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Tuğçe Sena Güç1 

Afrika denince akla bizden kilometrelerce uzakta, farklı 

kültürlerde ve coğrafyalarda, farklı tarihe sahip ve genelde 

yardıma muhtaç insanlar gelmektedir. Böyle düşünülmesinin 

sebebi çoğunlukla bize yansıtılanların bu yönde olmasından 

kaynaklanmaktadır. Sömürgeci güçler tarafından balta girmemiş 

ormanlar, insanlıktan yoksun hayatlar şeklinde yansıtılan 

toplumların aksine tarihin en derin insani vasıflarını içinde 

barındıran medeni milletlerin kıtasıdır Afrika…2  

Bir arkadaşınız telefonda nerede olduğunuzu sorduğunda 

Japonya’dayım, Türkiye’deyim ve yahut Azerbaycan’dayım diye ülke ismi belirtebilirken 

bünyesinde 54 ülkeyi barındıran Afrika kıtasında iseniz kolayca tek ülkeymiş gibi Afrika 

diyebilirsiniz. Çünkü bulunduğunuz ülkenin adını söyleseniz zaten bilinmeyecek, nerede 

olduğunuz anlaşılmayacaktır.  Ya da ülkenin başkentini söylediğinizde "Bujumbura’da, 

Lilongve’de, Darüsselam’dayım" dediğinizde tekrar Afrika’dayım diye belirtmeniz 

gerekecektir.3  

Afrika’nın derin ve zengin tarihini ülke ülke inceleyen Prof. Dr. Ahmet Kavas, Ankara 

Üniversite İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sonra Paris’te doktorasını tamamlamıştır.  

İslam Araştırmaları Merkezi’nde çalışmaya başlamış ardından 2008-2011 yılları arasında 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığında Afrika ile ilgili konularda müşavir olarak 
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görevlendirilmiştir. 2013 yılında Çad Cumhuriyeti başkenti Encemine’de Türkiye 

Cumhuriyeti’nin ilk büyükelçisi olarak göreve başlamış ve iki buçuk yıl devam etmiştir.  Batı 

Afrika ülkelerinden Mali Cumhuriyeti’ndeki ilk ve ortaöğretim seviyesinde özel eğitim 

kurumları medreseler üzerine hazırladığı doktora çalışması, İslam Tarih, Sanat ve Kültür 

Araştırma Merkezi IRCICA tarafından L’enseignement islamique en Afrique francophone: Les 

médersas de la République Mali adıyla Fransızca olarak basılmıştır.  Kitaplarının yanı sıra 

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi-İSAM tarafından yayımı tamamlanan 

İslam Ansiklopedisi için Afrika hakkında 95 madde yazmıştır.  Başbakanlık Osmanlı arşivinde 

"Afrika", "Osmanlı Afrika’sı", "Osmanlı-Fransa münasebetleri" ve "Osmanlı’da dini hayat" 

konularında araştırma yapmakta olup hâlihazırda AFAM Derneğinin kurucu başkanlık 

görevini yürütmektedir.4   

Geçmişten Günümüze Afrika kitabı da Afrika tarihi ile ilgili bilgiye ulaşabileceğimiz nadir ve 

kıymetli bir eserdir. Kitap, Afrika ülkelerinin tarihini bölüm bölüm işlemektedir.  Aynı 

zamanda Afrika kıtasında iz bırakan kişiler de bu kitapta yer almaktadır. Kitabın bölümleri 

birbiriyle tam olarak bağlantılı değildir. Bütün halinde Afrika kıtasının tarihine 

ulaşabileceğimiz yoğun bir tarih kitabıdır.  

Genel Olarak Afrika 

Dünya ve İslam tarihinde önemli konumda bulunan Afrika, insanlık tarihinin ilk yazılı 

anlaşması olan Kadeş Anlaşması’nı bünyesinde barındıran zengin geçmişiyle ve otuz milyon 

üç yüz yirmi sekiz bin kilometrekare alanıyla ikinci büyük kıtadır. Oldukça zengin altın 

rezervine ve petrol kaynaklarına sahiptir.   

