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GİRİş

Trablusgarb Savaşı, Osmanlı Devleti'nin çöküşüne yol açan fe-
laketler zincirinin önemli halkalarından birini teşkil eder. Bu savaş-
la başlayan yenilgile~ ve toprak kayıpları, Osmanh Devleti'ni Sevr'e
kadar sürüklemiştir. ltalya'nın Trablusgarb hakkındaki niyeti ve bu-
nu gerçekleştirmek için yaptığı hazırlıklar bilindiği halde işbaşında
bulunan Hakkı Paşa Kabinesi, savaşa ihtimal vermeyerek gerekli
önlemleri almadığı gibi, yaptığı bazı askeri ve siyası düzenlemeler-
.le mevcut savunma imkanlarını da ortadan kaldırmıştır. Osmanlı si-
yası çevreleri, kapıyı çalan savaş. tehlikesini görememezlikten gel-
meye devam ettikleri bir sırada ıtalyan Hükumeti, savaş bahanesi
yaratı~ıak maksadıyla 2~ Eylül 1911 tarihli notayı vermiştir. Sözko-
nusu ıtalyan notasın~a ıttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin, cahil
ve mutaassıp halkı, ıtalyanlar aleyhine ,kışkırtmaları sonucu Trab-
lusgarp ve Bingazi havalisinde bulunan ıtalyanların can güv~nlikle-
rinin tehlikeye girdiği ileri sürülüyor; Osmanlı Devleti'nin ıtalyan-
lar aleyhine cereyan eden olaylara engelolamadığı iddia ediliyor ve
Biibıiili, Trablusgarb'a silah, cephane ve erzak göı:ıdermekle suçla-
narak şiddetle kınanıyordu. Osmanlı Hükumeti, lt~lyan noktasını
aynı gün cevaplandırarak tüm iddiaları reddetmiştir. !talya, aynı ge-
rekçeleri ileri sürerek 29 Eylül 1911'de Osmanlı Dev leti'ne savaş
ilan etmiştir. ı

MECLİs-İ MEBUSAN VE SAVAŞ

İtalya'nın Osmanlı Devle~i'ne savaş ilanı, Osmanlı kamuoyun-
da büyük bir infial yaratmış; ltalya'ya karşı izlediği politikadan do-
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layı ağır eleştirilere hedef olan Hakkı Paşa Kabinesi istifa etmiş-
tir. Yine hükümeti kurmakla görevlendirilen Said Paşa, göreve baş-
ladıktan sonra ilk iş olarak tatilde olan Osmanlı meclislerinin
normal açılış süresinden önce toplanması için girişimde bulunmuş-
tur.

14 Ekim 1911 günü toplanan Meclis-i Mebusan'da açılış nutku-
nu Sultan Mehmed Reşad adına Sadrazam Said Paşa okumuştur.
Nutkun başlangıcında ülkenin kalkındınlması için yapılması düşü-
nülen işlere değinilrnek gereği duyulmuştu. Bu işlere verilen önem
kısaca belirtil~ikten sonra ltalya'nın savaş ilanı konusuna geçiliyor-
du. Padişah, ıtalya'yı haksız bir tecavüzde bulunmak, uluslararası
hukuk kurallarını hiçe saymak ve alışılagelmiş teamüllere bile uy-
mamakla suçluyordu. Mehmed Reşad'a göre, Osmanlı Devleti sava-
şın çıkmasından sorumlu taraf değildi. ıtalya'nın Trablusgarb üze-
rindeki emellerini gerçekleştirmek için yirmi dört saat süreli verdiği
ültimatom'a, Osmanlı Hükumeti, belirtilen zaman zarfında cevap
vermiş; mevcut anlaşmalara .ve Osmanlı Devleti'nin hukuk ve hay-
siyetine aykın olduğu ha!de ltalya'ya ekonomik imtiyazlar vermeye
razı olduğunu bildirmiş; ltalyan isteklerinin görüşülmesi için derhal
görüşmelere başlanmasını istemişti. Osmanlı Devleti'nin sav~şı ön-
lemek için gösterdiği bunca fedakarlığa ve iyi niyete rağmen ıtalya,
verilen cevabı dikkate almayarak savaş ilan etmişti. Hatt? savaş ila-
nına dair nota Osmanlı Hükumeti'ne verilmeden önce ltalyan do-
nanması Preveze'ye saldırmış; Trablusgarb ve Bingazi'yi bomba la-
mıştı.

Osmanlı Devleti savaş istemiyordu. Meseleyi barışçı yollardan
çözümlernek için büyük devletlerden arabuluculuk yapmaları isten-
mişti. Alınacak cevaba göre Türk devletinin hak ve menfaatlarını
korumak için gerekli her türlü tedbire başvurulması düşünülüyordu.
Padişah, Osmanlı halkının savaşta kendine düşeni yapacağına, bir-
lik ve beraberliğini devam ettireceğine olan inancını dile getiriyor-
du; Meclis-i Mebusan ve Meclis-i Ayan üyelerinin savaşa ilişkin
konularda gerekli duyarlılığı göstererek vatanın "selamet ve saade-
tini temin" edecek kararlar alacağına emin olduğunu söylüyordu .

.. Sultan Mehmed Reşat nutkunu, Osmanlı Devleti'nin izlediği
dış politikayı açıklayan şu sözlerle bitiriyordu:

"Diğer düvel-i muazzama ve hükümat-ı mücavire ile olan mü-
nasebatımızın, kemakan dostane ve halisane olduğını maal-
memnuniye beyan ederim. Hukuk-ı gayre tecavüz etmemek ve hu-
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kukumuzu muhafaza eylemekden ibaret olan meslekimizde sabi-
tiz."ı

Hakkı Paşa'nın istifasından sonra Sadrazamlığa getirilen Said
Paşa, kabinesini oluşturma çalışmalanna hemen başlamıştır. Bu ça-
lışmalar, Hariciye Nezareti'ne getirilmesi düşünülen Viyana Sefiri
Reşid Paşa'nın tutumu yüzünden gecikmiştir. Said Paşa, hükumeti
kurma görevi kendisine verilince, Reşid Paşa'ya bir telgraf çekerek
Hariciye Nazırlığını te~lif etmişti. Reşid Paşa, düşünmesi gerektiği-
ni söylemiş veçierh<ıl Istanbul'a gelmek üzere yola çıkmıştı. Onun
bu cevabını görevi kabul anlamında değerlendiren Said Paşa da Ha-
riciye. Nezareti'ne Reşid Paşa'yı getireceğini açıkladı. Fakat Reşid
Paşa Istanbul'a gelince görevi kabul etmedi. Yeni bir aday aranma-
ya başlandı. Bu badireli zamanda kimse bu makama gelmek istemi-
yordu. Sonunda görevi kabul edecek biri bulundu. Sofya Sefiri
Asım Bey Hariciye Nezareti'ne getirildi. Yeni kabine'de yer alan
üyeler şunlardı:

Sadrazam
Adliye Nazırı
Şuray-ı Devlet Riyaseti
Hariciye Nazırı
Dahiliye Nazırı
Harbiye Nazın
Maliye Nazırı
Bahriye Nazın
Maarif Nazırı
Ticaret ve Nafia Nazın
Orman, Maden ve Ziraat Nazın
Evkaf-ı Hümayun Nazırı
Posta, Telgraf ve Telefon Nazın

Said Paşa
Hayri Bey
Hayri Bey
Asım Bey
Celal Bey
Mahmut Şevket Paşa
Nail Bey
Hurşit Bey
Abdurrahman Şeref Bey
Hulusi Bey
Senabyan Efendi
Vekaleten Hayri Bey
İbrahim Sasa Efendi

Said Paşa, hükumet programını 18 Ekim 1911'de Meclis-i Me-
busan'a sundu. Trablusgarb Savaşı'nın sona erdirilmesi için somut

2. Meclis-i Mebusan Zabıt Ceridesi, i Teşrinievvel 1327 (14 Ekim 1911), i. Devre,
4. Sene-i İçtimaiye, I. İçtima, s. i-3.
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bir çözüm yolunun getirilmediği programda özetle öncelikle Trab-
lusgarb meselesinin vatan menfaatlerine uygun bir şekilde halle ça-
lışılacağından söz ediliyordu. Programını okuyan Said Paşa,
hükümetinin Trablusgarb meselesini barışçı yollardan çözümlernek
niyetinde olduğunu ısrarla vurguladı. Son derece hayati bir konu
olan Trablusgarb. meselesinin aleni bir toplantıda tartışılmasını
mahzurlu gören Paşa, gizli bir oturum yapılmasını önerdi. Kırkkili-
se mebusu Emrullah Efendi de, devletin en önemli meselesinin
Trablusgarb'ın işgal i olduğuna dikkat çekerek, diğer meselelerin bir
tarafa bırakılıp öncelikle bu konunun gizli bir oturumda ele alınma-
sı gerektiği fikrine iştirak ettiğini belirtti. Yapılan oylamada öneri,
çoğunluğun oylarıyla kabul edildikten sonra Reis Mehmet Rıza
Bey mebus olmayanların ve zabıt katiplerinin salonu terketmelerini
istedi. Karahisar-ı Sahip mebusu Rıza Paşa'nın, "Dünya'nın bütün
parlamentolarında hafi içtimalar esnasında zabıt katipleri müzake-
ratı zaptederler, bizde de öyle olmalı, zabıt katipleri kalmalıdır"
sözleriyle dile getirdiği isteği reddedilerek açık oturuma son verilip
gizli oturam geçilmiştir3•

