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Trablusgarp Osmanlı Devleti'ne 1551 tarihinde katılmıştır. Merkezden
uzak olduğu için "Garp Ocakları" denilen özel bir yönetime sahipti.
Tanzimada bütün ülkede yeni uygulamalara geçilirken Trablusgarp'da da buna
gayret gösterilmiştir. Gönderilen valiler sık sık değişmiştir. Bu valilerden
birisi de Ahmet Rasim Paşa olup uzun süre görevde kalabilen ve kalıcı
çalışmalar yapabilen bir vali olmuştur. Trablusgarp'da kalmış olduğu süre
içerisinde yaptığı çalışmaları 1891 'de yazdığı bir raporla İstanbul'a
bildirmiştir. yazımızda bu rapor söz konusu edilmiş olup, burada
Trablusgarp'da bayındırlık, ziraat, ticaret konusunda gerçekleştirilen
çalışmalar ve ilerlemeler anlatılmaktadır.

ABSTRACT

Tripoli(Trablusgarp) was declared to be the part of the Ottoman Empire
in 1551. The province has a special administration which calls "Garp
Ocakları"(Westem Corps) because it was far from the governmental
admistrative centre. The Tanzimat(Reforms) periodhad some vague
reflections on Tripoli.

Turkish govemors and officials appointed to the province frequently
changed. One of these govemors was Ahmet Rasim Pasha, who managed to
remain the govemor of Tripoli for long and introduce usefu1 reforms to the
province. in 1891 he addressed to the central administration in İstanbul a
report informing about his activities in Tripoli. By studying this report, the
present study tries to provide a reveling window on to the national history of
Tripoli and to give a general account of the developments of public works
projects, agricu1ture and trade in Tripoli.
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Osmanlı Devleti'nde 19.yüzyıl yeniliklerin yapıldığı bir dönemdir.
Tanzimat'ın ilanından sonra ülke yönetiminde de birçok düzenlemeler
yapılmıştır. Özellikle 1840- 1852 yılları arasında taşra yönetiminde yeni
uygulamalar getirilmiştir. 1864 yılında yürürlüğe giren Vilayet Nizamnamesi
bu gelişmeleri pekiştirmiş, nihayet 1871'de idari birimlerdeki değişiklikle,
imparatorluktaki yapılanma son şeklini almıştır! . Bütün bu yapılan
çalışmaların amacı, Tanzimat ile beraber ülkede her alanda yenileşrneye
gitmek, emniyeti sağlamak, vergileri düzenli alabilmek ve iyi bir idare
kurabilmekti .

Osmanlı Devleti'nde yöneticiler, uygulamaları gayretle yürütmüşlerdir.
Başarılı çalışmalar söz konusudur. Bunlardan birisi de Trablusgarp'da
yapılanlardır. Burada, Ahmet Rasim Paşa'nın valilik yaptığı dönemde
Trablusgarp'da nasıl bir gelişme olduğu açıklanacaktır. Paşa,
Trablusgarp'daki uygulamalarını ve gelişmeleri bir raporla İstanbul'a
bildirmiştirl. Raporda yapılan çalışmalar ayrıntılarıyla anlatılmaktadır.

Rapora geçmeden önce Ahmet Rasim Paşa ve Trablusgarp hakkında
kısa bilgi verilmes i yararlı olacaktır.

Ahmet Rasim Paşa, Bedestaıli Şalcı Nazif Efendi'nin oğludur.
H.l241/1825-l826'da doğmuştur. Küçük yaşta iken annesi ile Atinaya
gitmiş, orada Rumca, Fransızca, İtalyanca öğrenmiştir. İstanbul'a döndükten
sonra Türkçe, Arapça, Farsça'yı öğrenerek Tercüme Odasına girmiştir.
Burada çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 1850 yılında Selanik Tahrir-i
Emlak memuru ve l853-54'te Manastır Muvakkat Meclisi Reisi, l863-64'de
Vama, 1866-67 'de beylerbeyi payesiyle Vidin kaymakamı ve mutasarrıfı
olmuştur. 7 Mart l868'de vezirlikle Yanya valisi, daha sonra Tuna,
Karahisar-ı Şarkl, Trabzon, İşkodra, Konya, İzmir, Selanik, Hüdavendigar
valiliklerinde bulunmuştur. Ahmet Rasim Paşa, 1880 yılı sonunda
Trablusgarp valiliğine atanmış ve 1896 yılına kadar görev yapmıştır. 1897 yılı

*A.Ü.D.T.C.F. Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Öğretim Üyesi.
ı Bu konularla ilgili geniş bilgi için bkz: Musa Çadırcı. Tanzimet Dönemi'nde Anadolu
Kentlerinin Sosyal ve Ekonomik Yapıları, Ankara, 1991, ve Musa Çadırcı,
"Tanzimat", Osmanlı, c.6, 1999, s.183-198.

, BOA. YEE, Dosya 7, Gömlek 13.
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başında Şura-yı Devlet Mülkiye Dairesi azası olup 16 Ekim 1897'de
Kanlıca' da vefat etmiştir3

•

Osmanlı Devleti idaresinde Kuzey Afrika'da yer alan Tunus, Cezayir,
Trablusgarp "Garp Ocakları" olarak adlandınımıştır. Garp Ocakları içinde en
doğuda ve devlete en yakın mesafede yer alan Trablusgarp, 1510 yılında
İspanyol kumandanı Pedro Navarro tarafından ele geçirilmişti. 1530'da Malta
Şövalyelerine verildi. 1545-1546'da Trablusgarplılar Türklerden yardım
isteyince Murat Paşa onların yardımına koştu. Trablusgarp'a, Sinan Paşa'nın
Kaptan-ı deryalığında meşhur denizci Turgut Reis'in teşvikleriyle 1551 'de
Malta Şövalyeleri kovularak hakim olundu. Turgut Reis Trablusgarp
Beylerbeyi tayin edildi 4.

Garp Ocaklarının idaresi imparatorluğun diğer eyaletlerine göre farklı
olmuştur. Bunlar salyaneli ve müstesna eyaletlerdi. İdare bakımından olduğu
kadar vergi yükümlülükleri yönünden de farklı uygulamaya tabi idiler. Farklı
uygulamaların sebepleri arasında; coğrafi bakımdan merkeze uzaklıkları,
bulundukları özel şartlar, halkının kısmen göçebe ve aşiretler halinde olması,
mezhep farklılıkları, hiristiyan ülkelerle savaş durumu rol oynamaktaydı. Birer
beylerbeyi tarafından idare edilen Garp Ocaklarında tımar sistemi
uygulanmamaktaydı. Fetihten sonra her beylerbeyilikte yeniçerilerden belli
sayıda muhafız gücü görevlendirildi. Bunlar Garp Ocaklarının ilk askeri
nüvesini meydana getirdi. Ayrıca, güçlü donanmalar oluşturulduS. Ocakların
idaresinde Paşa Divanı, yeniçeri ağasının başkanlığında Ağa veya Yeniçeri
divanı önemli görevler yaparlardı. Diğer taraftan, çeşitli esnaf grupları ve
onların eminIeri vardı. Zamanla beylerbeyilerin idaresi zayıfladı. Yeniçeriler,
reis taifesi; dayı ve bey denilen yeni bazı görevliler güç kazandı. Bunlar siyasi
otoriteyi ele geçirdiler. Garp Ocaklarında zamanla yönetim bakımından
farklılıklar ortaya çıktı. Askeri güçlerin klasik beylerbeyilik sistemini sona
erdirmeleri sırasındaki iktidar mücadeleleri idari zayıflığa yol açtı6.

