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ÖZ 
On dokuzuncu yüzyılda Avrupalı sömürgeci devletlerin faaliyetle-

rine karşı çözüm arayışları, özellikle İslam dünyasında ve İttihad-ı İslam 
fikirleri doğrultusunda vücut bulmuştur. Müslüman devlet adamları ve 
yöneticiler sömürgeciliğe karşı siyasi tedbirler almaya çalışırken, bir kı-
sım alim ve münevverler de kendi çabaları ile sömürgecilik karşıtı faa-
liyetlerde bulunmuşlardır. Yüzyılın sonlarına doğru sömürgeci devlet-
lerin hedefi haline gelen Afrika kıtasında Osmanlı Devleti’nin uygula-
dığı hilafet politikası haricinde, İttihad-ı İslam merkezli eylemler ger-
çekleştiren şahsiyetlerden biri olan Şeyh Abdülkerim bin Ömer’in kıta-
daki seyahatleri esnasında gerçekleştirdiği faaliyetlerin tamama erdiril-
mesi için Osmanlı hükümetine sunduğu rapor bu çalışmanın konusu 
olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Afrika, Sömürgecilik, Sokoto, Sierra Leone, Lagos 
 
 
ABSTRACT 
Solution researches for activities of European colonial states in XIX century 

found a response especially in Islamic world with Islamic Unity views. While 
Muslim diplomats and administrators were trying to prevent colonialism poli-
tically, some scholars and intellectuals performed anti-colonial activities. 
Towards the end of the century, apart from caliphate policy applied by Ottoman 
State, Sheikh Abdulkerim ibn Umar also performed Islamic Unity actions in 
Africa; therefore, the report he submitted to Ottoman Government, compiled 
during his travels, has become the subject of this study. 
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Giriş 
On dokuzuncu yüzyıl, Avrupalıların Çin’de olduğu gibi Afrika’da da birkaç kıyı merke-

zini almasıyla başladı. Bir özel şirket olan Doğu Hindistan Şirketi, yerel politik güçlerle birta-
kım karmaşık anlaşmalar yoluyla Hindistan’ın bölgelerini yönetti. Avrupa ile eski dünyanın 
büyük güçleri arasındaki göreceli politik ve ekonomik denge, Avrupalı emperyalistlerin Asya 
ve Afrika’ya hükmetmelerini önlüyordu. On dokuzuncu yüzyılın ortalarında bu denge kay-
boldu ve Avrupalı devletler eşi benzeri görülmemiş bir şekilde dünya işlerine müdahale et-
meye hazırdı. Yeni emperyalizm olarak adlandırılan bu gelişme dünya çapında hissedildi, an-
cak pek çok yönden bu şiddetli saldırının ağırlığını taşıyan Afrika oldu. On sekizinci yüzyılın 
son on yıllarından yirminci yüzyıla kadar geçen sürede, sadece ne kadar üretebileceği konu-
sunda değil, ayrıca ürettiği ürünlerin karmaşıklığı yönünden de Avrupa sanayisi büyük geliş-
meler gösterdi. Önce su ve sonra buhar gücü, daha az insanın daha fazla iş üretebilmesiyle 
sonuçlandı. Fabrika sahipleri çalışanlarının çalışma şekilleri ve yaşam tarzları üzerinde gide-
rek daha fazla kontrol elde etmişlerdi. Birçoğu giderek artan bir şekilde sanayi için çalışmaya 
başlayan mühendis ve bilim adamları, çok daha etkili üretim araçları ve bu araçlarla üretilebi-
lecek çok daha akıllıca şeyler geliştirdiler.  