Kıtada 54 bağımsız ülke bulunmakta olup bunlardan yaklaşık 25’i Fransızcayı, diğer 25’i de 

İngilizceyi resmi dil olarak kabul etmektedir. Geri kalan 4 ülke ise geleneksel dillerini 

kullanmaktadır.  54 Afrika ülkesinden 42’sinde Türkiye Büyükelçiliği bulunmaktadır.   

Afrika kelimesinin kökeni için birçok rivayet mevcuttur.  Bunlardan en kuvvetli olanı kıtanın 

kuzey kısmında bulunan Berberilerin bir alt kolunun isminden geldiğidir.  Başka bir gerçek 

ise Tunus sahillerinde yaşayan Romalıların Akdeniz’e doğru kıyısına Afrika Burnu ismini 

vermeleridir.5  
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Afrika ile İslam, Osmanlı ve Türk Köprülerinin Kurulması  

İslam tarihi için Afrika denildiğinde akla Tarık b. Ziyad, Amr İbnü’l- As, Ukbe b.  Nafi başta 

gelen isimlerdir.  Peygamber Efendimiz (s. a. v.) tüccarlık mesleğini icra ettiği zamanlarda 

Afrikalı tüccarlarla ahbap olmuş ve böylelikle bağlantılar oluşmuştur. İslamiyet Afrika’ya, 

Medine’ye hicretten yedi sene önce, Habeşistan’a hicret yoluyla ulaşmıştır. Yine Peygamber 

Efendimizin Medine’de İslam Devletini kurduktan sonra İslam’a davet ettiği devletler 

arasında Mısır da mevcuttur.6 Bu şekilde İslam ve Afrika arasında birçok bağlantı 

kurulmuştur.  

Afrika ve Türkler üzerinde duracak olursak, Türkler Anadolu’ya gelmeden iki yüzyıl önce 

yani 868 yılında Tolunoğlu Devleti adıyla Mısır’da ilk Müslüman Türk Devleti olarak tarih 

sahnesine çıkmışlardır.7 Bu devlet 905 yılına kadar yaşamış ardından 935 yılında Türk 

komutanı olan Muhammed bin İhşit’in kurduğu İhşitler hüküm sürmüşlerdir.  Her iki devlet 

de sadece Mısır bölgesiyle sınırlı kalmayıp hâkimiyetini oldukça geliştirmiştir. Fakat Afrika’da 

ortaya çıkan bu devletler ile ilgili bilgiler tam olarak bilinmemektedir.8 

Şii İsmailî inancına sahip Fâtimiler ise, Mısır’ın hâkimiyetini iki asır boyunca ellerinde 

tutmuşlardır. 1171 yılında Selahaddin-i Eyyûbî’nin komutasındaki ordu Mısır’ı kurtararak 

tekrardan ehli sünnet idaresine almıştır. Eyyûbîler Kahire merkezli hâkimiyet alanını Hicaz 

ve Yemen bölgesine kadar genişletmişlerdir.   

Memlûklerin hâkimiyetinden sonra 1517 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı almasıyla 

beraber Hicaz ve Yemen hâkimiyet altına girmiş, Kızıldeniz Türk Gölü haline gelmiştir.  

Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki varlığının sebebi hem Müslümanları hem de dokuz yüz 

yıl hüküm sürmüş Endülüs Devletini korumaktır.  Bu vesileyle Osmanlı Devleti’nin dünya 

hâkimiyetini ne denli arttırdığını da görmemiz mümkündür.   

Osmanlı Devleti açısından Afrika’nın önemli konumda olduğunu Meclis-i Mebusan’da 

konuşma yapan Trablusgarplı milletvekili şu şekilde anlatır: "Bu bölgeler, yani bugünkü 

Sudan, Nijer, Nijerya ve Çad gibi ülkelerin toprakları Osmanlı Devleti’nin ayakları 

konumundadır. Ayağı kesilen insan nasıl yaşayamaz, ayakta duramazsa burayı da İngilizler, 

 
6 Server YOUniverse (Dünyayı Keşfe Çıkıyoruz: Afrika/Gıyaseddin Karatepe/Youtube/31 Mayıs 2020) 
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Fransızlar Osmanlılardan koparmak maksadıyla idari anlamda ele geçirip devletimizi 

bitirecek hamleler yapıyorlar. Bu bölgeyi özellikle ikisi işgal ediyor. Biz buna engel olmazsak 

