
OSMANLI ARAŞTIRMALARI 
IX 

Neşir Heyeti - Editori:ıl Board 

HALİL İNALCIK - NEJAT GÖYUNC 

HEATH W. LOWRY 

THE JOURNAL OF OTTOMAN. STUDIES 
IX 

İstanbul - 1989 

l_ __ _ 



BASRA KÖRFEZİNİN GÜNEY KES1ı:M± VE OSMANıLILAR* 
(1876 -1908) 

İD RIS BOSTAN 

Osmanlı Devleti, ::kvi. asrın ortalarında Basra (1546) ve Lah
sa (1555) eyaletlerinin kurulması ve •Bahreyn'in ilha:kıyla Basra 
Körfezinde varlık göstermeye başladı. Hicaz'ın Osmanlı hakimiye
tine girmesi, Ceziretü!l-arab'ın· batı ve güney sahillerinin alınması 
ile yarımada kon~rol : altına alınmaya çalışıldı. Basra'da kurulan 
tersane ile de körfezdeki Portekiz. hakimiyeti engelleornek istendi. 
Böylece körfezin batı sahillerinde bul~an arab şeyhlikleri birkaç 
asır doğrudan veya dolaylı olarak Osmanlılarla ilişki kurmuş oldu
lar. XIX. asrın ikinci yarısında Osmanlı Devleti Bağdad ve Bas
ra'da birtakım ıslahat hareketlerine giriştiği sırada Katar, yeni teş
kil edilen Necid sancağına bağlandı. Uman sahillerinde ise idari bir 
bağlılık olmamakla birlikte Osmanlı hilafetinin nüffı.zu bulunuyor
du. XIX. asrın sonları ve xX. asrın başlarında Osmanlı Devletinin 
Körfezin güney kısımları ile ilgilendiği görüİmektedir. Bu yazıda 
Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nde yer alan bazı vesikaların ışığı al
tında genel olarak birkaç konu incelenmeye çalışılacaktır. Bunlar
dan biri, bugün Birleşik Arab Emirlfkleri'nin bulunduğu Uman sa
hilleri Bölgesi, ikincisi Hürmüz ve civarındaki adaların durumu ve 
üçüncüsü İ:ran'a ait Lince'deki Osmanlı teb'ası ve bölgedeiti ·geliş
melerdir. 

Osmanlı Devleti'nin Bölge ile Geneı olarak lıgi.si : 

XIX. asrın sonlarında ve XX. asrın. başlarında Osmanlı Devle
ti'nin Basr:a Körfezindeki nüfuz mücadelesi esas olarak İngiltere ile 

o Bu yazı 19-21 Kasım 1988'de •Birle§ik Arab Emirlikleri'nde yarpuan 
tkinci Re'sü'l-haıyme Tarih Kongresi'ne tebliğ olara:k. .sunubnuştur. 
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olmuştur. Körlezin batı sahilini teşkil eden Küveyt, Bahreyn, Ka
tar, Uman sahilleri ve Maskat'a ait Osmanlı Arşiv belgelerinden 
anlaşıldığına göre, Osmanlı Devleti bölgede meydana gelen her olay
la yakından ilgilenmekteydi. 

Osmanlı Devletinin himayesinde Zufar'da hakimiyetini ilan 
eden Fazi b. Alevi, 18 Ramazan 1296 ('5 ·Eylül 1879) 'da Bfubıali'ye 
takdim ettiği layi~asında bir bölgede merkeziere sahip olan bir dev
letin onun uzantılarına da sahip olduğu görüşünü (hinterland pren
sibi) savunuyordu. Buna dayanarak Hicaz'a sahip olan Osmanlı 
Devletinin bütün Ceziretü'l-arab'a s~b olduğunu ve nüfuzunu icra· 
etmesini istiyordu1

• Aynı dönemde Maskat imamı olan Türki bin 
Said de İngiltere'nin himaye tekliflerini reddediyordu. Ancak, onun 
ölümünden sonra oğulları arasında çıkan 'çatışmada Faysal idareyi 
ele aldı ·ise · de halk tarafından tutulmadı. İngilizler Uman sahille
rini idareleri altına almak istemelerine rağmen bölgedeki meşayih 
bunu reddetmekteydi2