Avrupa sömürgeciliğinin hız kazanması ile beraber İngiltere ve Fransa başta olmak üzere 
pek çok Avrupalı devletin Afrika ve Ortadoğu’ya yönelik istila politikasına bir tepki olarak 
İttihad-ı İslam fikri ortaya çıkmıştır. Avrupalıların Panislamizm dedikleri veya bizlerin İslam 
birliği veya İttihad-ı İslam dediğimiz fikir hareketi, Osmanlı toprakları içerisinde yaşayan 
teb’ayı Osmanlılık etrafında, Osmanlı toprakları dışında kalan İslam alemini de İslam birliği 
fikri içinde toplamayı hedefliyordu.1 İttihad-ı İslam politikası Osmanlı halifesi V. Mehmed 
Reşad tarafından 23 Kasım 1914 tarihinde Cihad-ı Ekber beyannameleri ilan edilerek I. Dünya 
savaşanda da uygulanmıştır.2 

İttihad-ı İslam fikri, halife sultan II. Abdülhamid’in şahsında bir merkez haline geldi. Bu 
sırada İslam devletlerinde farklı statülerde bulunan İttihad-ı İslam fikrine sahip şahsiyetler 
İslam birliği hayali ile var güçleri ile faaliyet göstermişlerdir. Bu fikre sahip kişilerden devlet 
yönetiminde bulunanlar, Cemaleddin Afgani, Muhammed Abduh gibi din adamı hüviyetinde 
olanlar veya Mehmed Akif gibi şair ve siyasetçiler düşüncelerini siyasi veya sosyal etkinlikler 
ile ortaya koydukları gibi çoğu zaman da basın ve yayın yolu ile bu hayata geçirmeye çalış-
mışlardır. Bu sayede siyasi ve dini kimliğe sahip bu şahsiyetlerin çoğunun ismi ve faaliyetleri 
hakkında bilgi sahibi olunabilir. Bunların dışında İslam birliği ideali için uğraşan apolitik şah-
siyetlerin olduğu bilinse de bunların yaptıkları faaliyetler hakkında arşiv araştırmaları sonu-
cunda ya da kaynak taramaların sırasında çok sınırlı da olsa bazı malumatlar elde edilebilir. 

Osmanlı arşiv belgeleri taranırken bu türden bir belgeye rastlandı. Trablusşam ahalisin-
den olan Abdülkerim bin Ömer adlı Osmanlı vatandaşının Afrika’da İslam birliği ideali ile 
yaptığı faaliyetleri içeren raporunu incelendi. Abdülkerim bin Ömer (Şeyh Abdülkerim) Hicri 
94 (M. 1877) senesinde Hicaz’a gitmiş, yirmi altı sene burada yaşadıktan sonra ticaret yapmak 
maksadıyla büyük biraderi ile birlikte Avrupa’ya gitmiştir. On sene Avrupa’da yaşamış, ar-
dından hicri 1316 (M. 1898)3 senesinde Afrika kıtasına geçip Fas’tan başlayıp Sokoto ve Lagosa 

                                                            
1  Mustafa Bilge, “II. Abdülhamid’in İslam Birliği Çağrısı ve Fas”, II. Abdülhamid ve Dönemi Sempozyum Bildirileri, Seha Neşriyat, İstanbul 

1992, s. 46. 
2  Metin Hülagü, Pan-İslamizm Osmanlının Son Umudu, Yitik Hazine Yayınları, İstanbul 2006, s. 11. 
3  Şeyh Abdülkerim’in mektubunda Hicaz’da bulunduğu ve oradan Avrupa ve Fas’a geçtiği tarihler hakkında tutarsızlık vardır. Yani Hicaz’a 

H.1877 yılında gitmiş ve 26 sene kalmış ardından Avrupa’da 10 sene bulunmuş, M.1898 senesinde de Afrika’ya geldiğini ifade etmiştir. 
Toplam 36 senelik süre verilen tarihler ile uyuşmamaktadır. Fas’a geçtiği tarih göz önüne alınırsa Mektubun asıl nüshasında hicri 1316 
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ile devam eden ve de Sierra Leone’de son bulan uzun süreli bir seyahat gerçekleştirmiştir. 
Şeyh Abdülkerim bu seyahati sırasında yaptığı faaliyetleri ve görüşmeleri yolculuğun so-
nunda İstanbul’a gelerek bir rapor ile sultan Abdülhamid’e sunulmak üzere teslim etmiştir. 

