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A.HAYATI

Osman Nuri Paşa (Hacı, Topal) askeri miralaylardan Ahmed
Şükrü Bey'in oğlu olup 1256 H./1840 M. senesinde İstanbul'un
Maçka semtinde doğdu. Askerı tahsilinden sonra 1279 H./1862 M.ı
senesinde Erkan-ı Harb 14. sınıfından kurmay yüzbaşılıkla mezun
oldu. 1292 H./1875 M. yılında Sırp muharebesinde kaymakam 01-
du.ı Balkan ordusuna memur edilen TopalOsman Nuri Paşa 1294
H./1877 M.de miralayolup savaştan sonra 1298 H. 1881 M.'de Gü-
mülcine Redif livası iken o sene feriklikle (Tümgeneral) Hicaz fır-
kası kumandanlığına ve bir sene sonra 1299/1882 Haziranı'nda ise
Erzincanlı Ahmet İzzet Paşa'nın istifası üzerine Hicaz valiliğine ve
1301 H./1884 M. senesinde de müşirliğe terfi etti. Hicaz'daki me-
muriyeti Mithat Paşa ve arkadaşlarının Taifdeki hapisleri zamanına
rastlar. Taif mevkufları hakkındaki muamelesi kendisine karşı padi-
şahın itimadını kazandırmış3 ve mükafaat olarak rütbesi üç senede
livalıktan müşirliğe yükselmiştir. Kendisi ile rekabete girişen Mek-

* Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü-Kayseri.
ı. Halil Sedes Bey 1862 tarihi yerine i863 tarihini zikretmektedir. Bak. Osmanlı-

Rus-Ruıı~en Savaşı, c.IX. İstanbul 1950. s.39.
2. ısmail Hakkı Uzunçarşılı Osman Nuri Paşa'nın Kaymakamlık rütbesini muhare-

beye katıldıktan sonra elde etmiş olduğunu ifade ederken Halil Sedes Bey ise Topal Os-
man Nuri Paşa "1293 H. 1876 M. yılında binbaşı oldu ve Gazi Osman Paşa'nın Vidin or-
dusu kurmayına bağlı olarak Sırp seferine iştirak etti" demekte. binbaşılığı muharebe
öncesi iktisab ettiğini belirtmektedir. Bak. Halil Sades, Osmanlı-Rus-Rumen Savaşı, c.IX,
s.39.

3. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, "Hicaz Vali ve Kumandanı Osman Nuri Paşa'nın Uy-
durma Bir irade ile Mekke Emiri Şerif Abdülmüttalib'i Azletmesi". Belleten, c.x, sayı 39.
s.503; ayrıca bak.: Mithat Paşa ve Taif Mahkum/arı, Ankara 1992. s.I44-45.
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ke emiri Abdülmüttalib'i emaretten infisal ettirerek evinde mahpus
tutmuş, tüm idareyi eline almıştır'.

Osman Nuri Paşa, 1304 H./1886 M. de Haleb valiliğine naklo-
lunarak yerine valiliğe Namık Paşazade Hasan Cemil Paşa ve ku-
rpandanlığa da feriklik rütbesiyle Teaz kumandanı ve mutasamfı
Omer Paşa getirilmiştir. Osman Paşa bilahare Yemen valiliği ile 7.
ordu müşirliğine tayin ~lunup 1308 H./1890 M. de Suriye valisi ve
arkasından ikinci defa ısmail Hakkı Paşa'nın yerine Hicaz valisi ol-
muş; daha sonraları ikin~i defa Haleb ve Suriye v~liliklerinde bu-
lunduktan sonra 1898'de ıstanbul'da vefat etmiştirs• Ilk Hicaz valili-
ğinde bulunurken kendjsine nüzul isabet etmiş ve nüzullü olarak
vazifede bulunmuştur. Ikinci defa Suriye valisi olarak bulunduğu
sırada hastalığının vehameti sebebiyle yemeğini başkaları yedirmiş;
oğlu Ziya Paşa Osmanlı Devleti'nin son senelerinde Harbiye nazır-
lığında bulunmuştur;.

Osman Nuri Paşa sert ve ciddi bir askerdi? Haşin pir kimse ol-
duğu için maiyyetindekiler kendisinden çekinmiştir8• Idareci, kifa-
yetli olmakla beraber Süleyman Paşa'nın muhakemesinde aleyhin-
de şehadette bulunmakla başlayan saray paralelinde politika
sürdürme temayülünü ömrünün sonuna kadar muhafaza etmiştir9•
Midhat Paşa ve arkadaşları, Osman Nuri Paşa'nın valiliği zamanın-
da Taifte bulunup tayin ettiği adamlar yüzünden çok ızdırap çek-
mişler ve yine onun muvafakati ve Saray'ın emri üzerine Midhat ve
Mahmud paşalar boğulmak suretiyle şehid edilmişlerdirıo.