Osmanlı biter." dedikten sonra 20 yıl içinde İngilizler ve Fransızlar işgallerini tamamlar 

tamamlamaz Osmanlı Devleti yıkılmıştır.9 

Avrupalı sömürgeci güçler Afrika’nın zengin yeraltı kaynaklarını kullanmak için yoğun işgal 

çalışmalarına devam etmişlerdir. 1900 yılına geldiğimizde sadece işgal edilmeyen üç dört ülke 

kalmıştır. Bu sömürgeci devletlerin başında Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya, Belçika, 

Almanya ve Portekiz gelmektedir.10 

Mali Sultanlığından Mense (Mansa) Musa 

Mandeng dilinde mense "sultan" anlamına gelmektedir. Afrika tarihinden bahsederken 

mutlaka değinilmesi gereken bir kişidir. Okumuş sıradan bir Afrikalının onu tanımaması biz 

Türklerin Fatih’ten, Alparslan’dan habersiz olması gibidir.11  Mansa Musa dindar ve erdemli 

bir kişiliğe sahiptir.  Hâkimiyeti süresince Afrika’da İslam’ı yaymak için uğraşmıştır.  İşlediği 

bir hatanın nasıl affedileceğini bir âlime sorduğunda âlim, Hazreti Muhammed (s. a. v.) ‘in 

kabrine gidip dua etmesini tavsiye etmiştir.  Bunun üzerine hac yolculuğuna çıkmak için bir 

hazırlık başlatmıştır. Hocasından da kendisi için dua etmesini ve tavsiye vermesini istemiştir. 

Hocasının, yolculuğa ayın 12’sinin cumartesiye denk geldiği gün çıkmasının hayırlı olacağını 

söylemesiyle tam 9 ay bu yolculuk için beklemiştir.  Mansa Musa’nın şöhreti seferde geçtikleri 

yerlere cömertçe altın dağıtmasıyla duyulmuştur.  Yolculuk esnasında eğer o gün cuma ise 

geçtikleri yere cami inşa ettirmiştir.  Mekke’ye vardığında ise ileride Afrika’dan gelecek 

hacıları düşünerek onlar için evler ve arsalar satın almıştır. Yine kaynaklarda İslam dini ve 

ülkesi için yaptığı birçok yardım hakkında bilgi mevcuttur.   

Vefa Borcumuz Olan Madagaskar  

Günlük hayatımızda Madagaskar dediğimizde sanki eğlence diyarından bahsedermiş gibi bir 

his oluşmaktadır.  Aslında hiç de öyle değildir.  Eskilerde Komor Adası adıyla bilinen üç 

adadan biri olan Madagaskar, Avrupalılar bölgeye gelmeden önce tamamen Müslümanlaşmış 

bir adadır. 16-17. yüzyıllarında Portekizliler ve diğer Avrupa ülkelerinin adayı keşfetmesiyle 
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beraber Müslümanlar üzerinde baskılar kurmuşlar, onları zor durumda bırakmışlardır. Her 

şeye rağmen adada az da olsa hâlâ geleneklerine bağlı Müslümanlar bulunmaktalardır.   

Madagaskar Adası 1825 yılında Fransızların işgali altında kalmış ve büyük sömürgelere 

uğramıştır.  İlk dönemlerde misyonerlerin Hristiyanlaştırma çalışmaları hep Müslümanların 

engelleriyle karşılaşmıştır.12 Fakat günümüzde üzücü bir şekilde adanın çoğu 

Hristiyanlaştırılmış durumdadır.   

