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bir araya gelerek 1945 yılı Nisan ayında 
Nazi işgalinden kurtuldu ve Mussolini Al
man askerlerinin çekilmesinden sonra is
viçre'ye kaçmak isterken yakalanarak öl
dürüldü. 

Kral ll l. Emanuele 9 Mayıs 1946'da ll. 
Umberto lehine tahttan çekiidiyse de 2-3 
Haziran 1 946'da yapılan referandumla 
anayasa değiştiriterek cumhuriyet yöne
timine geçildi. Aynı anda yapılan ve ka
dınların ilk defa katıldıkları seçimleri Hı
ristiyan Demokrat Parti (Democrazia Cris
tiana) kazandı ve Alice de Gasperi kurulan 
koalisyon hükümetinin ilk başbakanı ol
du. 10 Haziran'da Enrico de Nicola geçici 
devlet başkanlığını üstlendi. 13 Haziran'
da son kral ülkeyi terkederek Portekiz'e 
gitti. Temmuz 1 946'da müttefik kuwet
leri Paris Barış Antiaşması'na göre silahlı 
kuwetlerin mevcudunun azaltı lmasını , 

savaş tazminatı ödemesini ve en önem
lisi Afrika'daki sömürgelerinin tamamın
dan çekilmesini İtalya 'ya kabul ettirdiler. 
18 Nisan 1 948'de yapılan seçimlerde Hı
ristiyan Demokrat Parti ayların çoğunlu

ğun u alarak yeniden iktidara geldi. 11 
Mayıs 'ta Luigi Einaudi devlet başkanı se
çildi. İtalya 1 9S2'de temelleri atılan Av
rupa Birliği'ne kurucu üye olarak katıldı. 
Giovanni Gronchi 1 9SS'te ülkenin ikinci 
devlet başkanı oldu . Uzun müddet Bir
leşmiş Milletler' e Sovyet Sosyalist Cum
huriyetler Birliği'nin vetosuyla girerne
yen İtalya nihayet 1 9SS'te kabul edilirken 
1 9S7'de Avrupa Ekonomik Topluluğu için
de yer aldı. Hıristiyan Demokrat Parti '
den Antonio Segni 1 960'ta devlet başka
nı oldu. 

İtalya 1 950-1960 yılları arasında eko
nomik bakımdan büyük gelişme göster
di. 1 947'den sonra ilk defa sosyalistler 
1 963'te Aldo Mora başkanlığında kurulan 
hükümette yer aldılar. Fakat ülkede ko
münizm gittikçe kuwetlenmekteydi ve 
1 976 'da yapılan seçimlerde Hıristiyan 
Demokrat Parti 'nin arkasından% 33' 
lük oy oranıyla ikinci oldular. Bunların 
desteğiyle kurulan Giulio Andreotti hü
kümeti Ocak 1 978'de ist ifa ettiyse de 
1 979 yılı başındaki istifasına kadar göre
ve devam etti. Ancak ülkede aşırı sağ ve 
sol örgütlerin terör olayları arttı ve bil
hassa Kızıl Tugaylar örgütü hapishane
lerdeki arkadaşlarını kurtarmak için ka
çırdıkları eski başbakan Aldo Mora'yu öl
dürdüler. l l. Dünya Savaşı ' ndan sonra 
İtalya ' da ilk defa Hıristiyan Demokrat 
Parti dışında Cumhuriyetçi Parti (Partito 
Republica) başkanı Giovanni Spadoloni 
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başbakan oldu. Ancak ülkedeki skandal
lar siyasi partilere de sıçradı ve ilk önce 
Hıristiyan Demokrat Parti sarsıldı . 1 983'
te başbakan olan Bettino Craxi çok sevil
mesine rağmen rüşvet ve teröre engel 
olamadı. 1 984 yılında ülkenin hayatında 
kilisenin etkisi azaltıldığı gibi Katalikliğin 
ülkenin resmi dini olma vasfı kaldırıldı. 
1986'da ülkede organize cinayetler arttı 
ve ilk defa Sicilya'da ortaya çıkan mafya 
örgütü ülke genelinde zamanla yayılarak 
çok sayıda cinayete karıştı. 1990 yılında 

Hıristiyan Demokrat Parti'nin adı birçok 
siyasi yolsuzluğa karıştığı için 1 948 'den 
itibaren devam eden ülke tarihindeki et
kisini kaybetti. 1 994'te sağcı ittifak yeni 
faşist hareketin de desteğiyle seçimleri 
kazandı ve medya patronu Silvio Berius
eani başbakan tayin edildi. 1 996 yılında 
ll . Dünya Savaşı'ndan beri ilk defa solcu 
bir ittifak iktidara geldi ve iktisat profe
sörü olan Romana Prodi başbakan oldu. 
Massimo d'Aiema eski komünist partisi
nin adını değiştirerek Sosyalist Parti yaptı 

ve Prodi hükümetinin düşmesinden son
ra 21 Ekim 1998'de başbakanlığa getiril
di. 26 Nisan 2000 tarihinde ise Giuliano 
Arnata başbakan oldu. Ancak 13 Mayıs 
2001'de yapılan genel seçimleri merkez 
sağ ittifak kazanınca Forza İtalia' nın lide
ri Sil vi o Beriuseani beş yıl aradan sonra 
tekrar hükümeti kurdu. 
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~ A H MET K AVAS 