 
I. Avrupa İzlenimleri 
Avrupa emperyalizmi, on dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki pek çok önemli yönüyle ilk 

biçimlerinden farklılaşmıştı. 1875’i izleyen ilk yirmi yıl içinde, yeryüzünün kara alanlarının 
dörtte birinden fazlası yarım düzine Avrupa gücü tarafında gasp edilmişti. Sömürgeler, geliş-
miş sanayi ekonomilerinin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyordu. Hammadde, ucuz işgücü 
ve yarı tamamlanmış ürün sağlanmasının, ana vatanın kazancını en üst düzeye getirmesi ta-
sarlanıyordu. Sömürünün yoğunluğunda niteliksel olduğu kadar niceliksel bir sıçrama da 
vardı. 

Siyasal ve iktisadi emperyalizme, sömürgelerin ana vatana benzetilmeye çalışıldığı bilinçli 
bir kültürel “Avrupalılaştırma” misyonu eşlik etti. Burada Hıristiyan misyonerler, siyasi oto-
ritelerle ve ticari şirketlerle ender olarak doğrudan bir ilişkileri olsa da önemli bir unsur oluş-
turuyorlardı. Amerika’daki İspanyol misyonerleri gibi öncülerinden farklı olarak, genellikle 
görevlerini tıp, dünyevi eğitim, idari reformlar ve teknik icatları içine alan geniş koşullarda 
görüyorlardı.  

Yeryüzü haritası hızla dolarken, Avrupalı emperyalistler dikkatlerini küçülen bir hedef 
menziline odaklamak zorunda kalıyorlardı. Amerikalılar zaten sömürge deneyiminden ortaya 
çıkmışlardı. Asya’nın çoğu erken bir aşamada boyun eğdirilmişti, 1880’lerde sadece Afrika, 
Hindi-Çin, Çin ve Pasifik adaları kalmıştı.4 

On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken Şeyh Abdül-
kerim de orada bulunduğu süreçte meydana gelen bu gelişmeleri incelemiş ve bazı değerlen-
dirmelerde bulunmuştur. 

İlk olarak Avrupa medeniyetini İslam dininin usul ve esasları ile mukayese etmiş ve neti-
cede İslam’ın usul ve esaslarının Avrupalıların ahlakı ve yaşam uygulamalarının tamamen 
ilerisinde ve üstünde olduğu sonucuna varmıştır. Şöyle ki Avrupalıların gelişmişlik ve refah-
larının, kendi aralarında birlik olmalarından kaynaklandığını ve her bir devletin vatandaşının 
mensubu bulunduğu devletin ilerlemesi için çaba göstermesi ve bu konuda bütün vatandaş-
larının aynı amaç doğrultusunda hareket etmesinden ileri geldiği tespitinde bulunmuştur.5 

Şeyh Abdülkerim Avrupa’da faaliyet gösteren misyoner teşkilatlarını ve devletlerine bi-
limsel destek veren cemiyetleri de yakından müşahede ederek şu tespitlerde bulunmuştur: 
“Avrupa’daki papazlar (misyonerler), putperestleri Hıristiyanlığa teşvik etmek, İsevilik itikadını yer-
yüzünün her tarafına yaymak ve anlatmak için her türlü zahmete katlanıp hatta canlarını ve mallarını 
feda etmekten çekinmezler. Avrupa’da Hıristiyanlığın yayılması konusuyla yakından alakadar olan dev-
letlerin teşvikleri ve misyonerliği destekleyen cemiyetlere gereğinden çok daha büyük miktarlarda ayrı-

                                                            
(M.1898) senesinde Fas’ta vezir Ahmed bin Musa’ya intisap eylediği ifadesi, Ahmed bin Musa 1900 yılında vefat ettiği dikkate alınınca 
doğru görünmektedir. Büyük ihtimalle Hicaz’a gidiş tarihini hatalı olarak yazmıştır. 