• Osmanlı Devletinin Basra bölgesindeki ısla
hatları sırasında Uman ve Maskatıa kadar olan yerlerdeki meşayih 
tebeiyyetlerini bildirmek istediler. Bunun için Devlet-i Aliyye-i Os
maniye sancağı altına ~rnek ve bu sancağı taşımak düşüncesinde 
idiler. Ancak isiahat memurlarının hatalı davranışları yüzünden 
bundan vazgeçtilerı. Halbuki Osmanlı Devleti, U man sahilleri ile 
Maskat'taki meşayih ve ahalinin halifey.e olan sadakat ve bağlılık-
·Iarını kuvvetlendirmeye .çalışmalıydr1 • · 

ı Başbakanlı:k Osmanlı Arşiv.i (BOA). Yıldız ·Esas ·Evra.kı (YEE), kısım 
18, evrak -553/1<82, .zal'f 93, kar.ton \35. Fazı b. Alevinin Zufar'da haıkimiyet ilanı 
ve sonrası ile ilgili olar.a:k geniş :bilgi için •b.k. !Jorimer, Delil:ii/Z,.halic, (Tarih}, 
IT, .900-902, 906-908, 910-911, 915. F~~·m .BAıbıill'ye ·takdim ettiği Kızıldeniz'in 
doğu rve ·batı okıyılan ve Ceziretıü'l-ara'b .hakfk.ında iki raporu BOA, YEE, kısım 
14, evraık -88/ ·26, .zarf 88, ·kar1:on 12'-dedir. 

2 Muhammed Ali'nin Basra vilayeti hakkmda kaleme aıqığı 8 KanU.nısii.ni 
1304 (20 Ocak 1988) tarihli layihası: iBOA, Y'EE, kısım 14, evraık 366, zarf 
126, kı(lrton 9. 

3 Nusret Pa§a'nm Maz·i ve Mii.stakbel Irak'ın Ahviiline Dair 18.ıyihası : 
BOA, YEE, kısım 14, evra•k 2256, zarf 126, ·kar.ton 11. . 

4 Ahmed Muzaffer-Se:\iıyid İsmail, Katar Hc'idisesinfıı.Esbab ve Silret-i Vu
ku.u adı ile tanzim edilen 12 Rebi'ülev.vel 1311 (23· Eylül 1893} tarihli raporu: 
BOA, YEE, kısım 14, evraik 250, z.ar.f 126, 'kar.ron ·8. ·Bu rapçrla ilgili olarak •bk. 
İdris B·ostan, «T.he 1893 .Uprising in Qatar and Sheikh Al Sani's letter to Ab
dülhamid lli, Studies on Turk·isk-Arab Relation.s, IT, !stanbul 1987, s. 81-89. 

! . 
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XIX. asrın sonlarmda İngiltere'nin Basra körfezindeki gücü gi
derek artmaktaydı. Maskat'taki Ingiliz konsolosu ve Şarika'daki 
konsolos vekili zaman zaman bölgedeki şeyhlere ve ahiliye ~eşitli 
tekliflerde bulunuyordu. İstekieri kabul edilmediği takdirde Ebu
şehr konsolosu eı:nrinde bulunan ·harb gemilerini göndererek istek
lerini zorla kabul ettiriyorlardı0 • Osmanlı Devleti karadan arazi 
şartlarının müsait olmaması ve denizde· yeterli -donanması bulunma
ması yüzünden sahildeki şeyhlere yardım edemiyor ve · haklarını ko
ruyamıyordu. Bu sebeple Körfez'de sadece .. Küveyt ve Katar'a ait 
gemiler Osmanlı bayrağı· çekiyor, Uman salıillerindeki şeyhlikler ise 
ay ve yıldız bulunmayan kırmızı bir bayrak taşıyorlar&. Osmanlı 
Devletinin •bu durumundan yararlanmak isteyen İngilizler, çeŞitli 
fırsatları değerlendirerek :sık sık · sahildeki ·kasabalara uğruyorlar 
ve ticari münasebetlerini geliştirmeye çalışıyorlardi. Fakat sa
dece bununla iktifa etmiyor, gizlice ·silah ve cebhane getirterek Kü
veyt,. Bahreyn, .Katar, Uman sahilleri ve Maskat taraflanndaki ka
bile ve aşiretlere satıyorlardı. Necid sabık inutasarrıfı İbrahim Pa
şa'ya göre Osmanlı Devletinin de salıillerin muhafazası için on yel
kenli gemiyi Basra Körfezine göndermesi ve üç korvet ile bunları 
desteklemesi gerekme.kteydi. Ayrıca bu donanma Şattü'l-arab'tan 
başlayarak, Küveyt, Katif, Uceyr, Katar, Ba:hreyn, Umaiı ve Maskat 
sahillerinde dolaşmalı ve salıiliere silah sokulmasına mani o.lma
lıydı6. 