19 Ekim 1911'de Said Paşa kabine~i programının görüşülmesi-
ne devam edildi. Toplantı~a mebuslar ıtalyan tecavüzü hakkındaki
tepkilerini dile getirdiler. Ilk sözü alan Emrullah Efendi, meclisin
ne gibi fedakarlıklarda bulunacağını bütün dünyaya göstermek
mecburiyetine dikkat çekerek şöyle devam etti:

"İtalya, Trabl~sgarb'ı istila etti: Ortada hiçbir sebep yok, dev-
letlerarası hukuka tamamen aykırı. Istilasının sebebi o kadar göster-
melik ve saldırısı o kadar hızlı ki bütün dünyayı Sardazam Paşa'nın
dedikleri gibj hayrete düşürdü. Fakat biz buna hayret etmemeliyiz.
Bunu, memleketimi.zi, vatanımızı korumak için bir ihtar olarak dü-
şünmeliyiz. Bizim ıtalyanlarla muharebe etmekliğimiz, benim fik-
rimce Osmanlı Milleti'nin Trablusgarb'ta. milli namusunu muhafaza
edecek bir surette olmalı. Fransızlar ile Ingili~ler arasında cereyan
eden yüzyıl muharebesi meşhurdur. Bizim de ıtalyanlarla ile yüzyıl
muharebemiz devam etmelidir. Bugün, zaten donanmamız olmadı-
ğı için bu belalara uğradık. Bu kadar geniş memleketi, donanmasız
muhafaza etmek mümkün olamadığını düşünemedik. Şimdi diyo-
rum ki, bizim Trablusgarb'a buradan yardım etmemiz mümkün de-

3. Meclis-i Mebusan Zabıl Ceridesi (5 Teşrinievvel i327), ı. Cilt, 2'nci İnikad, s.19-
22; Gizli Oturumların tutanakları tutulmadığı için Zabıt Ceridesi kayıtlarında Trablusgarb
Meselesinin görüşüldüğü gizli oturum görüşmelerine dair bir bilgi yoktur.
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ğildir. Çünkü biz~m deniz kuvvetimiz yeterli değiL.Nasıl muharebe
edebiliriz? Evet, ıtalya ile muharebeye devam ettiğimiz zaman bu-
rada ne kadar İtalyan menfaati varsa hepsini keseceğiz. Bendeniz.
savaşın devamı fikrindeyim. Yeter ki hakkımızı geri alalım. Dene-
cek ki, barışmazsak bu yangın sirayet eder. Efendiler, ben ümit et-
mem ve ihtimal vermem ki, bugün büyük Avrupa devletleri, kendi-
sinin gelişimi için her türlü mesaiyi sarfeden ve siyasi mevkisini
kazanmak isteyen bir milleti hiçbir vakit mahvetmek fikrinde değil-
dir."4

Aynı konuda söz alan Rıza Tevfik Bey, düvel-i muazzamanın
güvenini sağlamanın zaruretine değindiği konuşmasında Osmanlı
Devleti'nin kaderinin Avrupa devletlerinin elinde bulunduğunu, on-
ların itibarı olmazsa kesinlikle para bulunarnayacağı ve savaşın so-
na erdirilemeyeceğini belirterek, bütün milletin ve büyük devletle-
rin güvenine mazhar bir kabine kurulmasını tavsiye etti. Ona göre,
eski kabinelerde yer alarak Trablusgarb'ın işgaline zemin hazırlama
gafletine düşen şahısların yeni kabinede yer alması, hem milletin
hem de Avrupa'nın tepkisini çekecektir. Bu durumda yapılacak iş
tarafsız kişilerden bir kabine 0luşturmaktır5•

Kastamonu mebusu Ahmed Mahir Efendi ve İzmir mebusu İs-
mail Sıdkı Bey de Trablusgarb'ı savunmak için gerekli önleinl~rin
alınmamasını eleştiren konuşmalar yaptılar. ısmail Sıdkı Bey, Ital-
ya'nın savaş ilanı karşısında Osmanlı Devleti'ni kararlı ve haysiyetli
bir politika izlememekle suçladıktan sonra konuşmasına şöyle de-
vam etti:

"Bir yabancı gelse, yahut ilan-ı harbden haberdar olmamış bir
9smanlı gelse, memleketi asude bir halde, hal-i tabiide görecekdir.
ıtalyanlar kemafissabık alış veriş ediyor. Roma Bankası (Banco Di
Roma), yalnız penceresinin üzerine bir perde çekmekle iktifa etmiş,
elan muamelatına devam ediyor. Bir tarafdan da bizim memleketi-
miziı:ı ahvalini kendi gazetelerine beyan edecek muhabirleri bile
var. Ihtimal ki bu muhabirlerden daha birkaç kişi var ki, tardlarına
karar verilmedi, tard kararının tehirinden dolayı el'an memleketi-
mizde bulunuyorlar."

"Kabinede bir faaliyet görmüyorsun. Devletlere müracaat olu-
nuyor, red olunuyor. Yine müracaat olunuyor, red olunuyor. Müra-

4. MMZC .• 6 Teşrinicvvel 1327, Tncü inikad, 5.25-26.
5. MMZC., 6 Teşrinicvvcl 1327, ıCilt, 3'ncü inikad, 5.26.
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caat ve hukuk-ı düvel kaidelerini tekrar ihtar etmeğe diyeceğim
yok, buna itiraz etmiyorum. Fakat bir tarafdan da millet bir mevcu-
diyet göstermeli .... Hiç olmazsa ilan-ı harbi müteakib vuku bulan
müracaatlar neticesinde bizi mühim bir emr-i vaki karşısında bu-
lunduran bir düşman devlet ahalisi, memleketden tard olunmalı idi.
Bu hukuk-ı düvelin milletlere bahşettiği hakkın en hafifidir"6.

Said Paşa, Kabinesine ve şahsına yöneltilen eleştiri ve sataşma-
lara karşı sessiz kalarnamış, söz alarak kürsüye çıkıp HükQmeti'nin
Trablusgarb meselesi'nin çözümü için izleyeceği politikayı bir kere
daha açıklamak zorunda kalmıştır?:

"Sıdkı Bey'in sözleri dikkatimi celb etti ... Halbuki hakikat böy- .
le değildir. Biz geldiğimiz günden şimdiye kadar kapulan mesdQd
görmedik, açık gördük ve hepsine müracaatdan da pek çok istifade
ettik. Alelhusus bu mes'elenin mahiyeti ve ondan sonra düvel-i mu-
azzamadan her birinin o mes'eleye taalluk eden nazariyatı hakkında
o kadar kıymetli vesaik ihzar etmişizdir ki, yakın vakitte neşr olu-
nacaktır .....

"İtalya, bu hareket-i gayr-i meşrQda bulundu, ona mukabil ne
yapıldı deniliyor. Vakıa bu bir sualdir. Hukuk-ı düvel kaidesince
muharib olan devletin tebaasını çıkarmak ve daha sair tedabir itti-
haz etmek hakk-ı sarihimizdir ... Fakat cemiyetler de şahıs gibidir.
Bir şahıs bir harekete teşebbüs etmezden evvel, o hareket ve fiil
kendisinin maksadına hadim mi olur, muzır mu olur, onu mütalaa-
ya, mülahazaya mecburdur. Onlan mütalaa ederek bir müddet teci-
lini münasib gördük. Dikkat buyurun, bir müddet tecilini diyorum.
Mamafih semretin inş~atı tatilolundı, muhabirler çıkarıldı, dedikle-
ri gibi hariçden gelen ıtalyanları da kabul etmiyoruz ....

"Şimdi mes'elenin esasına geçelim. Dün de söylediğim gibi bu
mes'elede ittihaz olunacak iki şıkdan biridir: Birisi mukavemet, di-
ğeri de sulhen hall-i mesele, mukavemet kelime-i mutlakasına dün-
kü gün mebusın hazeratından bir iki zat itiraz etdiler, zemin diplo-
masidir, hal1-i meseleye çalışmakta mukvemettir dediler. Ona
cevaben onu söyledim ki, mutlak daima kemaline masruf olur. Mu-
kavemet demekle ben, mukavemet-i askeriyeyi murad etmişimdir.
bunu söyledikten sonra onu ilave edeyim ki, mukavemetde hala sa-
bitiz. Mukavemet ediyoruz, diğer tarafdan da zemin-i diplomaside
meseleyi fasla çalışıyoruz .. Mukavemetin ise dereceleri vardır. Bir

6. MMZC, 6 Teşrinievvel 1?ı27, ı. Cilt, ?ı'ncü inikad, 5.27-29.
7. MMZC, 6 Teşrinievvel !?ı27, 1. Cilt, ?ı'ncü inikad, 5.37-?ı8.
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derece-i aliyesi ki, hepimize müretteb olan bir vazifedir, onu ifaya
halimiz maatteesüf mani oluyor ... Binaenalayh mukavemet i tarik-i
aherle ifa etmek lazım geliyor... Bu mukavemet muntazam ve
meşru bir şekilde olmalıdır. Çü~ü Müdafaa-i Milliye Cemiyeti de-
nilen heyetler teşekkül etdi diye Istanbul gazetelerinde bazı fıkra~ar
görülmesi, memalik-i mütemeddinenin bazı yerlerinde, ezcümle In-
giltere'de pek fena tesir hasıl etmiştir. Sebebi? Müdafaa-i milliye
vakıa pek meşrudır; hem elzemdir. Fakat o müdafaat, muntazam bir
asker halinde hareket etmekle olur, yoksa talimat-ı askeriyeden 'hiç
malumatı, hatta malumat-ı ibtidaiyesi bile olmayan kuvvetleri, biz,
hakikate zahir ad etmemeliyiz.