4  Norman Davies, Avrupa tarihi, çev. Burcu Çığman, Elif Topçugil, Kudret Emiroğlu, Suat Kaya, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 2011, s. 
895. 

5  TC. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA.), Bab-ı Ali Evrak Odası (BEO.), 1899/142390, 2 Cemaziyelevvel 
1320. 
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lan büyük tahsisatlara rağmen, dinsiz ve medeniyetten bihaber olan milletler ve topluluklardan Hıris-
tiyanlığa geçirebildikleri kişilerin sayısı çok sınırlıdır. Misyonerlerin bunca imkana rağmen istediği ba-
şarıyı elde edemediğini Afrika kıtasında bu iki dinin mensupları arasındaki sayı bize göstermektedir.”6 

İşte bu tecrübe ve değerlendirmelerinin sonucu olarak şeyh Abdülkerim İttihad-ı İslam 
çalışmalarına katkı sağlamak maksadı ile Afrika topraklarına seyahat etmeye karar vermiştir. 
Ve tabii olarak Afrika’ya ilk adım attığı yer kıtanın en batısındaki Fas devleti olmuştur. 

 
II. Fas Seyahati 
On dokuzuncu yüzyılın son çeyreğinde Fas büyük bir kriz içerisindeydi. Teşkilatlanma 

eksikliği, hükümetin zayıflığı ve berberi sorunu gibi dahili krizler uzun zamandır mevcuttu, 
fakat bu sebepler Avrupa nüfuzu etkisiyle daha ciddi bir mahiyete büründüler ve emperyalist 
güçler tarafından kendi sömürgeci çıkarları adına istismar edildiler. Bu sıralarda Osmanlı 
Devleti, Fas’ın sömürgeci güçlerin saldırılarından kurtulması için iki devlet arasında doğru-
dan ilişkileri geliştirme çabasındaydı. Bu maksatla 1877 yılında Seyyid İbrahim Senusi Fas 
emirine elçi olarak gönderildi.7 Mevlay I. Hasan’ın (1873-1894) veziri olan Ba Ahmed (Ahmed 
bin Musa), onun ölümünden sonra oğlu Mevlay Abdülaziz’in vezirliğini de yaptı. Politikası, 
gelenekle sürekli uzlaşmak, kabileleri kontrol altına almak ve Avrupa etkisinden kurtulmak 
olan Ba Ahmed 1900 yılındaki ölümüne dek iktidarı elinde tuttu.8 

Şeyh Abdülkerim hicri 1316 (M. 1898) yılında Fas’a geçerek ilk olarak Fas hükümet veziri 
Ahmed bin Musa (Ba Ahmed) ile irtibat kurdu. Yine vezir Ahmed bin Musa vasıtası ile Fas 
emiri Mevlay Abdülaziz ile görüştü. İlk görüşme gayet resmi ve kısa bir görüşme oldu. Fakat 
Fas hükümetinde bulunan emirler ve ulemanın, Şeyh Abdülkerim’in İslam dinine sıkı sıkıya 
bağlı ve İttihad-ı İslam fikrinde olduğunu ve sömürgeci olan düşmana tamamen karşı oldu-
ğuna kanaat getirmelerinden sonra Mevlay Abdülaziz ile doğrudan görüşme ve sohbet etme 
ayrıcalığına sahip oldu.  

