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Öz: Sömürgecilik, tarihi süreç içerisinde farklı boyutları ile toplumları derinden etkilemiştir. Nitekim 
Afrika kıtası da sömürgecilik faaliyetleri açısından en dikkat çekici bölgelerden birisidir. Yeni ve 
Yakınçağlarda köle, altın ve baharat ticareti sömürgeci devletlerin Afrika’ya olan ilgisini artırmıştır. 
Bu ilgi zamanla Afrika’yı sömürgeci devletlerin rekabet alanı haline dönüştürmüştür. Bölgedeki 
rekabetin artması sonucunda sömürgeci devletler kıtadaki çatışmayı bir sisteme oturtma ihtiyacı 
hissetmişlerdir. Bu amaçla 15 Kasım 1884-26 Şubat 1885 tarihleri arasında Berlin’de bir konferans 
toplanmıştır. Konferansta kabul edilen prensipler doğrultusunda Afrika’nın Batılı devletler tarafından 
paylaşılması ve fiilen işgalinin önü açılmış, “sözlü işgal” yerini “fiili işgale” bırakmıştır. Böylelikle 
Berlin Konferansı’nda Afrika’nın sömürgeleştirilme süreci farklı bir boyut kazanmıştır. 

Esasen Afrika’daki sömürgecilik faaliyetleri değerlendirilirken daha çok sömürgeci devletlerin 
kıtadaki politikaları ele alınmıştır. Bu araştırmada Berlin Konferansı’nın toplanma amacı, alınan 
kararlar ve bu kararların uygulanması hakkında bilgi verilecektir. Keza Osmanlı Devleti’nin 
konferansa yaklaşımı arşiv belgeleri ışığında değerlendirilecektir. Ayrıca Afrika kamuoyunun 
meseleye bakışı ve konferansı değerlendirme biçimi Gana, Kenya, Mozambik, Nijerya, Sierra Leone, 
Güney Afrika ve Zimbabve gibi Afrika’nın çeşitli bölgelerinde İngilizce olarak yayımlanan gazeteler 
incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler; Afrika, Sömürgecilik, 1884-1885 Berlin Konferansı, Afrika Basını, Afrika 
Kamuoyu. 

Abstract: Colonialism has deeply influenced societies with different dimensions in the historical 
process. In fact, the African continent is one of the most striking examples of colonialism’s impact. In 
New and Modern ages, slave, gold and spice trade has increased the interest of colonial states to 
Africa. Over time, these interests converted Africa into a place of rivalry for colonialist states. As a 
result of increased rivalry, colonialist states needed to systematize the struggle for control over the 
continent. For this purpose, a conference was held between 15 November 1884-26 February 1885 in 
Berlin. The principles accepted during the conference led Western countries to share Africa and also 
led to Africa’s virtual invasion. Moreover, “verbal invasion” gave place to “virtual invasion”. Thus, 
at the Berlin Conference, the process of colonizing Africa has taken on a different dimension. 

In fact, while the colonial activities in Africa are being evaluated, the policies of the colonial states 
have been taken up. In this study, information will be provided about the aim of Berlin Conference, 
the decisions made at the conference and the application of those decisions. Furthermore, the attitude 
of the Ottoman Empire towards the conference will be evaluated in light of archival documents. 
Moreover, African public opinion on colonialism, their evaluation of the conference, along with 

																																																													
∗ Bu çalışma Türk Tarih Kurumu tarafından 15-16 Kasım 2014 tarihleri arasında Cibuti’nin Cibuti şehrinde 
gerçekleştirilen “Afrika`da Türkler Sempozyumu”nda sunulan aynı başlıklı sözlü bildirinin genişletilmesiyle 
oluşturulmuştur. 
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information published in newspapers in various parts of Africa such as Ghana, Kenya, Mozambique, 
Nigeria, Sierra Leone, South Africa, and Zimbabwe will be investigated. 

Keywords: Africa, Colonialism, 1884-1885 Berlin Conference, African Media, African Public 
Opinion. 

 

Giriş 

Sömürgecilik; yabancı bir toprağın işgalini, o toprağın işlenmesini ve bölgeye 
göçmenlerin yerleşmesini ifade eden bir terim olarak tanımlanabilir. Bu anlamda tarihi eski 
Yunan veya Fenikeliler gibi Akdeniz’de koloni kuran devletler dönemine yani yaklaşık üç bin 
yıl öncesine kadar götürülebilir1. Ancak Avrupalı devletlerin, Afrika, Amerika ve Asya 
topraklarını sömürgeleştirme anlamında değerlendirilebilecek olan faaliyetleri XV. ve XVI. 
yüzyıllara denk gelir. Bu dönemde Avrupalıların okyanuslara açılması sömürgeciliğin ilk 
adımlarını oluştururken, etkileri günümüze kadar uzanacak bir sürecin de başlangıcını teşkil 
etmiştir2. 

Afrika topraklarını sömürgeleştirme süreci XV. yüzyılın başlarından itibaren başta 
Portekizliler olmak üzere Avrupalı devletler tarafından başlatılmıştır. Batılı devletler ilk etapta 
özellikle Batı ve Güney sahillerinde sömürge faaliyetlerine girişmişlerdir. Bu süreçte Portekiz 
dışında İspanya, Hollanda, Fransa ve İngiltere donanmaları Kuzeybatı Afrika’da ticaret 
amacıyla koloniler kurarak özellikle köle ticaretine başlamışlardır. Avrupa sömürgeciliğinin 
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda Afrika’nın Batı ve Güney sahillerinde ticari koloniler vasıtasıyla 
köle ticareti yapmanın ötesinde pek varlık gösteremediği ifade edilebilir3. 

Esasen Afrika’nın sömürgecilik tarihinde Osmanlı Devleti’nin belirleyici bir rol üstlendiği 
inkâr edilemez. Şöyle ki; Osmanlı Devleti, XVI. yüzyıl boyunca Akdeniz dünyasında güçlü bir 
askeri yapıya sahip olmuştur. Bu durum gerek Kuzey Afrika’da gerek Kızıldeniz ve Doğu 
Afrika sahillerinde gerekse Batı Hint Okyanusu, Güney Arabistan sahilleri ve Basra Körfezi 
bölgelerinde kontrolün Türklerin elinde olmasına zemin hazırlamıştır. Bu sebepten 
sömürgecilik yapan Portekiz ve İspanyol donanmaları Afrika’nın bazı bölgelerinde faaliyet 
gösterememişlerdir. Bunun bir sonucu olarak Afrika’nın iç bölgelerinde yaşayan Müslüman 
topluluklar, Osmanlı Devleti ile yakın ilişki kurma imkânı bulabilmişlerdir4. 

XVIII. yüzyılda birkaç maceraperest Avrupalı dışında pek cesaret edilmeyen veya imkân 
bulunamayan Afrika’nın iç bölgelerine gitme ve o bölgeleri tanıma düşüncesi, XIX. yüzyılda 
en üst seviyeye çıktı. Bu merakın ve Avrupa’daki gelişmelerin de bir neticesi olarak birçoğu 
kralların desteği ile kurulan Coğrafya Cemiyetleri ve Enstitüler, maceraperestleri Afrika’ya 
gitmeye teşvik etti. Geri dönenlere ise büyük mükâfatlar verildi. Keşif amaçlı gerçekleştirilen 
bu seyahatleri askerlerin ve misyonerlerin gidişleri izledi5. Bu gidiş gelişlerde Avrupa’daki 
																																																													
1 Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi, Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine 13. Yüzyıl-20. Yüzyıl, çev. Muna Cedden, 
İmge Kitabevi yay., 2. Baskı, Ankara 2011, s. 19. 
2 Ahmet Kavas, “Afrika’da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamasında Osmanlı 
Devleti’nin Rolü”, Yükselen Afrika ve Türkiye, I. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi (23 Kasım 2005), ed. Ahmet 
Kavas-Hasan Öztürk, Tasam Yayınları, İstanbul 2006, s. 103. 
3 Kavas, “Afrika’da Sömürgeciliğin... ”, s. 105; ayrıca Baskın Oran, Azgelişmiş Ülke Milliyetçiliği, Kara Afrika 
Modeli, Bilgi Yayınevi, 3. Basım, Ankara 1997, s. 87; Feyza Kurnaz Şahin, Çanakkale Savaşları ve Kara Afrika 
Basını, Savaş, Basın ve Propaganda, Berikan Yayınevi, Ankara 2016, s. 42; Muhammed Tandoğan, Afrika’da 
Sömürgecilik ve Osmanlı Siyaseti (1800-1922), TTK Yay., Ankara 2013, s. 5-6. 
4 Kavas, “Afrika’da Sömürgeciliğin...”, s. 103-104; Ahmet Uçar, 140 Yıllık Miras, Güney Afrika’da Osmanlılar, 
Tez Yayınları, İstanbul 2000, s. 61; Numan Hazar, Küreselleşme Sürecinde Afrika ve Türkiye-Afrika İlişkileri, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara 2003, s. 81, 88, 101; Kurnaz Şahin, a.g.e., s. 47. 
5 Kavas, “Afrika’da Sömürgeciliğin...”, s. 105; ayrıca Oran, a.g.e., s. 87. 
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askeri, siyasi ve ekonomik gelişmelerin, mali ve endüstriyel grupların, ürünleri ve sermayeleri 
için bir çıkış noktası bulmak düşüncesinin etkisini vurgulamak gerekmektedir6. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısı, Avrupa’daki sanayileşmeyle orantılı olarak sömürge 
rekabetinin keskinleştiği bir dönem olarak değerlendirilmelidir. Bu süreçte büyük oranda 
hammaddeye ihtiyaç duyan Avrupalı devletler açısından el değmemiş bölgelerden birisi olan 
Afrika coğrafyası son derece ilgi çekici bir mekân olmuştur. XVI. yüzyılın başından XVIII. 
yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti’nin askeri gücü ve stratejilerinden dolayı Afrika’nın 
Doğu ve Kuzey sahillerinde etkinlik gösteremeyen Avrupalı sömürgeci devletler, XIX. 
yüzyılın başlarından itibaren Afrika’da daha yoğun olarak görünmeye başladılar. Bu bağlamda 
özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında başlayan ve “Afrika için kapışma” adı verilen sömürge 
rekabeti, Berlin Konferansı (Batı Afrika Konferansı-Kongo Konferansı) sonucunda Afrika’nın 
kaderini belirleyici bir noktaya erişmiştir7. 

I) 1884-1885 BERLİN KONFERANSI 

Berlin Konferansı; Avrupa’da yaşanan siyasi, askeri ve ekonomik gelişmelerin bir sonucu 
olarak inisiyatifi ele almayı ve Avrupa siyasetinde daha aktif olmayı hedefleyen Alman 
Başbakanı Otto Von Bismarck’ın öncülüğünde 15 Kasım 1884-26 Şubat 1885 tarihleri 
arasında toplanmıştır. Esasen 1871 yılında siyasi birliğini kurarak dünya devletleri arasına yeni 
katılan Almanya’nın amacı, etkin ve büyük bir devlet haline gelerek önceden paylaşılan 
dünyada yeni, el değmemiş ve zengin sömürgeler elde etmekti. Sanayileşen ve dışa açılmayı 
hedefleyen Almanya'nın dış politikası Bismarck döneminde denizaşırı kolonyalist bir anlayışla 
şekillendi. Bu dönemde Afrika önemli bir sömürge alanı olarak değerlendirilmekte olup 
1880’lere gelindiğinde kıta Belçika, Fransa ve İngiltere arasında bölüşülmüştü8. İlk Alman 
kolonyalistlerinin Afrika’ya ulaşması ile Almanya etki alanlarını belirlemişti. Buna göre 
Güneybatı Afrika, Kamerun, Togo ve Doğu Afrika bölgeleri Almanların elde etmek istediği 
yerlerdi9. Bismarck, Afrika’nın sömürgeleştirilme sürecinde Fransa’yı mümkün olduğu kadar 
zayıflatmak10 ve Almanya için en iyisini elde etme düşüncesindeydi11. 

