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Takdim

S ömürgecilik; bir devletin kendi sınırları dışında kalan toprakları çeşitli yollarla ele geçirerek orada hâ-
kimiyet kurması ve oranın tüm imkânlarını kendi menfaati için kullanmasıdır. Antik Çağ’dan itibaren 

kendi bölgelerinde güçlenen pek çok devlet, hâkimiyet alanları dışındaki yerlerde koloniler kurmuş ve o bölge-
lerin kaynaklarını kendi menfaatleri doğrultusunda kullanmıştır. Günümüzde de devam eden sömürgeciliğin 
bütün yönleriyle sistemli bir şekilde uygulanması XVI. yüzyılın başlarına rastlamaktadır.

Sömürgeciliği anlamak ve onunla mücadele edebilmek için öncelikle gençlerde farkındalık oluşturmak 
gerekmektedir. Gönül coğrafyamızdan gelerek okulumuzda eğitim gören öğrencilerimizin dünyada gerçek-
leşen sömürge faaliyetleri ve darbeler konusunda farkındalık kazanmaları amacıyla okulumuza bir sergi müze 
kazandırdık. Bu sergi müze belli gün ve saatlerde okul dışı ziyaretlere de açılarak diğer okullardaki öğrencilerin 
de istifadesine sunulacaktır.

Sergi müzemiz; kolonyal sömürgecilik, işgal sömürgeciliği, modern sömürgecilik, darbeler dönemi, örtülü 
gerçekler ve gözden kaçırılanlar, sömürge mekaniği gibi bölümlerden oluşmaktadır. 

Bu sergi müzenin okulumuza kazandırılmasında emeği geçen okulumuz Sosyal Bilimler Zümresi’ne, İstan-
bul İl Millî Eğitim Müdürlüğüne, Cumhuriyet Eğitim Tarihi Müze müdürüne ve Hassa Mimarlık yetkililerine 
teşekkür ederim.

Adem YILMAZTÜRK
Okul Müdürü
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Neden Sömürgecilik 
Müzesi?

Sabri YILDIZ / Coğrafya Öğretmeni 

İ lk Çağ’dan günümüze kadar farklı şekillerde uy-
gulanan sömürgecilik, zamanla devletler arasın-

daki anlaşmazlık ve çatışma konularından biri hâline 
dönüşerek ezilen toplumlar için çok ağır sonuçlar do-
ğurmuştur. İnsanlık tarihi açısından utanç verici ve 
onur kırıcı bir uygulama olan sömürgeciliğin doğru 
anlaşılabilmesi, pek çoğu sömürge coğrafyalarından 
gelen öğrencilerin eğitim gördüğü bir okul için hayati 
önem taşımaktadır. Bu amaçla Uluslararası Fatih Sultan 
Mehmet Anadolu İmam-Hatip Lisesi Sosyal Bilimler 
Zümresi olarak iki yıl önce okulumuzda bir sömür-
gecilik tarihi müzesi açmaya karar verdik. Yapılan ön 
hazırlığın ardından İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün 
de maddi ve teknik desteğiyle nihayet bu amacımıza 
ulaşmış bulunuyoruz. 

Projemiz henüz fikir aşamasında iken aklımıza şu 
soru gelmişti: Neden sömürgecilik müzesi? Esasında bu 
soruya verilecek cevaplar, projenin de amacını ortaya 
koyacaktır.

Bilindiği üzere müzeler ve sergiler, eğitim işlevinin 
yanı sıra bireyleri geçmişe götürerek onlara sorgulama 
ve düşünme yeteneği kazandıran mekânlardır. Dola-
yısıyla okulumuzda açılan Sömürge ve Hegemonya 
Müzesi de bu amaca hizmet eden faal bir eğitim ku-
rumu olacaktır.

Dünyada Sömürgecilik ve Hegemonya Sergi Müzesi 
sayesinde bilhassa tarih, coğrafya, felsefe, sosyoloji, 
dinler tarihi vs. derslerin müfredatında yer alan sömür-
gecilik, kölelik, misyonerlik, hegemonya, emperyalizm 
gibi kavramların yanı sıra işgal ve fetih kavramları 
arasındaki farkı öğrencilere somut olarak göstermiş 
olduk. Yine bu vesileyle İlk Çağ’dan günümüze kadar 
sömürüye maruz kalan toplumların geçirmiş olduğu 
evreleri, çektikleri sıkıntıları ve yaşadıkları soykırımı, 
topraklarının ellerinden nasıl alındığını, yer altı ve yer 
üstü kaynaklarının, kültürel birikimlerinin, din ve dille-
rinin nasıl sömürüldüğünü, duygu ve ümitlerinin nasıl 
yok edildiğini ortaya koymuş olduk.

Yukarıda da ifade edildiği üzere okulumuz dünya-
nın farklı ülkelerinden gelen gençlere eğitim hizmeti 
sunmaktadır. Bu müze sayesinde öğrencilerimiz; ülke-
lerinin tarihî mirasının, doğal ve beşerî kaynaklarının 
nasıl talan edildiğini, kendi ülkelerine ait maddi ve 
manevi her şeyin nasıl gasp edildiğini, sömürgeci dev-
letler tarafından nasıl ve hangi yöntemler kullanılarak 
geri bırakıldıklarını ve nihayet bu kaynakların sadece 
kendilerine ait olduğu gerçeğini görmüş oldular. Bu 
sayede öğrencilerimizin kendi ülkelerinin kültür ve 
medeniyetine sahip çıkan bireyler olarak yetişeceklerine 
yürekten inanıyoruz.

Özellikle Batılı devletlerin bugünkü gelişmişlik dü-
zeyine sömürgecilik sayesinde ulaştıklarını göstermek 
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de bu projenin amaçları arasındadır. Bu amaç doğrul-
tusunda, sömürgeleştirilen topraklardaki insan gücü 
de büyük ölçüde yok edilmiştir. Öyle ki 100 milyondan 
fazla insan sömürgeci devletler tarafından köleleştirilip 
Avrupa’ya götürülmüştür. Tarihte benzerine rastlan-
mayan bu köle ticaretinde Afrika’nın hür insanları 
bir ticaret malı hâline getirilerek köle pazarlarında 
satılmıştır. Tam da bu noktada, günümüz dünyasında 
yaşanan kargaşanın, Batı sömürgeciliğindeki “güçlünün 
oluşturduğu hukukun geçerli olması” anlayışıyla değil 
İslam hukukunun ortaya koyduğu “adalet anlayışı” ile 
sona ereceği gerçeğine işaret etmekte yarar vardır.

Kendi din ve kültürlerini üstün gören sömürgeci 
devletler, 19. yüzyılda sanayileşme ve teknolojik geliş-
menin de verdiği imkânlarla “geri kalmış toplumları 
medenileştirme” iddiasıyla yola çıkmışlar ancak gittik-
leri her coğrafyada ırk ayrımcılığı yaparak etnik, dinî, 
mezhepsel çatışmalar çıkarmışlar ve insan haklarını 
ihlal etmişlerdir. Buna karşı tarihçilerin, din adamla-
rının, filozofların, siyaset bilimcilerin ve devlet adam-
larının ortaya koydukları çalışmaları ve mücadeleleri 
gençlerimize kavratmak en önemli hedeflerimizdendir. 
Nitekim dünyayı sömürmeyi kendine hak gören Batılı 
sömürgeci devletler demokrasi, özgürlük, insan hakları 
gibi insani kavramları da kendi çıkarları doğrultusunda 
kullanmışlardır. Hatta söz konusu güçler, her çağda 
kendilerine yeni ve sevimli kavramlar bulmuşlardır. 
Bu konuda bilinç oluşturmak da son derece önemlidir.

Son yıllarda dünyada yaşanan en önemli sorunların 
başında açlık ve yoksulluk gelmektedir. BM’nin 2020 
verilerine göre yaklaşık 2,5 milyar insan, Dünya Bankası 
tarafından günlük 2 dolar olarak belirlenen yoksulluk 
sınırının altında yaşamakta iken 1,5 milyar insan ise 

günlük 1 dolar olarak belirlenen açlık sınırının altında 
yaşamını sürdürmektedir. Oxfam’ın 2020 raporuna göre 
ise dünyada en zengin 2 bin 153 kişinin serveti dünya 
nüfusunun toplam servetinin yüzde 60’ını aşmaktadır. 
Bu durumun temel sorumlusu ise açgözlü sömürgeci 
devletlerdir.