Bu görüşmelerden birinde Mevlay Abdülaziz, Fas devletinin Osmanlı Devleti ile ilişkile-
rinin sekteye uğramasının ecnebi devletlerin bu durumdan faydalanmasına yol açtığını ve ehli 
İslamın amaçlarının, çabalarının ve gelecekteki bütün menfaatlerinin mahvına ve heba olma-
sına yol açacağı endişesini dile getirmiştir. Mevlay Abdülaziz, babası Mevlay I. Hasan zama-
nında iki hükümet arasında sefir tayin edilmesi için Bab-ı Ali’den gelen teklifi Mevlay I. Ha-
san’ın reddetmek zorunda kalmasından dolayı müteessir olduğunu ifade etmiştir. Bu teklifi 
duyan Tanca’daki ecnebi sefirlerin tehdit ve şantajları sonucu Mevlay I. Hasan Bab-ı Ali’ye 
verdiği cevapta, iki devlet arasında ülfet ve ittihadın başlangıcına vesile olacak olan bu sefaret 
konusu için memleketinin zayıf ve ticaretinin çok sınırlı olduğunu mazeret göstererek buna 
şimdilik lüzum olmadığı cevabını vermişti.9 

Aslında bu olay sefaret kurma konusundaki ilk girişim değildi. Sultan II. Abdülhamid, 
tahta çıktığı ilk yıllarda iki devlet arasında elçilik kurmak maksadıyla 1877 yılında, Mevlay I. 
Hasan’a elçi olarak aslında bir Fas vatandaşı olan ve İslam devletleri arasında birlik kurarak 
sömürgeciliğe karşı mücadele etmekte kararlığı ile bilinen ve aynı zamanda Mağrib devletinin 
Mısırdaki vekili olan fakih İbrahim Senusi’yi göndermiş10 fakat Fransızların baskısı sebebi ile 

                                                            
6  BOA., BEO., 1899/142390, 2 Cemaziyelevvel 1320. 
7  Kemal Karpat, İslam’ın Siyasallaşması, çev. Şiar Yalçın, Timaş Yayınları, İstanbul 2017, s. 429 
8  Andre Ramond, “Sömürge Öncesi Dönemde Kuzey Afrika”, İslam tarihi kültür ve medeniyeti, C 3, çev. Yusuf Yazar, Kitabevi Yayınları, 

İstanbul 1997, s. 163. 
9  BOA., BEO., 1899/142390, 2 Cemaziyelevvel 1320. 
10  BOA., Hariciye Nezareti, Hariciye Nezareti Tercüme Odası (HR. TO.), 555/5, 1 Ekim 1877. 



 
14/27 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 30 

 
bu girişim olumsuz sonuçlanmıştır.11 Daha sonraki yıllarda da defalarca aynı amaca yönelik 
girişimler olmuştur.  

Mevlay Abdülaziz’in bahsettiği ve Mevlay I. Hasan döneminde meydana gelen bu sefaret 
kurma teklifinin olumsuz sonuçlanmasının asıl sebebi ise şöyledir; Vezir Said Paşa Osmanlı 
Devleti’nin etrafını kuşatan Hıristiyan devletlere karşı kendi başına karşı koymasının müm-
kün olmadığını ifade ederek bu amaçla politikaları Osmanlı Devleti ile uyuşan Avrupalı dev-
letlerle ittifak ederek, diğer devletlerin ise dikkatlerini üzerimize çekmeyecek şekilde İslam 
devletleri ile ittifak kurmayı amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda İran ile iyi ilişkiler kur-
maya çalışılmış ve aynı şekilde Fas ve Afgan hükümetleri ile siyasi ilişkiler kurmaya yönelik 
adımlar atılmıştır. Madrid sefaretinin tesis edilmesindeki maksat da Fas emirinin dikkatini 
çekmekti. Fas ile ilişkiler kurmak için Madrid’e gönderilen elçi de bu konuda çok çaba sarf 
etmiş lakin bu elçi vefat edince çabalar neticesiz kalmıştır.12 