Osmanlı Devleti ve Uman Sahilleri : 

Osmanlı Devleti, İngiltere'nin körfezin batı sahillerine müte
veccih faaliyetlerini dikkatle . takip ediyordu. Ösmanli Arşiv belge-

fi'ı-halfci'l-arabi, Riyad 1401/1981; Cemal Ze'keriya Kasım, eı-Halfciirı:arabi, 

clirti.slttu li'-t-tltrihi'ı-imarati'l-aralliyye (1840-1914), Kahire 1966. · 
5 .Aynı yer. İngiltere'nin Basra ·körfezi'ndeki faaltyetleriyle ilgili olarak 

bk. Abdiliaziz Abdiligani ilbrahim, Hükumetii'L-hiııcli'l-britaniyye ve'l-icldretii 
fi'l-halicfl-arabi, Riıyad 1401/1981; Cemal Zekeriya· Kasım, e~Halicii!~arabi, 

cliı:c'isd.tu lf't-tarihi'l-imardti'l-arabiyye (1840-1914), Kaltire 1966. 
6 Necid sabıık .mutassarıfı İbrahim Paşa'nın 1312/1896 tarihli raporu: BOA, 

Biiıbıii.li Evrak Odası (.BEO), nr. 59642. !kinci Osmanlı Meclis-ı Meb'usii.nı'na 
Basra mebusu ·olarll!k katılan Abdülıvahhatb Paşa; bölgenin ısliiJu ile ilgili •takdim 
ettig-i layihasmda Basra sahillerinin muhafazası ve silah •kaçakçılıg-mm önlen-
mesini iStedi (BOA, BEO, rir. 292124). . 
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lerinde bulunan bilgilere göre İngiltere bi)hassa Uman sahilleriyle 
ilgilen~yordu. Nitekim, 4 Şevval 1323 (2 Aralık 1905) 'te Maskat 
hakimi Faysal hususi vapuruyla, İngilt~re'nin Maskat •konsolosu ise 
iki harb gemisiyle Ebu ii~bi'ye geldiler. Konsolos Uman şeyhi Zaid 
b. Halife ile yaptığı görüşmede bur,aya İngiliz bayrağı çekilmesini 
teklif ettiyse de kabul ettiremedi. Konsolasun Sultan b. Muham
med'le görüşmek üzere kar~daı;ı Umah taraflarına gitmek isteği de 
red'dedildi. Bunun üzerine Maskat hakimi ve konsolos & Şevval'de 
geri dönmek zorunda kaldılar. Dönüş sırasında Maskat hakimi, 
Dubai'ye uğrayarak Şeyh Mektiı.m ile görüştü. Konsolos ise Ümmü'l
Kayveyn'e gelerek ŞarikJL şeyhi Abdiliaziz ve Acınan şeyhi Abdur
rahman ile kendi vapwunda görüşmek istediyse de şeyhler muva
fakat etmediler. Kopsolos, karada keşif yapma isteğinin de kabul 
edilmemesi üzerine.:-Maskat'a dönmek zorunda kaldı. Bu davranış 
ve ziyaret Um~ ahalisinin huzursuz olmasma yol açtı. Bu olayiaTı 
Osmanlı Devlt~tine bildiren !4nce şehbenderl, İngiliz posta vapuruy
la MaskatJan helva sandıklan için<!e bölgeye silah sevkedildiğini de 
bildirdi7

• ~u durum kaİ-ş~smda, İngiltere nezcpnde bir teşebbüste bu
l~ayiJ.n Osmanlı Dev~eti, sadece konsolosu reddeden şeyhlere kom
şu olan memurlan aracılığıyla onla~a güz~l davranılmasmı ve ij.oş
nutluklarmın sağlanmasını i'stedi8• 

İngiltere'nin Ebu Zabi, Dubai ve Şarika'da kendi bayrakları
nın çekilmesi için ısran karşısında meşayihin Osmanlı Halifesin~ 
sığındıklan anlaşılmaktadır. Lince şehbenderi~in bildirdiğine göre, 
meşayih kendi sahillerinde ve gemilerinde Osmanlı bayrağı taşı
mak için izin istediler. Bunun üzerine Sultan II. Abdillhamid 14 Ce
maziyelevvel 1325 (25 Haziran 1907) 'de meselenin Meclis-i Vükela' 
da ·görüşülmesini .emretti9

• Osmanlı Hükümetinin aldığı karar, me
selenin yeniden incelenmesi, buralar?a daha önce hangi hükümet 
bayrağının çekildiğinin tesbiti ve meşayihin gerçek maksadiarının 

7 Osmanlı Devletinin Lince Şehben:derliğinde.n Basra vilAyetine gelen 17 
Şevval 1323 {15 Aralık 1905) tarihli yazı: BOA, BEO, nr. 207607. 

