
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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"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-



dan büyük rahatsızlık duyan papalık Av
rupa' daki iktidarları devamlı şekilde tah
rik ederek bir taraftan İber yarımadasın
daki Endülüs'ü müslüman hakimiyetin
den kurtarmaya gayret etmekte ve daha 
önemlisi Kudüs'ün de içinde bulunduğu 
Ortadoğu, Mısır, Kuzey Afrika ve Anado
lu'daki İslami idareleri ortadan kaldırmak 
için her yolu denemekteydi. Nihayet dün
ya tarihinin en önemli olaylarından biri ola
rak kabul edilen Haçlı seferleriyle birlikte 
doğrudan müslümanların yaşadığı ülkeler 
hedef alındı, böylece buraları eskiden ol
duğu gibi yeniden sömürgeleştirme mü
cadelesi başlatıldı. XI. yüzyılın sonlarından 
XV. yüzyılın sonunda Endülüs'teki son 
müslüman hanedam olan Nasrller'in yıkılı
şma kadar uzanan üç asırda İslam devlet
leriyle papalık merkezli hıristiyan güçler 
arasında büyük savaşlar cereyan etti. Bu 
anlamda Papa II. Urban'ın çağrısıyla baş
latılan Haçlı seferlerinden ilki 1 099 yılında 
Kudüs'ün ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Bu 
seferlerin başarılı olduğu dönemlerde hı
ristiyan güçleri Güneydoğu Anadolu'dan 
Suriye ve Lübnan dahil Filistin'e kadar ya
yılarak islam hakimiyetindeki toprakların 
belli bir kısmını işgal ettiler. 

IX. (XV.) yüzyılın sonlarında yoğunlaşan 
coğrafi keşifler neticesinde ele geçirilen 
yerler yüzünden birbiriyle büyük bir reka
bete girişen Portekiz ve ispanya arasında 
papanın da aracılığıyla Tordesillas Antiaş
ması imzalandı ( 7 Haziran 1494). Buna gö
re Batı Afrika açıklarındaki Yeşilburun ada
sının (Cabo Yerde Island) 370 deniz mili 
batısından geçen bir meridyen çizildi ve 
Avrupa dışındaki kara parçalarından batı 

yarımkürede kalanlardan ele geçirilecek 
olanlar İspanya'ya, doğu yarımkürede ka
lanlar ise Portekiz'e ait olacaktı. Bu ant
laşma modern sömürgecilik yolundaki ilk 
uluslararası antlaşmadır. Böylece modern 
sömürgeciliğin iki öncü ülkesi aralarındaki 
rekabete son verip yeni topraklar ele ge
çirmekte gecikmedi. İspanya, Kristof Ko
lomb kumandasında Yeni Dünya olarak ad
landırılan Amerika kıtasını sömürgeleştir

meye girişirken Portekiz, Vasco da Gama 
öncülüğünde 1498 yılında Afrika'nın batı 
kıyılarını dolaşıp Ümitburnu'na ulaştı ve 
buradan Hindistan'a kadar uzanan bölge
de geniş bir hakimiyet alanı oluşturdu. Al
man imparatorluk tacına da sahip olan is
panya Kralı Karlos (V. Karl), Akdeniz hav
zasını da idaresine almak istiyordu. Nite
kim Fas'tan başlayarak 1S10 yılına kadar 
geçen sürede bugünkü Libya'nın başşeh
ri Trablusgarp dahil bölgedeki bütün ma
halli müslüman idarelerine son verdi veya 

kendisine tabi kıldı, yerleşim yerlerinin ta
mamına yakını tahrip edildi. Benzeri isti
la ve yıkım hareketlerini Portekiz de 1 SOS'
te Mozambik'te başlattı. 1 S 17 yılında Ci d
de önüne kadar ulaşan donanmasıyla Hint 
Okyanusu sahillerinde ve Kızıldeniz çevre
sinde müslümanların hakimiyetinde bulu
nan kırk civarındaki şehir devletini yakıp 
yıktı ve müslüman ahalinin çoğunu kat
letti. Dönemin iki güçlü İslam devletinden 
biri olan Memlükler. Hint Okyanusu ve Kı