Görevlendirdiği elçinin vefatı üzerine Said Paşa 1887 yılında, Almanya’nın Fas’taki sefiri 
Sedrom’dan Osmanlı ve Fas devletleri arasında sefaret kurulması talebini Fas vezirine iletme-
sini ve bu talebin Fransa’dan gizli tutulmasını istedi. Bu talep Alman sefiri tarafından bir ki-
tapçık halinde Fas vezirine ulaştırıldı. Ancak aynı yıllarda Almanya’nın Fas üzerindeki emel-
lerinden rahatsız olan İngiltere, İtalya ve İspanya devletleri, Alman ve Osmanlı devletlerinin 
yakınlaşmasından da rahatsızlık duyduklarından, Osmanlı devleti lehine olan politikalarını 
değiştirmişler ve Almanya’ya baskı yaparak bu iki devlet arasında sefaret kurulmasına aracı-
lık yapmasını engellemeye çalışmışlardır. Adı geçen bu Avrupa devletleri Mevlay I.Hasan’a 
tesir ederek, Osmanlı sultanının ilk fırsatta Fas üzerinde egemenlik kurmak istediğine Mevlay 
Hasan’ı ikna ettiler. Bu yüzden Osmanlı Devleti’nin, iki devlet arasında sefaret kurma talebi 
Mevlay Hasan tarafından askıya alındı. 

Bu olaydan bir hafta sonra Fas hükümeti tarafından, biri Osmanlı Devleti’ne diğeri 
Tanca’daki Alman sefaretine iki tane mektup gönderildi. Osmanlı Devleti’ne gönderilen mek-
tupta, Osmanlı Devleti ile Fas arasında din kardeşliğinin zaten mevcut olduğu, ancak sefaret 
kurmaya gerek görülmediği ifade edilmiştir. Alman konsolosluğuna gönderilen mektupta ise 
iki devlet arasında sefaret kurma konusunda diğer Avrupa devletlerinin baskılarına maruz 
kaldıklarını bu sebepten dolayı konunun askıya alındığı bilgisi verilmiştir. 

Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekerek Fas üzerinde etkinlik kurmak iste-
mesi İngiltere ve İspanya’dan çok Fransa’yı rahatsız ediyordu. Fas’a iyiden iyiye göz dikmiş 
olan Fransa zaten Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki İslam birliği politikalarından endişe duy-
makta iken bir de Osmanlı-Alman yakınlaşmasının olması Fransa’nın çok ciddi tepkiler ver-
mesine neden oldu. Bunun neticesinde Fransız gazeteleri, II. Abdülhamid aleyhine yayınlar 
yaparak, Sultan Abdülhamid’in Fas üzerinde egemenlik kurmak istediği konusunda haberler 
yaparak kamuoyunu etkilemeye çalıştı.13 

Mevlay Abdülaziz Şeyh Abdülkerim ile görüşmesinde veziri Ba Ahmed de orada hazır 
bulunur iken, Osmanlı devleti ile karşılıklı sefir gönderilmesini çok arzu ettiğini söylemiştir. 
Babası zamanında Osmanlı devleti tarafından defalarca sefaret kurulması yönünde adımlar 
atılmasına rağmen özellikle Fransa tarafından her seferinde boşa çıkarılan bu emelin gerçek-
leşmesi için düşündüğü bir planı ortaya koymuştur. Buna göre; daha önce ecnebiler tarafından 

                                                            
11  BOA., HR.TO., 252/64, 6 Ağustos 1877. 
12  [Küçük] Mehmed Sa’id Paşa’nın Hatıratı, yay. haz. Mustafa Gündüz, Ketebe Yayınları, C 1, İstanbul 2019, s. 58. 
13  Abdel Rauf Sinno, “El-Diblomasiye El-Almaniye ve Muhavelat İhyai El “Camaat El-İslamiye” Beyn El-Saltanat El-Osmaniye Ve’-Mağrib 

