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Sömürgecilik her ne kadar Fenikeliler gibi Akdeniz ve K›z›ldeniz havza-
s›nda etkili olan ve farkl› noktalarda koloniler kuran devletlerin dönemine ka-
dar giden üç bin y›ll›k bir geçmifle sahipse de asl›nda bugün bizim anlad›¤›m›z
manada Avrupa devletleri taraf›ndan XVI-XX. yüzy›llar aras›nda, özellikle
Afrika baflta olmak üzere Asya ve Amerika’da, uygulanm›flt›r. 

Avrupal›lar’›n Akdeniz havzas› d›fl›ndaki denizlere aç›lmas›yla birlikte
daha önce bilmedikleri yeni co¤rafyalar›, kendi tabirleriyle “keflfetmelerinin”
ard›ndan buralar› sömürgelefltirme dönemi bafllad›. Bu ayn› zamanda bugün
dünya hakimiyetine sahip olmalar› noktas›nda att›klar› en ciddi ad›m›n bir bafl-
lang›c›yd›. Daha önce Haçl› Seferleri s›ras›nda Do¤u Akdeniz bölgesinde et-
kinliklerini büyük oranda kaybeden Avrupal›lar Kuzey Afrika’dan ‹spanya’ya
kadar yay›lan Müslüman varl›¤›yla iyice bölgelerine s›k›fl›p kald›lar. Endülüs
Emevileri, Fât›mîler, Eyyûbiler, Memlûkler ve nihayet Osmanl›lar yüzünden
Akdeniz bölgesinde bilhassa siyasî ve idarî etkinlik kuramad›lar. 1490’l› y›l-
larda ‹spanya’daki Müslümanlar›n iktidar›na son veren ve bafllar›n› ‹spanyol-
lar›n çekti¤i Avrupal› güçler derhal Akdeniz’e aç›ld›lar ve 1505 y›l›ndan itiba-
ren Kuzey Afrika’da önemli kaleleri ve flehirleri birer bire ele geçirdiler. Bu-
nu ayn› y›llarda Afrika’n›n bat› sahillerini dolaflan Portekizliler’in deniz sefer-
leri takip etti. Her iki Avrupal› güç yüzünden k›sa zamanda Kuzey ve Do¤u
Afrika sahillerinde yüzy›llard›r hüküm süren Müslüman varl›¤› yok olma teh-
likesiyle karfl› karfl›ya geldi. 

Osmanl› Devleti’nin Do¤u Avrupa’da Avrupal›larla yapt›¤› mücadele
XVI. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren k›smen Akdeniz’e kayd› ve tabi-
i olarak Kuzey Afrika’da ‹spanyollar’a karfl›, K›z›ldeniz ve Do¤u Afrika sahil-
lerinde de Portekizliler’e karfl› ciddi bir karfl› durufl halini ald›. ‹spanyollar’›n
baflta Cezayir olmak üzere Tunus ve Trablusgarp’ta ele geçirdikleri ve ço¤unu
tahrip ettikleri  flehirler ve kaleler birer birer geri al›nd›. ‹çlerinde Cezayir’in
bat›s›ndaki Vehran (Oran) flehri gibi 1708 y›l›na kadar ‹spanyollardan yakla-



fl›k iki yüzy›l boyunca bir türlü kurtar›lamayan yerler de vard›. K›z›ldeniz’de
ise Cidde önlerine kadar gelen Portekiz donanmas› karfl›s›nda Mekke ve Me-
dine gibi Kutsal Topraklar’›n da büyük bir tehlike içine girmesi üzerine M›-
s›r’daki Memlûk idaresine son veren Osmanl›lar’›n bu denize de aç›lmalar›
gerekti. K›sa zamanda K›z›ldeniz’den uzaklaflt›r›lan Portekiz donanmas› sade-
ce burada etkisiz k›l›nmam›fl, ayn› zamanda XVI. yüzy›l boyunca Bat› Hint
Okyanusunda, Güney Arabistan sahillerinde ve Basra Körfezi bölgesinde s›k›
bir takibe al›nm›flt›.      