zıldeniz havzasında Portekizliler'e engel 
olamadılar ve yenik düştüler. Daha ziyade 
Avrupa'da hıristiyan güçleriyle mücadele 
eden Osmanlı Devleti, Afrikalı müslüman
ların yardım taleplerine cevap vererek 1 S 16 
yılından 1 S74 yılında Tunus'un kesin biçim
de Osmanlı idaresine alındığı döneme ka
dar Kuzey Afrika bölgesini İspanyol istila
sından ve buna dayalı sömürgeleştirilme 
tehlikesinden kurtardı. Yine Cidde önüne 
gelen Portekiz donanması. 1S17'de Kahi
re'deki Memlük hakimiyetine son veren 
Yavuz Sultan Selim'in gönderdiği bir do
nanmayla Kızıldeniz havzasından Hint Ok
yanusu'na püskürtüldü. Burada Pir! Re
is'in kumandasında Hint Kaptanlığı adıyla 
bir deniz gücü kurularak Basra körfezi, 
Arap yarımadası ve Kenya'ya kadar uza
nan Doğu Afrika sahillerindeki müslüman 
idareleri Portekiz istilasından kurtarılarak 
uzun müddet sömürgeleştirilmeleri en
gellendi. XVI. yüzyılın başından itibaren 
yaşanan bu süreçte Osmanlı Devleti, Af
rika kıtasının batı sahilleri hariç büyük bir 
kısmını, Arap yarımadasının Yemen dahil 
tamamına yakınını sömürgeci girişimiere 
karşı muhafaza altına aldı ve bu durum 
XIX. yüzyılın ikinci yarısına kadar devam 
etti. Bunun dışında Hindistan ve Açe da
hil Endonezya'daki müslümanlara da yar
dım eli uzatılarak sömürgeci Portekiz ve 
Hollanda donanmalarının onlara daha faz
la zarar vermelerinin önüne geçildi. 

Amerika kıtası yerlilerinin yardımına ko
şacak herhangi bir devlet bulunmadığı için 
onların ülkeleri kısa zamanda istila edildi, 
toprakları ellerinden alındı, büyük bir ço
ğunluğu soy kırımı derecesinde katliama 
maruz bırakıldı ve kültür varlıkları tama
men tahrip edildi. Yeni sömürgelerde bü
yük ölçüde yok edilen insan gücünün yeri
ne geçmek üzere Osmanlı Devleti'nin ha
kimiyet ve nüfuz alanı dışında kalan Batı 
ve Güney Afrika sahillerinden XIX. yüzyı
lın ikinci yarısına kadar devam eden dört 
asırlık zaman içinde başta Portekizliler ol
mak üzere ispanyollar, Hollandalılar, Fran
sızlar, İngilizler ve diğer Avrupa devletleri
ne mensup tüccarlar tarafından 100 mil-
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yon civarında insan köleleştirilip götürül
dü. Tarihte benzerine rastlanmayan şekil
de yürütülen köle ticaretinde Afrika'nın 
hür insanları bir ticaret malı haline geti
rilerek kıtalar arası kurulan köle pazarla
rında satıldı. 

Modern çağda Avrupalılar'ın başlattığı 
sömürgeleştirme faaliyetlerini haklı gös
terme düşüncesi XIX. yüzyılda kuwet ka
zandı ve II. Dünya Savaşı sonrasına kadar 
devam etti. Savaşın bitmesiyle birlikte sö
mürgecilik farklı toplumların bir arada ya
şamasına engel bir durum olarak görül
meye başlandı. Öte yandan sömürgelerde 
bağımsızlık mücadeleleri yaygınlaştı . Bu 
mücadeleler sonunda bazı ülkeler bağım