8 Saıdaretin Dahiliye Nezareti'ne gönderdig-l 6 MUharr.eın 1324 <.~- Mart 
1906) ·tarihli .teııklresl: BOA, BEO, nr. 207807. 

9 BOA, İra-de-Husfısi, 14 Cemazlyelevveı 1325, nr. 40. 

,. 
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öğrenilmesi istikametinde oldu10• Bunun öğrenilmesi için de Lince 
fahri şehbenderliğine tenbihatta bulunuldu11• 

Basra Körfezinin en güney ucuyla dahi yakından ilgilenen Os
manlı Devleti, bu dönemde Hürmüz adasının kendi toprakları ara
sında olduğunu iddia ediyordu. Nitekim, II. Abdülhamid, -29 Şafer 
1317 (9 Temmuz 1899) tarihli iradesinde bir süreden beri 1ranlılar 
idaresinde bulunan Hürmüz adasının aslında Osmanlı mülkü oldU
ğunu ve bu hususu teyid edecek vesikalann Divan-ı Hümayun Ka-· 
leminde araştırılınasını emrettit2• Ancak yapılan tedkiklerde iste
nilen kayıtlara rastlanamadı. Sadece İran ile yapılan antlaşmalar
da ve ilgili haritalarda ismine tesadüf edildiği görüldüğünden ha
ritaların uzmanlar tarafından tedkik edilmesi gerekti13

• -

Hürm:üz adası üzerindeki Osmanlı iddiası bu kadarla kalmamış

tır. Yaklaşık beş sene sonra (13~2/1904), -İran'ın Hürmüz ve civa
rındaki Seiıame, Ebfı Musa ad8.ıarına bayrak_ di_ktiğinden bahsedili
yordu. Halbuki vaktiyle İran, Hürniüz'de bir karantinahane açmak 
ve oraya bayrak çekmek teşebbüsün,de bulunduğunda Osmanlı Dev
leti'nin müdahalesi karşısında bundan vazgeçmiştirl4• Velhasıl şim

di de bu konuda hak iddia etmesi mümkün değildir. 

Lince, Basra Körfezinde tran: sahilinin en güneyinde . bulunu
yordu ve XX. asrın başlarmda bir. ticaret merkezi idi15

• XIX. asrın 

10 15 Cemaziyelevvel 1325 (26 Haziren 1907) tari:hli ana~bata: BOA, _Mec
lis-i Vükela M.azbatası, nr. 116. 

ll Sadrazarnın Hariclye Nazırına 20 CemazLyelev-vel 1327-- (9 Haziran 1909) 
tarihli -tezkiresi: BOA, BEO, 231678. 

12 BOA, irade-Husüst, 29 Safer 13·17, nr. 117. 13u .dönemdeki Hürmüz 
adası ile ilgili olarak lbk.. Lorimer, Deıi-lii!J,-hal.ic, (Coğraf.ya), II, 938-941. 

1-3 BOA, !ra.de-Husüsi, 11 Cema:Ziyelevvel 1317, nr. 96. 
14 BOA, !rade-HusO.st, 19 Şaban 1322, nr. '19. 
15 C.E. Bosworth, «Lin-ga», -Eiı, V, 765; Geoııge 'N. Curzon, Lincenin nüfusu

nun 1890'-da ıo.ooo (Persia and the Persian Question, Liondon 1-966, II, 407·-410), 
Lorimer i.se 20.000 civarında (DeliZü'ı-haıic-Ooğrafya, IV, 1;357-1366, 1371-~375) 
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başlarında Re'sü'l-hayme'den gelen Kavasım 'kaıbilesine mensub 
Şeyh Salih tarafından ele geçirilmişti16 • 

