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Öz: Bu makale yerel düzeyde başlayan Güney Amerika bağımsızlık hareketlerinin Simon Bolivar’in 

önderliğinde ulusal kurtuluş mücadelesine dönüşümü ele almaktadır. 1808 yılında Fransa’nın İspanya’yı işgal 

etmesinin ardından İspanya 16. yüzyılda kurduğu Amerika sömürgelerini birer birer kaybetmeye başladı. Fransız 

işgali sonucu İspanya kralının hakimiyetini geçici olarak yitirmesi ile İspanya’nın Amerika sömürgeleri ile olan 

bağları zayıflamış ve bunu fırsat bilen Güney Amerika halkları da 19. yüzyılın ilk çeyreğinde yerel bağımsızlık 

hareketlerini başlatmışlardı.  

Anahtar Kelimeler: İspanyol Sömürgeciliği, Venezüella, Amerika, Encomiendo, Simon Bolivar 

Abstract: This article examines the transformation of South American independence movements under 

the leadership of Simon Bolivar from a local movement to a national independence movement. After the French 

invasion of Spain in 1808, Spain one after the other lost its American colonies that were established in the 16th 

century. Once the Spanish king temporarily lost his throne during the French invasion, Spain’s ties with its 

American colonies were weakened. South American nations took this opportunity to launch their independence 

movements in the first quarter of the 19th century.   
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Giriş 

1492 yılı Ġspanyol tarihi bakımından fetih yılıdır; hem Granada’nın Müslümanlardan geri 

alınıĢı ki yeniden fetih olarak adlandırılır (reconquista) hem de Yeni Dünya’nın keĢfi aynı yıl 

içinde gerçekleĢmiĢtir. 1492’de Kristof Kolomb’u yeni bir kıtayı fethe gönderen Katolik 

krallar, aynı yıl Granada’yı ele geçirip Ġber Yarımadası’ndaki Müslümanların hâkimiyetini 

sona erdirirken, Musevileri de kitlesel olarak ülke dıĢına sürmüĢlerdi.
1
 Aynı yıl içinde Aragon 

kralı Fernando ve Kastilya Kraliçesi Isabel’in evliliği ile hanedanlar tek bir bayrak altında 

birleĢtirilmiĢ, Ġspanyol Krallığı’nın siyasi birliği de sağlanmıĢtı. Böylece reconquista’yı 

baĢarıyla gerçekleĢtiren Ġspanya, iç huzurunu da sağlamıĢ olmanın verdiği rahatlıkla gözünü 

denizaĢırı topraklara dikti.  

Ortaçağ Avrupa’sında doğunun zenginliklerini ele geçirmek büyük bir tutku haline 

gelmiĢti. Avrupalılar bu hedef doğrultusunda Haçlı Seferleri’ne giriĢmiĢler, baĢarısız olunca da 

doğuya ulaĢmak üzere yeni yolları keĢfetmeye yönelmiĢlerdi. Gemicilik teknikleri ve coğrafya 

bilgisinin geliĢmesiyle 15. yüzyılda Ġspanyollar ve Portekizliler altın ve baharat ülkesi olan 

                                                           
1
 Cemal Bali Akal, Modern Düşüncenin Doğuşu, Dost Kitabevi, Ankara, 2010, s.29. 



 

  
 
Latin Amerika’da İspanyol Sömürgeciliği ve Simon Bolivar’ın Bağımsızlık Mücadelesi                       392 

 
 H i s t o r y  S t u d i e s 

Volume 5 Issue 1 

Ocak/January 2013 

Hindistan’a ulaĢmak üzere deniz seferlerine baĢladılar. 1492 yılında da Cenevizli denizci 

Kristof Kolomb Ġspanya Krallığı’nın bayrağı altında keĢif seferine çıktı. Kolomb’un hedefi 

kısa yoldan Asya’ya ulaĢmak ve Doğu’nun zenginliklerinden pay alabilmekti. Ġspanya 

Kralı’nın kazancı ise keĢfedilen yerlere sahip olmak ve Hindistan’dan getirilecek malların 

9/10’nu almak idi.
2
 

Kolomb, sürekli batıya giderek doğunun zenginliklerine ulaĢacağına inanıyordu. Asya 

kıtasına ulaĢabilmek için Yeni Dünya’ya dört sefer düzenleyen Kolomb, Hindistan’a ulaĢtığını 

sanıyordu ve hayatının sonuna kadar da doğuya ulaĢtığına inanarak yaĢayacaktı. Bundan 

dolayı Yeni Dünya’da karĢılaĢtığı yerli halka Hintli adını verdi.  

Kolomb, Orta Amerika, Karayipler ve Honduras’taki tüm büyük adalara ulaĢtı. 

Amerika’nın yeni bir kıta olduğunu ortaya çıkaran ise Ġspanya ve Portekiz Krallıkları 

yönetiminde Yeni Dünya’ya keĢif gezileri yapan Ġtalyan denizci Amerigo Vespucci oldu. 

Kıtanın da Amerigo Vespucci’nin isminden dolayı Amerika olarak adlandırıldığı ileri 

sürülmektedir. Bununla beraber  Gerardus Mercator adlı bir haritacının da 1538 yılında kıtanın 

haritasını çizdiği ve tüm kıta için Amerika adını kullandığı da bilinmektedir.
3
 

Ġspanya Krallığı, Kolomb’un bıraktığı yerden devam etmek üzere pek çok denizciyi 

yeni kıtayı bulmak üzere teĢvik etti.
4
 KeĢif hareketlerini gerçekleĢtirenĠspanyol denizciler, 

Amerika Kıtası’nda zamanın oldukça gerisinde bir dönemde yaĢayan halklarla karĢılaĢtılar. 

Kendilerini oldukça misafirperver karĢılayan yerli halkı barbar, geliĢmemiĢ ve sapkın buldular. 

Bununla birlikte Ġspanyollar kıtaya ayak bastıklarında Latin Amerika’da üç büyük uygarlığın 

varlığı söz konusuydu: Maya, Ġnka ve Aztek uygarlıkları. KeĢif hareketlerinin ardından fetih 

hareketlerini baĢlatan Ġspanyollar ilk fetihlerde önce bu uygarlıkları ortadan kaldırdılar.   

KeĢfettikleri topraklarda karĢılaĢtıkları uygarlıkları görmezden gelenĠspanyolların, 

fethi meĢrulaĢtırmak için sık sık sarıldıkları sav, onların törenler yaparak insan kurban ettikleri, 

yamyamlık, sodomi ve ensest uygulamalarına baĢvurarak, tabii yasaları çiğnedikleri savıdır.
5
 

Ġspanyollar bundan dolayı yerlilerin, kıta üzerinde hiçbir hakkı olamayacağını savunmuĢlardı. 

Bu düĢünceyle, herhangi bir engel tanımadan fetih hareketlerine giriĢtiler. 