1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması Madagaskar’daki Müslümanlarda büyük 

sevinç ve heyecan uyandırmıştır.  Ardından Türkiye Cumhuriyeti ile Düvel-i Muazzama 

arasında yapılan anlaşma Afrika’nın güneyindeki Müslümanlara umut olmuştur.13 Buradaki 

Müslümanlar kurtuluşun kapısını açacakları inancıyla Türkler için dua etmişlerdir. Hatta 

Lozan Anlaşmasının imzalanması bile onlar için büyük bir umuttur. Madagaskar 

Müslümanları, Lozan Anlaşmasının imzalandığını duyar duymaz Türklerin bağımsızlıklarına 

kavuştuklarını düşünerek ülkelerinde bayram ilan etmişlerdir. Ertesi sabah Madagaskar’daki 

bütün camilerde Türkiye’nin bağımsızlığı için şehit düşenlere dua edilmiş,14 meydanlarda her 

tarafa Türk bayrakları asılmıştır. Hatta ekonomik imkânsızlıklarına rağmen Türkiye’deki 

yetimler ve savaş gemileri için para toplayıp göndermişlerdir. Kilometrelerce uzakta ne denli 

gönül bağlarımız olduğunu da görmemizi sağlamışlardır. Bu bilgilere ilave olarak Piri Reis de 

Kitâbü’l Bahriye kitabında Madagaskar hakkında bilgi vermektedir.  

Fizan’a Gitmek 

Fizan, bugünkü Libya Devleti’nin sınırları içerisinde geniş bir bölgenin adıdır.  Osmanlı 

Devleti’nin en uzak idari birimi, Trablusgarp sınırları içerisinde Fizan sancağıdır.15  Bu yüzden 

de dilimizde çok uzak bilinmeyen yer anlamında kullanılmaktadır. Hâlbuki Afrika tarihinde 

beş bin yıllık önemli bir durak konumundadır. Çad, Nijer, Nijerya ve Mali gibi ülkelerle 

kurulan siyasi, iktisadi ve dini bağlantılar hep Fizan üzerinden yapılmıştır.16  

Anadolu insanı Fizan’ı Sultan İkinci Abdülhamid döneminde yapılan sürgünlerle tanımıştır.  

Sömürgelerin yoğun olduğu bu kıtada Fizan, Osmanlının elinde dört asır kadar kalmıştır.  

 
12 Kavas, a.g.e., s.83. 

13 Kavas, a.g.e., s.84. 

14 Kavas, a.g.e., s.84 

15 Kavas, a.g.e., s.153. 

16 Kavas, a.g.e., s.155. 



Bunun nedeni Osmanlı hâkimiyeti altında olan bütün vatandaşlar gibi Fizan yerlilerinin de 

kendi haklarına sahip olmalarıdır. Tanınan bu haklar sayesinde Osmanlı Devleti uzun süreli 

hakimiyet kurmuştur.  

Fransız Sömürgecileri ve Marabular Arasında Olanlar  

Marabular, Müslümanlara manevi önderlik yapan tarikat mensupları ve dini liderlerdir.  

Başlarda "murâbıt" olarak bilinirken zamanla bölgedeki telaffuzdan kaynaklı marabu şeklinde 

kullanılmaya başlanmıştır. Fransız sömürgeciliğinin Batı Afrika’da ilerlemesinde en büyük 

düşmanları marabular olmuştur. En ücra köşelerde bile ne kadar imamlar, müezzinler ve 

Kur’an öğreticileri varsa hepsi Fransız sömürgecilerinin hedeflerindedir.  

Marabuların, bulundukları çevrede tesiri oldukça fazladır.  Zaten Fransızları da bu denli 

korkutan onların hâkimiyet alanlarıdır. Marabuları kontrol altına alabilmek için onları 

fişlemişlerdir. Bu fişlerle her yıl yaşları, işleri, hangi marabulardan ders aldıkları ve nerede 

eğitim gördükleri gibi bilgileri öğrenmek Fransızlar için önemli olmuştur.  Fişlerle her detay 

tek tek incelenmiştir. Fişlerdeki en önemsedikleri soru ise Fransızların bölgedeki varlıklarıyla 

ilgili düşüncelerine marabuların verdikleri cevaplardır. Fransızlar fişleme çalışmasıyla 

marabuların üzerinde hâkimiyet kuramayınca son çare olarak onları kendi taraflarına çekmek 

için uğraşmışlardır.   

