TOPALOÐLU, Bekir

Teßvîlâtü’l-Æurßân (İstanbul20052011).
Farklı kişiler tarafından yapılan on altı
ciltliktahkikinilmîkontrolüveeditörlüğü
BekirTopaloğlutarafındangerçekleşti
rilmiştir. 4.MuvaffakuddinİbnKudâme,
Lüm£atü’l-i£tišåd (İstanbul1414/1993;
Kelâm İlm in e Gir iş kit ab ıyl a birl ikt e
basılmıştır). 5.Yûsufb.HilâlesSafedî,
Keşfü’l-esrâr ve hetkü’l-estâr (IV,İs
tanbulBeyrut2019).BahattinDartma’nın
tahkikettiğitefsirinilmîkontrolüveedi
törlüğüBekirTopaloğlutarafındanyapıl
mıştır.6.EbûŞekûresSâlimî,et-Temhîd
fî beyâni’t-tev¼îd (AnkaraBeyrut2017).
ÖmürTürkmen’intahkikettiğieserinilmî
kontrolüveeditörlüğüMuhammedAruçi
ilebirlikteBekirTopaloğlutarafındanger
çekleştirilmiştir.
Tercüme. 1. Arap Dili ve Edebiyatından Tercümeler (İstanbul1967,Hayred
dinKaraman’labirlikte). Arapça Okuma
Kitabı’nınbazıbölümlerinintercümesidir.
Eserpiyasayasürülmeyipsadecetalep
edenöğretmenleregönderilmiştir.2. İnsan, Kâinat ve Ötesi.A.CressyMorris
son’unMan Does Not Stand Aloneadlı
eserininArapçaçevirisindenyapılmıştır
(İstanbul1972,1986,6.bs.). 3. Kelile ve
Dimne.Eserinİbnü’lMukaffa‘tarafın
danyapılanArapçatercümesindençev
rilmiştir (İstanbul1978,1990,Hayreddin
Karaman’la birlikte). 4. Mâtürîdiyye
Akaidi.NûreddinesSâbûnî’ninbiyog
rafisiyleel-Bidâye fî u½ûli’d-dîn’intercü
mesivearaştırmanotlarındanoluşmak
tadır(Ankara1979). 5. İslâm Tasavvufu
Üzerine. İbn Haldûn’un Şifâßü’s-sâßil
li-teh×îbi’l-mesâßiladlıeserinitahkikve
neşreden (İstanbul19571958)Muham
medetTancî’ninbuesereyazdığı“Fi’t
Ta½avvufi’lİslâmî” adlı mukaddimenin
çevirisidir (İstanbul2002). 6. Te’vîlâtü’lKur’ân’dan Tercümeler.Namazsûreleri
ilebazısûreveâyetlerintercümesinden
oluşmaktadır (İstanbul2003). 7. Emâli
Tercümesi.SirâceddinAlib.Osmanel
Ûşî’nin manzumakaidrisâlesiolan elEmâlî’nintercümesidir (İstanbul2007).
8. Kitâbü’t-Tevhîd Açıklamalı Tercüme (Ankara2002;İstanbul2013,5.bs.).
9. Te’vîlâtü’l-Kur’ân Tercümesi (III,
İstanbul2015).BekirTopaloğlueserinI.
cildiyleII.cildinyarısınıtercümeetmiş,
II,IIIveIV.ciltlerinredaktörlüğünüyap
mıştır.Eserinneşrihalen (2016)Yusuf
ŞevkiYavuz’uneditörlüğündedevamet
mektedir.
1975yılındanitibarendüzenligünlük
tutanTopaloğlubirhâtıratkalemealmış
olupyayımlanmamıştır.
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TRABLUSGARP SAVAÞI
Ýtalya’nýn saldýrýsýna uðrayan
KuzeyAfrika’daki
Osmanlýtopraklarýnýn
kaybýna yol açan savaþ
(1911-1912).

—
™
—

™

1878 Berlin Antlaşması’nda Osmanlı
topraklarınınpaylaşımındanbirhisseko
paramamışolanİtalyayetersizgücüne
rağmenemperyalhayallerpeşindekoş
makta,diğersömürgecibüyükdevletlerle
kıyaslanamayacakkadarzayıfdurumdaki
askerîveekonomikdurumunuhesabaka
tarakyakınyerlerigözünekestirmektey
di.Hedeflediğiyeriseuzunzamanönce
Fransızhâkimiyetinegeçmiş,KuzeyAfri
ka’dakieskiOsmanlıtopraklarıolanTunus
veCezayirarasındakiTrablusgarpvilâyeti
ileBingazi (Cyrenaika)sancağıydı.İtalya
buemellerleburayabirtakımekonomik
yatırımlardayapmıştı.Tunus’unFransa
tarafındanelegeçirilmesiİtalya’nınbu
hedefinedahasıkısarılmasınayolaçmış
olmaklaberaberdevletlerarasıdengesi
yasetivedevletolarakkendigücü,başına
buyrukdavranmasınaimkânvermiyordu.