Ġspanyol fetihleri çok süratli ve acımasız oldu.Fetihler askeri teknolojiye dayanıyordu 

ve değiĢik gruplardan oluĢan yerli halklar arasındaki düĢmanlıktan yararlanıyordu.
6
 Bununla 

beraber yerli halkların ve yerli uygarlıkların direncini kıran bir diğer önemli husussalgın 

hastalıklarıydı. Avrupalıların beraberlerinde Amerika’ya getirdikleri ve Avrasya’da yaygın 

olan kızamık, kabakulak, veba, grip ve çiçek gibi hastalıklara karĢı Amerikan yerlilerinin 

hiçbir direnci yoktu. Bu hastalıklar Karayip Adaları’nda yayıldı ve oradan Orta ve Güney 

Amerika’nın daha yoğun nüfuslu bölgelerine sıçrayarak bazı yerlerde yerel nüfusun neredeyse 

yüzde 90’ını öldürdü.
7
Dolayısıyla teknolojik üstünlük ve hastalıklar, Ġspanyolların, Amerika 

kıtasındaki yerli uygarlıkları kısa sürede ortadan kaldırmalarında önemli rol oynadı. 

 

 

                                                           
2
 A. KürĢat Gökkaya, Cemil Cahit YeĢilbursa, Yeni ve Yakın Çağ Tarihi, Siyasal Kitabevi, Ankara, 

2011, s.40. 
3
 Ronald Van Erkel, “Gerardus Mercator, The Man Who Named North-America”, DUTCH, The 

Magazine, January/February 2012, s.19. 
4
 Gökkaya & YeĢilbursa, a.g.e., s.40.  

5
 Akal, a.g.e., s.60. 

6
 Merry E. Wiesner-Hanks, Erken Modern Dönemde Avrupa 1450-1789, Çev. Hamit ÇalıĢkan, 

Türkiye ĠĢ Bankası Kültür Yayınları, Ġstanbul, 2009, s.359. 
7
 Wiesner-Hanks, a.g.e., s.359. 
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Yeni Dünya’nın Keşfi:Latin Amerika’da İspanyol Yayılmacılığı 

 

Amerika kıtasının keĢfinin ardındanbölgenin zenginliklerini ele geçirmek ve 

egemenlik kurmak isteyen Ġspanyollar,kıtaya yönelik seferler düzenlemeye devam 

ettiler.Amerika’ya gelenler denizcilik mesleğiyle uğraĢan Ġspanyol fatihlerdi. Ġspanyol fatihler, 

bir yarım yüzyıl içinde egemenliklerini Meksika’ya, Orta Amerika’ya ve –Brezilya dıĢında- 

Güney Amerika’nın bir bölümüne yaydılar.  

Ġspanyol fatihlerinden Cortez’in Meksika’yı, Pizarro’nun da Peru’yu 

fethetmesiözellikle büyük önem taĢımaktadır. Cortez Meksika’daki Aztek, Pizarro da 

Peru’daki Ġnka uygarlıklarını tümüyle yok ettiler. Bu uygalıkların eĢsiz altın heykel ve süs 

eĢyalarını eriterek paraya dönüĢtürdüler.
8
 Ele geçirdikleri tüm değerli madenleri Ġspanya’ya 

taĢıdılar ve küresel Ġspanyol Ġmparatorluğu’nun oluĢumuna büyük katkı sağladılar.Fatihlerin 

bu baĢarısını açıklayan nedenler koĢulların uygunluğu, yerli halkların saflığı, baĢta da 

silahlarının üstünlüğüdür.
9
Nitekim keĢiften üç yıl sonra Kristof Kolomb’un yönetiminde 

Dominik yerlilerine karĢı açılan savaĢta, bir avuç atlı, iki yüz piyade ve özel olarak 

yetiĢtirilmiĢ birkaç yırtıcı köpek, yerlilerin hakkından gelmiĢtir.
10

 Böylece Ġspanyollar kıtada 

Ģiddete dayalı sömürgeci bir yayılma baĢlatmıĢ, dünyanın en batısında yer alan Yeni 

Dünya’nın zenginliklerine 300 yıl boyunca sahip olmuĢlardı. 

Ġspanyolların Latin Amerika’yı fetihleri 17. yüzyıl sonuna kadar devam etti.Bu 

dönemde Latin Amerika’nın tüm kaynaklarısömürgeleĢtirildi.Ġspanyolların fetih hareketi, 

Amerika’nın yerli halkı için tutsaklık, yoksulluk, yıkım getiren bir sömürge düzeninin 

yerleĢmesi anlamına geldi. AteĢli silah nedir bilmeyen, ama birçok bakımdan geliĢmiĢ 

uygarlıklar yaratmıĢ bulunan Mayalar, Ġnkalar, Aztekler eriyip gittiler.
11

Fatihlerin 

beraberlerinde Ġspanya’ya götürdükleri yerli halk köle pazarlarında satıldı.  

Latin Amerika’nın Ġspanyollar tarafından sömürgeleĢtirildiği dönemde kıta nüfusunun 

yanı sıra bölgenin coğrafi yapısı da altın, gümüĢ gibi değerli madenlere ulaĢmak 

içindeğiĢtirildi.1545’te Potosi Dağları’ndaki büyük gümüĢ madenleri bulunmuĢtu. Avrupa’nın 

yıllık üretiminin 60.000 kilo olmasına karĢılık, burada 266.200 kilo gümüĢ üretilmekte 

gecikilmedi. Altına gelince, Avrupa’da yılda 1000, Afrika’da 2000 kilo üretildiği halde, 

Amerika yılda 5400 kilo altın üretiyordu.
12

Zengin maden yataklarının ünü öylesine yayıldı ki, 

insan, hayvan ve makine akını Potosi ve çevresini istila etti.
13

 Potosi’deki maden yataklarının 

keĢfi Ġspanya için büyük bir talihti. Bu heyecan verici, olağanüstü keĢfin etkileri daha 1549 

yılından itibaren hissedilmeye baĢlandı, çünkü gümüĢ üretimi bir yıl öncekine oranla yaklaĢık 

on kat artmıĢtı.
14

 Potosi’den sonra Zacatecas bölgesinde çok zengin gümüĢ yatakları keĢfedildi. 

Zacatecas ve Potosi 16. ve 17. yüzyıllarda Ġspanya’nın güç ve zenginliğinin baĢlıca 

kaynaklarını oluĢturdu.
15

GümüĢ uluslararası piyasada sınırsızca paraya çevrilebilme niteliği 

taĢıdığı ve son derece aranır olduğu için, Amerika’dan gelen olağandıĢı miktardaki gümüĢ 

                                                           
8
Oral Sander, Siyasi Tarih, Cilt I, Ġmge Kitabevi, Ankara, 2003, s.90. 

9
 Server Tanilli, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası, Cilt III,  Alkım Yayınevi, Ġstanbul, 2007,  s.44. 