"Bir de harici müzaheretden istifade etmeğe de bu devlet pek
muhtaçdır zannında bulunmuyorum. Çünkü infirad politikasını ter-
vic edenlerden değilim. Bir devlet ne kadar kuvvetli olursa olsun
kuvvetini muhafaza etmesi için mutlaka menfaatleri .müttehid olan
bir devletle veyahut devletlerle ittifaka mecburdur ... ıtalya'dan ma-
ada her devletle münasebetirniz samimidir. .. Binaenaleyh mes'eleyi
bir takım ihtirasat-ı hariciyeden tecrid edip tahdil etmek, yani loka-
lize hale getirmek ... Eğer ona muvaffak olursak her maksat hasıl
olur. Buna çalışıyoruz ...

"Evet, Berlin Ahidnamesi, devletin tamamiyetını zamın idi ...
Teessüf olunur ki Berlin Ahidnamesini akd ettiği tarihten şimdiye
kadar pek çok vekayi önünde bulundı. Bunların hepsi devletin ta-
mamiyetini zamin olan o Berlin Ahidnamesi'nin ahkamına taban ta-
bana zıd idi. Biz de o ahkam-ı ahdiyeye istinaden müdafaa etdik,
fakat kaı'a müeessir olmadı. .. Berlin Ahidnamesinin o hükmü şimdi
münfesih olmuştur .... Devletlerin muamelatında nazariyatdan ziya-
de pratik olan şeyler hakimdir. Hususen hayat-ı düvelde d.aima na-
zariyata itibar etmek muzır veya maksada gayr-i kafidir. Iş pratik-
dir. Hatta bugün sizleri ve cümlemizi işgal eden Trablusgarb
Meselesi'nde artık mecburen söylüyorum bazı devletlerin istinad et-
diğihal, Bosna-Hersek için ahiren akd olunan mukaveledir. Hatta
taviz-i nakdi de ona istinade~ beyan olunuyor. Benim itikadımca
memleket para ile satılmaz. Işte açıkdan söylüyorum, muavaza-i
nakdiye mukabilinde memleketi terk etmek adeti o vakitden başla-
dı.

"Asrında lehimize olan maddeleri muahharen zararımıza hal
olunmasından dolayı bizce ahidnamelerde tadilat taleb ve iddia
edebiliriz. Lakin Fikri Bey'in reylerine istinad ettiği zevatın dedik-
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leri gibi, ahidlerin mefsuhiyetini asla ilan edemeyiz. Zira böyle bir
tarika gitmek, bütün muahedelere harb ilan etmek demekdir ...

"Bugün Avrupa'nın asayişi, düvel-i muazzamanın yed-i iktidar-
lanndadır. Kezalik muahedenin muhafazası, onlann elindedir ....
Cümlesinin müzaheretinden istifade etmeliyiz. Bilakis, müzaheret-i

. müştereke fikrini bertaraf edip de hasren ve kesren birine müracaat
edersek, hem maksadımız hasıl olmaz, hem de rekabet-i azime-i
düveliyeyi mucib olur"s.

Sait Paşa Hükümeti'nin programı üzerindeki tartışmalar, aynı
gün akşam üzeri yapılan ikinci oturumda da devam etti.

Trablusgarb meselesiyle ilgili çözüm yolu öneren mebuslardan
biri de meclisteki muhalefetin önde gelen isimlerinden Lütfi Fikri
Bey'di. Sadrazam Said Paşa'nın izlediği Trablusgarb politikasına
karşı çıkan Lütfi Fikri Bey görüşlerini şöyle açıklıyordu:9

".... Esasen efendiler, biz kabinenin İtalya meselesini şu suretle
mevzuubahs etmesine muteriziz ve bu babda efkar-ı siyasılerine
pek çok itimad ettiğimiz, harici ve dahill bazı zevat-ı siyasıye ile
hem efkar olarak diyorur; ki Sadrazam Said Paşa'nın bu suretle mü-
zakerey~ girişmesi, yani Trablusgarb'da hukuk-ı saltanatın mahfuzi-
yeti ve ıtalya istilasının bir mahiyet-i daime teşkil etmemek şartıyla
yerleşmesi esası üzerine müzakerat icrası, menafi-i Osmaniye'ye
katiyyen muzırdır. Menafi-i Osmaniye, esasen Avrupa devletlerine,
Paris Muahedesi'nin muhafaza-i ahkamını taleb etmek cihetindedir.
Çünkü, mal Om-ı aliniz, Devlet-i Osmaniye'nin tamamiyet-i mülki-
yesi, Paris Muahedenamesiyle Avrupa devletlerinin taht-ı zamanın-
dadır. Gerçi son samanıarda Bosna-Hersek hakkındaki mukavele,
bu zamanı ihlal eder gibi görünüyorsa da diplomasi lisanıyla Bos-
na-Hersek Meselesi'ni, Paris Muahedesi'nden ziyade Berlin Muahe-
desi'ne rabt etmek mümkündür. .. Paris Muahedesi ahkamına istinad
etmek, bizim elimize gayet büyük silah verecek idi. Çünkü, biz Av-
rupa'ya o suretle madem ki siz Paris Muahedesi'nin ahkamını tatbik
etmiyorsunuz, biz de ötedenberi aleyhimizde olan iki muahedat ah-
karnını kabul etmiyoruz. Şu hale nazaran bundan böyle aramızda ne
kapitülasyonlar, ne de muahedi1t-ı saire vardır diyerek Avrupa dev-
letlerini Paris Muahedesi ahkamının temin-i mahfuziyetine sevk et-

8. MMZC, 6 Teşrinievvcl ı327, ıCilt, 3'ncü inikad, 5.38 vd.
9. MMZC, 6 Teşrinicvvcl 1327, ıCilt, 3'ncü inikad, 5.39-40.



OSMANLı PARLEMENTOSU VE TÜRK-İTALYAN SAVAŞı (1911-1912) 243

rnek, böylece Trablusgarb Meselesi içün bir konferans yaptırmak,
bendenizce ve fikirlerine pek ziyade itimat ettiğimiz zevat-ı siyası-
yece daha menafi-i Osmaniye'ye muvafık olurdı.

"Avrupa, haklı haksız bizde teşekkül eden kabinelerin bir nü-
fuz altında teşekkül ettiğine zahibtir. .. Avrupa'nın karşısına nüfuz
ve tesire tabi olmayarak teessüs etmiş bir kabine çıkmadıkça hiçbir
işe muvaffak olamazsınız. Bizi, üç defa beliyyeden kurtarmış bir
devlet var ve bu vakitte en ziyade muaveneti ondan bekliyoruz. O
devlet, nüfuz altında teşekkül etmediğine emin olduğu bir kabine
görmedikçe ondan bir şey bekliyemeyiz9•

İtalya'nın Trablusgarb ve Bingaziyi askeri güç yoluyla ele ge-
çirmeye karar vermesi ve bunu Babıali'ye tebliği, Osmanlı ka~uo-
yunda şaşkınlık ve infial yaratmıştı. Her felaketde olduğu gibi ltal-
ya'nın savaş ilanının ilk şaşkınlık devresi geçtikten sonra olayın
sorumluları aranmaya başlandı. 16 Ekim 1911'de Trablusgarb me-
buslarından Sadık ve Naci Beyler tarafından Trablusgarb mesele-
sinden dolayı Kanun-i Esasi'nin 31. maddesinde yazılı yetki gere-
ğince Hakkı Paşa Kabinesi aleyhine bazı suçlamaları içeren bir
gensoru Meclis Başkanlığı'na verildi. Gensorunun sahibi Naci Bey,
konunun hemen ele alınmasını istemekteydi. Halbuki o gün Meclis
Başkanlık Divanı için seçimler yapılacaktı. Başkanın, divan seçimi
yapıldıktan sonra bu gensorunun ele alınmasını rica etmesine Naci
Bey itiraz etti. Said Paşa kabinesi için güven oylamasına geçilme-
den önce konunun ele alınması ve yeni kabinede de yer alan sorum-
luların hesab vermesi gerektiğine inanmaktaydı. Fakat itiraz fayda
etmedi ve gensorunun Başkanlık Divanı seçimlerinden sonra ele
alınması kararlaştırıldı. Sabah yapılan seçimlerden sonra saat iki
buçukta yapılan ikinci celsede gensoru, Kanun-i Esasi'nin 31'nci
maddesi gereğince her şubeden üçer kişi seçilmek suretiyle on beş
kişiden oluşan bir özel encümene havalisi için Başkanlık makamına
verilmesi kararı benimsendiıo•

23 Ekim 1911'de yapılan meclis oturumunda Trablusgarb me-
buslarının gensoru önergesi üzerindeki tartışmalar sürdü. Bu tartış-
malar daha çok önergenin içeriğinden ziyade hangi şubeye havale
edilmesi gerektiğine ilişkindi. Uzun tartışmalardan sonra önergenin
okunmasına geçildi. Trablusgarb mebuslannın yaşadıkları toprakla-
rı kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmanın korku ve kızgınlı-

10. MMZC, 3 Teşrinievvel1327, i. Devre, ıv. İçlima Yılı, II. İçıima, s.8-ıo.
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ğıyla kaleme aldıkları gensoru, olaya Trablusgarb halkının bakışını
yansıtması bakımınadan son derece jlginçtir. ünerge, Kares~ m~b':l-
su Mecdi Bey tarafından okundu. ünerge Hakkı Paşa kabınesının
izlediği Trablusgarb politikasının sert bir eleştirisi niteliğindeydi.
Hükumet, bilerek veya bilmeyerek Trablusgarb'ın savunmasını ih-
mal etmek ve İtalya'nın işini kolaylaştırmakla itham ediliyordu. II

Önergenin okunmasından sonra hangi şubeye havale edilmesi-
ne dair tartışmalar başladı. Anlaşma sağlanamayınca beş şube için
de ayrı ayrı oylama yapıldı. Oylama sonucunda gensorunun ikinci
şubeye .sevki kararlaştırıldı ıı. Ne var ki, savaşın yaratttığı ilk kızgın-
lık ve ıttihat ve Terakki Cemiyeti'nin geçirdiği sarsıntı atlatılınca
Hakkı Paşa hakkında verilen gensoru da havale edildiği şubede ta-
kılıp kalmıştır.