Trablusgarp'ta, XVII. ve XVIII. Yüzyıllar yeniçerilerin isyanlarıyla
doludur. Merkezi idare zayıfladıkça ve içeride karışıklıklar çıktıkça özellikle
Fransız, İngiliz ve Sardunya konsoloslarının şehrin idare ve ticaretinde etkileri
artıyordu. XVIII. Yüzyılın başından itibaren mahalli hanedanlar ortaya çıktı.
1711 'den sonra Trablusgarp'a Karamanlı ailesi hakim oldu. 1835 yılına kadar
bu ailenin yönetiminde kalan Trablusgarp, ailenin iktidarını kuran kişi de olan
Karamanlı Ahmet Paşa döneminde barış ve refah içinde yaşama olanağı

.\ Mehmet Süreyya, Sicili-i. Osmani, c.IV,yay.haz. Nuri Akbayar, Eski yazıdan
aktaran SeyitAli Kahraman,lstahbul, Tarih Vakfı Yurt yay., 1.996, s.l351-1352.

4 Atilla çetin, "Garp Ocakları" Türkiye Diyanet Vakfı Islam Ansiklopedisi, c.13,
İstanbul, 1996, s.383. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.I1, Ankara, 1983,
s.385-386.

5 Atiııaçetin, a.g.m., s. 383.
6 AtiııaÇetin, a.g.m. S.383.



166 HAMİYET SEZER

buldu 7. Ahmet Paşa, beylerbeyi atandıktan sonra Trablusgarp'ta öncelikle
kabilelerin isyanlarını sona erdirerek asayişi sağladı. İdari otorite kurulduktan
sonra imar faaliyetlerine yönelmiştir. Denizden gelecek saldırıları engellemek
için şehrin surlarını, ayrıca cami, medrese yaptırmıştır8• Karamanh Ailesi,
Trablusgarp eyaletinde, "dayılar devrinin" karışıklıklarına son verip, ocak
yeniçerilerini sıkı bir şekilde itaat altına alarak, istikrarh bir idare kurmayı
başarmıştır. Ailenin kurucusu Karamanh Ahmet Paşa, mevkini
kuvvetlendirmek uğrunda korkutma siyasetine başvurmuş ise de az sürede
Trablusgarp Ocağını hatırı sayılır bir güç haline getirmiştir. Bu ailenin
sonuncu güçlü valisi olan Yusuf Paşa, değişen dünya şartlarına
uyamadığından bir taraftan müthiş zulmü ve israfları, diğer taraftan sınırsız
ihtirasları ve ölçüsüz hareketleri ile Karamanh ailesi hakimiyetini temelinden
sarsmıştır9.

Tanzimat Fermanı'nın uygulanması amacıyla 1839'dan sonra Mehmet
Emin Paşa Trablusgarp valiliğine tayin edildi. Daha sonra 1864 Vilayet
Kanunu ile Trablusgarp eyaleti vilayet olmuş, bununla beraber Emin Paşa'nın
zamanında uygulanan esaslar yine kalarak Trablus' a tabi Bingazi ile birlikte
beş sancaklık bir idari birlik sayılmıştırıo. Trablusgarp'da idareyi
sağlamlaştırmak için sık sık yöneticiler değiştirilmiştir. II. Abdülhamit
dönemine gelindiğinde bölgede iktidarı daha içerilere götürme gayretleri, bu
arada Fransa ile İngiltere, İtalya'nın Kuzey Afrika'daki faaliyetleri vardır!ı. II.
Abdülhamit döneminde bölgeye gönderilen valilerin hepsi Sultan ın merkezi
idareyi güçlendirmeyi hedef edinen siyaseti gerçekleştirmek için gayret
etmişlerdir. Bu dönemde bölgeye 12 vali tayin edilmiştir. Bu valilerden en
uzun süre görev yapan ve başarıh olan Ahmet Rasim Paşa olmuştur 12.

Trablusgarp'da Ahmet Rasim Paşa'nın 1880 sonlarında göreve
gelmesiyle birçok değişiklikler olduğu ~aptanmaktadır. Bunları yukarıda
sözünü ettiğimiz Paşa'nın yazmış olduğu rapordan öğrenebilmekteyiz.
Yazırnızda rapordan kısaca bahsettikten sonra, içeriği metne sadık kalarak
günümüz diliyle aktarılacaktır.

7 Ettore Rossi,"Trablus", düzenleyen: Cengiz Orhanlu, İslam Ansiklopedisi, c.
12/l,İstanbul, 1993, s.447,448, Trablusgar tarihi ve diğer valilerle ilgili olarak aynca
bkz.Nehcüddin, Trablusgarb Tarihi, Istanbul, ı28 I., Muhammed b. Halil Galbün.
Tarih-i İbn GaIbfin der Beyan-ı TrabIusgarb, ter. Mehmed Nehcüddin, İstanbul,
1284.

8M.Fuad Ezgü, "Karamanlı", İslam AnsikJopedi si, c.6, İstanbul,1993, s.311.
9M. Fuad Ezgü, a.g.m, s.311-316.
Lo Celal Tevfik Karasapan, Libya, Trablusgarb, Bingazi ve Fizan, Ankara, 1960,
s.145-J47.

11 a.g.e.,s.148-157. Abdurrahman Çaycı, " Guma İsyanı Öncesinde Fransa'nın
Trablusgarb Siyaseti" Belleten, XLVI! 182, 1982, s.323-335.

12 EI- Kilanİ Tuati el-Kilani," II. Abdülhamit Döneminde Trablusgarb Vilayeti ve
Mehmet Kamil Paşa Layihası", XI. Türk Tarih Kongresi, Bildiriler,(5-9 Eylül J 990),
c.lV, Ankara,S. 1571.
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Rapor, 1881 tarihini taşımakta olup, başlangıçta bir yerin idaresinin
gerekleri tarif edildikten sonra yapılanların bir özeti verilmektedir. Buna göre
önce, Mehmet Emin Paşa'nın valiliği sırasında Trablusgarp'da neler yapıldığı
açıklanmaktadır. Bu dönemde eyalet, Cebel, Homs, Fizan sancaklarından
oluşmakta ve derebeylik şeklinde yönetilmektedir. Cebel ve Homs taraflarında
Guma ve Abd al-Calil 13 adlı aşiret reisIerinin isyanlarını bastırdığı
anlatılmaktadır. En iyi idarenin Emin Paşa zamanında sağlandığı ifade
edilmektedir. Emin Paşa' dan sonraki valilerin sık sık değiştirilmesinin idarede
bozukluklara neden olduğu belirtilmektedir.

