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MECLİS-İ MEBUSAN’DA TRABLUSGARP (1908-1912)
HALICI, Şaduman

TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

ÖZET

İstibdada karşı anayasalı meşruti sistemi yeniden yürürlüğe koymak için 
harekete geçen İttihat ve Terakki cemiyeti önderliğinde 23 Temmuz 1908’de 
Meşrutiyet ikinci kez ilan edildi. 

Anayasa yürürlüğe konuldu. Ülke seçim atmosferine girdi. Meşruti sistemin 
gereği olarak Meclis-i Mebusan çalışmalarına başladı. 

Bu dönemde İmparatorluk pek çok iç ve dış sorunla yüz yüze kaldı. İlk büyük 
darbe Avusturya-Macaristan’dan geldi. Bosna-Hersek’i topraklarına kattığını ilan 
etti. Ardından Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti ve Girit Yunanistan’a katılma 
kararı aldı. Dış politikadaki bu olumsuz gelişmeler İttihat ve Terakki’ye karşı 
muhalefetin sesini yükseltmesine neden oldu. İttihat ve Terakki Partisi ile Partinin 
içinde oluşan Hizb-i cedid ve muhalefet partileri arasında tansiyonu giderek 
artan sürtüşmeler yaşanırken İtalya’nın önce Trablusgarp’ı işgal edeceğine dair 
notası geldi. Yirmi dört saat dolmadan da Kuzey Afrika’daki son toprağın da 
yitirileceği savaş başladı. Meşrutiyet’in ilk günlerinden itibaren İmparatorluğun 
Trablusgarp’ta güttüğü politika bu sona nasıl gelindiğini de ortaya koyuyordu. 

İmparatorluk arazisinin 1/7’sini kaplayan ve 1 milyonu aşkın nüfusa sahip 
olan Trablusgarp Vilayeti, Meclis-i Mebusan’da, vilayete bağlı sancaklarından 
seçilen mebuslarca temsil edildi. Trablusgarp mebusları, vilayetlerinin ekonomik, 
bayındırlık, askerî, adlî, toplumsal sorunlarını, eğitim konusunda yaşadıkları 
sıkıntıları Meclis-i Mebusan’a taşıdılar. Yasa öneriler ile gensoru ve soru 
önergeleri ile kimi zaman da dilek niteliğindeki yakarışları ile Hükûmet’le ve 
mebus arkadaşları ile sorunlarını paylaştılar, çözüm önerileri aradılar. Olumlu 
yanıt alamadıklarında ise güdülen siyasetin, bölgenin Osmanlılıkla bağlarını 
zayıflattığı uyarısını yapmaktan geri durmadılar.

İtalya’nın oldu-bitti politikası ile başlayan savaş, Meclis-i Mebusan’da 
Trablusgarp Vilayeti için ikinci bir dönemi başlattı. Şimdi tüm mebuslar 
Trablusgarp için ağlıyor, sorumlular aranıyor, Hakkı Paşa ve kabine üyeleri  
Divân-ı Âli’de görülmek isteniyordu. Meclis-i Mebusan salonu duygusal 
konuşmalara sahne oluyordu. cepheden gelen olumlu haberler mebusları 
umutlandırıyor, Trablusgarp’ın ölüme değin savunulacağına and içiliyordu. 
Ne var ki, iç politikada yaşanan karmaşa, ardından gelen “sopalı seçimler” ve 
Hükûmet’in askerî tedbirsizlikleri Balkanlı devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’na 
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karşı birleşmeleri için uygun ortamı hazırladı. Payitahtı tehdit edebilecek olan 
bu birleşme Osmanlı İmparatorluğu’nu barışa zorladı. Uşi (Ouchy) Anlaşması ile 
Trablusgarp “kapanın elinde kaldı”.

Bildirimde, tüm bu gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele alarak Trablusgarp’ın 
elden çıkışını belgelerle ortaya koymaya çalışacağım.

Anahtar Kelimeler: Trablusgarp, Meclis-i Mebusan, İtalya, Mahmud Naci 
Bey, Sadık Bey.

ABSTRACT

Tripoli at Assembly (Meclis-i Mebusan), (1908-1912)

constitutional monarchy was declared second time in July 23, 1908 by the 
Union and Progress Party (cUP) (İttihat ve Terakki Fırkası) in order to establish 
the constitutional system against despotism. Then, the constitution was inured 
and the elections came to the agenda. Finally assembly (Meclis-i Mebusan) took 
the political role in the country. 

At this period the empire faced many domestic and foreign problems. The 
first problem was the policy of the Austro-Hungarian Empire which announced to 
annex the territory of Bosnia- Herzegovina region. After that Bulgaria declared its 
independence and then cretan people decided to join to Greece. Because of these 
unfavorable conditions in the foreign policy, an opposition movement appeared 
against the Union and Progress. While the political tension was increasing among 
the cUP, Hizb-i cedid and opposition parties, Italian government delivered a 
note related with the occupation of Tripoli. Then, the war broke out and the last 
territory of the Ottoman Empire in the Northern Africa was lost. The policy that 
was realized by the empire in Tripoli showed well how to come to the end. 

The Province of Tripoli, which constituted 1/7th of territory of the Empire and 
has more than one million populations, was represented by the deputies chosen 
from the units of the province. These deputies took the economical, social, military, 
judicial, educational, etc. matters to the Assembly. The deputies in the Assembly 
discussed their troubles with the government and searched the formulas for their 
parliamentary questions. At that point, when they were not satisfied, they couldn’t 
refrain that policy of the government weakened relations between the Empire and 
the territory. 

The war, which broke out by the fait accompli policy of Italian Government, 
started a second period for the Province of Tripoli at the Assembly. All deputies 
began to seek the responsible of this situation. However, internal problems and 



1587

then the adverse elections, and military unawareness of the government prepared a 
favorable condition for the alliance of Balkan States against the Ottoman Empire. 
This alliance, which could threaten the presence of the Ottoman Empire, forced 
the Empire to make a peace. Final step was the Treaty of Ouchy. 

My paper examines all these developments in detail and tries to prove how 
Tripoli was lost by using the historical documents. 

Key Words: Tripoli, Assembly (Meclis-i Mebusan), Italia, Mahmud Naci Bey, 
Sadık Bey.

---

Trablusgarp Vilayeti ve Bingazi Sancağı toprakları önce Finike ardından 
sırasıyla Kartaca, Roma, Endülüs İslâm Devleti ve İspanya egemenliğinde 
kaldı. İslam ordularınca fethinden sonra “Trablusˮ adını aldı.1 1553’te Turgut 
ve Sinan Paşa tarafından imparatorluğa katılan bu topraklar imtiyazlı bir sancak 
olarak örgütlendi. 1835’te ise merkeze bağlı bir eyalet olarak İstanbul’dan atanan 
valilerle yönetilmeye başlandı.2 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi gereğince, 
Trablusgarp Eyaleti, vilayete dönüştürüldü; Trablusgarp, Fizan, Cebel (-i Garbi), 
Homs ve Bingazi olmak üzere beş sancağa ayrıldı.3 1877’de Bingazi, Derne ve 
havalisi İstanbul’a bağlı müstakil sancak hâline getirildi.4 

İmparatorluk arazisinin 1/7’sini kaplayan5 ve 1 milyonu aşkın nüfusa sahip 
olan Trablusgarp Vilayeti ve Bağımsız Bingazi Sancağı6, kuzeyde Akdeniz, 
doğuda Mısır, güneyde Büyük Sahra Çölü, batıda Tunus ve Cezayir ile çevrilidir. 
XIX. yüzyılda emperyalist devletler yayılma politikalarını Afrika kıtasına 
yöneltince Fransa; Cezayir (1830) ve Tunus’a (1881), İngiltere ise Mısır’a (1882) 
yerleşti. Osmanlı Devleti, uzun yıllar “Garp Ocakları” adı ile egemenliğinde 
1 Ali Mustafa El Mırsati, Libya ve Türkiye Arasındaki Tarihi ve Sosyal Bağlar, (Çev.: Vecdi 
Gedik) Ankara: Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesi Ankara Halk Bürosu Kültür Merkezi 
Yayını, 1981, s. 10-14.

2 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), C. 
IX, Ankara: TTK Basımevi, 1996, s. 256-257.

3 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907), C. VIII, 
Ankara: TTK Basımevi, 1988, s. 340.

4 Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri –Trablusgarp Savaşı’nda 
Mustafa Kemal Atatürk’le İlgili Bazı Belgeler, Ankara: TTK Basımevi, 1989, s. 1.

5 Yüzölçümü: 1.033.400 kilometrekaredir. 
6 Trablusgarp; Sirte Körfezi ile Tunus sınırı (Re’s-ül-Acir) arasındaki kıyı kesimi olup güneyde 
Cebel-i Soda, Hamada-el Hamda Dağları ile çevrilidir. Bingazi; Sirte Körfezi’nde Mahtar ile Mısır 
sınırı (Sollum) arasında denize doğru çıkmış olan yarımadaya benzer mıntıkadır. Fizan ise kuzeyde 
Hamada-el Hamda ve Cebel-i Soda dağlarıyla güneyde Tummu Dağları ve Büyük Sahra Çölü 
arasında kalan bölgedir. Trablusgarp Vilayeti ve Bingazi Sancağı kıyıları batıda Tunus sınırından 
(Re’s-ül Acir) başlamakta, Mısır sınırına kadar uzanmaktadır. 1911-1912 Osmanlı-İtalyan Harbi 
ve Kolağası Mustafa Kemal, Genel Kurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, 
Ankara: Genelkurmay Basımevi, 1984, s. 27-28
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bulundurduğu bu toprakları yitirirken, kendisine yeni sömürge alanları arayan, 
Tunus’u elinden kaçıran İtalya, yönünü Trablusgarp’a çevirdi. Bunda, yalnızca 
sürgün yeri olarak kullanılan, kalkınmaya dönük hiçbir önlem alınmayan ve 
ihmal edilen istibdat dönemi politikaları da etkili oldu. İtalya, 1887 yılından 
itibaren yaptığı ya da tarafı olduğu anlaşmalarla bölgedeki emellerine karşı büyük 
devletlerin garantisini aldı.7 Bâbıâli’ye gelen haberler de İtalya’nın yakın bir 
zamanda Trablusgarp’ı işgal edeceği yönündeydi. Dolayısıyla Meşrutiyet ilan 
edildiğinde İtalya, bölgedeki politikasının ana ilkelerini saptamıştı. Öte yandan 
Meşrutiyet’in belirsizliklerle dolu ilk günlerinde İmparatorluk pek çok sorunla 
karşı karşıya kalmıştı. Bulgaristan bağımsızlığını (5 Ekim 1908), Avusturya-
Macaristan Bosna-Hersek’i topraklarına kattığını ilan etmiş (6 Ekim 1908), Girit 
Hristiyanları Yunanistan’a katılma kararı almıştı. (13 Ekim 1908).8 Devlet’in 
bu olumsuz gelişmeler karşısında etkin önlemler alamayışı, İtalya’yı daha da 
cesaretlendirdi. Kuzey Afrika’daki bu son toprağının geleceği pamuk ipliğine 
bağlı kaldı. Bildirimde Ouchi Antlaşması’na kadar Türk egemenliğinde kalan bu 
topraklardan seçilen mebusların, bölgenin gereksinimlerini ve sorunlarını Meclis-i 
Mebusan’a nasıl yansıttıklarını, Devletin/Hükûmet’in bu sorun ve gereksinimler 
karşısındaki duruşunu, İtalya’nın bölgedeki politikaları ile karşılaştırmalı olarak 
vermeye çalışacağım.

23 Temmuz 1908’de, İstibdada karşı anayasalı meşruti sistemi yeniden 
yürürlüğe koymak için harekete geçen İttihat ve Terakki Cemiyeti önderliğinde, 
Meşrutiyet ikinci kez ilan edildi. Anayasa yürürlüğe konuldu. Anayasa gereğince 
oluşturulacak olan Meclis-i Mebusan’da Trablusgarp Vilayeti ve Bağımsız 
Bingazi Sancağı, vilayete bağlı sancaklardan seçilen mebuslarca temsil edilecekti.                   
I. Meşrutiyet döneminde Meclis-i Mebusan’da görüşülen “İntihab-ı Mebusan 
Kanun Layihası” ile altı maddeden oluşan “İntihab-ı Mebusan Kanunnamesinin 
Suret-i İcraiyyesine Dair Talimat Layihası”nın tüm vali ve mutasarrıflıklara 
gönderilmesi ile9 ülke seçim atmosferine girdi. Trablusgarp Vilayeti’nde de seçim 
işlemlerine hız verildi.10 Mahmud Naci Bey, Ferhad Bey, Sadık Bey (Trablusgarp), 
Süleyman el Barûnî Efendi (Cebel-i Garbî), Mustafa bin Kaddare Efendi (Homs), 
7 Anlaşmalar hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin 
Anıları, 1.b., İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1986, s. 135-139; H. Şıvgın, age, s. 4-6; E .Z. 
Karal, age, C. IX, s. 260-263.

8 Dönemin Şeyhülislam’ı Cemalettin Efendi; bir yandan bu bölgelerden seçilecek mebuslarla 
Osmanlı egemenliğinin pekişeceği, öte yandan Osmanlı devletinin yeni bir ilerleme dönemine 
girmesi nedeniyle daha da güçleneceği endişesinin bu devletleri harekete geçirdiği kanısındadır. 
Bkz.: Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, Siyasi Hatıralarım, İstanbul: Nehir Yayınları, 1990, s. 35. 

9 İntihab-ı Mebusan Kanunu 28 Eylül 1908’den itibaren Takvim-i Vekayi’de yayınlanmıştır. Bkz.: 
Takvim-i Vekayi, 15 Eylül 1324/28 Eylül 1908, No: 1; İhsan Güneş, Türk Parlamento Tarihi 
Meşrutiyete Geçiş Süreci: I. ve II. Meşrutiyet, C. I, TBMM Vakfı Yayınları:14, Ankara: TBMM 
Basımevi, 1997, s. 244.

10 “Trablusgarp Vilayetinden”, Takvim-i Vekayi, 8 Teşrinievvel 1324, No: 24, s. 2.
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Câmi Bey (Fizan), 81.694 nüfuslu Bingazi Sancağı’ndan11 ise Ömer Mansur Paşa 
ve Yusuf  Şetvan Bey seçildiler.

Meclis-i Mebusan, 17 Aralık 1908’de görkemli bir törenle açıldı. Seçim 
mazbatalarının kabul edilmesi12 ile temsil görevlerine başlayan bu sekiz mebus, 
otuz yılın birikmiş suskunluğunu bozarak vilayetlerinin ekonomik, bayındırlık, 
askerî, adlî, toplumsal sorunlarını, eğitim konusunda yaşadıkları sıkıntıları 
Meclis-i Mebusan’a taşıdılar. 