K›sacas› Afrika k›tas›n› XVI. yüzy›lda tamamen ele geçirmeyi amaç edi-
nen Avrupal›lar’›n bütün planlar› Osmanl› Devleti taraf›ndan bofla ç›kar›ld›.
Medeniyetle çok erken dönemde tan›fl olan Kuzey ve Do¤u Afrika sahillerinin
böylesine güçlü bir sald›r› karfl›s›nda Osmanl› Devleti taraf›ndan korunmas›
k›tan›n iç bölgelerindeki, özellikle bugünkü Çad Gölü havzas›na yak›n Bilâ-
dü’s-Sudan denilen co¤rafyadaki Kânim-Bornu Sultanl›¤› ile ve bugün Mali
Cumhuriyeti ile Nijer Devleti aras›ndaki bölgede kurulu Songay Sultanl›¤›n›
da harekete geçirdi. Yine XVI. yüzy›lda bu bölgenin en do¤usunda bugünkü
Sudan topraklar›nda kurulan Func ve Darfur Sultanl›klar›, Etyopya’n›n güney-
do¤u bölgesinde kurulan Harar Emirli¤i, yine bugünkü Nijer’in güneyi ile Ni-
jerya devletinin kuzeyi aras›ndaki Kano Sultanl›¤› ve Hevsa devletleri ile Os-
manl› Devleti’nin Kuzey Afrika’da kurdu¤u eyaletleri üzerinden ‹stanbul ile
yak›n münasebetler bafllad›. Osmanl› Padiflah›n› bütün Müslümanlar’›n halife-
si olarak gören bu bölgedeki Sultanl›klar›n ba¤l›l›klar› XX. yüzy›l›n bafl›na ka-
dar devam etti. 

Osmanl› Devleti’nin Afrika k›tas›n›n Kuzey ve Do¤u bölgelerinde askeri
ve idari gücünü art›rd›¤› dönemlerde Cezayir eyaletinin bat›s›nda komflusu
olan Fas’taki Sa’diler ve onlar›n yerini alan bugünkü Fas krallar›n›n da men-
sup oldu¤u Filali hanedan› ise Bat› Afrika’da 1591 y›l›nda Songay Sultanl›¤›-
na son vererek bu bölgede bir hakimiyet tesis etti. Bu sultanl›¤›n merkezi olan
Timbuktu’da Osmanl› Devleti’nin Kuzey Afrika’da kurdu¤u Garp Ocaklar›’na
benzeyen Timbuktu Paflal›¤›’n› kurmalar› asl›nda onlar›n da bir tür nüfuz al-
t›nda olduklar› görülüyordu.