B. HİZMETLERİ

Hicaz vali ve kumandanı Müşir Osman Nuri Paşa Arab yarım-
adası, Hicaz ve Yemen'in ısHihı ve bilhassa Mekke ve Medine ara-
sındaki bedevi Arapların gerek devlete karşı isyanda bulunmaların-
dan ve gerekse Mekke ve Medine'ye gelen ziyaretçileri katletmele-
rinden dolayı bu bedevi kabilelere karşı alınması gereken tedbirler

4. İ.H. Uzunçarşılı, a.g.e., 5.144-5; H. Sedes, a.g.e., c.IX. İstanbul 1950, 5:39. Ab-
dülmuttalib'in görevden alınması hususunda daha geniş malumat için bak.: Uzunçarşılı,
adı geçen makale, Belleten, c.x, F.32, Sy.39, 5.503.

5. Halil Sedes Bey ölüm yeri hakkında farklı bir ifadede bulunarak "1898'de Halep
valisi iken orada vefat etti" demektedir. Bak. Osnıanlı-Rus-Rumen Savaşı, c.IX.s.39.

6. Uzunçarşılı, Mithat Paşa ve Taif Mahkumları, 5.144-5.
7. Uzunçarşılı, a.g. makale, 5.503.
8. Uzunçarşılı, a.g.e., 5.144-5.
9. H. Sedes, a.g.e., c.IX, 5.39.
10. Uzunçarşılı, Mithat Paşa ve Tiiif Mahkumları, 5.144-5.
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konusunda tedib ve ıslahat planları hazırlamış, yarımadada yaşayan
kabileierin nüfuslarını ve ikamet yerlerini gösteren haritalar tanzim
ettirmiş ve birkaç defa da üzerlerine askeri hareket yaptırarak ken-
dilerini dağıtmıştır.11

Osman Nuri Paşa'nın Hicaz'da yapmayı tasarladığı ve bir kıs-
mını tahakkuk ettirdiği bu hizmetlerinin mesnedini, kanaatimizce,
onun aşağıdaki şu fikirleri oluşturmuştur:

"Cümleye malum olduğu üzere bir devletin devam ve mevcu-
diyetinin bekası, umran ve medeniyetinin terakkisi evvela, toprak-
larında mülki ve siyasi taksimatın icrası; ikincisi, emiriyye binaları
ve askeri imkanlarının oluşturulması; üçüncüsü, adil mahkemelerin
teşkil edilmesi; dördüncüsü, ilmin ve bilginin neşri ve terakki vası-
tası hirfet ve sanıatın istihsali, memleketin gelirlerinin tensıkı; altın-
cısı, yolların ve köprülerin inşası hususlarına dikkat gösterilmesi ve
ehemmiyet verilmesi muhakkakdırıı.

"Mülkı ve siyası taksimi olmayan bir memlekette ikamet et-
mekte olan halk (kavimler) bedevı, ilkel bir hayat içerisinde kala-
caklardır. Bunlar üzerinde devletin hakimiyet kurması mümkün
olamadığı gibi teşrii ve tenzifi kuvvet de bulunmayacağından bu
husus mezkur ahalinin idaresi altında bulunduğu hükumetten uzak-
laşmasına ve nefret etmesine sebeb olarak vahşı davranışlarını mu-
hafaza ile medeniyetin saadetlerinden mahrumiyetlerini, ilkel bir
hal ve yokluk içerisinde hayatlarını sürdürmelerini ve ara sıra düçar
oldukları ihtiyaç ve zaruretlerinin zorlamasıyla etrafa tasallut etme-
lerini mucib olacağı ve bunların ihtiyaçlarını gidermek,
zaruretlerini karşılamak zımnında hükumetIerinin sık sık ianeye
mecbur kalacağı aşikar bir durumdur. Bununla beraber bir usul ve
kaideye ittiba etmeyerek yaşamak beşerı toplum için kabil olmama-
sı tabii kanun muktezasından olmakla bunlar cahiliyye dönemlerin-
den kalma şer'ı kanunlar ve medenı kaidelere muhalif bir takım es-
ki usul ve adetlerine uygun bir şekilde muamele ve işde bulunmak
mecburiyetinde kalacaklardır. Halbuki halkın terbiye ve medenileş-
me sureti tabi oldukları kanunların mükemmellik derecesine müte-
nasib olmak tabii kaidesine niyaz bu gibi medenı kanun terbiyesin-
den mahrum kavimler üzerlerinden asırlar geçse bile medeniyed

11. Başbakanlık Arşivi, Yıldız Evrakı, nO.14, Kısım NO.88/68, Zarf nO.88, İç sıra
nO.13. Bundan sonra kısaca 'B.A.Y.E.' diye gösterilecektir.

12. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
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dairesine dahilolmaları mümkün olmayacağından bunların asıl hal-
leri üzere kalmaları ve hükumetierinin üzerinde onulmaz bir yara
ve tahammül olunmaz bir yük bulunmalan dahi tecrübe olunmuş iş-
lerdendir." 13

Osman Nuri Paşa Hicaz kumandan ve valisi iken bu bölgede
tesirini kaybeden hükumet nüfUzunu iadeye muvaffak olmuş, şerif-
lerin işlere müdahalelerini önlemiş, Mekke emiri Şerif Abdülmutta-
libi azletmiş,14Mekke emirlerinin ecnebi devletlerle siyasi temasla-
rını kontrol etmek ve bunları eli altında bulundurmak suretiyle bu
bakımdan gerçekten memleketine büyük hizmetleri geçmiştirIs.

Osman Nuri Paşa gerek Hicaz ve gerekse Yemen valilikleri sı-
rasında Bab-ı Ali'ye bir takım Hıyihalar göndermiştir. Kaleme aldığı
bu layihalarında genelolarak Hicaz'ın ahvali üzerinde durarak Arab
yarımadası, Hicaz ve Yemen'in ihtiyaçları ve buralarda yapılması
gereken ıslahatları ifade etmeğe çalışmıştır. Dile getirmiş olduğu
bu ihtiyaçlar ve tedbirleri şu şekilde sıralayabiliriz:

i. HİcAZ'IN EMNİYETİ

Mekke ile Medine arasındaki malum olan yolların daimi
surette emniyetinin sağlanması başta gelen görevdir. Eşkiyanın ya-
şamakta olduğu yerlerin işgal edilerek oralara bir miktar asker ve
dağ topu yerleştirilmesi, bir mutasarrıflık ve müdürlük, nahiye teş-
kil edilmesi, sadakati görülen Arab şeyhlerinin kaymakam ve mü-
dür tayini, ilkokul açılması., akarsuların bol alması dolayısıyla aha-
linin ziraate teşvik edilmesi ve bu hususta hükumetin fiilen
yardımda bulunması.lb

Mekke'ye bağlı Vadi-i Fatıma ile Usfan boğazında bir askeri
kışla inşa edilmesi ve buraya nizamiye askeri ve zaptiye yerleştir-
mek suretiyle Cidde yoluna tasallutta bulunan eşkiyanın önünün
alınması. 17

13. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
14. Osman Nuri Paşa'nın Hicaz'daki siyasİ faaliyetleri ve Şerif Abdulmuıtalib ile

olan mücadelesi konusunda daha geniş malum at için bk.: "Hicaz Yali ve Kumandanı Os-
man Nuri Paşa'nın Uydurma Bir İrade ile Mekke Emiri Şerif Abdulmuıtalib'in Azletmesi",
Belleten, <;.x, Sy. 39, s.497-537.

15. I.H. Uzunçarşılı, Mithat Paşa ve Tiiif Mahkumları, s.144-5.
16. B.A.Y.E.: 14-88/88-88-13.
17. B.A.Y.E.: 14-88/88-88-13.
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Rabiğ limanının üst tarafında bulunan Rayis'de bir hükumet
konağı inşa edilerek orada bir kaymakamlık kaza teşkiline gidilme-
.si. Burasının Medine'ye yakın olmasından dolayı Medine'ye kadar
uzanan hakim tepelere karakollar inşa edilmesi suretiyle yolların
eşkiyadan masun kılınmasLl8

Gerek yeni yapılan yolların ve gerekse eskilerin emniyetinin
sağlanması için kabile şeyhlerinden maiyyetlerinde icra kuvvetleri
bulunan müdür, kaimmakam ve mutasarrıfların derece derece
mes'filiyetlerinin kanun altına alınması ve bunlardan yararı görülen-
lerin muhtelif suretlerde taltif edilmesi.19

