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OSMANLI DÖNEMİNDE LİBYA 

                                                       Ali Caner BAŞOL*  

 

Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasındaki varlığı söz konusu olduğunda Kuzey Afrika 

bölgesi anlaşılmalıdır. Kuzey Afrika’daki Osmanlı hâkimiyeti incelenirken Libya kesinlikle es 

geçilmemelidir. Libya kelime olarak İslam literatüründe yer almamaktadır. Bölgenin İslam ile 

tanışmasından öncesinde Yunanlılar tarafından kullanılmış bir isimdir. 

Günümüz Libya toprakları o dönemde Trablus, Bingazi ve Fizan bölgeleri olarak 

ayrılmaktaydı. Fizan ve Bingazi, Trablus’a göre çok sınırlı sayıda bir nüfusa ve ticari etkinliğe 

sahipti. Ancak yine de bölge dönemin önemli pazarlarından biriydi. İspanyolların 1510 yılında 

bölgeyi işgal etmesinden sonra bölgedeki ticari etkinlik azalmış, Müslüman kervanları başka 

bölgelerden ilerlemek durumunda kalmıştır. 

Bölge toprakları Osmanlı Devleti’nin ilk olarak 15. yüzyılda dikkatini çekse de 

Trablusgarplılar ilk defa 1510 ve ikinci defa 1519‘da İstanbul’a heyet göndererek İspanyol 

işgalinden kendilerini kurtarmaları için Osmanlı Devleti’nden yardım istemişlerdir. Bu durum 

Osmanlı Devleti’ne cazip gelmiştir. 1551 yılında Kaptan-ı Derya Sinan Paşa ve Turgut Reis’in 

çabalarıyla Trablusgarp eyaleti Osmanlı Devleti’ne katılmıştır. Bu eyalet önceleri Cezayir 

Ocağına bağlı olarak idare edilmiştir. Ancak Cezayir Beylerbeyliğinin gitgide güçlenmesinden 

çekinen Osmanlı Devleti, Trablusgarp eyaletinin yönetimi ayırmış ve Trablusgarp Ocağı olarak 

adlandırmıştır. Trablusgarp Ocağı diğer ocaklardan farklı bir tutuma sahipti. İstanbul merkezi 

yönetimine her zaman daha çok bağlılık gösteren ocak olmuştur. Diğer Ocaklar gibi korsancılık 

faaliyetleriyle geçinmiştir. Ancak merkezi yönetim ne zaman isterse gemilerini göndermiştir. 

Trablusgarp Ocağı başlarda merkezi yönetimden gönderilen beylerbeyi tarafından yönetilmiştir. 

17.yüzyıldan itibaren yönetim dayılar tarafından sağlanmıştır. 18.yüzyıl sonrasında da Karamanlı 

ailesi bölgenin idaresini ele geçirmiştir. Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı sırasında takındığı 

tutum beğenilmeyen Karamanlı ailesinin yönetimine iç karışıklıklar nedeniyle II. Mahmut 

tarafından müdahale edilerek bölge tekrar merkeze bağlanmıştır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti 

Kuzey Afrika’daki etkinliğini arttırma yolunda hareket etmiş ve bölge yönetimini güçlendirerek 

elinde tutmaya çalışmıştır.  

1870’lerden sonra sömürgecilik yarışına katılan İtalya, hem hammadde ihtiyacını 

karşılamak istiyordu hem de ürettiği sanayi ürünlerini satmak için yeni bir pazar arayışındaydı. 

İtalya için bu konuda en cazip bölge Kuzey Afrika bölgesiydi ayrıca Habeşistan mağlubiyeti de 

unutturulmalıydı. 19. yüzyılın sonlarına gelindiğinde Afrika’nın büyük bir bölümü sömürge 

haline gelmiştir.  

*Trakya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Dördüncü Sınıf Öğrencisi 



 

4 

Fransa önce Cezayir’i sonrasında da İtalya’nın ele geçirmeye planları yaptığı Tunus’u 

sömürge haline getirince İtalya, Avrupa ülkelerini diplomasi kanallarıyla Trablusgarp’ın kendileri 

için önemli olduğu konusunda ve çıkarları olduğu gerekçesiyle ikna etmeye çalışmıştır. 1911 

yılına gelindiğinde İtalya Trablusgarp’ı işgal etmiştir. Osmanlı Devleti, İtalyanlara karşı gerçek 

bir direniş gösterememiştir. Nedeni ise Osmanlı Devleti o dönemde çok zayıf bir durumdadır ve 

kendisi için stratejik önemi olan Balkanlarda başlayan savaş Osmanlı Devleti’ni yormaktadır. Bu 

koşullar çerçevesinde Osmanlı Devleti Trablusgarp’tan çekilmek zorunda kalmıştır ve bu savaş 

sonucunda Uşi Antlaşması imzalanmıştır. Bu savaş sonrası Osmanlı Devleti Afrika’daki son 

toprağını kaybetmiştir ve Sevr Antlaşması ile de hukuki olarak Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki 

etkinliği sona ermiştir.  

Sonuç olarak Osmanlı Devleti hâkimiyetinde önemli bölgelerden biri olan, 

imparatorluğun ve İslam Dünyası’nın ileri karakolu sayılan Trablusgarp’ta 350 yıllık Türk 

hâkimiyeti görülmüştür. Bu yüzden Afrika bölgesini yakından tanımalı ve tarihini iyi bilmeliyiz. 