Paşa'nın göreve geldiği sırada Fransa ve İtalya'nın bölgede ve halk
üzerinde etkisi vardı. Öncelikle bunu önlemek için çalışmalara başlamış ve
tedbirler alarak başarı sağlanmıştır. Ayrıca, eyalette bulunan kabilelerde
düzenlemelere gidilerek asayiş temin edilmiş ,ziraat ve ticarete önem verilerek
gelirlerin artırılmasına özen gösterilmiştir. Yine vilayetin bayındırlık hizmetleri
yürütülerek su ihtiyacını karşılamak için önemli adımlar atılmıştır.

Ahmet Rasim Paşa, raporunda eski valilerin sık sık görevden
alınmasının çalışmaları aksattığını bu yüzden başarısız olduklarını , kendisinin
ise 10 yıl görevde kalmasının, yapılanlarının sonuçlanmasına neden olduğunu
da ifade etmektedir. Raporda daha sonra yapılan çalışmalar miktarları da
belirtilerek aktarılmıştır. Özet olarak raporda şu bilgiler yer almaktadır:

"Mabeyn-i Hümayun tarafından bir telgraf la bildirilen irade gereğince
Trablusgarp vilayeti hakkında vali tarafından hazırlanan layiha.

Bir memleketin idaresi ele alınıp, asayiş sağlanmadıkça, maddi ve
manevi hükümet nüfuzu her tarafta etkili hale gelmedikçe, düzen sonucunda
toplumda emniyet olmadıkça istenilen servet ve gelişme, o hükümete ait
masrafa karşılık gelir elde edilemeyeceği sebebiyle, bu önemli esas temel
alınarak o memleketin kabiliyetine ve durumuna göre düzenlemeler ve her
türlü ilerlemeye ait tedbirler uygulanmaya başlanması hükümet ve görev gereği
olacaktır.

Trablusgarp emirlik zamanında iç durumu açıklama gereği olmamakla
beraber, genelde halkı korsanlık ve asilikle gelişmiş, medeniyetten uzak
aşiretler ve çöl arapları, ve göçebelerden oluşuyordu. 1251 tarihinde doğrudan
doğruya Osmanlı idaresine geçti. Pepe adıyla ünlü merhum Mehmet Emin
Paşa'nın valiliğine kadar Trablus ve civarında başka hiç bir taraf idare altına
alınmamıştı. Cebel, Homs ve Fizan sancaklarıyla diğer kazalar her biri
derebeylik şeklinde birer mütegallibenin idaresinde kalmıştı. Cebel ve Homs
tarafları Guma ve Abdülcelil'in devlete karşı isyanları çıktığı için bir çok
fedakarlık gösterilerek bunlar ve bunlar gibilerinin vücutları yok edilerek
diğerlerine ibret dersi verilmişti. Emin Paşa zamanında askeri kumandanları
tarafından türlü türlü zorluklar ve engeller çıkarılmaktaydı. Buna rağmen yine

Ll Guma ve Abd aı- Calil ile ilgili bkz, M.Fuad Ezgü;a.g.m.s .314-315.
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de o zamana kadar en iyi memleket düzenini sağlamakta merhum Paşa başarılı
olmuştu. Ondan sonraki valilerin sık sık değiştirilmesinden, bazı suistimallerin
olmasından başka, vilayette düzen sağlanamaması, tam idare altına
alınamaması, itaat altına alınamayan kabilelerin ıslah ve terbiyesine
bakılmadığı gibi, her vali tarafından bir çok kişiye gereksiz ayrıcalıklar
verilerek müdara ile yönetilmiştir. Hükümetin zaaf ve aşınlıkla ihmal ve
kayırması eski mütegallibelerin evlat ve torunlarına keyfi hareket imkanı için
yeniden ortam hazırlamıştı. Bunlar ve bunlara bağlı kabileler halkının
hükümete bağlılığı sadece sözden ibaret hale gelmişti. Bu vilayetin mevkisinin
özelliği nedeniyle Yemen ve onun gibi bazı vilayetlerden başka Anadolu vs.
vilayeti gibi eskiden beri halkı uygarca, hükümete bağlı, usul ve nizamları
engelsiz icra olunan mülki ve mali idaresi kolayolan yerlerle karşılaştınlamaz.

İşte bundan 10 sene evvel Trablusgaıp'a gönderilmem ve oraya
ulaşmamda vilayetin geneli görüldüğü üzere belirsiz ve asayiş bozulmuştu.
Vlasyaton'un? Fransızlar tarafından istilası, Trablusgaıp hükümetine ve halka
karşı Fransız nüfuzunun çok etkili olması, İtalyanların hırslarını bu tarafa
çevirmiş olmaları politika yönünden incelik kazanmış ve önemli , buhranlı bir
zamana denk gelmişti. Derhal fikirlerimi yabancı nüfuz ve entrikaları etkisinin
ortadan kaldınlmasına yönlendirdim. Bu yönde tedbirler ve girişimlerle devlet
ve memleketçe zararlı olan bu durum kısa zamanda düzeltilerek, hükümet
nüfuzunu etkili kılarak, hukuka önem vererek ve yabancı müdahalesini
engelleyerek başarı sağlanmıştır.

Manen, bu konudaki hizmet ve başarılarım politika bakımından önemli,
yeterli ve takdire layıktır. Ancak, manevi işlerden olan bu tür hizmetlerin
dışarıda varlığı görülmese de etkisi güzel eserleriyle görüldüğü ve şimdiye
kadar politikaya ait işlerin uygulanmasıyla sabittir. Bu cümleden olmak üzere
o sıra Fransa general konsolosunun Trablus' da oturmakta olan Cezayir ve
Tunusluları haksız himaye iddiasından vazgeçmesi ve Fransa, İtalya gibi
devletlerin korumasını kabul etmiş olan Osmanlı tebasından bir kısım yerli
Trabluslunun asıl tabiyetIerine dönmesi ve himaye isteme fikrinde bulunan
kişilerin o sevdadan tamamen vazgeçmesi benim zamanımda hiç bir kimsenin
hiç bir devlet himayesine girmemesi buna delildir.