19. yüzyıldan itibaren emperyalizmin çevrelediği Trablusgarp’ta en büyük 
darbeyi ticarî ilişkiler aldı. Bu yüzyıldan önce Vilayet halkı, ticaretini daha çok 
Sudan-Borno üzerinden yapıyor, kumuş vb. mallar karşılığında devekuşu tüyü, 
fildişi alıyordu. Ayrıca meyve ve pamuk da ticarette önemli yer tutuyordu.13 
Yıllık kırk milyon Frank’ı bulan bu ticaret hacmi vilayetin ekonomik yaşamının 
temeliydi.14 Ancak, Sudan’ın bir kısmı İngiltere, bir kısmı da Fransa egemenliğine 
girdikten sonra bu ticaret kapısı kısmen kapandı. Zira, her iki ülke, kendi malları 
dışında mal girişini yasakladı. Trablusgarp, Bingazi ve Fizan’ı etkisi altına alan bu 
olumsuz gelişme karşısında halk sefalete itildi.15 En çok da Fizan etkilendi. İşgal 
öncesinde Trablusgarp’tan Sudan’a giden kervanların Fizan’dan geçmesi ile bu 
sancağın gelirleri son derece artmış, halkı zenginleşmişti. İngiltere ve Fransa’nın 
bölgede yerleşmesi ile halk, ticari gelirlerinden yoksun kaldı. Ticaretin yön 
değiştirerek Cezayir ve Tunus üzerinden sürmesi göç olgusunu da beraberinde 
getirdi. Sancak’taki on altı yaş üzeri erkek nüfusun neredeyse tamamının göç 
etmesi tarımı olumsuz etkiledi. Geçimini hurmadan karşılayan bölge halkı 
vergilerin ağırlığı ile yoksulluğa itildi. Trablusgarp mebusları pek çok kez konuya 
dikkati çektilerse de Hükûmet ancak 1911 yılı Nisan ayında ve yalnızca Fizan 
Sancağı ve Gıdams kazasında hurmadan alınan vergiyi kaldırdı.16 

Mebuslar ticaretin gelişebilmesi için Trablusgarp ve Bingazi’nin gereksinim 
duyduğu limanların yapımını da zorunluluk buldular. Aslında Trablusgarp 
11 Mutasarrıflığın bildirdiğine göre Bingazi Sancağı’nda 30 Eylül 1324’te merkezde 26.454 nüfus 53, 
Derne kazasında 30.000 nüfustan 34, Ucle Calu’da 2770 nüfustan 6, Cidabiye’de 8.210 nüfustan 
16, Merc’de 14.260 nüfustan 29 müntehib-i sani seçilmiştir. Toplam 138 müntehib-i sani tayin 
eden 81.694 Müslüman nüfusun iki mebus seçmesi kararlaştırılmıştır.Bkz.: Takvim-i Vekayi, 12 
Teşrinievvel 1324, No: 24, s. 3; 14 Teşrinievvel 1324/24 Ekim 1908, No: 26, s. 2.

12 Yusuf  Şetvan Efendi’nin mazbatası “sui ahlakı” dolayısıyla başlangıçta kabul edilmedi. Hafiye 
olduğu iddia edildi. İkinci kez seçilmesi üzerine de tartışmalar sürdü. Mazbatası ancak Temmuz 
ayında onaylandı. Bkz.: MMZC, D. I, İç.S. 1, C. 1, İç. 12 (1 Kanunusani 1324), s. 199; D. I, İç. S. 1, 
C. 5, (29 Haziran 1325/6 Temmuz 1325), s. 319-324; 419-420. Câmi Bey’in mazbatasına ise bölge 
halkından olmadığı gerekçesi ile karşı çıkıldı. Mazbatası 19 Haziran 1909’da kabul edildi. Bkz.: 
MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 4, İç. 96 (6 Haziran 1325), s. 467-470.

13 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 86, (13 Nisan 1327/26 Nisan 1911), s. 555.
14 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 4, İç. 86, (23 Mayıs 1325/5 Haziran 1909), s. 145.
15 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 38, (23 Şubat 1324/8 Mart 1909), s. 198-199.
16 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 77, (29 Mart 1327/11 Nisan 1911), s. 205-206.
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merkezinde bir liman yapımı için İstibdat döneminde valilik Nafıa Nezareti’ne 
başvurarak ilk girişimde bulunmuş, limanın imtiyazı 27 Ağustos 1898 tarihli  
İrade-i Seniye ile Hazine-i Hassa’ya verilmiş, ancak, limanın inşası için herhangi 
bir girişim yapılmamıştı. Meşrutiyet’in ilânının ardından söz konusu imtiyaz yeni 
bir irade ile (1 Aralık 1908) Hükûmet’e devredildi. Bu devir işlemi Trablusgarp’ın 
limansız kalmasını, bölgenin her türlü gelişmeden yoksunluğu ile eş gören 
Trablusgarp mebusu Mahmut Naci Bey’i harekete geçirdi ve liman hakkında 
bir gensoru önergesi verdi.17 Nafıa Nazır Muavini Hulusi Bey verdiği yanıtta 
Trablusgarp’ın yalnızca limana değil, bayındırlık alanında pek çok yatırıma 
gereksinimi olduğunu meclis kürsüsünde itiraf  etti. Ancak ödenek yokluğuna 
işaret etti. 1909 bütçesine Trablusgarp limanı için 280 bin lira ayırdıklarını 
vurguladı.18 Bingazi limanının inşasına ise 1892/1893 yıllarında Mutasarrıf  Reşit 
Paşa’nın girişimleriyle başlanmıştı. 360 bin lira ile tamamlanabileceği belirlenen 
inşaat için Düyun-ı Umumiye aracılığı ile ödenmek üzere 7 bin lira ayrılmış, geri 
kalanın gümrük gelirlerinden karşılanabileceği varsayılmış, ancak “lazım gelen 
para, her şeyde olduğu gibi bunda da vakit ve zamanıyla verilemediğinden dolayı” 
inşaat yarım bırakılmıştı. Meşrutiyet döneminde Mutasarrıflık, bir mühendis 
atayarak inşaatın tamamlanması için başvuruda bulundu19 ise de bu yönde bir 
adım atılmadı. Oysa az bir masrafla tamamlanabilecek olan bu limanlar sayesinde 
halk yılda otuz vapur zahire, birkaç vapur yapağı ve meyve ihraç ederek deniz 
ticaretini canlandırabilecek, ekonomik açıdan rahatlayacaktı. Postalar da hızla 
yerine ulaşacağı için Hükûmet’in önemli haberlerinin gecikmesinden doğan 
zararlar ortadan kalkmış olacaktı. Bu kazanımları Meclis kürsüsünden dile getiren 
Ömer Mansur Paşa’yı Nafıa Nazır Muavini Hulusi Bey yanıtladı. 1909 bütçe 
layihasına Bingazi limanı için 51 bin lira ayırdıklarını, kanunun çıkarılmasıyla 
tamamlanabileceğini söyledi. Trablusgarp Mebuslarına göre ise, bölgeye 
gönderilen memur ve mühendislere verilen maaşlarla, raporlara, incelemelere 
harcanan paralarla limanların yapımı çoktan tamamlanabileceğine işaret ettiler.20 
Ancak bu yönde bir adım atılmadı.21 

İtalya ise ileride Kurtuluş Savaşı’nda izleyeceği politikanın ilk örneklerini 
Kuzey Afrika’da uyguladı. 1907 yılında Trablusgarp ve Bingazi’de birer şubesini 
açtığı Banco di Roma ile ekonomik açıdan bölgeye adım attı. İtalya Kraliçesinin 
maddi yardımını da alan bu banka aracılığı ile piyasaya egemen olmaya çalıştı. 
17 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 1, İç. 18, (13 Kanunusani 1324/26 Ocak 1909), s. 334. 
18 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 35, (14 Şubat 1324/27 Şubat 1909), s. 48-50.
19 “Bingazi Limanı”, Tanin, 18 Teşrinievvel 1926/5 Ekim 1910, No: 764, s. 3.
20 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 37, (18 Şubat 1324/3 Mart 1909), s. 158, 278-280; MMZC, D. I, 
İç. S. 1, C. 4, İç. 91, (30 Mayıs 1325/12 Haziran 1909), s. 329.

21 1911 yılı ortalarında Trablusgarp limanının İngiliz Person şirketine ihale edileceği yolunda 
haberler İtalyan basınına yansıdı. İtalyanların büyük tepki verdiği imtiyaz haberini Hükûmet 
yalanladı. Bkz.: “Trablusgarp Limanı”, Tanin, 19 Nisan 1327/2 Mayıs 1911, No: 957, s. 3; 20 
Nisan 1327/3 Mayıs 1911, No: 958, s. 2.
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Hatta Trablusgarp Sancağı Mutasarrıflığı bile bankadan birkaç kez kredi aldı.22 
İbrahim Hakkı Paşa23 döneminde resmiyeti onaylanan, şube sayıları artırılan banka 
yerlilerin elindeki ev ve toprakların satın alınmasına aracılık etti. Recep Paşa’nın 
valiliği sırasında “bir karış arazi elde edemeyen” banka, 1911 yılına gelindiğinde 
yüz bin liralık bir araziye sahip oldu. Yumurta, kepek gibi ticarî kapasitesi düşük 
olan alanlarda bile faaliyet göstererek bütün ticareti ele geçirdi, yerli tüccarın 
iflasına neden oldu.24

İtalya, deniz ticaretinde de etkindi.25 Osmanlı vapurları dört beş ayda bir bölgeye 
uğrarken haftada üç-dört kez İtalya ve Sicilya’dan sevkiyât yapıldı. Limanlara 
egemen oldu. Örneğin, Mısrata’da İtalyan vapurları acentesi, limanda kayığı 
olmadığı halde vapurdan inecek her türlü eşya için mal sahibinden çuval başına 
iki kuruş aldı. Taşımayı yirmi para karşılığında yapan yerli kayıkçılara da engel 
oldu. Kayıkçıların itirazlarına ise İtalya’dan istediği kadar mavna getirebileceği 
tehdidi ile karşılık verdi. Mısrata’nın deniz ve hatta kara bağlantılarını tamamen 
kontrolüne aldı. Liman Reisi Mülazım Mehmed Efendi’nin girişimleri de bu 
egemenliği kırmaya yetmedi. Başvuruları, bürokrasinin çarklarından sıyrılamadı. 
Ne Sadrazamlık makamı, ne Dâhiliye ve Hariciye nezaretleri ne de Bahriye 
Nezareti İtalya’nın faaliyetlerini önleyebildi.26 Üstelik Osmanlı Hükûmeti imtiyaz 
konusunda İtalya’yı diğer devletlerden daha çok kayırdı. Maden arama konusunda 
22 Hale Şıvgın, bankanın belediyeye 100.000 Franklık cari hesap açtığına, ancak daha sonra Vali 
İbrahim Paşa’nın devreye girmesi ile belediyenin hesaptan yararlanmasının yasaklandığına, bu 
girişimin de valinin görevden alınmasında etkili olduğuna dikkati çekiyor. Bkz.: Şıvgın, age, s. 24.

23 1863’te İstanbul’da doğan Hakkı Paşa, 1882’de Mekteb-i Mülkiye’den mezun oldu. Hariciye 
Kaleminde tahrirat memurluğu, mabeyn mütercimliği yaptı. 1886 yılından itibaren Mekteb-i 
Hukuk’da Tarih, Hukuk-ı Siyasiye, Hukuk-ı İdarei Mülkiye, Hukuk-ı Düvel, 1889’da ise 
Hamidiye Ticaret Mektebi’nde İlm-i Servet ve Hukuk-ı Ticaret dersleri verdi. 1894’te Meclis-i 
Sıhhiye azalığına ve Babıâli Hukuk Müşavirliğine atandı. Meşrutiyet’in ilânının ardından Maarif  
Nazırı oldu (Ağustos 1908). 1908’de ise Roma Sefareti’ne büyükelçi olarak atandı. 23 Kasımda 
başladığı bu görevini 1910 yılı Ocak ayına kadar sürdürdü. 12 Ocak 1910’da kabineyi kurmakla 
görevlendirildi. Hariciye Nazırı Rifat Paşa’nın Paris Sefaretine tayin edilmesi üzerine 4 Ağustos 
1911’den itibaren bu görevi de üzerine aldı. Bkz.: İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Osmanlı 
Devrinde Son Sadrıazamlar, C. III, 4. b, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi, Tarihsiz, s. 1763-1767. 
Kabine şu kişilerden oluşuyordu: Şeyhülislâm Hüseyin Hüsnü Efendi, Harbiye Nazırı Mahmut 
Şevket Paşa, Hariciye Nazırı, Rıfat Paşa, Adliye Nazırı ve Şûra-yı Devlet Reisi Necmeddin Bey, 
Dâhili Nazırı Talat Bey, Maliye Nazırı Cavit Bey, Evkâf-ı Hümayûn Nazırı Şerif  Haydar Bey, 
Bahriye Nazırı Halil Paşa, Maarif  Nazırı Emrullah Efendi, Ticaret ve Nafıa Nazırı Hallacyan 
Efendi, Orman ve Maadin ve Ziraat Nazırı Mavrokordato Efendi. Bkz.: Güneş, age, s. 298.

24 Trablusgarp Mebusu Sadık, “Trablusgarp Hakkında Bir Mütlalâa”, Tanin, 30 Ağustos 1327/12 
Eylül 1911, No: 1089, s. 1.

25 Meşrutiyet öncesinde İtalyan gemicilerinin Trablusgarp ve Bingazi sahillerinden elde ettikleri 
yıllık sünger tutarı 2,5 milyon frankı buluyordu. Bkz.: İsrafil Kurtcephe, Türk-İtalyan İlişkileri 
(1911-1916), Ankara: TTK, 1995, s. 12-13.

26 Ali Haydar Emir (Erkilet), Türkiye İtalya Harbi Tarihi Bahrisi 1327-1328, İstanbul, 1339, s. 
153-154.
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geniş ayrıcalıklar tanıdığı gibi27, arkeolojik çalışmalar yapmasına da izin verdi.28 
Hükûmet’in bu politikası nedeniyle İtalya bölgede tekel olma iddiasına kapıldı. 
Hatta vilayetteki kükürt madenlerinin işletiminin bir Amerikan şirketine verilmesi 
karşısında İtalyan basını, bunun gerek Roma’da gerekse Sicilya’da “bir infial 
uyandırdığı(na)” dikkati çekti. “Pek ciddî bir hadise” çıkabileceğini belirtti.29 
İtalya’nın bu tavrına karşı Hükûmet sürekli uzlaşma politikası izledi. Sonuçta, 
1911 yılına gelindiğinde, Trablusgarp’ın ekonomisi tamamen İtalyanların eline 
geçti. Halk ümit kırıklığı içindeydi. Mahmut Naci Bey’in tanımlaması ile kıtayı 
“iktisadî esareti” ile çevreleyen İtalya’nın, yapacağı tek şey kalmıştı: İşgal. Buna 
karşın Hükûmet ise “pek mütegafil davranıyor(du)” 30

Ticaretin baltalanması, ekonomik sıkıntılar ve göç olgusu Trablusgarp ve 
Bingazi’de asayiş sorunlarını artırdı.31 Gerek Fransız Sahra İdaresi, gerekse 
Tunus kabileleri, çölde Osmanlı tüccarlarının kervanlarına sürekli baskın verdi. 
Pek çok can ve mal kaybına yol açan bu saldırıları; Batıda, Trablusgarp ile Tunus 
arasındaki sınırın belirsizliği, Tunus’taki egemenliğini Osmanlı Devleti’ne 
kabul ettirmek isteyen Fransa’nın,32 Hükûmeti anlaşma masasına oturtabilmek 
için saldırıları ve asayiş sorunlarını koz olarak kullanmak istemesi, Cezayir’den 
Kongo’ya doğru çizmek istediği büyük Afrika ticaretinin ana damarını en kısa 
yoldan geçirmek arzusu33 ve halkının çoğu göçebe aşiretlerden oluşan vilayetteki34 
jandarma eksikliği de tetikledi. Fransa, önce Meşrutiyet’in ilânın ertesinde, sonra 
31 Mart Olayını izleyen günlerde yaşanan yönetimsel boşluktan yararlanarak 
ticaret yollarını kısaltacak Canit’teki Azker arazisine girdi.35 Osmanlı halkı 
geriye, Gat şehrine doğru çekilmeye başlarken Fransa, Hükûmetin girişimleri ile 
27 Trablusgarp Mebusu Sadık, agm
28 “Türkiye-İtalya”, Tanin, 9 Mart 1327/22 Mart 1911, No: 916, s. 1; “Bingazide”, Tanin, 25 Mart 
1327/7 Nisan 1911, No: 932, s. 2.