1516’da Osmanl› Devleti’nin Cezayir sahillerinde bafllayan Kuzey Afri-
ka’daki varl›¤› k›sa zamanda M›s›r, Cezayir, Trablusgarp ve Tunus eyaletleri
fleklinde idarî birimlere dönüfltü. K›z›ldeniz’in bat› sahillerinde ise Habefl eya-
leti ad›yla merkezi bugünkü Sudan devletinin Sevakin adas› olan beflinci bir
eyalet daha kuruldu. Bu eyaletlerinin her birinin Osmanl› dönemindeki tarihi
iyi incelendi¤i takdirde Avrupa sömürgecili¤inin gerçek manada Afrika k›ta-
s›nda yerleflmesinin neden XIX. yüzy›l›n ikinci yar›s›na kadar, hatta XX. yüz-
y›l›n bafl›na kadar sarkt›¤› anlafl›lacakt›r.
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Afrika k›tas›n›n Kuzey ve özellikle K›z›ldeniz havzas›n›n böylesine Av-
rupa yay›lmac›l›¤›na karfl› koruma alt›na al›nd›¤› bir dönemde bat› ve güney
sahilleri her türlü sömürgecik giriflimi için ilk ad›m› oluflturdular. Portekiz do-
nanmas›n›n ard›ndan k›tan›n bu taraf›na ‹spanya, Hollanda, Fransa ve ‹ngilte-
re donanmalar› aç›lmaya bafllad›lar. Kuzeybat› Afrika bölgesi Fas’ta Sa’diler
ve ard›ndan Filâlî hanedan› taraf›ndan Avrupa sömürgecili¤ine karfl› korunur-
ken Bat› Afrika sahillerinde Senegal’den bafllamak üzere Güney Afrika’daki
Ümit Burnu’na kadar bir çok bölgede ticari koloniler kuruldu¤unu ve buralar-
dan baflta köle ticareti olmak üzere kendileri için gerekli maddeleri ald›klar›n›
görmekteyiz. K›sa zamanda Avrupa donanmalar›n›n cirit att›klar› Bat› Hint
Okyanusu adalar›ndan Moritus (Ile Maurice) ve Reunion ile Do¤u Hint Okya-
nusu adalar›ndan bugünkü Endonezya devletini oluflturan Sumatra, Cava ve
Selebes gibi adalar modern sömürgecili¤in ilk ad›mlar›n› oluflturdular.

Avrupa Sömürgecili¤i XVII ve XVIII. yüzy›llar boyunca daha ziyade Af-
rika k›tas›n›n bat› ve güney sahil fleritlerinde kurdu¤u ticaret kolonileri vas›ta-
s›yla köle sat›n alman›n ötesinde fazla bir varl›k gösteremedi. XIX. yüzy›la gi-
rildi¤inde Avrupal›lar’da Afrika’y› tan›ma merak› en üst seviyeye ç›kt›. XVII-
I. yüzy›lda birkaç merakl› d›fl›nda pek cesaret edilmeyen k›tan›n iç bölgeleri-
ne gitme ve oralar› tan›ma, kendi tabirleriyle keflfetme serüveni bafllad›. K›sa
zamanda Avrupa’da birbiri ard›na kurulan ve ço¤u krallar›n himayesinde des-
teklenen farkl› Co¤rafya Cemiyetleri ve Enstitüleri genç maceraperestleri bu-
ralara gitmeye teflvik ettiler, içlerinden sa¤ dönebilenlere büyük mükafatlar ve
madalyalar takdim edildi. Genç co¤rafyac›lar›n bu azimli ve kararl› seferleri-
ni askerlerin oldukça ac›mas›z davran›fllarla gidiflleri ve misyonerlerin yerlile-
ri Hr›stiyanlaflt›rmak için uzun süren yolculuklar› takip ettiler. 