III. İSlAM DÜNYASlYLA İLİŞKİLERİ 

ve SÖMÜRGECİLİK FAALİYETLERİ 

İtalya, Batı Roma İmparatorluğu'nun 
yıkıldı ğı 4 76'dan 1860 yılına kadar siyasi 
birlikten mahrum bir coğrafya parçasıydı. 
Sayıları yüzyıllara göre değişen irili ufaklı 
devletler birbirlerine üstünlük sağlamak 
için kendi aralarında savaşırken yarıma
da kuwetli komşularının istilalarına uğra

dı. Önce Bizans imparatoru lustinianos 
İtalya'yı işgal edip Büyük Roma İmpara
torluğu ' nu canlandırmak istedi (555) . 
652 yılından başlayarak Sicilya'ya akın 
eden Araplar, adayı ve Güney İtalya kıyı
larını ele geçirerek bir süre buralara ha
kim oldular. Sicilya'daki Arap hakimiyeti 

Ali Maca r Reis' in Atlas'ında ltalya ve çevresini gösteren 
harita (TSMK, Hazine, nr. 644, vr. 3•-4') 

109 1'de Normanlar'ın burayı tamamıyla 

ele geçirmeleri üzerine sona erdi. Fransa, 
Almanya ve İspanya gibi komşu devletler 
de adanın kuzeyinde ve güneyinde bir sü
re hakimiyet kurdular. Ancak bu parça
lanmışlığa ve yabancı istilalarına rağmen 
Orta ve Yeniçağ İtalyası ' nın göze çarpan 
özelliklerinden biri, küçük İta lyan şehir 
devletler inin denizciliğe ve ticarete ver
dikleri önem dolayısıyla dönemlerinin en 
zengin siyasi güçleri haline gelmiş olma
larıdır. Doğu Akdeniz bölgesine yayılan bu 
devletler. Haçlı seferlerinden de yarar
lanarak buralarda yüzyıllarca varlıklarını 
sürdüren koloniter kurmaya ve Asya- Av
rupa ticaretinde ön plana geçmeye mu
vaffak olmuşlardı. 

İtalyan devletlerinin Levante denilen 
Doğu'ya yönelmelerinde öncülüğü güney
deki küçükAmalfi şehri yapmıştı . fakat 
üstünlük bir süre sonra V enedi k ile Cene
viz'in eline geçti. Venedik, 992'de imza
lanan bir antlaşma ile Bizans İmparator
luğu 'na bağlı yerlerde ticaret yapma hak
kını aldıktan sonra bütün Doğu Akdeniz 
bölgesine yayılmışsa da daha çok Ege 
adalarıyla Yunanistan topraklarında yer
leşmiş. IV. Haçlı Seferi sırasında (ı 204) İs
tanbul'da bir Latin Krallığı ' nın kurulması 

üzerine bölgede üstünlük sağlam ı ştı. Fa
kat Paleologlar'ı destekleyen Cenevizliler 
başşehir İstanbul'un geri alınmasından 



( 1261 ) sonra kendilerine bırakılan Gala
ta'ya hakim oldukları gibi Ege ve Karade
niz bölgelerinde bazı şehir ve adaları da 
yönetimleri altına aldılar. Böylece Foça. 
Amasra. Sinop gibi Anadolu şehirleriy
le Sakız . Midilli . imroz. Taşoz adaları ve 
Enez. ayrıca Kefe, Balaklava (Cembolo) ve 
Suğdak (Soldaia) gibi Kırım şehirleri birer 
Ceneviz kolonisi haline gelmişti. Buralar
daki Ceneviz hakimiyeti Fatih Sultan 
Mehmed dönemine kadar sürmüş. Sakız 
adası ancak Kanuni Sultan Süleyman'ın 
saltanatının son yılında (ı 566 ) Osmanlı 
topraklarına katılmıştı. 

İtalyan şehir devletleri. Ege ve Karade
niz kıyılarıyla birlikte Doğu Akdeniz böl
gesine de yayılarak Mısır, Suriye, Filistin 
ve Kıbrıs'ta ticaret kolonileri kurmuşlar

dı . Latinler ilk Haçlı seferi sonunda Kudüs 
ve yöresinde birtakım küçük prenslikler 
kurmuşlar. İtalyanlar da papalığın yasak
lamasına bakmayarak Mısır'daki Eyyübi 
ve Memlük sultanlarıyla ticari ilişkilerde 
bulunmaya yönelmişlerdir. Mısır'la tica
retin öncüsü yine Amalfi olmuştu; onu 
Pisa. Cenova ve Venedik izledi. Cenevizli
ler 120S'te. Sultan 1. ei-Melikü'I-Adil'den 
kendilerine geniş haklar tanıyan bir fer
man elde ettiler. Venedikliler de 1302 
fermanıyla benzer haklara sahip oldular. 
Böylece bütün Levante'ye yayılan değişik 
ad ve sistemdeki İtalyan kolonileri bir ti
caret imparatorluğu niteliğini almış ve 
Roma dönemindekinden ayırmak için 
"ikinci kolonizasyon" diye anılır olmuştu . 

Kolonileriyle Asya ve Avrupa arasında
ki ticareti ellerine geçiren İtalyanlar. Ana
dolu'daki konumlarını Türkler'in hakimi
yetinden sonra da koruyabilmek için Türk 
devletleriyle benzer ticaret anlaşmaları 
yapmaya büyük önem verdiler. Venedik
liler. daha ı. Gıyaseddin Keyhusrev döne
minde Selçuklu ülkesinde serbestçe t i
caret yapma hakkını almı ş. ı. Alaeddin 
Keykubad'la imza lad ı kla rı 8 Mart 1220 
t arihli Dostluk ve Ticaret Antiaşması ile 
de vergi indirimi. özel yargı yetkisi gibi ile
ride "kapitülasyon" diye nitelendirilecek 
olan bazı ayrıcalıklarelde etmişlerdi. Bu 
tür anlaşmalar. kervanlarla Anadolu'ya 
getirilen Asya ürünlerinin gemilerle Av
rupa'ya taşınmasını sağlarken bu ticari 
canlılığın bir simgesi olarak Selçuklu Tür
kiyesi hanlar ve kervansaraylar zinciriyle 
donatılmış . İtalyan tüccarlar da önemli 
ticaret merkezlerinde yerleşip küçük 
gruplar oluşturmuşlard ı. 