20Mayıs 1882’denberiİttifakdevletler
grubuna (Almanya,AvusturyaMacaris
tan)dahilisedeamacınaolumlubakıldığı
andaİtilâfgrubu (İngiltere,Fransa)için
deyeralmayahazırdı.Fransa’nıngeniş
lemesiniFas’adateşmiletmesi,Trablus
garpveBingazi’ninzaptıistikametindeki
“millîdava”yadahadahaklılıkkazandır
maktaydı.Türkidaresialtındagelişmedi
ğiniiddiaettiğibutopraklaramedeniyet
götürmesöylemisömürgeedinmepoli
tikasınıngerekçesiolarakilerisürülmekte
veböylekazanımlarbüyükdevletolmanın
göstergesisayılmaktaydı.İtalya’nınKuzey
Afrika’dakisonOsmanlıtopraklarınıişga
li,küçükBalkandevletlerinideharekete
geçirebileceğivebunları,aralarındakian
laşmazlıklarıbirtarafabırakarakOsmanlı
Devleti’ninAvrupa’dakihâkimiyetineson
vermeyeyönelteceğigibiendişeler,böyle
birgelişmeyemüdahaleetmesikaçınıl
mazolanAvusturyaMacaristan’ıRoma
karşısındaengelleyicibirpolitikaizlemeye
itmekteydi.İtalya’nınüçlüittifakiçinde
kalmayadevamedeceğiveBalkanlar’da
kidurumundeğişmesiniarzuetmediği
gibiBaşbakanGiovanniGiolitti’ninver
diğiteminatlarAvusturya’nınitirazlarını
yumuşatmaktaydı.Fransa’nınFaskrizi
yüzündenAlmanyaileuzlaşmayayakın
olması,İtalya’nınsaldırıplanlarınıvakit
geçirmedenuygulamayasokmasıgerekti
ğineişaretetmekteydi.1911sonbaharın
dadışsiyasettekigeneldengelerbüyük
devletlerinişgalesnasındasessizkalacak
larıgüvencesinivermekteydi.

MülkünsahibiolanOsmanlıDevleti’ne
gelince,II.Meşrutiyet’inilânındanberi
içindebulunduğukargaşadanötürüge
lişmelerinsistemlibirtarzdagözlendiğini
vegerekliönlemlerledüşmanınniyetle
rineengelolmayaçalışıldığınısöylemek
mümkündeğildirveözellikleiçsiyasette
İttihatveTerakkîFırkası’nınorduvehü
kümetpolitikalarındabüyükbirzafiyetin
oluşmasınayolaçtığıbilinmektedir.İtal
ya’nın askerî açıdan hareketegeçmesi
buşartlardabaşladı.Kasım 1908–Ocak
1910arasındaRomaelçiliğindebulunmuş
olmasındanötürüsadâretegelenvegöre
vine12Ocak1910’dabaşlayanHakkıPa
şa’nınkurduğuhükümetinİtalyansaldırı
sınakarşıtamamenhazırlıksızyakalanmış
olmanınmesuliyetinitaşıdığıaçıktır.Uzun
zamandanberipekçokkanaldangelen
uyarıhaberlerinerağmensavaşilânından
üçgünöncemeclisteyaptığıkonuşmada
sadrazam,Türkİtalyanilişkilerinindostça
birseyirtakipettiğinisöylemekteveİtal