Hem Kuzey Afrika’da, hem de k›tan›n di¤er sahillerindeki yerleflim ma-
hallerinde bulunan Avrupal› konsoloslar k›tan›n iç bölgelerine kendi vatandafl-
lar›n›n veya onlar›n himayesinde düzenlenen bu seferlerin gerçekleflmesi için
büyük gayret gösterdiler. Bu arada ‹stanbul’da bulunan Avrupal› sefirler ise
y›llarca sürecek bu seferlere ç›kacak baflta kendi vatandafllar› olmak üzere yar-
d›m isteyen her seyyah için Osmanl› Devleti’nden bir “buyrultu”, yani bugün-
kü manada bir “vize” almadan yola ç›kmalar›na müsaade etmediler, daha do¤-
rusu onlar›n müspet kanaatlerini almadan yapacaklar› seyahatler için sorumlu-
luk almak istemiyorlard›. Gerçi o dönemdeki buyrultu ile bugünkü vize ara-
s›nda büyük fark bulundu¤u da bir gerçektir. Çünkü günümüzde vize alan sa-
dece s›n›rdan rahat geçifl yapabiliyor, ama ülke içinde vizesi var diye kimse
ona yak›n alaka göstermek durumunda de¤ildir. Buyrultu ile gidenlere gelince
seyahat ettikleri yerlerde en üst seviyede misafir olarak a¤›rlan›yorlard›. Ge-
nelde Osmanl› aleyhtarl›¤› yapmak üzere gidenlerden sadece iyi Müslüman
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rolü yapabilen seyyahlar böyle bir buyrultuya ihtiyaç duymadan k›tan›n sahil-
lerindeki farkl› noktalar›ndan iç k›s›mlara do¤ru ilerlediler. Bunlardan Frans›z
René Caillé Bat› Afrka’dan bafllad›¤› yolculu¤unu 1824 y›l›nda bugünkü Ma-
li Devleti’nin Timbuktu flehrine giderek tamamlam›fl ve oradan sa¤ olarak
dönme flans›na sahip ilk seyyahlardan birisi olmufltu. Yine bir baflka seyyah
olan Henri Duveyrier de Cezayir’in iç bölgelerinde ilerleyerek Tevar›klar ara-
s›na Müslüman kisvesi alt›nda kar›flarak kendini gizlemifl ve seferini baflar›y-
la tamamlam›flt›. ‹ngiliz Richard Burton da 1850’li y›llar›n bafl›nda önce Kut-
sal topraklara, ard›ndan da bugünkü Etyopya’n›n güneydo¤usunda kalan Ha-
rar emirli¤inin merkezi olan ve ayn› ad› tafl›yan Harar flehrine 1854 y›l›nda
Müslüman k›l›¤›nda girebilen ilk Avrupal› seyyah olmufltu.

Osmanl› Devleti’nin XVI. yüzy›l bafl›ndan XVIII. yüzy›l sonuna kadar
Afrika’n›n Kuzey ve Do¤u sahillerini Avrupal›lar›n iflgalinden kurtarmakla
kalmay›p kendi idaresine alarak muhafaza etmesi dünya tarihinde benzerine az
rastlan›r bir durumdur. Bu bölgeleri genelde Anadolu’dan, bazen de Balkanlar
ve Kafkaslar’dan her y›l götürdü¤ü binlerce genç askerle elinde tutabildi. Öy-
le zamanlar oluyordu ki Bat› Anadolu’daki baz› kasabalarda askerlik ça¤›nda
genç bulmak neredeyse imkans›z hale geliyordu. Oysa Avrupal›lar XIX. yüz-
y›l›n ikinci yar›s›nda bafllad›klar› Afrika’y› sömürgelefltirme sürecinde kendi
askerlerinden ziyade yerlileri zorla silah alt›na alarak onlar› k›tan›n iç bölge-
lerine düzenledikleri askeri seferler için cephelere sürüyorlard›. Kald› ki bu
uygulamalar›n› sadece Afrika’n›n sömürgelefltirilmesiyle s›n›rl› b›rakmad›lar
ve özellikle Birinci ve ‹kinci Dünya Savafllar› için bu k›tadaki sömürgelerin-
den milyonlarca asker getirip Avrupa’da birbirlerine karfl› açt›klar› cephelerin-
de çarp›flt›rd›lar. Bunlar›n ço¤u cephelerde ne için yap›ld›¤›n› dahi bilmedik-
leri savafllar için arkalar›nda genelde en ufak bir iz b›rakamadan ölüp gittiler.

