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sındazikredilenhususlardahilindenihaîbirbarışantlaşmasıimzalandı.Müslümandünyasınıngözünüboyamakamacıyla15 EkimtarihliolarakdüzenlenendiğerbirbelgeyleTrablusgarpvilâyetiveBingazisancağınamuhtariyetverenvebirnâibisaltanatlabirkadı tayinedenpadişahemriyayımlandı.SaltanatnâibliğinekendisinevezirliktevcihedilerekŞemseddinBeymemuredildi.Böylecekamuoyundaİtalya’nınbumuhtareyaleteelkoymuşolarakgösterilmesiamaçlanıyordu(a.g.e., 
s.221). İtalyanlar’ın,TrablusveaskerîyöndendahaiyibirdirenişgösterenBingazitopraklarınıTürkkuvvetleriningeriçekilmesindensonratamamendenetimaltınaalmalarıuzunyıllarsürdü.1915yılınagelindiğindeİtalyanlarancakTrablusgarp,Hums,Bingazi,Derne,Beyzâgibisahildekibazıyerleridenetimaltındatutabilmişlerdi.Araphalkıbarışıvetopraklarınınİtalyanlar’aterkinihayalkırıklığıiçindekarşıladı.BalkansavaşlarındakiağırhezimetvesonOsmanlıtopraklarınınpaylaşımıİtalya’yıRodosvecivarındakiadalarıtahliyeetmesözündengeriçevirdi.TrablusgarpveBingaziiçinöngörülenmuhtariyetveniyâbetkâğıtüzerindekaldı.I.DünyaSavaşı’nınardındanİtalyanişgalleribirzamaniçinGüneyBatıAnadolutopraklarınadasirayetetti.OsmanlıDevleti,SevrAntlaşması’nın121.maddesiuyarıncaTrablusgarpveBingaziüzerindekibütünhaklarındanferagatetti.LozanAntlaşması’ndadabuhususayrıcateyitedildi.Buyerler1942yılınakadarİtalyansömürgesiolarakkaldıveancak1951’deuzunmücadelelersonundabağımsızlığınakavuştu.LozanAntlaşması’ndatasdikedilenRodosveOnikiAda’dakiİtalyanhâkimiyetiiseII.DünyaSavaşı’nınbitiminekadardevamettiveburalarısonundaYunanistan’adevredildi.TrablusgarpSavaşı,BalkandevletlerinibirarayagetirmesiveAvrupatopraklarındakikültürel,beşerî,dinîvesiyasalanlamdaasırlardırdevamedenOsmanlıvarlığınasonverenbüyükbirfelâketvebozgunayolaçmasındanötürühayatîönemarzeder.

BİBLİYOGRAFYA:AvânzâdeMehmedSüleyman, Trab lus garb, 

DevletiAliyyeİtalyaVekayiiHarbiyyesi,İs-
tanbul1327;H.vondemBorne, Der ita li enisch-

türkischeKrieg.19111912,Oldenburg1913;A.Sommerfeld,DeritalienischtürkischeKriegund
seineFolgen,Ber lin 1912; W.C.Askew, Eu rop a 

andItaly’sAcquisitionofLibya:19111912,
Durham-NorthCarolina1942;OrhanKoloğlu, 
TrablusgarbSavaşı(19111912)veTürkSu
bayları,An ka ra 1960; a.mlf.,TheIslamicPublic
Opi ni on du ring the Lib yan War 1911-1912, Tri-