ya’nınkesinlikleTrablusgarp’asaldırmak
gibi bir düşüncesi olmadığı teminatını
verebilmekteydi (Kurtcephe,s.69).Aksi
ortayaçıkınca,“Eskidenbizimdurumu
muzadüşeninkafasıvurulurdu”diyerek
istifaettiveyerineII.Abdülhamiddöne
mindenkalmaKüçükSaidPaşagetirildi.
SaidPaşa’nın,dostluğunabelbağlanan
Almanya’nınhareketegeçirilmesigirişi
mikarşılıkbulmadığıgibiİngiltere’yeya
pılan,Trablusgarp’aelkoyarakburasını
Mısırstatüsündeidaresinealmasıveya
yardımıkarşılığındaOsmanlıDevleti’nin
İtilâfgrubunagirmeyehazırolduğugi
biteklifleridekabuledilmedi.Bugarip
girişimler,devletiniçindebulunduğuça
resizlikkadardevletlerarasıdengelerin
dedikkatealınmadığınıgöstermekteydi.
İtalya’nınbüyükdevletlerinonayıalınma
danböylebirtecavüzekalkışamayacağı
nınbilinmesiicapederdivehükümetin,iç
siyasetçalkantılarıiçindeaçıkçagelmekte
olanbusaldırıyakarşıyetersizbazısev
kiyatdışındaciddibirönlemalamadığı
görülüyordu.Nihayetözelliklehilâfetko
numuveArapkamuoyuhesabakatılarak
Trablusgarp’ınsavaşmadanİtalya’yater
kedilmesisakıncalıbulunduğundansilâha
sarılmaktanbaşkabirseçenekkalmıyor
du,gerçektendemüslümanhalkİtalyan
saldırısınıİslâmiyet’eyapılmışbirtecavüz
olarakgörüyordu.BusebepleAvlonya’dan
Şam’a,Selânik’ten,Üsküp’tenBağdat’a
veAnadolu’nunKuzeyKaradenizkıyıböl
gelerinekadarhemenheryerdeyardım
toplanıyor,özellikleİttihatveTerakkîFır
kasıkulüplerivasıtasıylaiânetoplanması
başarılıbirşekildeyürütülüyordu.Mısır,
Hint iâne cemiyetlerine Cezayir ve Tu
nus’takimüslümanlarınyardımlarıdaek
leniyordu.Müslümanhassasiyetinerağ
menİtalyansaldırısındanötürü,Osmanlı
topraklarındayaşayançoksayıdakiİtalyan
vatandaşınıngözetimaltınaalınmasıve
yasınırdışıedilmesigibibiruygulamaya
diğerbüyükdevletlerintepkisindençeki
nildiğiiçingirişilmedi.Busebepleöfkeli
ahalininİtalyanlar’akarşıtaşkınlıklarda
bulunmasınıönleyecekzabıtaönlemleri
alındı.Büyükdevletlerinarabuluculuket
melerineimkânvermeküzereveyapılan
teşebbüslerinolumlusonuçverebileceği
beklentisindenhareketlebizzatHarbiye
NâzırıMahmudŞevketPaşa’nınTrablus
garp’takiaskerîâmirleresaldırıyaşimdilik
karşılıkverilmemesitüründengaripemir
lervermesiçaresizliğiyeterinceortaya
koymaktaydı (a.g.e.,s.77). 29Eylül’de
ilânedilensavaşkısazamandagerçek

boyutunaeriştiğindeisesahilkesimleri
nindışındakalaniçbölgehatlarınınmut
laksurettesavunulmasıvedüşmanıniç
kesimleregirmesininönlenmesi,direnişi
güçlendirmeküzereyerlihalkın,buarada
özellikleSenûsiyyetarikatıveonunşeyhi
SeyyidAhmedŞerîf’tenyardımistenmesi
öngörüldü;buistekumulanınüstündeve
Osmanlısonrasındadadevamedenbir
karşılıkbuldu.Gönüllüsubaylarınkatılımı
veyönlendirmesiyleetkilibirhalegetirilen
yerlihalkınsavunmayakatılışıvedirenişi
İtalyanişgaliniuzunyıllarsahilbölgelerine
hapsetti.Butopraklarınyapılanbarışuya
rıncaİtalya’yaterkedilmesindensonraki
yirmiseneiçindeişgalcilerinhâlâiçböl
geleregirebilmekiçinuğraşmaları,yerel
ahalininörgütlenmesihalindesömürgeci
devletlerinpekfazlaşanslarıolamayaca
ğınıaçıkçagöstermekteydi.Öteyandan,
dahabaştanberiOsmanlıdevletadam
larındaKuzeyAfrika’dakibutoprakların
eldetutulmasınınmümkünolmadığıka
naatihâkimdi,dolayısıylazevahirikurta
racakbirçözümehazırdılarveilkanlardan
itibarendebununyollarınıaradılar.Savaş
ilânınarağmenhükümetbarışçıçözümler
bulunacağıbeklentisiylehâlâİtalyanlar’a
karşıdirenilmemesivedüşmanlıklardan
kaçınılmasıyolundaemirlergönderiyordu.
Müslümanlarıntepkilerindenveİngiliz
ler’inOsmanlıhilâfetialeyhindekiplanla
rındançekinilmese,BosnaHersekilha
kındaolduğugibidurumbiroldubittiile
kabuledilebilecekti.