Almanya öncülüğünde toplanan Berlin Konferansı’na Avusturya-Macaristan, Belçika, 
Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İspanya, İsveç-Norveç 
Krallığı, Osmanlı Devleti12 ve ABD13 olmak üzere on dört devlet katılmıştır14. Bu devletlerden 
özellikle Fransa, Belçika ve Portekiz’in konferans öncesinde Afrika’nın kaderi için belirleyici 

																																																													
6 Ferro, a.g.e., s. 132. 
7 J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, çev. Fethi Aytuna, İnkılâp Kitabevi Yay., İstanbul 2010, s.524. 
8 İlber Ortaylı, İkinci Abdülhamit Döneminde Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu, Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara 1981, s. 3, 19. 
9 Ferro, a.g.e., s. 136. 
10 Raimondo Luraghi, Sömürgecilik Tarihi, çev. Halim İnal, E Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2000, s. 236. 
11 Ferro, a.g.e., s. 133-134; Adekeye Adebayo, The Curse of Berlin: Africa After the Cold War, Hurst & Company 
Publishers Ltd., London 2010, s. 1. 
12 Konferansa katılan ve Batılı olmayan tek ülke Osmanlı Devleti’dir. Adebayo, a.g.e., s. x. 
13 ABD konferansa katılmış ancak konferans metnini imzalamamıştır. ABD’nin Afrika toprakları konusunda bir 
rekabet içerisinde olmadığı anlaşılmaktadır. Arthur Berriedale Keith, The Belgian Congo and The Berlin Act, 
Clarendon Press, Oxford 1919, s. 57, 65; Adebayo, a.g.e., s. x; Ali Demir, “Sömürge Devletlerinin Kullandığı 
Sömürgecilik Araç ve Metotları Vaka Analizi: Belçika Krallığı’nın Kongo’daki Sömürge Dönemi”, Güvenlik 
Stratejileri Dergisi, Yıl: 7, S. 14, Aralık 2011, s. 124. 
14 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Yıldız Perakende Sadâret Hususî Maruzât Evrakı (Y.A.HUS.), 180/46, s. 1 
(14/S/1302 H.); BOA, Yıldız Esas Evrakı (Y.EE.), 73/17, s. 1 (06/L/1302 H.); Afrika-yı Garbi İşlerine Dair 
Berlin'de Mün'akid Konferans Mazbatalarının Tercümesidir, Matbaa-yı Osmaniye, Dersaadet 1302, s. 2; Keith, 
a.g.e., s. 57; Adebayo, a.g.e., s. 14. 
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rol üstlenmek için çaba harcadıkları ifade edilmelidir. Bu çaba esnasında Afrika kamuoyunun 
tepkisini çekmemek için tedbirler de alınmıştır. Bu meyanda özel ve yerel resmi ve yarı resmi 
ajanlar vasıtasıyla, kamuoyu oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu stratejinin sonuç verdiği 
söylenebilir. Zira Berlin Konferansı’nda Afrika’yı resmen bölme söylemi yerine, Kongo 
havzasında geniş bir “serbest ticaret bölgesi” kurulması ve Kongo ve Nijer nehirleri üzerinde 
serbest dolaşım özgürlüğünün garantisinin sağlanacağı propagandası yapılmıştır15. 
Almanya’nın da Kongo ve Kongo nehrine büyük önem verdiği ve Kongo nehri için 
“Afrika’nın Tuna’sı” benzetmesini yaptığı anlaşılmaktadır16. 

a) Konferansın Amacı 

Konferansın toplanma amacını görünürdeki nedenler ve temel nedenler olarak 
sınıflandırmak mümkündür. Konferansın görünürdeki nedenlerinden birisi, Fransa ve Belçika 
arasında paylaşılamayan Kongo’nun geleceği ile ilgili karar vermektir. Bu konuda Fransa, 
Belçika, İngiltere ve Portekiz gibi sömürgeci devletlerin aralarında bir takım sorunlar yaşadığı 
anlaşılmaktadır. Kongo’nun paylaşımı uluslararası bir sorun haline dönüşünce, Kamerun'dan 
başlayıp Tanganika’ya kadar uzanan bir “Orta Afrika İmparatorluğu” oluşturmak isteyen 
Almanya bu meselede hakem rolüne soyunmuştur17. Öte yandan konferansa katılan Avrupalı 
devletlerin evvelden sahip oldukları sömürgelerini genişletmek arzusu taşıdıklarını da ifade 
etmek gerekmektedir18. 

Berlin Konferansı’nın görünürdeki bir diğer nedeni ise kıtanın geri kalmışlığı idi. Nitekim 
Afrika’nın medenileştirilmesi, Hristiyanlığa ve serbest ticarete açılması Berlin Konferansı’nın 
toplanmasının amaçlarındandır19. Bu husus Afrika basınına da yansımıştır. Nitekim 
Nijerya’nın Lagos şehrinde yayımlanan The Lagos Weekly Record gazetesinin 4 Aralık 1897 
tarihli nüshasında Afrika’nın medenileştirilmesi ile ilgili; “Afrika’nın barbarlıktan geri 
dönmesi ve onu bu yüzyılda artık hızla zirveye ulaşan ve belirli bir aşamaya erişen bir 
medeniyet yürüyüşüne ayak uydurması”20 zorunluluğu ifade edilmiştir. Anılan gazete 
Afrika’nın geri kalmışlığını Avrupa devletlerinin izlemiş olduğu politikalara da bağlamıştır. 
Bu anlamda Avrupa ve Amerika tarafından büyük okyanusta gerçekleştirilen köle ticareti 
kıtayı olumsuz etkilemiştir. Keza sömürgecilik sürecinde yaşanan savaşlar sırasında yerli 
halkın maruz kaldığı uygulamalar Afrika’nın geri kalmasının bir diğer nedenidir. Haberde, 
yaşananların Afrika halkları için ciddi bir yıkım olduğu zira, Afrika’nın bugünkü hesaplarla 
yaklaşık iki yüz milyona yakın vatandaşını kaybettiği ifade edilmiştir21. 

Esasen konferans Afrika’nın sömürülmesine hız kazandırmaktan başka bir amaç 
taşımamaktadır. Bu meseleyi sorunsuz halletmek isteyen sömürgeci devletler konferansı 
“centilmenlik” çerçevesinde ele almışlardır22. Nitekim Raimondo Luraghi konferansın “büyük 
ve küçük devletlerin birbirlerinin ayaklarına çok basmadan paylarına düşeni alabilecekleri 
biçimde, eski ve yeni bütün iştahları yatıştırma gibi takdir edilecek bir maksatla” toplandığını 
ifade etmektedir23. 

																																																													
15 Kongo’da serbest bölge kurmak konusunda Almanya’nın hazırladığı beyanname Osmanlı Arşiv Belgelerinde de 
ayrıntısıyla yer almıştır. BOA, Y.A.HUS., 180/46, s. 1-15. 
16 Adebayo, a.g.e., s. 13-14. 
17 Ferro, a.g.e., s. 133, 137. 
18 BOA, Y.A.HUS., 180/36, s. 1-2 (03/S/1302 H.). 
19 Keith, a.g.e., s. 5, 13; Adebayo, a.g.e., s. 14; Demir, a.g.m., s. 119. 
20 “England and France in West Africa”, The Lagos Weekly Record, 4 December/Aralık 1897, Vol. IX, Nr. 4, s. 5. 
21 “England and France in West Africa”, The Lagos Weekly Record, s. 5. 
22 Ferro, a.g.e., s. 133-134. 
23 Luraghi, a.g.e., s. 236. 
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b) Alınan Kararlar 

Berlin Konferansı sonucunda 26 Şubat 1885 tarihinde yedi bölüm ve 38 maddeden oluşan 
bir anlaşma imzalanmıştır24. Bu anlaşma centilmenlik anlaşması niteliğindedir. Böylece 
Afrika’daki sömürgeciliğe uluslararası bir meşruiyet kazandırılmış ve “yağmanın” kuralları 
belirlenmiştir25. 

Konferansta Fransa, Kongo üzerinde bir takım imtiyazlar elde etmiştir. Ancak Afrika’nın 
iç bölgelerine ulaşım açısından son derece stratejik bir konuma sahip olan Kongo’nun 
paylaşımında Fransa’nın kontrolsüz bir şekilde büyüme ihtimali diğer Avrupalı devletleri 
rahatsız etmiştir. Almanya ve İngiltere, Fransa’nın bölgedeki sömürgelerini 
genişletmesindense Belçika ve Portekiz gibi kısmen küçük devletlerin kendi güçlerinden 
beklenmeyecek büyüklükte pay almasını daha uygun bulmuşlardır26. Bu şekilde çeşitli ülkeler 
tarafından üzerinde hak iddia edilen toprakların “fiili işgali” kararlaştırılmıştır27. 

Konferansta, Afrika’daki bölgeler paylaşıldıktan sonra uygulanacak kurallar üzerinde de 
anlaşılmıştır28. Buna göre artık Avrupalı sömürgeci devletler, birbirlerine haber vermeksizin 
“vahşiler gibi” toprak elde etmeye kalkışmayacaktır. Paylaşımda devletlerin itiraz hakkı 
bulunmaktadır29. Bu nedenle konferansta alınan kararların uluslararası bağlayıcılığı da şiddetli 
bir şekilde savunulmuştur. Mesela Nijer Şirketi Başkan Vekili Sir George Goldie, konferanstan 
sonraki süreçte Afrika topraklarının paylaşımı konusunda Berlin Konferansı kararlarının dışına 
çıkılmaması gerektiğini ısrarla vurgulamıştır30. 

Öte yandan Berlin Konferans’ında, Afrika’da paylaşılan bölgeler arasındaki sınırlarla 
ilgili esaslar da tespit edilmeye çalışılmıştır. Örneğin Berlin’de faaliyet gösteren şirketler ve 
Belçika Kralı II. Leopold, Kongo’da gümrüksüz serbest ticaret bölgesi oluşturulması 
hususunda ısrarcı olmuşlardır. Yapılamak istenen şey; Kongo’da kölelik ve köle ticareti 
engellenmeli ve bölge tüm ulusların serbest ticaretine açık hale getirilmesi idi. Ancak 
konferansta bu gibi hukuki durumlar tam olarak netleşmemiştir. Keza Afrika’da mevcut 
kaynakların bütün tarafların serbest erişimine açılması ve bunun garanti edilmesinin Afrika’da 
yaşanan kaosa düzen getireceği görüşü ileri sürülmüştür. Özellikle Almanya ve İngiltere 
tarafından yapılan düzenlemenin bir devlet kolonizasyonunun önüne geçilebileceği umudu da 
dile getirilmiştir31. 

Konferansta, Avrupalı devletler arasında imzalanan anlaşmalara göre ekvatoral Afrika’nın 
neredeyse tamamının siyasi statüsü belirginleştirilmiştir. Buna göre batı kıyılarındaki geniş 
bölgelerin Fransa, Portekiz ve Almanya tarafından ülkenin büyük göllerinin doğusunu kontrol 
altına almak amacıyla işgali uygun bulunmuştur. Orta Afrika’nın en zengin ve en çok arzu 
edilen topraklarında “Özgür Kongo Devleti” kurulmuş, mülkiyeti ise Belçika Kralı II. 
Leopold’e bırakılmıştır. Konferansta vurgulanan bir diğer husus dinsel özgürlüğün bütün 

																																																													
24 Afrika-yı Garbi İşlerine Dair Berlin'de Mün'akid Konferans Mazbatalarının Tercümesidir, Matbaa-yı Osmaniye, 
Dersaadet 1302, s. 208. 
25 Keith, a.g.e., s. 302-316. 
26 Ferro, a.g.e., s. 134. 
27 Sabit Duman, “Berlin Kongresi”, 38. ICANAS, (Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi) 10-
15.09.2015 Ankara, Bildiriler, Tarih ve Medeniyetler Tarihi, C. III, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu 
Yayını, Ankara 2012, s. 1189. 
28 “The Colonies, Spirits in Africa”, Lagos Weekly Record, 6 April/Nisan 1895, Vol. VL, Nr. 29, s. 3. 
29 Ferro, a.g.e., s. 134. 
30 “The Colonies, Spirits in Africa”, Lagos Weekly Record, s. 3. 
31 Juhani Koponen, “The Partition of Africa: A Scramble for a Mirage?”, Nordic Journal of African Studies, 2/1, 
1993, s. 131-132. 
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uluslar için garanti altına alınması ve tüm misyoner ve hayırsever işletmelerin korunması 
gerekliliğidir32. 