Tarihte güçlü devletler kuran bütün Müslüman toplumlar›n geçmiflinde
Avrupal›lar’›n Afrika’daki uygulamalar›na benzer sömürgeci bir tav›r görmek
neredeyse imkans›zd›r. Zaman zaman adaletten sapan baz› Müslüman idareci-
ler içinde kendi tebaalar›na veya ele geçirdikleri ülkelerin halklar›na karfl› za-
limane bir tav›r sergileyenler mutlaka olmufltur. Ancak onlar›n tav›rlar› daha
ziyade kendilerine mahsus olup sömürgecilik tarz› bir sürece girmemifltir. Bafl-
ka toplumlar› sömürmeye müsaade etmeyen ‹slam dininin emirlerinin etkisi
büyüktür. Fethedilen topraklardaki insanlar k›sa zaman içinde ya Müslüman
olarak ülkelerine gelenlerle birlikte yeni fetihlere kat›l›yorlar veya kendi
inançlar›n› muhafaza ederek bunun karfl›l›¤›nda devlete bir tak›m ödemelerde
bulunarak hem hayatlar›n› hem de kazançlar›n› garanti alt›na alm›fl oluyorlar-
d›. Oysaki Avrupa sömürgecili¤inde Afrika yerlilerinin ne can güvenli¤i, ne
mal güvenli¤i kal›yordu. Ellerindeki arazileri al›narak Avrupa’dan getirilen fa-
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kir köylülere da¤›t›ld›¤› gibi kendileri de zorla ya bu arazilerde çal›flt›r›l›yor
veya ülkelerini sömüren ülkelerin Güney Amerika, Karaib Denizi, Büyük Ok-
yanus veya Hint Okyanusu’nda bulunan di¤er sömürgelerine anlaflmal› iflçi
statüsü ad›yla götürülüyorlard›. XX. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren ise Avrupa’da
önemli fabrikalar›n bulundu¤u flehirlere, maden ocaklar›na çal›flt›r›lmak üzere
düflük ücret mukabilinde tafl›nd›lar. 

Osmanl›lar’›n Afrika’da bulunduklar› müddetçe bu ve benzeri insan gö-
çüne hemen hemen hiç rastlanmamaktad›r. Bugün Türkiye Cumhuriyeti top-
raklar› içindeki say›lar› onu geçmeyen Afrika as›ll›lar›n yaflad›¤› köylerin var-
l›k sebebi de buralarda yaflayanlar›n dedelerinin ya ülkelerini sömüren Avru-
pal› devletlerin idarelerinden kaç›p gelmesi sonucudur veya köle ticareti ya-
sakland›¤›nda Osmanl› s›n›rlar› içindeki köle tacirlerinin ellerinden al›nan kö-
lelerin hürriyetlerine kavuflturularak buralara yerlefltirilmeleridir.

Geçen yüzy›llarda Osmanl› Devleti’nin idaresinde kalan Afrika’daki eya-
letlerinde saf bir Türk toplumuna rastlamak mümkün de¤ildir. Günümüzde
kendilerinin Türk soylu oldu¤unu iddia edenler de bölgeye yüzy›llar içinde
sevkedilen Osmanl› askerî ve sivil memurlar›n›n oralardaki  yerli halktan olan
han›mlar›ndan do¤an çocuklar›n›n devam› melez bir nesildir. Avrupal›lar’›n
hem Afrika’da, hem de di¤er k›talara sevk ettikleri yerlilerle aralar›nda böyle-
sine kal›c› bir melez nesil b›rakmamalar›n›n sebebi aralar›nda bir akrabal›¤a
iliflki kurmamaya afl›r› dikkat etmelerinin neticesidir.