10
 Eduardo Galeano, Latin Amerika’nın Kesik Damarları, Çev. Atilla Tokatlı-Roza Hakmen, 

Çitlembik Yayınları, Ġstanbul, 2010, s.27. 
11

 Gül IĢık, İspanya: Bir Başka Avrupa, Metis Yayınları, Ġstanbul, 2005, s.98. 
12

 Raimondo Luraghi, Sömürgecilik Tarihi, Çev. Halim Ġnal, E Yayınları, Ġstanbul, 2000, s.89. 
13

 Carlo M. Cipolla, Fatihler, Korsanlar, Tüccarlar, Çev. Tülin Altınova, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 

Ġstanbul, 2003, s.4. 
14

 Cipolla, a.g.e., s.4. 
15

 Cipolla, a.g.e., s.5. 
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sayesinde, gerek insan, gerekse malzeme kaynakları bakımından yoksul bir ülke iken, Ġspanya 

bugünden yarına dünyanın en güçlü ülkesi oldu.
16

 

Ġspanyollar, Amerika kıtasında siyasi ve ekonomik çıkarların yanısıra din olgusunu da 

göz önünde bulundurarak ilerlemiĢlerdi. Dolayısıyla Amerika’nın keĢfi macerası, Ortaçağ’da 

Ġspanya’ya hâkim olan Haçlı Seferleri geleneği hesaba katılmadan açıklanamaz. Nitekim 

Katolik Kilisesi, okyanusun öte yanında uzanan bilinmedik toprakların fethine kutsal bir 

karakter atfetmekten çekinmemiĢ ve Valencialı Papa VI. Alexander, Kraliçe Isabel’i Yeni 

Dünya’nın da kraliçesi ilan etmiĢti. Böylece Ġspanya Krallığı’nın geniĢlemesiyle birlikte, 

Tanrı’nın yeryüzündeki krallığı da geniĢlemiĢti.
17

 Dolayısıyla Ġspanya’yı Yeni Dünya’da 

yayılmacı bir politika izlemeye yönelten nedenler siyasi ve ekonomik olduğu kadar dini 

niteliklidir. Katolik Hıristiyanlığın yeni keĢfedilen toprakların binlerce yıllık yerleĢimcilerine 

dayatılması, Ġspanyol Kraliyeti’nin baĢlıca amaçlarından biri olmuĢ, Roma Katolik Kilisesi 

tarafından Ġspanyol Kraliyeti’nin sorumluluğuna bırakılan bu misyon, Yeni Dünya’daki 

Ġspanyol fetihlerini meĢrulaĢtırması bakımından özellikle önemsenmiĢti.
18

Bu durum Yeni 

Dünya’da yeni bir Haçlı Ruhu’nun doğduğunu, Kilise ve Ġspanyol Krallığı’nın Hıristiyanlığı 

yaymak istediklerini göstermektedir. Ġspanyol tarihçi Fernando de los Rios, Ġspanya’nın 15. 

yüzyılın sonundan itibaren baĢlatmıĢ olduğu büyük sömürgeci hamleyi Ģöyle 

değerlendirmektedir: 

“İspanya tarihin bu döneminde askeri ve ruhani olmak üzere iki çeşit saldırgan eğilim 

göstermekteydi: ikisi de kavgacı ve fethetmeye istekliydi. Askeri fetihlerin amacı; güç, toprak 

ve zenginlik kazanmak iken; ruhani fetihlerle amaçlanan Hıristiyanlığa bağlılık 

kazandırmaktı.”
19

 

Ġspanyollar 16. yüzyılda dünyanın en büyük sömürge imparatorluğunu kurmuĢ 

bulunuyorlardı.Fetih hareketlerinin sonunda sınırların geniĢlemiĢ olması, fethedilen bölgelerde 

idari yapılanma ve kurumsallaĢmayı zorunlu hale getirdi.Bu nedenle askerlere ve kâĢiflere vali 

veya kraliyet görevlisi gibi makamlar verildi, kısa bir süre sonra da yerleĢimciler 

geldi.
20

Böylece Ġspanyollar, Amerika’da Ġspanya devlet teĢkilatına benzer bir yapılanmayla bu 

ülkelerde teĢkilatlarını –yönetimlerini- oluĢturdular. Genel valiler, genel komutanlar, 

piskoposlar, hâkimler atamak suretiyle idareyi, göçmenleri getirerek de arazileri ele 

geçirdiler.
21

 

Ġspanyollar, Latin Amerika’da kiliseler inĢa ettiler;tarım ve madencilikle de uğraĢarak 

buraya hiç ayrılmamak üzere geldiklerini kanıtladılar. Kıtada iyice yerleĢik hayat sürmeye 

baĢlayan Ġspanyollar, yerli halkın doğal evrimini de engelleyerek yeni bir Amerikalı topluluk 

oluĢturmak üzere Latin Amerika’da asırlarca sürecek olan sömürge yönetimlerini kurdular. 

 

 

                                                           
16

 Cipolla, a.g.e., s.21-22. 
17

 Galeano, a.g.e., s.27. 
18

 Pınar Türkecan, “16. Yüzyılda Orta ve Güney Amerika’daki Misyoner Faaliyetleri ve Kıta Yerlileri 

Üzerindeki Etkileri”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 24 Sayı 1, Haziran 

2007, s.231. 
19

 Pınar Türkecan, Latin Amerika’nın Sömürgeleştirilme Sürecinde İspanyol Kilisesi’nin Rolü ve 

Faaliyetleri, YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Tarih Anabilim Dalı, Ankara, 2006, s.8.; C. H. Haring, The Spanish Empire In America, A Harvest 

/HBJ Book, San Diego, 1985, s.166. 
20

 Wiesner-Hanks, a.g.e., s.360. 
21

 Gökkaya & YeĢilbursa, a.g.e., s.43. 
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İspanya’nın Latin Amerika’da Sömürge Yönetimi 

 

16. yüzyılın ilk yarısında, Ġspanyol fatihlerinin serbest yönetiminde bulunan Yeni Dünya 

toprakları, yüzyılın ikinci yarısında sömürge yönetim sisteminin uygulamaya konulmasıyla 

birlikte Ġspanyol Kraliyeti’nin denetimi altına girmiĢtir. 

Sömürgelere yönelik merkezi bir yönetim sistemiyle amaçlanan anavatanda kurulmuĢ 

olan otoritenin kolonilere yayılması, dolayısıyla Yeni Dünya’daki özerk yönetimlerin denetim 

altına alınmasıdır. Zira 16. yüzyılın ikinci yarısında açığa çıkarılan Potosi (1545), Zacatecas 

(1548) ve Guanajuato (1558) maden yatakları, denetimleri özerk yönetimlere bırakılamayacak 

kadar değerli altın ve gümüĢ madenleri içermekteydiler.
22

 

Ġspanyol krallar, Yeni Dünya’ya, mutlak otoritelerini ve monarĢik 

merkeziyetçiliklerini yaymak için büyük çaba harcadılar. Amerika’da ele geçirilen topraklar 