Vurgulanması gereken önemli hususlardan birisi, büyük devletlerin Afrika’ya 
yaklaşımları idi. Nitekim Avrupalı devletler “Afrika kimseye ait değildir” doktrinini 
benimsemişlerdir33. Böylece Afrikalı halklar ve krallıklar “yok hükmünde” (Res nullius) 
sayılmışlardır. Öyle anlaşılıyor ki, Afrikalıların kendi kaderleri tartışılırken, konu hakkında 
kendilerine bilgi verilme gereği dahi duyulmamıştır34. Berlin Konferansı’nda alınan kararlar, 
Afrika’nın paylaşılarak bölünmesinde önemli bir paya sahiptir35. 

c) Osmanlı Devleti’nin Berlin Konferansı’ndaki Tavrı 

Osmanlı Devleti’nin, Afrika halklarıyla gerek sömürgecilik öncesi ve gerekse 
sömürgecilik döneminde karşılıklı münasebetler kurduğu bilinmektedir36. Bu münasebetlerin 
bir sonucu olarak Avrupalı sömürgeci güçlerin Afrika kıtasını paylaşma sürecinde Osmanlı 
Devleti, yerlilerin yanında yer almış ve bölgenin sömürgeleştirilmesini kabul etmemiştir. Bu 
meyanda Libya’da İtalyanlara, Çad ve Nijer’in kuzey bölgelerinde ise Fransızlara karşı 
mücadele etmiştir. Osmanlı Devleti’nin, Afrika ile ilgili meselelere kayıtsız kalmadığını 
gösteren en önemli hususlardan birisi de Berlin Konferansı’na katılma isteğidir37. 

Esasen Osmanlı Devleti’nin Afrika kıtasında toprağı olmasına rağmen Berlin’de 
yapılacak Kongo Konferansı’na ilk etapta davet edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak Osmanlı 
Devleti, Roma sefareti aracılığıyla gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürmüştür38. Nitekim 
Osmanlı Hükümeti, konferansın toplanma amacının Avrupalı devletler tarafından koloni 
topraklarını genişletmek olduğunun farkındadır. Bu nedenle konferansa ilgi göstermiştir. 
Bununla birlikte Avrupa devletlerinin Afrika’nın batı sahilinde bulunan sömürge topraklarını 
etkin bir şekilde paylaşma meselesini görüşmek üzere toplanmaları Osmanlı Hükümetini 
harekete geçirmiştir. Bütün bu tartışmaların odak noktasında bulunan Kongo sahilleri ve 
buranın yöneticileriyle anlaşma imzalanacak olması da Osmanlı Devleti’nin meseleye olan 
ilgisini daha da artırmıştır39. 

Osmanlı Devleti’nin konferansa ilgi göstermesinin bir diğer sebebi ise İtalya’nın 
konferansa davet edilmesidir. Çünkü bu süreçte İtalyan basını mütemadiyen Trablus 
meselesini gündemde tutmuştur. İtalyanların, Trablus’u kendi himayelerine alma düşüncesi, 
Osmanlı Hükümetini ciddi şekilde rahatsız etmiştir. Osmanlı Devleti, Trablus yönetiminin 
kendilerine ait olduğunu defalarca ifade etmiştir40. 

Yaşanan gelişmeler Osmanlı Devleti’ni harekete geçirmiştir. Bu meyanda Batı Afrika 
Konferansı veya diğer ifadesiyle Kongo Konferansı’nın Berlin’de toplanacağı sırada Osmanlı 
Devleti de kendi menfaatlerini koruma düşüncesiyle konferansa katılmayı gerekli görmüştür41. 

																																																													
32 “The American Baptist Mission on The Congo”, The Christian Express, 1 October/Ekim 1885, Vol. XV, Nr. 183, 
s. 149. 
33 “England and France in West Africa”, The Lagos Weekly Record, s. 5. 
34 Ferro, a.g.e., s. 134. 
35 Koponen, a.g.m., s. 131-132. 
36 Ahmet Kavas, “Tarihi Süreçte Sahra Altı Afrika: Osmanlı-Afrika İlişkileri ve Sömürgecilik”, II. Uluslararası 
Türk-Afrika Kongresi, Sahra Altı Afrika, (12-13 Aralık 2006), ed. Ahmet Kavas-Ufuk Tepebaş, Tasam Yayınları, 
İstanbul 2007, s. 80. 
37 Kavas, “Afrika’da Sömürgeciliğin...”, s. 107. 
38 BOA, Y.A.HUS., 180/36, s. 1-2. 
39 BOA, Yıldız Perakende Tahrirât-ı Ecnebiye ve Mâbeyn Mütercimliği (Y.PRK.TKM.), 8/77 (29/Z/1302 H.). 
40 BOA, Y.PRK.TKM., 8/78 (29/Z/1302 H.); BOA, Y.A.HUS., 180/60, s. 1-3 (25/S/1302 H.). 
41 BOA, Yıldız Sadâret Resmî Maruzât Evrakı (Y.A.RES.), 26/27 (14/02/1302 H.) 
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İlk olarak konferansa davet edilmemesi nedeniyle durumu protesto etmeyi planlamış42, ancak 
bilahare bu durumdan vazgeçerek 15 Kasım 1884’te Berlin’de yapılacak Batı Afrika konulu 
konferansta kendisinin de bir üye ile temsil edilmesinin gerekli olduğunu uluslararası alanda 
duyurmuştur43. Osmanlı Devleti’nin bu girişimi bir süre sonra sonuç vermiştir. Nitekim 
yapılan resmi davet ile Osmanlı Devleti’nin de konferansa katılması kararlaştırılmıştır44. 

Osmanlı Devleti konferansta, Berlin Büyükelçisi Mehmed Said Paşa ve Sefaret Müsteşarı 
Ohan Efendi tarafından temsil edilmiştir45. Osmanlı Devleti toplantı sırasında menfaatlerini 
korumaya çalışmış, nitekim bu çaba Avrupalı devletlerin gözünden kaçmamıştır. Hatta Alman 
imparatoru, Büyükelçi Mehmed Said Paşa’nın konferans sırasındaki etkin tutumunu 
övmüştür46. 

Osmanlı Devleti, konferanstaki çabasına rağmen ciddi bir varlık gösterememiştir. Hatta 
istemediği bazı sonuçların ortaya çıkmasından dolayı konferans metnini, Danimarka gibi geç 
imzalamıştır. Konu 1 Şubat 1885’te Meclis-i Vükela’da ele alınmıştır. Burada yapılan 
değerlendirmede, anlaşmayı imzalamayı geciktirmenin bir anlam ifade etmeyeceğine kanaat 
getirilmiştir. Bilahare 8 Mart 1885 tarihinde de mesele Meclis-i Vükela’da yeniden ele 
alınmıştır. Konu burada daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Buna göre, Afrika’da çok 
sayıda Müslüman’ın bulunması, onların himayesi ve umumun menfaatlerinin korunmasını 
sağlamak, esir ticaretinin yasaklanmasını destelemek, Afrika sahillerindeki arazi istimlâkleri 
sırasında çıkarlarını korumak ve Afrika’nın çeşitli bölgelerinde şehbenderler tayin edebilmek 
düşüncesiyle anlaşma “kayd-ı ihtirâzî şartı” ile imzalanmaya karar verilmiştir47. Nitekim 
Osmanlı Devleti konferans metnini 25 Haziran 1885 tarihinde imzalamıştır48. 

d) Berlin Konferansı’ndaki Kararların Uygulanması 

Berlin Konferansı’nda alınan kararlardan bazıları icra kabiliyetinden yoksundur. Nitekim 
gümrüksüz devlet düşüncesi veya Afrika’nın mevcut kaynakların bütün tarafların serbest 
erişimine açılması ve bunun garanti edilmesi mümkün olmamıştır. Keza konferansta tespit 
edilen prensiplerin Afrika’da yaşanan kaosa düzen getireceği görüşü ve yapılan düzenlemeler 
ile bir devlet kolonizasyonunun önüne geçilebileceği umudu da sadece teoride kalmıştır. 

Esasen Berlin Konferansı öncesinde Afrika’da geçerli kural “sözlü işgal” idi. Yani 
herhangi bir sömürgeci devlet kıtanın iç bölgelerini fiilen işgal etmeden de o bölgenin 
kendisine ait olduğunu iddia edebilmekteydi. Berlin Konferansı’nda Fransız Büyükelçisi, bu 
durumun gelecekte de böyle devam etmesi gerektiğini, ancak sömürge haklarının sadece yerli 
yöneticiler ile yapılacak özel anlaşmalar tarafından tespit edilmesinin doğru olacağını ifade 
etmiştir. Fransızlar bu görüş doğrultusunda hareket etmiş ve Fransa temsilcileri Nijer artalanı 
ve Gold Coast’ta çok sayıda doğrudan veya dolaylı temsilcileri tarafından anlaşmalar 
imzalamışlardır. Zaten ekonomik ve siyasi nedenlerden dolayı, çok sayıda keşif heyeti 
gönderen Fransa, İngilizlerin sahil alanlarının arkasında olmak için ciddi çaba sarf etmiştir49. 
Ancak konferansta “fiili işgal” prensibi kabul edilmiştir. Yani herhangi bir sömürgeci devlet 
																																																													
42 BOA, Y.PRK.TKM., 8/77. 
43 BOA, İrade Hariciye (İ.HR.), 295/18661 (27/01/1302 H.) 
44 BOA, Yıldız Perakende Sadâret Maruzâtı (Y.PRK.A.), 4/1, s. 1-2 (02/02/1302 H.). 
45 Belgelerden anlaşıldığı üzere esasen konferansa ataşemiliter rütbesinde bir memurun katılması gerekmekte olup 
uygun bir kişi bulunamadığı ve zamanın kısıtlı olması sebebiyle Ohan Efendi’nin fen memuru sıfatıyla katılması 
uygun bulunmuştur. BOA, İ.HR., 295/18661. 
46 BOA, Yıldız Perakende Elçilik Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik (Y.PRK.EŞA.), 4/54 (14/03/1302 H.). 
47 BOA, Meclis-i Vükela Mazbataları (MV.), 1/13, s. 1-3 (15/04/1302 H.). 
48 Keith, a.g.e., s. 62. 
49 “Anglo French Relations in West Africa”, The Lagos Weekly Record, 20 November/Kasım 1897, Vol. IX, Nr. 2, 
s. 5. 
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kıtanın iç bölgelerini fiilen işgal etmeden o bölgenin kendisine ait olduğunu iddia 
edemeyecekti. Böylelikle Berlin Konferansı, Afrika’nın sömürgeleştirilme sürecine farklı bir 
boyut kazandırmıştır. Bu şekilde oyunun kuralları konulmuş, “bayrak yarışı” olarak 
nitelendirilen toprak ilhakları başlamıştır50. 

Bu karar esasen Avrupalı sömürgeciler arasında sorun oluşturan yerleşimcilerin sınırları 
konusunu halletmemiş, ülkelerin sınırları konusu sonraki dönemde de gündemdeki yerini 
korumuştur. Konferans sırasında işgalin şekli konusunda da çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. 
Kongredeki siyasi otoriteler “etkili bir işgal için, gecikmeden, kararlı ve güçlü bir şekilde 
harekete geçilmelidir” görüşünü öne sürmüşlerdir. Büyük Güçler, konferansta alınan kararlara 
uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde razı olmuşlar ve küçük devletler de bu duruma uymak 
zorunda kalmışlardır51. 