Preveze’dekibirOsmanlıtorpidosunun
topatutulmasıylaİtalyansaldırısısavaş
ilânındansonrahemenbaşladı.Trablus
garpBingaziönlerindekiabluka25-26Ey
lül’denitibarenzatenfiilîolarakuygulan
maktaydı,savaşınilânıylabudahadasıkı
laştı.Bölgedesavunmayayönelikherhan
gibirönlemalınmadığıveuzunzamandır
süregelenişgalleilgilisöylentilererağmen
askervesilâhyığınağıyapılmadığıgibi
mevcutaskerîgüçlerinönemlibirkısmı
daYemen’de1910’datekraralevlenenve
halensürmekteolupİtalyatarafındanda
desteklenenSeyyidİdrîsisyanınınbastırıl
masındakullanılmaküzeregönderilmişti.
İngilizler’inveFransızlar’ınengellemeleri
sebebiyleTrablusgarp’aMısırveTunus
üzerindenyardımgönderilmesimümkün
olmadı,Osmanlıdonanmasınınzayıfve
yetersizhalidenizyoluylaulaşılmasınıda
imkânsızkılıyordu.Ekimbaşındanitiba
renkablobağlantısıİtalyanlartarafından
kesilinceTrablusgarpİstanbularasında
haberleşmetamamenkoptu.Budurum
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yerelahalininveazsayıdakiOsmanlıkuv
vetlerinin, daha önce verilen emirlerin
aksine iç taraflara çekilmekten ziyade
düşmanistilâsınasahillerdenbaşlamak
kaydıylaşehiriçindekarşıkoymaazmine
halelgetirmediysedebaşlayanbombar
dımanadirenmeninimkânsızlığıkısaza
mandaanlaşıldıvesahillerdenuzaklaşa
rakiçtaraflaraçekilmekkaçınılmazhale
geldi.Trablusgarpşehri9Ekim’deteslim
olmakzorundakaldı.BirgünönceTobruk
elegeçirilmiş,ardındanDerne (16Ekim)
veBingazi(21Ekim)işgaledilmişti.
BazıOsmanlıgönüllüsubaylarınınMısır
veTunusüzerindengizliceTrablusgarp’a
varmalarıveyerelgüçleridüzenlemele
ri,düşmanakarşıdirenişinöndegelen
isimlerindenSüleymanelBârûnî’ninet
kinrolüveSenûsîşeyhiAhmedŞerîf’in
cihadçağrısıişgalkuvvetlerininbölgenin
içlerine doğru ilerlemesini güçleştirdi.
Osmanlısubayları,Derne’nin 15km.do
ğusundakiAynülmansûr’dadoğu,batıve
kuzeycephelerinetaksimedilenBingazi
GenelKarargâhı’nıkurdular.EnverBey1
Aralık1911’deburayagelerekkırkkadar
subayve400askerdenoluşankarargâhın
kumandasınıüstlendi.Orduyakatılangö
nüllüsubaylararasındabulunanMustafa
Kemaldoğucephesinin (Tobruk/Derne)
kumandasınıüstlendi,buradamartekim
arasındasürençatışmalarıyönetti.Enver
Bey’infaaliyetleriözellikleSenûsîşeyhive
çevredekikabilelerleolanmünasebetaçı
sındanönemkazandı,kendisininpadişah
sarayınadamadadayıolmasıkonumuna
değerkatmakta,Enverdebunuabarta
raköneçıkartmaktaydı.EnverBey,Senûsî
ailesindenevlenipOsmanlıhâkimiyetinin
resmensonaermesininardındanbirArap
hilâfetininönderliğinesoyunması(Simon,
s.147)gibirollerinbiçildiğiyaklaşımlarıve
söylemleriiçindeyerliahalininörgütlen
mesiveetkinbirdirenişinoluşturulmasın
dabaşarıkaydetti.İtalyankuvvetlerinin,
işgaldensonraTrablusgarpvaliliğinetayin
edilenNeşetveAliFethibeylerinkumanda
ettikleriTürkbirliklerikarşısındakizayiat
veyenilgisibununbirgöstergesioldu(23
Ekim1911).İtalyanhükümetibugelişme
karşısındatelâşakapılarakTrablusgarp
veBingazi’ninilhakedildiğinedairbirbe
yannâmeyayımladı (5Kasım1911). Başarısızlık,OsmanlıDevleti’ninbaşkacep
helerdedesıkıştırılmasıveişgalikayıtsız
şartsıztanıyacakbirbarışayanaştırılması
arayışınıberaberindegetirdi.
SavaşınYayılması.Adriyatik’tekiTo
katveAlpaguadlıikitorpidodahasavaş
607

