
SÖKMEN, Tayfur 

yöresinin Misak-ı Mi!IT'ye dahil olup olma
dığını sordu. Paşadan dahil olduğu cevabı
nı alınca Maraş'ta kolordu kumandanı Se
lahaddin Adil Paşa ile görüşerek yardım 
vaadi aldı ve Reyhaniye'ye dönüp Heyha
niye Kuva-yi Milliye Çetesi'ni kurdu (Eylül 
1920) Eylül 1921 tarihinde bir heyetle An
kara'ya giderek Mustafa Kemal ve Fevzi 
(Çakmak) paşalarla görüştü ve onlardan 
yardım sözü aldı. Reyhaniye'ye döndüğün
de Mürselzade Hakkı Bey'in kızı Medine 
Hanım'la evlendi. 20 Ekim 1921'de Türki
ye ile Fransa arasında imzalanan Ankara 
İtilafnamesi Antakya, İskenderun ve yö
resini (İskenderun sancağı) Türkiye dışın

da bıraktı, ancak burada özerk ve Türk
ler' e ayrıcalık tanıyan bir idare kurulması
nı öngördü. Tayfur Bey bu dönemde Hilal-i 
Ahmer'in (Kızılay) Heyhaniye Komitesi'ni 
kurdu, fakat kendisi komitede yer alma
dı. Fransızlar'ın bölgede itilafname hüküm
lerini yerine getirmemeleri ve idareyi sert
leştirmeleri üzerine Tayfur Bey mücadele
yi örgütlemeyi hızlandırdı ve çok geçme
den arkadaşlarıyla birlikte Reyhaniye'yi ter
kedip Türkiye'ye geçmek zorunda kaldı. 
Gıyabında ölüm cezasına çarptırıldı. 1922 
yılı ortalarında Adana'ya taşındı ve bura
da Antakya, İskenderun ve Havalisi Müda
faa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurarak mücade
lesini sürdürdü. Bu yoğun faaliyetleri yü
zünden sağlığı bozuldu. Kasım 1924'te te
davi için Viyana'ya gitti. 1926'da Türkiye'
ye döndü. Hariciye Vekaleti'nin girişimiy
le Fransa'dan İskenderun sancağına giriş 
izni alan Tayfur Bey gördüğü baskı yüzün
den 1927'den sonra Gaziantep, Adana ve 
İstanbul' da yaşamak zorunda kaldı. 1935'
te Antalya bağımsız milletvekili olarak Tür
kiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Mazba
tasını aldıktan sonra Daimabahçe Sarayı'
na gidip Atatürk' e şükran ve tazimlerini 
arzetti. Atatürk Tayfur Bey' e "Sökmen" so
yadını verdi. 

9 Eylül 1936'da Fransa ile Suriye ara
sında manda idaresine son vermeyi ve iki 
taraf arasında ittifak kurmayı amaçlayan 
bir anlaşma imzalandı. Bununla Ankara 
İtilafnamesi hükümleri hiçe sayılarak İs
kenderun sancağı Suriye'nin bir vilayeti 
haline getirilmek isteniyordu. Adı geçen 
anlaşmada Antakya-İskenderun'la ilgili 
olarak, "Bu çevredeki muhtar idare, Suriye 
hükümetinin kurulmasından sonra Fran
sız mandasındaki aynı hukuk ve yetkiler
le bağımsız Suriye'ye geçecektir" ifadesi 
yer alıyordu. Bu düşüncenin uygulamaya 
konulmasıyla İskenderun sancağı orada ya
şayan Türkler'in haklarını garanti altına 
alan özel hukuki statüsünü kaybedecek, 
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dolayısıyla Türkiye'nin söz hakkı da kalma
yacaktı. 