Afrika k›tas›n›n Avrupal› güçler taraf›ndan paylafl›lmas› sürecinde Os-
manl› devlet adamlar› daima yerlilerin yan›nda yer alm›fllar ve sömürgecili¤i
peflinen kabullenmedikleri gibi k›tadaki son cepheleri konumundaki bugünkü
Libya topraklar›nda ‹talyanlar’a karfl›, Çad ve Nijer’in kuzey bölgelerinde ise
Frans›zlar’a karfl› da savaflarak çekilmifllerdir. Hatta 1885’te Berlin’de topla-
nan Kongo Konferans›’na en üst seviyede kat›larak k›ta üzerinde mutlaka söz
sahibi oldu¤unu gösteriyordu. Bunun sebebi ise Anadolu ile Afrika aras›nda
kurulan ba¤lar as›rlar içinde öylesine kuvvetlenmifltir ki art›k Anadolusuz Af-
rika, Afrikas›z da Anadolu düflünülemez olmas›d›r. E¤er ‹stanbul büyük bir
tehlike alt›na girecek olursa Afrika’n›n bütün dayanaklar› tükenecekti, Afrika
Osmanl›’n›n elinden ç›karsa bu defa da Osmanl› Devleti’nin ayakta kalma ih-
timali neredeyse kalmayacakt›. Sonuçta Avrupa sömürgecili¤ine karfl› yap›lan
mücadelede Osmanl›-Afrika ba¤› çözüldü ve önce Afrika sömürgelefltirildi,
ard›ndan Osmanl› Devleti de alt› as›rl›k ömrünü tamamlad›. Afrika art›k Avru-
pal›lar’›n istedikleri gibi aralar›nda paylaflt›klar› bir k›taya dönüfltü ve XX.
yüzy›l›n ilk yar›s›nda koskoca k›ta toplumlar› sömürgecilerin elinden kurtul-
mak için çok u¤raflt›lar. Sonuçta ço¤u tarihle hiçbir ba¤lant›s› olmayan ve ara-
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lar›nda devaml› bir husumeti bar›nd›racak ellinin üzerinde devlet kurulmas›na
müsaade edildi. 

Osmanl› Devleti’nin hakimiyeti alt›ndaki eyaletlerin s›n›rlar› üzerinde ve
nüfuzunu kabul eden di¤er mahalli sultanl›klar›n topraklar›nda kurulan mo-
dern devletlerin yüzölçümü toplam 15 milyon kilometrekareyi bulmaktad›r.
Yani 30 milyon kilometrekarelik bir yüzölçüme sahip Afrika k›tas›n›n yar›s›
bir flekilde ‹stanbul ile ba¤lant›s›n› muhafaza ediyordu. En az›ndan toprakla-
r›nda bir huzursuzluk ç›kt›¤›nda, herhangi bir Avrupal› devlet taraf›ndan iflgal
edilme endiflesi tafl›d›klar›nda ilk müracaat yeri Osmanl› payitaht merkezi olu-
yordu. Portekiz istilas› karfl›s›nda bugünkü Kenya devletinin önemli liman
flehri Mombasa XVI. yüzy›l›n sonunda Yemen eyaletinden gönderilen küçük
bir donanmayla Osmanl› idaresine al›n›rken, Güney Afrika Cumhuriyeti s›n›r-
lar›nda bulunan Müslüman az›nl›¤›n dinî konulardaki s›k›nt›lar› XIX. yüzy›l›n
ikinci yar›s›nda ‹stanbul’dan gönderilen bir alim vas›tas›yla çözülüyordu. Mo-
ritus Adas› (Ile Maurice) Müslümanlar› ve Madagaskar Müslümanlar› daha
önce dinî konularda ba¤l› olduklar› Osmanl› Devleti’nden sonra Türkiye Cum-
huriyeti’ne de kalben ba¤lanm›fllar ve aralar›nda toplad›klar› yard›mlar› Anka-
ra’ya kadar ulaflt›rm›fllard›. 

Sömürgecilik öncesinde k›tan›n alabildi¤ine genifl bölgelerinde yaflanan
bar›fl ortam›n›n günümüzde Afrika Birli¤i taraf›ndan yeniden tesis edilmesi
için gayret gösterilmektedir. Kurulacak yeni ve kal›c› bar›fl ortam› için Osman-
l› tecrübesinden ciddi manada istifade edilebilir, böylece Avrupal›lar taraf›n-
dan modern Afrika devletleri aras›na bilinçli veya rastgele konan ço¤u s›n›r
kavgalar› ve etnik ayr›mc›l›k üzerine kurulu husumetleri daha kolay halletmek
mümkündür.
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