Vadi-i Fatıma'da da bir kaymakamlık teşkil edilerek buranın
ileri gelenlerinden sadakatli birinin kaymakam nasb' edilmesi ve
emaretle olan irtibatının kesilmesi.20

Asir ile Taif arasında bulunan ve Beni Malik kabilesinin ika-
met ettiği Tecmile (?) denen yerde bir mutasamflık teşkilolunması.
Ayrıca gayet münbit bir araziye malik olan ve bol kaynak suları bu-
lunan Becile'de gerekli tedbirlerin alınması21•

İklimin aşırı sıcak olmasından dolayı piyade askeri havaya ta-
hammül edememektedir. Külliyetli sayıda askerin ölümüne sebebi-
yet vermemek için Hicaz'da nizamiye askerinden mürekkep ve
muntazam bir hecinli süvari alayı teşkiliyle bunların maaş ve tayi-
natlarının her ay ödenmesi ve ümaray-ı askeriyyeden hem ahlaklı
ve ehliyetli ve hem de arazinin durumuna vakıf miralay, kaymakam
ve binbaşıların tayin edilmesi22•

İstikbalde Arab yarımadasının her türlü selametini sağlayaca-
ğından Cidde'ye bir saat mesafede bulunan Şab-ı Kebir üzerinde
son sistem iki büyük istihkam inşası ve ayrıca Babul-Mündeb'in
takviye edilmesi. Osman Paşa ayrıca bu limanların haritasını da çı-
karttırmıştır.23

Hicaz kabile şeyhleri aHlyişe meftun olduklarından bunlara ilti-
fatlarda bulunulması, zaman zaman hediyeler verilmesi ve en
önemlisi kendilerine yapılan vaadlerin yerine getirilmesi.24

18. B.A.Y.E.: 14-88/88-88-13.
19. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
20. B.A.Y.E.: 14-88/88c88-13.
21. Aynı vesika.
22. Aynı vesika.
23. RA.Y.E.: 14-292-126-8.
24. B.A.Y.E.: 14-88/88-88-13.
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Hicaz'da maarif namına hiç bir müessese bulunmamaktadır. ıs
Mekke'de her ne kadar bir Rüşdiye mektebi öğretime açılmış ve ba-
zı medrese namıyla bazı yerler bulunmaktaysa da her türlü terakkı-
den mahrum bulunmaktadırlar. Buralara devam eden talebelerin he-
men hemen tümünü Türk çocukları oluşturmakta, nadir
denilebilecek bir sayıda Arap talebe ihtiva etmektedir. Ayrıca bu
yeder akar haline gelmiş halkalar şeklinde yapılan dersler ise muh-
teva yönünden itikadı ve ameıı derslerle alet ilimIerine ait olup tale-
belerini sadece Cavalılar oluşturmuştu~. Siyası ve akıı ilimIerin din
açısından taşıdığı ehemmiyet açıktır. Ilim ve medeniyet açısından
geride kalmış olan halkın bu eksikliğinin giderilmesi devlet üzerine
düşen bir görevdir.26

B.u sebepden dolayıdır ki Mekke'de dinı olmak üzere bir Mek-
teb-i Idadı yapılması ve bu mektebde Arab kabile şeyhlerinin ço-
cukları ile hacda rehberlik görevinde bulunanların, imam ve hatib
ve sair kimselerin tahsillerinin mecbur tutulması, okulda resmı lisa-
mn mecbur olması ve bu okuldan diploma almadıkları sürece baba-
larının yerine hiç bir evladın şeyh, hatib, rehber ve sair atanmama-
ları. Bu şekilde hareket edilmekle hem devlet için büyük bir fayda
sağlanmış olacak ve hem de devletin ne demek olduğu bilinecek-
tirY

Yine burada biri Daru'l-Hadis olmak üzere başlıca iki Daru'l-
Ulum ile bir Daru's-Sanaat'nın açılması lazımdır. Mezkur Daru'l-
Ulumlardan biri Taksimilt-ı Mülkiye için yetiştirilmesi elzem olan
Mem'mııriyet-i Mülkiyye'ye kaynak olmalıdır. Ayrıca talebelerinin
ekseriyetle Arab şeyhlerinin çocuklarından seçileceği bir Medrese-i
Mülkiyye28 ve bir de ülema ve üdeba yetiştirerek bunları çevre mu-
hitlere tayin edecek Ulıım-u Aliye ve Fünıın-u Aliye'nin teşkil edil-
mesi gerekmektedir. 29