1 Kasım 1936'da Atatürk meclisi açış 
konuşmasında Sancak {iskenderun) konu
sunun Türkiye için önemini vurguladı. 2 
Kasım'da Tayfur Sökmen'le görüşen Ata
türk, davaya resmen el koyduğunu ve An
takya-İskenderun yöresine Hatay adını ver
diğini söyleyerek teşkilatianma konusun
da talimat verdi. Ocak 193Tde varılan an
laşmaya göre Sancak iç işlerinde bağım
sız, fakat dış işlerinde bazı şartlarda Su
riye'ye bağımlı "ayrı bir varlık" olacaktı. 29 
Mayıs 1937'de Milletler Cemiyeti, Hatay 
için ayrı bir statü ve anayasa kabul etti. 
Yapılan seçimlerde Fransızlar, Türkler aley
hinde propaganda yaptılar. Türkiye bu du
ruma sert tepki gösterdi. Nihayet Hatay 
sorununun Türkiye ile Fransa arasında ya
pılacak görüşmelerle çözülmesine karar 
verildi. 

Fransa, Avrupa'da giderek tehlikeli bir 
hal alan konjonktürü dikkate alarak Ha
tay konusunda uyuşmazlığa son vermek 
amacıyla Türkiye ile ikili görüşmelere ra
zı oldu. Haziran 1938'de Antakya'da baş
layan görüşmeler sonucunda 3 Temmuz 
1938'de Türk-Fransız Askeri Antlaşması, 
4 Temmuz'da da Türk-Fransız DostlukAnt
Iaşması imzalandı, seçimler tamamlandı. 
Nihayet 2 Eylül 1938'de Hatay Meclisi açıl
dı ve Hatay Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilan 
edildi. Tayfur Sökmen cumhurbaşkanlığı-

. na seçildi. Hatay Devleti Meclisi 23 Hazi
ran 1939'da Türkiye'ye ilhak kararı aldı ve 
Hatay Devleti'ne son verdi. Cumhurbaş
kanlığı görevi sona eren Tayfur Sökmen 
1950'ye kadar Antalya, 1950-1954'te Ha
tay milletvekili olarak Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nde yer aldı. 7 Haziran 1968'de 
kontenjan senatörlüğüne seçildi. Bu göre
vi 2 Haziran 1974 tarihine kadar devam 
etti, ardından siyasi hayatı sona erdi. 3 
Mart 1980'de vefat etti ve İstanbul'da Zin
cirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Hatay'm 
Kurtuluşu İçin Harcanan Çabalar adlı 
bir kitabı vardır (Ankara 1978) . 
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SÖKMEN b. ARTUK 
(ö. 498/1 104) 

Artuklular'ın 

Hısnıkeyfa kolunun kurucusu 
(1102-1104). 

_j 

Artuklu Beyliği'nin atası Artuk b. Ek
sük'ün oğludur. Artuk Bey'in Kudüs Sel
çuklu valisi iken ölümü üzerine ( 484/109 I) 
Suriye ve Filistin Selçuklu Devleti Hüküm
dan Tutuş onun yerine iki oğlu Sökmen ile 
Necmeddin İlgazi'yi tayin etti. Sökmen ve 
İlgazi, Suriye ve el-Cezlre'de meydana ge
len siyasi ve askeri olaylar sebebiyle de
vamlı olarak Kudüs'te kalamadıklarından 
şehri naibleri vasıtasıyla idare ettiler. 

Tutuş'un ölümünün (488/1095) ardından 

yerine geçen oğlu Rıdvan, daha önce ba
basının hakimiyetinde olan Diyarbekir böl
gesini ele geçirmek için yola çıkıp Tutuş'un 
486'da (1093) Sökmen'e ikta etmiş oldu
ğu Suruç'a (SerCıç) yönelince Sökmen on
dan önce şehre gidip savunma önlemleri 
aldı. Bunun üzerine Rıdvan Halep'e dön
dü ve bu defa Dımaşk'ta kendisinden ay
rı bir Selçuklu Melikliği kuran kardeşi Du
kak'a karşı savaş hazırlıklarına başladı. Bu 
sırada Suruç'ta bulunan ve kalabalık bir 
Türkmen kuwetine sahip olan Sökmen'i 
kendisine yardım için Halep'e davet etti. 
Sökmen de emrindeki kuwetlerle Fırat'ı 
geçtikten sonra yolda rastladığı Rakka 
Emlri Yusuf b. Abak'la beraber Halep'e yö
neldi. Sökmen ve Yusuf'un kendisine sai
dıracakları endişesine kapılan Rıdvan on
ları Mercidabıkyakınlarında karşıladı. Sök
men, Rıdvan'la savaşmak niyetinde olan 
Yusuf'tan ayrılıp Rıdvan'la birlikte Halep'e 
geldi. Rıdvan gösterdiği bu sadakatten do
layı Maarretünnu'man'ı Sökmen'e verdi. 
Dukak'a karşı Dımaşk'a saldırıya geçen 
Rıdvan'ın yanında yer alan Sökmen, bu 
sırada kardeşi İlgazi'nin Dukak tarafından 
hapsedildiğini öğrenince Kudüs'e giderek 
kardeşinin naiblerini bertaraf edip şehrin 
yönetimine tek başına hakim oldu ( 489/ 