Trablusgarb mebuslarının verdiği gensoru önergesinin görüşül-
mesinden üç gün sonra, yani 26 Ekim 1911'de bir önerge de Dıraç
mebusu Esad Paşa tarafından verildi. Paşa Trablusgarb Vilayetilnin
düşman taaruzuna karşı savunulması için. gerekli tedbirlerin Harbi-
ye Nezareti'nce alınmamasından dolayı ıtalyanlar tarafından işgal
edildiğini belirtiyor ve şu on soruya cevap istiyordUD.

"I. Vilayet-i müşarünileyhanın kuvve-i askerıye-i daimesi on
yedi tabur piyade ve iki alay süvari vesaireden ibaret olduğu halde
dört taburunun Yemen'e nakliyle bir süvari alayının lağvı esbabı ne
idi?

2- Ordu-yı Hümayun büdçesi mevcut olan ikiyüz yetmiş bin
neferden yirmi bin miktarının Trablusgarb'da ikamesi muktezi ve
mümkün olduğu ve eskiden beri o miktara yakın asker bulundurul-
duğu halde mikdar-ı mezkOrın tenkısi neden neş'et etdi?

3. Trablusgarb kıtasının ehemmiyetine mebni dairesinde bulu-
nan taburların mevcudları evvelce ekseriye sekiz yüz raddesinde tu-
tulmuş ve bu sene büdçesinde yedi yüz elli nefer gösterilmiş oldu-
ğına nazaran mezkOr taburlar mevcudlarının dolgun tutulmasına
ehemmiyet verilmesi vecaibden iken beherinin üçer yüz raddesine
indirilmesinde sebep ne idi?

1ı. MMZC, 10 Teşrinievvel 1327, ı. Devre, 4. Sene-i !çkimaiye, İç!ima: 5, 5.66-70.
12. MMZC, 10 Teşrinievvel 1327, ı. Devre, 4. Sene-i Istirnaiye, 5. Içtima, 5.70.
13. MMZC, 13 Teşrin-i5iini 1327, ı. Devre, 4. Sene-i lçtimaiye, 4. Içtima: 20; 5.44-

45.
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4- Trablusgarb Vilayeti'nin İtalyanlarca arz-ı mev'Od addedildi-
ği cümlece malOm olub alelhusus vilayet-i mezkOrenin bir taarruza
uğraması melhuz olduğı beş altı ay evvel Hariciye Nezareti'nden
Harbiye Nezareti'ne iş'ar edilmt?kle beraber Roma Serfaret-i seniy-
yesi ateşemiliteri tarafından da ıtalya'nın tedarikat ve niyatı vaktiy-
le ihbar ve Trablusgarb KumandanIığı'nca bu keyfiyet tekrar edildi-
ği muhakkak olduğuna nazaran Harbiye Nezareti'nce mezkOr Fırka
taburlarını hiç olmazsa büdçede gösteriIen mevcudı muhafaza ol-
mak lazım gelirken mevcud mikdarın muhafazası yerine tenkis
edilmesi neden ileri geldi?

5- Trablusgarb Fırkası'nın tezyid-i kuvvetiyle kolordu haline if-
rağına mahalli kumandanIık tarafından !üzum gösterildiği halde
müretteb tezyid yerine tenki's-i mevcudı esbabı ne idi?

6- Hücum ve taarruz tehlikesine maruz olan vilayetin müddet-i
medide düşmana mukavemeti içün muhafazasına kifayet edecek
derecede erzak ve mühimmat ve levazım vesaire hal-i hazırda teda-
rik edilmesi kavaid-i esasiye-i harbiye muktezasından olub alelhu-
sus esnay-ı harbde oraya muavenet içün Donanmay-ı Hümayun
kuvveti kafi olmadığı ve Trablusgarb'da kaht olduğı cihetle oraya
erzak tedarik edilemiyeceği malum bulunduğu halde oradaki kuv-
vete birkaç ay kifayet edecek erzak ve mühimmat gönderilmemesi
esbabı neden neş'et etmişdir?

7- İstihkamat-ı hafife ile techiz olunmuş Plevne'de yirmi beş
bin neferden ibaret asakir-i Osmaniye, yüz seksen bin kişiden mü-
rekkeb mütecaviz Rus askerine mukabele etmiş idi. Eğer Trablus-
garb'da yirmi bin nefer asker mevcud olsaydı asakir-i merkOmeye,
cesaretleri ma!Om olan ahal-i mahalliye iltihak ile kesb-i kuvvet ey-
leyeceğinden ıtalyanlar yüzyirmi bin askerine mukavemet mümkün
olurdı. O ka~ar asakirin bahren sevk i ve idaresinin temini müşkil
olduğından ıtalya Hükümeti askerleriyle Trablusgarb'ın istilasına
cesaretyab olamazdı. Trablus Kalesi istihkamatının tamiri ve hiç ol-
mazsa istihkamat inşasıyla hücum-ı cebriyeye karşı koyabilmek
için tahkimat-ı lazimenin imsı cihetine gidilmemesi neden ileri gel-
d'?ı.

8- Yeniden mevki-i fiile konulan teşkilat-ı askeriyenin Avrupa
ordularındaki teşkilata muvafık olması, Mec1is-i Ayan karan iktiza-
sından olduğu gibi zabitanın noksan idüğü malum ve hiçbir ecnebi
teşkilatına benzemeyen teşkilatın bir anda ve bilatecrübe mevki-i
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fiile vaz'ı mahzurdan gayr-ı salim iken kadroların tezyidiyle beyhü-
de mesarif tezyidiyle beyhOde mesarif zaide ihtiyar edilerek ve ale-
lumum fırkalar zayıf bir hale getirilerek Trablusgarb gibi müdafaası
cidden elzem olan yerlere sarfı muktezi olan paranın taleb ve tahsi-
si hususunda ihmal gösterilmesine sebep ne idi?

9. Trablusg<;ırb'da, aramsaz asker-i muhtelifenin şehri müdafaa
haline koyarak ıtalyanların bahren getireceği askeri çıkarmalarına
mümanaat etmeye uğraşmaları kavaid-i harbiye iktizasından iken
asakirin şehri terk ile geriye çekilmeleri hakkında mahall-i kuman-
danlığa emir verilmesinin sebebi ne idi?

10. Kavaid-i harbiyeye muhalif olarak terk-i mevki emrinin er-
kan-ı harbiye zabitanınca hasıl etdiği tesirat üzerine, mezkur emrin
gerü alınması içün vuku bulan müracaat ve ihtarata mukabil orada-
ki zabitan aileleri perişan olmamak ve sefk-i dem aye mahal bırakıı-
mamak içün şehrin terki lüzumına dair Meclis-i Vükela kararıyla
verilen emrin istirdadı mümkün olmayacağı cevabı verildiğinden
üç gün sonra tamir-i hata içün mezkOr kumandanlığa aksi yani ve-
saiti nakıs bir emir ita edilmesi asakir-i mevcudenin ve ahali-i ma-
halliyenin kuvve-i maneviyelerinin kesrine ve şehrin adem-i müda-
faasıyla İtalya askerinin kemal-i emniyetle karaya çıkmalarına
sebebiyet verilmesi neden neş'et etdi?"