Ġspanyol tacına aitti. Dolayısıyla kanunlar ve yönetim her iki yerde de mümkün olduğu kadar 

birbirine benzemeliydi. Nitekim öyle de oldu; Amerika’da ağır ağır bir kurumlar mekanizması 

ortaya çıktı.
23

Taht Ġspanya’nın denizaĢırı topraklarını (Leyes de Indias / Yerli Yasaları adı 

altında geniĢ çaplı bir mevzuatın ortaya çıkmasına yol açan bir kararla) metropolden yönetme 

ve kökleri Ġspanyol geleneğine dayanan bir dizi belediye ve siyaset-adliye kurumu (audiencia) 

oluĢturma yoluna gitti.
24

Ġlk olarak sömürgelere, merkeze bağlı valiler atandı. Ġspanyol 

sömürgeleri böylece genel valiliklere bölündü: Yeni Ġspanya (1535), Peru (1569), Yeni 

Granada (1710–24 ve 1740) ve La Plata (1776).
25

Yeni Ġspanya Visrualığı’na
26

 Kuzey Amerika 

kıtasındaki Ġspanyol sömürgeleri (Teksas, Yeni Meksiko ve Florida gibi) ile Meksika, Yucatan 

Yarımadası, Guatemala (1549’a kadar) ve Uzak Doğu’da Filipinler dâhildi. Güney Amerika 

kıtasının bütün diğer kısımları ise Peru Visrualığı’na bağlıydı.
27

Daha sonra Yeni Granada 

Visrualığı’nın kurulmasıyla Kolombiya, Ekvador, Panama ve Venezüella buraya bağlandı. Her 

visrualık da krallıklara ve bölgelere ayrılmıĢtı. Bölgelerin baĢında da corregidor’lar
28

 veya 

alcalde mayor’lar bulunuyordu. Bazen de hiçbir visrualığa bağlı olmayan, doğrudan doğruya 

Ġspanya Kralı’nın Ģahsına bağlı krallık veya eyaletler vardı ki, bunların baĢında da kaptanlar 

bulunmaktaydı.
29

Böylece sömürgelerin merkezden atanan kraliyet temsilcileriyle yönetimi, 

denizaĢırı kraliyet memurlukları kavramının oluĢmasına neden oldu.  

Ġspanyol Amerikası’ndaki en büyük kurumsal yenilik 1524’te V. Karl tarafından 

kurulan ve Casa de Contratacion
30

 (1503) ile iĢbirliği içinde hareket eden Yerliler Konsili idi. 

Bu iki kurum sömürge bürokrasisinin tepesine yöneticiler atayarak ve onlara talimatlar 

yollayarak, sömürge yönetimlerinin her aĢamada düzgün iĢlemesinden 

sorumluydular.
31

Yerliler Konsili, yazıĢma ve teftiĢlerden hareket ederek hükümdarın önerdiği 

kanunları koyuyor, idare örgütünü düzenliyor, görevler için adayları saptıyor, yerlileri koruyor 
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 Fahir Armaoğlu, 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1789-1914, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2003, s.696. 
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ve istinaf mahkemesi rolünü oynuyordu.
32

Dolayısıyla yönetim faaliyetleriyle ilgili tüm alanları 

kapsıyordu. Yerliler Konsili, Amerika’daki Ġspanyol hükümeti için yasaları düzenleyen yasama 

organı olurken ayrıca nihai temyiz mahkemesi olarak sömürgelerde cereyan eden önemli 

konularla ilgili kararları veren yargı organı olarak da hareket ediyordu.Bununla beraber 

yerlilerin yönetimiyle ilgili büyük önem taĢıyan tüm sorunlarda Ġspanyol Kralı’nın danıĢtığı 

yürütme organıydı.
33

Ġspanyol Amerikası’nın siyasi iliĢkilerini idare etmek için Yerliler 

Konsili’nin kurulmasının ardından ekonomik iliĢkileri anında kontrol edebilmek için ikinci bir 

birim daha oluĢturuldu.
34

 

Yerliler Konsili’nin varlığı ve kontrol mekanizmasını iĢletmesi Ġspanyol valilerin 16. 

yüzyılda baĢına buyruk davranmalarını engellemiĢ ve merkeze bağlı olmalarını sağlamıĢtır.Bu 

dönemde Latin Amerika’da her kurum, kraliyet himayesi aracılığı ile bizzat hükümdara bağlı 

konuma getirilmiĢti.
35

Ancak Ġspanyol Amerikası’nda, merkezileĢme hiçbir zaman bütün 

sertliğiyle uygulanamamıĢtı. Ġspanyol monarĢisi, Latin Amerika’da valilerden kurmaylara ve 

corregidorlara kadar değiĢen memurluklar yaratmıĢ, ancak Ġspanyol Amerika’sının epey 

uzakta olması bölgenin merkezden sağlıklı bir Ģekilde yönetilmesini zorlaĢtırmıĢtır. 

BaĢlangıçta sömürgelerde kurulan Ġspanyol yönetimi, sağlam ve iyi esaslara 

bağlanmıĢtı. Yerli halka iyi muamele edilmesine ve yönetimin baĢında bulunanların suistimale 

kaymamalarına dikkat ve özen gösterilmiĢ ve bu konuda gerekli tedbirler de alınmıĢtı. Mesela, 

bir visrua, kral veya corregidor iĢbaĢından ayrılırken, bir mahkeme önünde yönetiminin 

hesaplarını açık bir Ģekilde vermek ve Ģikâyetleri cevaplandırmak zorundaydı. Lakin zamanla 

bu sistem bozulmuĢ, yozlaĢmıĢtır.
36

 Yönetimde yolsuzluklar baĢ göstermiĢ ve monarĢi 

tarafından atanan Ġspanyol idarecileri, hiçbir kural tanımadan bölgede kendi hâkimiyetlerini 

kurmuĢlardı. 

Ġspanyol idarecileri genelde Ġspanyol fatihlerinden oluĢuyordu.Dolayısıyla fatihler 

baĢlıca kamu yetkilerini ellerinde tutuyorlardı; kimi zaman da soyluluk unvanları 

almıĢlardı.
37

Fatihler, yönetimin yozlaĢmaya baĢladığı dönemde, idareci oldukları bölgede 

bağımsızlıklarını artırdılar. Yerliler üzerinde senyörlük iktidarı uygulamaya baĢladılar.
38

Büyük 

hareket serbestîsi içinde bulunan fatihler yarı feodal devletler meydana getirdiler. Böylece 

Latin Amerika’da feodal sistem uygulamaya konuldu. Öte yandan fatihlerle yerliler arasındaki 

büyük uygarlık farkı yerlilerin Ġspanyollarla eĢit özgür bireyler olmalarını engelliyordu. BaĢta 

Ġspanyollar, kendilerini soylu olarak görüyorlar ya da olmak istiyorlardı. Bunun sonucu olarak 

da yerlilerle aralarındaki iliĢkilere senyör-serf iliĢkisi olarak bakıyorlardı.
39

Bu iliĢkinin Yeni 

Dünya’daki adı ise encomiendo’dur.Encomiendo, yerlilerin, onları Hıristiyanlığa kazandırmak 

ve de korumakla görevlendirilmiĢ bir Ġspanyol’un emrine, onun kiĢisel hizmetini görme, ya da 

topraklarında tarım yaparak, maden çıkararak çalıĢma yükümlülüğü altında 

verilmesidir.
40

Teoride kâr gayesi gütmeyen bir sistem olarak tasarlanan encomiendo’nun, 

uygulamada Ġspanyol Amerikası için pek çok olumsuzluğu beraberinde getirdiği bilinmektedir. 
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Esasen sistem, bir toprak bağıĢı olmamasına karĢın, uygulamada encomenderolar yeni 

topraklar ele geçirmeye ve onlara karĢı sorumluluklarını yerine getirmemeye baĢlamıĢlardı. 