1096) . Suriye ve Filistin Selçuklu Devleti'
nin Halep ve Dımaşk merkez olmak üzere 
ikiye ayrılmasıyla zayıf duruma düşmesini 
fırsat bilen Mısır Fatımi Halifesi Müsta'li
Billah, Efdal b. Bedr el-Cemal'i kumanda
sında bir ordu göndererek Kudüs'ü işgal 



etti (Şaban 491 /Temmuz ıo98ı. Sökmen, 
daha sonra buraya geldiği anlaşılan kar
deşi İlgazi ve bütün Artuklu ailesi men
suplarıyla beraber Kudüs'ten ayrılıp Ha
lep'e Melik Rıdvan'ın yanına gitti (Muhar
rem 490 1 Aralık ı 096- Ocak ı 097ı. Bu sı
rada Dukak Halep çevresini yağmalamaya 
başlayınca Rıdvan, Sökmen ve diğer müt
tefikleriyle birlikte kardeşinin üzerine yü
rüdü. Sökmen, Kuvayk çayı kıyısında ya
pılan savaşta (5 Reblülahir 4901 22 Mart 
ı 097ı büyük cesaret ve kahramanlık gös
terdi (İbnü'l-Adlm, ll. ı 26ı Aynı yıl Müs
ta'li-Billah Rıdvan'a haber gönderip Fatı

miler adına hutbe akutursa Dukak'a kar
şı kendisini destekleyeceğini bildirdi. Rıd

van'ın bu teklifi kabul edip Fatımiler adı
na hutbe akutması Sünni İslam dünyasın
da büyük tepkiyle karşılandı. Bu uygulama
ya karşı çıkan emirlerin başında yer alan 
Sökmen hutbenin tekrar Abbasiler adına 
okunmasında önemli rol oynadı. 

Haçlılar'ın Antakya yönüne harekete geç
meleri üzerine Vali Yağısıyan, başta Büyük 
Selçuklu Sultanı Berkyaruk olmak üzere 
Musul Selçuklu Valisi Kürboğa, Dımaşk ve 
Halep Selçuklu melikleri Dukak ve Rıdvan, 
Humus Emiri Cenahüddevle Hüseyin, Sin
car Emiri Arslantaş ve Suruç Emiri Sök
men'e haber göndererek Antakya'ya yar
dıma gelmelerini istedi. Adı geçen emir
ler arasında yapılan toplantıda Sökmen, 
önce Diyarbekir bölgesine gidilip burayı 

hakimiyet altına aldıktan sonra buradan 
sağlanacak kuwetlerle Haçlılar'a karşı sa
vaşılmasını teklif etti. Teklifinin kabul edil
memesine kızan Sökmen, Rıdvan'ın safla
rından ayrılıp Dukak'ın tarafına geçti. Haç
lılar'ın Antakya'yı işgali üzerine (49l/l098ı 
Selçuklu ordusu Musul Valisi Kürboğa ku
mandasında harekete geçti. Bu orduya di
ğer emir ve meliklerle birlikte Sökmen de 
katıldı. Kürboğa'nın isabetsiz kararları yü
zünden beraberinde bulunan emirler Sel
çuklu ordusundan ayrılırken Sökmen de 
bir süre daha savaştıktan sonra çekilmek 
zorunda kaldı. 