Konferansın ardından başlayan yarış ile toprak elde etmek amacıyla hareket eden 
Avrupalı güçler, aralarında sınır anlaşmaları yaparak Afrika’ya hücum etmişlerdir. Yapılan 
sınır anlaşmaları, yüzyıl sonra Afrika devletlerinin bağımsızlıklarından sonra da geçerli 
sayılmıştır. Mevcut durumun ne boyutta bir kaosa sebep olduğunu anlamak için ülkelerin 
yaptıklara anlaşmalara bir göz atmak yerinde olacaktır. Mesela İngiltere bu sınır 
anlaşmalarının 30’unu Portekiz’le, 25’ini Almanya ile, 149’unu Fransa ile imzalamıştır52. 
Kısacası Berlin Konferansı Afrika’nın geleneksel düzenini her anlamda bozmuştur53. 

Konferansı toplama inisiyatifi gösteren Almanya daha başlangıçta etki alanlarını 
belirlemişti. 1882’den itibaren tüccarlar ve misyonerler vasıtasıyla ayak bastıkları Kap 
sömürgesinin yakınında olan Güneybatı Afrika’yı, Gine Körfezindeki Kamerun, Togo ile 
Doğu Afrika bölgeleri ve Tanganika topraklarını kendilerine ayırmışlardı54. Fransızlar, Cezayir 
ve Tunus’u ele geçirmişler, ancak daha güneye inme düşüncelerini de devam ettirmişlerdir. 
Ayrıca Senegal’den yola çıkarak Çad gölü ile Nijer yönünde ilerlemişlerdir. Bilahare 
Afrika’nın kavşağı olarak değerlendirilen Çad’a yönelmişler, Madagaskar’ı da elde etmişlerdi. 
Kuzey Afrika, Senegal, Nijer, Gabon ve Kongo’nun diğer Fransız sömürgeleri ile zaten bir 
bağlantısı bulunmaktaydı55. 

Berlin Konferansı öncesi veya o döneme kadar Batı Afrika’da koloni sınırları ötesinde 
İngiliz etkisi yüzeysel olarak hissedilmekte ve gözlenmekteydi56. Ancak konferansta İngilizler, 
denizlerdeki üstünlüklerinin bir göstergesi olarak öncelikle kıyıları kontrol altına almak 
istiyorlardı. Onlar, Gambiya’daki Freetown’dan Cape’ı geçerek Zanzibar’a kadar ulaşmayı 
düşünmekteydiler. Hatta Büyük Göller bölgesi üzerinden geçerek Cape bölgesi ile Kahire 
arasında bağlantı kurmayı istemekteydiler. Bu şekilde Kap sömürgesinden başlayarak 
Beçuanaland ve Rodezya boyunca uzanan ve Kenya’da son bulan bir şeride sahip 
olmuşlardır57. 1884 yılında Berlin Konferansı’nda Nijer nehrinin aşağı kısmının kontrolünün 
sadece Büyük Britanya’ya ait olduğu kabul edilmiştir. Avrupalı devletler de nehir üzerindeki 
																																																													
50 Ferro, a.g.e., s. 133-134, 137. 
51 “President Barclay’s Annual Message”, The Lagos Standard, 13 February/Şubat 1907, Vol. XIII, Nr. 22, s. 6. 
52 Ferro, a.g.e., s. 136. 
53 Oran, a.g.e., s. 94-95. 
54 Koponen, a.g.m., s. 132; Ferro, a.g.e., s. 136. Bu dönemde dikkat çeken hususlardan birisi likör ticaretinin büyük 
oranda Almanların elinde olması idi. 1884’te Bremen ve Hamburg’dan Afrika’ya satılan likörün miktarı 7,136,263 
galon idi. Berlin Konferansı’nda Milli Afrika Şirketi insancıl görüş ve politikasını göstererek bu ticaretin 
uluslararası yasalarla yasaklanması önerilmiştir. “The Liquor Traffic”, The Christian Express, 1 March/Mart 1887, 
Vol. XVII, Nr. 200, s. 46. 
55 Koponen, a.g.m., s. 132; Ferro, a.g.e., s. 136. 
56 “Significance of British Rule in Africa III”, Sierra Leone Weekly News, 25 November/Kasım 1893, Vol. X, Nr. 
13, s. 7. 
57 Ferro, a.g.e., s. 137; Luraghi, a.g.e., s. 237-239. 
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İngiliz haklarını kabul etmişlerdir. İngilizler konferansta, sadece Aşağı Nijer ticaretinin 
tamamının değil aynı zamanda kıyılara yerleşmiş en önemli kabileler üzerinde bir İngiliz 
himayesi olduğunu da ilan etmişlerdir58. 

Esasen İngiltere’nin eski kömür istasyonu olan Sierra Leone hariç diğer bölgeler ilk etapta 
çok fazla değerli görülmemekteydi. Ancak Batı Afrika, bölgede ölçülemeyecek kadar geniş, 
sağlıklı bir iklime sahip olup, oldukça kalabalık ve ticari değeri yüksek ürünler ile dolu asıl 
ülkenin adeta ön kapısı konumunda idi. Bu sebepten Batı Afrika, Fransız ve İngiliz 
sömürgecilik hareketinin bütün enerjilerini ortaya çıkardığı nokta oldu. Fransa, sömürge 
prestiji amacıyla bölgede ısrarcı olmuştur. Sierra Leone ticaret yoluna sahip olabilmek için o 
gün için değersiz olan Gambiya’yı kuşatmıştır. Keza Liberya Cumhuriyeti’ni çevreleyerek 
onun hinterlandı olan Gold Coast’u kontrol altına almaya çalışmıştır. Böylece Lagos ve Aşağı 
Nijer’e nüfuz etmiş, bu şekilde kısa süre içerisinde bütün Orta Sudan ve Batı Afrika’da 
tamamen etkin olabilecek bir konuma erişmiştir59. Bu şekilde bütün Avrupalılar, Afrika’nın 
Batı sahilleri üzerindeki sahil bölgelerini ve içbölgelerdeki bütün toprakları bölüşmüşlerdir. 

Portekiz ise Almanların ve İngilizlerin desteği ile kıtanın iç bölgelerinde genişlemeye 
fırsat bulabilecekleri Angola ve Mozambik’teki eski topraklarına sahip olmuştur60. 
Konferanstan en karlı çıkan ülkenin Belçika olduğu ifade edilmelidir61. Kongo, Belçika’ya 
verilmiş, II. Leopold, Kongo’nun hükümdarı olmuştur. Esasen Fransa, Kongo konusunda sahip 
olduğu bazı imtiyazlardan dolayı ganimetten pay almayı planlamış ancak durum beklediği gibi 
gelişmemiştir62. Belçika gibi küçük bir devletin Kongo gibi büyük bir ülkeye hâkim olması, 
sömürgeci büyük devletleri rahatsız etmemiştir. Ancak Kongo’daki Belçika sömürge yönetimi, 
yerli halkı kölelikten daha kötü bir duruma sokmuş, insanların elleri veya ayakları kesilerek 
çeşitli işkencelere maruz bırakılmıştır. Olaylar karşısında uluslararası tepkinin artması ve 
1908’den sonra Kongo’nun miras hakkı olarak Belçika’ya devredilmesi üzerine, yaşanan 
olumsuzlukları biraz olsun azaltmıştır63. Kongo’da eğitim, tarım ve sağlık alanlarında kısmî bir 
iyileşme görülmekle birlikte, bu gelişme sınırlı kalmıştır. Ayrıca yerel halkın yönetim 
kademelerinde yer alması özellikle engellenmiştir64. 

Kaynaklardan anlaşıldığı üzere Belçika’nın aksine Afrika’daki İngiliz ve kısmen Fransız 
sömürgelerinde daha farklı bir ilişki geliştirilmiştir. Adı geçen devletler bir bölgeyi 
sömürürlerken diğer taraftan da yönetmeyi bilmişlerdir. Nitekim yerli halktan yeni bir yönetici 
sınıf oluşturmayı başarmışlar, bölge halkının kendisini idare etmesine kısmen fırsat 
vermişlerdir65. Ancak genel olarak değerlendirdiğinde Avrupalı güçlerin sömürüyü 
kolaylaştırmak için Afrika’nın sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda gelişmesine engel 
olduğu da ifade edilmelidir. Keza sömürgeci devletlerin kabileler arasındaki sürtüşmeleri, 
sömürgeci idarecilerin güçlenmesine yardım ettiği sürece destekledikleri de unutulmamalıdır66. 

Sonuç olarak Berlin Konferansı’nda planlanan ve sömürgeci Avrupalıların hayallerini 
süsleyen paylaşım düşüncesi Afrika’da gerçeğe dönüşmüştür67. Berlin’deki konferans, 
Avrupalı devletlerin Afrika’yı sömürge toprağı haline getirdikleri, “bir pasta gibi 

																																																													
58 “France And The Lower Niger”, The Lagos Weekly Record, 12 March/Mart 1898, Vol. IX, Nr. 17, s. 5-6. 
59 “Anglo French Relations in West Africa”, The Lagos Weekly Record, s. 5. 
60 Luraghi, a.g.e., s. 237-239; Ferro, a.g.e., s. 134. 
61 Ferro, a.g.e., s. 133-134. 
62 Ferro, a.g.e., s. 134-136. 
63 Adebayo, a.g.e., s. 15. 
64 Luraghi, a.g.e., s. 237-239. 
65 Luraghi, a.g.e., s. 237-239. 
66 Kwame Nkrumah, Afrika’da Sınıf Mücadelesi, Yücel Yayınları, İstanbul 1976, s. 14-15. 
67 Ferro, a.g.e., s. 137. 
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paylaştıkları” ve etkisi günümüzde dahi hissedilen bir konferans olmuştur68. Berlin Konferansı 
ile sömürgeci ülkeler arasındaki kavgalar önlenmiş, böylece Afrika’nın geleneksel yapısını 
Avrupa’nın da ekonomik yapısını değiştirecek gerçek sömürü düzeni işlemeye başlamıştır69. 

II) BERLİN KONFERANSI VE AFRİKA KAMUOYU 

Berlin Konferansı’nda alınan kararların ardından Avrupalı sömürgeci devletler Afrika’yı 
fiilen işgale başlamışlardır. Bu noktada akıllara bazı önemli sorular gelmektedir. Acaba Afrika 
halkları kendi ülkelerinin kaderini belirleyen konferansı ve ardından yaşanan gelişmeleri nasıl 
değerlendirdiler? Bu konferansın sonunda kabul edilen kararların bir sonucu olarak Afrika’da 
başlayan sömürgeleştirme faaliyetlerine nasıl tepki gösterdiler? Yaşanan gelişmeleri kolaylıkla 
kabullendiler mi, yoksa bu hususta bir mücadele içerisine girdiler mi? Bu konuda gösterilen 
tepkinin veya tepkisizliğin sebepleri nelerdir? Avrupalı kaynaklar halkın tepkisi konusunda ne 
yorum yapmaktadır? 

Batı kaynaklarında, Afrika halklarının bölgenin sömürgeleştirilmesine tepki gösterdiği ile 
ilgili bilgilere rastlanmamaktadır. Aksine halkın söz konusu durumu kolaylıkla kabullendikleri 
algısı oluşturulmuştur. Ancak Avrupa kamuoyunun görmezden geldiği adeta “Avrupa tarih 
yazınının sildiği” bir Afrika direnişinin mevcudiyeti vakıadır. Bu anlamda gerek Portekiz’in 
gerekse diğer Avrupalı sömürgecilerin Afrika’ya yerleşmek için iki yüzyıl mücadele ettiklerini 
ifade etmek gerekmektedir70. 

Bu bağlamda, Afrika’da kamuoyunun sömürgeciliğe ve Berlin Konferansı’na tepkisini 
görebilmek ve değerlendirmek amacıyla Afrika gazetelerine müracaat edilmiştir. Bu anlamda 
İngiliz British Library’nin elektronik veri tabanı dikkate alındığında 1800-1922 yıllarında 
Afrika’da yayımlanan gazetelerin sayısının 66 olduğu görülmektedir71. Söz konusu 66 
gazeteden yukarıda bahsettiğimiz sorulara cevap ararken Afrika’nın Gana, Kenya, Mozambik, 
Nijerya, Sierra Leone, Güney Afrika ve Zimbabve gibi çeşitli bölgelerinde İngilizce olarak 
yayımlanan 38 gazete esas alınmıştır. Ancak bu 38 gazeteden “Sierra Leone Weekly News, 
Lagos Weekly Record, South African Outlook, Rhodesia Herald, Rand Daily Mail, Lagos 
Standard, Buluwayo Chronicle, Nyasaland Times, East African Standard, Mombasa Times, 
Uganda Argus, Gold Coast Nation ve Nigerian Pioneer” gibi yalnız 13 gazetede konuyla ilgili 
habere rastlanmıştır. Burada vurgulanması gereken husus adı geçen 13 gazetenin dışında 
makale başlığı ve metin içinde Berlin Konferansı ve kolonileşmeden bahsedilmemiş 
olmasıdır72. Çalışmada, adı geçen gazetelerden örnekleme yöntemiyle faydalanılmıştır. 