İtalyan şehir devletleri. Anadolu 'da 
Selçuklular' ın yerine geçen devletler dö
neminde de etkinliklerini sürdürdüler. 

Venedikliler 1 320' de İlhanlılar'la . 1331'
den sonra da Aydınoğulları ve Menteşeo

ğulları 'yla bu tür ticaret anlaşmaları yap
tılar. Cenevizliler, 1387'de 1. Murad ile im
zaladıkları dostluk ve ticaret antlaşma
sıyla Osmanlı topraklarında ticaret hak
kını aldılar. Venedikliler de üç yıl sonra 
Yıldırım Bazeyid'in bir mektubuyla bu 
imkana kavuştular. 

Böylece İtalyanlar. aynı ölçüde olmasa 
bile Bizans İmparatorluğu'ndan elde et
tikleri hak ve ayrıcaklıkları Osmanlı döne
minde de sürdürebilmişlerdi. Ancak Os
manlı ilerleyişi onların Levante'deki top
raklarına da yönelik olduğundan iki taraf 
arasında uzun savaşlar dizisi kaçınılmaz 
oldu. İkinci Roma sayılan İstanbul'un 
Türkler'in eline geçmesi. bütün Avrupa'
da olduğu gibi İtalya'da da korkuya ve 
büyük telaşa yol açtı. Fatih Sultan Meh
med'in saltanatının son yılında Otranto'
nun zaptedilmesi (ll Ağu stos 1480) İtal
ya'nın Türk hakimiyeti altına alınacağı 
yolundaki endişeleri arttırmıştı. İtalyan 
yarımadasını kurtaran Fatih'in vefatı ol
muş ve on bir ay Türkler'in elinde kalan 
Otranto güçlükle geri alınabilmişti (ı O 
Eylüll48l) . 

Öte yandan kolonilerini merkezden yö
netme yerine onlara özerklik tanıyan Ce
neviz. genelde Osmanlılar' la barışçı bir 
siyaset izlediği ve bir süre sonra da Fran
sa'nın hakimiyeti altına girip etkinliğini 
yitirdiği için Ege'de Türk ilerleyişinin kar
şısına çıkan İtalyan Devleti Ve n edi k Cum
huriyeti oldu . Bu yüzden Çelebi Sultan 
Mehmed zamanında başlayan Osmanlı
Venedik savaşları çeşitli aşamalardan ge
çerek yüzyıllarca sürdü. Mora'daki Koron. 
Modon kolonilerini ve Eğriboz'u Osman
lılar ' a bırakmak zorunda kalan Venedik. 
Preveze Deniz Savaşı sonunda ( 1538) Or
ta Akdeniz'deki üstünlüğünü de yitirmiş
t L Bir süre sonra Kıbrıs ' ın ( 1571) ve yir
mi beş yı l süren bir d i renişe rağmen Gi
rit 'in Osmanlı hakimiyetine geçmesi de 
( 1669) önlenemedi. Bu sebeplerle Türk
ler' e karşı oluşturulan ittifakiara katılan 
Venedik. 1699 Karlofça Antiaşması ile 
Mora'yı almışsa da çok geçmeden bura
yı geri vermek zorunda kalmıştı (ı 71 8). 
1789 Fransız ihtilali ve Napolyon Bona
parte' ın İtalya 'yı işgali ise Venedik Cum
huriyeti 'nin sonu oldu ( 1798). 

181 S Viyana Kongresi 'nin parçalanmış 
halde bı raktığı İtalya'da iki büyük akım 
belirmişti: Doğal hakları koruyan anaya
sal düzene kavuşmak ve yarımadada si
yasal birliği sağlamak. Bu amaçla 1820'
den başlayarak 1830 ve 1848 ihtilal zin-
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cirleri içerisinde ülkede birçok ayaklanma 
oldu. Geçici başanlara rağmen soruştur

maya uğradıklarından ötürü yurtların
dan ayrılmak zorunda kalan İtalyan ihti-

. Jaleilerinden bir kesimi Mısır'da Mehmed 
Ali Paşa'nın veya ll. Mahmud'un hizmeti
ne girdi. Bu sığınmacıların yanında bazı 
İtalyan uzmanlar da eski Cenova Dukalı
ğı ile Sardinya'nın birleştirilmesiyle oluş

turulan Piemonte Krallığı aracılığı ile Tür
kiye'de çeşitli görevler almışlardı. Başlan
gıçta daha çok subaylardan ve hekimler
den oluşan bu uzmanlara yüzyılın ikinci 
yarısında müzisyen. mimar. ressam ve 
heykeltıraş gibi sanatçılar da katıldı. 

Siyasi birliğe kavuşma mücadelesinde 
ön plana çıkan Piemonte Krallığ ı, daha 
kuruluşunun ilk yıllarında Osmanlı Devle
ti ile diplomatik ilişkiler kurmaya çalıştı. 