Savaşın başlamasıyla birlikte mali sorunlar da gündeme gel-
miştir. Ekonomik yönden devletin içinde bulunduğu durumun Ital-
ya'yı cesaretlendiren etkenlerden biri olduğu muhakkaktl. Osmanlı
Devleti, her olumsuz ekonomik şartlarda topyekun bir savaşı göze
alabilir miydi? Sıkça sorulan ve tartışılan bu soruya aranılan cevap,
savaşın hemen görülmeye başlayan çeşitli etkileri oldu. 23 Ekim
1911'de Kastamonu mebusu Şükrü Bey, savaşın ekonomik hayata
yaptığı olumsuz etkilere karşı önlem alınmasını isteyen bir önerge-
yi, Meclis Başkanlığı'na verdi. Önerge aynı gün Meclis'te okundu:

".... Şu günlerde İtalya Hükumeti'nin biz Osmanlılara ilan-ı
harb iderek karşısında bir düşman olmadığı halde kendi kendine bir
çok sevahilimizi bombardıman yapmak ve bir çok sefaini zabt et-
mek ve Akdeniz'te bundan on beş asır mukaddem yapılan şeyleri
yapmak gibi medeniyet ve insaniyete yakışmayacak harekatı ma-
nen efrftd-ı millete ne derecelerde tesir etdi ise maddeten tesirat-ı
muzırradan hali kalmamışdır. Ez cümle ilan-ı harbden beri alem-i
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ticaret-hususıyla memleketimizde-günden güne kesb-i vehamet et-
miş, hiç kimsede emniyet kalmamış, bankalar, muamelat-ı tüccari-
yeyi son derecede tahdid etmiş, bu yüzden ötedenberi kredi mua-
melesiyle geçinen tüccanmız son derece müzayaka-i nakdiyeye
duçar olmuş olduğundan Hükumet bu meseleye lakayd bulunması
caiz olmamağla böyle zamanlarda her yerde olduğu gibi bizde de
nazar-ı dikkatini celb etmek üzere işbu takrir-i acizinin kabuıüyle
müsta'cilen kuvve-i icraiyeye havale buyurulmasını heyet-i celile-
den istirham eylerim".14

Bu önergenin okunmasından hemen sonra Karahisar mebusu
Rıza Paşa'nın da aynı konuyla ilgili bir önergesi okundu:

"....Bu aralık memalik-i Osmaniye'de cari olan buhrandan dola-
yı senedat-ı tüccariyenin vadeleri hululünde defaten tesviyesi
mümkün olamaması yüzünden pek çok ticarethanelerin tatil-i mua-
melat ve te'diyate maruz kaldığı kabil-i inkar olmadığından bunun
tahfif ve tehvıni zımnında tedabir-i lazimenin heman tezekkürü ile
şekl-i kanuniye ifrağı içün Meclis-i Mebusan'a arzı lüzumının kuv-
ve-i icraiyeye koymağı teklif ederimIs.

Bu iki önerge, Trablusgarb savaşının Osmanlı ticarı hayatını
nasıl etkilediğini ortaya koyması bakımından çok dikkat çekicidir.

İtalya'nın Trablusgarb'da sivil halkı, kadın, çocuk ve ihtiyar de-
meden öldürmesi Osmanlı kamuoyu~da büyük bir infiale yolaçmış-
tı. Osmanlı Mebusan Meclisi'nde de ıtalya'nın bu davranışına tepki-
ler gelmekte gecikmemiştir. 1 Kasım 1911 'de yapılan Meclis
oturumunda söz alan Tevfik Efendi, Osmanlı:nın insanca davranış-
ları karşısında medeni olduğunu iddia eden ıtalyanlar hiç utanmı-
yorlar mı diye soruyor ve şöyle devam ediyordu:

"....Alem-i medeniyet gazeteleriyle bunların vahşetini telin etti-
ği halde, bizim memleketimizin bu mazlum Trablus ahalisi hakkın-
da ne gibi bir teşebbüste bulunduğundan malumatıTnız yoktur. Eğer
vahşete vahşet il.emukabele etmek lazım gelseydi bugün memleke-
timizde diri bir ıtalyan bırakmazdık ve her türlü fedakarlığı yapar-
dık. Lakin biz vahşete insaniyetle mukabele etmekle hasmımızı

14. MMZC., 10 Teşrinievvel 1327, ı. Devre, 4. Sene-i ~çtimaiye, 5. İçtima, s.55.
15. MMZC., 10 Teşrinievvel 1327, 1. Devre, 4. Sene-i Içtimaiye 5. içtima, s.55 vd.
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utandırmak istiyoruz. Fakat hasım utanmak istemiyor, utanmak bil-
miyor. Bunun içün Hükumetin ne gibi teşebbüsatda bulunduğunı
anlamak isteriz. İtalyanlar binlerle ahaliyi nef ediyorlar, yüzlerce
ahali-i masumeyi kurşuna diziyorlar, yüzünü açmayan kadınları
kurşuna diziyorlar. Bu babda Hükumetimiz ne gibi teşebbüsatda
bulundı, hakkında gelüb bize malumat vermesini istiyoruz."16

Gündemde olmadığı ileri sürülerek bu meselenin o gün görü-
şülmesine Meclis Reisi karşı çıktı. Bunun üzerine Trablusgarb me-
busu Sadık Bey, müzakere değil, bir iki söz söylemek istediğini be-
lirtti:

İtalya'nın Trablusgarb'daki vahşeti herkesee malUmdur.
Trablusgarb'dan iki kafile olarak tard ettiği, Osmanlılardan doksan
kişiden mürekkeb olan bir kafile Malta'ya gelmişler, oraya Trab-
lus'da kolera var diye kabul olunmamışlar. Bunun üzerine Mal-
ta'dan sonra Sirakuze'ye gitmişler, bundan Hükumet'in hala
malumatı yokdur. Hariciye Nezareti'ne sorduk, onların da malumatı
yokdur".

Bu sözlerden sonra "...Trablusgarb'da İtalyanların icra etmekde
olduğı mezalim ve nef etdikleri ahal-i mazlume hakkında ne gibi
teşebbüsatde bulunduklarının Hükümet'den sual olunmas]. .." karar-
laştırıldı J7.

Aynı gün öğleden sonra yapılan oturumda da İzmir mebusu Se-
yid Bey, Italyanl~rın masum Trablusgarb halkına yaptıklarını sıra-
ladıktan sonra" ...ltalyanlann bu harekat-ı mezalimkaranesini bütün
düvel-i mütemeddine parlamentolannda protesto etmek için Mec-
lis-i Osmani'den birer protestoname gönderilmesini ve bunun içün
bir komisyon teşkilolunarak o yolda bir protestoname tanzim edil-
mesini teklif.. .." etmiştirıs.

8 Kasım 19II'de yapılan Meclis-i Mebusan oturumuna, yapı-
lan çağrı üzerine Trablusgarb Savaşı ve izlenen dış politika hakkın-
da bilgi vermek maksadıyla Sadrazam Said Paşa ve Hariciye Nazırı
Asım Bey de katıldılar. Asım Bey, o güne kadar izlenen Trablus-

16. MMZC, i. Devre, 4 Sene-i İçtimaiye, 9. İçtima, s.137.
17. MMZC, i. Devre, 4. Sene-i ~çtimaiye, 9.lçtima, s.138.
18. MMZC, i. Devre, 4. Sene-i lçtimaiye, iO. Içtima, s.175.



208.

OSMANLı PARLEMENTOSU VE TüRK-İTALYAN SAVAŞI(1911-1912) 249

garb politikasına ilişkin bi!giler verdi. Savaşı sona erdirmek için gi-
rişilen teşebbüslerden ve ıtalyan zulmünün Avrupa devletleri nez-
dinde yapılan protestosundan bahsetti. Kendisine yöneltilen "Trab-
lusgarb'daki tebanın müdafaası kimlere tevdi olundı?" sorusunu
cevabıandırdı: "Kendi silahlanna."19

Edirne mebusu Talat Bey'in, bütün Meclisi, "Kahrolsun vahşi-
ler, yaşasın insaniyetperverler, mücahidler ..." demeye davat etmesi
şiddetli alkışlarla desteklendi. Debre mebusu Basri Bey, milletin
Trablusgarb'ı bu hale getirenleri Divan-ı alide görmek istediğini ile-
ri sürdü. Bu hamasi sözlerden sonra mantıklı bir öneri ortaya atıldı.
Üsküb mebusu Said Efendi "...Yalnız kahrolsun demekle Osmanlı-
lar müteselli olmazlar. Hükumet, tedabir-i diplomasiyede bulunarak
burada bulunan İtalyanlan böyle vahşi suretde değil, fakat medeni
bir suretde çıkarmalıdır" diyorduıo.

9 Kasım 1911'de yapılan oturumda, Meclis-i Mebusan "Sulh
Cemiyeti"nce hazırlanan ıtalya'yı protesto metni görüşüldü. Yoğun
tartışmalardan sonra protesto metnine şu şekil verildi:

"İtalya Hükumeti, kavanin-i medeniyye ve kavaid-i hukuk-ı
düvele mugayir olarak ecza-yı vatan-ı Osmaniye'den tecavüz ettiği
Trablusgarb'da muhasib olmayanlan ve hatta mekteb talebesini esir
etmek, silah-ı müdafaaya sarılan gönüllüler her iki Lahey Mukave-
lenamesi mucibince muharib ad ile hukuk-ı harbiyeden müstefid ol-
mak lazım gelirken kadınlan ve sıbyanı öldürmek ve cevami ve
mesacidde namaz kılanlara taarruz ve hissiyat-ı diniyeyi payimal
eylemek gibi muhalif-i medeniyet ve şiar-ı insaniyet harekata ta-
saddi eylediğinden Osmanlı Meclis-i Mebusanı, nazarı-ı dikkat-i
insaniyet perveranenizi celb ile keyfiyeti bütün alem-i medeniyet
ve tefekkür huzurunda protesto eder ve bu protestomuzun mensub
bulunduğunuz Meclis-i Mebusana tebliğini rica eyler"ıı.