Açıklanan bu durumlarla uğraştığım, maddi ve manevi engeller ve
çeşitli zorluklara rastladığım halde yine bir taraftan asla vakit kaybetmeden
durum ve zamanın gerektirdiği ölçüde kabilelerin de durumları da düşünülerek
merkez ve merkeze bağlı yerlerde, ıslah, imar, asayişe dair ne gerekiyorsa
yapılmaya çalışılmıştır. Bütün suistimaller ortadan kaldırılmış, kabileler
düzene sokulmuş, vilayetin mülki ve mali işleri istenildiği gibi olmuş, ziraat ve
ticaret asayiş de sağlandığından ileride açıklanacağı üzere, memuriyetim
zamanında gelirlerde ve bayındırlık işlerinde artış sağlanmıştır.

on sene süren memuriyetim zamanında yapılan bu şeyleri yaranmak
için göstermek ve abartıp gazetelerle ilan ettirmek fikir ve meslek açısından iyi
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değildi. Vazifenin gereği memleket ve halka yararlı olmaktı. Fakat dışarıdan
Trablusgarp'e gelip I, 2 veya 3 ay şehir merkezinde kalıp geri dönenler bütün
vilayetin eski durumunu ve 8, 10 seneden beri olan gelişmesini bilip anlayarak
ona göre karşılaştırmayac aklarından ve onların verecekleri bilgiler burada
kaldıkları sürece gördüklerini içereceğinden yüzeyselolacak ve gerçekleri
yansıtmayacağından vilayetin artan geliri ve durumu aşağıda arz olunur:

Burada halfal4 denilen bir bitkinin öşr geliri bundan 10 sene önce 800
kuruş civarında iken seneden seneye artarak 97 senesinde 1.099.000 kuruş
olmuştur. Çünkü önceleri kantar başına 30 para alınırken sonra 20 para daha
zam yapılarak ve ilaveleriyle 500 paraya çıkarılrruş olduğundan, miktarın
artması bundan kaynaklanrruş olduğundan önceki senelere kıyasen zamanımda
söylenen öşr üç yük 15 kuruşa çıkmıştır.

Bu vilayette tahsildar görevinde yerleştirilmiş kabileler şeyhlerinin
eskiden buraca makame( ) denilen hizmetleri karşılığı olarak kendi
ziraatıeri mahsullerinden 25 kile arpa ve 18 kile buğday ile 88 kıyye zeytinyağı
öşrden muafiyetleri vardı. Vilayetteki büyük küçük kabilelerin çoğalmasına,
bazı kabilelerde şeyhlerin zulmüne ve artışına ve bazı suistimaııerden fakir
halkı korumak için 301(1883-4) senesinde bazı düzenlemeler, değişiklikler
yapılmıştır.

Şöyle ki; bir kabileye bir şeyh yeterli olup, şeyhlerin artması ve
yerlerinin beııi olmamasından bunların şeyhlikleri kaldırılrruş ve bir kabilede
yalnız bir şeyh bırakılmıştı. Bu bırakılan şeyhlerin de kabilesi nüfuzu ve vergi
mürettebatı 10 bin kuruş ise( dörtte bir makama) ve 20 bin kuruş ise( yarısı
makama) ,20 binden yukarı ise( tamanu makama) olarak, öşr muafiyetlerine
karar verildi. Bu iki düzeitme nedeniyle benim zamanımda, şeyhlere ait öşrden
boııuk senelerinde kolaylıkla senede hazineye 200 bin kuruştan fazla bir
miktar sağlanıyordu. Bu bütün aşar toplanuna eklenmiştir.

Tunus aşiretlerinden hudutta yerleşmiş olan Vargma( ) adlı
büyük aşiret eşkiyasının bundan 8 sene önceye kadar devamlı Trablusgarp
sınırına saldırıyordu. Bunların halka yönelik saldırıları engeııendikten başka
her tarafta emniyet ve düzen sağlanmıştır. Ayrıca, gerek Zuvvare ve Homs
gibi sınır tarafları gerek diğer yerler ahali ve kabileleri huzur içinde olup
ziraatle uğraşmaktadırlar. Bütün ekinlerin iyi ekimi ve üründen öşrünü alma
ve hiç bir gün suistimale imkan verilmemesine çalışılnuş , özen ve dikkat
olunarak aşar geliri hayli artmıştır. Yukarıda söz edilen Zuvvare ve bazı
yerlerde hububat aşarı birkaç misli artmış boııuk senelerinde bütün vilayetin
hububat aşarından birkaç yük kuruş fazla gelir elde edilmiştir.

14 Ferit Develioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat, Ankara, 1984,s.379'da
liflerinden ipek taklidi şeyler dokunan bir nevi beşparmak otu.

15 Yük, yüz bin akçe yerinde kullanılır bir tabirdir. Eskiden bir milyon yerine on yük denilirdi.
Mehmet zeki Pakalın. Osmanlı Tarih deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c.1Il,
İstanbul, 1983, s.639.
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Balık vergisi önceleri şehir içinde alınabilmekteydi ancak, buraca Cedari
denilir kök boyadan devlet hazinesi için hiç bir şey alınmamaktaydı.
Zamanımda balık resmi bütün sahil vilayetlerinden alınmış ve söz edilen
boyadan da kantarından sürüm değeri olarak öşr adıyla 4 kuruş alınmasıyla,
yıllık gelir konusunda, hazineye hayli faydalı olmuştur.

304(1886-87) mali senesinden itibaren bütün Osmanlı Devletinde
olduğu gibi,Trablusgarp vilayetinde de vergilere dörtte bir ve asker bedellerine
üçte bir zam irade-i şahane ile karar verilmişti. Söz konusu sülüs asker
bedellerinin 304 senesi başında zam ve tahsil edilerek alınmasına başlanmıştı.
Ancak, iş bu kıtanın başlıca mahsulü ve ahalinin tek geçimi olan arpa ve
buğdayekinlerinde bereket olması yağmurlara bağlıydı. Halbuki bu kıtada
bazen iki üç sene arka arkaya yağmursuzluktan ekinlerin hepsi ya da büyük
kısmı mahvolmaktaydı. Bu sebeple kıtlık ve pahalılık derecesinde sıkıntı
ortaya çıkmaktaydı. Halk hayvanlarını satıp tüccarın dışarıdan aldıkları
hububatı satın almak ihtiyacında olduğundan geçen 30 i senesinden sonra iki
üç sene kadar yağmursuz ve kuraklıkla bu durum devam etmiştir. Bu
durumdan dolayı halk geçimini sağlamakta zorluğa düşmüştü. Zor durumda
olduklarında vergilerini de ödeyecek güçleri yoktu. Sonradan 304 senesinde
burada yağmur zamanı olan sonbaharda yağmur yağmaya başlamış, 305
senesinde ürünlerde bereket olmasına sebep olmuştur. Vilayetin vergi
mürettebatı dörtte biri olan i milyon 745 bin küsur kuruş, aynı sene başından
itibaren merkez ve bağlı vilayetler mürettebatına zam edilerek ve dağıtılarak,
her ne kadar bu konuda bazı mahallerden müracaatlar ve muafiyet istekleri
olmuşsa da, her tarafa dağıtılarak toplanm IŞtır.