Sömürgeci devletlerin temel hedeflerinden biri de 
misyonerler vasıtasıyla Hristiyanlığı yaymaktır. Hz. 
İsa’nın mesajını yayma bahanesiyle gittikleri ülkelerin 
bütün kaynaklarını kısa sürede nasıl ele geçirdiklerini, 
geleneksel eğitim sistemlerini nasıl yok ettiklerini yeni 
nesillere anlatmak ve bu konuda ortak bir şuur oluş-
turmak elzemdir.

Avrupa sömürgeciliğinin yüzyıllar boyunca devam 
etmesinde ticarî şirketlerin de büyük rolü olmuştur. 
17. yüzyılın başında kurulan Britanya Doğu Hindistan 
Şirketi ve Hollanda Doğu Hindistan Şirketi bu konu-
daki öncü kuruluşlardır. Bu ve benzeri şirketler, kendi 
bütçelerini, kanunlarını, güvenlik güçlerini kurarak 
adeta bir devlet gibi hareket etmişlerdir.

Tarihin her devrinde var olan sömürgecilik, günü-
müzde çok uluslu dev şirketler aracılığıyla sürdürül-
mektedir. O kadar ki bu, artık zorla değil bireylerin 
isteği ile devam eden bir sürece dönüşmüştür. Çağımız 
adeta gönüllü köleler dönemidir. Gençlerimizi kendi 
tarihleri ve kültürleri hakkında araştırma yapmaya 
davet ediyoruz. Tarih şunu açıkça göstermiştir: Sö-
mürgeci devletlerin “geri kalmış toplumları kalkındır-
ma” şeklindeki söylemleri gerçekçi değildir. Bilakis bu 
yaklaşımlar son derece samimiyetsizdir. Gençlerimize 
bu konuda bilinç ve sorumluluk kazandırabilirsek bu 
proje amacına ulaşmış olacaktır.
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Sömürgecilik ve 
Hegemonyanın Tarihi

Mehmet ÜZMEZ / Tarih Öğretmeni

Sömürgecilik, Emperyalizm ve Hegemonya Kav-
ramları

Sömürgecilik, müstemlekecilik ya da kolonyalizm “bir 
devletin, kendi sınırları dışında kalan genelde denizaşırı top-
rakları askerî müdahale başta olmak üzere çeşitli yollarla ele 
geçirmesi ve orada hâkimiyet kurup yerli toplumlar üzerinde 
siyasi, iktisadi ve kültürel alanlarda üstünlük sağlayarak 
bunların her türlü imkânlarını kendi menfaati için yağmala-
ması” olarak tanımlanabilir. Yerine göre bununla yakın veya 
eş anlamda kullanılan emperyalizm ise “bir milletin, sömürü 
temeline dayanarak başka bir milleti siyasi ve ekonomik 
hâkimiyeti altına alarak yayılması veya yayılmayı istemesi, 
yayılmacılık, yayılımcılık” şeklinde tarif edilebilir. Sömürgeci 
devletlerin uyguladığı hegemonya ise “bir devletin başka 
bir devlet üzerindeki siyasi üstünlük ve baskısı” tanımıyla 
karşımıza çıkmaktadır. Aslında “hegemonya” kavramının 
kullanımı Antik Yunan’a kadar uzanmakta olup en basit 
şekliyle “sistem içerisindeki bir elemanın diğerlerinden daha 
üstün ve baskın olması”nı ifade etmektedir. Kavramın ilk dö-
nemlerde daha ziyade politik ve askerî anlamda kullanıldığı 
düşünülmektedir. Manasının genişleyip geliştirilmesinin ise 
İtalyan düşünür Antonio Gramsci (1891-1937) ile gerçekleş-
tiği kabul edilmektedir fakat daha önce 1890’lardan 1917’ye 

kadar Rusya’da belirgin bir siyasi ifade olarak kullanıldığı 
da bilinmektedir. Gramsci “hegemonya” kavramını biraz 
farklı şekilde “belli bir grubun bir birlik oluşturarak diğer 
gruplar (ya da sınıflar) üzerinde -fakat zor kullanarak ya 
da doğrudan kontrol kurma yoluyla değil, grupların rıza-
sına dayalı şekilde- tahakküm kurması mücadelesi” olarak 
tanımlamıştır. Netice olarak hegemonya, sömürgeci ya da 
emperyalist faaliyetlerde de rastlandığı gibi bir baskı veya 
tahakküm anlamı içermektedir.

Sömürgeciliğin Geçmişi
Sömürgecilik; insanlık tarihinde çok büyük utanç sayfala-

rı açmış olsa ve zaman zaman bazı direnişlerle engellenmeye 
çalışılmışsa da İlk Çağ’dan modern zamanlara kadar farklı 
şekillerde uygulanmış ve uluslararası münasebetlerde en 
kapsamlı anlaşmazlık ve çatışma konularından biri hâline 
dönüşerek küresel bir boyut kazanmıştır.

Sömürgeciliğin günümüzde anlaşıldığı tarzda bütün 
yönleriyle sistemli bir şekilde uygulanması XVI. yüzyılın 
başlarına rastlamaktaysa da aslında Antik (İlk) Çağ’dan (MÖ 
3200-476) itibaren maddi kaynağa ihtiyaç duyan birçok güçlü 
devletin kolonyal faaliyetlerde bulundukları görülmektedir. 
Bu doğrultuda kolonyal devletler, hâkimiyet alanları dışın-
daki birtakım bölgelere kendi vatandaşlarını gruplar hâlinde 
gönüllü veya zorunlu olarak yerleştirmişlerdir. Başlangıçta 
bu faaliyetler Latince “colonia” (bir yere göçüp yerleşme) ile 
ifade edilirken Roma İmparatorluğu zamanında ise bu kav-
ram “sömürge” anlamında kullanılmıştır. İlk Çağ’da Yunan ve 
Fenike uygarlıkları bu konuda ileri gitmiş ve özellikle Akdeniz 
ve Karadeniz kıyılarında koloniler edinerek çeşitli maddi 
kazanımlar sağlamışlardır. Yunan ve Fenike yaşam bölge-
lerinin dağlık araziler ile dağınık yerleşimlere sahip olması 
ve zamanla artan nüfusun geçimi için yetersiz kalması gibi 
nedenler, kolonyal faaliyetlerin görülmesinde rol oynamıştır.

Orta Çağ’a (476-1453) gelindiğinde ise Akdeniz’de Ve-
nedik ve Ceneviz, dönemin etkin güçleri olarak karşımıza 
çıkmaktadırlar. IX. yüzyıldan itibaren bağımsız bir şehir 
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devleti kimliği kazanan Venedik, seçimle başa geçen “doc”lar 
tarafından yönetilmiştir. Güçlü donanması ve deniz tica-
retiyle öne çıkarak Akdeniz’den Karadeniz’e kadar uzanan 
bölgelerde bazı koloniler kurup ayrıca Avrupa’nın Atlan-
tik kıyılarına kadar hareketli bir ticari ağ oluşturmuştur. 
Bundan dolayı Müslüman Türklerin fetihlerinden rahat-
sız olmuştur. Osmanlı Dönemi’ne gelindiğinde bölgedeki 
limanlarını giderek kaybeden Venedik, daha I. Mehmet 
Dönemi’nde (1413-1421) Osmanlılarla savaşa girişmiş ve 
böylece bir Osmanlı-Venedik savaşları serisi başlamıştır. 
1797’de Napolyon’un işgaline uğrayan şehir, XIX. yüzyılda 
Avusturya İmparatorluğu’nun ve 1866’da İtalya Krallığı’nın 
bir parçası hâline gelmiştir. Cenova (Ceneviz) ise bağımsız-
lığına 1099’da kavuşmuştur. Bundan sonra ise 1355-1356 
ve 1421-1436 yıllarında Milano Dukalığı’na, 1396-1409, 
1499-1505 ve 1797-1813 yıllarında Fransa’ya, 1814-1860 
yıllarında ise Sardinya Krallığı’na bağlı yaşamıştır. 1261’den 
sonra Akdeniz’in sahibi ve en zengin ve güçlü cumhuriyeti 
hâline gelen Cenova; Galata, Edremit, İzmir, Sakız, Foça, 
Midilli, Enez, İmroz, Taşoz, Kefken, Amasra, Sinop, Sam-
sun, Fatsa, Trabzon, Balıklava, Kefe ve Suğdak’ta ticaret 
kolonileri edinmiştir. Dolayısıyla Cenevizliler; Selçuklular, 
Moğollar, Germiyanoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları, 
Candaroğulları ve Osmanoğulları gibi Türk siyasi güçleriyle 
münasebetler kurmuştur. Lakin zaman içerisinde ekonomik 
güçlük ve düşman tehdidi gibi sebeplerle zor duruma düşen 
kolonilerini XV ve XVI. asırlarda art arda kaybetmiştir. 