Hicaz'da ayrıca Arap şeyhleri ve ileri gelenlerinin evladlarının
devam edeceği ve Ka'be hizmetlerini karşılayacak kimselerin yetiş-
tirileceği bir Medrese-i Aliye açılması. Açılacak Daru's-Sanaat adlı
okula ise her sınıftan talebenin kabul edilmesi uygun olacaktır.JO

25. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
26. Aynı vesika.
27. B.A.Y.E.: 14-88/88-88-ı:ı; ve 14-292-126-8.
28. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
29. B.A.Y.E.: 14-88/88-13; ve 14-292-126-8.
30. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
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Aynca Mekke-i Mükerreme, Cidde, Yenbu ve Taifde bulunan
rüşdiye mekteblerinin muallimlerinin ikmali ve derslerinin mahalli'
ihtiyaçlara göre düzenlenmesi ve her türlü gelişmeye uygun hale
getirilmesi ve buralardan yetişen talebelerin ihtiyaç mahallerine
gönderilmesi icab etmektedir3!. Yine Cidde'de bir sanat okulu açıla-
rak Arab gençlerine sanat ve maarif eğitim ve öğretiminin yapılma-
sı ve bunlann pederlerinin yerine şeyh tayin olunmalan gerekmek-
tedir.32 Aynca mekteb ve medreselerin ıslahına bakmak üzere bir
Maarif Müdürü ile bir Meclis-i Maarifin tayin ve teşkiline gidilme-
si münasib olacaktır. 33

III. ŞİMENDÜFER VE ULAŞıM YOLLARI

Hicaz fırka-i askeriyye kumandanı Hacı Osman Nuri Paşa
Bab-ı Ali'ye yazdığı layihalarda Cidde yolunun şimendüfer inşaası-
na müsait olduğunu, bir şiriket-i mahalliye teşkil edilmesi halinde
Cidde ile Mekke arasında hafif bir demiryolu inşasının oldukca ko-
layolacağını, Mekke'ye hac farizası için develerle gidip gelmekte
olan hacılann hem bedenen ve hem de malen çekmekte oldukları
sıkıntı yanında ayrıca bunların bedevi' Araplar tarafından tecavüze
uğradıklarını, bu durumun önlenebilmesi için ise seri halde çalışa-
cak bir şimendüfer hattının vücuda getirilmesinin elzem olduğunu
ifade etmiştir.34

Osman Nuri Paşa'nın ulaşım yolları ve şimendüfer konusunda-
ki görüşlerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

Mekke ile Hicaz'ın en büyük ve mühim şehirleri Cidde ve Yen-
bu'dan geçerek Medine'ye ulaşan ve yine Yenbu'dan Kudüs'e uza-
nan bir ulaşım yolunun tesis edilmesi.ls

Şam'dan inşası başlatılacak demir yolu hattının Hicaz vilaye-
tinden geçirilerek Liyt yolu ile Kunfe (?) ve Hadıde'ye kadar uzatıl-
ması.36

Cidde ile Mekke arasında şimendüfer inşası imtiyazına talip
olan şirketin Yenbu ile Medine, Akabe, Kudüs ve hatta Hadıde ara-

31. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
32. BAY.E.: 14-88/88-88-13.
33. BAY.E.: 14-292-126-8.
34. BAY.E.: 59/38/2/1309-B-18.
35. BAY.E.: 14-292-126.8.
36. B.A.Y.E.: 14-88/88-88-13.
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sında da şimendüfer inşa etmesi şartının imtiyaza dahil edilmesiY
Yine Cidde ile Yenbu ve Kunfa'da bulunan iskeleler arasında dev-
let veya mezkur şiriket marifetiyle muntazam vapurlar işlettirilerek
ulaşım hattının ikmal yoluna gidilmesi3s• Cidde ve Hadıde limanla-
rına rıhtımlar inşa olunması.39

Yapılacak ulaşım ve şimendüfer yolları neticesinde hem Hi-
caz'ın ve hem de Yemen vilayetinin terakkisine imkan tanınmış ola-
caktır.40

IV. BELEDİYE SARAyı

Mekke-i Mükerreme'de bir Belediye Dairesi teşkil edilmeme-
sinden ve hükumetce de temizlik işine gerekli dikkatin gösterilme-
mesinden dolayı sokaklar mezbele halini alarak hacıların çokluğun-
da ve havaların hararetli zamanlarında bunların bozulması ile
havanın ihlalolunacağı, ayrıca sokakları gayet dar ve gayri munta-
zam olması, herkesin önüne rast geldiği sokak ortasına bina inşa et-
tirmesinden dolayı bunun şimdiden önü alınmaz ise ileride sokakla-
rın tanzim ve genişletilmesinin mümkün olmayacak bir hale
geleceğini beyanla bir Belediye Sarayı'nın teşkilinin lüzumunu dile
getirmiştir.41