Esasen incelediğimiz gazetelerde görülen bu sessizliğin sebebini anlamak için Afrika’da 
kamuoyunu etkileyen unsurları ve burada yayımlanan gazetelerin özelliklerini dikkate alarak 
değerlendirme yapmak yerinde olacaktır. 

 

																																																													
68 Luraghi, a.g.e., s. 236. 
69 Oran, a.g.e., s. 95. 
70 Ferro, a.g.e., s. 320. 
71 Söz konusu gazetelerden 38 tanesi sadece İngilizce, 2 tanesi sadece Fransızca, 2 tanesi sadece Almanca, 6 tanesi 
sadece Portekizce, 4 tanesi İngilizce-Portekizce, 1 tanesi Portekizce-Tonga dili, 1 tanesi Portekizce-İngilizce-Tonga, 
2 tanesi İngilizce-Afrikaan dili, 6 tanesi Xhosa-İngilizce basılmıştır. Bunların yanında 1 tane Fransızca-İngilizce-
Malagasy, 1 tanesi Xhosa- İngilizce-Tswana-Sotho, 1 tane Southern Sotho- İngilizce -Zulu-Xhosa, 1 tane İngilizce-
Sotho, 1 tane İngilizce -Tswana, 2 tane Zulu-İngilizce, 1 tane Hindi-Tamil- İngilizce -Gujarati ve 2 tane İngilizce-
Afrikaan dili ile yayımlanmıştır. “African Newspapers from the World Newspaper Archive in Partnership with the 
Center for Research Libraries”, https://eresources.remote.bl.uk (05.01.2014). 
72 “African Newspapers from the World Newspaper Archive in Partnership with the Center for Research Libraries”, 
https://eresources.remote.bl.uk (05.01.2014). 
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a) Afrika Kamuoyunu Etkileyen Unsurlar 

Dünya’nın birçok bölgesinde herhangi bir konuda kamuoyu oluşturmak amaçlandığında 
en önemli araç şüphesiz basın-yayın organlarıdır. Aynı şekilde Afrika’da da sömürgecilik 
karşıtı kamuoyu oluşturmanın aracı basın-yayın araçlarıdır. Fakat Afrika ülkelerinde kamuoyu 
oluşturmada en önemli etkenlerin başında gelen basın-yayının yeterince gelişmemiş olduğunu 
peşinen ifade etmek gerekmektedir73. 

Afrika basın tarihi incelendiğinde dikkat çeken husus, sömürgecilik döneminde 
Avrupalıların genellikle beyazlara yönelik ve Batı dillerinde gazeteler yayımladıklarıdır. Keza 
sömürülen Afrika topraklarında özellikle beyazlarla işbirliği içinde olan kişiler bu gazeteleri 
takip etmişlerdir. Ancak basın geniş kitlelere ve yerli halka yeterince ulaşamamıştır. Avrupalı 
beyazların çıkardığı bu gazetelerde kimi zaman Afrikalılar da görev almışlar, ancak Nijerya ve 
Gana dışındaki ülkelerde gazetelerin yönetimi her zaman sömürgecilerin elinde olmuştur74. 

Afrika basın tarihi açısından istisna olarak değerlendirilebilecek ülkelerin başında Nijerya 
gelmektedir. Nijerya’da yerli aydınlar 1880-1891 yıllarında haftalık veya aylık birçok gazete 
çıkarmışlardır75. Bu dönemde Nijerya’da bu kadar gazete çıkmasında teknik elemanların 
çokluğunun yanında İngilizce yazmasını bilen ve kendisini göstermek isteyen kişilerin de 
gazete çıkarmaları veya gazete sahibi olmaya çalışmalarının etkisi olduğu ifade edilmelidir. Bu 
noktada özellikle vurgulanması gereken husus; Nijerya’nın bağımsızlığından önce kurulan 
gazetelerin hemen hepsinin sömürgeciliğe karşı mücadele ettiği gerçeğidir76. 

Afrika’da Nijerya dışında erken tarihlerde gazete çıkarılan bir diğer ülke Gana’dır. 
Gana’da ilk yerli gazete sayılan “Gold Coast” 1816 yılında İngilizler tarafından çıkarılmıştır. 
Bilahare Ganalılar doğrudan yayım işlerine girişmişlerdir. Esasen 1874 yılında Gana’nın 
İngiltere’ye bağlanmış olması ülkede bir tepkinin de doğmasına sebep olmuştur. Ganalılar, 
İngilizlerin kendi ülkelerinde kurmak istedikleri sömürge düzenine karşı geleneksel Afrika 
düzenini savunmuşlar ve bu konuda kamuoyu oluşturmayı amaçlamışlardır77. 

Bu ülkelerin ve gazetelerin yanında erken dönemde yayımlaması açısından dikkat 
çekenlerinden bir diğeri ise “African Interpreter and Advocate” gazetesidir78. Yine sömürge 
döneminde Zimbabwe’de 1891’de kurulan “Rhodesia Herald” ve 1893’te “Bulawayo 
Chronicle” gazeteleri de kayda değer yayım organlarıdır79. Keza Angola’da Portekiz sömürge 
yöneticileri bir takım bültenler ve haftalık gazeteler çıkarmışlardır. Angolalıların basın 
alanındaki çalışmaları sonucu 1881’de “Echo de Angola” gazetesi çıkarılmıştır. Bunların 

																																																													
73 Hıfzı Topuz, Kara Afrika’da İletişim, Yön Yayınları, İstanbul 1987, s. 25. 
74 Topuz, a.g.e., s. 25. 
75 Bunlar arasında “Lagos Times”, “Gold Coast Advertiser” ve “Lagos Weekly Record” gazeteleri sayılabilir. Bu 
gazetelerden başka sonraki yıllarda haftalık “Lagos Standard” ve “Nigerian Pionner” gazeteleri çıkarılmıştır. 
Topuz, a.g.e., s. 27. 
76 Topuz, a.g.e., s. 27-28. 
77 1858 yılında Ch. Bannermann adlı bir kişi Accra’da “West African Herald” adında bir gazete çıkarmaya 
çalışmıştır. Ancak basım imkânlarının kısıtlı olması nedeniyle söz konusu gazeteyi el yazısıyla çoğaltmak mümkün 
olabilmiştir. Bu teşebbüsü 1874’te J.H. Brew adlı bir kişinin yayımladığı “Gold Coast Times” adlı gazete izlemiştir. 
Topuz, a.g.e., s. 30-31. 
78 Bu gazete 2 Şubat 1867’den 24 Nisan 1869’a kadar Sierra Leone’nin Freetown şehrinde İngilizce olarak 12 sayı 
yayımlanmıştır. “African Newspapers from the World Newspaper Archive in Partnership with the Center for 
Research Libraries”, https://eresources.remote.bl.uk (05.01.2014). 
79 İki gazetenin de merkezi Güney Afrika Cumhuriyeti’nde olan “Argus Printing and Publishing” ortaklığına bağlı 
bir firmadır. Topuz, a.g.e., s. 34. 
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dışında mesela Zambia (Kuzey Rodezya)’da ilk gazete 1936’da, Kenya’da 1902’de, 
Tanzanya’da 1923’te, Uganda’da 1923’te yayımlanmıştır80.  

Dikkat çeken diğer bir husus, Güney Afrika’nın basın-yayın alanında gelişmişliğidir81. 
Keza sonraki süreçte de bu özellik devam etmiş, Afrika’nın bağımsızlık sürecinde Güney 
Afrika Cumhuriyeti, Gana ve Sudan’da ulusal haber ajansları mevcut iken bu ülkeler dışındaki 
ülkelerin ulusal haber ajansları bulunmamaktadır82. 

Afrika’da mevcut gazeteler genellikle başkentlerde yayımlanmıştır. Sadece Nijerya, Gana 
ve Kenya’da kırsal kesimlerde gazete basılmıştır. Ancak gazetelerin tirajlarının düşüklüğü 
özellikle vurgulanması gereken bir durumdur. Bunun nedeni bölgede özellikle okuma-yazma 
oranlarının azlığı, yerlilerin anlayacağı dillerde gazetelerin çıkartılmaması ve halkın 
sorunlarına değinilmemesidir. Keza Afrika ülkelerine kağıdın dışarıdan getirilmesi ve taşıma 
ücretinin gazetelerin bedeline eklenmesi de basının gelişmesinin dolayısıyla kamuoyu 
oluşturulmasının önündeki engellerdendir. Yine özellikle sonraki dönemlerde yazılı 
iletişimden ziyade sözlü iletişime ve radyoya önem verilmesi basının yeterince gelişmesinin 
önünde engel oluşturmuştur83. Tüm bu özellikler dikkate alındığında adı geçen gazetelerde 
Berlin Konferansı’nı veya sömürgeciliği yeterince eleştiren yazılar olmaması şaşırtıcı değildir. 

b) Konferansa Propagandist Yaklaşan Yorumlar 

Afrika gazeteleri incelendiğinde basının temel tutumunu iki temel sınıflandırmaya tâbi 
tutmak mümkündür. Basın organlarının bir kısmı bölgedeki büyük güçlerin çıkarlarını 
korumak politikasını izlemişlerdir. Bir kısmı ise Afrika’nın mevcut durumunu ve geleceğini 
eleştiren yazılar kaleme almıştır. 

Bu anlamda bazı gazetelerinin konuyu sadece haber olarak değerlendirdikleri veya 
Avrupa devletlerinin propagandist yaklaşımını yansıttıkları net olarak görülmektedir. Konuya 
salt haber olarak yaklaşan gazetelerden birisi The Journal gazetesidir. Söz konusu gazetenin 27 
Ekim 1884 tarihli nüshasında; Londra kaynaklı haberler referans gösterilerek yakın zamanda 
Berlin Konferansı’nın toplanacağı ve bu konferansın Afrika’nın Batı kıyılarını bütünüyle 
etkileyeceğini duyurmuştur84. Keza The Natal Witness gazetesinin 31 Ekim 1884 tarihli 
nüshasında da İngiliz Parlamentosu'nun Avam Kamarası’ndaki konuşmaları referans alarak 
Berlin Konferansı’nda Afrika’nın Batı kıyılarının bütün meselelerinin ele alınacağı ifade 
edilmiştir85. Bilahare konferansın başladığı tarihlerde Afrika halklarının Berlin’de toplanan 
“Batı Afrika Konferansı”na bakışını ortaya koyacak değerlendirme türü haberlere 
rastlanmamıştır. Konu daha çok haber niteliği ile gündeme gelmiştir. 