Merkez vilayet belediyesinin önceleri hiç emlakı ve emlak geliri yoktu ..
Belediyenin gelirinden yıldan yıla han, dükkan gibi binalarla ilgili bayındırlık
tedbirleri kabul edilmiş ve uygulanmasına devam edilmiş ve özen gösterilmiş
olduğundan 306 senes i sonunda gelirler artmıştır.

Şu kadar ki; Trablusgarp vilayetinin olağanüstü şartlanyla beraber
bütün arazinin imara uygun olmadığı ortadadır. Zira bu konuyu uzmanlarının
bildiği gibi Cebel'de Gadames ve Homs'da Sirt kazaları yönüyle ovalardan
Fizan dahiline varıncaya kadar 15-20 günlük mesafeler ve Fizan sancağında
bulunan birçok yer çöl, susuz, otsuzdur. Fevkalade kötü havasıyla hararet
şiddeti bilinmektedir. Vilayetin diğer bölgelerinde de ara ara 18-25 metre uzun
ve kısa çöl, susuz araziler eksik değildir. Yol üzerinde vaktiyle kazılmış, şimdi
nadiren bulunan kuyularda 40, 50, 60 ve bazen 80 kulac derinlikte ancak suya
ulaşılmaktadır. Bunların da hem suları az, hem de acı ve içmek mümkün
değildi. Kafileler şehir ve kasabalara varıncaya kadar yiyecekleriyle beraber
çok miktarda içecek sularını da tulumlarla taşıyıp götürmeye mecburdular. Bu
nedenle vilayetin bu gibi yerlerinin hemen hemen 3/1 arazisinin iskan ve imara
uygun olmadığı ortaya çıkar. Fakat, yerleşim ve diğer arazisi böyle olmayıp,
ziraate, bağ ve bahçeler kurulmakla, imara uygun yerlerdi. Bu konuda mahalJi
idarelerin iş yönünden yaptıkları ard arda girişimleri ve teşvikleri, merkezden
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maddi isteklere sebep olmaktaydı. Eski yıllarda çoğunlukla o gibi mahallerde
bugün birer kasaba şeklini almış çeşitli merkezi idareler ve yerleşim yerleri,
zeytin, hurma vs, üzüm fidanlarını içeren bağ ve bahçeler civarını ve bir
taraftan da günden güne imari gelişmeleri gören yerli ve yabancı ilerleme
arayanlar sevinmektedir.

Memleketin düzene sokulması ve iyi idare edilmesi, asayişi sağlanmış,
mülki, mali, siyasi işlerinde ıslahat yapılmıştır. Hiç bir aykın uygulamaya izin
verilmeksizin devamlı çalışmalara büyük gayret gösterilmiştir. Şu LO sene
zarfında vilayetin bayındırlık ve diğer ilerlemeleri önceki idarec iler zamanlarma
nispeten çok artmıştır. Bütün ahali ve aşiretler huzur ve emniyetle şehirleşme
ve servetçe günden güne ilerleyerek bugün mutlu durumdadırlar. Bununla
beraber LO sene evvele gelinceye kadar vilayetin ilerlemesine engel olan
sebepler yalnız önceki idarecilerin vilayetin işlerini kendi haline bırakmaları ve
ihmallerinden olmayıp belki onlar da bulunduklan sürece kararlarını
uygulamışlar ise de az zaman içinde yapılması kolayolmayan bu gibi maddi
şeylerin meydana getirilmesi vakte muhtaç olduğu halde daha memleketin
durum ve gereklerini iyice bilmeden ve düşünmeden girişimleri iyiye
çevirmeden önce az süre içinde birbiri arkasına ayrılmalan olayı olmuş ve
resmi izinler sınırlı olduğundan gayretleri sonuçlarını vermemiştir. Eskiden
olduğu gibi olur olmaz şikayetlerle görevlilerin azilleri olmamış ve benim
memuriyetim LOsene sürmüştür. Hele bana nüfuz ve izin verildiğinden bunun
kıymetini bilerek ve bu fırsattan yararlanarak gece gündüz uyku ve rahatı
bırakarak, öncelikle ve doğrulukla vilayetin emniyetinin sağlanmasına,
bayındırlaşmasına elden gelen sıkılık gösterilmiş, halkın durumu ve
memleketin ihtiyacına göre girişimlerde bulunulmuş, benden sonrakiler de
benim yaptıkIanmı devam ettirirlerse halkın ve memleketin refah ve ilerlemesi
bu şekilde devam edecektir. Söylendiği gibi benim hizmet ve başarım
buradadır. Ancak, icra vakti geldikçe bölgenin gereğine göre ve kabilelerin
durum ve tabiatıarına uygun şekilde derece derece bir kat daha memleketin
bayındırlığı ve gelirlerinin artması için mevk ien ne mümkünse yapılmıştır. Hiç
bir şekilde kusur olmadığı olmayacağı açıktır. Bu başarılarla derece derece
daha yüksek mertebeye ulaşmak isteği padişaha iletilmekle emr ü ferman
padişahımındır.

