuş bir limana 
müşabih olup haricinde (2) birbirine muttasıl olmayarak sath-i bahrden mürtefi 
taşlar (3) ve kayalar mevcuddur. K.ılletli bir masraf ile mezkur (4) liman tamir olun
duğu halde vapurlara meva 'olarak (5) muntazam bir liman olur. Siyemma İngilte
re'den gelen vapurların esna-yi tarikde mahall-i makarr ve kömür mahzenleri(7) 
Malta iskelesidir ki, liman-i mezkur tamir olunduğu (8) takdirde İngiltere'den ve 
Avrupa'nın bazı memalikinden (9) gelen vapurların cümlesi gelmez ise de hiç değilse 
Cebel-i (10) Tarık ha valisinden ve Tunus cihetinden gelen vapurlar (1 1) ·gelür ki, 
ol:.halde Trablus iskelesiİskenderiye (12) ve Port-Said ve Hind'e gidecek vapurların 
1eviizımatının (13) niahzeni olur. Bu kesretli vapurların _mahzenleri Trablus (14) 
olunca ol-vakitde vapurlara me>killat vesair levazımatı (15) satınakla ahiilinin hay
lice İstifadesi olur. Bundanmaada (16) işbu nhtım burada yapıldığında Malta varida
tının msfı (17) buraya gel ür ve bu mahallin ticaretinin tezayüdüne sebep olur. (ll a) 
Keyfiyet-i tamir dahi· ehemmiyetli bir şey olmayup ancak kaya (2) buluninayan ma
haller taşlar ile daldurolduktan sonra ö taşların (3) üıerine nhtımın taşlan inşa olu
nurki, bu ne çok (4) zahmeteve ne çok masarife muhtiic değildir. Hatta tahkik (5) 
etdiğime göre, kaya bulunmayan malıallerin umkı iki kulaçdan (6)ibiiret olup mezkur 
kayalardan liman içine doğru (7) gelindikçe tedricen umk müşahede olunınağa baş
larki, (8) iki kulacdan ibaret bulunan mahalli taşla (9) doldurmak pek su'ubetlipirşey 
değildir. · 

ed-dai . 

Yemen vilayeti isti>ıiiif reisi 
Trablus reis-i salııkı 

Muhammed Hilal (mühür) 
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