sızlıklarına kavuşmalarına rağmen ekono
mik anlamda eski sömürgeci devletlerin 
denetimi altında tutuldu. Sömürgeciliğin 
Avrupa toplumlarınca benimsenmesinde 
veya sömürgeleştirme adına yapılanların 
insan haklarını ihlal ettiği ileri sürülerek 
karşı çıktimasında din adamları, filozoflar, 
siyaset bilimciler ve devlet adamlarının 
önemli payı oldu. İspanyol asıllı ilahiyatçı 
ve siyaset teorisyeni Francisco de Vitoria 
( ö 1546), Avrupalılar'ın sömürgeleştirdik
leri yerlerdeki toplumların hukuki ve ah
laki hakları olduğunu savunanların başın
da gelmekteydi. F. de Vitoria, insanın te
mel haklarından olan hayat ve hürriyet 
hakkına saygı gösteren bir sömürgeciliği 
ve hıristiyanlaştırma hareketini övmektey
di. Hallandalı hukukçu Hugo de Groot (ö. 

1645). Avrupa'da mezhep kavgalarının ve 
sömürgecilik rekabetinin en fazla yaşan

dığı dönemde özellikle sömürgelerde yer
Iilere karşı takınılan tavır karşısında her in
sanın sahip olması gereken tabii haklarını 
savunarak uluslararası hukuk alanının ön
cülerinden oldu. 

Avrupa devletlerini sömürgeciliğe sev
keden önemli etkenlerden biri ekonomik 
istismar yanında stratejik gerekçeler olup 
(monopolitik ticaret sistemi) birbirlerine 
rakip konumundaki ülkeler, ortaya yeni 
sömürgecilerin çıkmasını engellemek ve 
ticareti başkalarını karıştırmadan anava
tan-kolani ikilemiyle sürdürmek istemek
teydi. Bu anlamda merkantilist önlemler 
alınır, mal taşımacılığının anavatan bandı
rasıyla yapılmasına , ucuz ham madde te
mini ve işlenmiş malların ihracına önem 
verilir, anavatan pazarı sömürgelerin ak
sine yüksek gümrük duvarlarıyla korunur
du. Öte yandan yeryüzünün önemli nok
taları ele geçirilerek diğer devletlerin giri
şimleri kontrol altında tutulmaktaydı. Yi
ne köle ticaretindeki tekel mümkün mer
tebe korunup belli şirketlerin yararı gö-

395 



SÖMÜRGECiLiK 

zetilmekteydi. Akdeniz'de Cebelitarık Bo
ğazı , Basra körfezinin Arap yarımadası kı
yıları, Kızıldeniz'de Babülmendep Boğazı, 
Hint Okyanusu adaları bu açıdan son de
rece önemli stratejikyerler arasındaydı. 
XIX. yüzyılda sanayileşme ve teknolojik ge
lişmenin de verdiği imkantarla kendi din 
ve kültürlerini üstün gösterip sömürülen 
ülkelerdeki insanların alt tabakadan oldu
ğunu iddia ederek onları "medenileştir
me" hakkını kendilerinde görmekteydiler. 
Bununla beraber bu zihniyet değişikliği, 
daha önceki yüzyılda kitleleri köleleştir
mekle kalmayıp insandan dahi saymayan 
sömürgecilere göre özverili bir davranış 
sayılır. 

Sömürgecilerin en önemli faaliyetlerin
den biri, Hıristiyanlığı sömürülen ülkelerin 
yerlilerine kabul ettirmeleridir. Bu anlam
da en büyük desteği başta Katalik ve Pro
testan kiliseleri verirken Anglikan kilisele
ri ve diğerlerinin de bu konuya büyük kat
kıları oldu. Böylece Latin Amerika, Güney 
Asya ve Sahraaltı Afrikası'nda misyoner
ler vasıtasıyla geniş kampanyalar yürütü
lerek Hıristiyanlık büyük bir hızla yayıldı. 
Cizvitler Çin, Hindistan ve Japonya'da hep 
ön planda olurken Protestan papazları özel
likle Madagaskar, Çin ve Havai'de etkili ol
dular. Hz. lsa'nın mesajını yayma bahane
siyle oralara giderken devletleri de onla
rı ordularıyla tehlikelere karşı koruyordu. 
Amerika'da XVI. yüzyıl öncesinde hiç hıris
tiyan nüfus yokken bugün 1 milyara yak
laşan nüfusuyla kıtada yaşayanların tama
mına yakınını hıristiyanlar oluşturmakta