fi 7 Şevval sene 1308- 15.05.1891

fi 3 Mayıs sene 1307( Rumi) - 15.07.1891

Trablusgarp valisi Ahmet Rasim

Vilayete bağlı olan yerlerde inşa olunanlar:16

ı. Yer adlan kullanılan kaynaklarda rastlandıkça, düzenlenmiştir. Celal Tevfik Karasapan,
a.g.e, M.Fuad Ezgü, a.g.m., EI-Kilaoi Tuati el-Kilaoi,a.g.m., Bulunamayanlar ise
belgede okunduğu gibi aktarılmıştır.
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aded
Homs'da hükümet konağının ilavelerle müeeddeden tamiri i
Homs' da mükemmel askeri koğuş ve karagolhanesi 1
Homs'da mekteb-i rüşdi-i mülkiye 1
Homs' da mükemmel taş iskelesi 1
Homs' da iskeleden kasabaya kadar şose yol 1
Sirt kazasında ekleriyle birlikte müeeddeden hükümet konağı 1
Sirt kazasında bir bölük alabilen koğuş 1
Sirt kazasında ekleriyle birlikte han 1
Sirt kazasında fmn ve değirmen 2
Sirt kazasında dükkanlar 15
Misrata kazasında ekleriyle birlikte müeeddeden hükümet konağı 1
Misrata çölünde(berriye) yol üzerinde müeeddeden su kuyusu 1
Zileytin kazası hükümet kasrının ilavelerle müeeddeden tamiri 1
Müselleta kazası kasrının ilavelerle müeeddeden tamiri 1
Ceffare nahiyesi kasrının ilavelerle müeeddeden tamiri 1
Cenzur nahiyesinde müeeddeden hükümet konağı 1
Cenzur' da ekleriyle birlikte han 1
Zaviye kazası hükümet konağının ilavelerle tamiratı 1
Zaviye' de ekleriyle beraber han 1
Katis arazisinde su kuyusu 2
Ueeylat kazası hükümet konağının müeeddeden inşası 1
Ueeylat eami-i şerif 1
Ueeylat ekleriyle beraber mektep 1
Ueeylat han 1
Ueeylat kahvehane 1
Ueeylat dükkanlar 13
Ueeylat su kuyusu 3
Ueeylat ile Dahman arasında su kuyusu 3
Azyan kazasında ekleriyle birlikte han 1
Azyan kazasında dükkan 5
Azyan kazasında mektep 1
Azyan kazasında fmn ve değirmen 2
Zuvvare nahiyesinde hükümet konağı 1
Zuvvare nahiyesinde ekleriyle birlikte han 1
Homs ile Ceffare arasında ekleriyle mükemmel han derdest inşadır 1
Cafara ile Taeure nahiyesi arasında keza han derdest inşadır 1
Tarhune kazasında asker ile koğuşları ve diğer donanımıyla
müeeddeden hükÜmet konağı 1
Tarhune kazasında dört odalı askeri hastane 1
Tarhune kazasında fırın ve değirmen 2
Tarhune kazasında dükkan 3

83
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Yukarıda sayılanların inşa masrafları belediyeler gelirinden(varidatından)
ödenmiştir.

Homs'dahan
Homs'da dükkan
Homs'da kuyu
Sirt'de han
Misrata' da han
Misrata' da han
Zileytin 'de han
Zileytin' de han
Müsellata' da dükkan
Müsellata' da han
Cenzur' da han
Zaviye'de han
Tarhune'da han
Homs' da halfa fabrikası

Yukarıda sayılanlar ahali ve tüccar tarafından inşa olunmuştur.

Fizan dahilinde Şatı kazasında kışla
Fizan dahilinde Şatı kazasında cami-i şerif
Fizan dahilinde Gan kazasında kışla
Fizan dahilinde Söküne'de Kasr-ı Hamidi
Homs'da cami-i şerif
Misrata' da mekteb- i ibtidai

Yukanda sayılanlar iane ile yapılmıştır.

Yekün
Devair-i belediyeye ait inşaat
Ahali ve tüccara ait inşaat
İane ile vuku bulan inşaat

50
100
2
15

200
5

100
3
70
2
50
50
7
2

656

1
1
1
1
1
1

817

Yekün
168

2030
7

2205
Vilayet halkı tarafından merkez ve bağlı yerlerde yeniden kurulan bağ ve
bahçelerin adet ve miktarı:

bağ bahçe

17 Belgede 8 yazılmış olmasına rağmen hesaplanınca 6 olduğu anlaşılmaktadır.
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Haric şehirde Kurd ve Cedide ve Hişan denilen mahallerde 20 800
Sirt kazasında 20
Misrata kazasında 400
Zileytin kazasında 500
Misrata kazasında 300
Ceffare nahiyesinde 200 15
Cenzur nahiyesinde 300
Zaviye kazasında 300
Tarhune kazasında 400

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2
68

1

1
85

Hükümetçe her tarafa yayılan usul ve kurallarla çiftçilik, her türlü ziraat
gibi memleketin servetini git gide artırmış ve bir taraftan da her türlü teşvik
yapılmış mümkün olan kolaylıklar ve yardımlar yapılmıştır.

Şu LO sene içinde Trablusgarp merkez ve bağlı yerlerde askere ait
olanlar dışında kurulan büyük bayındır inşaatların miktarı:

Şehir içinde Babü'l-bahr'da 20 oda ve diğer donanımıyla mükemmel

Mekteb-i Rüşdi-i Askeri

Şehir içinde Mekteb-i Mülkiye-i İbtidai

Şehir içinde Babü'l bahr'da balıkhane ve üzerinde kahvehane

Vilayet-i hükümet dairesinde hapishane

Vilayet-i hükümet dairesinde hapishanedekilere aİt hastane

Şehrin içindeki bütün lağımların inşası

Şehir sokaklarının bütün kaldırımla döşenmesi

Hükümet dairesinde tersane iskelesinden Babü'l bahra rıhtım inşası

Dış şehirde asakir-i nizamiye ve muavine silahları için mükemmel silahhane

Hendek kapısı yakınında Bumalyane Çesmesi

Babü'l-münşiye yakınında ekleriyle Baş ağalık dairesi

Şehir içinde süvari zabtiye ile belediye hayvanları için ahırlar

DıŞ şehirde belediyeye ait dükkanlar

Dış şehirde gaz deposu

Dış şehirde halfa iskelesinin düzenlenmesi

Yukarıda sayılanların inşa masrafları vilayet belediye dairesi gelirlerinden
sağlanmıştır.

Dış şehirde un fabrikası 3



i iane

1374

8

11
i
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Dış şehirde halfa fabrikası 4
Dış şehirde debbağhane 1
Dış şehirde kasaphane 2
Dış şehirde fmn 5
Dış şehirde değirmen 13
Dış şehirde hamam ı
Dış şehirde cami-i şerif 3
Dış şehirde medrese 2
Dış şehirde yeni fırın ve Hişan denilen mahallerde hane 450
Dış şehirde Zöhre ve Mizran mahalleri ve civarında hane 600
Dış şehirde han 20
Dış şehirde kahvehane 20
Dış şehirde dükkanlar 250

Yukarıda sayılanlar tüccar ve ahali tarafından inşa olunmuştur.

Dış şehirde Mizran mahallesinde Mekteb-i ibtida-i askeri
ile inşa olunmuştur.