Sömürgeci Devletler ve Afrika Sömürge Askerleri  

Sömürgeci Avrupa Devletleri dünyada nereye gitseler işlerini yaptırmak için Afrikalıları köle 

olarak götürmeye başlamışlardır. Önceki yıllarda da zaten köle ticareti dedikleri insanlık dışı 

işler yaptıklarına şahit olunmuştur.17 Köle ticareti için kıtadan götürülenlerin sayısı 100 

milyona dayanmaktadır. İlk defa Fransız İhtilali’nden sonra köle ticareti yasaklanmış olsa da 

19. yüzyılın sonuna kadar Avrupa sömürgelerinin birçok yerinde devam etmiştir. Aslında bu 

yasakların sebebi ileride kâr yerine zarara uğramalarının endişesinden kaynaklanmaktadır. 

Çünkü 20. yüzyılda kuracakları dünya düzeninde Afrikalı köleleri başka amaçlarla 

kullanacaklardır. Bu amaçların başında Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında asker olarak 

kullanılmaları gelmektedir.18 Zaten planladıkları stratejide de önce köleleştirip sonra da askeri 

güç olarak kullanmak vardır.   

 
17 Kavas, a.g.e., s.169. 

18 Kavas, a.g.e., s.169. 



Köleliğin yasaklanması sürecine kilisenin öncü rol üstlenerek dâhil olması planlanmış bir 

çalışmadır. Çünkü asıl amaç kıtadaki Müslümanlaşmanın önüne geçerek yerli Hristiyan 

liderler yetiştirmektir.   

Köle ticareti yasaklandıktan sonra artık Avrupalı ülkeler, Afrika topraklarını kendi aralarında 

bölüşerek mülk edinmeye başlamışlardır. Kıtayı kolay parçalamaya zemin hazırlamak için de 

ele geçirmek istedikleri yerleri gezecek seyyahlar ve misyonerler görevlendirmişlerdir.   

Fransa "Senegalli Nişancılar" adıyla Senegal, Mali, Gine ve Nijer gibi sömürgelerinden 

topladıkları askerleri, sömürgeleştirmeyi planladıkları yerlere sevk ederek kendi işleri için 

kullanmıştır.  

20.  yüzyılın başlarında Avrupalılar, Afrika’daki üç ülke dışında bütün kıtayı işgal etmiştir.  

Bu ülkelerden birincisi Osmanlı hâkimiyetindeki Libya, ikincisi azatlı köleler için Amerika’nın 

kurduğu Liberya ve üçüncüsü Müslümanlara ait kısmı İtalya tarafından işgal edilen Hristiyan 

Etiyopya’dır. İlerleyen yıllarda Libya da kaybedilmiş sadece Liberya ve Etiyopya hür 

kalmıştır.19 Aslında hür gibi gözükse de yine onşarın kontrolleri altındadır.   

Hâkimiyet kuran Avrupalılar artık asker gücünü kendi kıtaları dışındaki cephelere de sevk 

etmeye, dünyada nerede işgal edilecek yer varsa Afrikalı askerleri oraya göndermeye 

başlamışlardır. Gönderecekleri yerlerin başında Osmanlı Devleti gelmektedir. Afrikalı ve Türk 

askerler Çanakkale Savaşı’nda karşı karşıya gelmişlerdir. Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un 

mısralarında ifade edildiği gibi dünyanın değişik bölgelerinden Çanakkale’ye sevk edilen 

zavallı insanlar aslında niçin savaştıklarını, kimin için öldüklerini bilmemektedir.20  Sömürgeci 

Devletler de böyle yaparak kardeşi kardeşe kırdıran bir politika seyretmişlerdir.  

Birinci Dünya Savaşı için 300 bin Afrikalı asker toplanmış ve çoğu Osmanlı topraklarına sevk 

edilmiştir. Savaşa katılan bu askerlerden yüz bini cephelerde ölmüşlerdir. 1920 yılında Afrikalı 

Müslüman ahaliden altmış bin asker toplanıp, Fransızlar tarafından eğitilerek yeni ordu 

kurulmuştur. Müslümanlar arasında dine dayalı kardeşlik duygusunu bozmak amacıyla 

"hükmetmek için parçala" kaidesiyle duygularını yönlendirmişlerdir.21 Avrupalı Devletler 

 
19 Kavas, a.g.e., s.170. 

20 Kavas, a.g.e., s.171. 

21 Kavas, a.g.e., s.174. 



şirin gözükmek için Müslüman askerlerin bu hizmetlerine karşılık camiler inşa etmeye 

başlamışlardır. Hatta Paris Camii bunun sonucunda yapılmıştır.   