Yapılacak resmı binaların halkın adet ve alışkanlıklarına uygun
olması gerektiği belirtilerek bu hususa özen gösterilmesi halinde
daha verimli bir çalışmanın sözkonusu olacağı ayrıca ifade edilmiş-
tir. 42

V.MUHABERE

Şam'dan başlayarak Cidde, Mekke, Yenbu, Medine, Akabe,
Kudüs ve Hadıde arasında uzanacak bir telgraf hattının oluşturul-
ması ve bu hatların Cidde ve Hadl'de'de yapılacak liman rıhtımları-
na kadar uzatılmaslY

Gerçekleştirilecek böyle bir teşebbüs gerek siyaseten ve gerek-
se ticareten önemli olduğu gibi aynı zamanda hem Hicaz'ın ve hem

37. BAY.E.: 14-292-126-8.
38. B.A.Y.E.: 14-292-126-8; ve 14-88/88-88-13.
39. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
40. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
41. BAY.E.: 59/38/2/1309-B-18.
42. BAY.E.: 14/292/26/8.
43. BA Y.E.: 14-292- i26-8.
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de Yemen vilayetinin terakkisine imkan tanınmış olacak,44 Kunfe
ve Hadide'ye kadar Yemen ile Hicaz vilayetleri her türlü tehlikeden
masun bulunacaktır. Aynca Mısır Hidivleri ile komitelerinin kötü
emellerine de ebediyyen nihayet verilmiş olacaktır.4s

Yukanda verilen izahattan sonra 'Topal' yahut 'Hacı' lakabı ile
anılan Osman Nuri Paşa'nın vazifede bulunduğu sırada Hicaz'da
vücuda getirmiş olduğu eserleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

Bir hükumet konağı, dört kışla, on sekiz adet nizamiye karako-
lu, Mina'ya su getirilmesi, Ayn-ı Zebid su yollannın tamir ettiril-
mesi, Mekke'de yirmiden fazla çeşme yaptırılması, matbaa ve Rüş-
diye Mektebi46 ve hastahane,47 muvakkithane ile YenbG surunun
yapımı,46Hicaz'daki mevcut askerı binanın eskimiş ve ihtiyacı kar-
şılayamaz hale gelmiş olmasından dolayı yıkılarak yerine yeni bir
kışla inşa ettirilmesi, harem-i şerifin tamir ettirilmesi, telgraf tesisa-
tının Mekke'ye kadar getirilmesi.49 Yine Moylah, el-Vecih, Emlec,
Zaba, Akabe kaza ve kalelerinin Mısır idaresinden alınarak eskisi
gibi Hicaz vilayetine bağlanması. Hicaz'ın eski başıboş vaziyetin-
den kurtanlarak, imkan nisbetinde, bir idare ile merkeze bağlanma-
sı.soTaif kalesi ile Mısır valileri tarafından ı862 yılında yaptırılan
ve dört tabur asker banndıran Taif kışlasının ı883'de tamir ettiril-
mesi.sı

Osman Paşa gerek İstanbul'a sunmuş olduğu mezkur layihalan
ve gerekse yapmış olduğu faaliyet ve hizmetleri neticesinde bir ta-
raftan Hicaz'ın emniyet ve sükuna kavuşmasına ve dolayısıyla da
merkezi yönetime bağlı kalmasına çalışırken diğer taraftan da bu
bölgenin daha mamur olmasına, halkının ise daha müreffeh bir ha-
yat yaşamasına gayret etmiş ve bu çabasında da önemli derecede
muvaffak olmuştur.

44. B.A.Y.E.: 14-292-126-8.
45. B.A.Y.E.: 14-88/88-88-13.
46. Uzunçarşılı, Mithat Paşa ve Tiiif Mahkumları, 5.144-5.
47. B.A.Y.E.: 94/33/33/37; Uzunçarşılı, a.g.e., 5.144-5.
48. Uzunçarşılı, a.g.e., 5.144-5.
49. Uzunçarşılı, a.g.e., 5.144-5.
50. B.A.Y.E.: ıon2/3/1300, CA.17; Uzunçarşılı, a.g.e., 5.144-5.
51. Uzunçarşılı, a.g.e., 5.17.
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