Aristoteles’in “doğuĢtan kölelik” yaklaĢımını kendilerine dayanak noktası yapan Ġspanyolların 

köleliğe yatkın olarak gördükleri yerlileri, encomiendo sistemi içinde ölesiye çalıĢtırmaları pek 

çok yerlinin beslenme yetersizlikleri ve ağır çalıĢma koĢulları nedeniyle hayatlarını 

kaybetmelerine yol açmıĢtır.
41

 Sistemin kendi içinde kontrol mekanizmasının bulunmaması 

fatihlerin bunu kötüye kullanmasına sebep olmuĢ, sonuç olarak encomiendo köleliği 

getirmiĢtir.  

Esasında Ġspanyol monarĢisi, toprağa bağlı kölelik sisteminin Latin Amerika’da 

oluĢmasını hiçbir zaman istemedi. Özellikle Ġspanya’nın Katolik hükümdarları, ġarlken ile II. 

Philippe, sömürgeleĢtirmeye özümseme açısından bakmaktaydılar. Onlara göre Ġspanyollar, 

yerlilerle tek bir halk oluĢturmalı, Amerika, Ġspanya’nın bir eyaleti olmalıydı.
42

Bu noktada da 

Ġspanyolların görevi, yerlilere, kendi tüm yaĢam biçimlerini vermekti. Önce onları 

HristiyanlaĢtırmak gerekiyordu; sonra içindeki düĢünce ve duyarlık biçimiyle Kastilya dili 

öğretilmeliydi; son olarak da giyiniĢi, davranıĢı, törenleri, bütün sosyal ve siyasal biçimleriyle 

tüm Ġspanyol örfleri onlara aktarılmalıydı.
43

Bu amaçla oluĢturulan encomiendo sisteminde, ilke 

olarak encomiendo hakkı, sahibine, belli bir toprak üzerinde yaĢayan yerlilerden yalnızca vergi 

alma ya da onları çalıĢtırma ayrıcalığı sağlamakta, ama onun bu toprağa malik olmasını 

engellemekteydi.
44

 Ancak ağır vergilerle yerlileri borçlandıran yeni feodal beyler, sistemi 

böyle kötüye kullanarak yerli toplulukların ortak topraklarına ve kiĢisel topraklara kısa 

zamanda el koymayı baĢarmıĢlar ve bu açıdan da Avrupalı atalarına benzemiĢlerdir.
45

Nitekim 

sistemin bozulduğu dönemde Ġspanyol sömürgeci, feodal bey gibi hizmetindeki yerlileri 

doyurmakta, giydirmekte, korumakta ve yargılamaktaydı. Sömürgeci efendiye bağlılık hem 

süresizdi hem de yerli ailelerini, köylerini ve hatta birkaç kuĢağı birden kapsamaktaydı.
46

 

Encomiendo sistemiyle yerlilerin, Ġspanyol fatihlerinin kölesi haline gelmesi Ġspanyol 

monarĢisine yönelik tepkileri de beraberinde getirdi. Bunun üzerine Ġspanya Krallığı, yerlilerin 

köleleĢtirilmesini yasaklayan kanunlar çıkardı. Ancak kıtadaki kraliyet temsilcisi olan Ġspanyol 

valilerin buna tepkisi düĢmanca olmuĢ ve çoğunlukla bu kurallar 

uygulanmamıĢtır.
47

Dolayısıyla Latin Amerika’da kurulan Ġspanyol idari mekanizması, zamanla 

yerel devletlerin oluĢmasına yol açan feodal düzene doğru kaymıĢtır. Ġspanyol Krallığı’nın 

uzakta olmasından yararlanmayı bilen idari yetkililer, yönetimlerinde olan bölgelerin tek 

hâkimi olmuĢlardı.Böyleceencomiendo sistemi ile Yeni Dünya’da, Ġspanyol Krallığı’nın 

iktidarı, yeni tip sömürgeci feodal beylerin yerel iktidarları ile sınırlandırılmıĢtı. 

Latin Amerika’daki sömürgeci feodal beylerin yerel iktidarları 19. yüzyıla doğru güç 

kaybetmeye baĢladı. Yerlilere yönelik kötü uygulamaları, kölelik sistemini getirmeleri, 

yerlilerin taleplerine cevap verilmemesi, hiçbir hak ve hukukun gözetilmemesi yerel feodal 

beylere karĢı 19. yüzyılın ilk yıllarında direniĢ hareketlerinin oluĢmasına neden oldu. Ġsyanın 

açıkça dile getirilmesini sağlayan faktör 1808’den itibaren Portekiz ve Ġspanya’nın Fransa’nın 

iĢgali altında olmasıydı. Sömürgeler sırayla yabancı bir Avrupa devletinin yönetimi altında 
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yaĢamak istemediklerini haykırmaya baĢladılar.
48

 Ġspanyol yönetimine karĢı tepkileryerli 

halktan değil, yerli halk ile karıĢmıĢ olan ve kreol
49

 denen Ġspanyollardan geldi. Bu sırada 18. 

yüzyılın bütün liberal fikirleri, Ġspanyol sansürüne rağmen sömürgelere de girmeye baĢlamıĢtı. 

Zengin kreoller öğrenim için Ġspanya ve Avrupa’ya gittiklerinde 18. yüzyıl Avrupası’nın 

çehresini değiĢtirmeye baĢlayan yeni fikir akımlarını da öğrenip, bunları Latin Amerika’ya 

getirdiler.
50

 Latin Amerika’nın özgürlüğüne kavuĢmasında önemli bir rol oynayan Simon 

Bolivar da varlıklı bir kreol ailesinden gelmekteydi. Avrupa’ya eğitim için giden Bolivar, 

ülkesine döndüğünde bağımsızlık mücadelesine giriĢti ve Latin Amerika’nın birliğini 

sağlamaya çalıĢtı. 