Meclis-i Mebusan'da kabul edilen bu protesto metni, uluslara-
rası "Sulh Cemiyeti" aracılığı ile yabancı devletler parlamentoları
Sulh Heyetleri'ne gönderildi. Bu protestoya verilen cevaplardan ba-
zıları 26 Kasım 1911'de Meclis-i Mebusan'da okundu. Mebusların

19. MMZC, 26 Teşrinievvel 1327, i. Devre, 4. Sene-i İçlimaiye, 12. İçtima, 5.207-

20. Mt:'1ZC,26 Teşrinievvel 1327, i. Devre, 4. Sene-i İçlimaiye, 12. İçtima, 5.207-
208.

21. MMZC, 27 Teşrinievvel 1327, i. Devre, 4. Sene-i İçtimaiye, 13. İçtima.
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çoğunl!.1ğun.da yabancı devletlerin yardım yapacakları kanı sı uyan-
dırdı. Ingiltere'den gelen cevapta derhal arabuluculuk yapmaları
için Başbakan ve Hariciye Nazın'na müracaat edildiği, şube üyesi
bazı mebusların da Trablusgarb'taki üzüntü verici olaylar hakkında
parlamentonun dikkatini çektiklerini haber veriyordu. Berlin'den
g~len telgrafta da protesto metninin bütün Reichtag üyelerine tebliğ
edildiği bildirilmekteydi22•

Savaş ilanını müteakip İtalya'ya karşı alınılması düşünülen ön-
lemlerden biri de, İtalya'dan ithal edilen malların gümrük vergisinin
% 100 artınıması olmuştur. Rüsumat encümeni, 12 Ekim 1911 'de
gümrük vergilerinin artınımasını kararlaştırmış ve bununla ilgili
hazırladığı muvakkat. kanun tasarısını aynı gün görüşülmek üzere
Meclis Riyaseti'ne havale etmişti. Kanun tasarısı, ancak 25 Aralık
1911'de Meclis'te görüşülmeye başlandı. Tasarıda Hükumet'in iste-
ği üzerine fabrikalarda kullanılacak makina ve yedek parçalar ile
kükürt bu uygulamanın dışında tutulacaktı23• Kanun, ayrıntılar üze-
rindeki tartışmalar ve Osmanlı Hükümeti'nin İtalya'ya karşı gerekli
tepkiyi göstermekten çekinmesi yüzünden 25 Mayıs 1912'ye kadar
yürürlüğe konamadı. Bu tarihte yeniden Mec:lis'e getirilen kanunun
uygulanmasına dair karar alırıdı. Buna göre, ıtalya'dan gelen kükürt
hariç her türlü mallardan % 100, kükürtten ise % 11 gümrük vergisi
alınacaktı24•

Savaşın başında olayın sorumlusu olarak Hakkı Paşa ve kab i-
nesi suçlanırken bir müddet sonra izlediği politikadan dolayı Said
Paşa kabinesi de eleştirilmeye başlandı. 15 Kasım 1911 günkü
meclis oturumunda Debre mebusu Basri Bey'in şu önergesi okun-
du;

"Viyana Sefiri Reşid Paşa hazretleri malum olmayan esbabdan
dolayı müddet-i medideden beri burada bulunuyor, sefaret müsteşa-
rının dahi İstanbul'da olduğu işitiliyordu. Muharebenin Trablus-
garb'a inhisih etmeyerek Adalar Denizi'ne kadar tevsi ve intişarı ta-
hakkuk edildiği takdirde Şark Meselesi'nin yeniden meyedana
geldiği anlaşılıyor. Şu suretle Avrupa politikasının Viyana'da top-

22. Meclis-i Mebusan ve Ayan'ın Zabıt Ceridesi, i. Devre, 4. Sene-i İçtimaiye,
s.25 ı.

23. MMZC, ı2 Kanunuevvel 1327 i. Devre, 4. Sene-İ İçtimaiye, 29. İçtima, s.632.
24. MMZC, 12 Mayıs 1328,1. Devre, 4. Scne-i İçtimaiye, 7. Içtima, s.77.
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lanmakda olmasına göre, Devlet-İ Osmaniye'ye aid umur-ı mühim-
me ve cesimenin orada genç bir sefaret katibinin elinde kalması se-
lamet ve menfaat-i memleket nokta-i nazarından asla tecviz edil-
mez. Bu halde kifayet ve hüsn-i hizmeti maruf olan Sefir-i
müşarünileyhin acilen Viyana'ya iadesi muktezi değil midir? Avdet
etmemesi için bir sebeb varsa sefir mertebesine haiz ve ehliyet ve
iktidarıyla müştehir diğer bir zatın tayin ve i'zamı neden sürünce-
rnede kalıyor? Ahval-i hazıra ilcasıyla iradını vazife bildiğim şu su-
ale cevab ita buyurmaları içün Hariciye Nazır-ı muhteremin Mec-
lis'e daveti lüzumı heyet-i celileye arz eylerim"2~

Oylamaya konulan önergenin reddi üzerine, konunun iyice an-
laşılmadığını ileri sürerek söze başlayan Basri Bey devamla "Trab-
lusgarb Meselesi'nin zuhurı esnasında Trablusgarb'da valimiz yok-
dı, Roma'da Sefirimiz yokdı. Bugün düşman Afrika sularından
Adalar Denizi'ne geliyor diye bir takım haberler var. Bu mesele
Şark Meselesi haline giriyor. Şark politikasının toplandığı yer ise
Viyana'dır. Bununla beraber müsteşarın da burada bulunduğu işidi-
liyor, bu takdirde umur-ı sefaret bir genç katibin elinde kalıyor. Bü-
tün politikamızın toplandığı şu hal devam etmelimidir? .." demesi-
ne rağmen önerge gündeme alınmadl26•

Osmanlı Meclisleri 15 Ocak 1912'de seçimlere gidilmesini sağ-
lamak için Padişah tarafından feshedildi. Şubat ayında yapılan se-
çimlerden sonra 18 Nisan 1912'de meclisler yeniden açıldı. Padi-
şah'ın açılış nutkunda devam etmekde olan savaşa da değinqiyordu.
Mevcut anlaşmalara ve uluslararası kurallara aykırı olarak ıtalyan-
lar tarafından açılan savaşın her taraftan gösterilen barış arzusuna
rağmen devam ettiği, Osmanlı Devleti'nin de barışı arzu eylediği,
ancak bu savaşın barış ile sonuçlanmasının hükümranlık hflkkının
fiilen ve tamamen devamıyla mümkün olacağı belirtiliyor, ıtalyan-
lara karşı direnişi sürdüren Türk askerleri ve Arap mücahidleri ba-
şanlarından dolayı övülüyordu27•

Rodos v~ Oniki Ada'nın işgali, Çanakkale Boğazı'nın saldırıya
uğraması ve ıtalyan donanmasının sürekli Anadolu sahillerini ablu-
ka altında bulundurması, Hükümet'e yöneltilen eleştirileri de artır-
mıştı. Sadrazam Said Paşa, bu eleştirileri cevaplandırmak için 15
Temmuz 1912'de Meclis'e gitti; Türk dış politikasından bahsetti.

25. MMZC, 2 Teşrinisiini 1327 i. Devre, 4 Sene-i İçtima, s.325. .
26. MMZC, 2 Teşrinisiini 1327, i. Devre, 4. Sene-i lçtimaiye, 16. Içtima, s.325 vd.
27. MMZC, 2 Temmuz 1328 , II. Devre, 4. Sene-i İçtimaiye, 33. İçtima, s.679-68 i.
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Adalar, Boğazlar ve Anadolu sahillerinin savunması için alınan ön-
lemleri anlattı.

".....İtalyanla~ Boğaz'a tecavüz teşebbüsünde bulundılar. O te-
cavüzü Osmanlı Istihkamatı def etdi. Fakat Boğaz'ın mesdOdiyet-i
daimesi ticaret-i umumiyeyi sektedar ettiğinden açılması hakkında
alakadar olan devletler HükOmet-i Osmaniye nezdinde teşebbüsde
bulundılar. Bu mesdOdiyetin refi ticaret-i Osmanıye'ye de. halel
verdiğinden o nokta-i nazardan ve devletlerin teşebbüsatını nazar-ı
mülahazasıyla almak nokta-i na~anndan da bize lazım göründü.
Boğazı açtık. Fakat her ne vakit ıtalya donanmasının taarruz niye-
tinde bulundığını his edecek olursak-taarruz niyetinde bulunursa di-
yemiyorum-tekrar Boğazlan sed edeceğimizi de devletlere bildir-
dik.

"....İtalya'nın malum olan Adaları işgal etmesi, evvela Trablus-
garb'da mücahidın tarafından tesadüf ettiği mukavemet-i şedideden
dolayı bu suretle bizi tazyik etmek maksadına mübteni idi. Fakat bu
işgal bittabi bir mahiyet.-i dairneyi haiz değildir. Böyle bir faraziye
hatırlara gelse veyahud ıtalya'nın o adalan işgal etmesinden istifade
emelinde bulunanlar olsa bunı, tamamiyet-i mülkiyemize şedid bir
darbe ad eder ve o nisbetde bütün Osmanlılar müdafaada bulunur-
lar. Binaenaleyh Bağaz'a karıb olan Adalara yani Midilli, Sakız gibi
mahalere düşman taarruz etmek isterse, onu Boğazlar'a mukadde-
me-i tecavüz ad ederiz ve derhal tekrar Boğazlan sed ederiz diye
sair devletlere .söylem.işdik. Bununla beraber her ithimale karşı
Garb Ordusu namıyla ızmir'de büyük bir ordu ihzar etdik Kezalik
Biga Sancağı sevahilinde de büyük bir kuvve-i askeriye bulunduru-
yoruz.

"... Bu muharebe vesilesiyle İta!ya'nın Bahr-i Ahmer'de cüz'i
ve küm bazı taararuzatı vukO buldı. ıtalya Hükümeti, bu taarruzatı
alelhusus huccaca tatbik edecek olursa b~~a tahammül edemeyece-
ğimizi de lazım olan devletlere bildirdik. Oyle ya huccac bir vazife-
mi diniyeyi ifa içün hacca gidiyor, gayr-i müsellahdır, gayr-i müte-
amzdır. Onlara tecavüz insaniyete tecavüz ve taarruz demekdir.
Zan ederim ki, bu babdaki ihtiratda hepin~z Vükelanın haklı olduğı-
nı tasdik buyurursunız. Hatta ihtiratımız Ingiltere devle!ince de ke-
mal-i ehemmiyetle telakki olunmuş ve bunun içün de Ingiltere te-
şebbüsat-ı IOzimeyi meaziyede icra etmişdir.