Osmanlı Devletinin Lince ile ilgilenmesi, önceleri Bombay'daki 
başşehbenderi vasıtasıyla oldu. Ba§§ehbender Hüseyin Hasib Efen
di, Lince'den Bombay'a gelen tüccarla ilişki kurmuş ve onlarla sa
m4n,iyetini arttırmıştı. ÇUnkü Linc.e'den 'Muhammara;ya ve iç ke
simlerde Şiraz'a kadar olan bilad ile bilhassa Bender Abbas _ ve 
Ebtı.ş~hir'de yaşayan ahali sünni-şafii olup, Osmanlı halifesi adına 
hutbe okuyorlardı. İran Devleti'nin hutbelerde şahın adının anıl
ması konusundaki teşebbüslerini kabul etmiyorlardı. Başşehbender, 
her sene. bu bölgeden Bombay'a gelen sünni tüccarlar ile yakın iliş
ki -kurdu. Hatta bunlar Rtısya ile· savaş halinde bulunan (1877 -1878) 
Osmanlı Devletine öir mikwir maddi yardım da yaptılar. Bu sa
vaşta Rusya tarafını tufan İran ile Osmanlı Devleti arasmda bir 
savaş çıkarsa Osmaİılı tarafmda yaklaşık 100.000 sÜnni askerle sa
vaşa: katılacaklarını bildirdilerı;: Nitekim bölge halkının ileri gelen
lerinden onüç kişinin imzasıyla Hüseyin Hasib Efendi'ye gönderdik
leri mektupta, hernekadar İran idaresinde yaşıyorlarsa da kadim
den beri Selatin-i Al-i Osman'ı imamü'l-müslim:in ve halifetü rfı.y-ı 
zemin tanıdıklarını_ bildiriyorlardı. Kur'andaki «ülü'l-emre itaat 
edin» ayetine uyarak bütün müminlerin Sultanü'l-berreyn ve haka
nü'l-bahreyn, hadimü'l-haremeyni'ş-şerifeyn olan Sultan Abdülha
mid Han-ıSani'ye itaat etmesi gerektiğini savunuyorlardı. Şu anda 
savaşmalrta olan Osmanlı Devletine can ve malla yardıma hazır ol
duklarını bildiriyorlardı18• İran sahillerinde yaşayan bu müslüman
ların harb halinde bulunan Osmanlı Devletine yardım teklifi İstan-

oldugunu ıyazmaktadırla,r. Bu asrın !ba§larında •Fransa'nın Bfışehir konsolosu ~lan 
R. Vadalada nüfusu 20.000 1>larak verir (Halic-i Faris, terc. Chafi Djeva'Cli, 
Tehran 1977, s. 135). 

16 Kaıvasım illesinin Lince':deki haıkimiyeti için ıbk. Muhe.mmad M. Ab
dullah, The United Arab Emirates, A Modern H istory, London 1978, s. 341. 

17 Bombay'da'ki Osmanlı Başşehbenderinin 23 Rebi'•illa.Jur 1294 (.7 Mayıs 
1877') tarüıli mektırbu: BOA, İrılde-Hariciye, nr. 16634, lef. ı. Bu. mektupla 
ilglll olarak ya.pılan ~ir neşir için bk. Yusuf .Halaçog"lu, «Bombay Şehbenderi 
Hüseyin Has'b'in 187'6 tarihli bir mektubu» Tiirk KiiZtiirii, Xll/136-138, !stan
bul 1974, s. 259-265. !Mektuptaki . asker sayısının mübalag"alı oldug-u anıa§ıı
ma.lııte.dıı·. 

18 BOA, !rade-Hariciye, nr. 16634, lef 2. 

1 

. ı 
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bul'da memnuniyetle karşılandı. Ancak, bölgenin uzak olması se
bebiyle asker· alınmasının zor olduğuna karar verildi. Fakat gös
terilen bu iyi niyete karşılık Bab-ı Meşihat'tan o havali ulemasına 
hitaben hususi mektup gönderilmesi münasib görüldü. II. Abdülha
mid'in 2 Cemaziyelahır. 1294 (14 ·Haziran 1877) tarihli iradesi bu 
konuya dairdir'9 • 