Orta Çağ dünya tarihinin en önemli olaylarından biri 
sayılan Haçlı Seferleri (1096-1270) ile doğrudan Müslüman-
ların yaşadıkları ülkeler hedef alınmış ve buraların yeniden 
sömürgeleştirilmesine yönelik bir mücadele başlatılmıştır. 
Bu doğrultuda pek çok bölge işgal edilmiştir.

Yeni Çağ’da (1453-1789) İspanya ve Portekiz, dönemin 
parlayan iki yıldızı olarak ortaya çıkmışlardır. XV. yüzyılda 
başlayan Coğraf î Keşifler neticesinde pek çok bölgeyi ele 
geçiren bu iki devlet arasında 7 Haziran 1494’te imzala-
nan Tordesillas Antlaşması ile ileride ele geçirilecek olan 

sömürgelerin kime ait olacağı dahi kararlaştırılmıştır. Bu 
mukavele aynı zamanda modern sömürgecilik yolundaki 
ilk uluslararası antlaşma olmuştur. 1492’de Amerika kıtası, 
keşfedildikten hemen sonra istila edilip yerlilerinin toprakları 
ellerinden alınmış ve halkının büyük bir kesimi soykırım 
niteliğinde katliamlara maruz bırakılmıştır. Ayrıca kıtanın 
maddi varlıkları ve kültürü yağmaya uğratılmıştır. Bura-
dan çıkarılan yüz binlerce ton gümüş İspanya üzerinden 
Avrupa’ya aktarılmıştır. Yeni sömürgelerde büyük ölçüde 
yok edilen insan gücünün yerine geçmek üzere Osmanlı 
Devleti’nin hâkimiyet ve nüfuz alanı dışında kalan Batı ve Gü-
ney Afrika sahillerinden XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
devam eden dört asırlık zaman içerisinde başta Portekizliler 
olmak üzere İspanyollar, Hollandalılar, Fransızlar, İngilizler 
ve diğer Avrupa devletlerine mensup tüccarlar tarafından 
100 milyon civarında insan köleleştirilip götürülmüştür. 
Tarihte benzerine rastlanmayan şekilde yürütülen bu köle 
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ticaretinde Afrika’nın hür insanları bir ticaret malı hâline 
getirilerek kıtalar arası köle pazarlarında satılmışlardır. 

Alman imparatorluk tacına da sahip olan İspanya, Fas’tan 
başlayarak 1510’a kadar geçen sürede Trablusgarp da dâhil 
olmak üzere bölgedeki bütün mahallî Müslüman idareleri 
sona erdirmiş veya kendisine tâbi kılmış ve bunların hüküm 
sürdükleri coğrafyaları tahrip etmiştir. Portekiz; Hindistan’a 
kadar uzanan bölgede geniş bir hâkimiyet alanı oluşturmuş, 
Hint Okyanusu sahillerinde ve Kızıldeniz çevresinde Müslü-
manların kırk kadar şehir devletini yakıp yıkmış, Müslüman 
ahalinin çoğunu da katletmiştir. Memlükler, Hint Okyanusu 
ve Kızıldeniz havzasında Portekizlilere engel olamamışlardır. 
Osmanlı Devleti, Afrikalı Müslümanların yardım taleplerine 
cevap vererek Kuzey Afrika’yı İspanyol istilası ile buna dayalı 
sömürgeleştirme tehlikesinden kurtarmıştır. Pîrî Reis’in ku-
mandasında Hint Kaptanlığı adlı bir deniz gücü kurularak 
Basra Körfezi, Arap Yarımadası ve Kenya’ya kadar uzanan 
Doğu Afrika sahillerindeki Müslüman idareleri Portekiz 
istilasından kurtarılıp dolayısıyla bunların sömürgeleştiril-
meleri uzunca bir süre engellenmiştir. Osmanlı Devleti, XVI. 
yüzyılın başlarından başlayarak Afrika kıtasının batı sahilleri 
hariç büyük bir kısmı ile Arap Yarımadası’nın tamamına 
yakınını sömürgecilikten uzun bir zaman muhafaza etmiştir. 
Ayrıca Hindistan ve Açe dâhil olmak üzere Endonezya’daki 
Müslümanlara da yardım ederek Portekiz ve Hollanda do-
nanmalarının ilgili bölgelerin halklarına verdikleri zararla-
rı bir ölçüde önlemiştir. Osmanlı Devleti’nde, sömürgeci 
devletlerde olduğu gibi halklar üzerinde asimilasyoncu ve 
değersizleştirici anlayış ve uygulamalar yer bulmamıştır.

XVI. yüzyılda büyük birer sömürge imparatorluğu hâ-
line gelen İspanya ve Portekiz’i Hollanda ve İngiltere takip 
etmiştir. İngiltere, XIX. yüzyılın başlarında dünya üzerindeki 
sömürgecilikte büyük ve kesin bir üstünlük sağlamıştır. Öyle 
ki “üzerinde güneş batmayan imparatorluk” olarak anılması 
boşuna olmamıştır. XVI. yüzyılın büyük Alman tüccar ailesi 
Welserler tarafından Venezuela’da elde edilen ticaret kolo-
nisi ile XVII. yüzyılda Prusya Dukalığı’nın Batı Afrika’daki 

kolonisi sürekli olamamıştır. XIX. yüzyılın başlarından iti-
baren daha da gelişen sömürgeci anlayış doğrultusunda 
Almanya; Namibya, Zengibar, Tanzanya, Togo, Kamerun 
ve kısmen Yeni Gine’yi sömürgeleştirmiştir. Almanya’dan 
sonra Avrupalı devletler içinde sömürgecilik faaliyetlerine 
en son katılan devletler arasında Belçika ve İtalya yer almıştır. 
İtalya; Habeşistan, Somali ve Trablusgarp’ı ele geçirmiştir.

Diğer taraftan modern tarzdaki Avrupa sömürgecili-
ğinin XV. yüzyılın sonlarından XX. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar devam edebilmesinde Compagnie des Indes, United 
African Compagny, British East African Compagny, Royal 
Niger Compagny, British South Asia Compagny, Deutsche 
Kolonial Gesellschaft, Association Internationale du Congo 
ve Filonardi gibi şirketler de önemli rol oynamıştır.

Netice
XV. yüzyılda başlayıp XX. yüzyılın ikinci yarısında 

sona eren “modern Avrupa sömürgeciliği” sürecinde ilk 
dönem 1763 tarihli Paris Antlaşması’na, ikinci dönem 
1875’e, üçüncü dönem I. Dünya Savaşı’nın başladığı 1914’e, 
dördüncü dönem ise II. Dünya Savaşı’nın bittiği 1945’e ka-
dar sürmüştür. Bundan sonrası ise 1970’li yılların ortalarına 
kadar bütün sömürgelerin bağımsızlıklarını elde ettikleri 
dönem olarak kabul edilmiştir.