29 “Hükümet-i Osmaniye-İtalya”, Tanin, 2 Şubat 1326/15 Şubat 1911, No: 881, s. 1.
30 MMZc, D. I, İç. S. 3, c. 2, İç. 23, (27 Kanunuevvel 1326/9 Ocak 1911), s. 80; yagm.
31 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 38, (23 Şubat 1324/8 Mart 1909), s. 198-199
32 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Abdurrahman Çaycı, Büyük Sahra’da Türk-Fransız Rekabeti (1858-
1911), Ankara: TTK, 1995.

33 Fransa, Güneyde Canit’te -özellikle Azker arazisinde- egemenlik kurmak istiyordu. Trablusgarp, 
bu arazi dolayısı ile Tunus Emareti ile değil, Fransız Sahra yönetimi ile sınırdaştı. Arazinin Fransa 
egemenliğine geçmesi -bir köyün mezrasına ait ufak bir kayıp gibi görünse de- gerçekte ülkenin 
ticaretine ve iktisadi yaşamına vurulmuş bir darbe olacaktı Bu isteğini 1898 yılında yaptığı ikili 
anlaşma ile İngiltere’ye de kabul ettiren Fransa, 1906’da araziyi içine alan ve Sahra’da önemli 
bir kervan merkezi olan Canit’i işgal etti. İşgal için hukuki bir gerekçesi olmadığı halde Osmanlı 
hükümeti görüşmeyi kabul etti. Sonuç alınıncaya kadar da hem Canit’in tarafsızlığında iki ülke 
anlaştı. Ne var ki Fransa sözünde durmadı. Bkz.: MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 83, (6 Nisan 
1327/19 Nisan 1911), s. 449.

34 En önemli sorun nüfus sayımı idi. Hükûmetbu nedenle bölgeye yetkin nüfus memurları atanarak 
gerekli işlemlerin yapılmasında hassasiyet gösterilmesine ve 1908 yılı sonuna kadar cezai işlemlerin 
affedilmesine karar vermiştir. Bkz.: Takvim-i Vekayi, 23 Eylül 1324, No: 8.

35 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 83, (6 Nisan 1327/19 Nisan 1911), s. 449.



1593

bölgeyi boşaltmak zorunda kaldı.36 Ancak hak iddialarını ve saldırılarını sürdürdü. 
Özellikle Osmanlı kervan ticaretini vurmaya yöneldi.37 Mahmut Naci, Sadık, 
Ferhat, Mustafa ve Süleyman el Barûnî verdikleri önerge ile ticaret kafilelerinin 
saldırılardan korunması için gereken önlemlerin alınmasını istedilerse38 de 
olumlu bir gelişme yaşanmadı.39 Buna karşın Fransız basını, siyasetçileri Osmanlı 
Devleti’ne karşı sertlik politikası izlemeye çağırdı.40 Çok geçmeden de Fransız 
Sahra Yönetimi kervan ticareti yapan kabilelerin eşkıyalık yaptığını iddia ederek 
saldırılarını artırdı.41 Osmanlı yönetimini sınırı çizmeye zorladı. Tunus Beyi ile 
Trablusgarp Valisi’nin belirleyeceği kişilerden oluşacak karma bir komisyonla 
sorunun çözülmesini istedi.42 Sınırda yaşanan sorunları “henüz tetkik bile 
etme(miş)” olan Osmanlı Devleti43 ancak bu gelişmelerden sonra, 1910 yılı 
Ocak ayı sonunda, konuyu Meclis-i Vükelâ’ya taşıdı.44 Komisyon oluşturulması 
düşüncesini benimsedi.45 Tarafların komisyona ikisi sivil ikisi asker olmak üzere 
dörder delege seçmeleri kararlaştırıldı.46 Karma komisyon, çalışmalarını 19 Mayıs 
1910’da tamamladı. Osmanlı Hükûmeti ile Fransa Hükûmeti’nin belirlediği 
komiserler, aynı gün bir anlaşma yaptı.47 Sınırın Gıdams’a kadar, yani beş yüz 
kilometrelik bir bölümü karşılıklı olarak çizildi. Tunus’a oldukça geniş bir arazi 
bırakıldı.48 Yalnız Tunus’un işgal ettiği arazi değil, işgal edilmemiş olan arazi de 
36 “Canit Hadisesi”, Tanin, 23 Temmuz 1325/5 Ağustos 1909, No: 332, s. 2.
37 Egemenliği altında bulunan Rgame, Sükkâniye, Huvegaffar aşiretlerinin Osmanlı ticaret 
kervanlarına saldırmalarına göz yumdu, hatta destekledi. MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 4, İç. 86, (23 
Mayıs 1325/5 Haziran 1909), s. 145; “Trablusgarpta”, Tanin, 9 Eylül 1325/22 Eylül 1909, No: 380, 
s. 3.

38 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 4, İç. 86, (23 Mayıs 1325/5 Haziran 1909), s. 146.
39 Artarak süren saldırıları Ömer Mansur Paşa Meclis’te mebus arkadaşlarının dikkatine sundu. 
Bkz.: MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 86, (13 Nisan 1327/26 Nisan 1911), s. 554-557, 572.

40 Tunus’ta politika memurluğunda bulunmuş olan Mösyö Veyl, Jurnal gazetesine verdiği demeçte 
“Trablusgarp’ta birçok Fransızlar vardır ki bir idare-i ecnebiyeyi Osmanlı idaresine tercih ederler” 
diyerek bu çağrıyı yapıyordu. “Trablusgarp-Tunus Hadisesi”, Tanin, 2 Kanunusani 1325/15 
Kanunusani 1910, No: 491, s. 2.

41 Hatta, Fizan topraklarına tecavüz etti. Örneğin, 23 Mart 1910’da bir Fransız Yüzbaşı (Kot) 
emrindeki kuvvetlerle ve yerli Gomiyelerden oluşan birlikle sekiz yüz kilometre içeri girerek 
Fizan’ın güneyindeki kervanlara saldırdı. Bkz.: MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 83, (6 Nisan 1327/19 
Nisan 1911), s. 451.

42 “Trablusgarp-Tunus Hadisesi”, Tanin, 2 Kanunusani 1325/15 Kanunusani 1910, No: 491, s. 2.
43 “Trablusgarp-Tunus Hadisesi”, Tanin, 3 Kanunusani 1325/16 Kanunusani 1910, No: 492, s. 2.
44 “Trablusgarp-Tunus”, Tanin, 7 Kanunusani 1325/20 Kanunusani 1910, No: 496, s. 2.
45 “Trablusgarp-Tunus Hududu”, Tanin, 27 Kanunusani 1325/9 Şubat 1910, No: 516, s. 2
46 “Trablusgarp-Tunus Hududu”, Tanin, 2 Şubat 1325/15 Şubat 1910, No: 516, s. 2-3. Osmanlı 
Hükümeti; Hariciye Nezareti Hukuk Müşaviri Reşid Bey, Tahsil ve Terbiye-i Askeriye Müfettişi 
Ferik Tevfik Paşa, Halep Maarif  Müdürü Ömer Davud Efendi ve Erkân-ı Harbiye Kaymakamlarından 
Cemal Bey’den oluşan delegelerini belirledi. Bkz.: “Tahdid-i Hudud”, Tanin, 8 Şubat 1325/21 
Şubat 1910, No: 525, s. 2; “Trablusgarp-Tunus”, Tanin, 12 Şubat 1325/25 Şubat 1910, No: 532, s. 
2; “Trablusgarp-Tunus”, Tanin, 23 Şubat 1325/8 Mart 1910, No: 543, s. 2.

47 “Trablusgarp ve Tunus Hududu”, Tanin, 11 Mayıs 1326/24 Mayıs 1910, No: 620, s. 3
48 Mahmut Naci Bey arazi miktarının 48 saat tûlunda, (uzunluğunda) 15 saat arzında (genişliğinde) 
olduğunu söylüyor.
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verildi. Yeni sınır, çöl halkı için yaşamsal öneme sahip olan su kuyularını Tunus 
Beyliği’nin egemenliğinde bıraktı. Arazi paylaşımında, bölgede yaşayan Osmanlı 
halkının hakları gözetilmedi. Örneğin Vazık Köyü halkının yaşadığı dağlık bölge 
Osmanlı egemenliğinde kalırken halkın kullanımında olan mezra ve bahçeler,49 
yine Menut kazası ile Gıdams kazasının bütün arazi, mera, bağ ve bahçeleri 
Tunus’a bırakıldı. 50 Ajans Havas’ın da dikkati çektiği gibi anlaşma, Tunus’un 
tüm ekonomik gereksinimlerini karşılayacak nitelikte düzenlenmiş,51 buna karşın 
Trablusgarp halkının hakları gözetilmemişti. Üstelik saldırılar da durmamıştı. 
Abdülkadir Câmi Bey ve Ömer Mansur Paşa Hariciye Nezareti’nin 1911 yılı 
bütçesi görüşülürken konuyu yeniden Meclis’e taşıdı. Câmi Bey, tecavüz ve 
saldırıların İstanbul’da ya da Afrika çöllerinde olması arasında bir fark olmadığına 
dikkati çekti. Hükûmet’ten, konuya bu açıdan yaklaşarak sorunu çözmesini ve 
Afrika’ya giden Sahra ticaretini nasıl sağlayacağı konusunda açık politikalar 
üretmesini istedi. Sınır anlaşmasında “büyük hatalar” yapıldığına, su meselesinin 
açılacak yeni kuyularla telafi edilebileceğine, ancak, terk edilen arazi ile bölge 
halkının hukuku tasarrufiyelerinin gasbedildiğine işaret etti. Arazinin iki Hükûmet 
arasında yapılan bir protokol ile terk edilmesini ise Anayasanın 7. maddesine aykırı 
buldu. Meclis-i Mebusan’ın onayının neden alınmadığını sordu.52 Ömer Mansur 
Paşa ise Osmanlı tüccarlarının 1897 yılından beri saldırıya uğradığına, mallarına 
el konulduğuna işaret etti. Hükûmet’in Bingazi mutasarrıflığının başvurularına 
yanıt vermediği gibi saldırılar karşısında da ‘sesini çıkarmadığına’ dikkati çekti. 
“...bundan böyle çıkarılmayacak olursa, emin olunuz ki ‘Afrika-yı Osmani’ 
demek, yani Hükûmet-i Osmaniye(yi) ecza-yı memalikinden saymıyor demek 
olacak...” diyerek Hükûmetin Afrika topraklarını devlete ait saymadığını ima etti. 
Eleştirilere önce Hariciye Nazırı Rıfat Paşa yanıt verdi. Sınır belirleme işleminin 
arazi terki anlamına gelmediğini, bu nedenle Meclis-i Mebusan’a sunmadıklarını 
söyledi. Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa ise arazi terkinden bahsetmek için sınırların 
çizilmiş olması gerektiğine işaret etti. Tunus’a bırakılan topraklarda 1880’den 
itibaren askerî kışlalar yapıldığına işaret ederek ortaya çıkan bu fiili durumu göz 
ardı edemeyeceklerini söyledi. Böylece devletin bölgede egemen olamadığını 
itiraf  etti. Terk edilen arazide yaşayan kabileler için “..Onların revâbıt-ı tabiiyyeti, 
o vaktin hacetine göre seneden seneye veyahut birkaç senede bir gelip de biz 
size dua ediyoruz demekten ibarettir” diyerek halkın İmparatorluğa bağlılığından 
duyduğu kuşkuyu dile getirdi. “Devlete terettüp eden vazife nedir? Devlet, 
nerelerini doğrudan doğruya tahtı idaresinde tutmuştur, neresi Devlet’in tahtı 
iradesindedir, bunu tayin etmek ve onu muhafaza etmektir. Onun haricine çıkmak 
meselesi bir istila politikası takip etmek olur...” diyen Hakkı Paşa, ardından 
Devlet’in Afrika’da geniş toprakları bulunduğuna, Devletin örgütlenmesini 
49 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 83, (6 Nisan 1327/19 Nisan 1911), s. 449.
50 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 86, (13 Nisan 1327/26 Nisan 1911), s. 564.
51 “Trablusgarp ve Tunus Hududu”, Tanin, 11 Mayıs 1326/24 Mayıs 1910, No: 620, s. 3
52 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 83, (6 Nisan 1327/19 Nisan 1911), s. 449,451.
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yaygınlaştırdığı topraklarda egemenliğini korumasının daha önemli olduğuna 
dikkati çekerek âdeta bu toprakların verilmesinde bir sakınca olmadığına işaret 
etti. İbrahim Hakkı Paşa Hükûmeti’ne göre arazi genişleterek “dost bir devlet ile 
ihtilaf  çıkarmak” düşündükleri bir politika değildi.53

Trablusgarp vilayeti ve Bingazi Sancağı’nda bir iç savaş niteliğini alan asayiş 
sorunlarında yeterli jandarma gücü bulunmaması da etkili oldu. Üstelik bölgedeki 
jandarma, aslî görevi yanında devlete ait resmi işlemlerle de uğraşıyor, bu da 
asayiş sorunlarını artırıyordu. Mebusların jandarma istekleri ise dikkate alınmadı. 
1910 yılında 170 nefer ayrılmasını eleştirerek önerge veren Ömer Mansur 
Paşa’nın istekleri, havale edildiği Jandarma Dairesinde kaldı. Ömer Mansur Paşa 
vilayetinde incelemeler yaparak 570 jandarmaya gereksinim olduğunu tespit etti. 
Bu yönde hazırladığı raporu Hükûmet’e  sundu. Ancak, henüz öğrenim aşamasında 
oldukları vurgulanarak isteği geri çevrildi. Oysa “koca bir memlekette muntazam 
surette 20 nefer yok(tu)”. 1911 yılı Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinde de 
bu yönde bir adım atmayan Hükûmet, bölgedeki asayiş sorunlarını çözecek etkin 
bir önlem almadı.54 