dır. Yine 1900'lerin başında Afrika kıta
sında toplam 1 o milyon civarında tahmin 
edilen hıristiyanların sayısı bugün 1 mil
yarı aşmakta olan nüfus içinde 350 mil
yon civarındadır. Asya'da yine misyoner
lik faaliyetleri neticesinde hıristiyan olan
ların sayısı 300 milyondan fazladır. XV. yüz
yılda başlayıp XX. yüzyılın ikinci yarısında 
sona eren modern Avrupa sömürgeciliği 
dört aşamalı bir süreç takip etmiştir. Bun
lardan birincisi 1763 Paris Antiaşması'na 
kadar devam ederken ikinci dönem 1875 
yılına, üçüncü dönem ı. Dünya Savaşı'nın 
başladığı 1914 yılına ve sonuncusu ll. Dün
ya Savaşı'nın bittiği 1945 yılına kadar sür
dü. Bundan sonrası 1970'1i yılların ortala
rına kadar bütün sömürgeterin bağımsız
lıklarını elde ettikleri dönem olarak kabul 
edilmektedir. 

XVI. yüzyılda büyük bir sömürge impa
ratorluğu kuran Portekiz ve İspanya'yı Hol
landa ve İngiltere takip etti. Özellikle Kra
liçe Elizabeth zamanında İngiltere dikka
tini deniz aşırı ülkelere verip yeni sömür-
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geler elde etmeye yöneldi. XIX. yüzyılın 
başında bütün sömürgecilerin önüne ge
çerek büyük bir üstünlük sağladı. Yaşa
nan sonu gelmez savaşlar kıta Avrupa'sı
nı parçalanmaya sürüklerken İngiltere el
de ettiği refah düzeyi, nüfusunun hareket
liliği ve ekonomisinin yayılmasıyla dünyayı 
sömürgeleştirme faaliyetinde öne çıktı ve 
bu alandaki başarılarıyla diğer Avrupalı sö
mürge idarecilerine örnek oldu. İngiltere'
nin bu yüzyılda sömürgeleştirdiği ülkele
rin toplam yüzölçümü 35 milyon km2 'yi 
bulurken bu ülkeyi 12,5 milyon km2 ile 
Fransa takip ediyordu. 

Giderek güçlenen Almanya'da sömürge
cilik konusu XIX. yüzyılın ikinci yarısında 
ciddi tartışmalara yol açtı . XVI. yüzyılın bü
yük Alman tüccar ailesi Welserler tarafın
dan Venezuela'da elde edilen ticaret kolo
nisi ve XVII. yüzyılda Brandenburg 1 Prus
ya Dukalığı'nın Batı Afrika'daki kolonisi ka
lıcı olmadı. XIX. yüzyılın başlarından itiba
ren Alman sömürgeciliğinin fikir babaları, 
sömürgeciliği refah kaynağı ve artan nüfu
sun başka yerlere dağıtılması için önemli 
bir fırsat olarak görmekteydi. Böylece Al
manya, Güneybatı Afrika'da bugünkü Na
mibya'yı, Doğu Afrika'da Zengibar Sultan
lığı'nın hakimiyetinde olan Tanzanya ve çev
resini, Batı Afrika'da Togo ve Kamerun'u, 
Okyanusya bölgesinde kısmen de olsa Ye
ni Gine'yi sömürgeleştirdi. Ancak uzakyer
lerdeki yerleşimterin bir iki nesil içinde AI
manlık'tan uzaktaşılmasına yol açtığı ger
çeğinden hareketle bilhassa asrın son çey
reğine doğru ekonomik bir değer arzeden 
başlıca parçaları çoktan paylaşılmış olan 
dünyada kendilerine pek de yer kalmadığı
nı görerek gözlerini coğrafyalarının uzan
tısında yer alan Osmanlı Devleti'nin zen
gin ve bilkir topraklarına diktiler (Drang 
nach Osten politikası). 