"Bilirsiniz ki efendiler, harb bir mecburiyet üzerine ihtiyar olu-
nur. Ebedi olamaz. Her muharebenin musalehaya tebeddül etmesi
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muhariblerce bittabi mültezemdir. Bundan şu manayı çıkarmayın ki
Sadrazam heman müsaleha yapmak istiyor. Çünkü Meclis-i
mefsuhda buna yakın bir fikir dermeyan etdim. Muharebe değil,
müsale~a tarafdanyız dedim. Bir takım neşriyat ve itirazat vuku
buldı. Oyle değiL. Sulh, her muharebenin şanındandır. O manada
söylüyorum, fakat şerait-i saHmeyi şamil olmak lazımdır. Biz, mu-
harebenin ilanından sonra resmen değil, gayr-i resmı bazı ihtarat-ı
hariciye karşusında bulundık. Onların beyan etdikleri efkar ş~ idi:
"Trablusgarb'da ve Bingazi'de hukuk-ı hilafet baki kalsun, ıtalya
bir tazminat versün, ondan sonra muahedat-ı atikanın feshine ve sa-
ireye dair muahede akd etsün."

"Evvela malumunuzdır ki Hilafet-i seniye üçyüz bu kadar mil-
yon islamın merci ve istinadgahıdır. O hak bütün alem-i islamın
musaddak ve müsellemidir. Binaenaleyh hangi sebeble olursa olsun
Mülk-i Osman i'nin bir cüzi, aher bir hükumet eline geçse bile o~ada
olan müslümanların merci-i dinısi Hilafetdir. Binaenaleyh Ital-
ya'nın hakk-ı Hilafeti tasdik etmesinden o makam-ı ali müstağnidir.
Bu cihetle bu söz bizce, kafi bir şart ad olunanaz denilmiştir. Bu-
nun üzerine Bosna-Hersek'de de bunu tatbik ve icra ettiniz diyenler
bulundı. Bosna-Hersek meselesi ile bunun arasında büyük bir fark
vardır. Mamafih Bosna-Hersek'in istiklali tasd~k edildiği vakit şim-
diki Heyet-i Vükela mevki-i iktidarda değildi. Ihtimal ki işte bulun-
saydı fikri başka olurdı. O cihetle o hal misal ad olunamaz cevabı
verilmişdir.

"Tazminat meselesine gelince: Bu ikinci, üçüncü derecede dü-
şünülebilir. Lakin metalib-i asliyemiz, Devlet-i Osmaniye'nin hakk-
ı saltanatının tamamen ve fiilen kabulüdür. Zira bir kere daha Mec-
lis'de söylediğim gibi para ile mülk satılmaz."

Said Paşa daha sonra, Yabancı devletlerle ilişkilere, Mahmud
Şevket Paşa'nın istifasına, Arnavutluk Meselesine değinmiş ve ka-
binesi için Meclis'ten güvenoyu istemiştirı8.

Aynı oturumda Sadrazam'dan sonra söz alan Hariciye Nazırı
Asım Bey de Trablusgarb Savaşı'na dair düşüncelerini açıkladı:

"....Harb on aya yakındır devam ediyor. Evet kan, Osmanlı ka-
nı dökülüyor. Harbin netayic-i tabiisinden olan ahvalve ahva1İn

28. MMZC, 2 Temmuz 1328, II. Devre, 4. Sene-i tçtimaiye, 33. içtima, 5.679-681.
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aks-i tesiriyle hissiyat-ı içtimaiyemizde inkar olunamaz ki his olu-
nur bir sıkıntı var. Fakat harb mülatafa değildir. Eğer bu harb, bazı-
larının dediği gibi her ne suretle olursa olsun daha bidayetde bitiril-
miş olsaydı dökülen o şanlı, o temiz kan yerine bugün gözyaşları
dökülecekti. O gün harbden iba eyleyeidük, bugün Allah bilir kaç
düşman karşısında bulunacak idik. Hakkını kanıyla, canıyla müda-
faaya katiyen karar vermeyen bir millet, efendiler yaşamak hakkın-
da malik değildir, yaşamak içün gülerek ölebilmek Hızımdır. Bu
harbi biz istemedik. Bu harbe, düşmanımız ne derse desin biz sebeb
olmadık. Hukukumuzı, nokta-i nazarımıza göre temin edinceye ka-
dar da silahımızı elimizden bırakmayacağız. Şurası dahilen kan
dökmekten haz ettiğimizden değil, yaşamak istediğimizden ve bize
galebe edemiyen düşmanımızın sulh içün koşduğu şartların şayan-ı
kabulolmamasındandır. Ne vakit esasat-ı sulhiye kabul edebilece-
ğimiz bir şekil alırsa bu şekli tedkikden çekinmeyeceğiz .... "29

Said Paşa, Kabinesi, Meclisten güvenoyu almasına rağmen bir-
gün sonra istifa etti. Onun yerine tarafsız bir kabine teşkil etmek
maksadıyla Gazi Ahmet Muhtar Paşa getirildi. 30 Temmuz i912'de
Meclis-i Mebusanda okunan yeni hükümet programının Trablus-
garb Savaşı'na ilişkin bölümünde yuvarlak ifadelere yer verilmişti.
Ahmet Muhtar Paşa, bu konuda şöyle diyordu:

".....Malum olduğı üzere on aydan beri İtalya ile muharebe edi-
yoruz. Trablusgarb ile Bingazi'de asker ve yerli mücahidin kardeş-
lerimizin muhafaza-i vatan uğrunda ibraz etmekte oldukları ha-
rikQlade fedakarlıkları ber-avurde-i zeban tebcil ederiz ...

"Hukuk ve şeref ve haysiyetimizle kabil-i telif olacak esasat-ı
sulhiye buluİ1uncaya kadar duçar olduğımız, tecavüze karşı Cenab-ı
Hakkın inayetine ve milet-i Osmaniye'nin fedakarlığına istinaden,
hukukımızın muhafazasına, vatanımızın müdafaasına kemal-i azm
ve metanetle devam edeceğiz. "30

Ne var ki, Hükumet programının okunmasından kısa bir süre
sonra 4 Ağustos 1912'de Meclis, Padişah tarafından kapatıldı31• Ga-
zi Ahmet Muhtar Paşa Kabinesi'nin savaşı sona erdirmek için izle-
diği politikayı tartışma imkanı bulamadı.

29. MMZCı 2 Temmuz 1328, II..Devre, 4. Senç-i İçtimaiye, 33. İçtima, 5.684.
30. MMZC, II. Devre, 4. Sene-i lçtimaiye, 43. Içtima, 5.632-750.
31. MMZC, II. Devre, 4. Sene-i İçtimaiye. 47. İçtima, 5.915 vd.
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MECLİs-İ AYAN VE SAVAŞ

Meclis-i Ayan 14 Ekim 1911'de Padişah'ın açılış nutkunun.
okunmasından sonra çalışmalanna başlamıştı. Ayan, Meclis-i Me-
busan'a göre J:ıemsayısal hem de etkinlik bakımından zayıf bir ya-
pıya sahipti. Uyelerin çoğunluğu yaşlı ve bir kısmı da tahif edilmek
maksadıyla seçilmiş kişilerden oluşuyordu. Gündeme gelen konular
üzerindeki tartışmalar ya çok kısa sürüyor veya önemli meseleler
yerine lüzumsuz konular üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu yüzden
Trablusgarp Savaşı'na gösterilen ilgi de sınırlı kalmıştır.

Medis-i Ayan üyeleri, Meclis-i Mebusan'da olduğu gibi Sadra-
zam veya Hariciye Nazın'nın Hükumet programını kendi huzurla-
nnda da okumasını istediler. Said Paşa'dan şu cevab geldi: "Meşa-
gil-i acile sebebiyle Meclis-i Ayan'a bizzat gelinrnek kabil
olamadığından irad olunacak suallere cevab itası Dahiliye Nazın
Beyefendi hazretlerine tevdl' olundı. .." Dahiliye Nazın Celal Bey'in
katılacağı Meclis-i Ayan toplantısında Trablusgarb Meselesi'nin
görüşüleceği muhakkaktı. Nitekim Gabriyel NoradankY'ln Efendi,
Trablusgarb meselesinin de görüşülebilmesi için otururnun gizli ya-
pılmasını istemiştir. Damat Ferit Paşa, Sadrazarnın Meclis'e kadar
yorul~amasını isteyen Buhur Efendi'ye verdiği cevabta "....Bahr-i
Sefid ıtalya donanmasıyla memlfi, mülkümüzün bir parçası düşman
istiliisına maruz, Afrika'da hakimiyet-i Osmaniye tehlike, hercü-
merc halindeyiz. Böyle bir zamanda Sadrazarnın Babıali'den bura-
ya kadar gelmek içün daha ne büyük felaket lazımdır ki biz hala bu
rehavet-i fikirde devam edelim" diyordu.