XX. yüzyılın başlarına gelindiğinde yeryüzünün birkaç 
ülkesi hariç tamamını işgal edip sömürgeleştiren Avrupalı 
büyük güçler, bunu gerçekleştirirken Roma Dönemi’ndeki 
sömürgeci teşkilatlanma ve askerî güce başvurma yönte-
mini kullanmışlardır. Dolayısıyla Avrupa sömürgeciliği, 
yerlilerin imkânlarına el koymakla yetinmeyip onlara köle 
muamelesi de yapmıştır. Sömürgeciler, sömürdükleri böl-
gelerde misyonerlik faaliyetlerinde de bulunmuş ve buraları 
kısa zamanda çoğunluğu Hristiyan olmuş coğrafyalar 
hâline getirmişlerdir.  Sömürgecilik ayrıca büyük nüfus ha-
reketlerine yol açmıştır. Ana vatanlarından sömürgelerine 
doğru gönüllü göç edenlerin yanı sıra, köleleştirilerek Afri-
ka’dan Amerika’ya taşınan on milyonlarca kişi de olmuştur. 
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Yerli halklardan bir kısmı bir sömürgeden diğerine taşınmış 
bir kısmı ise imha edilmiştir. Avrupalıların geliştirdikleri 
emperyal sistemde her ne kadar şehir, yol, liman, hastane 
ve okul gibi yapılar bulunsa da bunlar sadece o bölgede 
bulunan sömürgecilerin hizmetini görmüştür. Sömürü-
lenlere ise ancak çalışmalarını devam ettirebilecekleri 
derecede düşük seviye bir sağlık hizmeti ile eğer gerekli 
ise belirli vasıfları kazanmalarına yetecek derecede kısıtlı 
bir eğitim verilmiştir. Sonuç olarak sömürgeci, emperyalist 
ya da hegemonyacı faaliyetler; birçok insan hakları belgesi 
de yayımlamış olan Avrupalı büyük güçlerin defterlerini, 
dünya tarihine büyük harflerle kazınacak utanç verici 
sayfalarla doldurmuştur. 

Sömürgeciliğin; her ne kadar 1970’lerdeki bağımsızlık 
hareketleriyle resmen sona erdiği söylense de günümüze 
miras bıraktığı siyasi, iktisadi, demografik, filolojik ve 
kültürel değişim uzantısı çeşitli bakiyelerin yanı sıra farklı 
araçlar, yeni kavramlar ve modern uygulamalar ile bir şekil-
de etkisini sürdürdüğü söylenebilir. Çağımızın coğrafyaları 
ile dil, kültür ve demografileri incelendiğinde şirketleşme 
gibi olguları gözden geçirildiğinde ve birtakım kavram, 
uygulama ve durumları irdelendiğinde hegemonyanın 
uzantılarını görmek mümkündür.

“En tehlikeli sömürgecilik, köleleşme; zihinlerin ve gönül-
lerin sömürgeleşmesi, köleleşmesidir.”

Oktay Sinanoğlu
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Sömürge Mekaniği

Mahmut ŞENER / Tarih Öğretmeni

C oğrafi Keşifler ile başlayan modern sömürgeci-
liğin gelişim süreci dikkate alındığında sömür-

geci devletlerin hedefe ulaşmak için sistemli bir yol takip 
ettiklerini söylemek mümkündür. “Sömürge Mekaniği” 
olarak adlandırılan bu süreç 4 aşamadan oluşmaktadır.

Sürecin ilk aşaması koloni kurmaktır. Sömürgeci dev-
letler ilk olarak kendi toprakları dışındaki bölgeleri siyasi, 
kültürel ve ekonomik açıdan himaye altına almak için 
buralarda koloniler kurmuşlardır. 15. yüzyılın sonundan 
itibaren başlayan faaliyetler neticesinde Amerika, Peru, 
Filipinler, Hindistan, Afrika ve Avustralya’da koloniler 
kurulmuştur. Bu anlamda İspanyol denizci Kristof Ko-
lomb’un 1492 yılında Amerika kıtasına ulaşması önemli 
bir dönüm noktası olmuştur. Öyle ki Kolomb, keşifler 
çağıyla birlikte, dünya tarihinde sömürü ve soykırım çağını 
da başlatmıştır. Kolomb’un açtığı yoldan ilerleyen ve 1519 
yılında Meksika’ya ayak basan vatandaşı Hernan Cortes, 
gerçekleştirdiği soykırımla Güney Amerika’da kurulmuş en 
büyük medeniyetlerden biri olan Azteklerin yok olmasına 
neden olmuştur. Onu yine İspanyol Francisco Pizarro takip 
etmiştir. 1528 yılında Peru topraklarına çıkan ve 7 milyon 
İnkalının ölümüne sebep olan Pizarro, en acımasız koloni 
kurucusu olarak tarihe geçmiştir. Portekizli Vasco da Ga-
ma’nın 1497 yılında Güney Afrika’da Ümit Burnu’nu keşfi, 

Asya’nın sömürgeleştirilmesinin önünü açmıştır. İngiliz 
James Cook, 1770 yılında Avustralya’ya çıkarak bölgenin 
yerli halkı Aborjinlerin yıllarca sürecek ayrımcılık, eziyet 
ve sömürü dönemini başlatmıştır. Keşiften sonraki yüz yıl 
içinde Aborjin nüfusunun % 95’i yok olmuştur. Tüm bu 
katliamların yanı sıra kolonici devletler, yeni keşfettikleri 
toprakların değerli madenlerini de kendi ülkelerine taşı-
mak suretiyle büyük bir zenginliğin sahibi olmuşlardır.

İkinci aşama sömürgeleştirmektir. Sömürgeci dev-
letler, işgal ettikleri ülkelerin topraklarını kendi kralları 
adına mülk edindiklerini ilan ederek o toprakların sahipleri 
olduklarını iddia ederler. Buna itiraz eden gerçek toprak 
sahipleri ise öldürülür. Bir ülkeyi daha kolay sömürge 
hâline getirmek için yerli halk kendi kültüründen ve 
kimliğinden koparılarak asimile edilir. Sömürgeleştirilen 
topraklarda hegemonya kurmanın başka bir yolu da yerli 
halkın sürgün edilmesidir. Sömürüyü kolaylaştırmanın en 
önemli araçlarından biri de soykırımdır. Nitekim sömür-
geleştirilen birçok ülkede soykırım yapılmış ve milyonlarca 
insan öldürülmüştür. Bu sürecin en dikkat çekici uygu-
lamalarından biri de köleciliktir. Öyle ki gemilerle yeni 
kıtaya taşınan köle sayısı 11 milyondur. Taşıma esnasında 
gemilerde ölen kölelerin sayısı ise 1,4 milyondur. Sömür-
geciliğin nihai hedefi ise hedef ülkenin yer altı ve yer üstü 
kaynaklarına sahip olmaktır. Mesela Britanya’nın sadece 
Hindistan’dan aldığı yer altı ve yer üstü zenginliklerinin 
değeri 45 trilyon dolardır.

Üçüncü aşama emperyalizme dönüştürmektir. 
Endüstri Devrimi ile ortaya çıkan hammadde ve pazar 
ihtiyacının karşılanabilmesi için birçok ülke işgal edil-
miştir. Mesela Fransa’nın 1830’da Cezayir’i işgali, Britan-
ya’nın 1878’de Kıbrıs’ı ve 1882’de Mısır’ı işgali, Sovyetler 
Birliği’nin 1979’da Afganistan’ı işgali, ABD’nin 1988’de 
Panama’yı ve 2003’te Irak’ı işgali bu amaca yöneliktir. Bu 
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savaşlar milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden 
olmuştur. Emperyalist devletler, hedeflerine ulaşmak için 
“böl-parçala-yönet” taktiğini kullanmışlardır. Bu doğrul-
tuda birçok ülke parçalanmış ve yapay devletler ortaya 
çıkarılmıştır. Mesela Osmanlı Devleti’nin parçalanması 
sonucu 40’tan fazla yeni devlet kurulmuştur. Bölünmüş, 
parçalanmış ve yapay sınırlarla ayrılmış yerlerde, işgalci 
devletlerle işbirliği yapan uydu devletler kurulmuştur. 
Bunların başına da genellikle manda yönetimini kabul 
eden diktatörler getirilmiştir. Emperyalist devletlerin bir 

ülkede kontrolü ele geçirmek için uyguladığı en yaygın 
yöntemlerden biri de hassas konularda çatışma çıkarmak-
tır. Orta Afrika Cumhuriyeti, Suriye, Lübnan ve Yemen’de 
yaşanan din ve mezhep çatışmaları ile Bosna-Hersek, 
Kıbrıs, Ruanda ve Sri Lanka’da yaşanan etnik çatışmalar 
bunun en somut örneğidir. Sömürgeci bir devlet işgal 
ettiği bir ülkeden çekilirken genellikle geride tartışmalı bir 
sınır çizimi, mülkiyet hakkı ya da iktidar biçimi bırakarak 
orada karışıklığın devam etmesini sağlar. Böylece o ülkenin 
kontrol edilmesi kolaylaşır. Filistin, Kıbrıs, Afganistan, 
Keşmir ve Kosova buna örnektir. 