																																																													
80 Topuz, a.g.e., s. 36-40. 
81 Bu anlamda Afrika gazetelerinden en erken yayım hayatına başlayanlardan birisi “Town Gazette and African 
Advertiser” olup 16 Haziran 1800’den 1 Mayıs 1829’a kadar Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde İngilizce ve 
Afrikaan dilinde 1558 sayı yayımlanmıştır. 30 Aralık 1831’den 31 Aralık 1913’a kadar Güney Afrika’nın 
Grahamstown şehrinde İngilizce olarak 10325 sayı yayımlanan “Journal” gazetesi en uzun süre yayımlanan 
gazetelerden birisi olmuştur. Bilahare yayım hayatına başlayan “Indaba” gazetesi ise 1 Ağustos 1862’den 1 Şubat 
1865’e kadar yine Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde İngilizce ve Xhosa dilinde 31 sayı yayımlanmıştır. 
“African Newspapers from the World Newspaper Archive in Partnership with the Center for Research Libraries”, 
https://eresources.remote.bl.uk (05.01.2014). 
Ayrıca Afrika’da yerlilere ait ilk gazete olan ve Güney Afrika’da King William’s Town’da Xhosa ve İngilizce 
dillerinde 03.11.1884’ten 26.12.1922’ye kadar 1647 sayı yayımlanan “Imvo Zabantsundu” (Imvo Zabatshundu-
Halkın Sesi) gazetesi de kayda değer gazetelerden birisidir. Ferro, a.g.e., s. 598. 
82 Topuz, a.g.e., s. 65. 
83 Topuz, a.g.e., s. 44-45. 
84 “Coming Berlin Conference”, The Journal, 27 October/Ekim 1884, Vol. LVL, Nr. 6428, s. 3. 
85 “Home and Foreign”, The Natal Witness, 31 October/Ekim 1884, Vol. XLI, Nr. 4021, s. 5. 
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Konuyla ilgili The Journal gazetesinin 1 Ağustos 1885 tarihli nüshasında da Alman 
Başbakanı Bismarck’ın, Afrika’da kendi konumlarının tehdit altında olduğunu görerek Kongo 
Konferansı’na ön ayak olduğu ifade edilmektedir. Gazeteye göre, Almanya, sömürgeci bir güç 
olan İngiltere’yi Berlin’deki Kongo Konferansı’na çağırarak İngiltere’nin üstünlüğünü 
azaltmaya çalışmıştır. Diğer taraftan zımnen İngiltere’nin üstünlüğü iddialarını da itiraf eder 
gibi görünmektedir86. Yine The Journal gazetesinin 1 Ağustos 1885 tarihli nüshasında Batı 
Afrika Konferansı’nda büyük güçlerin Kongo’da köle ticaretini önleme konusunda bir irade 
beyan ettikleri, buna bağlı kalınacağına karar verdikleri ifade edilmektedir87. 

Bununla birlikte sömürgeciliğe ve Berlin Konferansı’na propagandist yaklaşan gazetelerin 
mevcudiyeti de görülmektedir. Esasen bu durumun bölgede yayım yapan bazı gazetelerin 
yayımlanmasının temel amacıdır. Örneğin The Christian Express gazetesi, misyonerlik ve 
Hristiyanlık ile ilgili haberler vererek Hristiyanlık ve Avrupa propagandası yapmıştır88. 

Burada Avrupalı devletlerinin sömürgeleştirme sürecinde önemli etkenlerden birisinin 
misyonerler ve misyonerlik olduğunu belirtmek gerekmektedir. Bu anlamda XIX. yüzyılda 
Afrika’ya “bayraktan önce haç gelmiştir”. Esasen Hristiyan misyonerlerin Afrika toplumları 
ile ilişkileri ve Avrupalı devletlerin genişlemesi arasındaki ilişki ve Doğu Afrika’daki 
misyoner faktörü, üzerinde özellikle durulması gereken hususlardan birisidir89. 

Yani İngiliz veya Fransız emperyalizminin dünyevi gücü misyonerlerin de gücü olmuştur. 
Keza misyonerlerin yerleşimi ile sömürgeci devletlerin güvenlik ve ticari çıkarlarının birbirleri 
ile ilişkili olduğu apaçık ortadadır. Bu durumun mesela İngiliz halkı ve hükümeti açısından 
güçlü bir çekiciliği vardı90. İngiltere’nin siyasi ilişkilerinden önce misyonerler devreye girmiş, 
Güney Afrika’nın Kuzeyinde yer alan Transvaal ve Almanya’nın ilgilendiği bölgelerde 
misyonerler ilk önce Bechuanaland’ı “keşfetmek” için çatışmışlardır. Yani Avrupalıların 
Afrika’da genişleme sürecinde ilk önce dini ilişkilerin kurulmasına çaba gösterilmiş, bilahare 
emperyalist amaçlar ile yayılmaya çalışılmıştır91. 

Bu anlamda The Christian Express gazetesinin 2 Şubat 1885 tarihli nüshasındaki “The 
German White-Book” başlıklı makale, Berlin’de düzenlenen Batı Afrika Konferansı’ndan 
bahsedilmiştir. Yazıda, konferans programının yerleşime dayalı olduğu ve Afrika’nın toprak 
ilhaklarının gelecekteki kurallarının belirlendiği bildirilmektedir. Gazete konferansa katılan 
diplomatlardan birisini referans göstererek “topraklar, ilk ulaşanın olacak ve tam anlamıyla 
bir yarış” süreciğini duyurmuştur92. 

The Christian Express gazetesi, Berlin Konferansı’nın misyonerlik tarihinde yeni bir 
dönemi başlattığını da ifade etmektedir93. Söz konusu gazetenin 2 Mart 1885 tarihli nüshasında 
yer alan konferans ile ilgili haberlerde, Orta Afrika’nın Hristiyanlaştırma ve medenileştirme 
hususunun bir anlamda dua, özlem ve yeni bir dönüş olduğu, Berlin’de toplanan büyük 

																																																													
86 “Germany and South Africa”, The Journal, 8 January/Ocak 1885, Vol. LVII, Nr. 6486, s. 3; 
87 “West African Conference”, The Journal, 8 January/Ocak 1885, Vol. LVII, Nr. 6486, s. 3; 
88 The Christian Express, 2 February/Şubat 1885, Vol. XV, Nr. 175, s. 1. 
89 Henryk Zins, “The international Context of the Creation of the Bechuanaland Protectorate in 1885”, PULA 
Journal of African Studies, Vol. 11. No 1, 1997, s. 55; Oran, a.g.e., s. 87, 95. 
90 Zins, a.g.m., s. 55. 
91 “Bechuanaland”, The Christian Express, 1 May/Mayıs 1901, Vol. XXXI, Nr. 377 (368 olması gerekmekte), s. 8; 
Zins, a.g.m., s. 55. 
92 “The German White-Book”, The Christian Express, 2 February/Şubat 1885, Vol. XV, Nr. 175, s. 23. 
93 “Monthly Summary, From the Missionary Magazines”, The Christian Express, 2 March/Mart 1885, Vol. XV, Nr. 
176, s. 9. 
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güçlerin tüm siyasi eylemlerinin Afrika’nın daha fazla gelişmesi için yapılmış olduğu 
bildirilmektedir94. 

Aynı haberde, Berlin’de ticari çıkarlar ile birlikte misyonerliğin de gündeme geldiği ifade 
edilmektedir. Konferansa misyonların çıkarlarını korumak ve ticaret alanları hakkında görüş 
bildirmek -en azından Nyassa bölgesindeki likör ticareti ile ilgili tam olarak bilgi vermek- 
amacıyla Rahip Dr. Laws, Mr. F. Moir ve Mr. W. Ewing gibi isimlerden oluşan İngiliz, 
Amerikan ve İskoçya’da kurulan kilise temsilcilerinin gittiği ifade edilmektedir. 

Gazetede misyonerlerin Afrika’daki konumlarıyla ilgili değerlendirmeler dikkat çekicidir. 
Haberde, Berlin Konferansı’nda misyonerlere de görevler verildiği, özellikle yerli kabilelerin 
korunması için çaba harcanacağı, onların maddi ve manevi koşullarının iyileştirilmesi için 
destek sağlanacağı, köle ve köle ticaretinin kaldırılmasına yardımcı olmak amacıyla 
çalışılacağı ifade edilmektedir95. The Christian Express gazetesi bazı haberlerde durum tespiti 
yapmıştır. Örneğin adı geçen gazetenin 1 Ekim 1886 tarihli nüshasında konferansın Afrika’nın 
geleneksel yapısını bozduğu, halkın umutlarını kırdığı, Kongo Devleti’nin ortaya çıkması ile 
bölgede telafisi imkânsız olumsuzlukların yaşanmasına ortam hazırlandığı yorumlarına yer 
verilmiştir96. 

Aynı gazetenin 1 Mayıs 1901 tarihli nüshasının “The Congo Free State” başlıklı yazısında 
ABD’nin 22 Nisan 1884’te “Kongo Bağımsız Devleti” olarak adlandırılan konfederatif yapıyı 
tanıdığı ifade edilmiştir. Bu gelişmenin ardından gelen on iki ay boyunca Avusturya, Fransa, 
Almanya, Büyük Britanya, İtalya, Hollanda, Portekiz, Rusya, İspanya ve İsveç’in ABD 
Hükümetini izlediği ve tüm bu güçlerin Şubat 1885’de Berlin’de toplanan konferansta yeni bir 
devletin kurulmasını kabul ettiklerini bildirmiştir. Haberin devamında; Berlin Konferansı’nda 
tüm uluslara serbest ticaret, Kongo ve kollarında ücretsiz rehberlik yapılması, bölgede 
misyonerlik, tüm mezheplerin eşit haklara sahip olmasının garanti altına alınması, din 
özgürlüğü, tüm ülkelerin vatandaşlarına eşit muamele, köle ticaretinin yasaklanması ve yerli 
kabilelerin medeniyet ile tanışması için eğitim verilmesi prensiplerinin kabul edildiği 
belirtilmektedir. Bu süreçte Belçika Kralı II. Leopold’un, Nisan 1885’te Kongo devletine 
egemen olduğu, 1889 yılında bu yeni toprakların ve onun egemenlik haklarının miras 
bırakılabileceğine dair bir belge düzenlediği, Temmuz 1890’da ise Belçika’ya Kongo Özgür 
Devleti’ni ilhak hakkı verildiği ifade edilmiştir97. 

Yine The Christian Express gazetesinin 1 Ağustos 1903 tarihli nüshasında yer alan 
“Atrocities on the Congo” başlıklı haberde; 1885 yılında Alman Başbakanı Bismarck’ın 
öncülüğünde Berlin’de toplanan Kongo Konferansı’nda “yaptırım noktasında olan kararlar” 
ile bütün devletlerin Afrika kıtasında özgürce ticaret yapmasının önünün açıldığı bildirilmiştir. 
Böylece Kongo Havzası’nda ticaret özgürlüğü için garanti sağlanmıştır. Yine konferansta yerli 
halkın maddi ve manevi refahının artırılması için gerekli düzenlemeler yapılacağı 
vurgulanmıştır. Gazete bunun için alınan tedbirleri de sıralamıştır. Nitekim ticaret, kalkınma 
ve güvenlik koşullarının en üst düzeyde oluşturulacağı dile getirilmiştir. Böylece kıtanın 
uluslararası sanayisine sunulacağını, bu durumun bölgeye “umut olmak ve Afrikalılara 
medeniyetin faydalarını tanıtmak” için bir fırsat yaratacağını duyurmuştur98. 

																																																													
94 “The New State in Central Africa”, The Christian Express, 2 March/Mart 1885, Vol. XV, Nr. 176, s. 5. 
95 “The New State in Central Africa”, The Christian Express, s. 5. 
96 “The Berlin Conference”, The Christian Express, 1 October/Ekim 1886, Vol. XVII, Nr. 200, s. 2; Adebayo, 
a.g.e., s. 15. 
97 “The Congo Free State”, The Christian Express, 1 May/Mayıs 1901, Vol. XXXI, Nr. 377 (368 olması 
gerekmekte), s. 8. 
98 “Atrocities On The Congo”, The Christian Express, 1 August/Ağustos 1903, Vol. XXXIII, Nr. 395, s. 8. 
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Bu haberde söz konusu olan Afrikalılara “umut olmak” ve “medeniyetin faydalarını 
tanıtma” söylemleri sömürgeci bakış açısını yansıtması bakımından önemlidir. Ancak aynı 
haberin devamında Avrupalıların vaatlerinin “boş” olduğu dile getirilmiştir. Keza Kongo’da 
yaşayan ve sayıları yirmi ya da otuz milyon olan yerli nüfusun, bir avuç beyaz tarafından halen 
köle gibi kullanılmasını görmenin ise ilgi çekici olduğu ifade edilmiştir. Haberde Kongo 
Devleti’nde 1902 yılında çeşitli milletlerden oluşan 2346 beyaz erkeğin bulunduğu, bunlardan 
1465’inin Belçikalı olduğu ifade edilmiştir. Ayrıca bu beyazları tümünün önemli sivil veya 
askerî görevlerde bulunduğu bilgisine yer verilmiştir99. 