İstanbul ile Trablusgarp vilayeti ve vilayetin sancakları ile iletişimini sağlayacak 
olan telgraf  hatlarının yeterli olmaması ve iletişimde yaşanan gecikmeler de asayiş 
sorunlarının artmasına neden oldu. Trablusgarp merkezine verildikten ancak dokuz 
gün sonra yerine ulaşabilen telgraf  hatlarını vilayet mebusları “oyuncak” olarak 
niteliyorlardı.55 Gerek vilayetlerinin sancaklarla, gerekse merkezle iletişiminin 
sağlanmasında telgrafa büyük önem veren mebuslar için telgraf, İmparatorluğa 
bağlılığın da göstergesiydi. Ancak Meşrutiyet hükûmetleri yeni hatlar yapmakta 
ağır davrandı, var olan telgraf  hatlarını yenilemedi. Bütçelerde ödenek ayırdığı 
halde ya hiçbir girişimde bulunmadı ya da malzemeleri taşıdığı halde inşaata 
başlamadı. Yaptığı hatlardan ise diğer vilayetlere oranla daha fazla ücret aldı. 
Örneğin, Derne’den Mısır sınırında yer alan Selûm nahiyesi merkezine kadar bir 
hat çekilmesi kararlaştırıldığı, hatta direkleri de dâhil tüm malzemesi getirildiği 
halde inşasına başlanılmadı.56 Bu hatların inşasının gecikme nedenleri, zarara 
uğrayan devlet malının kimden tazmin edileceği ve ne zaman tamamlanacağı 
gerek Mahmut Naci ve Sadık Beyler gerekse Süleyman el Baruni Efendi ve Ömer 
Mansur Paşa tarafından verilen önergelerle Meclis’e taşındı.57 Posta ve Telgraf  
Nazır Vekili Fuat Bey hatların gecikmesini, kuraklık nedeniyle taşıma işleminin 
yapılamamasına, uzman mühendis bulunmamasına bağladı. Nalut-Sineon-Gıdams 
arasında yapılması tasarlanan hattın 130 kilometrelik ilk bölümüne (Nalut-Sineon) 
53 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 86, (13 Nisan 1327/26 Nisan 1911), s. 556, 557-565, 572.
54 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 81, (4 Nisan 1327/17 Nisan 1911), s. 370-371.
55 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 37, (26 Kanunusani 1325/8 Şubat 1909), s. 345.
56 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 38, (23 Şubat 1324/8 Mart 1909), s. 202.
57 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 1, İç. 26, (29 Kanunusani 1324/11 Şubat 1909), s. 569; MMZC, D. I, İç. 
S. 1, C. 2, İç. 38, (23 Şubat 1324/8 Mart 1909), s. 202.
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başlanması için Şubat ayı içinde ilgili birimlere emir verildiğini, geri kalan kısmın 
ise daha sonraki senelerde yapılacağını söyledi. Tüm hatların çekilebilmesini ise 
hazırlanan plân ve projelerin incelenmesi kaydına bağladı.58 Yine, Trablusgarp 
mebuslarının isteği üzerine 1910 yılı bütçesine yeni telgraf  hatlarının çekilmesi 
için yirmi bin lira, telsiz telgraf  merkezi kurulması için de ayrıca beş bin lira 
ödenek eklendi. Ancak yapılmadı. Posta ve Telgraf  Tahrirat Müdürü Hamdi Bey de 
girişimin “tamamıyla” yapılamadığını kabul etti. Ancak “kabahatin” “tamamen” 
kendilerine ait olmadığını söyleyerek sorumluluğu bütçeyi geç çıkaran meclise 
yükledi.59 Mebuslar, telgraf  ücretlerindeki farklılıktan duydukları rahatsızlığı 
da meclise taşıdı. Örneğin Erzurum’a kadar olan hatlardan 1 kuruş alındığı 
halde Bingazi-Derne telsiz telgraf  hattından başlangıçta 4 kuruş alındı. Bir yıl 
içinde masrafını “kat kat” çıkardığı halde hat ücreti ancak 60 paraya60 indirildi. 
Ücretlerdeki bu farklılık karşısında Ömer Mansur Paşa, 1910 yılı içinde Posta ve 
Telgraf  Müdüriyetine yaptığı başvurulardan olumlu bir yanıt alamadı. Bu tavrın 
“doğrudan doğruya o kıtaya Hükûmet (in) iltifat etmediğinden ileri gel(diği)” 
kanısında olan Mansur Paşa, 1911’de Müdürlüğün bütçesi görüşülürken konuyu 
yeniden gündeme getirdi. Hükûmeti eşit davranmamakla, haksızlık yapmakla 
“Memâlik-i Osmaniyye’nin her tarafını bir tutm(amakla)” suçladı. Ücretin 1 
kuruşa indirilmesini istedi. “Artık bu sefer de istirhamâtımıza iltifat edilmezse 
illallah” diyerek tepkisinin boyutlarını ortaya koydu.61

Bölgenin temel sorunlarından biri de zirai konulardı. Halkın cehaleti ve 
Hükûmetin ihmali sonucu 1911 yılına gelindiğinde “bir milyon nüfus zor hâl 
besleniyordu”. Çiftçinin toprağının sahibi olamaması, sulamanın yetersizliği, 
bölgenin özelliklerine ve modern tarımın gereklerine göre yapılacak tarım 
bilgisinden yoksunluk başlıca sorunlar olarak meclise yansıtıldı. En dikkat çekici 
olanı parası olan çiftçiyi/eşrafı toprak sahibi yapmaya dönük olarak verilen 
önerge oldu. Bayındır ve zengin bir vilayet yaratmanın yolunun bireylerin hukuku 
tasarrufiyelerine sahip olmalarına bağlı olduğuna dikkati çeken Mahmut Naci 
ve Sadık beylerle Süleyman el Barûnî Efendi, halkın da bu bilinçte olduğunu 
vurguladılar. Meyve ağaçları yetiştirmek üzere devlet arazilerinin çiftçilere uygun 
fiyatlarla satılmasını önerdiler. Zira halk, “ziraata sarılmak” istiyor, paraları olsa 
dahi büyük arazi sahipleri satış yapmadıkları için zor durumda kalıyorlardı. 
Devletin elindeki toprakları yaşamları süresince işleten çiftçinin ise garantisi 
yoktu.. Bu durumda “kışın yağmurlar altında, yazın güneş karşısında çalışarak 
yetiştirdiği eşcarın semeresini başkaları iktitaf ed(iyordu).” Mebuslar çıkış yolunu 
Tapu Kanunu’nun değiştirilerek hukuku tasarrufiyenin sağlanmasında gördüler. 
58 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 37, (26 Kanunusani 1325/8 Şubat 1909), s. 343-344.
59 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 80, (4 Nisan 1327/17 Nisan 1911), s. 359, 360.
60 1 kuruş=40 para.
61 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 79, (2 Nisan 1327/15 Nisan 1911), s. 314.
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Ancak öneri mecliste dikkate alınmadı.62 Konu 1910 yılında bu kez zeytinlikler 
için gündeme getirildi. Bölgede incelemeler yapan Orman ve Ziraat Nezareti 
Müfettişliği memuru Vilayet’te bulunan verimli arazilerin genişliğine, ancak 
bunların kullanılamadığına işaret etti. Fransızların Tunus’ta 1881 yılından itibaren 
arazileri küçük paralarla halka sattığını, bu sayede gelişen zeytinciğin Tunus’un 
dış ticaretinde önemli bir yer bulabildiğini vurguladı. Benzer bir uygulamanın 
yaşama geçirilmesi isteği ile Dâhiliye Nezareti’ne raporunu sundu. Nezaret 
raporu incelemeye aldıysa63 da sonuç çıkmadı. Cami Bey’in vilayette var olan 
zeytinliklerin korunması ve yenilerinin oluşturulması hakkındaki yasa önerisinin 
ise yalnızca Meclis’te okunmasına izin verildi.64 İtalya ise bölgedeki verimli 
topraklara yatırım yapmaktan çekinmedi. Zira, aynı yıl içinde birbiri ardına arpa, 
tütün ve patates yetiştirilebiliyordu. Ülkesinde iki yılda bir ürün aldığı zeytinden, 
Trablusgarp’ta az bir uğraşla her yıl ürün alabiliyordu. Bu nedenle zeytinciliğe 
özel bir önem verdi. Dut ve yonca tarımını da geliştirdi.65 

İkinci konu artezyen kuyularına olan gereksinimdi. Bu konuda ilk girişim Vali 
Recep Paşa’dan gelmişti. Meşrutiyet’in ilanından dört ay önce vilayette artezyen 
kuyuları açılmasını zorunlu bulan vali, uzman mühendisler gönderilmesini 
istemişti. Ancak bu isteği, gidecek uzman mühendisle birlikte, kuyuların inşası 
için gerekli ödenek bulunamaması nedeni ile yerine getirilmedi. Meşrutiyet’ten 
sonra Hükûmet 1909 bütçesine Trablusgarp’a gönderilecek bir mühendisle 
bölgenin gereksinimleri konusunda keşif ve incelemeler yaptırmak üzere 25 
bin lira ödenek koydu.66 Ancak aynı yıl Meclis’e sunulan “Müessesât-ı Nafia 
Layihası”nda vilayetlerinin imarına dönük hiçbir girişim göremeyen Mahmut 
Naci ve Sadık beylerle Süleyman el Barûnî Efendi vilayetlerinin “şiddetle” beş 
artezyen kuyusuna gereksinimi olduğunu yineledi. Kimi mebuslar konunun 
Vilayet Genel Meclisi’ni ilgilendirdiğini söyleyerek karşı çıktı. Oysa Meclis, iki 
saat önce Konya Ovası’nın sulanmasına dair verilen önergeyi kabul etmişti. Söz 
konusu Trablusgarp olunca “vilayete aittir.” denilmesi çelişkiden başka bir şey 
değildi.67

Zirai eğitimde fennî ve teknik bilgiden yoksunluk da tarımı olumsuz etkiledi. 
Hükûmet’in bütçe olanaksızlıkları nedeniyle yatırım yapmaması vilayet 
mebuslarını kaynak yaratmaya zorladı. Mustafa bin Kaddare Efendi Trablusgarp 
surlarının onarımı için vakfedilen emlâkın maarife devredilerek gelirleri ile bir 
62 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 36, (16 Şubat 1324/1 Mart 1909), s. 100-101.
63 “Trablusgarpta Zeytinlik”, Tanin, 14 Teşrinievvel 1326/27 Teşrinievvel 1910, No: 773, s. 3.
64 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 2, İç. 25, (3 Kanunusani 1326/16 Ocak 1911), s. 154.
65 Ali Haydar Emir, age, s. 153.
66 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 35, (14 Şubat 1324/27 Şubat 1909), s. 48-50.
67 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 1, İç. 18, (13 Kanunusani 1324/26 Ocak 1909), s. 334; MMZC, D. I, İç. 
S. 1, C. 1, İç. 33, (9 Şubat 1324/22 Şubat 1909), s. 794-796.
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ziraat okulu açılmasını önerdi. Ancak öneri dikkate bile alınmadı.68 Ziraat ve 
Orman Nezareti’nin 1910 yılı ortalarına kadar vilayetle “hiç alakası” olmadı. Bu 
yıl içinde bir ziraat fen memuru ile bir baytar müfettişi gönderildi. Yıl sonunda 
bir numune çiftliği inşaatına başlandı.69 Ancak bunlar vilayetin gereksinimlerini 
karşılayacak ölçüde değildi. Vilayetin en çok bir ziraat okuluna gereksinimi vardı. 
Sömürgeci devletler özellikle Fransa, sömürgelerinin iklim ve doğa koşullarına 
uygun tarım yapacak okulları ya ülkelerinde ya da sömürgelerinde açmışlardı. 
Osmanlı Devleti bu yönde adım atmadığı gibi, bölgeye gönderdiği az sayıda 
öğretmen Avrupa’da eğitim almış, dolayısıyla Avrupa tarzı tarımda uzmanlaşmıştı. 
Oysa önceliğin “susuz ağaç yetiştirmek” gibi, bölgeye has koşullara uygun tarıma 
verilmesi gerekiyordu. Trablusgarp mebusları 1911 yılı bütçesi görüşülürken, 
Trablusgarp’ta istihdam edilmek üzere Tunus Mekteb-i Âli-i Ziraatı’na üç, 
İngiltere’nin sömürgeleri için açtığı okullara da iki öğrencinin gönderilmesi 
isteği ile Nezarete bir önerge verdiler. Mavrokordato Efendi yalnızca Tunus’a 
gönderileceklere sıcak baktı. Mahmut Naci Bey, “Olmaz efendim, ahalimizin 
hakkıdır. Bunu istiyoruz.” diyerek isteklerinde ısrarcı oldu ise de Meclis, nezaretin 
isteğini onayladı.70 

Halkın yaşamında ormancılık da önemli bir yer tutuyordu. Özellikle Bingazi’de 
Cebel-i Ahdar’da bulunan orman nadide ağaçlara sahipti. Gerekli adımların 
atılmasıyla bölge ticaretine katkı sağlayabilecek olan ormanlardan yararlanma 
yoluna gidilmedi. Ömer Mansur Paşa, bölgeye gönderilecek uzman bir memurla 
mutasarrıflığın bu yolda çalışmalar yürütebileceğini nezarete iletti. Ancak memur 
atanmadı. 1911 bütçe görüşmeleri sırasında isteğini hatırlattı. “Bendenize mi 
müracaat olundu. İhtimal hatırımda kalmadı.” diyen Orman ve Maadin ve Ziraat 
Nazırı Mavrokordato Efendi, bölgeye bir orman memuru gönderilmesine gerek 
görmedi. Ziraat memurunun yeterli olacağını belirtti.71 Hükûmet bölgeye bir 
orman memuru göndermek konusunda bile nazlı davranırken İtalya, bu bölgede 
Banco di Roma aracılığı ile büyük çapta arazi satın aldı.72 

Trablusgarp mebusları vilayetlerinde görevlendirilecek her kademedeki me-
murların yetkinliği konusunda da son derece duyarlıydı. Oysa Meşrutiyet’ten son-
ra bölgeye Mülkiye Mektebi mezunu olan hiçbir memur atanmadı. “Mağdurin-i 
siyasiyyedendir” denilerek hep “muktedir olmayanlar gönder(ildi). Câmi Bey; 
“Hicaz, Yemen, Fizan Kıtalarındaki Memurların Maaşaatı Hakkında” kanun ta-
sarısı görüşülürken konuya dikkati çekti. Yasanın uzak bölgelere yetkin memurlar 
68 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 34, (11 Şubat 1324/24 Şubat 1909), s. 41
69 Tanin gazetesi “fakir bir milletin beş on parasının böyle faidesiz ve lüzumsuz bir surette sarf  
ve istihlak” etmesini “affedilemez bir facia” olarak niteliyor. Bkz.: “Dostlar Alışverişte Görsün! 
Memleketimizde Ziraat Terakki Ediyor”, Tanin, 15 Eylül 1326/28 Eylül 1910, No: 746, s. 1.