Sürecin son aşaması ise modern sömürgeciliğe ge-
çiştir. Bu aşamada toplumlar, popüler kültür, internet, 
medya, tüketim ve moda üzerinden kültürel asimilasyona 
tabi tutulmaktadır. Mezhep çatışmaları ve terörizm de 
başka bir devleti zayıflatmak için kullanılan yöntemlerden 
biridir. DHKP-C, PKK, FETÖ, EL-KAİDE, DAEŞ, BOKO 
HARAM gibi terör örgütleri uluslararası güç odakları 
tarafından desteklenmektedir. Ekonomik ambargolar da 
modern sömürgeciliğin en önemli silahlarından biri olarak 
ülkeleri kontrol altına almak için kullanılır. Ambargolarla 
kontrol edilemeyen ülkelerin ekonomileri döviz, faiz, 
borsa ve yaptırımlar üzerinden krize sokulur. Ekonomik 
darboğaza giren ülkeler borçlandırılarak kontrol altına 
alınır. Askerî darbeler de bir ülkeyi kontrol altına almak 
için başvurulan yöntemlerden biridir.

Netice itibarıyla, zamana ve zemine göre farklı yön-
temler kullanılsa da sömürgeci devletlerin hedeflerine 
ulaşmak için belli bir sistem dâhilinde hareket ettiklerini 
ve bu uğurda en acımasız yöntemleri dahi kullanmaktan 
geri durmadıklarını söyleyebiliriz. Bu bakımdan sömürge-
cilikle mücadele ederken bu hususların da dikkate alınması 
gerektiği kanaatindeyiz.
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Sömürgeciliğe Karşı Mücadele
                           

Yılmaz ALBAYRAK / Felsefe Öğretmeni

Sömürgeciliğe karşı mücadele konusu doğrudan sömürgeciliğin mekaniğiyle ve amaçlarıyla ilgilidir. Bu nedenle ilk 
önce sömürgeci ülkelerin kullanmış olduğu yöntemleri ve amaçlarını bilmek gerekmektedir. Daha sonra bu yöntem-
lere karşı yapılması gerekenler üzerinde durulmalıdır. Bu çerçevede sömürgeci devletlerin izledikleri yollar ve çözüm 
önerileri aşağıdaki tabloda verilmiştir:

SÖMÜRGECİLİK ARAÇ VE STRATEJİLERİ MÜCADELE YOLLARI

1.  Irkçılık ve kültürel hiyerarşi: Üstün ırk anlayışına ve kendi 
kültürünü daha değerli gören merkeziyetçi bakış açısına 
dayalı olan üstünlük iddiası, sömürgeciliğin temel strate-
jilerinden biri olmuştur. Bu anlayış toplumlar arasındaki 
farklılıkları ayrıştırıcı bir unsur olarak kullanmıştır. Zamanla 
hâkim güç durumunda olan sömürgeci devletlerin sömürü 
düzenini sürdürmelerinde bir araç hâline gelmiştir. 

 Bireylerin kendileri gibi olanlarla birlikte yaşamaya, farklı olan-
lara karşı ise ötekileştiren bir tutum sergilediği varsayımına 
oturtulan ırkçılık ve kültürel merkezcilik konusunda bütün 
toplumların duyarlı olması gereklidir. En başta eğitim yoluyla 
nesillerin bu ön yargılardan kurtulmuş olarak yetiştirilmesi 
gerekir. Hukuk, siyaset ve eğitim gibi kurumların ırkçı düşün-
celerden arındırılmış olarak dizayn edilmesi gerekmektedir.

2. Sömürgeci ülkeler boyunduruğu altına almak istediği ülke-
lerde sorgulamayan, verilen görevleri yerine getiren bireyler 
yetiştirmek ister. Bunu yapmanın ilk şartı hafızayı silmek, 
tarih şuurunu yok etmektir.

  Kimliğin ve kişiliğin kendi kültür kodlarına uygun gelişebilmesi 
için, kendi tarihine sahip çıkmak ve hafızayı yeniden inşa etmek 
zorunluluktur.

3. Ülkenin aydınlarının halkına yabancılaştırılması veya halkına 
yabancı bir aydın sınıfının oluşturulması.

 Halkına ve kendi toplumsal gerçekliğine yabancı olmayan bir 
aydın sınıfın yetiştirilmesi elzemdir. Bunun yolu da yine temelde 
eğitimin doğru planlanmasından geçmektedir.

4. Sömürgecilik, sürekli kendisine hizmetçi arayan bir zihniyet 
taşır. Bunun için eğitim en uygun araçtır. Bireyleri kendi 
değerlerine yabancılaştırmak için kendi kültürünü gözden 
düşürmeye ve değersizleştirmeye çalışır. Sonraki aşamada 
ise topyekûn kendine benzetmeye çalışır.

  İnsanın kendisi gibi olmayanı ötekileştirmek ve onu tanım-
layarak kendine benzetmek yeteneğinde olduğunu bilmek 
zorundayız. Bizi başkalarının tanımlamasına izin vermeden 
“Biz kimiz?” sorusuna tarih ve kültür ekseninde doğru bir cevap 
bulmalıyız. Genç nesillerin hem millî hem manevi değerleri 
eğitim yoluyla kazanmaları sağlanmalıdır. Eğitim-öğretim 
programlarında değerler ve önemli şahsiyetler doğru tanıtıl-
malıdır. 
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5. Bütün dünyada kitle iletişim araçlarının gelişmesiyle hedef 
ülkelerde, kendileri olmadıkça kalkınmalarının da mümkün 
olmayacağı tezini yaymaktadır.  

  Bir milletin kendini tanıması ve her anlamda kendine güven 
duyması var olmanın ilk adımdır. Daha sonra da iktisadi bü-
yümeye ve sosyal gelişmeye ulaşmamızı sağlayacak değerlere 
sahip çıkılmalıdır.

6. Ülkenin gerek birçok alanda (teknoloji, gerekse ara mallarda) 
dışa bağımlı hâle getirilmesi.

 Yerli ve millî üretim olmadan kalkınma olmaz. Ülkeler kendi öz 
kaynaklarıyla ve doğru politikalarla kalkınabilir. Bu nedenle bir 
ülkenin kalkınmada önce kendi kaynaklarına öncelik vermesi 
zorunludur. Beraberinde temel ihtiyaç maddelerinde yerli üre-
tim yapabilmelidir. Hem bireyler hem kurumlar, üretirken ve 
satın alırken kendi ülke ekonomilerine ne kadar katkı sağladığını 
düşünerek davranmalıdır.

7. Sömürgecilik günümüzde “veri sömürgeciliği” şeklinde yeni 
bir biçim kazandı. Artık dijital veriler en az elmas kadar 
değerli görülüyor. Google, Facebook, Twitter gibi dev plat-
formlar bütün ülkelere ait verileri hem ticari meta hem de 
toplumsal manipülasyon aracı olarak kullanıyor. Büyük 
teknoloji firmalarının insanların hangi haberleri görebileceği 
ve nasıl alışveriş yapacağına kadar belirleyici olabilmektedir.

 Asgari düzeyde dijital verilerin ve mahremiyetin korunabilmesi 
adına güvenlik tedbirleri alınmalıdır. Daha da önemlisi ülkeler 
dijital platformlarda bağımsız olma gücüne erişebilmelidir. Bu-
nun da yolu alternatif platformlar geliştirmek ve kullanmaktan 
geçmektedir.