Konferans ile ilgili haber yapan gazetelerden bir diğeri ise The Madagascar Times 
gazetesidir. Gazetenin 8 Nisan 1885 tarihli “Antananarivo” başlıklı yazısında; Berlin 
Konferansı’nı organize eden Almanya, İngiltere ve Amerika gibi büyük güçlerin Afrika’da 
yaptıkları ticaretin emniyetini sağlamaya çalıştıkları ifade edilerek, Fransa ile adı geçen 
ülkelerin ciddi bir rekabet içerisinde olduklarından bahsedilmiştir100. Ancak bunun dışında bir 
yorum söz konusu değildir. 

c) Konferansa Eleştirel Yaklaşan Yorumlar 

Afrika gazeteleri arasında sömürgeciliğe ve dolayısıyla Berlin Konferansı’na eleştirel 
yaklaşan yayım organları da bulunmaktadır. Örneğin The Lagos Weekly Record gazetesi 
sömürgeciliğe karşı tavır almıştır. Bu anlamda anılan gazetenin 4 Aralık 1897 tarihli 
nüshasında Berlin Konferansı’nın güya “Afrika’nın modernleşmesi için yapıldığı” ifadeleri 
kullanılarak konferans ironik olarak eleştirilmiştir101. 

Yine Lagos Weekly Record gazetesinin 26 Ocak 1901 tarihli nüshasında Britanya 
Kraliçesi Victoria’nın ölümü vesilesiyle, Victoria dönemi değerlendirilmiştir. Kraliçe’nin 
döneminde Afrika ile ilişkiler ve bu ilişkilerin etkileri irdelenirken Berlin Konferansı’na atıfta 
bulunulmuştur. Gazeteye göre, Berlin Konferansı, Afrika tarihi için dönüm noktasıdır. 
Konferans, Afrika’daki eski düzeni şiddetle kesintiye uğratmıştır. Keza konferansın sonuçları 
Afrika’nın geleceği için son derece önemli olmuştur. Bu konferanstan sonra Avrupa’nın önde 
gelen güçleri Afrika ile ilgili konuları görüşmeye oturduklarında, Berlin Konferansı temelinde 
meseleyi ele almışlardır102. 

Daha önce de ifade edildiği üzere konferansın Afrika’nın geleneksel yapısı üzerindeki 
etkileri son derece ağır olmuştur. Doğu, Batı, Güney ve Orta Afrika yani tüm Afrika uygarlığı 
Berlin’deki toplantının etkilerini hissetmiştir. Nitekim The Lagos Weekly Record’un 7 Nisan 
1894 tarihli nüshasında yer alan haberlerde bu durumun Batı Afrika tarihinde özel ve ayrı bir 
anlamı olduğuna dikkat çekilmiştir. Habere göre bölgede Berlin Konferansı’nın siyasi, ticari ve 
dini sonuçları yoğun olarak hissedilmektedir103. 

Gazetede, Afrika’nın Batı sahillerinden dönen bir yetkili ile yapılan röportajdan 
bahsedilerek, Afrika’nın Batı sahilleri ve Sierra Leone’de sınır sorunları yaşandığı ifade 
edilmiştir. Söz konusu yetkilinin önerisine göre bu konuda Almanya, İngiltere ve Fransa’nın 
katılımıyla Londra, Paris veya Berlin’de acil olarak uluslararası bir konferans toplanmalıdır104. 
The Lagos Weekly Record gazetesinin 26 Ocak 1901 tarihli nüshasında yine Berlin 
Konferansı’nın Afrika’nın geleneksel düzenini bozduğuna vurgu yapılmıştır. Bu anlamda 

																																																													
99 “Atrocities On The Congo”, The Christian Express, s. 8, 
100 “Antananarivo”, The Madagascar Times, 8 April/Nisan 1885, Vol. III, Nr.14, s. 7/137. 
101 “England and France in West Africa”, s. 5. 
102 “Death of Her Majesty The Queen”, The Lagos Weekly Record, 26 January/Ocak 1901, Vol. XII, Nr. 21, s. 5. 
103 “The European Powers and West Africa”, The Lagos Weekly Record, 7 April/Nisan 1894, Vol. IV, Nr. 30, s. 2. 
104 “The European Powers and West Africa”, The Lagos Weekly Record, s. 2. 
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haberde, Sierra Leone, Fildişi Sahili, Altın Sahili, Grand-Popo ülkesi, Dahomey, Yorubaland 
ve Nijerya’nın büyük bölümünün siyasi ve sosyal kargaşaya maruz kaldığı bilgisine yer 
verilmiştir. Gazete bu konuda, “Afrika’nın Batı sahilinin bütün hinterlandı, on beş yıl öncesine 
kadar geleneksel düzenini sürdürmekte iken Avrupa’nın bölgeyle yakın temasa girmesi 
sonucunda Batı’nın yönetim sistemlerinin etkileri kuvvetli bir şekilde hissedilmeye başlamıştır” 
şeklinde değerlendirme yapmıştır105. 

Gazete haberinde dikkat çekici hususlardan birisi de Avrupalıların bütün olumlu 
söylemlerinin lafta kaldığı değerlendirmesidir. The Lagos Weekly Record gazetesine göre 
“bugüne kadar siyasi veya maddi olarak başarı için sözden fazlası yapılmamıştır”. Esasen 
habere göre, Avrupalıların faaliyetleri, rekabet dürtüsü ile başlamıştır. Sömürgeci devletlerinin 
Avrupa medeniyetini tanıtma süreci bir taraftan yerli halka heyecan verirken diğer taraftan 
endişeleri artırmıştır. Avrupalıların, Afrika’da başlattıkları sömürgeci harekete karşı 
oluşabilecek tepkiyi önlemek amacıyla meseleyi “çabuk daha çabuk” söylemi ile karakterize 
etmişlerdir. Gazetede yer alan değerlendirmelere göre, sömürge hareketinin geleceğinin kaderi 
büyük ölçüde sorumlu olanların ona kazandıracağı karaktere bağlıdır. Sömürgeci söylem ise 
“tam olarak ülkenin gelişmesini sağlamak” olarak somutlaştırılmıştır. Haberde, İngiltere’nin 
sömürge hareketinin sadece geçici sömürü ve kısacık kâr edinme amacında olmadığı, karşılıklı 
bir kazanımın amaçlandığından bahsedilmiştir. Keza Britanya Kraliçesi Victoria’nın 
döneminin Afrika açısından uğurlu dönem olarak hatırlanacağından bahsedilerek, büyük 
ölçüde onun hükümetin çabalarıyla köle ticareti ve bundan kaynaklanan korkunç kötülüklerin 
sona ereceği, böylece ülkenin güvensiz bir durumdan tutup çıkarılabileceği değerlendirilmesi 
yapılmıştır. Habere göre, bu yapılanlar sebebiyle kraliçenin anısı, Afrika’nın her bölgesinde ve 
her toplumunda samimi bir sempati ve saygı ile hatırlanacaktır106. 

d) Halkın Sömürgeciliğe Tepkisi 

Afrika halkları, Batı kaynaklarında iddia edildiği gibi sömürgeleştirme sürecini kolay 
kabullendiler mi? Afrika gazetelerinde izah edilmeye çalışılan sebeplerden dolayı bahsi 
geçmeyen sömürge karşıtı bir direniş söz konusu mudur? Bu soruya verilecek cevap kesinlikle 
evettir. Öncelikle Avrupalı devletlerin XV. yüzyılda Afrika’da başlattıkları sömürgecilik 
faaliyetlerinin XIX. yüzyıla kadar gecikmesinin sebepleri arasında bölgeye duyulan ilgi 
eksikliğinin veya ticari sebeplerin olmadığı, aksine Afrikalıların kendilerini savunma 
kapasitelerinin önemli bir etken olduğu ifade edilmelidir. Bu anlamda gerek Portekiz gerekse 
diğer Avrupalı sömürgecilerin denizlerdeki üstünlüğü karada veya nehir üzerinde söz konusu 
olmamaktaydı. Kısaca Avrupalı sömürgecilerin Afrika’ya yerleşmek için ikiyüzyıl mücadele 
ettiklerini ifade edilmelidir107. 

Burada bir hususa özellikle dikkatleri çekmek gerekmektedir. Sömürgeci gelenek 
sömürgecilerin “bakış açılarını yeniden üretir” ve bunu yaparken kendi bakış açısıyla bir tarih 
yazar. Buna göre sömürgeci tarih anlayışında “Afrikalıların arşivleri yoktur, dolayısıyla gerçek 
bir devletleri de tarihleri de yoktur” söylemi üretilmiştir108. Esasen sömürgecilerin görmezden 
geldikleri bir diğer husus da Afrikalıların sömürgeciliği engellemeye çalışan gerçek devletleri 
veya bu rolü oynayan yapılarının bulunduğu gerçeğidir. Elbette Afrika’da devlet varsa, 
bunların yıkılışları, askeri direnişin de çöküşü anlamına gelmektedir. Bu anlamda bağımsızlık 
düşüncesinin Batı Afrika’da, Madagaskar’da veya Kenya’da her zaman canlı kaldığı ifade 

																																																													
105 “Death of Her Majesty The Queen”, The Lagos Weekly Record, s. 5. 
106 “Death of Her Majesty The Queen”, The Lagos Weekly Record, s. 5. 
107 Ferro, a.g.e., s. 320-321. 
108 Ferro, a.g.e., s. 325. 
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edilmelidir. Mesela Zuluların kralı Chaka (1816-1828), efsaneleşmiş bir örnek olarak 
değerlendirilmektedir109. 

Afrika’da ilk dönemlerde sömürgecilere karşı görülen mücadele geleneğinin örneklerini 
XIX. yüzyılda da görmek mümkündür. Esasen Avrupalılar ile Afrikalı kabileler arasındaki 
mücadelenin Birinci Dünya Savaşı’nın başladığı 1914 yılına kadar sürdüğü ifade edilmelidir. 
Fakat bu savaşların en şiddetlilerinin Berlin Konferansı’nın imzalandığı ve Afrika’nın 
paylaşımının başladığı 1885 ve 1898 yılları arasında gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Sadece 
Kongo’daki savaşlarda 25 yıl içerisinde 2 milyon Afrikalının beyaz sömürgeciler tarafından 
öldürüldüğü bildirilmektedir110. 

Nitekim Afrika’nın bağımsızlığı için gerçekleştirilen mücadelelerde meşhur kahraman 
Samori’nin Sudan’da Fransızlara karşı gerçekleştirdiği mücadele dikkatlerden kaçmamalıdır. 
Samori, 1890’da Fransız ilerlemesine karşı imparatorluğunu Doğu’ya kaydırmış, ancak 
1898’de yakalanıp hapsedildikten sonra devleti ortadan kalkmıştır. Keza Samori dışında 
Behanzin, Katanga’da Msiri, Rodezya’nın şerefli haydutları Rabahya da Madondera ve 
kendiliğinden gelişen ancak kısa soluklu olan efsaneleşmemiş köylü direnişleri Afrika 
halklarının sömürgecilik karşıtı mücadelesi olarak ifade edilmelidir111. 

Yine Büyük Rodezya sömürgesi olarak adlandırılan Orange ve Transvaal’i kaplayan 
bölgede de önemli bir direniş görülmektedir. Bu anlamda 1895’te Transvaal’da İngilizlere 
karşı bir ayaklanma girişimi olmuştur. Ancak halk yeterince organize olamamıştır. İngilizler 
bu girişim için, Avrupa kamuoyunda kendilerine karşı bir tertip düzenlendiğini ve bu tertibin 
kurbanı olduklarını yaymışlardır. Almanların desteğini alan Transvaal ise İngiltere’ye karşı 
savaş açmıştır. Başlarda bir takım başarılar kazanılmakla birlikte sonunda yenilgiye 
uğramışlardır112. 