 

Simon Bolivar’ın Bağımsızlık Seferleri 
 

19. yüzyılın ilk yılları Avrupa’da, özellikle de Ġspanya’da oldukça çalkantılıydı. 1808 

yılında Napolyon Bonapart Ġspanya’yı iĢgal etmiĢ ve kardeĢi Joseph’ı Ġspanyol tahtına 

geçirerek Ġspanya’yı kaos içine atmıĢtı. 1809 yılının Ocak ayında Joseph Bonapart 

hükümetinin bir temsilcisi Karakas’a geldi. Buradaki Ġspanyol kolonisinin vergileri ödemeye 

devam etmesini ve hükümdar olarakJoseph’ı tanımalarını talep etti. Bunun üzerine Karakas’ta 

Joseph Bonapart’ın krallığına karĢı büyük bir tepkipatlak verdi. Karakaslılar sokaklarda eski 

kralları Ferdinand’a bağlılıklarını ilan ediyorlardı.
51

 Ġspanya’nın büyük kentlerinde de Fransız 

istilacılara karĢı tahtın gerçek sahibine bağlı cuntalar
52

 oluĢturuldu. 1810’da Karakas, Buenos 

Aires, Bogota, Cartagena, Santiago gibi Güney Amerika kentlerinde de kreol cuntaları 

kuruldu. Bu cuntalar kendi bölgelerinde yönetimi ele geçirdiler.
53

 Buralarda kurulan cuntalar 

tamamen bağımsızlık taraftarlarınca kurulmuĢtu. Cuntaların kurulması bu suretle bağımsızlık 

yolunda atılmıĢ ilk adım oluyordu. Çünkü toprakları bunlar yönetiyordu. Ayrıca kısa bir süre 

sonra cuntalarla valilerin arası açıldı. Cuntaların gerçek niyetini sezen valiler,bunlara karĢı 

mücadele baĢlattılar. Böylece Latin Amerika’nın bağımsızlık savaĢları baĢlamıĢ olmaktaydı.
54

 

Venezüella’da bağımsızlık için koĢullar diğer Latin Amerika ülkelerinden çok daha 

önce olgunlaĢtı. Bu nedenle Latin Amerika ülkeleri arasında Ġspanya’dan resmen ayrılan ilk 

ülke Venezüella olmuĢtur (1821). Bağımsızlığa giden yolda lider olarak öne çıkan isimler ise 

Francisco Miranda ve Simon Bolivar’dı. 

Venezüellalı asker Francisco Miranda, Fransız Devrimi’nin eski bir generaliydi ve 

1806 yılında da Venezüella’da gerçekleĢtirmek üzere baĢarısız bir ihtilal giriĢiminde 

bulunmuĢtu. Pek çok Venezüellalı onun eylemlerini destekliyordu.
55

 Miranda’nın takipçisi 

olan Simon Bolivar gibi gençler de Ġspanya’dan kopmak ve kuzeyde gerçekleĢen Amerikan 

Devrimi’nde olduğu gibi kendi cumhuriyetlerini kurmak istiyorlardı.  

1810 yılının baĢlarında Venezüella bağımsızlık için hazırdı. Ancak Karakaslı elitler, 

geçici bir bağımsızlıktan –cuntanın kurulmasından- yanaydılar. Çünkü onlar Ġspanyol tacına 

değil Joseph Bonapart’ın krallığına karĢıydılar. Bu yüzden Ferdinand VII tekrar tahta 

geçinceye kadar bağımsız hareket etmeyi savunuyorlardı. Venezüellalıkreoller,Karakas’ta bir 
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toplantı düzenleyerek geçici bağımsızlıklarını ilan ettiler (19 Nisan 1810). Ġspanyol monarĢisi 

restore oluncaya kadar kendi kendilerini yöneteceklerdi. Simon Bolivar gibi tam bağımsızlık 

isteyenler için ise bu yarım bir zaferdi fakat hiç yoktan iyiydi.
56

 Bu süreçte kölelik kaldırıldı, 

yerliler vergi ödemekten muaf tutuldular, ticaret engelleri kaldırıldı, ABD ve Ġngiltere’ye 

elçiler gönderildi.  

Ġspanyol kral Ferdinand’a bağlılıklarını bildirmiĢ olan Latin Amerika halkları,kralın 

tutsak olduğu dönemde yerel cuntalar aracılığıyla kendi kendilerini yönettiler. Ama doğal 

olarak bir süre kendi kendilerini yönetmeleri sürekli bağımsızlık isteğini körükledi; kreollar 

kendileri bile farkına varmadan devrimci olmuĢlardı. Böylece Fransa’ya karĢı bir direniĢ 

olarak baĢlatılan eylem, sonunda Ġspanya’ya karĢı yürütülen bir bağımsızlık savaĢına 

dönüĢmüĢtü.
57

 

Ġspanyol Ġmparatorluğu’na yönelik Latin Amerika’da dört ayrı ayaklanma gerçekleĢti. 

Bunlar Venezüella’da baĢlayıp, daha sonra Arjantin ve ġili’de devam etti. Meksika’da çıkan 

dördüncüsü
58

 ise Brezilya’da Portekiz’e karĢı çıkan ayaklanma gibi tamamıyla 

farklıydı.
59

1810’daVenezüella’da baĢlayan ve 1813’ten sonra Simon Bolivar’ın öncülük ettiği 

ayaklanma, eski sömürgelerin hemen hepsinin kurtulmasıyla ve aslında Bolivar’ın tek bir 

birleĢik devlet hayali kurmasına karĢın, altı bağımsız ülkenin ortaya çıkmasıyla sonuçlandı: 

Venezüella, Kolombiya, Panama, Ekvador, Peru ve Bolivya.
60

 

Venezüella’dailk ayaklanmanın baĢlamasıyla cunta hükümetinin içindeki Simon 

Bolivar ve Miranda gibi radikaller 5 Temmuz 1811’de süresiz tam bağımsızlığı ilan ettiler ve 

Karakas’ta toplanan ulusal kongre ülkenin bağımsızlığını tanıdı. Böylece Venezüella, Ġspanya 

ile tüm bağları resmen koparan ilk Latin Amerika ülkesi oldu.
61

Bağımsızlığın ardından ülkede 

kralcı güçlerle cumhuriyetçiler arasında bir iç savaĢ baĢladı. Bolivar, kralcılara karĢı savaĢan 

cumhuriyet ordusunda subay olarak görev almıĢtı. Kralcılarla mücadele devam ederken 

1812’de ülkeye çok büyük zarar veren bir deprem meydana geldi. Bunun üzerine tabiatın da 

Ġspanyolların tarafını tuttuğunu dile getiren kralcılara karĢı Bolivar’ın öfkeyle Ģu cevabı 

verdiği rivayet edilir:  

“Doğa bize karşı cephe alırsa ona da savaş ilan ederiz ve bize itaat etmesini 

sağlarız.”
62

 

Bu sözler Bolivar’ın bağımsızlık konusundaki kararlılığını göstermektedir. Ancak yine 

de depremle birlikte ülkenin dengesi iyice bozulmuĢtu. Bu olumsuz koĢullardan yararlanmak 

isteyen Ġspanyol Ġmparatorluğu’nun Venezüella’daki temsilcisi Juan Domingo de 

Monteverde
63

 kraliyet ordusunu hazırlayıp cumhuriyetçilere savaĢ açtı. Ġspanyolların hızlı 

ilerleyiĢi karĢısında hükümet, Miranda’yı baĢkomutan ilan ederek çok geniĢ ölçüde askeri ve 

siyasi yetkilerle donattı. Monteverde’nin kritik Ģehirleri ele geçirmesinin ardından durumun 
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ümitsiz olduğunu düĢünen Miranda teslim oldu ve bir ateĢkes anlaĢması imzalandı (25 

Temmuz 1812). Böylece Venezüella bir kez daha Ġspanyol sömürgesi haline geldi. 