70 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 6, İç. 88, (18 Nisan 1327/1 Mayıs 1911), s. 83
71 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 6, İç. 88, (18 Nisan 1327/1 Mayıs 1911), s. 74-75.
72 Trablusgarp Mebusu Sadık, agm; Ali Haydar Emir, age, s. 152.
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gönderme amacını karşıladığını ancak, memurları orada tutacak koşullara sahip 
olmadığını vurguladı. Subaylara yarım maaş ödenek verildiğine dikkati çekerek 
memurlara da uygulanmasını istedi. Ancak ne Hükûmet’in ne de Meclis’in deste-
ğini alabildi. Böylece vilayet, yörenin iklim koşullarına, toplumsal yapısına uyum 
sağlayabilecek memurlardan da yoksun bırakıldı.73 Aynı yoksunluk adalet örgü-
tünde de kendisini gösteriyordu. Örneğin, pek çok devletin konsoloslarının bu-
lunduğu, yabancı nüfusun yoğun olarak yaşadığı Derne’de, adalet teşkilatı örgüt-
lenmedi. 1910 yılı içinde müstakil sancaklarda istinaf  mahkemeleri kurulurken 
Bingazi dışarıda bırakıldı. Ömer Mansur Paşa 1911 yılı Adliye Nezareti bütçesi 
görüşülürken bu yöndeki isteklerinin hızla yerine getirilmesini istediyse de Adliye 
Nazırı Necmettin Molla Bey “aşama aşama” açacaklarını, “para yeterli olsa bile 
her yerde birden yapma(nın)” mümkün olmadığını söyleyerek bu isteğe olumlu 
yaklaşmadı.74 Hükûmet’in vilayetlerine adil davranmadığını sık sık Meclis kürsü-
sünden dillendiren mebuslar vergi konusuna da dikkati çektiler. Örneğin, Mısır’a 
sevk edilen hayvanlardan ağnam vergisine ek olarak Derbent75 adı ile ikinci bir 
vergi alınmasını eleştirdiler. Verginin hayvan kaçakçılığını özendirdiğini ve asa-
yiş sorunları yarattığını belirterek kaldırılmasını istediler.76 Ömer Mansur Paşa ise 
Sancağa bağlı Evcelecâlû kazasında Hurma ağacı başına 4.5 kuruş vergi alınırken, 
Bağdat’ta, Basra’da bu oran 50-60 para olduğuna dikkati çekti. “Hükûmet, saâdeti 
ahali ve tebaayi istihsal manasına olup, zulm ile tahsili varidat demek” değildir 
diyerek indirim istedi. İsteği mecliste, ‘Vilayet Genel Meclisi’ne aittir’ denilerek 
geçiştirilmek istendiyse de Mansur Paşa direndi; Vilayet Meclisi’nin vergi indiri-
mine karar veremeyeceğine dikkati çekti, ama olumlu bir sonuç alınamadı. Öne-
ri gönderildiği Maliye Encümeni’nde kaldı.77 Homs mebusu Mustafa Efendi’nin 
aynı yönde verdiği önerge ise dikkate bile alınmadı.78 Üstelik vergiler giderek 
artırıldı. Osmanlı Devleti’nin yüksek oranlarda aldığı vergiler en çok Banco di 
Roma’nın işine yaradı. Halk, bankanın Tobruk ve Bomba gibi en küçük kasaba-
larda bile açtığı şubelerden borç aldı. Bu durum bankaya olan “hürmet(i)” artırır-
ken, “Hükûmetin nefret ve husumet kazanmasın(a)”,79 halkın isyanına neden oldu. 
Nitekim Fizan’da çıkan ayaklanma iki Osmanlı subayının ölümü ile sonuçlandı.80

Doğa koşulları da Trablusgarp’ta yaşamı zora soktu. Meşrutiyet öncesinde 
üç yılı aşkın bir süre hüküm süren kuraklık her alanda halkı olumsuz etkiledi. 
Meşrutiyet sonrasında ise sürekli sel baskınları yaşandı. Nehirler taştı. Pek 
73 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 59, (3 Mart 1327/16 Mart 1911), s. 215-216.
74 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 5, İç. 75, (26 Mart 1327/8 Nisan 1911), s. 122, 130.
75 Deveden 40, beygirden 20, koyundan 4 kuruş olmak üzere alınıyordu.
76 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 36, (16 Şubat 1324/1 Mart 1909), s. 120.
77 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 38, (23 Şubat 1324/8 Mart 1909), s. 120
78 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 2, İç. 41, (2 Mart 1324/15 Mart 1909), s. 311.
79 Ali Haydar Emir, age, s. 152.
80 “Fizanda”, Tanin, 25 Şubat 1326/10 Mart1911, No: 904, s. 1; Tanin, 5 Mart 1327/18 Mart1911, 
No: 912, s. 3.
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çok meyve bahçesi yok oldu, tarım alanları kullanılamaz hâle geldi, ürün su 
altında kaldı, hayvanlar telef  oldu. Örneğin 1910 yılının ilk aylarında yaşanan 
sel baskınında Trablusgarp merkezine bağlı Münşiye nahiyesinde iki yüz otuz, 
Homs Sancağına bağlı Sahil nahiyesinde üç yüz, Meslata kazasında yirmi altı ev 
tamamen yıkıldı.81 1911 yılında ise kuraklık halkı esir aldı. Afet, en çok Banco 
di Roma’nın işine yaradı. Halkın tarlalarını, evlerini ipotek ederek borç verdi. 
Hayvanları telef  olan, ev ve tarlalarını yitiren, açlıkla yüz yüze kalan bölge halkı 
göç etmeye başladı.82 Yaşlı, hasta, çocuk ve kadınlardan oluşan yaklaşık dört bin 
kişi nahiyelerden merkeze akın etti. Trablusgarp, nüfusuna eklenen bu göçmenleri 
iaşe edemedi. Fiyatlar hızla arttı.83 Mart-Haziran ayları arasında 514 kişi açlıktan 
öldü. Yaşananlara kayıtsız kalamayan Trablusgarp mebusları sorunu meclise 
taşıdı. Halkın iskân ve iaşe sorunlarının çözümünü istendi. Bölgeye 10 bin lira ile 
600 bin kile arpa gönderilmesi Meclis’te kabul edildi. Ancak iki bin lira dışında ne 
geri kalan para ne de arpa gönderildi. Sadarete yapılan başvurulardan da olumlu 
bir sonuç alınamadı.84

Trablusgarp halkı yalnız doğal afetlerle ve açlıkla değil, salgın hastalıklarla 
da mücadele ediyordu. Meşrutiyetin ilk yıllarında tifo salgını yaşandı. Bölgede 
doktor bulunmaması nedeniyle hızla yayılan hastalıktan yalnız Trablusgarp 
merkezinde bini aşkın insan yaşamını yitirdi.85 Üstelik bu sayı yalnızca belediyece 
defin işlemleri yapılanları kapsıyordu. Mebuslar, Babıâli’den doktor isteklerine 
yanıt alamadı. 1910 yılında bütün İmparatorluğu esir alan kolera salgını ise ilk 
önce Trablusgarp’ta ortaya çıktı. Ancak, hastalıkla mücadele edebilecek ilaç, 
araç ve gereç Belediye Hastanesinde yoktu. Karantinada bulananlar ise yalnızca 
dışardan gelenler için kullanılıyordu. Hastalığın askerler arasında da yaygınlık 
kazanması üzerine86 Trablusgarp mebusları, Dâhiliye Nezareti’nden hızla önlem 
alınmasını istedi. Hükûmet, vilayete 100 bin kuruş göndermekle yetindi.87 İlânla 
doktor aradı ama başvuran olmadığı için gönderemedi. Dolayısıyla vilayete, 
ne doktor ne de gerekli araç ve gereç ulaştırıldı. Hastalığın giderek yayılması 
karşısında mebuslar konuyu yeniden meclise taşıdılar. Söz alan Mahmut Naci 
Bey, Hükûmeti, “Trablus’u her şeyden mahrum et(mekle)” suçladı. Vilayetinin 
“Hükûmet’ten küçük bir muavenet ve himmet” görmediğini söyledi. İhmal 
81 MMZC, D. I, İç. S. 2, C. 2, İç. 37, (26 Kanunusani 1325/8 Şubat 1910), s. 208-209.
82 “Trablusgarpta”, Senin, 26 Mayıs 1327/8 Haziran 1911, No: 994, s. 4.
83 Merkezde 5-7 kuruş olan arpanın kilosu 17 kuruşa, 13-15 kuruş arasında olan buğdayın kilosu 30 
kuruşa, 15-16 arasında değişen yağ ise 29 kuruşa yükseldi. Bkz.: yagg 

84 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327/23 Ekim 1911), s. 68.
85 Ölenler arasında Mısrata Kaymakamı Hacı Ahmet Togar Efendi de vardı. Bkz.: Tanin, 13 Şubat 
1326/27 Şubat 1911, No: 893, s. 2.

86 Bkz.: “Trablusgarp Fırkası”, Tanin, 8 Teşrinisani 1326/20 Teşrinisani 1910, No: 797, s. 4.
87 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 1, İç. 6, (10 Teşrinisani 1326/23 Kasım 1910), s. 111. Birkaç ay sonra 
kolera salgınının önlendiği İstanbul’a, kolera ile mücadele için! 2 milyon 73 bin 100 lira ayrılıyordu. 
Bkz.: MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 2, İç. 21, (20 Kanunuevvel 1326/2 Ocak 1911), s. 2-3; İç.29, (12 
Kanunusani 1326/25 Ocak 1911), s. 293.
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sonucu gerçekleşen ölümlere dikkati çekerek bunun “Osmanlılık namına (bir) 
zillet” olduğunu vurguladı. Dâhiliye Nazırı Talat Bey’in dikkati çektiği askerî 
doktorların ise yetersiz kaldığına işaret etti. Doktor isteğini yineledi. Talat 
Bey’in “gerekirse” yeniden doktor ilânı verilebileceğini söylemesi ise ihmalin 
boyutlarını gösteriyordu. Meclis-i Mebusan’daki pek çok mebus da koleranın 
yaygınlaşmasından ötürü Hükûmet’e  “teessürlerini” sunmayı yeterli buldu. Ancak 
Talat Bey teessürü bile kabul etmedi. Bunu, İbrahim Hakkı Paşa Hükûmeti’ne 
güvensizlik olarak algıladı ve istifa tehdidinde bulundu.88 Oysa, İtalya’nın bölgede 
çok sayıda donanımlı hastanesi vardı. Hastaneler aracılığı ile aşiretlerin güvenini 
kazanan İtalya89, salgınlar ortaya çıkar çıkmaz Trablusgarp’a iki doktor gönderdi. 
İlaçları halka parasız dağıttı. Muayeneleri parasız yaptı. Bunun sonucu olarak 
Koleranın en yaygın olduğu Yahudi mahallesine giden belediye doktoru “Yaşasın 
İtalya”, “Bize bakan İtalyanlar var olsun!” sloganları eşliğinde Musevilerce 
dövüldü.90

Trablusgarp eğitim konusunda da İmparatorluğun geri kalmış vilayetleri 
arasındaydı. Beş yıllık bir lise, iki ortaokul, biri darülmuallimin olmak üzere 
19 ilkokul 91,vilayetin eğitim örgütünü oluşturuyordu. Ne var ki çoğu, uzun 
süredir atıl durumda bırakılmıştı.92 Vilayet’teki lisenin de iki sınıfı eksikti.93 
Buna karşın İtalyanların ikisi yüksek, diğerleri ilk, orta ve lise derecelerinde 
olmak üzere kız ve erkekler için açtığı 12 “mükemmel” okulu vardı. 30 bine 
yaklaşan Musevi nüfus, çocuklarını bu okullara göndermeyi yeğliyor, bu ise 
onların İmparatorlukla her türlü bağlarını zayıflatıyordu. Öyle ki “Museviler 
kendilerini kâmilen İtalyanların âmaline, hizmetine hasretmişlerdi”94. İslâm 
nüfusun çocukları ise bu okullar tercih edilmediği, Hükûmet de okul açmadığı 
için cahil kalıyordu. Osmanlılık bilincini yerleştirmenin ve devlete bağlılığı 
sağlamlaştırmanın eğitiminden geçtiğinin bilincinde olan Trablusgarp mebusları 
ilk aylardan itibaren bu konudaki düşüncelerini gerek Maarif  Nazırı ile gerek 
encümenlerde mebus arkadaşlarıyla paylaştılar. Vilayetlerinde yabancı okullarla 
rekabet edebilecek bir lise açılmasını, eksik sınıfların tamamlanmasını, okulun 
idari işlerine daha fazla zaman ayırabilmesi için okul müdürünün ders yükünün 
azaltılmasını, Trablusgarp merkezinde biri hukuk, diğeri ziraat olmak üzere 
iki, Fizan ve Mısrata’da birer orta dereceli okul açılmasını istediler. Ayrıca, 
Homs ve Cebel ortaokulları ile lise ve öğretmen okuluna yetkin öğretmenlerin 
atanmasını, halkın dil öğrenmek amacıyla yabancı okullara devamının önüne 
88 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 1, İç. 6, (10 Teşrinisani 1326/23 Kasım 1910), s. 111-113.
89 Ali Haydar Emir, age, s. 152.
90 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 1, İç. 6, (10 Teşrinisani 1326/23 Kasım 1910), s. 112.
91 Mahmut Naci Bey tüm vilayette 4 okul bulunduğunu söylüyor. Bkz.: MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 2, 
İç. 23, (27 Kanunuevvel 1326/9 Ocak 1911), s. 80.

92 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 2, İç. 21, (20 Kanunuevvel 1326/2 Ocak 1911), s. 8.
93 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 1, İç. 33, (9 Şubat 1324/22 Şubat 1909), s. 794.
94 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 2, İç. 23, (27 Kanunuevvel 1326/9 Ocak 1911), s. 80-81.
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geçmek için liselerde Fransızca derslerinin artırılmasını, uzman dil öğretmenleri 
atanmasını, Türkçe’nin yaygınlaştırılması için ders programlarına Türkçe Lûgat, 
Türkçe Mükâleme (konuşma), Lisan Tatbiki, Sözlü ve Yazılı Türkçe derslerinin 
konulmasını önerdiler.95 Önerileri çoğu zaman destek aldı. Ancak verilen sözler 
tutulmadı. Hatta Trablusgarp’ta açılması kararlaştırılan lise için ayrılan ödenek 
Kastamonu’ya nakledildi. Tüm bu gelişmeler karşısında Mahmut Naci ve Sadık 
Beyler Maarif  Nezareti’ne gensoru önergesi verdiler. “can çekişen” Vilayetlerine 
Maarif Nezareti’nin göstermiş olduğu kayıtsızlığı eleştirmek ve bunun önünü 
almak amacıyla verdikleri bu önerge ile toplam 19 ilkokul için birinci sınıftan bir 
daire, bir genel müfettiş ile beş müfettiş atanmasının nedenlerini, özel bir ilkokul 
dışında okul bulunmayan Fizan’a neden bir müfettiş gönderildiğini, Vilayet için 
ayrılan ödeneğin Kastamonu’ya neden devredildiğini, 1910 yılında açılması 
kararlaştırılan 160 orta ve 20 liseden, 1911 yılı bütçesinde ilkokullar için ayrılan 
ödeneğe eklenen beş milyon kuruştan Trablusgarp’ın neden yararlandırılmadığını 
sordular.96 Önerge Meclis’te tartışmaya açıldığında Mahmut Naci Bey, Meşrutiyet 
Hükûmetlerinin Trablusgarp’ta bir tane bile okul açmadığına, var olanların 
ıslahının bile düşünülmediğine dikkati çekti. Örgütlenme ile uğraşılmasını eleştirdi. 
“Maariften maksat daire teşkili midir?” diye sorarak Nezaret’in “mektepten ziyade 
daire teşkil(iyle)” uğraştığına işaret etti. İtalyan okulları ile karşılaştırma yaparak 
Osmanlı okullarının “insanı ağlatacak” durumda olduğunu, donanımlı İtalyan 
okulları nedeniyle yirmi bini aşkın nüfusun İtalyanca konuştuğunu, yerel dilin 
unutulma noktasına geldiğini belirtti, hatta Türkçe bilenlerin sayısının iki yüz bini 
geçmeyeceğini iddia etti. Eğitimdeki noksan ve düzensizlikleri pek çok kez dile 
getirdikleri halde dikkate alınmadıklarını vurgulayarak, Maarif  Nazırı Emrullah 
Efendi’yi Trablusgarp için çaba sarf  etmemekle suçladı. “Maarif  Nazırının 
şahsı sizce muhterem ise, …nüfusu İslâmiyye’nin hukuku da o kadar muhterem 
olmak gerek.” diyen Mahmut Naci Bey, Devletin herhangi bir vilayetinde 
bulunandan fazla okul istemediklerini, “mantık dairesinde” haklarını istediklerini, 
Trablusgarp’ta yirmi beş orta, dört lise derecesinde okul olması gerekirken iki 
orta okul bulunduğunu, onların da altı yüz kuruşa öğretmen bulunamadığı için 
atıl kaldığını, 20-30 öğrencisi olan tek lisenin ise son derece sönük olduğunu 
belirtti. Sadık Bey ise “Müterakki olan Tunus ile Mısır arasında Trablusgarbın 
böyle harap kalmasını arzu etmeyiz.” diyen İtalyan nazırın sözlerini hatırlattı. 
Hükûmet’ten  “gözünü aç(masını)”, okullar inşa etmesini istedi. “Vilayetin her 
hususta terakkisine Hükûmet hizmet etmezse”, “hayatı(nın) çok sürme(yeceğini)” 
söyledi.97 Bu söylemler pek çok mebustan destek gördü. Trablusgarp’ta neden bir 
95 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 1, İç. 33, (9 Şubat 1324/22 Şubat 1909), s. 794.
96 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 2, İç. 21, (20 Kanunuevvel 1326/2 Ocak 1911), s. 8; İç. 23, (27 
Kanunuevvel 1326/9 Ocak 1911), s. 80.