Sökmen. yönetimini yeğeni Belek b. Beh
ram'a bıraktığı Suruç'un Urfa kontu l. Ba
udouin tarafından işgal edilmesi yüzün
den (Temmuz-Ağustos 1098ı şehri geri al
mak için harekete geçti. Şehrin senyörü 
Foulque de Chartres ve yeni Urfa kontu 
ll. Baudouin beraberlerindeki Ermeni as
kerleriyle birlikte Suruç'u savunmaya baş
ladılar. Yapılan şiddetli savaş sonunda Haç
lı ve Ermeni kuwetleri ağır bir yenilgiye uğ
ratıldı. Ölüler arasında Foulque de Chartres 
de bulunuyordu. ll. Baudouin güçlükle Ur
fa'ya kaçtı (Rebiülewel 4941 Ocak ı 10 I ı 

Hayatlarından endişeye kapılan hıristiyan 

halkı, Latin Piskoposu Benedict ile birlik
te iç kaleye çekilerek Sökmen'in kuwetle
rine karşı direnişi sürdürdüler. Bunun üze
rine Sökmen iç kaleyi kuşatıp şiddetle sı
kıştırmaya başladı. öte yandan Urfa'ya kaç
mış olan ll. Baudouin, Antakya'ya giderek 
oradan sağladığı yeni kuwetlerle Suruç'a 
yönelip savaşa katılınca Sökmen iç kaleyi 
kuşatmaktan vazgeçip Il. Baudouin ile sa
vaşa girişti. Urfa kontunun Suruç'a gelip 
savaştığını haber alan iç kaledeki halk aşa
ğı inip Türk kuwetleriyle yeniden savaşa 
başladı. Sökmen düşman kuwetlerini boz
guna uğratmak üzereyken bir bölüm Türk
men'in kendisinden ayrılıp savaş meyda
nını terketmesi yüzünden Suruç'tan çe
kilmek zorunda kaldı. Böylece Suruç yeni
den Haçlılar'ın işgaline uğramış oldu. 

Musul Selçuklu Valisi Kürboğa, imildüd
din Zengi b. Aksungur ile birlikte İnaloğul
ları'nın elinde bulunan Amid'i kuşatma
ya başlayınca ( 494/ll O ı ı şehrin emiri İb
rahim b. İnal bu sırada Suruç'u terketmiş 
bulunan Sökmen'den yardım istedi. Sök
men yeğeni Yaküti ile birlikte İbrahim'in 
yardımına gitti. Çarpışmalar sırasında Ya
küti, Kürboğa kuwetleri tarafından esir 
alındı ve Mardin Kalesi'ne hapsedildL Kür
boğa, savaşı kazanmasına rağmen sağlam 

s urlara sahip olan Amid'i ele geçiremeye
ceğini aniayıp buradan ayrıldı. 

Bu olayın ardından Cezire-i İbn Ömer 
hakimi Çökürmüş'ün saldırısına uğrayan 
Musul hakimi Türkmen MO.sa. Diyarbekir 
bölgesinde bulunan Sökmen'e haber gön
derip kendisine hakimiyetinde bulunan Hıs

nıkeyfa (Hasankeyf) ile birlikte 10.000 dinar 
vereceğini, buna karşılık Musul'a yardımı

na gelmesini bildirdi. Sökmen'in Türkmen 
Musa'nın yardımına gittiğini öğrenen Çö
kürmüş hemen kuşatmayı kaldırıp Mu
sul'dan ayrıldı. Türkmen MO.sa, Sökmen'i 
karşılamaya giderken bir suikast sonucu öl
dürüldü. Sökmen, Musa'nın kendisine ver
meyi vaad ettiği Hısnıkeyfa kalesini Mu
sa'nın buradaki nilibierinden teslim aldı 
(495/1 ıo2ı. Böylece Hısnıkeyfa'ya hakim 
olan Sökmen burada ilk Artuklu Beyliği'ni 
kurdu. 