askerlerinintahliyesindensonraRodos’unveişgaledilendiğeradalarıniadesiöngörülmekteydi.ÖteyandanTrablusgarpSavaşı’nınOsmanlıDevletiiçinbüyükbiryenilgiylesonaerecekolmasıküçükBalkandevletlerininbirarayagelmesininyollarınıaçmışbulunuyordu.BunlarınaralarındakiihtilâflarıbiryanabırakarakTürktopraklarınıpaylaşmaküzerenihaîbirhesaplaşmayahazırlandıklarınıngözlenmesiOsmanlıtarafıiçindahahayatîbirtehlikeninufuktabelirmesianlamınagelmekteydi.Buşartlaraltındaİtalyanbarışınıntambirteslimiyetiçindegerçekleşmesikaçınılmazdı.Nihayetİtalyanlar’ladoğrudangörüşmeaşamasınageçildi.İlktoplantıŞûrâyıDevletreisiSaidHalimPaşariyasetindekiTürkheyetiyle11Temmuz1912’deLozan’dayapıldı.17Temmuz’daSaidPaşakabinesininistifasısebebiyleSaidHalimPaşa28Temmuz’dadönmekzorundakaldı.İkieskisadrazamıdaiçinealanye nihükümet(bü yük ka bi ne),partilerüstübirnitelikteolmaküzereDoksanüçHar-biŞarkCephesiKumandanıGaziAhmedMuhtarPaşatarafındankuruldu.HariciyeNezâreti’neGabrielNoradonkyanEfendigetirildi.Yenihükümet5Ağustos’tabarışşartlarınıgörüşmeküzeretoplandı.SofyasefiriMehmedNâbiveRomaelçiliğindememurolarakçalışanRumbeyoğluFahreddinbeylerdenoluşanyenidelegeheyetinegereklitâlimatıvererek,Lozan’dabarışgörüşmelerininikincisafhasınıbaşlattı(13Ağustos).TrablusgarpveBingazi’ninterkininİslâmdünyasındaolumsuzetkilerbırakacağıendişesiyleBâbıâlida haziyadebunuörtecekformüllerüzerindedurmaktaydı:Butopraklarınİtalyanhâkimiyetinitanımaksızınmuhtariyetverilerekterki,padişahıtemsilenbirşahsınvekâleti,bölgeidaresininbuaşamalardansonraİtalyanlar’abırakılması,Şeyhİdrîs’ideiçinealacakbirgenelafilânı,İtalyanimtiyazlarındasavaşöncesidurumadönülmesi,bölgeninterkisebebiylebelirlibirtazminatödenmesi.Trablusgarp’ınilhakınınkayıtsızşartsıztanınmasıveburalardakiTürkaskerlerininçekilmesininardındanRodosvediğeradalarıntahliyesianamaddeolarakkalmayadevametti.BusıradaBalkandevletlerininaralarındakiittifaklaraçığaçıktıvesonpaylaşımiçinbirsavaşınçıkmasıaşamasınagelindi.Bugelişmekarşısındaartıkgörünüşüdeğilİstanbul’unkurtarılmasıönplanaçıkmaktaydı.Böyleceİtalyanlar’la18Ekim’deLozanyakınlarındakiUşi(Ouchy)kasaba

po li 1988; R.Simon, Lib ya Bet we en Ot to ma nism 

andNationalism:TheOttomanInvolvementin
LibyaduringtheWarwithItaly(19111919),
Ber lin 1987; HaleŞıvgın,TrablusgarpSavaşıve
19111912Türkİtalyanİlişkileri,An ka ra 1989; T.W.Childs,TrablusgarpSavaşıveTürkİtalyan
Diplomatikİlişkileri(trc.DenizBerktay),İstan-
bul1990;İsrafilKurtcephe,Türkİtalyanİlişkileri
(1911-1916), An ka ra 1995; ÖmerOsmanUmar,
“TrablusgarbSavaşıSırasındaİtalya’nınBeyrut’u
Bombardımanı”,AtatürkAraştırmalarıMerkezi
Der gi si, XVII/51, An ka ra 2001, s. 727-784; EttoreRossi,“Trab lus”,İA,XII/1, s. 449-450.

ÿKemalBeydilli

– —TREBINJAC, Ýbrahim
(1912-1982)

Bosnalý âlim.
˜ ™

14Ekim1912tarihindeSaraybosna’dadoğdu.1933’teGaziHüsrevBeyMedresesi’nden,1939’daYüksekİslâmŞeriatTeolojiOkulu’ndanmezunoldu.Ezher’debiryılokudu(193334).MemleketindeMustafaMujezinoviçveHamdiBerberoviç’inyanındaKur’ânıKerîm’iezberledivekırâatiseb‘ayıöğrendi.1933-1945yıllarıarasındaimamlıkveSaraybosna’dakiokullardadindersiöğretmenliğiyaptı.1944-1946yıllarındaGaziHüsrevBeyMedresesi’ndedersverdi.“ElHidâyet”adlıMüslümanÂlimlerBirliğiveantikomünistbirhareketolanGençMüslümanlar’laolanilişkisiyüzünden1946’dahapseatıldıveikiyılboyuncamahkemeyeçıkarılmadantutuklukaldı.
1948’deserbestbırakılmasınınardındangirdiğibirşirkette1965’inortalarınakadarçalıştı.HükümettarafındanGaziHüsrevBeyMedresesi’ndetekrarçalışmasınaizinverilince1965’ten1977yılındaemekliyeayrılıncayakadarburadagörevyaptı.OzamanlarYugoslavya’daİslâmîeğitimverenikiokuldanbiriolanbumedresedeiki defa yöneticilik yaptı. 1977’de Saraybosna’daİslâmîTeolojiFakültesi(bu
günİslâmîİlimlerFakültesi)açıldığındaburadakıraatvehadisokuttuveprofesörlüğeyükseldi.ElliyıllıkmeslekhayatıboyuncaSaraybosna’dakibirçokcamideimam,hatip,vâizolarakdagörevyapanTrebinjachutbeleriBoşnakça’yaçevirenilkhatiplerdenbiridir.Trebinjac16Ekim
1982tarihindeSaraybosna’davefatetti.KomünizmyönetimizamanındamüslümankamuoyuveözellikleGençMüslümanlarhareketitarafındansaygıduyulanâlimlerarasındaydı.Saraybosnacaddelerindenbirionunisminitaşımaktadır.