Ajana Dönüşen Seyyahlar 

Gezdikleri coğrafyaları ve edindikleri tecrübeleri anlatan seyyahlık geleneği eskilerde 

ajanlıkla alakası olan bir durum değildir. Avrupalılar, sömürge çalışmaları için seyyahlığı kötü 

emellerine alet ederek adeta bu geleneğe darbe vurmuşlardır. Çünkü bugün Herodot’un, 

Marco Polo’nun eserlerini okuyabiliyorsak seyyahlık geleneği sayesindedir.  Seyyahları en 

fazla destekleyen Osmanlı Devleti için bu tarz kötü niyetle kullanma halleri büyük hayal 

kırıklığı oluşturmuştur.22  

Seyyahlık geleneğini hakkıyla temsil eden Müslüman seyyahlar içerisinde İbn-i Batûta 

oldukça önemli yere sahiptir. Gezdiği yerleri ilmi ve irfani yönüyle anlatarak kıymetli bilgiler 

bırakmıştır. Seyyahlığın diğer bir zirve ismi de Evliye Çelebi’dir.  

Seyyahların bilgi aktarımının önemi çeşitli yerlerde karşımıza çıkmaktadır.  Bu bilgilerin en 

başta gelenlerinden birisi Orta Çağın karanlık çağ olarak tanımlanmasına karşılık, 

Müslümanlar için ilim, sanat, ticaret ve birçok alanda aydınlanma dönemi olduğudur. 

Seyyahlık geleneği ve Evliya Çelebi’nin, İbn-i Batûta’nın, Piri Reis’in bizlere bıraktığı 

kaynaklar sayesinde Orta Çağ’ın aslında Müslümanlar için aydınlanma dönemi olduğunu 

görmemiz mümkündür.   

Sömürgeci güçler bizim değerlerimizde oldukça önemli yere sahip seyyahlığı kullanarak o 

zamanlarda gayrimüslimlerin girmesinin yasak olduğu Mekke ve Medine’ye bile girmişlerdir. 

Mali Cumhuriyeti ve Etiyopya’da da aynı yöntemi kullanarak Müslüman gibi giyinip, ileri 

seviyede Arapça konuşarak dindarmışçasına keşiflerini gerçekleştirmişlerdir. Hatta Kur’an 

okumayı bile öğrenenleri vardır. Ajan olduklarının anlaşılması durumunda ise ölümle 

cezalandırılmışlardır. Yine de bir asır boyunca vazgeçmeden keşiflerini tamamladıkları 

görülmektedir.   

Biz Ne Yapmalıyız? 

Afrika bizden bağımsız değildir. Hem İslam hem de Osmanlı tarihi açısından bizim 

tarihimizdir. Oraya gittiğimizde bilmemiz gereken misafir olmadığımızdır. Bize düşen 
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Afrika’yı her açıdan öğrenmektir. Önyargılarımızdan sıyrılıp artık bu kıtaya odaklanmamız 

gerekmektedir.   

Ülkemizde Afrika ile ilgili kaynaklar sınırlı olsa da Ahmet Kavas hocanın araştırmaları ve 

kitapları üst seviyede bilgiye ulaşmamız için yeterli niteliktedir. Bu kitaplardan biri de 

Geçmişten Günümüze Afrika kitabıdır. Kitap, tarih alanında, uluslararası alanda ve küreselleşme 

alanında çalışma yapacaklar için nitelikli bir kaynaktır. Bunlara ek olarak tarihini bilmeyi 

görev edinmiş herkesin okuması gereklidir. Kitabın arka kapağında kitabın az da olsa Afrika 

ve kendi tarihimizi aydınlatabilme hedefiyle yazıldığı söylenmiştir ve hedefine tam mânâsıyla 

ulaşmıştır. Tavsiye olarak bu kitabın yanına Afrika haritasını alarak okumamız diyar diyar 

tarihini öğrendiğimiz bu kıtayı harita üzerinden de bellememiz önemlidir.   

 

 

 