25 Ekim 1823'te iki devlet arasında biri 
ticaret. diğeri deniz ulaşımıyla ilgili iki 
antlaşma imzalanmış ve 1824 baharında 
İstanbul'da ilk Sardinya elçiliği açılmıştı. 
Böylece gelişen ilişkiler Kırım Savaşı'nda 

bir ittifaka dönüştü . İtalyan birliğinin sağ
lanmasında Avusturya'ya karşı İngiltere 
ve Fransa' nın desteğini kazanmayı gerek
li gören Başbakan Camilla Benso Cavour. 
1 S Mart 18SS'te İstanbul'da imzalanan 
bir sözleşmeyle Osmanlı Devleti. İngiltere 
ve Fransa arasında yapılmış olan ittifaka 
katıldı. Sivastopol'a gönderilen 15.000 ki
şilik bir Piemonte birliği de müttefiklerin 
yanı başında savaştı. Kont Cavour bu ka
tılmanın yararını görmüş. Sivastoporun 
düşmesinden sonra Kral Vittorio Eman
uele ile birlikte Londra'yı ziyaret ettikle
rinde İtalya birliği lehinde gösterilerle 
karşılanmış. ayrıca Paris Konferansı ' na 

bizzat katılmıştı . Bu yolla Piemonte Kral
lığı Avrupa uluslar topluluğuna kendini 
kabul ettirirken Osmanlı Devleti'nin top
rak bütünlüğüyle bağımsızlığını korumayı 
kabul eden altı devletten biri oldu. 

Diplomaside olduğu kadar ekonomi ve 
kültür alanlarında da artan ilişkiler çerçe
vesinde İstanbul ve İzmir gibi büyük şe
hirlerde yerleşenlerin yanı sıra Anadolu'
nun çeşitli bölgelerinde iş tutan İtalyan
lar 'ın sayısı da çoğalmıştı. Bunların açıp 
yönettikleri okullar. hastahaneler. der
nekler. tiyatrolar ve yaptıkları yayınlar 
Türkiye'deki toplumsal hayatı belirli öl
çüde de olsa etkiliyordu. Bazı İtalyan fir
maları Zonguldak'ta liman. Ereğli'de kö
mür işletmeleri. Kastamonu'da karayolu 
gibi yatırımları üstlenmiş , hatta Çukuro
va'da örnek çiftlikler kurmuşlardı. 

Ancak siyasi birliğini tamamlayan İtal
ya ' nın çok geçmeden sömürgecilikyarı-
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şma girişerek gözlerini Osmanlı yöneti
mine bağlı topraklara çevirmesi, bu iliş
kileri bozup XX. yüzyılın başlarında iki ta
raf arasında bir savaşa yol açacaktı. İtal
ya, 1384 yıl süren siyasi parçalanma dö
neminden çıkıp 1860'ta birliğe kavuşunca 
buna "risorgimento" (yeniden çıkış) adı 
verildi. 1870'te Roma'yı da birliğe katan 
İtalya Krallığı, böylece siyasi bir güç olarak 
yeniden Avrupa ve dünya sahnesine çık
mış oluyordu. 

XIX. yüzyılda sömürgecilik başlıca üç 
bölgede hızlanmıştı: Afrika, Güneydoğu 
Asya ve Pasifik. İtalya, henüz açık deniz
lere uzanma imkanı bulunmadığı ve Ro
ma imparatorluğu'nun izini sürmek iste
diği için kendisine en yakın olan Afrika'
da toprak ele geçirmeyi tercih etmişti. 
Bu zamana kadar Afrika'da sömürge ku
ran devletler ispanya, Portekiz, Hollanda, 
ingiltere ve Fransa olmuştu. Kıtanın ku
zeyinde Mısır'dan Cezayir' e kadar uzanan 
şerit ise Osmanlı hakimiyeti altındaydı. 
Afrika'da yalnızca Fas, Habeşistan ve Li
berya bağımsız devlet olarak kalmıştı. 

Fransa'nın 1830'da Cezayir'i işgal et
mesi, Osmanlı Afrikası'nın da sömürge
leştirilebileceğini gösteriyordu. O tarih
ten sonra Fransa gözlerini 1lınus'a çevir
miş, ingiltere ise Hindistan yolunu gü
vence altına almak için Mısır'da yerleşme 
yollarını aramaya koyulmuştu. İtalya ve 
Avusturya-Macaristan'la üçlü ittifakı 
kurmuş olan Almanya da Fas'a yerleşmek 
amacındaydı. Bu durumda İtalya için Af
rika'da sömürgeleştirilebilecek başlıca iki 
bölge kalmıştı: 1lınus ya da Trablusgrap'ı 
içine alan Osmanlı Afrikası ve Kızıldeniz 
sahillerine de uzanmış olan Habeşistan . 

1869'da Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla bir
likte Mısır ve Kızıldeniz sahilleri önem ka
zandığı için İtalyanlar ilk aşamada bura
ya ayak basmaya çalıştılar. Süveyş Kana
lı ' nın işletmeye açıldığı yıl bir İtalyan şir
keti daha Assab'da bazı haklar elde et
mişti. Bundan sonra İtalyanlar Habeşis
tan'a doğru yayılmak amacıyla harekete 
geçerek 1882'de Assab'ı hakimiyetleri al
tına aldılar ve Berlin Konferansı kararla
rına dayanarak ilerlemelerine devam et
tiler. Afrika'nın sömürgeleştirilmesi me
selesini görüşmek üzere Almanya'nın gi
rişimiyle düzenlenen Berlin Konferansı'n
da ( 1884-1885), kıtanın paylaşılmasında 
fiili işgal durumunun esas alınacağına 
dair bir ilke kararı benimsenmişti. Bu ka
rardan sonra İtalyanlar yerli reisieriyle 
anlaşarak 188S'te Masawa'ı ve 1886' da 
Dehlek adalarını ele geçirmişlerdi. Şüve 
kralı olan Menelik'in Habeşistan impara-
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tariuğu tacını giydiği dönemdeki karışık
lıklardan yararlanan Başbakan Crispi, 
Keren'i ve Asmara'yı da işgal ettirmiş
tL 2 Mayıs 1889'da imzalanan Uccialli 
(Wichale) Antiaşması ile Habeşistan da bir 
tür himayealtına alındı . Kızıldeniz sahi
linde İtalyan işgalindeki topraklar 1 Ocak 
1890'da Eritre (Erytrea) adıyla bir İtalyan 
sömürgesine dönüştürüldü. 