Yukanda yazıldığı üzere LO sene zarfında vilayetde merkez ve bağlı
yerlerde toplam 2205 adet tesisat ve inşaat yapılmıştır. Yeniden 920 bağ ve
2335 bahçe kurulmuştur. Sözü edilen inşaatın 2030'u tüccar ve ahaliye ait
olduğu halde 7' si iane ile yapılmış, ı68 adedi de belediyeler geliriyle
yapılmıştır. Şehir dışında Zöhre ve Mizran(meyzeran) adıyla yeniden iki
büyük mahalle kurulmuş, ayrıca, öteden beri hükümet konakları , şenlik ve
imaretten yoksun olan kaza ve nahiye merkezlerinde bugün birer kasaba halini
alıp ilerleme göstermiş ve günden güne bu artmaktadır. Fizan sancağı ile
alınan haberlere göre Sirt ve Gadames kazalarından başka merkez vilayetten
bütün liva ve kaza, nahiyeler merkezlerine telgraflar yazılmasına ve vilayet
içinde her tarafa düzgün postalar hazırlanmasına, asker kurulması
çerçevesinde askeri ödenekle yapılan şehir içinde değişik fırınlı askeri un
fabrikası ve Salı pazannda büyük piyade kışlasıyla, eski hastaneye ilaveten
yapılmakta olan binalardan başka şehir içinde Gince denilen burçta topçu ve
dış şehirde fırka askerliği kumandanlığı daireleriyle gerektiği zaman ahaliye
yardıma dağıtılmak üzere önceden İstanbul'dan gönderilen LObin tüfek ve
silahın korunması için muntazam bir silahhanenin ve devlet memurlarına ait
olarak merkez ve bağlı yerlerdeki sunulan binaların hazineye dokunmaksızın
belediyeler gelirlerinden inşaatında başarılı olunmuştur. Bütün inşaat ve
devlete ait tamiratlar ile ikiz çocuklar maaşları ve fakir-muhtaçların
geçinmeleri, gerekli ihtiyaçlarının sağlanması ve kefenlenmesi masraflarının da
hazineye yüklenmeyerek sözü edilen gelirden kullanması sağlanmıştır. Hatta
ahalice bina inşasına, bağ ve bahçe kurulmasına devam edilmesi çekici olup
ilerlemektedir .
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Belediyeler ödeneği ile yapılan tesisler ve inşaatlann hepsi faydalı olup
bunlardan başlıcalarından ilki Melcteb-i Rüşti-i Askeriye' dir. Trablusgarp'te
gece ve gündüz bir mekteb-i rüşdi-i askeri inşasına padişah emir buyurarak
inşa masrafının askeriyeden sağlanması gerekirse de şu andaki hazineye
bakılınca buna vilayetçe bir karşılık mümkün olup olamayacağı seraserlik
makamından sorulmuş ve masrafların tahminen 11700 kusur adet Osmanlı
lirasına denk geleceği Fırka-i askeriye kumandanlığından bildirilip bu mİktar
tutarın sağlanmasıyla mektebin inşası vakte ihtiyaç gerektirdiğinden şehir
içinde Babü'l-bahr'da havadar ve yüksek bir noktada gayet metin ve
muntazam bir surette üç kat içindekilerle beraber 20 odayı içeren, belediye
ödeneğinden önceden inşa ettirmiş olduğum hastane uygun bulunduğundan
mektep sayıımıştı. Söz konusu mektebin binası hazineye yük olmaksızın çok
çabuk iyi bir şekilde tamamlanmıştır.

İkincisi Bumalyane Çeşmesidir. Açıklamaya gerek olmadığı üzere
Trablusgarp vilayetinde nehirler ve herkesin kullanmasına uygun akarsular
yoktu. Hanelerde sarnıçlar varsa da burada yağmurların yağdığı zaman olan
sonbahar başına kadar bu sarnıçlardaki mevcut ihtiyacı karşılamaya
yetmediğinden vilayet merkezi halkı muhtaç oldukları tatlı suların büyük
kısmını şehir dışındaki yarım ve bir saat mesafelerdeki kuyulardan sucular
aracılığıyla almaya mecburdular. Fakir halk, su tedarikinde çok zorluk
çekmekteydi. Bu yüzden su kuyularının lezzetçe ve su bulunması açısından en
meşhuru olup şehrin güneyinde, yanm saat mesafede olan 14,5 metre
derinliğinde Bumalyana adlı kuyu suyunun masrafları belediye ödeneğinden
olmak üzere şehirde icrasına teşebbüs olunarak çabucak başlanmasına,
kazılmasına, temizlenmesine ve 4.5 metre daha derinleştirilmesine ve
genişletilmesine çalışılmış, dört beygir kuvvetinde Avrupa' dan getirilen
buharlı tulumba makinesi kuyuya yerleştirilmiştir. Kuyunun ağzı hizasında
makine ve makinist için birer oda ile büyük ve sağlam bir su haznesi yapıldığı
ve daimi surette tulumba ile kuyudan su haznesine doldurmak için belediye
ödeneğinden maaşla bir kişi makinist yerleştirilmişti. Bu suyun merkezi olmak
üzere şehirde Hendek kapısı dışında ve yakınında boyca 7, genişlikçe 6,
yükseklikçe 5 metre hacminde 62400 atik okka su tutacak büyüklükte sağlam
ve 6 büyük musluklu ve yüzü som Malta taşından karnkari süslü mükemmel
ve düzgün bir çeşme inşa ve çeşme ile kuyu arasındaki 2.5 kilometrelik
mahallede Avrupa' dan getirilen demir boruların döşenmesiyle ve uzatılmasıyla
su şelıre getirilmiştir. Bundan dolayı herkes şükretmektedir, insanın ihtiyacına
karşı kadir ve kıymeti artmıştır. Hayırlı ve sınırsız olan bu bir büyük eser ve
bu kadar imar işleri ve ilerlemenin olması , ancak, başarı büyük bayındırlık
eserlerinden bulunmakla arz olunur, iftihar olunur.

Kaza ve nahiye merkezlerinde ve yol üzerlerinde gerekli noktalarda
belediyeler ödeneğiyle yapılan hanlara gelince; eskiden beri dava ve
meselelerde vs. durumlardan dolayı mahalli hükümete müracaata mecbur olan
ahali ve kabile mensupları, kafileler ile gelip geçenleri söz edilen merkezlerde
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ve yolda geceleyecek, hayvan ve eşyalarını koruyacak hiç bir mahal
bulunmadığından yaz ve kış açıkta kalmakta ve bu sebeple geceleyin hayvan
hırsızlıkları olmaktaydı. Gerekli yerlere gönderilen asker de durdukları
yerlerde meydanda yatmaya mecbur olmaktaydı. Sözü edilen kaza ve nahiyeler
merkezlerinde ve yol üzerlerinde bir kaç çeşitli oda ve ahır vs. ekleriyle birer
han ve bazılarında yine belediyeler tarafından dükkan vs. inşa edilmiş ve
edilmekte ve teşvikle ahali tarafından da yavaş yavaş hane ve dükkan vs.
yapılmaktadır. Böylelikle hem askerler ve silah erbabı hem de bütün yolcular
tamamen emin ve bu hanlarda ıstırahat edip hırsızlıktan hayvan ve eşyalarını
muhafaza ederek ihtiyaçlarını sağlamaktaydılar. Emniyet, imar gibi görünürde
olan ve manevi birçok konuda faydalı olmuş ve herkes tarafından padişah
büyüklük, talİh ve ömürlü olmakla anılmaktadır.