97 Maarif  Nezaretine bağlı sekiz yüz orta, yüz yirmi lise derecesinde okul bulunuyordu. İmparatorluk 
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lise açılmadığı konusunda sıkıştırılan Emrullah Efendi’nin açıklamalarını Tokat 
mebusu İsmail Paşa özetledi: “Yapılacak, hep bundan sonra yapılacak”.98

Emperyalist devletlerin bölgedeki politikalarını yakından izleyen mebuslar 
Trablusgarp’ın savunma sorunları ile de yakından ilgilendiler. Bölgedeki idarî ve 
askerî yapıyı güçlendirmek için yoğun çaba sarf ettiler. Zira, İstibdat döneminde 
valilik yapan Recep Paşa’nın Meşrutiyet’in ilânı ile İstanbul’a gitmesi ile bölgede 
ciddi sorunlar yaşanmaya başlamıştı.99 Yerine yeni bir atama yapılmayınca konu 
Trablusgarp mebuslarınca Meclis’e taşındı. (13 Ocak 1909). Dâhiliye Nazırı 
Hüseyin Hilmi Paşa gecikmenin, halkın ahlâkına güveneceği yetkin bir aday 
arayışından kaynaklandığını, valiliğe Ferik Ahmet Fevzi Paşa’nın atandığını 
söyledi. Ancak Fevzi Paşa, önce “bazı alacak verecek işlerinden, konak satmak 
ve saire gibi” nedenlerle sonra da “ayağında hasıl olan bir şiş” dolayıysa gördüğü 
tedaviyi öne sürerek gidişini sürekli geciktirdi.100 Trablusgarp’ın yönetimi 
Mehmet Ali Bey’in vali vekilliğine bırakıldı.101 Müşir İbrahim Paşa’nın bölgeye 
atanması ile yönetimsel boşluk dolduruldu. Güçlü bir idarî yapı oluşturuldu. 
Ne var ki İbrahim Paşa’nın, İtalya’nın iktisadî egemenliğini kırmaya dönük 
politikaları önce İtalya’nın, sonra da Hükûmetin tepkisine neden oldu. İbrahim 
Paşa, İtalyanların satın aldıkları arazilerin ferağ ve intikal işlemlerini -askerî bölge 
dâhilinde olduğu gerekçesiyle- yapmayınca102 İtalya, Bâbıâli nezdinde girişimde 
bulundu. Sadrazam Hakkı Paşa, vilayet defterdarlığından arazi alımında kolaylık 
gösterilmesini istedi.103 Ancak İtalya, valiyi şikyet etmeyi sürdürdü: Maden 
arayan İtalyan ekibine güçlük çıkardığını104, İtalyan subayları hakkında olumsuz 
yayın yapan El-Mirsad gazetesi hakkında işlem yapmadığını105, Trablusgarp’taki 
fosfatların işletiminin İtalyanlara verilmesini önlediğini106 iddia etti. İtalyan basını 
“iktisadi meselelerin” “siyasi meselelere” dönüşebileceğine dikkati çekerken, 
İtalyan Sefiri de İbrahim Paşa’nın görevden alınmasını istedi.107 Sonunda İbrahim 

otuz vilayete sahip olduğuna göre Mahmut Naci Bey’e göre vilayetlerine 1/30 oranında okul 
düşmesi gerekiyordu. Bkz.:MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 2, İç. 23, (27 Kanunuevvel 1326/9 Ocak 
1911), s. 81-82.

98 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 2, İç. 23, (27 Kanunuevvel 1326/9 Ocak 1911), s. 103-105.
99 Recep Paşa 9 Ağustos 1908’de Trablusgarp’tan ayrıldı. Vali vekilliğine Trablusgarp Fırkası 
Kurmay Başkanı Muhammed Ali Sami Paşa getirildi. Bkz.: İ. Kurtcephe, age, s. 22-23.

100MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 1, İç. 31, (31 Kanunuevvel 1324/13 Ocak 1909), s. 1599; İç. 37 (26 
Kanunusani 1324/8 Şubat 1909), s. 159, 188-189.

101 Takvim-i Vekayi, 8 Teşrinievvel 1324, No: 21, s. 2.
102 “Trablusgarpta İtalyanlar”, Tanin, 11 Şubat 1326/24 Şubat 1911, No: 890, s. 5.
103 “Hükümet-i Osmaniye-İtalya”, Tanin, 26 Şubat 1326/11 Mart 1911, No: 905, s. 2.
104 “Bu da mı Hadise?!, Tanin, 30 Mart 1327/12 Nisan 1911, No: 937, s. 2.
105 “Trablusgarpda”, Tanin, 15 Temmuz 1327/28 Temmuz 1911, No:1043, s. 4.
106 İ. Kurtcephe, age, s. 28.
107 “İtalya ve Trablusgarp”, Tanin, 17 Şubat 1326/2 Mart 1911, No: 896, s. 1; 20 Şubat 1326/5 Mart 
1911, No: 899, s. 1;
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Paşa görevinden alındı. (Ağustos 1911)108 Yerine atanan Bekir Sami Bey ise ancak 
bir buçuk ay sonra –yani Trablusgarp’ın işgalinin ardından– bölgeye ulaştı.109 
Bu süre içinde Trablusgarp’ın yönetimi; atamaları yeni yapılan, bölgesel dile ve 
yaşama yabancı bir defterdar ve miralayın vekâletinde kaldı.110 

İşgale giden süreçte güçlü bir askerî yapıdan da söz edilemezdi. Tunus’un 
işgalinin ardından bölgedeki askerî güç artırılmıştı.111 İstibdad döneminde 
Trablusgarp’da 20 bin mevcutlu 42. Fırka bulunuyordu. Ayrıca gerektiğinde 
nizami güçlere yardımcı olmak üzere kırk-elli bin kişiden oluşan Kuloğulları 
Teşkilatı112 ve iki alaydan oluşan süvari kuvveti vardı. Meşrutiyet öncesinde 
Recep Paşa, askerî fırkaları düzenli bir şekilde korumuş, Sünusilerin de desteğini 
alarak bölgede otoriteyi sağlamıştı.113 Recep Paşa’nın çabaları ile düzene konan 
askerî yapı, onun yokluğu ile ilk yaraları almaya başladı. Kuloğulları Teşkilatı 
lağvedildi.114 Afrika’daki siyasal gelişmeler bölgedeki askerî yapıyı güçlendirmeyi 
gerektirirken –üstelik 1910 bütçesinde kabul edilmişken– süvari alayı bire indirildi. 
Trablusgarp, Ahz-ı Asker teşkilatından da uzun süre yoksun bırakıldı. Mebusların, 
ilk günden itibaren askere alım işlemlerinin düzene konulması yönündeki istekleri 
ancak 1910 bütçesine yansıdı. Bütçede, Trablusgarp ve Bingazi Ahz-ı Asker 
Şubesi’nde görevlendirilmek üzere bir kaymakam, bir alay kâtibi, dört yüzbaşı, on 
üç mülazım-ı evvel ve yirmi bin çavuş için ödenek ayrıldı. Ne var ki örgütlenmeye 
ancak 1911 yılı Haziran ayında ve yalnızca Trablusgarp’ta başlanabildi.115 Yine 
aynı günlerde Mahmut Şevket Paşa, Trablusgarp merkezinde bulunan askerî gücün 
önemli bir bölümünü mühimmatıyla birlikte İmam Yahya ayaklanmasını bastırmak 
üzere Yemen’e gönderme kararı aldı. Vali İbrahim Paşa’nın “Trablusgarp’ın 
İtalya’ya teslim edilmesi” anlamına geleceği yönündeki uyarılarını dikkate 
108 Hariciye Nazırı Rifat Paşa’nın isteği üzerine Dâhiliye Nazırı Halil Bey tarafından görevinden 
alındı. Bkz.: MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327 1327/23 Ekim 1911), s. 
69; Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil Menteşe’nin Anıları, s. 140; İ.M.K.İnal, age, s. 
1778; Bkz.: Şıvgın, age, s. 10. Tanin gazetesi İtalya’nın girişimini yalanladı. “Böyle fuzulî bir 
müdahale-i ecnebiye üzerine genç Türkiye Hükümeti’nin bir valiyi değil, en küçük bir memuru bile 
değiştirmeyeceği ve hatta bu yolda vuku bulacak talebi … dinlemek bile istemeyeceği anlaşılmıştır” 
dedi. Bkz.: “Trablusgarp Valisi”, Tanin, 19 Şubat 1326/4 Mart 1911, No: 898, s. 1.

109 Bekir Sami Bey, Trablusgarp’a ne zaman gideceğini soran Jön Türk muhabirine şahsi işleri 
dolayısıyla Tokat’a “uzun bir seyahat” yapmak zorunda olduğunu, bu nedenle “nezaretten birkaç 
günlük bir müsaide” istediğini belirtti. Yine İtalya’nın Trablusgarp’ı işgalinin mümkün olmadığını 
söyledi. Bkz.: Tanin, 2 Eylül 1327/15 Eylül 1911, No: 1092, s. 2.

110 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327 1327/23 Ekim 1911), s. 69; H.Şıvgın, 
age, s. 10.

111 Trablusgarp; Bingazi ve Cezayir-i Esnaaşer Meseleleri, İstanbul: Matbaa-i Amire, 1334, s. 4.
112 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327 1327/23 Ekim 1911), s. 59;. Kurtcephe, 
age, s. 25; H.Şıvgın, age, s. 9.

113 İ. M. K. İnal, age, C III. s. 1776-1777.
114 İ. Kurtcephe, age, s. 25.
115 MMZC, D. I, İç. S. 3, C. 3, İç. 6, (10 Teşrinisani 1326/23 Kasım 1910), s. 152; MMZC, D. I, İç. 
S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327 1327/23 Ekim 1911), s. 67.
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almadı. Trablusgarp’ta yalnızca jandarmalık görevini yürütecek az sayıda asker 
bırakıldı. Askerî depolardaki 40 bin “Martin” ve “Şınayder” tüfekleri ise −yenileri 
ile değiştirilmek üzere− “Kayseri” vapuru ile İstanbul’a getirtildi. Yeni silahlar 
gönderilmedi.116 İstibdad dönenimde top gibi ağır silahlardan yoksun bırakılan 
bölge, Harbiye Nezareti’nin yüklü bütçelerine karşın Meşrutiyet döneminde de pay 
alamadı. Hatta bir ihtiyat birliği bile oluşturulmadı.117 Trablusgarp halkı Hamidiye 
kruvazörünü ancak 1911 yılı Temmuz ayında −o da İngiltere Kralı’nın taç giyme 
törenine gitmek amacıyla uğradığında− gördü.118 Vilayetin savunmasında büyük 
rol oynayan kale ve istihkâmların onarımına girişilmedi. Hayırseverlerin onarım 
için kurdukları vakıfın gelirleri başka işlerde kullanıldı. Mahmut Naci ve Sadık 
beylerle Süleyman El Barûnî Efendi’nin gelirlerin istihkâmların yapılmasına 
ayrılmasını sağlayacak yasal bir düzenleme yapılması yolundaki isteklerini içeren 
önerge ise gönderildiği Harbiye Nezareti’nden119 Meclis’e gelemedi. Bölgeye 
komuta düzeyinde yapılan atamalarda subayların az da olsa yerel dili bilmesi, 
araziyi tanıması gerekliliği göz ardı edildi. Aksine bu koşullara sahip olanlar 
bölgeden alındı. Nihayet, bölgede ‘İtalyan donanmasına karşı koyabilecek yegâne 
güç’ olan Mektebi Harbiye’den mezun İstihkâm Kumandanı Binbaşı Vahit Bey de 
İstanbul’a alınarak Trablusgarp savunma gücünden “bütün bütün” yoksun bırakıldı. 
Oysa, Mahmut Naci Bey’in de dikkati çektiği gibi, İtalya’nın bu topraklarda 
besledikleri istila emellerine er geç girişecekleri “çocuklarca bile malum”du.120 
Sadık Bey de, işgal olasılığı karşısında Hükûmet’in iki temel görevi olduğunu 
vurguladı: öncelikli olarak, Trablusgarp’a elli atmış bin kişilik bir ordunun altı 
aylık gereksinimini karşılayacak erzak ve mühimmatın hızla gönderilmesini, 
başlarında eli silah tutan “arslan yürekli” kişilerin bulunduğu ve gerektiğinde 
verilecek emir üzerine harekete geçirilebilecek atmış bin kişinin vatan savunmasına 
davet edilmesini, ikincil derecede de; Kuloğlu teşkilâtının ve bunlar yanında yirmi 
beş-otuz bin milis askeri oluşturulmasını istedi.121 Bu uyarılara karşın, Osmanlı 
yöneticileri kendi barışçıl düşüncelerini emperyalist devletlerin diplomatlarına 
ileterek kendi kendilerini kandırdı. İbrahim Hakkı Paşa, Roma sefirliği sırasındaki 
bilgi ve deneyimlerini kullanmadı. Ne Meclis’te bu konuya dikkat çeken 
mebusların sözlerine ne de vilayetin bu yöndeki başvurularına önem verdi. Hatta 
İtalya, bu yöndeki isteğini Avrupalı devletlere açıklarken, ordu ve donanmasını 
hazırlarken sessizliğini korudu. İşgalin hemen öncesinde de Avrupa’daki elçilerin 
116 y.age, s. 68; Şeyhülislam Cemaleddin Efendi, age, s. 56; İ.Kurtcephe, age, s. 25; H. Şıvgın, age, 
s. 9.

117 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327/23 Ekim 1911), s. 68-69; İ.Kurtcephe, 
age, s. 25.

118 Ali Haydar Emir, age, s. 155.
119 MMZC, D. I, İç. S. 1, C. 1, İç. 33, (9 Şubat 1324/22 Şubat 1909), s. 792.
120 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327/23 Ekim 1911), s. 59-60; 68-69.
121 Trablusgarp Mebusu Sadık, agm, s. 1.
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“öteye beriye dağılmalarına” izin verildi. 122 Hatta İtalyanların Trablusgarp’ı 
işgale hazırlandığı konusunda hükûmeti uyaran Roma Büyükelçisi Kazım Bey’in 
izin isteği onaylandı.123 Trablusgarp’taki İtalyan konsolosları ise her türlü güçlüğe 
katlanarak çalışmalarını yürütüyordu. Örneğin, Bingazi konsolosu Fizan’a kadar 
“dostane” bir gezinti yaptı. Osmanlı askerî karargâhında bir hafta kaldı. Bölgenin 
askerî gücü ve savunma önlemleri hakkında geniş bir rapor hazırlayarak “taarruz 
için bundan münasib zaman bulunmayacağı” doğrultusundaki düşüncelerini 
Hükûmetine iletti.124 Tüm bunların sonucunda Trablusgarp ve Bingazi “her türlü 
müdafaadan âciz, askersiz, silahsız, fişenksiz, zâbitsiz, valisiz, kumandansız, 
zâhiresiz ve parasız, aç ve sefil” İtalya’nın müdahalesine açık bırakıldı.