Ancak İtalya'nın Habeşistan üzerinde
ki koruyuculuğu fazla sürmedi. Menelik 
1893 Mayısında Uccialli Antiaşması'nı ta
nımadığını açıklamış. bu yüzden 189S'te 
iki taraf arasında savaş başlamıştı. İtal
yanlar Adwa'da yenildiler ( 1 Mart 1896) ve 
Adisababa Antiaşması ile ( 26 Ekim 1896) 
Habeşistan'ın bağımsızlığını tanımakzo

runda kaldılar. Bu yenilgi Crispi'nin ikti
dardan düşmesine yol açtı. Bununla bir
likte İtalyanlar, Eritre'yi ve 1884'te yer
leştikleri Somaliland'ın bir kısmını ellerin
de tutmayı başarmışlardı. Eritre ile İtal
yan Sornalisi diye anılan yerler ll. Dünya 
Savaşı'na kadar birer İtalyan sömürgesi 
olarak kaldı. Bu bölgeler 1941 'de ingiliz 
ve Fransız birlikleri tarafından alınmıştı; 
ancak Birleşmiş Milletler 19SO'de Soma
li'yi on yıl süreyle İtalya koruması altına 
verdi, bu sürenin sonunda da Somali 
Cumhuriyeti kuruldu ( 1 Temmuz 1960). 

XIX. yüzyıl sonlarında Habeşistan üze
rinde egemenlik kuramayan İtalya, Be
nito Mussolini'nin faşizm yönetimi döne
minde bu ülkeyi sömürgeleştirmek için 
yeni girişimlerde bulunmuştu. Tana gö
lüne bir baraj yapılmasını öngören 192S 
tarihli İtalya- ingiltere Antiaşması Habe
şistan'ın itirazlarına yol açmıştı. Milletle
rarası bir nitelik kazanan anlaşmazlık, 
1928'de Eritre'de bir bölgenin serbest 
şehir ilan edilip kara yoluyla Habeşistan'a 
bağlanmasıyla çözülebilmişti. Ancak 
1934'te sınır boyundaki kuyuların mülki
yeti konusunda baş gösteren anlaşmaz
lık Musso.lini tarafından büyütülerek 
savaş için bir bahane olarak kullanıldı. 3 
Ekim 193S'te askeri bir harekat başlatan 
İtalyanlar S Mayıs 1936'da Adisababa'ya 
girdiler. ingiltere'ye sığınan im paratar 
Haile Selasiye (Negüs), 1941 'e kadar İtal
yan Doğu Afrikası'nın bir parçası olarak 
kalan ülkesine ingiliz ve Fransızlar'ın yar
dımıyla S Mayıs 1941'de dönebildL İtalya 
da Paris Antiaşması ile (ı O Şubat 194 7) 
Habeşistan üzerindeki bütün haklarından 
vazgeçti. 

Kızıldeniz sahilleri dışında Kuzey Afri
ka'daki Osmanlı ülkelerinden birini ele ge
çirmeye büyük önem veren İtalya, Fran
sa'nın Tunus'u işgal etmesi ( 1881), ingil-

tere'nin de Mısır'a yerleşmesinden (ı 882) 
sonra çalışmalarını Trablusgarp ve Bin
gazi üzerinde yoğunlaştırdı. Müttefikleri 
Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın 
onayını aldıktan sonra serbestçe hareket 
edebilmek için Fransa ve ingiltere hükü
metleriyle anlaşmaya çalıştı. Crispi, 1887 
Şubatında ingiltere ile yaptığı gizli anlaş
mayla bu yolda ilk adımı attı. Buna göre 
iki devlet genelde Akdeniz ve Karadeniz'
de elverdiğince mevcut durumun korun
masına çalışacaktı, fakat İtalya ingilte
re'nin Mısır'daki, ingiltere de İtalya'nın . 
Trablusgarp ve Bingazi'deki durumlarını 
güçlendirmelerine yardım edecekti. Bun
dan sonra 1909'a kadar geçen sürede 
İtalyan hükümeti gerek müttefikleriyle 
gerekse ingiltere. Fransa ve Rusya ile im
zaladığı anlaşmalarla Trablusgarp'ı işgal 

etmekte serbest olma hakkını elde etti. 
1900 yılı Aralıkayında Fransa ile yapılan 
anlaşmaya göre Fransa Fas'ta. İtalya da 
Trablusgarp'ta hak sahibi olacaklardı. Ay
rıca Fransa. Fas'ta yeni menfaatler elde 
edecek olursa İtalya da Trablusgarp'ta 
harekete geçebilecekti. 1902 Kasımı 
başında yenilenen anlaşmayla İtalya bir 
Fransız-Alman savaşında tarafsız kalma
yı kabul ediyordu; buna karşılık Fransa 
onun Fizan üzerinde hak sahibi olmasını 
tanıyacaktı. İtalya sonunda Trablusgarp'ı 
ele geçirmek için Rusya ile de anlaşmayı 
başardı. 24 Ekim 1909'da yapılan antlaş
maya göre İtalya Rusya'nın Boğazlar üze
rindeki, Rusya da İtalya'nın Trablusgarp 
ve Bingazi'deki çıkarlarını kabul ediyordu. 
Bütün bu anlaşmalar, görünüşte iki blo
ka ayrılmış olan sömürgeci Avrupa dev
letlerinin Osmanlı topraklarını paylaşmak 
hususunda ittifak edebildiklerini ve İtal
ya'nın kendisine bazı bölgeler bırakılacak 
olursa gelecekteki büyük savaşta mütte
fiklerinden ayrılabileceğini gösteriyordu. 