Eser le ri.Trebinjac1930’luyıllarınbaşındanitibarengazetevedergilerdeyazdığıyazılarlagüncelmeseleleredairArapçave
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in the Su dan (London1948).Sudan’dafaaliyetgösterenmisyonerteşkilâtlarınınİslâm’avemüslümanlarakarşıtutumununelealındığıbireserdir.3. Is lam in 
the Su dan (London1949,1965).İslâm’ınSudaniçinönemininsözkonusuedildiğieserdebuülkedeİslâm’ınnasıluygulandığıvehalkarasındanasılyaşandığıincelenir.MüellifingözlemlerinedayananbuesertarihleilgilibirgiriştensonraSudan’daİslâmîpratiklervetarikatlarhakkındaönemliayrıntılariçerir.4. Is lam in 
Et hi opia (London1952).BiröncekieserindevamıniteliğindeolupmüellifinAfrika’daİslâmvemüslümanlariçinyazdığıeserlerinEtiyopyailealâkalıkısmıdır.İslâm’ınbubölgeningöçebeveyerleşikhalklarıarasındakietkisini,yerelkültürlerleetkileşiminiortayakoymayıamaçlamaktadır.AyrıcaeserdeEtiyopya’daİslâmHıristiyanlıkmücadelesi,müslümankabilelervetarikatlarhakkındaönemlibilgilermevcuttur.5. Is lam in West Af ri ca (Oxford
1959).BatıAfrika’daİslâmvetarikatlarhakkındadeğerlibilgileriçerir.Eserin88-101.sayfalarıarasıKadirÖzkösetarafından“BatıAfrika’daTasavvufAkımlarınınEtkisi”başlığıileTürkçe’yeçevrilmiştir
(DinbilimleriAkademikAraştırmaDer
gi si,III[2003/2],s.153168). 6. A His-
tory of Is lam in West Af ri ca (London 

1962,1970,1974,1975,1982,1985).BatıAfrika’daİslâm’ınyayılışıhakkındadır.7. 
Is lam in East Af ri ca (Oxford1964,1971,
1980).DoğuAfrika’yaİslâm’ıngirişi,Afrika Müslümanlığı’nın özellikleri, halkarasındakiinançlarveİslâm’ınbölgedekitoplumsaletkileriyleilgilibirçalışmadır.
8. The Inf lu en ce of Is lam upon Af ri ca 
(London1968,1980).MüellifinAfrika’daİslâm’laalâkalıolarakyayımladığıeserlerinbirözetiniteliğindedir.9. The Su fi Or-
ders in Is lam (Oxford1971,1973,1998). İslâmdünyasındatasavvufvetarikatlarıntarihselgelişimininelealındığıeseriAbdülkådirelBahrâvîel-Fı rašu’½-½û fiy ye 
fi’l-İs lâm adıyla Arapça’ya çevirmiştir
(Beyrut1997). 10. Chris ti anity among 
the Arabs in pre-Is la mic Ti mes (Lon
don1979).İslâmöncesidönemdeAraplararasındaHıristiyanlığınyayılışınadairdir.Müellifindiğerbazıeserlerideşunlardır:The Chris ti an Church and Mission s 
in Et hi opia (inc lu ding Erit rea and the So-

ma li lands) (London1950), The Christia n 
Church and Is lam in West Af ri ca (Lon
don1955), Two Worlds are Ours, A 
study of Ti me and Eter nity in Rela tion 
to the Chris ti an Gos pel Freed from 
the Tyranny of the Old Testament 

– —TRIMINGHAM, John Spencer
(1904-1987)

Ýngiliz þarkiyatçýsý
veAfrikaÝslâmtarihiaraþtýrmacýsý.