TRABLUSGARP SAVAÞI

ilânındanbirgünöncesaldırıyauğradı,
Tokatsafdışıedildi,PrevezeLimanı’na
kaçan diğer gemi ise burada bulunan
Hamidiyetorpidosuylabirliktebatırıldı.
İtalya’nınbusulardakietkinliğiYunanis
tanileAvusturyaMacaristan’ırahatsız
ettivesavaşınbaştavarılananlaşmaya
aykırıolarakküçükhükümdarlarınınOs
manlılar’ınelindekalansontopraklarıda
paylaşmaküzereçeşitliaskerîvesiyasî
hazırlıklariçindeolduğuBalkanlar’ayayıl
masıihtimalitedirginlikyarattı.Buarada
BeyrutönlerindebulunanOsmanlıgemi
lerisavaşilânısebebiyleâcilenÇanakkale
Boğazı’nagirmeküzereyolaçıktı.İkieski
zırhlı,ikiyaşlıkruvazörvebirkaçtorpi
dodanoluşandonanmaBoğaz’daniçeri
girmeyibaşardıveİtalyanlar’ınburayaya
pabilecekleribirsaldırıiçinkonumlandı.
BudurumdaTrablusgarpiledenizbağ
lantısıdakesilmişoluyordu.
Trablusgarp’ıilhakettiğinedairİtalyan
lar’ınyayımladığıbeyannâmepratiktepek
anlamifadeetmiyordu,zirabölgeninkıyı
şeridindekibelirliyerlerdışındadenetimi
gerçekleşmişdeğildiveyereldirenişse
bebiyledebununkısazamandaolabilece
ğindenşüpheduyuluyordu.Budurumda
savaşalanınınAnadolukıyılarınakaydırıl
ması,İzmirLimanı,çevresindekiadalarla
RodosveBeyrutgibihedeflerinzorlanma
sıgündemegeldi,bununiçindevletlerin
muhtemelitirazvekaygılarıdiplomatik
yollardan teskin edildi. Bu ihtimallere
BâbıâlitarafındanÇanakkaleBoğazı’nın
kapatılmasıveİtalyanvatandaşlarınınsı
nırdışıedilmesigibiönlemlerlekarşılık
verilmekistenmesibüyükdevletlerinitira
zınayolaçtı.Osmanlıhükümetibüyükbir
çaresizlikiçindekaldı,HariciyeNâzırıÂsım
Bey’inFransızelçisiyleyaptığıgörüşme
neticesindeİtalyansaldırılarınıngenişle
yeceğivebüyükdevletlerinhareketsizka
lacağıanlaşıldı(Kurtcephe,s.106).
İtalya’nınilkhedefiBeyrutoldu.Başta
Fransaolmaküzerediğerbüyükdevlet
lerinözellikleticarîçıkarlaraçısındanilgi
duyduğubuşehrinbombalanması,Trab
lusgarp’ınİtalya’yaterkihususundaOs
manlıDevletiüzerindebirbaskıkurulma
sınayolaçabilirdi.İtalyansavaşgemileri
limandakidenizvasıtalarınıbatırdı,şehre
atılantoplartahribataveölümlereyolaçtı
(24Şubat1912).Yalnızcaobölgede (Ha
lep,Suriye,BeyrutvilâyetleriveKudüs
sancağı)yaşayanİtalyanlar’ınsınırdışı
edilmesikararıbusaldırısonundaverildi.
Boğaz’ınkapatılmasıylailgiligirişimlerne
ticedebüyükdevletlerihareketegeçirdiy
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sedebuesasenTrablusgarp’tasaplandığı
bataktanbunlarınyardımlarıylaçıkmayı
bekleyenİtalya’nınarzuettiğibirgeliş
meydi.İtalya9Mart’taBeyrutsaldırısına
sonverdiğiniilânederkenbüyükgüçlerin
OsmanlıDevleti’nibarışa,dahadoğrusu
Trabslusgarp’ı terketmeye yanaştırma
baskılarıdahabirağırlıkkazandı.İtalyan
gemilerininAdalardenizindekifaaliyetleri
veÇanakkale’yesaldırısöylentilerisavaşa
yenibirboyutkazandırdı.Nitekimdüşman
filosu18Nisan’daBoğazgirişinegeldive
giriştekitabyalarıtopatuttu.Bugelişme
üzerinesayıları 50.000’ibulduğutahmin
edilenİtalyanvatandaşlarınıntamamının
sınırdışıedilmesinekararverildi,ancak
bu2000kişiyeisabetedengöstermelikbir
uygulamaolarakkaldı.Boğazlar’ınticaret
gemileridahiltamamenkapatılmasıayrı
birproblemyarattıvepekuzunsüreliol
madı,2Mayıs1912’detekrarticarîtrafik
serbestbırakıldı.İtalya17-18Temmuz’da
Boğaz’aikincibirsaldırıteşebbüsündebu
lunduveBoğazgirişindekitabyalartopa
tutuldu.Busonsaldırı,büyükdevletlerin
itirazlarısebebiyleOsmanlıDevleti’ninBo
ğazlar’ıkapatmairadesiolmadığınıtekrar
ortayakoydu.