Bu dönemde Miranda Ġspanya’ya gönderilmiĢ, hayatının bundan sonraki kısmını 

Cadiz’de bir zindanda geçirmiĢtir. Miranda’nın teslim kararından hiç memnun olmayan 

Bolivar ise Monteverde ile imzalanan anlaĢmayı hıyanet olarak kabul etti ve Ġspanyollar’a 

karĢı askeri direniĢi kendi baĢına organize etmeye çalıĢtı.
64

 Bolivar’ıntekrardan bağımsızlık 

mücadelesine giriĢebilmesi için Ġspanyol kuvvetlerinin eline geçmemesi gerekmekteydi. Bu 

yüzdendeniz yoluyla Venezüella’dan kaçarak Yeni Granada’daki (Ģimdi Kolombiya) 

Cartagena limanına ulaĢtı. Orada ilk büyük siyasi açıklamasını, kıtanın birliğinin baĢlangıcı 

olarak Venezüella’daki Ġspanyol iktidarını yıkmaya çağıran ve yerine güçlü merkezi bir 

hükümet koymayı isteyen Cartagena Manifestosu’nu yayımladı: 

“Yönetim, barış sağlanana kadar hukuk ve anayasayı dikkate almadan korkutucu ve 

amansız olduğunu kanıtlamak zorunda. Biz kendi Amerikan hükümetlerimizi birleştirmediğimiz 

sürece, bunun düşmanın yararına olacağına inanıyorum. Bunu başaramazsak, iç savaşın 

çözülmez ağlarına yakalanmamız ve ülkemizi kirleten şu küçük haydutlar sürüsü tarafından 

yüz kızartıcı bir yenilgiye uğratılmamız kaçınılmaz olur.”
65

 

Cartagena Manifestosu,Venezüella’ya bir siyaset dersi veriyordu. Ama manifestonun 

satır aralarına bakılınca bu metnin öneminin siyasi ve askeri bağlamın ötesinde, siyasi 

fikirlerin kavramsal sorunlarına iliĢkin olduğu görülüyordu. Bolivar akıl çağından geri adım 

atmıĢ, pek çok liberal varsayımla arasına mesafe koymuĢtu. Ġlk kez burada Aydınlanma 

düĢüncesine karĢı çıkıyor ve kendi eleĢtirel bakıĢını ortaya koyuyordu.
66

 Bolivar, kurumlar 

oluĢturulurken somut gerçekliklere, zamanın ve mekânın ihtiyaçlarına ve rasyonel ilkelere göre 

hareket etmek gerektiğini düĢünüyordu. Yoksa Ġspanyollara karĢı bağımsızlık kazanılmıĢ olsa 

bile bunun süreklilik arz etmeyeceğini ileri sürüyordu. 

Bolivar, Latin Amerika’nın Ġspanyol egemenliğinden kurtuluĢu için tüm kıtanın birlik 

olmasını, ortak bir hedefte birlikte hareket etmeleri gerektiğini savunuyordu. Bütün kıtanın 

iĢbirliğine gitmesini ve ilk etapta da Yeni Granada’nın,Venezüella’nın kurtuluĢuna destek 

vermesini istedi. Venezüella’nın kurtulması, Yeni Granada’nın emniyeti ve Güney 

Amerika’nın özgürlük ve bağımsızlığı için gerekliydi.
67

 

Bolivar, Cartagena’daki cumhuriyetçilerin desteğiyle Venezüella’nın kurtuluĢunu 

sağlayacak ordunun baĢına geçti. Ölümüne savaĢ politikasıyla hareket edecekti. 15 Temmuz 

1813’te Trujillo’da ünlü kararnamesini yayınladı. Buna göre Ġspanyollar ve Kanaryalılar fiilen 

Amerika’nın özgürlüğünün savunuculuğunu yapmadıkları sürece tarafsız bile olsalar 

öldürüleceklerdi. Amerikalılar ise suçlu dahikabul edilselerbağıĢlanacaklardı. Bu istisna 

önemliydi. Zira bu savaĢ her iki tarafta da Amerikalıların çoğunlukta olduğu bir iç savaĢtı ve 

Bolivar, kralcı bile olsalar kendi halkına karĢı ölümüne savaĢ veremezdi. Trujillo 

Kararnamesiile Ġspanyollar ve Amerikalılar kesin bir Ģekilde birbirinden ayrılıyordu. 

Kararname ile kralcı ve cumhuriyetçi sınıflandırması ortadan kaldırılmaya çalıĢılıyor; bu savaĢ 
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Ġspanyol ve Amerikalılar arasında meydana gelen, yani iki ayrı ulus arasındaki bir mücadele 

haline getirilmek isteniyordu.
68

 

Trujillo Kararnamesi ile silahlanan Bolivar ordusu, gönüllüler ve düĢman ordusundan 

firar edenlerle büyüyerek doğuya doğru ilerledi.
69

 Bolivar’ın liderliğindeki cumhuriyet ordusu 

Monteverde’nin liderliğindeki kralcı Ġspanyolordusu ile karĢı karĢıya geldi. Bolivar 

öncelikleYeni Granada’da bağımsızlığın tam olarak yerleĢmesini sağlamak amacıyla 

çevresindeki Ġspanyol güçlerini etkisiz hale getirmeye karar verdi. Ġspanyolların elinde bulunan 

en yakın merkez ise Karakas’dı. Böylece birkaç yüz kiĢinin baĢında Venezüella sınırını geçti. 

Birbirinden ayrı küçük gruplar halinde yakaladığı kralcı birlikleri yok etti.1813’te Karakas’a 

yeniden girerek güçlü bir hükümet kurdu.
70

Bolivar’ın Karakas’a girene kadar yürüttüğü 

mücadele Admirable Campaign olarak adlandırıldı. Ġspanyol birliğinin baĢındaki Monteverde 

ise görevinden alındı ve Ġspanya’ya döndü. 1813’te Karakas’ı Ġspanyollardan geri alan 

Bolivar’a El Libertador (kurtarıcı) ünvanı verildi.  