İmar faaliyetlerinden ve ilerlemeden hiç bir şekilde geri durulmamıştır.
Kahve ve ipek ticaretinin önemine ve vilayet arazisinin uygunluğuna
dayanmakta olduğundan, burada kahve ve ipek yetiştirilmesi önceden
düşünülmüştü. Özelolarak Yemen vilayetinden bir miktar kahve tohumu
alınıruş ve uygun yerlere ekilmişse de bu tohumların çıkmamasının çürük
olmasından kaynaklandığı sonradan anlaşılmıştı. Daha sonra Nafia Nezareti
Celilesi ara9lığıyla yine Yemen'den 4 kıyye sağlam kahve tohumu getirilip
büyük dikkatle ektirilmiş ve bundan yarım kıyye de ekilmek üzere Bingazi
mutasarrıflığına gönderilmiştir. Vilayetin bazı yerlerinde bulunan ve güzel
yetişen dut fidanlarının ıslahı ile dutlukların arttırılması tohum ve kozanın,
ipeğin nasıl yetiştirileceği , halka öğretil rnek üzere tarafıından özel olarak ipek
böceği muallimi getirtilmiş, onun tecrübesinin icrası ile uygun çalışma
yapılarak mahsul vermiş olmasıyla üretimle ilgili bilgiler halka verilip, tarif
edilmiştir. Bir taraftan da dutluklar yetiştirilir ve buna devam edilir özen
gösterilirse vilayette bu iki ürünün zamanla artması, bundan da hazinenin
yararlanması umut edilmektedir.

Emlak geliri i yük 43 bin kusur kuruşa baliğ olup diğer gelirlerde de
söz edilen senede 8 yük bu kadar kuruşu bulmasıyla Vilayet-i Daire-i
Belediyenin bütün geliri önceden i milyon kusura gelirken, zamanımda senevi
200 bin artmıştır.

Bundan 10 sene önceye kadar nefs-i şehr-i daire-i belediyesinden başka
vilayetin hiç bir bağlı yerinde belediyeler kurulmamıştı. Belediye dairelerinin
kurulması gelirin olması da pazarlar açılmasına bağlı olduğundan hemen
uygun yerlerde çeşitli pazarlar açılmasına ve bütün kaza ve nahiye
merkezlerinde belediye daireleri kurulmasına girişiImiş, kabileler güzel şekilde
eleştirilerek belediyenin nizam ve usullerinin yerleştirilmesine, gelirin
artmasına çalışılmıştı. Şu bir kaç sene içinde git gide gelir artarak bu
belediyeler geliri 307 senesi başında 5 yük kuruşa ulaşmıştır.

İşte söylenen i milyon 760 kusur kuruş 4'te I'i vergi, 3'te I'i bedel-i
askeriye ile beraber Halfa ve Cedari öşürleri, balık rusumundan bolluk
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yıllarında hububat aşarı fazlasıyla, şeyhlik ve cemaatleri düzenlenerek
tasarruftan, merkez ve bağlı yerlerin bütün belediye dairelerinin gelirlerinden
zamanımda toplam senede 3 milyon kuruşu aşkın vilayet geliri artmıştır.

Bununla beraber Trablusgarp Divan-ı Umumiye Dairesinin 3 milyon
300 bin ve reji idaresinin 2 milyon 185 bin ve gümrük idaresinin de 3 milyon
300 kusur bin ve merkez vilayetle bağlı yerlerin belediye dairelerinin 1 milyon
500 bin kuruşa toplam 10 milyon 300 bin kuruş tutarı olan bütün gelir
vilayetin sırf iç gelirinden olup gerek bugün Duyun-ı Umumiyece Hazine-i
celile adına idare olunan bilinen miktardaki vergi bedelleri ve gerek Reji
idaresinin tütün vs. geliriyle belediyeler gelirinin büyük kısmı vaktiyle vilayet-
i mal sandığına ait iken sonra bunların söz edilen idare ve belediyelere terk
olunması doğrudan doğruya vilayet mal sandığına ait vilayetin genel gelirini
15 milyona düşürmüş ise de söz edilen 10 milyon kusur bin kuruş da vilayetin
iç gelirine eklendiğinde Trablusgarp vilayetinin genel iç geliri söylendiği gibi
25 milyonu bulmaktadır.

Vilayetin yerli halkından ve bazı kaza, nahiye sakinlerinden olup bir
çeşit zaptiye gibi hükümet işlerinde yerleştirilmek ve ihtiyaç görüldüğü nde
asker muavini makamında dışarıdan saldırı halinde savunma ve memleketi
koruma ile yükümlü olmak üzere burada Kuloğlu denilen tahminen 30 bin
kadar bir nüfus vardır. Bunlar vergi, aşar ve diğer tekalif-i miriyeden ve bir de
bazı ileri gelen ve şeyhlerin evlat ve yakınları olarak LObini aşkın Cebel' de
evlad-ı Buseyf kabilesi de vergi ve aşardan ve merkez vilayet civarında
Maraitin ve Homs'da Fevaser ve evlad-ı şeyh kabileleri yalnız aşardan ve
nefs-i Trablus şehri sakinleri de umumiyetle vergi ve diğerlerinden eskiden
beri muaftılar. Bunlar da vilayetin diğer halkı gibi istisna tutulmayıp vergi
mükellefi olup mecbur olsalardı vilayetin genel geliri bugün oldukça bir miktar
eklenmesiyle artmış olacaktı".

Rapordan anlaşılacağı üzere , Ahmet Rasim Paşa büyük gayretlerle 10
yıl içinde eyalette asayişi sağlamış, bayındırlık faaliyetlerini gerçekleştirmiş,
özellikle bölgede dut yetiştiriciliği ve buna bağlı olarak ipek böcekçiliğini
geliştirmiş ve kahve üretmeyi denemiştir. Yapılan işlerde halkın desteği de
sağlanmış ve harcamaların büyük kısmı özellikle inşa işlerindeki, hazine
gelirlerine fazla dokunulmadan gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, eyaletin
gelirlerinde bir artış sağlanması başarılmıştır. Trablusgarb vilayetinde
gerçekleştirilen söz konusu çalışmalar bu dönemde kişilere bağlı olarak önemli
işler başarıldığına güzel bir örnek oluşturmaktadır. Daha sonraki tarihlerde,
hükümet tarafından tayin edilen yetenekli valiler aracılığıyla, Trablusgarp'ta,
siyasi, ekonomi, tarım alanlarındaki gelişmeler devam etmiştir. 19.yüzyılın
sonlarına doğru bölgede İtalyan nüfusu artmaya başlamıştır. 18

'" EI-Kilani Tuati EI-Kilaui,a.g.m., s. 1573-1577. Ettore Rossi,a.g.m., s.449, Enver
Ziya Karaı, Osmanlı Tarihi, c. IX. Ankara, 1996, s.258-265, Fahİr Armaoğlu, 19.yüzyll
Siyasi Tarihi(1789-1914), Ankara, 1997, s.629-633.
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