8. Sömürgeci devletler girdiği her toplumun inanma ve yaşama 
tarzını, insanı tanımlama biçimini, toplumsal yapıyı, üretim 
ve tüketimini, yönetme ve yönetilme anlayışını mahiyet 
olarak değişikliğe uğratarak vücut bulmuştur. Sömürgeci 
devletler, kendilerini medeni ve gelişmiş kabul ederek bu 
varsayım üzerinden kendi değerlerini Batı dışı toplumlara 
dayatmış, “medenileştireceğiz” iddialarıyla gittikleri her 
yerde toplumların öz kaynaklarını kendi çıkarları için kul-
lanmışlardır.

 Sömürgeci zihniyetle topyekûn bir hesaplaşma dışında bizi 
kurtaracak bir çözüm görünmemektedir. Sömürgeci devletlerin 
sahip olduğu değerlerin evrensel olduğu ve tarihin tek bir çizgide 
değişmeye devam edeceği gibi yalanları bir kenara bırakarak 
işe başlamalıdır. Kendi sorunlarımızı ve çözüm yollarımızı 
kendimiz tespit edip bir yol haritası çizmek gereklidir. Tarihsel 
tecrübeyi yeniden etüt ederek kendi kültürel kodlarına dayanan 
bir gelişme stratejisi ortaya koymalıdır. Kimseyi ötekileştirme-
den, egemenlik ilişkisi üretmeden, kültürel etkileşime dayanan 
bir tanıma ve tanınma çabasına girişmelidir.

9. Ulusal farklılıkları yok sayan ve tehdit eden küreselleşme 
olgusu: Günümüzde gelişmiş ülkeler, çok-uluslu ya da ulus 
ötesi şirketler, dünyayı kendileri için sınırsız pazar ve karlarını 
artırmak için yeni bir sömürü alanı olarak görmektedir. Bu 
süreç zorunlu ve doğal bir olgu gibi görülmekte ve küresel-
leşme kavramıyla dile getirilmektedir.

 Küreselleşmenin çok yönlü analizi yapılmalı ve küreselleşme 
doğru biçimde tanımlanmalıdır. Öncelikle küreselleşmenin 
kapitalizmin alanının genişlemesi ve derinleşmesi olduğunu, 
toplumsal farklılıkları ve kültürleri törpülediğini bilmeliyiz. Bu 
anlamda küreselleşmek demek kimliksizleşmek demektir. 
Eğer gençlerimizin dünyayı doğru okumasını sağlayamazsak 
gelecekte bu tehdit daha da büyüyecektir. Bu tehdide karşılık 
yapılacak yegâne çözüm millî ve manevi değerleri yaşamak ve 
yaşatmaktır. Eğitim sistemlerini dizayn eden temel değerler bu 
konuda büyük önem taşımaktadır.
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Sömürgecilik Hakkında 
Örtülü Gerçekler

   Kayhan Çay / Tarih Öğretmeni 
Mahmut Celep / Felsefe Öğretmeni

     
 

S ömürgecilik bilinenin aksine 15. yüzyıldaki 
Coğrafi Keşiflerle değil, Antik Çağ’da egemen 

devletlerin (Fenikeliler, Antik Yunan) kendi toprakları 
dışındaki ülkelerin kaynaklarını kendi yararına kullanması 
ile başlamıştır.

Coğrafi Keşiflerle birlikte hızlanan sömürgecilik fa-
aliyetlerine karşı Osmanlı Devleti, Pîrî Reis’in kuman-
dasında Hint Kaptanlığı adıyla bir deniz gücü kurarak 
Basra Körfezi, Arap Yarımadası ve Kenya’ya kadar uzanan 
Doğu Afrika sahillerindeki Müslüman idareleri Portekiz 
istilâsından kurtarmış, bu bölgelerin uzun müddet sömür-
geleştirilmelerini engellemiştir. Ancak Osmanlı hâkimiyet 
alanı dışında kalan Güney Afrika sahilleri başta olmak 
üzere Latin Amerika, Güney Asya ve Sahra altı Afrika’sı 
misyonerler aracılığı ile 15.yy itibarıyla erken dönemde 
sömürge hâline getirilmiştir.

İngiliz kâşif Walter Raleigh (1552-1618) “Denize hâkim 
olan, ticarete hükmeder; ticarete hâkim olan ise dünya 

zenginliklerine hükmeder, yani dünyaya hâkim olur.” di-
yerek İngiltere’nin kuracağı deniz emperyalizminin fikirsel 
mimarlığını yapmıştır. 

Paul Kennedy’nin Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri 
adlı kitabında İngiliz sömürge mantığı şu şekilde ifade 
edilmiştir: “Kuzey Amerika ve Rusya ovaları bizim ekin 
tarlalarımızdır; Şikago ve Odesa bizim ambarlarımızdır. 
Kanada ve Baltık bizim kereste ormanlarımızdır; Avust-
ralya’da bizim koyun çiftliklerimiz vardır; Arjantin’de ve 
Kuzey Amerika’nın batısındaki kırlarında bizim öküz sü-
rülerimiz yayılır, Peru altınlarını gönderir, Güney Amerika 
ve Avustralya altını Londra’ya akar; Hindular ve Çinliler 
çayı bizim için yetiştirirler ve bizim kahve, şeker ve baharat 
çiftliklerimiz tüm Hint Adaları üzerindedir. İspanya ve 
Fransa bizim bağlarımız, Akdeniz meyve bahçemizdir ve 
uzun süre Güney Birleşik Devletlerini kaplayan pamuk 
alanlarımız artık dünyadaki sıcak bölgelerin her yanına 
yayılmaktadır.”

İngiliz sömürgeciliğinin daha etkin ve uzun süreli olma-
sının nedeni bunun askerî, diplomatik, ideolojik, iktisadi 
ve dinî fonksiyonları içeren bir dizi kodlardan oluşmasıdır.

• Donanma gücü bu kodların askeri kodları,
• Konsolosluklar diplomatik kodları, 
• Doğu Hindistan Şirketi gibi yapılar iktisadi kodları 
• Oryantalist bakış açısı ideolojik kodları, 
• Misyonerlik faaliyetleri ise dinî kodları içermektedir.
Batılı araştırmacıların Doğu araştırmaları olarak genel-

leyebileceğimiz oryantalizm bir bakıma Osmanlı Devleti’ni 
ve onun şahsında bütün Müslümanları siyasi, askerî, ikti-
sadi ve fikrî alanlarda yenilgiye uğratmak” amacıyla tesis 
edilmiş, elde edilen veriler ise sömürgeciliğin daha etkin 
hâle getirilmesinde kullanılmıştır. Batı, kendi sömürge-
cilik hareketini haklı gösterebilmek için kafasında hayali 
bir Doğu algısı üretmiş ve akla gelebilecek bütün olum-
suzlukları bu algıya yüklemiştir. Doğu, “tembel, uyuşuk, 
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günahkâr, zorba ve çalışma disiplininden yoksun olarak” 
tasvir edilmiş ve medeni Batı’nın Doğu üzerinde tasarruf 
hakkı olduğu iddia edilmiştir. Bu düşünce Batılı devletlerin 
yaptıkları faaliyetleri meşru bir zeminde göstermelerine 
neden olmuştur.

Misyonerlik faaliyetleri sömürü düzeninin kurulu-
şunda ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde neredeyse 
tüm sömürgeci güçler tarafından önemli bir faktör olarak 
görülüp kullanılmıştır. Bu amaçla 1649 yılında İngiltere’de 
Londra merkezli kurulan “Hristiyanlığı Dünyaya Yayma 
Cemiyeti” İngiliz parlamentosu tarafından kurulmuştur. 
“Dünyanın Hristiyanlaştırılması” sloganıyla hareket eden 
bu cemiyet özellikle 19. yüzyılda faaliyetlerini oldukça 
artırmış ve şube sayısını 7.000’e çıkarmış, birçok dilde 
yaklaşık yirmi sekiz milyon dinî kitap bastırarak ücretsiz 
olarak dağıtmıştır.  Kenya’nın kurucu devlet başkanı Jomo 
Kenyata bu durumu “Misyonerler Afrika’ya geldiğinde 
bizim topraklarımız, onların İncilleri vardı. Dua edelim 
dediler. Gözlerimizi kapattık. Açtığımızda bizim İnci-
limiz, onların toprakları vardı.” diyerek açık bir şekilde 
ifade etmiştir. Avrupalı emperyalist güçler, özgürlüklerini 
çaldıkları bu masum insanlara her türlü dinî ve kültürel 
telkini yapmışlardır. Bilhassa Afrika’da bir kişinin hasta-
neye girebilmesi ya da aş evinden yemek alabilmesi için 
kiliseden vize alması yani Hristiyan olması zorunlu hâle 
getirilmiştir.