Necmeddin İlgazi, Büyük Selçuklu Dev
leti tahtında hak iddia eden Melik Muham
med Tapar'ın Bağdat şahnesi idi. Selçuklu 
Sultanı Berkyaruk'un Gümüştegin el-Kay
sari'yi Bağdat şahneliğine tayin etmesi 
üzerine İlgazi bu sırada Hısnıkeyfa'da bu
lunan Sökmen'e haber gönderip yardım is
tedi. Bağdat'a hareket eden Sökmen, yo
lu üzerinde bulunan Tikrit'i işgal ettikten 
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sonra Bağdat yakınlarındaki Remle'de ka
rargah kurdu. Kendisine katılan İ lgazi ve 
Hille Emlri Seyfüddevle Sadaka ile birlik
te Bağdat civarında bulunan Düceylırma
ğı yöresindeki bütün köyleri yağmaladı. 
Çevrede şiddetli bir yiyecek sıkıntısının 
başlaması ve halkın güç duruma düşmesi 
üzerine Halife Müstazhir-Billah şahne Gü
müştegin' i Bağdat'tan uzaklaştırdı ve İl
gazi şahnelik görevine iade edildi. 

Sökmen, yeğeni Ali'nin Mardin'i Çökür
müş'e teslim etmek istediğini öğrenince 
Mardin' e yürüyüp şehri onun elinden al
dı. Buna karşılık kendisine Cebelcur'u (Ça
pakçurı verdi ( 496/ll o3ı. Aynı yıl yeğeni 
Yaküti'nin öldürülmesinden sonra Re'
sül'ayn da Sökmen'in hakimiyetine girdi. 
Böylece Sökmen askeri ve iktisadi açıdan 
Diyarbekir bölgesinin Hısnıkeyfa ve Mar
din gibi iki büyük merkezini egemenliği al
tına almış oldu. Ancak Diyarbekir bölgesi 
sadece iki yıl ( ı ı o 2- ı ı 04 ı Sö km en 'in ida
resinde kaldı. Onun 498'de (ll04ı ölümüy
le beylik Mardin ve Hısnıkeyfa Artukluları 
olmak üzere iki kala ayrıldı. 

Urfa Kontu ll. Baudouin ve kardeşi Jos
celin'in çok sayıda Türkmen'in bulundu
ğu Diyarbekir bölgesiyle Suriye'nin bağlan
tısını kesrnek amacıyla iç karışıklıkların hü
küm sürdüğü Harran'ı kuşattıklarını ha
ber alan Sökmen, Çökürmüş'le araların
daki düşmanlığı bir tarafa bırakarak ha
rekete geçti ve 10.000 kişilik bir kuv
vetle Re'sül'ayn'a geldi. Sökmen ile Çö
kürmüş. 9 Şaban 49Tde (7 Mayıs 1104ı ll. 
Baudouin ve Joscelin'in kuwetleriyle sava
şa tutuştular. Sökmen ve Çökürmüş, Haç
lılar'ı Belih çayı yöresinde pusuya düşürüp 
büyük bir kısmını kılıçtan geçirdiler. Il. Ba
udouin ve Tel Başir Senyörü Joscelin de 
Courtenay esir alınarak Sökmen'in çadı
rına götürüldü. Antakya Prinkepsi Bohe
mund ve Tankred ani bir saldırıya geç
mek üzere bir tepenin arkasında bekli
yorlardı. Haçlı ordusunun bozguna uğra

dığını görünce geceleyin gizlice kaçmak 
zorunda kaldılar. Böylece Haçlılar'a ilk bü
yük darbeyi vuran Sökmen düşmanları bir 
süre takip edip geri döndü. Haçlı Kontu 
ll . Baudouin'in Çökürmüş'ün adamları ta
rafından fidye amacıyla kaçırıldığını gören 
askerlerinin öfkesini de, "Müslümanların 
bu gazadan duydukları sevinç bizim ara
mızdaki karışıklıktan dolayı kedere dön
mesin" diyerekyatıştırdı. Daha sonra esir 
alınan veya öldürülen Frank askerlerinin 
elbiselerini askerlerine giydirerek başta Şa
bahtan (Şeyhanı bölgesindeki bazı kaleler 
olmak üzere civardaki birçok Haçlı kalesi
ni kolayca ele geçirdi. Ardından Hısnıkey-

393 



SÖKMEN b. ARTUK 

fa'ya dönen Sökmen'in yiğitliği ve savaş 
kabiliyeti bütün İslam dünyasına yayıldı. 