Almanya'dan sonra Avrupalı devletler 
içinde sömürgecilik faaliyetlerine en son 
katılan devletler arasında Belçika ve İtal
ya gelmektedir. Sömürgeci devletler Afri
ka'yı paylaşmak, sömürge meselelerini mo
dern hukuk kurallarına bağlamak ve ara
larındaki sürtüşmeleri ortadan kaldırmak 
amacıyla Almanya'da bir araya gelerek bir 
antlaşma imzatadılar (Kasım 1884). Belçi
ka Kralı ll. Leopold, 1870 yılından itibaren 
sömürge haline getirmek üzere bugünkü 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile şahsen 
ilgilendi. Bu amaçla 1884'te bir tür sömür
ge örgütü olan Uluslararası Kongo Derne
ği'ni kurdu ve daha sonra burası Bağım
sız Kongo Devleti adıyla sömürge haline 
getirildi ( 15 Kas ı m ı 908). İtalya da XIX. 
yüzyıl sonunda sömürge edinme siyaseti-

ne katıldı. Güçsüzlüğü sebebiyle anavata
na yakın yerleri tercih etmek zorunda kal
dı ve Afrika'da henüz istila edilmeyen yer
ler üzerinde yoğunlaştı. Bugünkü Eritre 
ve Etiyopya topraklarını içine alan Habe
şistan'ı, Somali ve Osmanlı Devleti'nin bir 
vilayeti olan Trablusgarp'ı (Libya) ele ge
çirdi (1912) . 

Avrupa sömürgeciliğinin XV. yüzyılın son
larından XX. yüzyılın ikinci yarısına kadar 
yaklaşık beş asır devam etmesinde ilk iki 
asırdan sonra kurulan ticari şirketlerin bü
yük rolü oldu. Fransa'da Compagnie des 
lndes'in kurulması ve İngilizler'in 1607-
1732 yılları arasında oluşturdukları sömür
ge şirketleri vasıtasıyla sistem gittikçe ge
lişti. Özellikle Afrika ve Güney Asya'nın sö
mürgeleştirilmesinde United African Com
pagny, Royal Niger Compagny, British East 
African Compagny ve British South Asia 
Compagny önemli rol oynadı. Almanlar'ın 
Deutsche Kolonial Gesellschaft, Belçikalı
lar'ın Association lnternationale du Congo 
ve İtalyanlar'ın Filonardi şirketlerinin her 
biri birer sömürgeci devlet gibi faaliyet 
göstererek ele geçirilen ülkelerde kendi 
bütçelerine, kanunlarına, güvenlik güçleri
ne sahip oldular ve diplomatik ilişkilerde 
bulundular. 

Sömürgecilik büyük nüfus hareketleri
ne yol açmış, böylece dünyanın pek çokye
rinde nüfus değişimlerine sebep olmuş
tur. Anavatanlardan sömürgelere yapılan 
gönüllü göçler, köleleştirilerek Afrika'dan 
Amerika'ya 100 milyona yakın insanın ta
şınması, bir sömürgeden diğerine göçte
rin yaptırılması, Burkina Fasolular'ın Fildi
şi Sahili'ne, Bengladeşliler'in Birmanya'ya, 
Hindistanlılar'ın İngilizler'in Hint Okyanu
su adaları Karayip denizindeki ada sömür
gelerine, Lübnanlılar'ın Fransız Afrikası'
na taşınması bunun en ciddi örnekleri ol
du. Avrupa ve özellikle İngiltere'den gelen 
çok sayıda insanın yerleştiği ülkelerde yer
li halklar imha edildi. 

Avrupalılar tarafından geliştirilen sömür
geci sistemde kurulan yeni şehirler, yapı
lan kara ve demir yolları, inşa edilen liman
lar, hastahaneler ve okullar tamamıyla ora
larda bulunan sömürgeciler için olup bun
lardan yerliler hiçbir şekilde istifade ede
miyordu. Avrupa'dan gelenlerle yeriilere 
bulaşan hastalıklar büyük kitlelerin ölü
müne sebep olunca mecburen yerlileri de 
tedavi etmeye başladılar. Eğitim konu
sunda sadece kendilerine yardımcı olabi
lecek kimselere belli seviyeye kadar eği
tim verdiler. Öyle ki Afrika sömürgelerin
de geleneksel eğitim kurumları yok edilip 



yerlerine açılan okullarda en çok orta eği
tim seviyesinde eğitim verildiği için kıta
nın tamamında üniversite mezunu olan
ların sayısı 1950'1i yıllarda bile birkaç yüz 
kişiyi geçmiyordu. 
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SÖVME 
L _j 