İtalya, büyük devletlerin desteğini sağ
ladıktan sonra Trablusgarp'a saldırmak 
için bahaneler aramaya başladı. Bölgeyi 
içten ele geçirebilmek amacıyla orada 
okullarla birlikte Banco di Roma' nın bir 
şubesini de açmış. bütün yatırımların 
kendi firmalarınca yapılmasına ve yerli
lerden toprak satın alınmasına çalışmış
tı. Durumu kavrayan Vali Müşir İbrahim 
Paşa kendilerine engel olmaya kalkışınca 
onun değiştirilmesi için Osmanlı yöneti
mini zorlamaya başladılar. Babıali bu bas
kılar karşısında İbrahim Paşa'yı görevden 
almış. fakat yeni bir vali tayin edememiş
ti (Ağustos 1911). Üstelik İtalyan basını 
açıktan açığa askeri hazırlıklardan söz 
ederken istanbul hükümeti Trablusgarp'ı 
takviye etmek yerine oradaki askerlerin-



den bir kısmını Yemen'e göndermek üze
re geri çekmişti. Roma'daki elçi Kazım 
Bey'in uyarıları da etkisiz kalmıştı . 

1911 Martında ikinci defa başbakanlığa 
gelen Giovanni Gioletti , uluslararası iliş
kileri ve Akdeniz'deki iklim şartlarını göz 
önüne alarak Trablusgarp için sonbahar
da harekete geçmenin en uygun oldu
ğuna karar verdi. Bu sebeple 26 Eylül 
1911 'de Almanya'ya üçlü ittifakı yenile
rneye hazır olduğunu bildirirken Kuzey 
Afrika'da savaşa girişrnek için de izin is
tedi. Almanya, kararın doğrudan doğru
ya İtalya hükümetine ait olduğu cevabını 
verince 28 Eylül'de Babıali 'ye yirmi dört 
saat süreli bir ültimatom vererek Trab
lusgarp ve Bingazi'deki menfaatleri za
rar gördüğü için buraları işgal edeceğini 
bildirdi ve oradaki kuwetlerin boşaltılma
sını istedi. Osmanlı hükümeti ertesi günü 
verdiğ i cevapta bölgede İtalya için hiçbir 
tehlike bulunmadığını, yine de görüşme
ler yoluyla yeni imtiyazlar tanımaya hazır 
olduğunu bildirdi. Ancak İtalya , beklediği 
cevabı alamadığını öne sürerek aynı gün 
Osmanlı Devleti ile savaş haline girdiğini 
açıkladı. Güçlü donanmasıyla 1 Ekim'de 
Trablusgarp ' ı abluka altına alan İtalya 
Tobruk. Derne ve Bingazi 'ye çıkartma 
yaptı. Bölgedeki Osmanlı kuvvetleriyle 
yerlilerden oluşturulan birlikler Derne iç 
kesimlerinde tutunmaya çalışırken İtal
yanlar önce Trablusgarp'ı (9 Ekim). arka
sından Bingazi'yi (2 ı Ekim) ele geçirdiler 
ve S Kasım 1911'de bölgeyi kendi toprak
larına kattıklarını ilan ettiler. Ancak impa
ratorluğun bu uzak parçasını savunmaya 
koşan Enver ve Mustafa Kemal gibi genç 
subayların idaresinde ummadıkları bir 
mukavemetle de karşıtaşıp Osmanlı yö
netimini barışa zorlayabilmek için savaşı 
Anadolu sahillerine, Ege denizine aktar
maya karar verdiler. Nitekim bir İtalyan 
filosu 24 Şubat 1912'de Beyrut'u bom
bardıman etm iş, 18 Nisan'da Çanakkale 
Boğazı ile Sisarn adasına saldırmış , ada
ları Anadolu'ya bağlayan haberleşme 
kabloların ı kesmiş. 23 Nisan'da Çeşme 
telgraf merkezini tahrip etmişti. Bun
ları Rodos ve Oniki Ada'nın işgali izledi. 
28 Nisan 1912'de Astropalya (Stampalia) 
adasına çıkan İtalyan birlikleri yerli Rum
lar tarafından merasimle karşılandılar. 4 
Mayıs'ta da 6000 kişilik bir İtalyan birliği 
Rodos'a çıktı. Adadaki Türk birliği 1 00 ka
dar zayiat verdikten sonra teslim olmak 
zorunda kalmış ve ada 16 Mayıs'ta işgal 
edilmişti. 9-20 Mayıs arasında da öteki 
adalar İtalyanlar'ın eline geçti. Rodos'taki 
İtalyan işgal kumandanı yayımladığı bil-

diride hükümetinin adayı kendi egemen
liği altına aldığına dair bir ifade kullanına
yıp savaşın gidişinin bir sonucu olarak ge
çici işgalden söz ettiği halde öteki adalar 
halkına hitap eden bildirilerde Osman
lı egemenliğinin sona erdiği öne sürül
müştü . 

İtalyanlar'ın bu saldırıları Babıali'nin on
lara karşı bazı girişimlerde bulunması
na yol açtı. İta lya'dan ithal edilen bütün 
mallardan alınan gümrük resmi o/o 1 OO 'e 
çıkarıldı. Osmanlı topraklarında oturan 
ruhban, dul kadın ve işçiler dışındaki İtal
yan tebaasının sınır dışı edilmesi karar
laştırıldı. Öte yandan Meclis-i Meb'Gsan'
da Trablusgarp'ın savunması için gerekli 
tedbirleri almadığı gerekçesiyle İbrahim 
Hakkı Paşa kabinesi için soruşturma açıl
ması istendi. Bu arada Rodos ve Oniki 
Ada'nın işgali Yunanistan'ı da harekete 
geçi rmişti. Hatta onların faaliyetlerine 
karşı 17 Haziran 1912'de Patmos adasın

da bir araya gelen ada temsilcileri bir Ege 
devleti kurarak Yunanist an'la birleşrnek 
istediklerini açıklamışlardı. 

