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L Suudi Arabistan'da coğrafi bölge. _j 

ei-Mıntıkatü'ş-Şarkıyye idari bölgesi de 
denilen ve doğuda Basra körfezine, ku
zeyde Küveyt civarında Katit"e, batıda 
Devmat. Kariye ve Şa'b dağlarına, güney
de Katar yarımadasına kadar uzanan ve 
yaklaşık 180 km2 'lik bir araziyi kapla
yan bir va ha lar bölgesidir. eş-Şarkıyye 
bölgesinin önemli şehirleri başşehir Dern
ınam (2003 tah. 697 700), HüfGf (2003 

tah. 292 .800) ve Müberrez'dir (2003 tah. 
293 900); Ukayr, Dahran ve Hubar da kıyı 
şeridindeki önemli ticaret ve liman şehir

leri durumundadır. Bu bölge için Arapça 
kaynaklarda kullanılan ei-Ahsa ve ei-Hisa 
(ei-Hasa) adları, yer altında oluşan "su bi
rikintisi" anlamındaki hisy kelimesinin ço
ğul u olup bölgenin kapladığı vahaların bu 
özelliğini yansıtmaktadır. Yalnız Osmanlı 

kaynaklarında görülen Lahsa, Ahsa'nın 
harf-i ta'rifle birlikte telaffuz edilmesin
den doğan bir yazım şeklidir. Arap yarı
madasının en güzel tabiat manzaraları

nın görüldüğü Lahsa genelde bir petrol 
bölgesi olup bunun sadece Guvar kesimin
den çıkarılan miktarı toplam Suudi Ara
bistan petrollerinin o/o 40'ını teşkil eder. 

Aslında sonradan Mü'miniye denilen 
bir şehrin adı olan Ahsa zamanla bütün 
bölgeye teşmil edilmiştir. Yaküt el-Hame
vl, Mu'cemü'l-Büldô.n'ında Ahsa'yı Bah
reyn'de bir şehir olarak tanımlar, Makdi
si de hemen hemen aynı ifadeyi kullanır. 

Çağdaş araştırmacılardan Hamed el-Ca
sir, bu şehri Müberrez'in güneydoğusu ile 
Hüfilfun kuzeydoğusu arasında gösterir. 
İslamiyet'in yayıldığı ilk yıllarda Arap ya
rım adasının bu kısımları İranlılar'ın yö
netiminde bulunuyordu. Emeviler döne
minde doğan otorite boşluğu dolayısıyla 
Ahsa fitne odağı oldu ve karışıklıklar Ab
basiler devrinde de sürdü. IV. (X.) yüzyı
lın başlarına rastlayan Abbas! Devleti'nin 
zayıfladığı günlerde isyancı Karmatiler'in 
kaynaştığı bir yer haline gelen Ahsa böl
gesinde Ebu Said ei-Cennabi, Xl. yüzyılın 
son çeyreğine kadar hüküm sürecek olan 
müstakil Bahreyn Karmati Devleti'ni kur
du. 317'de (929) Ebu Tahir ei-Cennabi, 
Mekke'yi yağmalayıp büyük bir katliam 
yaptıktan sonra geri dönerken Hacerüles
ved'i de beraberinde götürmüş ve taş 
yirmi yıl Ahsa'da kalmıştır. Bu dönemde 
bölgeyi ziyaret eden Nasır- ı Hüsrev, Se
femô.me'sinde Ahsa'nın gelişmiş ve hal
kının toprağa yerleşmiş bir şehir olduğu-

nu söylemektedir ( 44 3/ ı 05 ı ) . Abdülkays 
kabilesinden Abdullah b. Ali el-Uyunl, 
Karmatiler'e karşı girdiği mücadeleden 
galip çıktı ve 1 073 yılında UyunHer Devle
ti'ni kurdu. Bu devletin ortadan kalkma
sının ardından bölge çeşitli kabHelerin 
mücadele sahnesi haline geldi: Al -i Ec
ved'in elinde iken Portekiz tehlikesinin 
baş göstermesi üzerine Osmanlı Devleti 
tarafından hakimiyet altına alınarak Bas
ra beylerbeyiliğine bağlandı ( 1 54 7). Muh
temelen 1 SS3'ten sonra beylerbeyiliğe 
yükseltilen Lahsa'da bazan İbn Hamid 
adıyla da anılan Beni Halid kabilesin
den Al-i Hamid kışlıyor ve salyane olarak 
200.000 akçe alıyordu. Aslında Beni Ha
lid kabilesi Osmanlı hakimiyeti öncesin
de de Lahsa'nın hakimiydi. Katif livasına 
130.000 akçe verildiği dönemde Lahsa 
beylerbeyine 900.000 akçe ödeniyordu. 
Lahsa beylerbeyiliğine önceleri Bağdat ve 
Suriye'de valilikyapmış kişiler getirilirken 
XIX. yüzyılın sonlarına doğru Bağdat ve 
Basra valilerinin oğullarının tayin edildiği 
görülür. Bu da bölgenin son dönemlerde 
kendi başına bırakılmadığını ve değişik 
bir şekilde ana vilayete daha bağımlı hale 
getirilmiş olduğunu gösterir: bunun se
bebi ise sıklaşan isyanlardır. 