˜ ™

17Kasım1904’teThorne’de(İngiltere) doğdu.BabasıJohnWilliamTrimingham,annesiAliceVentress’tir.BirminghamÜniversitesi’ndesosyalbilimler,OxfordÜniversitesi’ndeArapçaveFarsçaokudu.WellsTheologicalCollege’dakiliseadınarahiplikeğitimialdı.MısırveBatıAfrika’damisyonerlikyaptığıyıllarda(19371953) BatıAfrika’daİslâm’ınyayılışı,tasavvufvetarikatlarhakkındaçalışmalaryürüttü.İlkolarakAraplar’adairaraştırmasındahıristiyanlarınİslâm’ayaklaşımınıelealdı.ArdındanAfrika’daİslâmtarihiveburadakitasavvufî faaliyetlerikonualaneserleryayımladı.1953-1964arasındaGlasgowÜniversitesi’ndeAraplarveİslâmtarihiyleilgiliderslerokuttu.1964-1970yıllarındaBeyrutAmerikanÜniversitesiTarihBölümü’ndemisafiröğretimüyesiolarakbulundu.YineBeyrut’takiöğretimkurumlarında ilâhiyatkonusundadersverdi.6 Mart1987’deLingfield’daöldü.Trimingham’ıneserleri,bugünbaştaBatılılarolmaküzereAfrika’yadairaraştırmayapanlariçinvazgeçilmezkaynakolarakkabuledilmektedir.BueserlerdeAfrika’dakiyereldinler,YahudilikveHıristiyanlıkileİslâm’ınAfrika’yagirişiveyayılmasıhakkındaönemlibilgileryeralır.Ayrıcabölgenincoğrafîyapısı,HıristiyanlıkveMüslümanlıkarasındakimücadele,müslümankabilelerindağılımı,bölgenintanınmışmüslümanşahsiyetlerianlatılır.Trimingham,özellikleAfrika’dakisûfîlervetasavvufîakımlarlaİslâm’ınyayılışındabunların rolleriüzerindedurur.BubağlamdabölgedeyaygınolanTicâniyye,Kådiriyye,Şâzeliyye,Senûsiyye,ArûsiyyeSelâmiyye,Îseviyye,Rahmâniyyegibitarikatlar,bunlarınşeyhleriylemüntesipleriveAfrika’dakietkilerielealınır.Bubilgilerdahaçokbizzatmüellifintesbitvemüşahedelerinedayandığındanantropolojikaçıdandadeğerlidir.Trimingham’ıneserleriArapça’yayeterincehâkimolmadığı,anakaynaklarıdeğerlendiremediği,hattabukaynaklarıgörmediğiilerisürülerekeleştirilmiştir.AyrıcaHabeşistanilegünümüzdekiEtiyopya’nıncoğrafîsınırlarınıbelirlemedeyetersizkaldığısöylenmektedir.
Eser le ri. 1. Su dan Col lo qu ial Ara bic 

(London1946).Arapça’nınSudanlehçesiüzerineyapılmışilkönemliçalışmalardandır.2. The Chris ti an Ap pro ach to Is lam 

TürkçemakaleleriBoşnakça’yaçevirmiş,ilkzamanlarMansurtakmaadınıkullanmıştır.1. Ne ko li ko opas nih drust ve nih 
bo les ti (Bazıtehlikelisosyalhastalıklar,
Sarajevo1944).Vaazlarındanoluşur.2. 
Upu ta u araps ko pis mo (Arapalfabesi
negiriş,Sarajevo1967). 3. Tedzvid: Pra-
vil no ucen je Kur’ana (Tecvid:Kur’an’ı
düzgünokumarehberi,Sarajevo1973,
KâmilSilajdzicilebirlikte).Sonikieserderskitabıdır.Öğrencilerineokuttuğuhadisdersinotlarıylabazıçevirileri(Mu
ham med Hü se yin Hey kel’in ¥ayâtüMu
¼am medadlıeseriyleYaşarNabiNayır’ın
Adem ile Hav vaadlıromanı)henüzyayımlanmamıştır.TrebinjacayrıcaNedîmelCisr’inÆı½½atü’l-îmân bey ne’l-fel sefe 
ve’l-£ilm ve’l-ÆurßânadlıeseriniBoşnakça’yaçevirmiştir(Vje ro van je u Bo ga u 

svjet lu fi lo zo fi je, na uke i Kur’ana, Sa ra je vo 

1976).MuhammedAlielBâr’ınel-Emrâ-
²ü’l-cin siy ye: Esbâbühâ ve £ilâ cühâ adlıeserininBoşnakçaçevirisininsonundazinayadairbiryazısıdayeralmaktadır
(Spol ne bo les ti i Blud,trc.ZuhdijaAdilo
vi—,Sarajevo1998,2001).
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