Besarya Efendi de Sadarete gönderilen tezkerede hangi hususta
bilgi istendiğine dair bir açıklık bulunmadığını belirtmiş ve yeni bir
tezkere ile "Trablusgarb meselesi ile buna münasebeti olan mesai i-i
hariciye hakkında diyelim" önerisini getirmiştir32• Sadrazam Mec-
lis-i Ayan'a geldi, fakat Trablusgarb Savaşı'yla ilgili Meclis-i Me-
busan'da tafsilatlı malumat verdiğini, mevcut kanunlara göre Mec-
lis-i Ayan'ın, Meclis-i Mebusan'dan bilgi alması gerektiğini ileri
sürerek soruları cevaplandırmaya yanaşmadı)).

Meclis-i Ayanın, i Kasım 1911'de yaptığı durumda Padişah'ın
~çış nutkuna verilecek cevap kararlaştırıldı. Hazırlanan cevapta
ıtalyan saldırısıyla ilgili şu ifadeler yer aldı:

32. Meclis-i Ayan Zahıt Ccridesi, i ı. Teşrinievvel 1327, L Devre, 4. Sene, 4. İçıi-
ma,s.15-17.

33. MAZC, 25 Teşrinievvel1327, L Devre, 4. Sene, 9. İçtima, 5.58.
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"....Müdafaasız bırakılmış olan Trablusgarb ViHiyeti gibi ka-
lemrev-i H.ükOmet-i Osmaniye'nin bir kıta-i vesia-i mühimmesini
istila içün ıtalya HükOmeti'nin bütün şumul-ü manasıyla zaman ve
zeminin müsaade-i fevkaladesinden bilistifade hukuk-ı milel ile na-
mus-ı düvelinin taht-ı kefaletinde bulunan uhOd ve kavaid-i umu-
miyeyi pa-mal ederek medeni milletlerin tarih-i hayat-ı siyasiyele-
rinde emsali olmayan bir suret-i gasbanede ilan-ı harbe kıyam
etmesi, bizimle beraber cihan-ı medeniyet ve insaniyeli garik-i hay-
ret ve teessür etmişdir.

"....Heyet-i Vükelanın tedabir-i hekimane ve mücahedat-ı va-
tanperveranesi Osmanlılığa hasisa-i ezeliye olan ve bidayet-i hadi-
seden berü asar-ı meşhudesi taraf taraf tecelli eden gayret-i vatani- .
ye ve hamiyet-i milliye müzahir ve rebı-i meskOnın her köşesinde
lehimizde olarak feverane gelen sel-i huruşan-ı hissiyat gösterile-
cek maharet-i siyasiye ile mecray-ı istikametinde sair oldukça ayn-ı
teveccühat mülkdarıyla bu müşkül-i ha ilin iktihamı daire-i imkanda
dahil bir itikadındayız" ...34•

İtalyanların Trablusgarb'ta kadın ve çocuklara karşı giriştikleri
katliam'a Meclis-i Ayan'ın tepkisi 4 Kasım 1911'de yapılan o~urum-
da geldi. Süleyman Elbistanı Efendi, Meclis-i Mebusan'da ıtalyan
zulmünün kınanmasının kararlaştırması üzerine benzeri bir protes-
tonun da Meclis-i Ayan'ca yapılmasının doğru olacağını düşünmüş
ve şu önerge metnini hazırlamıştı:

"İtalya askerinin her türlü uhOd ve hukuk-ı sarihi pa-mal ve ka-
vaid-i insaniyeyi ihlak ederek hiçbir suretle muharib sayılamıyacak
olan kadınları ve çocukları katl ve idam ve ahalinin kimisini esir ve
kimisini kurşuna dizrnek suretiyle itlM eylediği resmı ve gayr-i res-
mi menabi'den varid olan malumat-ı mevsuka ile mertebe-i sübOt
olduğundan insaniyet ve medeniyet ve hukuka karşı vaki ola bu te-
cavüzün Meclis-i Ayan-ı Osmanı tarafından bütün mütemeddin ak-
vam parlamentoları nezdinde protesto edilmesini teklif eylerim."

Metnin okunmasından sonra önerge oylamaya konuldu ve oy-
birliği ile kabul edildi3\ Protesto metninin yazım işi de Sulh Heye-
ti'ne havale olundı36•

34. MAZC, 18 Teşrinievvel 1327, i. Devre, 4. Sene, 6. Içtima, 5.23.
35. MAZC, 22 Teşrinievvcl 191 i, ı. Devre, 4. Sene, 7. Içtima.
36. MAZC, 29 Teşrinievvel 19ıi, i. Devre, 4. Sene, 10. Içtima, 5.65-66.
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13 Kasım 1911'de yapılan Meclis-i Ayan oturumunda İtalyan
zulmünün protestosuna çeşitli devlet parlamento sulh cemiyetlerin-
den gelen cevaplar okundu. Gelen cevabı ar ümit vaat ediyordu. Ya-
bancı parlamentolardan gönderilen cevaplardan Londra ve Ber-
lin'den gelenlerden daha önce bahsetmiştik. Kont Aponi imzasıyla
Peşte'den gelen telgrafta Avusturya Hükumeti'tin savaşı sona erdi-
recek bir siyasi teşebbüste bulunabileceği belirtilmekte ve protesto-
nun hükumete iletildiği bildirilmekteydi. Lahey'd~n gelen cevapta
ise "protestonamenizi Lahey'de Heyet-i Teşri'ye Ikinci Meclisi'ne
gönderiniz" deniliyordu3?

Meclis-i Ayan'da Trablusgarb Savaşına ilişkin uzun bir suskun-
luk döneminden sonra, Meclislerin 18 Nisan 1912'de ikinci devresi-
nin açılışının hemen arkasından 21 Nisan 1912'de İtalyan malların-
dan alınan vergilerin alınmasıyla ilgili Meclis-i Mebusandan gelen
kanun tasarısı görüşüldü. Süleyman Elbistani Efendi'nin verdiği
önerge ile kanun tasarısının öncelikle Meclis-i Mebusan'da ele alın-
ması gerektiğine karar verildi38•

7 Mayıs 1912'de Padişahın açış nutkuna verilecek cevabın ha-
zırlanması sırasında Trablusgarb savaşına yine değiniIdi ve savaşın
Osmanlı şeref, haysiyet ve namusuna uygun şekilde sonaerdireceği-
ne dair Hükümet'e duyulan güven belirtildi39•

II Mayıs 1912'de yapılan oturumda İtalyan mallarından alınan
vergilerin artırılmasına ilişkin kanun tasarısı oybirliği ile kabul
edildi. Daha sonra Trablusgarb'tan gelen öğrencilerin yatılı okullara
yerleştirilmesi meselesi görüşüldü, Bu konuda hazırlanan tasarı ka-
nunlaştı40,

SONUÇ

Trablusgarp Savaşı, Osmanlı kamuoyunda büyük bir tepki ya-
ratmıştır. Fakat aynı duyar.lılığı ve ilgiyi Osmanlı Parlamentosu'nun
gösterdiği ~öylenemez. Ulke topraklarının bir bölümünün işgal
edildiği ve ıtalya, Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ettiği halde parla-
mento bu önemli olaya yeterince ilgi göstermemiş; çalışma zamanı-
nın büyük bir bölümünü iç politikaya dönük kısır tartışmalarla ge-
çirmiştir.

37. MAZC, 5 Teşrinisiini, ı. Devre, 4. Sene, 12-.İçlima, s.77.
38. MAZC, 8 Nisan 1328, ıı. Devre, 4. Sene, ı. Içtima, s.13.
39. MAZC, 24 Nisan 1328, II. Devre, 4. sene, 5. Içtima, s.23-24.
40. MAZC, 28 Nisan 1328, II. Devre, 4. Sene, 6. Içtima, s.36-37.
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İzledigi Trablusgarb politikasından dolayı ağır eleştiri ve it-
hamlara hedef olan dönemin sadrazamı Hakkı Paşa, politik kaygu-
larla parlamentoda çoğunluğu elinde bul:.ınduran ıttihat ve Terakki
Fırkası'nca korunmuştur. Trablusgarb mebuslan tarafından Hakkı
Paşa hakkında verilen soruşturma önergesi, çeşitli bahanelerle gün-
deme getirilmeyerek zaman aşımına uğraması sağlanmıştır. Bunun-
la da yetinilmeyerek adeta mükafatlandınlırcasına Hakkı Paşa, Ber-
lin Büyükelçiliği'ne tayin edilmiştir.

Türk-İtalyan savaşı ile ilgili parlamentoda yapılan tartışmalar,
Osmanlı Devleti:nin siyası, ekonomik ve askerı zaafını gözler önü-
ne sermektedir. ıtalya savaş ilan edip Tür~ topraklarına her yoldan
saldırıya geçt!ği halde Osmanlı Devleti, ıtalya'ya savaş dahi ilan
edememiştir. Italyan1ara ait bankalar ve postahanelerin faaliy~tleri-
ni sürdürmelerine ekonomik gerekçelerle göz yumulmuştur. ıtalya
ile dış tic,aretin kesilmesi Meclis'te gündeme geldiği zaman da, yine
devletin ıtalya'dan gelen mallara ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle kar-
Şı çıkılmış; y'alnızca gümrük vergilerinin artırılması yoluna gidil-
miştir. Hatta ıtalya'dan alınan kükürtün başka bir ülkeden aynı şart-
larda temin edilemeyeceği ileri sürülerek kükürt için gümrük
vergisinin düşük tutulması kararlaştırılmıştır.

Osmanlı P~rlamentosu, zaman zaman savaş konusunu tartış-
makla birlikte ıtalya'ya karşı izlenecek politika konusunda Hüku-
meti yönlendirici bir rol oynayamamıştır.
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