Almanya’nın Kongo’da aldığı ufak bir parça karşılığında Fransa’nın Fas’daki 
egemenliğini kabul etmesi, İtalya’yı harekete geçirdi. Zira, Fransa’nın Trablusgarp 
topraklarındaki hareketleri Osmanlı Devleti’nden çok İtalya’yı endişelendiriyor, 
Masejero gazetesi “İngiltere ve Fransa’nın Bahr-ı Sefidde İtalya’ya ait olması lâzım 
gelen mevkii işgal et(tiğine)” dikkati çekerek bu endişeyi dile getiriyor,125 Fransız 
politikasını Bosna-Hersek’i işgal eden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun 
izlediği politikaya benzeten126 Alman basının haber ve yorumları da bunda etkili 
oluyordu. Tunus’ta yaşadığı düş kırıklığını bir kez daha yaşamak istemeyen, 
bölgede bir Avrupa devleti ile yüz yüze gelmektense Osmanlı Devleti’ni yeğleyen 
İtalya,127 1887 Şubatında İngiltere, ardından da Fransa ile yaptığı anlaşmaları 
kendisine dayanak yaparak, 28 Eylül 1911’de Osmanlı Devleti’ne 24 saatlik bir 
nota verdi. Hükûmet, siyasi müzakerelerle konunun çözümlenmesini önerdiyse de 
İtalya’nın yanıtı, savaş ilânı oldu. Preveze’de bulunan Osmanlı torpidosunun topa 
tutulması ve Trablusgarp-Malta arasındaki telgraf  bağlantısının kesilmesi ile de 
savaşı fiilen başlattı. Bu gelişmeler karşısında İbrahim Hakkı Paşa, kamuoyunun 
güvenini yitirdiği inancıyla istifa etti (30 Eylül 1911).128 (Küçük) Sait Paşa, 
Hükûmeti kurmakla görevlendirildi (1 Ekim 1911). Hakkı Paşa kabinesinden 
aldığı kimi nazırlarla yeni kabineyi oluşturdu.129 Tatilde olan Meclis-i Umumî, 
122 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327/23 Ekim 1911), s. 59-60; 68-69.
123 Kazım Bey, Eylül ayında iznini geçirmek üzere İstanbul’a geldi. Bkz.: İ. Kurtcephe, age, s. 28.
124 Ali Haydar Emir, age, s. 155.
125 “Trablusgarb”, Tanin, 15 Şubat 1325/28 1910, No: 535, s. 3.
126 Hüseyin Cahit, “Siyasiyât: Fena Bir Hafta”, Tanin, 20 Kanunusani 1325/2 Şubat 1910, No: 509.
127 İtalyan Başbakanı anılarında şöyle diyor: “…biz Libya’ya gelmemiş olsaydık oralarda siyaseten 
alâkadar veyahut birtakım iktisadi menfaatler tesis edebilmiş diğer bir devlet muhakkak orasını 
işgal edecekti. Diğer taraftan Tunus’un Fransızlar tarafından işgali İtalya’yı o derece müteessir 
etmişti ki, aynı vak’anın Libya’da dahi tekerrürüne tabiî müsamaha edilemezdi. Bundan maada 
böyle bir hareket bizi bir Avrupa devletile karşı karşıya getirmek vaziyeti ihdas edecekti ki, bu 
hal Türkiye ile harp etmekten daha vahim olurdu.”. Bkz.: Osmanlı Mebusan Meclisi Reisi Halil 
Menteşe’nin Anıları, s. 138-139.

128 Ali Haydar Emir, age, s. 155; İbnülemin Mahmud Kemal İnal, age, s. 1776, dipnot 2.
129 Şeyhülislâm: Musa Kâzım Efendi, Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, Hariciye Nazırı Reşid 
Paşa, Adliye Nazırı ve Şûra-yı Devlet Reisi Hayri Bey, Dâhiliye Nazırı Celâl Bey, Maliye Nazırı 
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süresi dolmadan toplandı (14 Ekim 1911).130 Ertesi gün yapılan Meclis-i 
Mebusan toplantısında Sait Paşa, Hükûmeti’nin programını okuyarak güvenoyu 
istedi. Programda Trablusgarp’ın işgaline değinmeyen sadrazam, konuyu gizli 
celsede ele aldı.131 Ardından program tartışmalarına geçildi. Kozmidi Efendi 
(İstanbul), bir an önce Trablusgarp hakkında tutulacak yolun belirlenmesini istedi. 
Donanmaya sahip olunmadığı için “bu belaya” uğradıklarını düşünen Emrullah 
Efendi, savaşın Trablusgarp’ta millî namusu koruyacak şekilde yürütülmesini, 
gerekiyorsa “yüz sene” devam etmesini istedi. Ölmeyi bilmeyen bir milletin 
yaşama hakkı olmadığını vurguladı.132 İttihat ve Terakki’ye muhalif  olan mebuslar 
ise Hakkı Paşa Hükûmetinin sorunluluğuna bir kez daha işaret ettiler. Bu kanının 
kamuoyunda da yerleşmiş olduğuna dikkati çektiler. Hakkı Paşa kabinesinden 
nazır alınmasını eleştirdiler.133 Mebusları düşündüren “mevki-i iktidarda bulunan 
zevâtla müşterek bir kabinenin mevki-i iktidarda bulunması” idi. Zira bu nazırlar, 
Trablusgarp mebusları, “memleketlerine karşı İtalya ihtirasâtının ne derecede 
azîm ve vasi olduğunu … ağlayarak söyledi(kleri)” halde ses çıkarmamışlardı. 
İsmail Sıtkı Bey (Aydın) ise kayıtsızlığın sürdüğüne dikkati çekti. “İtalya tam 
bir haydutçasına memleketi istilâ ediyor, tecavüz ediyor, asker çıkarıyor, orada 
idare-i mülkiyye tesis ediyor… Osmanlı ailelerini memleketten tardediyor.” 
diyerek Hükûmet’in yalnızca siyasi önlemlere başvurmasını, İtalyanların barış 
zamanında olduğu gibi ekonomik ve ticarî faaliyetlerini sürdürmesini eleştirdi; 
Banco di Roma’nın işlemlerini devam ettirdiğine, İtalyanların tüm ülkede huzur 
içinde oturabildiklerine, hatta bilgi akışını sağlayan “muhbirleri” bulunduğuna 
dikkati çekti. Bunların neden ülkeden uzaklaştırılmadığını sordu.134 Eleştirileri 
Sait Paşa yanıtladı. Uygar dünyada yeri olmadığı inancıyla bu kişilere savaş esiri 
muamelesi yapamayacağını söyledi. İşgal karşısındaki siyasetlerinin; direnme ve 
barış yoluyla çözüm olmak üzere iki yönde ilerlediğini, direnmenin dereceleri 
olduğunu, “âli” derecede direniş gösterecek güçleri bulunmadığını söyledi. 
Kurulmakta olan “Müdafaai Milliye Cemiyetleri”ni meşru bulduğunu açıkladı. 
İtalya dışında, tüm devletlerle “samîmî” ilişkileri bulunduğunu, Boğazlara 

Nail Bey, Evkâf-ı Hümayûn Nazırı Hayri Bey (vekâleten), Bahriye Nazırı Hurşid Paşa, Maarif  
Nazırı Abdurrahman Şeref  Bey, Ticaret ve Nafıa Nazırı Hulusi Bey, Orman, Maadin ve Ziraat 
Nazırı Senabyan Efendi, Posta Telgraf  ve Telefon Nazır İbrahim Suse Efendi. Bkz.: Güneş, age, s. 
302. Mahmut Şevket Paşa, Nail Bey, Abdurrahman Şeref  Bey ve Hulusi Bey yerini korudu. 

130 Hüseyin Cahit, “Siyasiyyât: Meclis-i Mebusanın Küşâdı”, Tanin, 2 Teşrinievvel 1327/15 Ekim 
1911).

131 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 3, (5 Teşrinievvel 1327 1327/18 Ekim 1911), s. 21. Gizli Celse 
Zabıtları mevcut değildir. 

132 Rıza Tevfik Bey ise yaşanan acı olayların “meşrutiyetin mevcut olmamasından, yalnız bir karagöz 
perdesinden ibaret bir şey bulunmasından ibaret” olduğunu düşünüyordu. MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 
1, İç. 4, (6 Teşrinievvel 1327 1327/19 Ekim 1911), s. 25-27.

133 Ahali, Mutedil Hürriyetperveran fırkalarıyla Hizb-i Cedid üyesi olan bu mebuslar arasında 
kendisini fırkasız olarak tanımlayan Rıza Tevfik de vardı. Bkz.: MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 4, 
(6 Teşrinievvel 1327 1327/19 Ekim 1911), s. 25-47.

134 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 4, (6 Teşrinievvel 1327 1327/19 Ekim 1911), s. 31-32.
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kadar yaklaşan İtalya’ya karşı bu devletlerin destek ve yardımlarına gereksinim 
olduğunu, tarafsız bir devletin yaşayamayacağını belirtti. İçinde bulundukları 
“nazik” döneme işaret etti. Kabinedeki üyeler nedeniyle konunun uzatılmaması 
gerektiğini söyledi ve güvenoyu isteğini yineledi.135 

Yeni Hükûmet, Meclis’in güvenini alırken Hakkı Paşa ve kabinesine 
yönelik suçlamalar Mahmut Naci ve Sadık beyler ile Draç Mebusu Esat Bey’in 
önergeleriyle sürdürüldü. “Hak, güçlülerindir.ˮ düşüncesinde olan Mahmut 
Naci ve Sadık beyler, Meşrutiyet’in ilk günlerinden itibaren vilayetlerini güce 
kavuşturmak için verdikleri mücadelenin Hükûmet’ten  yeterli ilgiyi göremediğine 
bir kez daha dikkati çektiler. Donanma olmaması nedeniyle denizden savunma 
yolunun kapalı olduğunu kabul ettiler. Ancak, dış politikada devletlerle girişilecek 
ikili anlaşmalarla, iç politikada örgütlenmelerle, askerî önlemlerle bu eksiklik 
giderilebilecekken olumlu adım atılmadığına, halkın aç ve sefil bırakıldığına, bu 
olumsuzlukların ise işgale zemin hazırladığına işaret ettiler.136Önerge, incelenmek 
üzere gönderildiği ikinci şubeden gelmeden meclis çalışmalarını sonlandırdı.137 
Hakkı Paşa 18 Mayıs 1912’de verdiği dilekçe ile suçlamaları yanıtladı. Daha 
doğrusu kabul etmedi. “Gerek acizleri ve gerek o zaman refakatimde bulunan 
zevatın lehülhamd alınlarımız açıktır.” diyerek devleti ve milleti düşünmekten 
başka bir amaç gütmediklerini söyledi. Önergeyi; “mübalağalı” buldu, “ilk 
telaşın” ürünü saydı.138 Mahmut Şevket Paşa ise Hükûmet Programı görüşülürken 
açıklama yapmayı düşündü, ne var ki “bazı arkadaşları(nın), dostları(nın) öyle 
şeyde bulunmamaklığı(nı) tavsiye et(meleri)” üzerine vazgeçti.139 Ancak Esat 
Bey, verdiği önerge ile Harbiye Nazırı’nın sorumluluğuna bir kez daha işaret etti. 
Dört tabur askerin neden Yemen’e gönderildiğini, 20 bin askerden neden indirime 
gidildiğini, bin mevcutlu taburların neden üç yüze indirildiğini, vilayetin işgalle 
yüz yüze kalabileceği beş altı ay önce Hariciye Nezareti’nden bildirildiği hâlde 
taburlardaki eksikliklerin neden tamamlanmadığını, hüküm süren kuraklık ve 
bölge halkının ekonomik durumları bilindiği halde neden erzak ve mühimmat 
gönderilmediğini, kale ve istihkâmların neden onarılmadığını, savunma için gerekli 
olan paranın talep ve tahsisi konusunda neden ihmâl gösterildiğini sorguladı.140 

Eleştiri ve suçlamalar sürerken İtalyanların bölge halkına uyguladığı şiddet 
politikası da mecliste yankı buldu. Kimi üyeler, kadın, erkek, çocuk demeden 
kan akıtıldığına dikkati çekti. Mebuslar; insanlıkla bağdaştıramadığı, devletler 
135 Kabine 121’e karşı 60 oyla güvenoyu aldı. Bkz.: y.age, s. 36-38, 45.
136 MMZC, D.I, İç.S. 4, C. 1, İç. 5, (10 Teşrinievvel 1327 1327/23 Ekim 1911), s. 66-70; Güneş, 
age, s. 577vd. 

137 Son toplantı 18 Ocak 1911’de yapıldı.
138 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 8, (16 Mayıs 1328 1327/29 Mayıs 1911), s. 135.
139 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 12, (26 Teşrinievvel 1327 1327/8 Kasım 1911), s. 294.
140 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 2, İç. 20, (13 Teşrinisani 1327/26 Kasım 1911), s. 43-45; Güneş, age, 
s. 584-586.
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arası hukukla örtüştüremediği bu hareketleri protesto etme kararı aldı.141 İtalya 
ise bir yandan bölgede tutuklamalara girişti hatta savaş esiri olarak askerî okul 
öğrencilerini,142 Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin doktor ve memurlarını tutukladı.143 
Öte yandan, çoğu memur, Osmanlı vatandaşlarını, aileleri ile birlikte bölge dışına 
çıkmaya zorladı. Bu zorunlu göç, pek çok sorunu da beraberinde getirdi. İtalyanların 
iki kafile şeklinde yola çıkardığı yaklaşık doksan kişi “Trablusta kolera var diye.” 
Malta’ya alınmadı. Buradan Siraküzaya geçen kafilenin daha sonra ne olduğu 
belirlenemedi. Sadık Bey konuyu meclise taşıdı. Hükûmet’in, bu gelişmelerin 
hiçbirinden haberi olmadığına işaret etti. Bursa mebusu Ömer Fevzi Efendi ise 
yaklaşık altı yüz kişinin Trablusgarp’tan çıkarıldığını söyleyerek “Hükûmet’i 
Sabıkanın ihmaliyle sürünmeye mahkûm olan ahalinin, biçarelerin buraya 
gelenleri ve yolda kalanları hakkında” Meclis’in ayrıntılı bir açıklama beklediğini 
vurguladı.144 Talat Bey (Edirne) “Kahrolsun vahşiler, yaşasın insaniyetperverler, 
mücahitler.” diyerek mebusları duygularını paylaşmaya çağırırken Sait Bey’in 
(Üsküp) yaklaşımı daha gerçekçiydi. “Yalnız kahrolsun demekle Osmanlılar 
müteselli olamazlar.” diyen Sait Bey, Hükûmet’ten  diplomatik önlemler almasını 
ve İtalyanları “medenî bir surette” ülkeden çıkarmasını istedi. Hasan Basri Bey 
(Debre) ise “Trablus’u bu hale getirenleri milletin kat’iyyen Divan-ı Âli’de görmek 
istediği(ni)” belirtti. “Bu kadar efradı Müslime kurşunlara diziliyor, nefyolunuyor 
veyahut memleketlerine gönderildiği halde memleketlerine gelemiyor. Bu nasıl 
vicdandır, nasıl insaftır?” diyen Mehmet Tevfik Efendi (Kengiri) ise İtalyanlara 
vurulacak “bir fiske”nin bile büyük “yaygaralar” koparacağına dikkati çekti. Şiddet 
politikasına karşılık verilip verilmeyeceğini sordu. İtalyanların, savaş ilânının 
ardından Osmanlı Devleti’nde yaşayan vatandaşlarını Almanya’nın korumasına 
bıraktığına işaret ederek Hükûmet’in kendi vatandaşlarını kimin himayesine 
bırakacağını düşünüp düşünmediğini sorguladı. Trablusgarp’ta yaşayan halkın 
savunmasının kimlere bırakıldığını öğrenmek istedi ki, Hariciye Nazırı Asım 
Bey’in yanıtı son derece anlamlıydı: “Kendi silahlarına”.145

Gerçekten bu yurt parçası, Trablusgarp’ı yitirmekte olduklarına işaret eden 
Trablusgarp Mebuslarının, Mustafa Kemal, Enver, Fethi gibi bir avuç kahramanın 
ve yerli halkın silahlarına terk edilmişti. 