Bunlar cereyan ederken Osmanlı yöne
timiyle İtalya arasında barış için temas
lar başladı. İki tarafın delegeleri 12 Tem
muz 1912'de Lozan'da bir araya geldiler. 
Osmanlı temsilcisi başlangıçta Şura-yı 

Devlet Başkanı Said Halim Paşa iken onun 
geri çağrılmasıyla görüşmeleri Mehmed 
N abi ve Rumbeyoğlu Fahreddin yürüttü. 
Sonunda 1 S -18 Ekim 1912 tarihleri ara
sında bir gizli antlaşma ile onun eklerini 
teşkil eden bir barış antiaşması ve üç ayrı 
protokol imzalandı. U şi (Ouchy) ya da Lo
zan anlaşmaları diye anılan bu belgelerle 
Osmanlı hükümeti Trablusgarp ve Binga
zi'yi İtalya 'ya terkediyor. İtalya da Rodos 
ve Oniki Ada'yı geri vermeyi kabulleniyor
du. Ancak bu geri veriş , Trablusgarp ve 
Bingazi'deki bütün Osmanlı askeri kuv
vetleriyle sivil memurlarının geri çekilme
si gibi önemli bir şarta bağ lanmıştı. İtal 
yanlar bu şartın yerine getiritmediğini 
öne sürerek ve o sırada başlayan Balkan 
Savaşı ' ndan dayararianarak Rodos ve 
Oniki Ada 'yı Türkiye'ye geri vermediler. 
Böylece U şi Antiaşması ile "savaş işgali" 
halinden çıkıp "rehin e olarak işgal" duru
muna geçen adalardaki İtalyan yönetimi 
1. Dünya Savaşı'nın patlak vermesiyle tam 
hükümranlığa dönüştü . Üçlü ittifaktan 
ayrılıp üçlü itilafa yanaşmayı tercih eden 
İtalya , 26 Nisan 191 S'te söz konusu dev
letlerle imzaladığı Londra Antiaşması ile 
işgal altında bulundurduğu Rodos ve On
iki Ada'nın egemenlik hakkını koruduğu
nu İtilaf devletlerine kabul ettirdi. Buna 

İTALYA 

dayanarak Osmanlılar'a karşı savaşa gir
diğinde U şi Antiaşması'nın kendisine yük
Iediği mecburiyetleri tanımayacağını ilan 
etmişti. Bu yüzden Sevr Antiaşması ' nın 

122. maddesiyle Osmanlı hükümeti Ro
dos, Oniki Ada ve Meis adası üzerindeki 
bütün haklarından İtalya lehine vazgeç
mişti. Milli Mücadele sonundaki Lozan 
barış görüşmelerinde Meis adasının du
rumu şiddetli tartışmalara sebep oldu. 
Ancak sonunda orası da Rodos ve Oniki 
Ada ile birlikte İtalya'ya bırakıldı (md . ı 5). 
Meis civarındaki küçük adacıkların duru
mu ise yıllarca sonra 4 Ocak 1932'de im
zalanan Ankara Antiaşmas ı ile çözüme 
bağlanabilmişti. İtalya , ll. Dünya Sava
şı 'na kadar hüküm sürdüğü bu adaları 
194S'te fiilen Yunanistan'a bıraktı ve 1 O 
Şubat 1947 Paris Antiaşması ile buralar
daki haklarından vazgeçti. 

Öte yandan U şi Antiaşması'na Trablus
garp'a tayin edilecek dini reisler. kadılar 
vb. hakkında Osmanlı yönetimine bazı 
haklar tanıyan bir gizli anlaşma da eklen
mişti. Bu anlaşmanın hükümleri de İtal
ya'nın çok geçmeden anlaşmayı tanıma

dığını ilan etmesi yüzünden işlerlik kaza
namadı. Buradaki İtalyan hakimiyeti l l. 
Dünya Savaşı'ndaki yenilgisine kadar sür
dü. Bir müddet İngiliz ve Fransız işgalin
de kalan ülke, 19S 1 'de Federal Birleşik 
Libya Krallığı ' nın kurulmasıyla bağımsız

lığına kavuştu. Böylece 1. Dünya Savaşı'
nın başlamasına kadar 18S.OOO mil kare
lik bir alanı sömürgeleştirerek bu yarışta 
Avrupa'da altıncılığı alan İtalya , ll. Dünya 
Savaşı ile bunların tamamını elinden çı
karmış oluyordu. 
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~ ŞERAFETIİN TURAN 

IV. ÜLKEDE İSLAMiYET 

İtalyanlar'ın İslam dini ve müslüman
larla tanışmaları VII. yüzyıla kadar uzan
makta ve ilk karşılaşmanın, 6S2'de müs
lüman Araplar'ın Sicilya'ya akın düzenle
yerek adayı ve Güney İtalya'yı ele geçir
mesiyle başladığı bilinmektedir. Sicilya'
daki Arap hakimiyeti 1061 yılındaki Nar
man istilasına kadar sürmüş ve İtalyan
lar bu dönemde islam ve müslümanlarla 
yüz yüze kalmıştır (bk siciLYA) . Puglia, 
Toskana. Liguria ve Sardinya gibi İtalya'
nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgele
rinde müslüman hakimiyetinin izlerine 
rastlanır. 