İzmiryakınlarındakiAlaçatıveIlıcatel
siztelgrafhatlarınınveRodosSakızLim
niBozcaadaSelânikgibidiğerhatların
tahribi, Sisam gibi bazı adaların topa
tutulmasıvedahasonrakiBoğazsaldı
rılarınınardındanyenihedeflerbelirlen
mesiaşamasınageçildiğindeRodosve
çevresindekiadaların (OnikiAda)işgali
İtalyansavaşınınenönemlimerhalesini
teşkiletti.Rodos’unişgali24Nisan1912
tarihindebaşladı,adadakarşıkoyacakye
terlisayıdaaskerîgüçyoktu,yerliRum
ahalinindeİtalyanlar’ınyanındaveTürk
ler’inkarşısındayeralmasışaşırtıcıdeğil
di.AdanınaskerîkumandanıAbdullahBey
sayılarıancak 920kadarolanbirlikleriyle
sonundateslimolmakzorundakaldı (17
Mayıs).İtalyandonanmasımayısayıiçin
deçevreadalarındaişgalinitamamladı,
böyleceRodosveOnikiAdaileyakınlarda
kidiğeradalarelegeçirilmişoldu.Bütün
bugelişmeleresnasındaEge’debayrak
gösterenbirTürkgemisinerastlanmadı.
İzmir’esaldırıveyaSakızadasınınişgali
iseİngiltereveAvusturyaMacaristan’ın
karşıçıkmasıylaönlendi.HarbiyeNâzırı
MahmudŞevketPaşa19Mayıs’taçektiği
birtelgraflabuişgalleriTrablusgarp’taki
kumandanlaratebliğettiveyinedeTrab
lusgarp’ınİtalya’yabırakılmasınınsözko
nusuolmadığınıbildirdi.Böyleceİtalyan

uçaklarınınhavadanattıklarıveverdikleri
abartılızafervehezimethavadisleriyle
mâneviyatkıranbroşürlerinekarşılıkve
riliyordu.AncakOsmanlıhükümetininbu
işgallerkarşısındagelişmeleribüyükdev
letlernezdindeprotestoetmektenbaşka
yapacağıbirşeyiolmadığıdaortadaydı.
SavaşınbirdiğeruzakcephesiKızılde
niz’dekiEritre’den (Habeşistankıyıböl
gesi)açıldı.Buradabirsömürgesahibiol
makisteyenİtalya,Adova’dautançverici
birhezimetyaşamış(1Mart1896),büyük
maliyetlerlesürdürülenuzunuğraşlardan
sonranihayetHabeşistan’ınbağımsızlı
ğınıtanımakarşılığındaEritre’yesahip
olmayıbaşarabilmişti(Ekim1896barışı).
Bölgedekisahilşeridinin,karşısındakiCid
deveYemenilebirliktevaktiyleOsmanlı
Habeşeyaletiniteşkilettiğibilinmekteydi.
İtalyansavaşıpatladığındaOsmanlıDevle
tiburadaisyanhalindekiİmamYahyâile
uzlaşmayolunagitti,ancakAsîrbölge
sindedevamedenŞeyhİdrîs’inisyanını
bastıramadı.Şeyhİdrîs,İtalyatarafından
paravesilâhladestekleniyordu.İtalyan
larkarayaayakbasmamaklaberaberde
nizlerdeönlerineçıkangemileribatırdı,
sahillerveadalardakiyerleşimbölgele
rini,buarada 21Temmuz 1912’deaçık
limanilânedilmişolmasınarağmenKızıl
deniz’dekiHudeydeLimanı’nıtopatuttu.
İtalyanablukasıvesaldırılarıekimayına
kadardevamettiveancakbarışınardın
dansonaerdi.Savaşınbutaraflardaki
evreleri,OsmanlıDevleti’niHabeşhükü
metiyleİtalyanlar’akarşıbirittifakkurma
düşüncesinesevketmişolmaklabirlikte
buhiçbirzamangerçekleşmedi (a.g.e.,
s.135137).
Mart1912tarihindenitibarenbarışgi
rişimlerielaltındanyürütülmeyebaşlandı.
Savaşınümitsizgidişi,OsmanlıDevleti’nin
ikihusustaolumlucevapverilmesihalin
deTrablusgarp’ınterkinerızagöstere
bileceğineişaretetmekteydi:Padişahın
hükümranlıkhaklarınınBerlinAntlaşma
sı’ndansonraBosnaHersekveBulgaris
tanemirliklerindeolduğugibikâğıtüze
rindedeolsasaklıtutulmasıvetaşıdığı
halifeliksıfatındandolayıyerelhalkındinî
bağlarınınkorunması.İslâmdünyasının
tepkisiveesasentartışılmaktaolanhalife
likkonumusebebiylebuhususlardışgö
rünüşükurtarmayayönelikti.İtalya’nında
dinîirtibatınkorunmasınayönelikçözüm
şekillerineaçıkvehattaTrablusgarp’tan
hissesine düşecek Düyûnı Umûmiyye
borçlarınınüstlenilmesinehazırolduğu
anlaşılmaktaydı.Trablusgarp’takiOsmanlı