Beni Halid kabilesi Osmanlı Devleti'ne 
karşı çok defa itaat içinde olmuş ve Lah
sa'yı ele geçirmek isteyenlerle mücadele 
etmiştir. Buna karşılık Osmanlı Devleti de 
Beni Halid'le yumuşak bir siyaset içine 
girmiş ve reisierini hoş tutarak bağlılık
larını temin edip bölgenin yönetimi için 
kendilerinden yararlanmıştır. Ancak XVIII. 
yüzyılın sonlarından itibaren SuudHer'in 
müdahaleleri neticesinde bölge iyice ka
rışmış ve yapılan şikayetler Babtali'yi bu
naltmıştır. Zira Bağdat ve Basra hacıları
nın güzergahında bulunan bölgede seya
hat edenlerin yolları kesiliyor ve malları 
yağmalanıyordu. öte yandan Lahsil'nın 
hurma bahçeleri ve buğday ziraatma uy
gun verimli toprakları dikkat çekiyor, her
kes buraya sahip olmak istiyordu. Yıllar
dır bölgede hakimiyetini sürdüren Beni 
Halid kabilesinin idaresine ilk karşı çıkan 
Suudller'den Abdülaziz b. Muhammed ve 
oğlu Emir Suud b. Abdülaziz (SuGdü' l-ke
bTr) oldu. Babası döneminde genelde as
keri harekatı yürüten Emir Suud Lahsa 
topraklarına girdi ve halktan biat aldı. 
Böylece merkezleri Dir'iye'de bulunan ve 
inanç itibariyle Vehhabiliği benimseyen 
Suudller bölgeyi ele geçirdiler: ardından 
bütün ziyaretgahları yıktırdılar. Ancak 
Lahsa halkının çoğu bu hareketi tasvip 
etmedi ve buraya gönderilen emir öldü-
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rüldü: arkasından da halkın t emsilcileri 
Dir'iye'ye gidip Emir Suud'un babası Ab
dülaziz'e şikayette bulundular. Bunun 
üzerine bölge doğrudan Dir'iye'ye bağ
landı (ı 796). Aynı yıl Bağdat çevresindeki 
Osmanlı Devleti taraftarı Müntefik kabi
Iesi bölgeyi Suud hakimiyetinden kurtara
bilmek için bir sefer düzenlediyse de ka
bile şeyh i Süveyni b. Samir öldürülüp ha
rekat geri püskürtüldü. Bu olay üzerin
den iki yıl geçmeden Bağdat Valisi Büyük 
Süleyman Paşa'nın kethüdası Ali Paşa ku
man dasında düzenlediği sefer başarılı 
oldu ve ilk defa Bağdat Osmanlı yöneti
miyle SuudHer arasında antlaşma yapıldı 
( 1798). Buna göre yönetimi tekrar Suudi
Ier' e bırakılırken hac yollarının güvenliği 
teminat altına alınmış oldu. 

Osmanlı Devleti 1818'de. bölgede etkili 
olan Vehhabilik hareketini önlemek için 
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya 
emir verdi. Mehmed Ali Paşa. oğlu İbra
him Paşa'yı Necid ve Lahsatarafına Suu
dller'le mücadeleye gönderdi ve bölgede 
yeniden Osmanlı hakimiyeti kuruldu. Bu 
arada içlerinde Abdullah b. Suud gibi li
derlerin bulunduğu bir grup Suudi İstan
bul'a götürülerek idam edildi ( 1818). Böy
lece Lahsa'da tekrar Beni Halid kabilesi 
eski güçlü durumuna kavuştu. Ancak İb
rahim Paşa'nın bölgeden çekilmesinin ar
dından faaliyete geçen Suudi kuvvetleri
nin başında Paysal b. Türki. Beni Halid ka
hilesini yenerek tekrar Lahsa 'yı ele geçir
di. Bunun üzerine Osmanlı güçleri geri 
geldi ve Paysal yakalanarak Mısır'a sür
gün edildi: öte yandan Katif ve Ukayr sa
hillerine asker yerleştirildi (Ekim 1841 ). 
Bu sıralarda Osmanlı Devleti ile yakınla
şan SuudHer'den Abdullah b. Süneyyan, 
Osmanlı - Mısır idaresinin vasalı olarak Ri
yad'a yerleşti ve Lahsa'ya girmek için ha
zırlandı. Artık Lahsa Beni Halid'le Suudi
ler arasında paylaşılacaktı: çünkü Suudi
ler de bölgede Osmanlı hakimiyetini tem
sil etmeye başlamışlardı. Nitekim 1861 '
de Osmanlılar'ın Necid kaymakamı paye
sini verdikleri Paysal b. Türki, Necid ve 
Lahsa arazisini İngilizler'e karşı savun
ınakla görevlendirilmişti. Ancak sonradan 
İngilizler'in Lahsa kıyılarında dolaşmaları 
üzerine Bağdat Valisi Midhat Paşa böl
geyi Necid sancağı adı altında Basra'ya 
bağladı ve Paysal b. Türki'nin oğlu Abdul
lah'ı buraya mutasarrıf tayin etti (ı 87 ı). 