Türkçe'de "ağır ve kötü söz söyleme, ır
za ve namusa dokunan ayıp ve çirkin ifa
deler kullanma, küfretme" anlamına gelen 
sövme ile ilgili olarak Arapça'da (se bb ve 
şetm). yanında ta'n, la'net, hakaret gibi 
kelimeler kullanılmaktadır. Sövme ahla
ken kınanan bir davranış olduğu gibi ge
nellikle suç sayılan bir fiil olması yönüy
le ceza hukukunda özel şekilde incelenir. 
Kur'an-ı Kerim'de seb kelimesi iki defa (ei
En'am 6/108), hadislerde seb ve şetm ke
limeleri yaygın biçimde sözlük anlamla-

rında geçer (Wensinck, el-Mu' cem, "sbb", 
"ştm" md. leri) . Sözlükte "kesici veya deli
ci aleti vücuda batırma" manasındaki ta'n 
"eleştirme" yanında "sözlü saldırı ve kötü
leme" anlamında da kullanılır. Bu kelime 
Kur'an- ı Kerim'de iki yerde "dine yönelik 
sözlü saldırı" manasında (en-N isa 4/46; et
Tevbe 9/ ı 2). hadislerde "silahla yaralam ak, 
başkasının soyunu küçümseyip kötülemek 
ve ayıplamak" anlamında yer almıştır (Wen
sinck, el-Mu'cem, "t<{n" md.). Pıkıhta ay
rıca davada güvenilir olmadıkları vb. se
beplerle karşı tarafın şahitlerine itiraz et
meyi ifade eder. "Allah'ın rahmetinden 
uzak bırakılma" anlamına gelen la'net ke
limesi "bu yönde beddua etme" yanında 
kötü söz söyleme manası kastedilerek de 
kullanılmaktadır (bk. LANET). Pıkıhta seb 
genellikle "kötü söz söyleme" anlamıyla 
ele alınmakla birlikte bazı fakihler bunun 
iftira, aşağılama ve kusur isnat etmeyi 
kapsayan bir kavram olarak düşünülme
si gerektiğini söylemişlerdir (Muhammed 
b. Ahmed ed-DesGki, IV, 309; Mv.F, XXIV, 
I 33). Yine seb ve kazf (z ina iftirası ) keli
melerinin birbirinin yerine kullanıldığı gö
rülür. öte yandan hakaret, sözlükte "bir 
şeye veya bir kimseye yönelik küçültücü 
ve aşağılayıcı söz ve davranış" manasma 
gelir. Kelam ve fıkıh literatüründe dine, 
dini değerlere ve insanlara sövme fiili sö
vülen şeyle birlikte zikredilerek seb, şetm 
ve ta'n kelimeleriyle ifade edilmiştir: Seb
bü'd-dehr, şetmü'r-resfıl ve et-ta'n fi's-sa
habe gibi. 

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda şe
refe karşı suçlardan sayılan hakaret "bir 
kimseye onur, şeref ve saygınlığını renci
de edebilecek nitelikte somut bir fiil veya 
olgu isnat etmek ya da yakıştırmalarda 
bulunmak yahut sövmek suretiyle bir kim
senin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak" 
şeklinde tanımlanmıştır (md. 125). 765 sa
yılı kanunda hakaret ve sövme suçları ayrı 
ayrı düzenlenmişken yeni kanunda sövme 
hakaret suçu içinde değerlendirilmiştir. Ay
nı maddeye göre hakaret suçunun kişinin 
dini, siyasi, içtimaL felsefi inanç. düşünce 
ve kanaatlerini açıklamasından, değiştir
mesinden, yaymaya çalışmasından. men
sup olduğu dinin emir ve yasaklarına uy
gun davranmasından dolayı veya mensup 
bulunduğu dine göre kutsal sayılan değer
lerden bahisle işlenmesi cezayı ağırlaştırı
cı sebeplerdir. 