askerlerinintahliyesindensonraRodos’un
veişgaledilendiğeradalarıniadesiöngö
rülmekteydi.ÖteyandanTrablusgarpSa
vaşı’nınOsmanlıDevletiiçinbüyükbirye
nilgiylesonaerecekolmasıküçükBalkan
devletlerininbirarayagelmesininyollarını
açmışbulunuyordu.Bunlarınaralarındaki
ihtilâflarıbiryanabırakarakTürktoprak
larınıpaylaşmaküzerenihaîbirhesaplaş
mayahazırlandıklarınıngözlenmesiOs
manlıtarafıiçindahahayatîbirtehlikenin
ufuktabelirmesianlamınagelmekteydi.
Buşartlaraltındaİtalyanbarışınıntam
birteslimiyetiçindegerçekleşmesikaçı
nılmazdı.

Nihayetİtalyanlar’ladoğrudangörüş
meaşamasınageçildi.İlktoplantıŞûrâyı
DevletreisiSaidHalimPaşariyasetindeki
Türkheyetiyle 11Temmuz 1912’deLo
zan’dayapıldı. 17Temmuz’daSaidPaşa
kabinesininistifasısebebiyleSaidHalim
Paşa 28 Temmuz’da dönmek zorunda
kaldı.İkieskisadrazamıdaiçinealanye
nihükümet (büyük kabine),partilerüstü
birnitelikteolmaküzereDoksanüçHarbiŞarkCephesiKumandanıGaziAhmed
MuhtarPaşatarafındankuruldu.Hariciye
Nezâreti’neGabrielNoradonkyanEfendi
getirildi.Yenihükümet5Ağustos’tabarış
şartlarınıgörüşmeküzeretoplandı.Sofya
sefiriMehmedNâbiveRomaelçiliğinde
memurolarakçalışanRumbeyoğluFah
reddinbeylerdenoluşanyenidelegehe
yetinegereklitâlimatıvererek,Lozan’da
barışgörüşmelerininikincisafhasınıbaş
lattı(13Ağustos).TrablusgarpveBinga
zi’ninterkininİslâmdünyasındaolumsuz
etkilerbırakacağıendişesiyleBâbıâlida
haziyadebunuörtecekformüllerüzerin
dedurmaktaydı:Butopraklarınİtalyan
hâkimiyetinitanımaksızınmuhtariyetve
rilerekterki,padişahıtemsilenbirşahsın
vekâleti,bölgeidaresininbuaşamalardan
sonraİtalyanlar’abırakılması,Şeyhİdrîs’i
deiçinealacakbirgenelafilânı,İtalyan
imtiyazlarındasavaşöncesidurumadö
nülmesi,bölgeninterkisebebiylebelirli
birtazminatödenmesi.Trablusgarp’ın
ilhakınınkayıtsızşartsıztanınmasıvebu
ralardakiTürkaskerlerininçekilmesinin
ardındanRodosvediğeradalarıntahliyesi
anamaddeolarakkalmayadevametti.
BusıradaBalkandevletlerininaraların
dakiittifaklaraçığaçıktıvesonpaylaşım
içinbirsavaşınçıkmasıaşamasınagelindi.
Bugelişmekarşısındaartıkgörünüşüde
ğilİstanbul’unkurtarılmasıönplanaçık
maktaydı.Böyleceİtalyanlar’la18Ekim’de
LozanyakınlarındakiUşi (Ouchy)kasaba