498 (1104) yılında Haçlı saldırıları karşı

sında çok güç duruma düşen Trablusşam 
Emiri Fahrülmülk İbn Ammar, Sökmen'i 
yardımına çağırdı ve kendisine istediği ka
dar para ve asker vereceğini bildirdi. Sök
men, Trablusşam'a sefer hazırlıklarına baş

ladığı sırada Dımaşk Emiri Tuğtegin, Sök
men'e bir mektup göndererek ölmek üze
re olduğunu. ölümünden sonra Dımaşk'ı 
koruyacak bir kimsenin bulunmadığını, 
Haçlılar'ın şehri kolayca işgal edebilecek
lerini bildirdi ve Dımaşk'a hakim olmasını 
vasiyet etti. Sökmen de Dımaşk'ın korun
masının İslam alemi için daha önemli oldu
ğunu düşünüp Dımaşk'a hareket etti. Bu 
arada Tuğtegin'in vasiyetini ve Sökmen'in 
şehri teslim almak için gelmekte olduğu
nu öğrenen maiyeti endişeye kapılıp Tug
tegin'e bu teklifin isabetli olmadığını söy
lediler ve Sökmen'i şehre sokmamak için 
bazı tedbirler aldılar. Dımaşk yakınlarında

ki Karyeteyn'e gelmiş olan Sökmen difteri 
hastalığına yakalandı. Durumunun ağırlaş

tığını gören yakın adamları Hısnıkeyfa'ya 
geri dönmesi tavsiyesinde bulundularsa 
da o kabul etmedi. Bir süre sonra hasta
lığı daha da arttı, 1 Safer 498'de (23 Ekim 
1104) Karyeteyn'de öldü ve Hısnıkeyfa'ya 
götürülüp orada defnedildi {ibnü'l-Kala
nisl, s. 147; ibnü'l-Eslr, X, 390). Hısnıkey
fa'da ilkArtuklu Beyliği'ni kuran Muinüd
devle Sökmen çok zeki, kabiliyetli, ileri gö
rüşlü, iyilikyapmayı seven, dindar bir Türk
men beyi idi. Babası Artuk Bey gibi savaş 
yöntem ve tekniğini iyi biliyordu. İslam 
topraklarında devamlı olarak ilerleyen ve 
hakimiyet sahalarını genişleten Haçlılar'a 
karşı kazandığı Belih çayı zaferiyle müslü
manların Haçlılar karşısındaki gerHeyişini 

durdurmayı ilk defa o başarmış, böylece 
İslam aleminde Haçlılar'a karşı direnme, 
savunma ve h ücum enerjisinin doğmasına 
sebep olmuştur. Ölümünden sonra Hısnı
keyfa ve Mardin'de oğlu İbrahim hüküm 
sürmüştür. 
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SÖMÜRGECİLİK 
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"Bir devletin kendi sınırları dışında kalan 
genelde deniz aşırı toprakları askeri mü
dahale başta olmak üzere çeşitli yollarla 
ele geçirmesi ve orada hakimiyet kurup 
yerli toplumlar üzerinde siyasi, iktisadi ve 
kültürel alanlarda üstünlük sağlayarak bun
ların her türlü imkanlarını kendi menfaati 
için yağmalaması" şeklinde tarif edilebilen 
sömürgecilik, Antikçağ'dan modern za
manlara kadar gelen bir süreç içinde fark
lı şekillerde uygulanmış ve uluslararası iliş
kilerin en kapsamlı anlaşmazlık ve çatış
ma konularından biri haline dönüşerek in
sanlık tarihini utanç verici sayfalarla dol
durmuştur. Tarzını ve görüntüsünü değiş

tirmiş olmakla birlikte günümüzde de de
vam eden sömürgeciliğin bütün yönleriy
le sistemli bir şekilde uygulanması XVI. 
yüzyılın başlarına rastlamaktadır. 