Mensuplarının sayısı açısından bakıldı

ğında İslam. Roma Katolikliği'nden sonra 
İtalya 'daki ikinci büyük din özelliği taşı
maktadır. Çoğunluğunu Fas, Senegal, 
İran. Pakistan. Mısır, Arnavutluk. Make
donya ve Kosova kökenli göçmenlerin 
oluşturduğu İtalya'daki müslüman nü
fusun sayısı 1996 yılında 300.000'e ulaş
mıştır. Yerli halktan mühtediler ve sayı

ları kesin olarak bilinmeyen, ancak yasal 
olmayan yollarla ülkeye girdikleri tahmin 
edilen müslümanlarla birlikte bu sayının 
SOO.OOO'i (2000) geçtiği hesaplanmak
tadır. 

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi 
İtalya'da da ülkeye göçmen işçi sıfatıyla 
gelen veya sığınınacı olarak kalanların 
oluşturduğu müslümanlar dini ihtiyaçla
rını karşılamak. yeni nesillere kültürel de
ğerlerini aktarmak amacıyla müesseseler 
kurmanın yollarını aramışlar, dernek ve 
camiler etrafında kimliklerini korumaya 
ve dini hayatlarını sürdürmeye çalışmış
lardır. İtalya'da sayıları 100-120 arasında 
olduğu tahmin edilen irili ufaklı ibadet-
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hane ve mescidler bulunmaktadır. Bun
ların dışında üç cami hizmete açılmıştır. 
Catimia'da 1980 yılında ibadete açılan 
ömer Camii'ni Milana İslam Merkezi ta
rafından yaptırılan Milana Rahman Camii 
( 1988) takip etmiştir. 1974'te proje hazır
lıkları başlatılmasına rağmen yapımına 

ancak 1984'te başlanan ve inşaatı sü
rerken de kısmen kullanılan Roma'daki 
Monte Antenne Büyük Camii'nin 21 Hazi
ran 1995 tarihinde resmi açılışı yapılmış
tır. Bu caminin inşa edildiği 30.000 m 2 '

lik arazi Roma Belediyesi tarafından tah
sis edilmiştir. 

İtalya 'daki müslümanlar arasında bazı 
tasawufı grupların varlığına rastlanmak
tadır. Senegal kökenli müslümanlar içinde 
yaygın olan Mürldiyye tarikatının özellikle 
italyanlar'dan bazılarının müslüman ol
masına vesile olduğu bilinmektedir. Tıca
niyye. Burhaniyye ve Derkaviyye de müh
tediler arasında taraftar bulan tasawufı 
akımlardır. Bunun dışında Cemaat-i i s
lami. Cemaat-i Tebliğ ve İhvan-ı Müsli
mln gibi dini grupların italya'da da uzan
tılarına rastlanmaktadır. italya'da daha 
geniş müslüman kitlenin dini ihtiyaçlarını 
karşılamak için çalışmalar yapan teşkilat

lar da kurulmuştur. 

Bu teşkilatların en eskisi, Roma Camii'
nin yapım projesini destekleyen ve 1966 
yılında kurulan i talya İslam Kültür Merke
zi'dir (Centro lslamico culturale d'ltal ia). Mer
kezin yönetimi . çeşitli İslam ülkelerinin 
Roma büyükelçilerinden oluşan bir kon
sey tarafından yürütülmektedir. Bu se
beple de resmi bir görünüm arzetmek
tedir. 1977'de kurulan Milana islam Mer
kezi ise (Centro lslamico) ülkenin en iyi or
ganize olmuş müslüman teşkilatlarından 
biridir. İtalya ' daki islami teşkilatları bir 
çatı altında toplayarak bir federasyon 

Ce nova 
Camii 

ve içinden 
bir görünüş 

oluşturmak amacıyla 1990 yı lında kuru
lan İtalya Cemaat ve islami Teşkilatlar 
Birliği (Unione delle comunite e delle organiz
zazioni lslamische in ltalia) aktif çalışmalar 
yürütmektedir. Bu kuruluş islam hakkın
da medya organlarını bilgilendirmekte ve 
müslümanların problem ve taleplerinin 
kamuoyunda tartışılmasına katkıda bu
lunmaktadır. Kuruluş tarafından iki ayda 
bir yayımlanan Il musulmano adlı der
ginin çıkarılmasına ekonomik sebeplerle 
ara verilmiştir. i talya Cemaat ve İslami 
Teşkilatlar Birliği. ülkedeki müslümanla
rın varlığının yasalarla belirlenmesi ve İs
lamiyet'in hukuken tanınması için hükü
metle ilk sözleşme projesi girişiminde bu
lunmuştur. Ülkedeki müslüman öğrenci
ler de kendi aralarında örgütlenerek İtal
ya Müslüman Öğrenciler Birliği'ni (Unione 
degli Studenti Musulmani in ltalia) faaliyete 
geçirmişlerdir. 

İtalya MOsevi Cemaatler B i r l iği'nin 
teşebbüsleri sariucu i talya Devleti'nin 
1989'da yasalaştırdığı resmen tanınma 
ve dini hakların temin edilmesini öngören 
hukuki düzenlemenin bir benzerinin ken
dileriyle de yapılması için çalışan müslü
manların istekleri şu noktalarda toplan
maktadır: Cami ve mescid i nşası için 
arazi tahsisi, mezarlıklarda müslümanla
rın defni için yer ayrılması . hastahane ve 
okul kantinleri gibi kamuya ait yerlerde 
islami usullere uygun hazırlanmış helal yi
yeceklerin bulundurulması , cuma ve bay
ram namaziarına ve dini bayramiara say
gı gösterilmesi. devlet okullarında isteğe 
bağlı olarak müslüman çocuklarına İsla
mi din eğitimi verilmesi imkanının hazır
lanması. hastahane. hapishane ve askeri 
kamplardaki müslümanların dini ihtiyaç
larının karşılanması. İslamiyet'in resmen 
tanınması için müslümanların İtalyan ma-