sındazikredilenhususlardahilindenihaî
birbarışantlaşmasıimzalandı.Müslüman
dünyasınıngözünüboyamakamacıyla15
Ekimtarihliolarakdüzenlenendiğerbir
belgeyleTrablusgarpvilâyetiveBingazi
sancağınamuhtariyetverenvebirnâibi
saltanatla bir kadı tayin eden padişah
emriyayımlandı.Saltanatnâibliğineken
disinevezirliktevcihedilerekŞemseddin
Beymemuredildi.Böylecekamuoyunda
İtalya’nınbumuhtareyaleteelkoymuş
olarakgösterilmesiamaçlanıyordu(a.g.e.,
s.221). İtalyanlar’ın, Trablus ve askerî
yöndendahaiyibirdirenişgösterenBin
gazitopraklarınıTürkkuvvetleriningeri
çekilmesindensonratamamendenetim
altınaalmalarıuzunyıllarsürdü.1915yı
lınagelindiğindeİtalyanlarancakTrab
lusgarp, Hums, Bingazi, Derne, Beyzâ
gibisahildekibazıyerleridenetimaltında
tutabilmişlerdi.Araphalkıbarışıvetop
raklarınınİtalyanlar’aterkinihayalkırıklığı
içindekarşıladı.Balkansavaşlarındakiağır
hezimetvesonOsmanlıtopraklarınınpay
laşımıİtalya’yıRodosvecivarındakiadaları
tahliyeetmesözündengeriçevirdi.Trab
lusgarpveBingaziiçinöngörülenmuh
tariyetveniyâbetkâğıtüzerindekaldı.I.
DünyaSavaşı’nınardındanİtalyanişgalleri
birzamaniçinGüneyBatıAnadolutop
raklarınadasirayetetti.OsmanlıDevleti,
SevrAntlaşması’nın 121.maddesiuya
rıncaTrablusgarpveBingaziüzerindeki
bütün haklarından feragat etti. Lozan
Antlaşması’ndadabuhususayrıcateyit
edildi.Buyerler1942yılınakadarİtalyan
sömürgesiolarakkaldıveancak 1951’de
uzunmücadelelersonundabağımsızlığı
nakavuştu.LozanAntlaşması’ndatas
dikedilenRodosveOnikiAda’dakiİtalyan
hâkimiyetiiseII.DünyaSavaşı’nınbitimi
nekadardevamettiveburalarısonunda
Yunanistan’adevredildi.TrablusgarpSa
vaşı,Balkandevletlerinibirarayagetir
mesiveAvrupatopraklarındakikültürel,
beşerî,dinîvesiyasalanlamdaasırlardır
devamedenOsmanlıvarlığınasonveren
büyükbirfelâketvebozgunayolaçmasın
danötürühayatîönemarzeder.
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14Ekim1912tarihindeSaraybosna’da
doğdu.1933’teGaziHüsrevBeyMedrese
si’nden,1939’daYüksekİslâmŞeriatTe
olojiOkulu’ndanmezunoldu.Ezher’debir
yılokudu(193334).MemleketindeMusta
faMujezinoviçveHamdiBerberoviç’inya
nındaKur’ânıKerîm’iezberledivekırâati
seb‘ayıöğrendi.1933-1945yıllarıarasında
imamlıkveSaraybosna’dakiokullardadin
dersiöğretmenliğiyaptı.1944-1946yılla
rındaGaziHüsrevBeyMedresesi’ndeders
verdi.“ElHidâyet”adlıMüslümanÂlimler
Birliğiveantikomünistbirhareketolan
GençMüslümanlar’laolanilişkisiyüzün
den1946’dahapseatıldıveikiyılboyunca
mahkemeyeçıkarılmadantutuklukaldı.
1948’deserbestbırakılmasınınardından
girdiğibirşirkette 1965’inortalarınaka
darçalıştı.HükümettarafındanGaziHüs
revBeyMedresesi’ndetekrarçalışmasına
izinverilince1965’ten1977yılındaemek
liyeayrılıncayakadarburadagörevyaptı.
OzamanlarYugoslavya’daİslâmîeğitim
verenikiokuldanbiriolanbumedresede
iki defa yöneticilik yaptı. 1977’de Sa
raybosna’daİslâmîTeolojiFakültesi (bu
günİslâmîİlimlerFakültesi)açıldığında
buradakıraatvehadisokuttuveprofe
sörlüğeyükseldi.Elliyıllıkmeslekhayatı
boyuncaSaraybosna’dakibirçokcamide
imam,hatip,vâizolarakdagörevyapan
TrebinjachutbeleriBoşnakça’yaçeviren
ilkhatiplerdenbiridir.Trebinjac 16Ekim
1982tarihindeSaraybosna’davefatetti.
Komünizmyönetimizamanındamüslü
mankamuoyuveözellikleGençMüslü
manlarhareketitarafındansaygıduyulan
âlimlerarasındaydı.Saraybosnacaddele
rindenbirionunisminitaşımaktadır.
Eserleri.Trebinjac1930’luyıllarınbaşın
danitibarengazetevedergilerdeyazdığı
yazılarlagüncelmeseleleredairArapçave
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