Antikçağ'dan itibaren kendi bölgelerinde 
güçlenen pek çok devlet, hakimiyet alanla
rı dışındaki yerlere vatandaşlarından oluş

turdukları küçük toplulukları gönüllü ve
ya zorunlu olarak yerleştirmiştir. Başlan
gıçta bu yerleşmelere işaret etmek üze
re Latince colunus ve colonia kelimeleri 
ortaya çıkmıştır. Bunlardan colonia (bir ye
re göçüp yerleşme) Roma İmparatorluğu 
döneminden itibaren "sömürge" anlamın

da kullanılmış ve daha sonra bundan co
loniser (sömürgeleştirmek) ve colonisa
tion (sömürgeleştirme) gibi kelimeler tü
retilmiştir. Özellikle modern dönemde sö
mürgeleştirmeye ve sömürgeciliğe Arap
ça'da isti'mar, sömürgeleştirilen yere müs-

ta'mere, Türkçe'de ise müstemleke denil
miş ve sömürmek fiilinden sömürge ve 
sömürgecilik kelimeleri türetilmiştir. 

XIX. yüzyılın ortalarında giderekyaygın

laşan ve XX. yüzyılın başında yeryüzünün 
birkaç ülkesi hariç tamamını işgal ederek 
sömürgeleştiren Avrupalı büyük güçler, 
tarihte en fazla Roma dönemindeki sö
mürgeci teşkilatianma ve askeri güç kul
lanımı usulünden etkilenmiştir. Romalılar 

da modern Avrupa sömürgeciliğinde oldu
ğu gibi yeriiierin imkanlarına el koymakla 
yetinmeyip onlara köle muamelesi yap
mıştır. Milartan sonra V. yüzyılın ikinci ya
rısında Batı Roma'nın özellikle Kuzey Afri
ka'daki sömürgelerinde Vandallar tarafın

dan yenilgiye uğratılmasıyla birlikte büyük 
bir çöküntü yaşaması, böylece Eskiçağ'ın 
sona erip Ortaçağ'ın başlamasıyla birlikte 
Akdeniz havzasında Bizans hakimiyeti üs
tünlük kazanmış, Roma döneminin ben
zeri olan uygulamalar bu dönemde de de
vam etmiştir. 

Yeni bir çağın başlamasıyla oluşan dö
nüşüm, İslamiyet'in Arap yarımadası sınır
larını aşarak Asya, Afrika ve İber yarıma
dasından Avrupa'nın batı bölgelerine ka
dar yapılan fetih hareketleriyle hız kazan
mıştır. Bu yayılma yeryüzünün en uzun 
ömürlü imparatorluğu olarak kabul edi
len Roma hakimiyetine göre çok ciddi fark
lılık arzetmekteydi. Çünkü ilk defa Medi
ne'de şekillenen İslam devletinden başla
yarak Osmanlı Devleti'nin sona ermesine 
kadar Asya, Afrika ve Endülüs'te kurulan, 
sayıları 200'ü geçen müslümanların ida
resindeki devlet yapılanmalarında Antik
çağ, Ortaçağ, Yeniçağ ve özellikle modern 
çağdaki Avrupalılar'ın başlattığı sömürge
leştirme faaliyetlerinin temel gerekçeleri
ne ve hedeflerine rastlanmamaktadır. Av
rupa sömürgeciliğinde öne çıkan şey güç
lünün oluşturduğu hukukun geçerli olma
sı anlayışı İslam idarelerinde bunun ya
nında hukuk gücünün de yer alması ilke
sine dönüşmüş ve bu ikisinin birlikte yü
rütülmesiyle farklı bir adalet anlayışı orta
ya çıkmıştır. İslam fetihleri tek bir mille
tin yönetiminde devam etmeyerek Arap
lar'dan İranlılar'a, Türkler'e, Berberiler'e, 
zenci toplumlara, hatta Güney Asya top
lumlarına kadar yaygınlık kazanmış ve fet
hedilen ülkelerin insanları kısa zamanda 
fatihler arasında yer almıştır. 

İslamiyet'in hızlı yayılışı karşısında hı
ristiyan dünyası özellikle Avrupa kıtasının 
içine kapanmak zorunda kaldı ve Akdeniz 
havzasıyla irtibatını müslümanlarla iş bir
liğine dayalı olarak yürütebildL Bu durum-