Bu tarihten XX. yüzyılın başlarına kadar 
Abdullah b. Paysal ile kardeşi Suud b. Pay
sal arasında gelişen Suudller'in liderliği 
mücadelesiyle, İngiliz tahrikleriyle zaman 
zaman kızışan kabileler arası hakimiyet 
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mücadelelerine sahne olan Lahsa'da baş
kaca önemli bir olay meydana gelmemiş
tir. 

XX. yüzyılın başında Lahsa'da çok sayı
da asker bulundurulduğu ve Basra viia
yeti tarafından bu bölgenin yakından 
kontrol edildiği görülmektedir. Çünkü 
bölgede devamlı surette İngiliz ajanları 
dolaşıyor ve durumlarından memnun ol
mayan kabile reisierini bularak onlarla 
hükümetleri adına himaye anlaşması yap
maya çalışıyorlardı. O yıllarda Suudller Al-i 
Reşld kabilesiyle mücadele içindeydi; bun
ların her ikisi de mücadelede başarılı ol
duktan sonra istanbul'dan hakimiyetle
rini belgelemek için gönderilecek bir be
ratla güçlenrnek istiyordu. Al-i Reşld ka
bilesi aslen Cebelişemmer'in hakimiydi; 
emlri Hail şehrinde oturuyor, çok önceden 
beri buranın camilerinde hutbeler Os
manlı padişahı adına okunuyordu. 1902 
yılı başında Küveyt'te bulunan Suudller'in 
emlri Abdurrahman b. Faysal, Cebelişem
mer Emlri Muhammed b. Abdullah'ın ölü
mü üzerine aniden harekete geçerek Ri
yad taraflarına geldi ve oğlu Abdülazlz'i 
Lahsa'ya gönderdi; arkasından da Al-i Re
şld'e karşı elde ettiği başarıyı Babıali'ye 
bir mektupla bildirerek Riyad ve Lahsa 
bölgelerini Al-i Reşld'den temizlediğini, 
buraları padişahın sadık tebaasından biri 
sıfatıyla yönetmek istediğini bildirdi. An
cak oğlu Emir Abdülazlz'in ingilizler'le te
mas halinde olduğunu öğrenen Babıali 
yine Al-i Reşld tarafını tuttu. 1904'te Al-i 
Reşld Suudller'e yenilince Osmanlı Devleti 
bölgeye 2000 kişilik bir kuwet gönderdi. 
ingilizler'e güveomenin yanlış olduğunu 
anlayan Abdurrahman b. Paysal anlaşma 
talebinde bulundu. Daha sonra Basra va
lisi olan Muhlis Paşa, Abdurrahman b. 
Paysal ve Küveyt şeyhi Mübarek görüş
tüler; neticede Abdurrahman b. Paysal 
Riyad kaymakamlığına, oğlu Abdülazlz 
Uneyze (Kasim bölgesi) yöneticiliğine ge
tirildi. Böylece Suudller daha güçlü bir 
konuma geldiler; bir yandan Al-i Reşld'e 
karşı silah zoruyla, bir yandan da İngiliz
ler'le gizli görüşmeler yaparak Lahsa'ya 
doğru yayılmaya başladılar. 1906 yılında 
da Osmanlı Devleti'nin başarısız Necid 
harekatının ardından bölgeyi tamamen 
nüfuz alanları içine aldılar. 