Admirable olarak anılan harekâtlarla II. Cumhuriyet olarak anılacak yapı oluĢturuldu; 

ancak halk desteği eksikliğinden dolayı bu cumhuriyet de ilan edildiği yılın sonuna kadar dahi 

devamlılık gösteremedi. Cumhuriyetçiler, ülkenin yönetimini somut olarak 6 Ağustos 1813’ten 

15 Haziran 1814’e kadar ellerinde tutabildiler.
71

Napolyon savaĢlarının son bulmasıyla 

toparlanan Ġspanyollar, Venezüella’daki kralcı birliklerle 1814’te cumhuriyetçileri geriletmeyi 

baĢardılar. Bunun üzerine Bolivar,büyük bir üzüntüyle Ģöyle yazıyordu: 

“İspanyol kuvvetlerinin büyük bir kısmı Venezüellalılardan oluşuyor… Amerikan kanı 

Amerikalılar tarafından dökülmeye devam ediyor. Amerika’nın çocukları bağımsızlığın en sert 

düşmanları arasında…”
72

 

 Karakas’ın yeniden düĢmesiyle Bolivar, 19 Eylül 1814’te Cartagena’ya sonra da 1815 

Mayıs’ında Ġngiliz adası Jamaika’ya kaçmak zorunda kaldı. Burada, Arjantin ve ġili’den 

Meksika’ya kadar bütün kıtayı kapsayan hayalindeki Latin Amerika planının yer aldığı 

“Jamaika’dan Mektup”u yazdı:  

“Bizler insan soyunun büyük bir evreniyiz. Bizler, iki okyanusla çevrelenmiş, sanat ve 

bilimde yeni, ama insan toplumu olarak eski olan ayrı bir dünyayız. Biz ne Kızılderili’yiz ne 

Avrupalı, ama her ikisinin parçasıyız.”
73

 

Bolivar için vatan, yalnızca doğup büyüdüğü Venezüella değildi. Onun için vatan, 

Amerika idi. Bu yüzden Bolivar Ġspanyollar’la olan mücadeleyi, Ġspanyol egemenliğinde olan 

tüm Amerika topraklarına kadar geniĢletmek istiyordu.  

Bolivar, Jamaika’dan sonra Haiti’ye geçti. 1817 yılında Haiti’den aldığı askeri 

destekle Venezüella’ya hareket etti ve Angostura Ģehrini ele geçirdi. Bu zaferden sonra 

Bolivar, Kolombiya’ya yürüdü ve And Dağları’nı geçerek Boyoca’da Ġspanyollar ile karĢı 

karĢıya geldi. Buradaki savaĢta da Ġspanyol kuvvetlerini yenilgiye uğratan (Ağustos 1819) 

Bolivar,Bogota’ya girdi. Aralık 1819’da Angostura’da toplanan kongrede, Büyük Kolombiya 

Cumhuriyeti kuruldu ve Bolivar baĢkanlığa getirildi. 
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Bir federasyon olan Büyük Kolombiya Cumhuriyeti,üç bölümden oluĢmaktaydı: 

Ekvador, Kolombiya ve Venezüella. Ancak Ekvador ve Venezüella hâlâ Ġspanyol 

denetimindeydi. 1821 yılındakiCarabobo SavaĢı’na kadar Venezüella’nın kurtuluĢu için askeri 

mücadele devam etti.1821 yılında Venezüella, Ġspanyol denetiminden kurtarıldı ve 

bağımsızlığı ilan edildi.  

Venezüella’nın bağımsızlığından sonra  savaĢ Ekvador’da devam etti. Ġspanyol 

birlikleri bu kez Quito yakınlarında yapılan Pichincha SavaĢı’nda mağlup edildi. Böylece 24 

Mayıs 1822 tarihinde Ekvador da bağımsızlığını kazanmıĢ oldu.  

Ġspanyollar ile yapılan son savaĢ 1824 tarihinde gerçekleĢti. Peru’nun bağımsızlığını 

sağlamak üzere yapılan bu savaĢın ardından hem Latin Amerika’nın birliği sağlandı hem de 

Ġspanyol sömürgeciliği kıtada sona erdi. Bolivar, Peru’daki Ġspanyol ordusunu 1824 

tarihindeki Junin SavaĢı’nda mağlup etti. Yine 9 Aralık 1824’te gerçekleĢtirilen Ayacucho 

SavaĢı ile Peru’daki son kralcı ordu ortadan kaldırıldı. 6 Ağustos 1825 tarihinde Yukarı Peru 

bölgesi, kurtarıcısından dolayı Bolivya adını alarak bağımsızlığını kazandı.
74

 

Artık savaĢ dönemi tamamlanmıĢ ve Ġspanya tüm kıtada yenilgiye uğramasının sonucu 

olarak Karayiplerde, Küba ve Porto Riko adalarına çekilmiĢti. Bu adalar, 1899 yılında 

imzalanan Paris AnlaĢması’yla Amerika BirleĢik Devletleri’ne verildi.
75

 

Ġspanyol sömürgecilerine karĢı yapılan bağımsızlık savaĢlarının baĢarıya ulaĢmasının 

ardından Bolivar, Latin Amerika’nın birliğini sağlamak üzere Büyük Kolombiya 

Cumhuriyeti’nin sınırlarını(Ekvador, Kolombiya, Peru, Venezuela, Bolivya ve Panama) tek bir 

siyasi irade altında örgütlemek istedi. Bolivar bu sınırlar içinde tek bir millet ve cumhuriyet 

rejimleri kurmayı, tek bir liberal anayasa uygulamayı tasarlamakta idi. Ancak ülkeler arasında 

çözülemeyen anlaĢmazlıklar yüzünden Büyük Kolombiya projesi 1830 yılında son buldu. 

Bolivar, kıtanın bağımsızlığını sağlamıĢtı ama kafasında kurduğu modern cumhuriyeti ve tek 

bir Latin Amerika ulusunu yaratamamıĢtı. Daha o hayattayken Ġspanyol Amerika’sının 

bugünkü devletlere bölünme süreci tamamlandı. 

Sonuç olarak söylenebilir ki Ġspanyolların Yeni Dünya’da yerli uygarlıklarını ortadan 

kaldırarak, bu topraklarda kendi hâkimiyetlerini kurmaları, keĢiflerden çok, iĢgal ve fetih 

dönemini açmıĢtır. Böylece Ġspanyollar, Avrupa’da yeni bir akımın öncüsü olmuĢlardır: 

Sömürgecilik.
76

 

Ġspanyolların Latin Amerika’daki300 yıllık sömürge döneminin buradakiyerli 

halklarının geliĢim süreçlerini etkilediği açıktır. Nitekim bu zaman diliminde kıtanın nüfus 

yapısı tamamen değiĢmiĢ, yerel halkla Ġspanyol yerleĢimcilerin karıĢmasıyla dil, din, kültür 

bakımından Ġspanyolların hedeflediği Amerikalı toplum yapısına ulaĢılmıĢtır. Bununla birlikte 

Ġspanyol Ġmparatorluğu’nun Amerika’daki varlığına son verenler de yine Ġspanyolların 

yarattığı yarı Avrupalı Amerikalılar olmuĢtu. Bunlardan birisi de bağımsızlık hareketlerinin 

önderlerinden Simon Bolivar’dı. Avrupa’da eğitim gören ve Avrupa’da cereyan eden 

olaylardan ve fikir akımlarından etkilenerek bağımsızlık hareketini baĢlatan Bolivar, 

Ġspanya’nın Latin Amerika’daki egemenliğinin sona ermesinde kritik rol oynadı.  

Bağımsızlık savaĢlarının ardından Ġspanyollar, Ġber Yarımadası’na çekilmek zorunda 

kalırken, geride sömürge yönetimine alıĢmıĢ olan bir toplum bıraktılar. Her ne kadar Latin 

Amerika’da bağımsızlık savaĢları verilmiĢ olsa da sömürge geleneklerini içselleĢtirmiĢ olan 

Amerikalıların, gerçekten bağımsız bireyler ya da toplumlar gibi davranmaları pek kolay 

olmayacaktı. 
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