Kur'an-ı Kerim'de konuşma organları 
olan dil ve iki dudak Allah ' ın insana ver
diği başlıca nimetler arasında gösterilmiş 
(el-Beled 90/9), birçok ayet ve hadiste ko
nuşma yeteneğinin iyilik yolunda, din, ah-
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lak ve nezaket kurallarına uygun biçimde 
kullanılması istenmiş (mesela bk. el-Sa
kara 2/263; en-Nisa 4/5. 8, 9, 63, 148; el-is
ra 17/23, 28; Taha 20/44; el-Ahzab 33/32, 

70; Müsned, V, 225; İbn Mace, "Fiten", 12; 

Tirmizi, "Birr", 53, 65; "Zühd", 63). kıya

met günü insanlara dünyada yapılıp edi
lenlerin hesabı sorulurken dillerinin de ta
nıklık edeceği uyarısında bulunulmuştur 

(en-Nur 24/24; Taberl, xvıı ı . 105) . İslam 
ahlakıyla ilgili eserlerde "adabü'l-lisan" ve 
"afatü'l-lisan" gibi başlıklar altında dilin in
sanın yaratılış hikmetine uygun biçimde 
Allah'a kulluk ve insanlara iyilik yolunda 
kullanılmasının gerekliliği üzerinde önem
le durulmuştur. Gazzall konuşma ve dilin 
öneminden söz ederken, "Allah'ın en de
ğerli nimetlerinden ve akıllara durgunluk 
veren ince sanat eserlerinden biri olan 
dilin cirmi küçük ise de itaati veya cürmü 
çok büyük olabilir. İman veya inkarın dille 
ifade edilmesi bu organın önemini göster
meye yeter" demektedir (İ/:ıya', lll. 108) 

İslam ahlakçılarının dilin afetleri arasında 
saydıkları kötülüklerden biri de sövmek 
ve lanet içeren sözler söylemektir. Zira 
Kur'an'da ve hadislerde bu davranış biçi
minin müslümana yakışmayacağı bildiril
miştir. Mesela bir ayette övgüye layık mü
minlerin nitelikleri anlatılırken, "Kendini 
bilmez kimseler onlara sataştığında 'se
lam' deyip geçerler" buyurularak (el-Fur
kan 25/63) seviyesiz kişilerin kötü sözleri
ne benzer şekilde karşılık verme yerine, 
"Kem söz sahibine aittir" düşüncesiyle ha
reket edilmesi tavsiye edilmiştir. Bu bağ
lamda dini değerlere hakaret konusunun 
özel bir önem taşıdığına dikkat çekilen bir 
ayette müşriklerin putları hakkında haka
ret içeren sözler söylenmemesi istenmiş, 
böyle bir fiili n onları Allah hakkında yakı
şıksız sözler söylemeye sevkedebileceği be
lirtilmiştir (el-En 'am 6/108). Bu ayetin, yan
lışlığı açık biçimde görülse bile karşı ta
rafın manevi değerlerini küçültücü sözler 
söylemenin gereksiz tartışmalara ve on
ların da hak inancı tahkir etmelerine yol 
açacağına, böylece batı! inançların ı sür
dürmelerine ortam hazırlanmış olacağına 
yönelik bir uyarı içerdiği açıktır. "Mümin, 
insanların şerefine saldıran, lanet okuyan, 
çirkin konuşan ağzı bozuk kişi değildir" 
buyuran (Tirmizi. "Birr'', 48) Hz. Peygam
ber'in bu ilkeye hayatında titizlikle uydu
ğu ve sövgü ya da çirkin söz sayılabilecek 
ifadeler kullanmadığı bilinmektedir (Buha
r!. "Edeb", 38, 44) ResCıl-i Ekrem'in, Cahili
ye döneminin kötü davranışlarından arın
maları için ashabını eğitirken bu konuyu 
özel olarak vurguladığı örnekler de vardır. 
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