Meclis’in tatil döneminden yararlanarak seçim çevrelerine giden Câmi, Ferhat 
ve Yusuf  Şetvan beylerle ile Süleyman el Barûnî Efendi ve Ömer Mansur Paşa 
savaş başlayınca başkente dönmediler. Gönüllüler arasına karıştılar. Onların bu 
141 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 10, (22 Teşrinievvel 1327/23 Ekim 1911), s. 59-60; 68-69.
142 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 13, (27 Teşrinievvel 1327 1327/9 Kasım 1911), s. 335.
143 Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Salnâmesi 1329-1331, İstanbul: Ahmed İhsan ve Şürekâsı 
Matbaası, s. 101-102.

144 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 9, (19 Teşrinievvel 1327 /1 Kasım 1911), s. 203.
145 y.age, s. 205; MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 12, (26 Teşrinievvel 1327 /8 Kasım 1911), s. 286-
287.



1610

davranışları mebus arkadaşları tarafından takdirle karşılandı. Üyeler, takdirlerini 
ve mebusların maaşlarını ailelerine ulaştırma kararı aldı.146 Aynı günlerde 
Cebel Gönüllü Taburları Kumandanı Süleymân el Barûnî’nin İtalyanları Cebel 
sahillerinden “müthiş bir muharebe” sonunda geri çekilmeye zorladıkları yolundaki 
telgrafı Meclis’te büyük yankı buldu.147 Mücadelesini Trablusgarp Sancağı’nda 
sürdüren Ferhat Bey ise İtalyanların hukuk dışı davranışlarına dikkati çekti. Çok 
sayıda askerin savaş esiri olarak İtalya’ya gönderildiği yolundaki haberlerin 
doğru olmadığını “tek bir neferin bile esir düşmediği(ni)” vurguladı.148 Beyrut’tan 
Hicaz’a kadar ülkenin dört bir yanından çekilen destek telgrafları mebusların 
alkışları arasında okundu. Beyrut’ta yayınlanan gazeteler “düşmana bir karış 
toprak bırakmaktan ise bütün Osmanlıların ölümünü”, “şehrin harabeleri altına 
kalmayı” tercih ettiklerini bildirdiler.149 Cihat ilan edilmesi gerektiğini düşünen 
Hicaz halkı yardım toplamaya yöneldi. Yalnız Cidde’den bin lira toplandı.150 
Cephede “emsali görülmedik” bir mücadele veren Trablusgarplılar da yardım 
kampanyası başlattı. Trablusgarp Kumandanı Neşet Bey, donanma adına toplanan 
1350 lirayı, Enver Bey ise Bingazi mücahitlerinin uçak alımı için topladıkları 602 
İngiliz, 10 Fransız, 8 Osmanlı, 1,5 beyaz mecidiyeyi İstanbul’a gönderdi.151

Savaş sürerken Meclis-i Mebusan yenilendi. 18 Nisan 1912’de başlayan ikinci 
dönemde152 Trablusgarp Vilayeti on mebusla temsil edildi. Merkez sancakta 
Mahmut Naci ve Ferhat beyler yerini korudu. Sadık Bey’in yerine Hadi Muhtar 
Kâbâr Bey seçildi. Bingazi üç (Ömer Mansur Paşa, Yusuf  Şetvan Bey ve Abdülkadir 
Bey), Cebel-i Garbî de iki mebusla(Süleyman El Barûnî Efendi ve Feyzullah 
Zübeyr Bey153) temsil edildi. Fizan mebusu (Câmi Bey) değişmedi. Homs’tan ise 
Şefik Bey geldi. 154 Ferhat Bey ve Süleyman El Barûnî Efendi cepheden dönmedi. 
Mahmut Naci Bey’in önerisi ile Trablusgarp’ta savaşan tüm meclis üyeleri izinli 
sayıldı ve maaşlarının ailelerine gönderilmesi kararlaştırıldı.155

Yeni dönemde Meclis’in Trablusgarp’a yönelik ilk kararı, İtalya’ya ekonomik 
yaptırım uygulamak oldu. Osmanlı Devleti’ne getirilecek her türlü eşyadan yüzde 
yüz gümrük vergisi alınmasını öngören kanun tasarısı kabul edildi.156 Mahmut 
146 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 7, (15 Teşrinievvel 1327 1327/28 Ekim 1911), s. 135.
147 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 9, (19 Teşrinievvel 1327 /1 Kasım 1911), s. 204.
148 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 20, (13 Teşrinisani 1327 1327/26 Kasım 1911), s. 40-41.
149 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 11, (24 Teşrinievvel 1327 /6 Kasım 1911), s. 260.
150 MMZC, D. I, İç. S. 4, C. 1, İç. 17, (5 Teşrinisani 1327/18 Kasım 1911), s. 466.
151 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 12, (23 Mayıs 1328/5 Haziran 1912), s. 240.
152 Güneş, age, s. 586.
153 Feyzullah Zübeyr Bey’in mazbatası 17 Temmuz 1912’de okunarak kabul edildi. Bkz.: MMZC, 
D. II, İç. S. 1, C. 2, İç. 35, (4 Temmuz 1328/17 Temmuz 1912), s. 371-372.

154 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 3, (26 Nisan 1328/9 Mayıs 1912), s. 19, 21, 23. Câmi Bey’in 
mazbatasının kabulü için Bkz.: s. 83.

155 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 6, (5 Mayıs 1328/18 Mayıs 1912), s. 83-84.
156 Bağlar için gerekli olan kükürtten alınacak vergi oranı Hükûmet’e bırakıldı. Bkz.: MMZC, D. II, 
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Naci ve Yusuf  Şetvan beyler ise Trablusgarp’taki fedakârlıkları dile getirdiler. 
Trablusgarplıların “çoluk çocukları ile ve asker kardeşleri ile” fedakârca can 
verdiklerine dikkati çektiler. Meclisin, millet adına bu savaşçıları selamlaması, 
Enver, Fethi, Halil, Aziz beylerle savaşın başından itibaren desteklerini esirgemeyen 
Mısır ve Tunus halkına da teşekkür edilmesi yönündeki istekleri alkışlarla kabul 
edildi.157 Derne’de bulunan Enver Bey 8 Mayıs’ta gönderdiği yanıtında meclisin 
kendilerine duyduğu güvenden dolayı teşekkürlerini sundu. Ya düşmanı tümüyle 
yok edeceklerini ya da “yekvücut olarak mahvolacak(larını)” belirtti.158

İşgal Trablusgarp ve Bingazi’de eğitimi de engellemiş, Mahmut Naci ve 
Sadık Beyler hazırladıkları bir yasa önerisi ile konuyu Meclis’e taşımıştı. Yeni 
dönemde konuyu ele alan meclis, öğrencilerin parasız ve yatılı olarak kayıt ve 
kabul edilmelerini onayladı.159 

Trablusgarp ve Bingazi’de tutunduğu mevkilerden içerilere ilerleyemeyen 
İtalya’nın Osmanlı Devleti’ni barışa zorlamak amacıyla adalara ve Çanakkale 
Boğazı’na saldırması Kütahya’dan Filibe’ye, Halep’ten Sivas’a ülkenin pek çok 
yerinde protesto edildi. 29 Nisanda Halep’te kırk bin kişinin katıldığı bir miting 
yapıldı. Müftü Er-rüfai Muhammedül İsa ve Piskopos Nersis’in de bulunduğu 
düzenleme komitesi, aynı gün Meclis-i Mebusan’a çektikleri bir telgrafla 
Trablusgarp’ta tek bir İtalyan askeri kalmayıncaya kadar  –gerekirse “ebediyen”– 
savaşa devam edilmesini, baskılara boyun eğilmeyip barış yapılmamasını istedi.160 
Zira bu günlerde yerli ve yabancı kamuoyunda barış yapılacağı iddiaları sıkça yer 
alıyordu. Oysa İtalya’nın Trablusgarp’taki durumu hiç de iyi değildi.

İtalya, Trablusgarp’ta ummadığı bir direnişle karşılaştı. Yaptığı hemen her 
saldırıda geri çekilmek zorunda kaldı. Geri çekilirken de pek çok kayıp verdi, 
silah ve mühimmat bıraktı. Öyle ki Derne’de sayıları 16 bini bulan Arapların 
bir kısmı İtalyan askerlerinin silah ve mermileri ile donanmıştı. İtalyan askerleri 
ise “korkak” ve savaşmaya isteksizdi. Ayn-el Mansur’da, Ocak ayında yapılan 
muharebede, Enver Bey’in kıtasına kendi elleriyle 2 makineli tüfek, 600 bin mermi, 
250 silah, 2 dağ topu, 25 kasa bomba ile 10 katır teslim etmişlerdi. Trablusgarp ve 
Bingazi’deki yaklaşık 130 bin İtalyan askeri iç bölgelere ilerlemeye çekiniyordu. 
Onların bu başarısızlığı karşısında Arap ve Osmanlı savaşçılarının direnme gücü 
artarken, ateşkes için en ufak bir istek duyulmuyordu. Bu nedenle İtalyanların 
on beş günlük ateşkes isteğini Enver Bey geri çevirdi. Savaş “ne kadar uzayacak 

İç. S. 1, C. 1, İç. 1, (7 Nisan 1328/20 Nisan 1912), s. 5, 57-58.
157 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 2, (21 Nisan 1328/4 Mayıs 1912), s. 8-9.
158 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 4, (30 Nisan 1328/13 Mayıs 1912), s. 31.
159 MMZC, D.II, İç. S.1, C.1, İç. 2, (9 Nisan 1328/22 Nisan 1912), s. 22. Yasa önerisi I. Devre’de 
“müstaceliyet” kararıyla gönderilmesine karşın ancak beş ay sonra çıkmıştır. Bkz.: MMZC, D. I, 
İç. S. 4, C. 1, İç. 14, (29 Teşrinievvel 1327 /11 Kasım 1911), s. 365.

160 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 3, (26 Nisan 1328/9 Mayıs 1912), s. 17.
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olursa olsun” başarılı olacaklarından emindi.161 Cepheden gelen telgraflar da 
bunu doğruluyordu. Süleyman El Barûnî Efendi 5 Haziranda Duhebat’tan çektiği 
telgrafta “düşmanın bir gün olsun muzaffer olduğuna ve olacağına” inanmadığını 
belirtti. Kasr-ı kemş’ten altı kez saldıran, kara ve deniz toplarıyla mermi yağdıran 
İtalyanların her seferinde geri çekilmek zorunda kaldığına, 27 Mayısta kendisinin 
de katıldığı muharebede asker ve mücahitlerin gösterdiği “azim ve sebat” ile 
Osmanlılığın onurunu koruduğuna dikkati çekti. “Arkadaşlar, bizi terk etmeyiniz, 
selameti millet namına, canımızı, hayatımızı feda etmekteki azim ve sebatımızı 
… nazarı ibretten dûr tutmayı(nız)” diyerek baskılara boyun eğilmemesini, barış 
yapılmamasını istedi. Sahildeki erzak ve cephane iç bölgelere nakledilip savaşa 
şiddet verilirse İtalyanların er geç saldırılarına son vereceğine tüm benlikleriyle 
inandıklarını belirtti. Bu inanç göz ardı edilip barışa razı olunduğu takdirde 
“hür olan milletlere, Şark âlemine ve bilhassa âlemi İslam’a karşı ne yüzünüz 
kalacaktır?” diye sordu. Hükûmet ve Meclis gözden çıkarsa bile “son nefese 
kadar” mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.162 Mısır Şeriye Mahkemesi 
memurlarından Mehmed Faik de kaleme aldığı risale ile baskı sonucu yapılacak 
barışa karşı çıktı. Arapların Osmanlılardan yüz çevirmesine, İslâm alemine “rezil” 
olmasına yol açacağını, inkıraz kapısının açılacağını ve İmparatorluğun sonunu 
getireceğini belirtti.163

cepheden gelen olumlu haberler mebusları da umutlandırıyor, Trablusgarp’ın 
ölüme değin savunulacağına and içiliyordu. Rahmi Bey (Selânik) “Trablus’tan 
bir karış toprağın düşmana teslimi hakkında ne bir teklif yapabilecek bir kabine 
mevcuttur, ve ne de farzı muhal olarak öyle bir kabine gelse, o teklifi kabul edecek 
mebusanın arasında mevcuttur. Mebusanın umumu bu fikrime iştirak ederler” 
diyor, üyeler de “hay hay sadaları” ile onu onaylıyordu.164 Ne var ki iç politikada 
Hizb-i Cedid ile başlayan karmaşa, ardından gelen “sopalı seçimler”, Hükûmetin 
askerî tedbirsizlikleri, dış politikada İtalya’nın Trablusgarp’ı işgali Balkanlı 
Devletlerin Osmanlı İmparatorluğu’na karşı birleşmeleri için uygun ortamı 
hazırladı. Payitahtı tehdit edebilecek olan bu birleşme Osmanlı İmparatorluğu’nu 
İtalya ile barışa zorladı. 

Sonuç olarak, Uşi (Ouchy) Anlaşması (18 Ekim 1912) ile Trablusgarp “kapanın 
elinde kal(ırken)”, yerel mücadele, bölgedeki subayların öncülüğünde bir süre 
daha devam etti. Ancak barış, onların ümitlerini kırdı. Zira, işgal başladığında 
İmparatorluğun bu toprakları gözden çıkaracağına inanmamışlardı. Oysa Hükûmet 
daha en başında Afrika’daki bu son toprağı kaybettiğini düşünüyordu. Enver 
Bey, İtalyan saldırısı başladığında Trablusgarp’a gitme niyetini Harbiye Nazırı 
161 Enver Pascha, Um Tripolis, München: Hugo Bruckmann Verlag, 1918, s. 29-35, 41.
162 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 12, (23 Mayıs 1328/5 Haziran 1912), s. 240.
163 Mehmed Faik, Trablusgarb, İtalyan Vahşeti, Sulh ve İntibah, Diyarbakır, 6 Şubat 1327/19 
Şubat 1911, s. 4.

164 MMZC, D. II, İç. S. 1, C. 1, İç. 12, (23 Mayıs 1328/5 Haziran 1912), s. 240.
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Mahmut Şevket Paşa’ya ilettiğinde, Paşa’nın “hiç uğruna can vermenin anlamsız 
olduğunu ve davanın çoktan yenik düştüğünü” söylemesi, hatta Arapların onu 
“öldürüp para(sını) çalacaklarını”165 iddia etmesi de bu yargının kanıtıydı. 

165 E. Pascha, age, s. 87.
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