Lince ve civarında yaşayan ahalinin bu bağlılıkları . sonunda 
Lince'de, Osmanlı teh'asını temsil etmek ve haklarını ~orumak üze
re bir İdare-i Mahsusa acentesi kuruldu. 21 Eylül 1898'de buradaki 
Osmanlı temsilcisi M~hammed b. Abdullah el~Hoca ile 21 tüccar II. 
Abdülhamid'e bir mektub gönderdiler. Mektupta padişaha bağlılık
larİnı tekrarlıyorlar ve bölgede İran Devleti ile Lince hakimi Mu
hammed b. Halife arasında meydana gelen karışıklıkları anlatı.yor
la:rdı. Olaylar sirasında Osmanlı donanmasına ait Zuhaf korveti Lin
ce'ye gitmiş ·ve bu durum ahali tarafından memnuniyetle karşılan
mıştı. Gemi kumandanının gayretleriyle İdare-i Mahsusa Acente
hanesine Osmanlı bayrağı çekildi. Bu bayrak altında toplananlarm 
ve Osmanlı teb'asının hukukunun korunması için Lince hakimi Mu
hammed b: Halife'den bir teminat senedi alındı. Bu sebeble Lince 
ahalisi padişaha bir teşekkürname gönderdiler-ıo. Lince hakimi Mu
hammed b. Halife de, 5 Cemaziyelevvel 1316 (21 Eylül 1898) 'da 
Basra valisine hltaben bir mektub gönderdi. Bu mektubunda Os
manlı teb'asinın ve diğer müslümanların hukukunun korunacağını 
bil~iriyordu. Ayrıca Lince beldesinin kendisine ecdadından kaldı

ğını anlatarak burada yerleşmeleri için kendilerine yardım edilme
sini istiyordu ve Osmanlı Devletine bağlılığını tekrarlıyordu. Çüın
kü İran, 1887'de Lince'de yönetimi eline geçirmişti. Başra valisinin 
bu olaylarla ilgili belgeleri İstanbul'a göndermesi üzerine Babıali, 
bir tedbir olarak, Katar'da bulunan gemilerden birinin ara sıra Lin
ce'ye gitmesini ve Osmanlı teb'asının haklarının korunmasını iste
di2ı. 

19 Sadrii.zamm arzı ve pa.dlşahın ira-desi : BOA, İrl!.de-Harioiye, nr. 16634. 

20 BOA, BEO, nr. 92363. 

21 Lince a:hal:isin·in t~ekkıürni!:mesi, · Muhammed b. Halife'nin senedi, ıve 

Basra valisine gönderdiği mektubu, .Basra valisinin •Sadarete gönderdi~! mektubu 
ve Sadaretın Haric~ye Nezıı.reU ile yazışmaları: BOA, BEO, nr. 92363'dedir. 
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Osmanlı Devletinin Lince ile olan ilişkileri sonraları da devam 
etti. Lince'deki Osmanlı şehbenderi Muhammed el-Hoca 23 Şevval 
1326 (18 Kasım 1908) 'da Basra valisine bir mektup gönderdi. Bu 
m:ektuba göre Fransa, Lince'deki Kenek mevkiini İran'dan alıyor
du. Burada bir telgra.fhane, askeri kışla ve rüsfu:nat dairesi inşa 
edecekti. Bu maksatla Fransa'nın Lince Vis konsolos vekili Abdur
rahman Kazım. bölgede incelemelerde. bulunmaktaydı. Osmanlı Dev-

. ~etinin Lince şehbenderinin fikrine göre Fransa'nın Kenek'i alİna
sma karşılık Osmanlı Devleti de Şınas mevkiini almalıydı22 • Bunun 
üzerine Babıali, haberin doğru olup olmadığını Paris Sefareti vası
tasıyla öğrenmeye çalıştı. Paris sefaretinden alınan cevaba göre bu 
haberler doğru değildi ve Fransa'nın Lince konsolqsluğu lağvedil
mişti~8. 

Osmanlı Devletinin Lince şelrbendel~inin verdiği ha:berin asıl
sız olması mümkün değildiT. Ancak bu dönemde ne ·gibi" olaylar ge
liştiğini arşivdeki araştırına~arımızqa şimdilik tesbit edemedik . 

22 BOA, BEO, 261802. _,., 
. · 

23 Lince §eh:benderinin yazısı ile •konunun ta.h:k.ikatı arasmda (.23 Şevval 
1~26-23 Muhar:rem l:327) yaıkl~rk .üç ay geçmiştir (BOA, BEO, nr. 261802; BOA, 
BEO, nr. 260372). 



319 

d . ·b Halife'nin ıBasra valisine ·gönder.diği mektup. Şeyh ~uhanune . . 923&~) . 
(-BEO, nr. 
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Lince şehbenderi !Muhammed el-Hoca'nm Basra valisine gönderdlgi. mektup 
(ıBEO, nr. 261'802). 
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