Sömürgecilik taraftarları, büyük güçlerin yaptığı 
sömürgecilik faaliyetlerini İngiltere’de “İngiliz ırkının 
üstünlüğü”, Almanya’da “Alman ırkının hayatiyeti”, 
Fransa ve İtalya’da ise “Büyük devlet olmak mesuli-
yeti” şeklinde formüle ederek dile getirmişler, böylece 

yaptıkları işgal ve sömürüye kılıf uydurmuşlardır. Bu 
sloganların oluşumuyla yapılacak sömürü faaliyetlerine 
kendi ülkelerinden kamusal destek sağlanırken sömü-
rülen ülkelerde ise yapılan faaliyetler, medenileştirme 
projesi olarak gösterilerek oluşabilecek tepkilerin önü 
kesilmeye çalışılmıştır.

Tarih boyunca İngiliz sömürge imparatorluğu altın-
da bulunan ülkeler günümüzde bağımsızlığına kazan-
salar dahi İngiliz sömürgesiyken bağımsızlığını kazanan 
devletler 1926’da kurulan İngiliz Uluslar Topluluğu’nun 
(Commonwealth) üyesi olmuşlardır. 54 bağımsız devletten 
oluşan bu topluluğun başkanı İngiltere kralı/kraliçesidir. 
Bu kural hükmünce dünya nüfusunun yaklaşık %25’ini 
oluşturan topluluğun başkanı ve topluluk içerisinde 16 
üye devletin anayasal devlet başkanı 1952’den itibaren 
İngiltere kraliçesi olan II. Elizabeth’tir. Bu durum, sömür-
gecilik faaliyetlerinin bitmediğini bir başka boyutta devam 
ettiğini göstermektedir.
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Mustafa GÜLALİ / Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

B ir devletin kendi sınırları dışındaki ülke, devlet 
ve milletleri ekonomik, siyasal ve askerî çıkar-

lar sağlayarak egemenliği altına alması anlamına gelen 
sömürgecilik; Orta Çağ’da Romalıların başlattığı, 19. 
yüzyılda ise Avrupalıların zirveye taşıyıp küresel bo-
yutlara taşıdığı çok önemli bir işgal hareketidir. İçinde 
yüzyıllık acılar, gözyaşları, zulümler, vahşet ve barbar-
lıklar, gayriinsani ve gayriahlaki yaklaşımlar barındıran 
bu kavram modern Batı düşüncesinin gerçek kimliğini 
ortaya koymaktadır. 

Batı, tarih boyunca modern veya postmodern yön-
temler kullanarak yürüttüğü bu işgal ve istila hareketinde 
ülkelerin maddi manevi bütün varlıklarını sömürmüş, 
yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarını yağmalamış 
ve insanlarını psikolojik ve sosyolojik olarak köleleş-
tirmiştir. Bu yönüyle Batı, insan hakları ve özgürlük 
konularında hiç de iyi bir sınav vermemiştir. Tarihi kara 
ve karanlıklarda dolu bir uygarlığın bugüne dair söyle-
yecek herhangi bir şeyi de kalmamıştır. Bugüne kadar 
özgürlük, eşitlik, adalet, insan hakları ve demokrasi gibi 
kelime ve kavramları tüketip sömürmüş, yüzyıllık kaos 
ve buhranlar çıkarmıştır. Girdiği her yerde bölgesel veya 
küresel fitne, fesat, ihtilaf, çatışma, parçalanma çıkar-
tarak envaiçeşit huzursuzluklar meydana getirmiştir. 
Büyük vaat ve temennilerle başlattığı bütün hareketleri 

facia ve hayal kırıklıklarıyla sonuçlanmıştır. Bu yönüyle 
Batı hiçbir zaman adil, güvenilir ve medeni olamamıştır. 

Emperyalist ve hegemonyacı Batı’nın tarihi, savaş 
ve zulümler tarihidir. Batı; dün olduğu gibi bugün de 
başkasına yaşam hakkı tanımayan yakıcı, yıkıcı ve yok 
edici plan ve projeleriyle dil, din, ırk, renk, bölge ve coğ-
rafya ayırt etmeksizin bütün insanlığı ölüme mahkûm 
etmiştir. Yükselebilmek için başkasının sırtına basmayı 
fazilet bilen bu anlayış; kadın kız, yaşlı genç, çoluk çocuk 
demeden dünyanın dört bir yanından getirdiği insanları 
“İnsanat Bahçesi” adını verdikleri tel örgülü kafeslerde 
yüz kızartıcı ve onur kırıcı şekillerde ziyaretçilerin ilgi ve 
meraklarına servis etmekten hiç çekinmemiştir. Sömür-
gecilik, misyonerlik ve oryantalizm faaliyetleriyle kirli 
emellerini çok boyutlu ve farklı tonlarda ve de sistematik 
olarak adım adım uygulamışlardır.

Bizim medeniyetimizde Batı’daki gibi bir köleleştirme 
ve sömürü asla olmamıştır. Yüce medeniyet değerleri-
mize göre insan âdemoğludur, anne baba bir kardeş ve 
eşref-i mahlûkattır. Annelerinden hür doğan insanları 
köleleştirmek ve onları en asli haklarından mahrum 
bırakmak kimsenin hakkı ve haddi değildir. Yaratılış 
yönüyle hiç kimsenin bir başkasına karşı üstünlüğü 
yoktur; zenginin fakire, güçlünün zayıfa, beyazın siyaha 
karşı bir faikliği de yoktur. Üstünlük ancak ahlak, erdem 
ve takva gibi yüce insanlık değerleriyle ölçülür. Yaratılan 
herkes ve her şey Yaradan’ın hatırı için sevilir, sayılır 
ve muhterem kabul edilir. Medeniyetimizde can, mal, 
namus, akıl, nesil ve din mukaddestir ve masundur; 
onlara hiç kimse halel getiremez. Adalet, hak, hukuk, 
özgürlük ve kardeşlik gibi kavramlar hayatın merkezine 
ikame edilmiştir. Haksız yere bir canın öldürülmesi 
bir âlemin öldürülmesine, bir canın yaşatılması da bir 
âlemin yaşatılmasına denk tutulmuştur.

Medeniyetimizin nişanesi fetihtir. Bu nişane, akla 
ve gönle hitap eder. İçinde zulüm ve haksızlık barın-
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dırmaz; işgal, sömürü, emperyal ve hegemonik yakla-
şımlara müsaade etmez. Batı’nın düştüğü yer tam da 
burasıdır. Bunun içindir ki Batı’nın modern dünyaya 
söyleyecek bir sözü yoktur. Evrensel diye nitelendir-
diği bütün düşünce, tez, inanç, iddia ve eylemlerinde 
iflas etmiş, inandırıcılığını ve samimiyetini bütünüyle 
kaybetmiştir. 

Artık söz adaletli, eşitlikçi ve hikmetli olan; asla 
ötekileştirmeyen, insana hep insanca muamele eden, 

yegâne umut ve kurtuluş yolu olan İslam’ındır. İnsanlık 
ona muhtaçtır. İslam, insanlığın ezelden ebede giden 
tek gerçek ve tek güvenilir çıkış yoludur. Batı işte bunu 
fark ettiği ve istikametini hak üzere belirlediği an kur-
tuluşa erecek, insanlık da nicedir aradığı huzuru bulmuş 
olacaktır. Bu da hiç şüphesiz “vasat ümmet” olarak in-
sanlar arasından seçilmiş, iyiliği emredip kötülükten 
nehyetmekle mükellef kılınmış bizlerin azimli, gayretli 
ve bilinçli çalışmalarına bağlıdır.