1914'te 1. Dünya Savaşı sıralarında Ba
bıali Lahsa'yı da içine alan bir Necid viia
yeti teşkil etti. Fakat bu sahillerdeki Os
manlı hakimiyeti, Almanlar tarafından 
yapılan Bağdat demiryolunun Basra kör
fezi kıyıiarına inmesi ihtimalinden çekinen 
ve Hindistan yoluyla ilgili bütün önemli 
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yerleri kontrolü altında tutmak isteyen 
ingiliz politikası ile karşılaşmıştı. öte yan
dan Trablusgarp ve Balkan savaşları dola
yısıyla Irak ve Lahsa bölgelerindeki Türk 
birlikleri azaltılmıştı. Bu durumdan fay
dalanan Abdülazlz b. Suud Lahsa bölge
sine hakim oldu ve merkezi HüfOf'a yer
leşti (8 Temmuz 1913). Daha önce Abdü
laiiz'i hoş tutmak ve devlete sadakatini 
sürdürmek amacıyla kendisine maaş bağ
lanması ve mahalll kumandanlığa tayini 
hususunda karar çıkarılmışsa da olaylar 
düşünüldüğü gibi gelişmedi. 1. Dünya Sa
vaşı öncesinde İbrahim Hakkı Paşa ile Sir 
Edward Grey arasında imzalanan bir an
laşmaya göre (29 Temmuz 1913) Lahsa 
bölgesi tamamen Osmanlı Devleti yöne
timine bırakılmıştı ve ingiltere hüküme
ti Suudller'le hiçbir ilişkiye girmeyecekti; 
dolayısıyla bu anlaşma Lahsa ve Küveyt 
üzerindeki bütün hakimiyeti Osmanlı 
Devleti'ne veriyordu. Ancak savaşın başla

masıyla anlaşma uygulanamadı. Öte yan
dan ingilizler Abdülazlz ile münasebetle
rini geliştirmeye çalıştılar. Babıali 1914 
yılı Temmuzunda Abdülazlz ile bir anlaş
ma yaptı. Buna göre göre Necid mutasar
rıflığı vilayete dönüştürülecek, valilik ve 
kumandanlık padişah fermanıyla babadan 
oğula geçecek şekilde Emir Abdülazlz Pa
şa İbn Suud'a verilecekti. Abdülazlz Paşa 
tam yetkili olarak memurları azil ve tayin 
edebilecek, yerli ulemadan seçeceği na
ibleri de şeyhülislamın tasdikine sunabi
lecekti. Vergiler ise bazı istisnalar dışında 
vilayete gelir kaydedilecekti. Böylece an
laşmayla Abdülazlz, Lahsa'yı da içine alan 
Necid vilayetinin iç işlerinde tamamen ba
ğımsız hale geliyordu. Ancak 1. Dünya Sa
vaşı dolayısıyla anlaşma geçerliliğini ko
ruyamadı. 26 Aralık 1 !:115 tarihinde Os
manlı Devleti'nin Lahsa ve Necid valisi sı
fatıyla İngilizler'in karşısına oturan Ab
dülazlz bağımsızlığını ilan etti ve onlara 
bağımsızlığını garanti altına aldırdı. 

Tarihte Lahsa ekonomisinin geniş ölçü
de tarıma ve ziraata dayalı olduğu bilin
mektedir. Osmanlı Devleti bölgeye önce
leri, vergileri düzenlemek ve toprağı ge
liştirmek için tirnar ve iltizam karışımı 
bir uygulama getirmiş, 1580'lerden son
ra yalnız iltizam sistemine geçerek bunu 
yaklaşık üç asır devam ettirmiştir. Ancak 
Lahsa sancağının Osmanlı hazinesine hiç
bir zaman faydası olmamış . aksine özel
likle son yıllarında devamlı şekilde devlet
ten yardım görmüştür. Mutasarrıfların 
başlıca görevi, Babıali'den gelen emirler 
çerçevesinde bütçeyi gelir-gider durumu
na göre denkleştirmekti. Uzak köylerden 

zekat ve öşür tahsili çok zordu, ayrıca Su
udller gibi güçler sık sık kendileri için biat 
alıp arkasından zekat topluyorlardı. Lah
sa, bugün yoğun petrol üretimi sebebiyle 
ülkenin en zengin ve yabancıların fazlaca 
bulunduğu en modern kesimlerinin ba
şında gelmektedir. 
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İnsanın ilahi 
ve manevi yönü anlamında 

bir tasavvuf terimi, 
nasutun karşıtı 

(bk. NASÜT). 

LAiKLİK 

Dinle devlet işlerinin ayrılığını 
esas alan siyasi-hukuki ilke. 

_j 
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Daha çok Batı uygarlığının kendine has 
fikri ve siyası gelişimi çerçevesinde orta
ya çıkan laiklik. dünyada son bir buçuk 
asırlık felsefitutumların kavranabilmesi 
açısından önemli bir yere sahiptir. Özel
likle aydınlanma düşüncesi, Fransız ihti
lali ve cumhuriyet kavramının laik bir ah-