Bir diğer önemli mücadele örneği ise 1887 Etiyopya’da İtalyanlara karşı verilen Dogali 
Savaşı’dır113. Diğer mücadelelerde olduğu gibi bu olay da Afrika gazetelerinde pek yer 
almamıştır. The African Standard gazetesinin 12 Kasım 1904 tarihli nüshasındaki haberlere 
göre, Dogali sınırı olayının, Afrika yayılmacılığına karşı İtalya’ya karşı ciddi bir uyarı olduğu 
kaydedilmektedir114. Daha sonraki günlerde bu konuda her hangi bir habere rastlanmamıştır. 

Esasen 1887’de Etiyopyalıların İtalyan’lara karşı gerçekleştirdiği Dogali Savaşının Afrika 
hakları için bir direniş umudu doğurduğu ifade edilmektedir. Bu yaşananların bir sonucu 
olarak Afrika kabile liderlerinin ilk defa Tanganika’da bir araya gelerek sömürgeciliğe karşı 
birlikte direnme kararı aldıkları görülmektedir. 1888’de Tanganika’da Almanlar ve İngilizlere 
karşı 226 Afrika kabilesi bir araya gelerek Büyük Afrika savaşını geçekleştirmişler, sömürgeci 
Avrupa ordusunu yenilgiye uğratmışlardır115. 

Yukarıda ifade edilen savaşlar dışında 1892 yılında Orta Afrika’da Fransız, İngiliz, 
Alman ve Belçikalılara karşı gerçekleştirilen Swahili Savaşı116, 1893’te Fransız ve İngilizlere 

																																																													
109 Ferro, a.g.e., s. 326, 397. 
110 “Afrika’yı Berlin’de Paylaşmışlar...”, Tarih Dosyası - Dünya Bülteni, 
http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=166745 (16.01.2014). 
111 Ferro, a.g.e., s. 320, 324-326, 397. 
112 Luraghi, a.g.e., s. 239-241. 
113 Luraghi, a.g.e., s. 277. 
114 “The Benadir Coast”, The African Standard, 12 November/Kasım 1904, Vol. IV, Nr. 123, s. 2. 
115 “Afrika’yı Berlin’de Paylaşmışlar...”, Tarih Dosyası - Dünya Bülteni, (16.01.2014). 
116 1892’de Swahili Savaşına daha çok Afrika kabilesi iştirak etti. Savaş Somali’den Kongo’yu da içine alan geniş 
bir bölgede gerçekleşti. İlk defa Avrupalı devletlerde Afrika halklarına karşı ortak bir ordu oluşturdular. 100 kişilik 
Avrupa ordusu içerisinde İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Belçikalı askerler bulunuyordu. Belçikalı askerler, Aşağı 
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karşı Batı Afrika Gine ve Gabon’da gerçekleşen Ekumenku Ayaklanması, yine 1893’te Güney 
Afrika’da İngilizlere karşı gerçekleşen Ndbele Savaşı önemli halk ayaklanmaları olarak 
sayılmalıdır117. Keza Etiyopyalıların İtalyanlara karşı kazandıkları 1896 Adoua Zaferi, 
Etiyopya’yı Afrika uygarlığının ilkesel temeli olarak tanımlayan Panafrika söylemine yeni bir 
umut ve geçerlilik kazandırmıştır118. İlaveten 1896’da Rodezya’da (bugünkü Zimbabwe) 
İngiliz ve Fransızlara karşı verilen Shoria-Ndbele savaşı, 1898’de Sierra Leone’de İngiliz ve 
Fransızlara karşı Kulübe Vergisi Ayaklanması ve son olarak Gana’da İngilizlere karşı Asante 
Savaşı119, Afrika halklarının sömürgeciliğe karşı verdiği bağımsızlık mücadelesinin 
örneklerindendir120. 

Sömürgecilik döneminde Avrupalı yöneticiler, yerli halka kendi dillerini öğretmeye 
çalışmışlardır. Keza birçok bölgede Katolik papazlar, kiliselere bağlı olarak misyoner okulları 
açmışlar, dinsel eğitim için seminerler düzenlemişlerdir. Afrika’nın ilk memur kadrolarını da 
büyük oranda bu kişiler oluşturmuştur121. Tüm bu mücadelelerin sonunda, elbette hayal 
gerçeğe dönüşmüş Avrupalı emperyalistler tarafından oluşturulan kurumlar, Afrikalılar 
tarafından devralınmıştır122. 

SONUÇ 

Sömürgecilik, tarih boyunca toplumları sosyal, ekonomik, siyasi ve dini açılardan 
derinden etkilemiştir. Asya, Amerika ve araştırma konusunu oluşturan Afrika kıtasındaki 
sömürgecilik faaliyetlerinin başlaması yaklaşık aynı döneme denk gelmektedir. Ancak 
Afrika’nın sömürgeleştirilmesi XV. yüzyılda başlamasına rağmen iki yüzyıl boyunca kesintiye 
uğramıştır. Bu kesintinin sebeplerinden birisi Avrupalıların, Batı Afrika sahillerinde koloni 
kurmalarına rağmen iç bölgelerin fakir olduğunu düşünerek bölgeye girmemeleridir. Diğeri ise 
iç bölgelere ilerleme endişesidir. Bir başka ifadeyle Avrupalılar tanımadıkları bir coğrafyada 
var olmaya cesaret gösterememeleridir. 

XIX. yüzyıla gelindiğinde Avrupa ekonomik ve sosyal bir değişim içerisine girmiştir. Bu 
dönemde Avrupalı sömürgeci devletlerin ilgisi Afrika’yı kısa süre içerisinde rekabet alanı 
haline dönüştürmüştür. Bu gerilimli süreçte oyunun kurallarını belirlemek için 15 Kasım 1884-
26 Şubat 1885 tarihleri arasında Berlin’de bir konferans toplanmıştır. Konferansta kabul edilen 
prensipler doğrultusunda Afrika’nın paylaşılması ve fiilen işgalinin önü açılmıştır. Konferansta 
alınan kararlar çerçevesinde yapılan uygulamalar, Afrika’nın paylaşılmasına ve işgaline zemin 
hazırlamış ve kıtanın geleneksel yapısını bozmuştur. 

Konferanstan sonra başlayan işgale Afrika halkları nasıl tepki vermişlerdir? 
Çalışmamızda üzerinde durduğumuz en önemli husus bu sorunun cevabı olmuştur. Batılı 
kaynaklar, Afrika halklarının bölgenin sömürgeleştirilmesine tepki göstermediklerini ve 
yaşanan gelişmeleri sessizce karşıladıklarını ve kolaylıkla kabul ettiklerini ifade etmektedir. 
Bu söylem ve yaklaşım sonucunda edilgen ve tepkisiz bir Afrika algısı oluşturulmuştur. Ancak 
Avrupa tarih yazınının görmezden gelmek istediği bir Afrika direnişinin mevcudiyeti 
ortadadır. Yani tüm bu faaliyetler karşısında Afrika halkları sömürgeciliğe karşı ortak bir tavır 

																																																																																																																																																																																
Kongo ormanlarını ateşe verdiler ve binlerce Afrikalının ve doğada yaşayan hayvanların ölmesini sağladılar. Garcia 
Fernadez adında Portekizli bir misyoner bu savaşta yüz binlerce hayvanın telef olduğunu ve onlar için dua ettiğini 
anılarında yazmaktadır. “Afrika’yı Berlin’de Paylaşmışlar...”, Tarih Dosyası - Dünya Bülteni, (16.01.2014). 
117 “Afrika’yı Berlin’de Paylaşmışlar...”, Tarih Dosyası - Dünya Bülteni, (16.01.2014). 
118 Luraghi, a.g.e., s. 248; Ferro, a.g.e., s. 423. 
119 Ferro, a.g.e., s. 326. 
120 “Afrika’yı Berlin’de Paylaşmışlar...”, Tarih Dosyası - Dünya Bülteni, (16.01.2014). 
121 Topuz, a.g.e., s. 48. 
122 Koponen, a.g.m., s. 135. 
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geliştirmişler ve bağımsızlıkları için mücadele başlatmışlardır. Burada dikkat çekilmesi 
gereken husus, sömürgecilerin Afrika’da sömürgeciliği engellemeye çalışan gerçek devletleri 
veya bu rolü oynayan yapılarının bulunduğunu da görmezden gelmesidir. Yani sömürgeci 
gelenek kendi bakış açısıyla bir sömürgecilik tarihi yazmıştır. 

Peki sömürgeciliğe karşı bir direniş varsa bu mücadele ve Berlin Konferansı, Afrika 
kamuoyuna nasıl yansımıştır? Esasen Afrika’da var olan mücadele; tam olarak kaynaklara ve 
basın-yayın organlarına yansımamıştır. Bu eksikliğin elbette bir izahı vardır. Nitekim 
Afrika’da geçmişi eskiye dayanan ve halkı aydınlatma amacı güden gazetelerin sayısının azlığı 
bunun en temel sebeplerinden birisidir. Ülke geneline hitap eden, etkin ve birleştirici bir yayın 
organının bulunmayışı ve kamuoyu oluşturulamayışı büyük bir eksiklik olarak karşımıza 
çıkmaktadır. 

Afrika basın-yayın faaliyetlerinde etkin olan Avrupalılar genellikle beyazlara yönelik ve 
Batı dillerinde gazeteler yayımlamışlardır. Ayrıca beyazlarla işbirliği içinde olan kişiler bu 
gazeteleri takip etmişlerdir. Ancak gazeteler geniş kitlelere ve kırsal kesimde yaşayan yerli 
halka yeterince ulaşmamıştır. Ancak erken dönemde yayım hayatına başlayan ve kamuoyunu 
etkileyen basın-yayın organları da yok değildir. Mesela Nijerya’da yayımlanan gazeteler 
sömürgeci karşıtı bir tavır içerisine girmişlerdir. Keza Güney Afrika, Gana ve Sudan gibi 
ülkelerde basın erken tarihlerde gelişmiş ve bir kamuoyu oluşturmada çaba göstermiştir. 
Ayrıca Afrika’da mevcut gazeteler genellikle başkentlerde yayımlanırken Nijerya, Gana ve 
Kenya’da kırsal kesimlerde de gazete basılmıştır. Sömürge karşıtı gazetelerin en çok üzerinde 
durukları konu Afrika’yı medenileştirmek bahanesiyle yola çıkan Avrupalıların bu amaca 
yönelik herhangi birşey yapmamalarıdır. Bu şekilde kıtanın geleneksel yapısının tamamen 
bozulduğu ise vurgulanan diğer bir husustur. 

Afrika gazetelerinden bazıları ise Avrupa taraftarı ve propagandist bir bakış açısıyla 
sömürgeciliği desteklemişlerdir. Ancak bu gazetelerin Afrika halkına hizmet etmek gibi bir 
kaygıları söz konusu değildir. Mesela araştırmada kaynak olarak kullanılan The Christian 
Express gazetesi, misyonerlere ve Hristiyanlığa ait haberler ile kamuoyu oluşturmaya 
çalışmıştır. Bu yaklaşım içerisinde olan basın-yayın organları Avrupalıların Afrika’nın maddi 
manevi her alanda refaha erişmeleri için çaba gösterdikleri propagandasını yapmışlardır. Bu 
anlamda çabaların başarılı olduğunu ve Afrika’ya XIX. yüzyılda “bayraktan önce haç”ın 
geldiğini ifade etmek gerekmektedir. 

Sonuç olarak; mevcut kaynaklar ve gazetelerdeki haberler bütüncül olarak 
değerlendirildiğinde Afrika halklarının daha çok edilgen bir konumda gösterildiği açıktır. 
Ancak Afrika’da ilk dönemlerden itibaren sömürgeciliğe karşı mücadele edildiği ve bu 
geleneğin örneklerinin XIX. yüzyılda da görüldüğü söylenmelidir. Birinci Dünya Savaşı’nın 
başladığı 1914 yılına kadar Afrikalı kabileler ile Avrupalılar arasında süren mücadelenin en 
yoğun dönemini Berlin Konferansı’nın toplandığı ve Afrika’nın paylaşımının başladığı 1885 
ve 1898 yılları oluşturmuştur. Milyonlarca Afrikalının hayatını kaybettiği bağımsızlık 
mücadelesi sonunda Afrika halkları sömürgeci Avrupa karşısında önemli mücadeleler 
vermişlerdir. 
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