18

Kitaplar
1. Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi, Çeviren: Muna 

Cedden, İmge Kitabevi, 2017.
2. Muhammed Tandoğan, Afrika’da Sömürgecilik ve 

Osmanlı Siyaseti, TTK Yayınları, 2020.
3. İmadüddin Halil, Afrika Dramı-Sömürgecilik-Mis-

yonerlik-Siyonizm, Çeviren: Mehmet Keskin, İnsan 
Yayınları, 1985.

4. Ho Chi Minh, Kahrolsun Sömürgecilik, Çeviren: 
Murat Şaşzade, Doruk Yayınları, 2012.

5. Phılıp G. Altbach-Gail P. Kelly, Sömürgecilik ve Eği-
tim, Çeviren: İbrahim Kalın, İnsan Yayınları, 1991.

6. Talal Asad, Antrolopoloji ve Sömürgecilik, Ütopya 
Yayınevi, 2008.

7. Mehmet Ali Çelikel, Sömürgecilik Sonrası İngiliz 
Romanında Kültür ve Kimlik, Bilge Kültür Sanat Ya-
yınları, 2011.  

8. Gülay Güngör, Amerikan Emperyalizmi-Yeni Sö-
mürgecilik, Cinius Yayınları, 2021.

9. Renat Zahar, Sömürgecilik ve Yabancılaşma, Çevi-
ren: Bayram Doktor, İnsan Yayınları, 1999.

10. Cihan Dura, Dünyaya Batı Saldırısı, Doğu Kitabevi, 
2019.

11. K. Marx-F. Engels, Sömürgecilik Üzerine, Çeviren: 
Muzaffer İlhan Erdost, Sol Yayınları, 1997.

12. Alaeddin Yalçınkaya, Sömürgecilik Pan-İslamizm 
Işığında Türkistan, Lalezar Kitabevi, 2006.

13. Alfredo Lopez, Dona Licha’nın Adası Porto Riko’da 
Çağdaş Sömürgecilik, Çeviren: Suat Ertüzün, Epsilon 
Yayınevi, 2003.

14. Raimondo Luraghi, Sömürgecilik Tarihi, Çeviren: 
Halim İnal, E Yayınları, 2011.

15. Frantz Fanon, Yeryüzünün Lanetlileri, Çeviren: Şen 
Süer, Versüs Kitap, 2018.

16. Frantz Fanon, Siyah Deri Beyaz Maskeler, Çeviren: 
Orçun Türkay, Metis Yayınları, 2020.

17. Jack D. Forbes, Kolomb ve Diğer Yamyamlar Beyaz 
Yağmacılığın Gölgesinde Sömürü ve Emperyalizm, 
Çeviri: Işıl Özbek, Kalkedon Yayınları, 2009.

18. Meyda Yeğenoğlu, Sömürgeci Fantaziler Oryanta-
list Söylemde Kültürel ve Cinsel Fark, Metis Yayın-
ları, 2017.

19. Jale Parla, Efendilik, Şarkiyatçılık, Kölelik, İletişim 
Yayınları, 2015.

20. Ergin Yıldızoğlu, Emperyalizm ve Jeopolitik, Remzi 
Kitabevi, 2017.

21. Ali Behdad, Kolonyal Çözülme Çağında Oryanta-
lizm, Çeviren: Sibel Erduman, Chiviyazıları Yayınları, 
2007.

22. Edward W. Said, Oryantalizm, Çeviren: Nezih Uzel, 
İrfan Yayınevi, 1998.

23. Ania Loamba, Colonialism/Postcolonialism, Çevi-
ren: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınevi, 2000.

24. Aime Cesaire, Sömürgecilik Üzerine Söylev, Çevi-
ren: Güneş Ayas, Mehmet Küçük, Doğu Kütüphanesi, 
2005.

25. Sömürgecilik Tarihi (Afrika, Asya), Anadolu Üni-
versitesi Yayınları, 2015.

26. Sadettin Ökten, İçimde AVM var, Tuti Kitap, 2018.

Sömürgecilik Konulu Kitaplar ve Filmler
Mahmut ŞENER / Tarih Öğretmeni



DÜNYADA SÖMÜRGECİLİK VE HEGEMONYA

19

27. Azmi Özcan, Pan-İslamizm / Osmanlı Devle-
ti Hindistan Müslümanları ve İngiltere (1877-
1924), İslam Araştırmaları Merkezi, 1997.

28. Cemil Meriç, Kültürden İrfana, İletişim Yayınları, 
2017.

29. Asaf Hüseyin-Robert Olson-Cemil Kureşi, Oryanta-
listler ve İslamiyatçılar; Oryantalist İdeolojinin 
Eleştirisi, İnsan Yayınları, 2000.

30. Edward W. Said,  Şarkiyatçılık, Metis Yayınları, 2020.

31. Edward W. Said, Kültür ve Emperyalizm, Hil Ya-
yınları, 2016.

32. Fethi Karaduman, Kandan İzler, Ozan Yayıncılık, 
2014.

33. İbrahim Ülger, Sömürgecilik Batı İdeolojisinin Se-
faleti, Ulak Yayıncılık, 2018.

34. Özkan Karaca, Kanlı Şarap, Küflü Ekmek; Sömür-
gecilik, MSN Yayıncılık, 2019.

35. İsmail Süphandağı, Batı ve İslam Arasında Oryan-
talizm, Maarif Mektepleri, 2018.

36. Jared Dıamond, Tüfek, Mikrop ve Çelik, Pegasus 
Yayınları, 2018.

37. Zachary Lockman, Hangi Ortadoğu? Oryanta-
lizm-Tarih-Siyaset, Küre Yayınları, 2018.

38. Necmettin Erişen, Gerçek Emperyalizm, Mücadele 
Birliği Yayınları,1969.

Filmler
1. Gemide İsyan (1984),
2. 1492: Cennetin Keşfi (1992)
3. İsimsiz Kahramanlar (2006)
4. Amistad (1997)
5. Benim Afrikam (1985)
6. Aguirre, Tanrının Gazabı (1972)
7. Kurtarıcı (2013)
8. İsyan (1969)
9. Zulu (1964)
10. Özgürlüğün Rengi / Goodbye Bafana (2007)
11. Özgürlük Yürüyüşü / Selma (2014)
12. Özgürlük Çığlığı / Cry Freedom (1987)
13. Çit / Rabbit-Proof Fence (2002)
14. Köpekleri Vurmak / Shooting Dogs (2005)
15. Malcolm X (1992)
16. Çizgili Pijamalı Çocuk / The Boy in the Striped Pyjamas 

(2008)
17. Zafer / Glory (1989)
18. 12 Yıllık Esaret / 12 Years a Slave (2013)
19. Otel Ruanda / Hotel Rwanda (2004)
20. Bülbülü Öldürmek / To Kill a Mockingbird (1962)
21. Zincirsiz / Django Unchained (2012)
22. Unutulmaz Titanlar / Remember the Titans (2000)
23. Geçmişin Gölgesinde / American History X (1998)
24. Schindler’in Listesi / Schindler’s List (1993)
25. Amistad / Steven Spielberg (1997)



Ne Söylediler?

“Bunu hiç unutma evlat. Batı hiçbir zaman medenî olmamıştır ve bugünkü refahı, de-
vam edegelen sömürgeciliği; döktüğü kan, akıttığı gözyaşı ve çektirdiği acılar üzerine 
kuruludur..” 

Aliya İzzetbegoviç

“Dünya herkesin ihtiyacına ye-
tecek kadarını sağlar, fakat her-
kesin hırsına yetecek kadarını 
değil.”

Mahatma Ghandi

“Misyonerler Afrika’ya gel-
diğinde bizim topraklarımız, 
onların İncilleri vardı. Dua 
edelim dediler. Gözlerimizi 
kapattık. Açtığımızda bizim 
İncilimiz, onların toprakları 
vardı.”

Jomo Kenyata

Annelerinden hür doğan insanları ne zaman köle edinmeye başladınız.
  Hz. Ömer (r.a.)

“Sömürgecilik ne düşünen bir makine ne de muhakeme yeteneği olan bir bedendir. Sömürgecilik çıplak şiddettir ve 
ancak daha büyük bir şiddetle karşılaştığında boyun eğer.” 

Yeryüzünün Lanetlileri, Frantz Fanon