El-Aksa”, Havaliyat, (1992-1993):6, s. 123-155. 
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sekteye uğratılan bu girişimin tekrar aynı akıbete uğramaması için Osmanlı Devleti’nin va-
purlarından bir iki tanesi, iki ayda bir Fas sahillerinde işlettirilmeli ve bu vapurların gidip 
gelmesi münasebetiyle Fas sahillerinin münasip yerlerinde Osmanlı Devleti’ne ait acenteler 
kurulmalıdır. Bu acentelerde görevlendirilecek kişiler görünüşte vapurların seferlerini düzen-
leme ve işlerin takibini yapmakla görevli olacak, gerçekte ise Müslüman milletler arasında 
samimiyetin ve yakınlaşmanın gerçekleşmesi için çalışacaklar. Bunun için görevlendirilecek 
kişiler hem İslam konusunda bilinçli hem de dünyadaki meydana gelen siyasi olaylara vakıf 
olmalıdır.  

Zamanla bu acentelerin şubeleri arttıktan ve faaliyet alanları genişledikten sonra Osmanlı 
Devleti de Fas’ta, diğer ecnebi devletler gibi postaneler açmaya yetki kazanacaktır. Tüm bun-
lar gerçekleştiği takdirde ecnebi devletlerin de itiraz edecek bahaneleri kalmayacağı için iki 
devlet arasında birliğin başlangıcı böylece sade ve basit şekilde olacak ve iki taraf arasında 
sefir tayini için gerekli sebepler kendiliğinden oluşacaktır. Mevlay Abdülaziz yukarıda bahse-
dilen fikirlerini ihtiva eden bir mektubu da Osmanlı sultanına iletilmek üzere Şeyh Abdülke-
rim’e vermiştir.14 

Fas emirinin bu teklifinden önce Osmanlı Devleti de iki devlet arasında sefaret kurulması 
için benzer bir planı hayata geçirmeyi düşünmüştü. 1901 yılında Osmanlı Devleti’nin Berlin 
sefiri Tevfik Bey tarafından gönderilen şifreli yazıda, daha önce Osmanlı Devleti ile Fas ara-
sında konsolosluk oluşturulması girişimlerin Fransa tarafından engellenmiş olduğu vurgula-
narak, iki devlet arasında konsolosluk kurulması için Almanya’nın da arabuluculuğu ile Fas 
sultanına tekrar teklifte bulunulması önerilmişti. Bu teklifin yapılması için güzel bir vesile de 
bulunmuştu. O sırada Fas ile Fransa arasında ciddi bir anlaşmazlık bulunmaktaydı. 1845 tari-
hinde Cezayir ve Fas hükümetleri arasında bir sınır anlaşması yapılmıştı. Bu anlaşmanın 1. 
Maddesine göre sınır Cezayir’in Osmanlı idaresinde bulunduğu zamanda, Cezayir ve Fas dev-
leti arasındaki şekli olarak kabul edilmişti. Fransa, Fas devletinin elinde bu anlaşma metninin 
olmadığını bildiği için, Fas’a ait birçok toprak üzerinde hak iddia edeceği muhakkaktı. İşte bu 
anlaşmayı vesile ederek, şu anda Fas emiri tarafından Londra’ya gönderilen ve temmuz 
ayında Almanya imparatoruyla görüşecek olan Fas heyetine, Almanya ziyaretleri sırasında bu 
anlaşmanın bir suretinin gizlice verilmesiyle Fransa'nın, Fas toprakları üzerindeki hak iddiası 
engellenmiş olacak ve eğer Fransa bu konuda ısrar ederse diğer Avrupa devletleri ve Osmanlı 
Devleti bu konuda müdahil olma hakkını elde edeceklerdi. Bunun için anlaşmanın bir sureti-
nin Berlin’e yollanması ve bu vesile ile iki devlet arasında doğrudan ilişki kurulmasının sağ-
lanması düşünülmüştü.15 Lakin bu fikirlerin hiçbiri hayata geçirilemedi.  

 
III. Sokoto Ziyareti 
Şeyh Abdülkerim Fas’tan sonra Sokoto’ya gidip Emir Abdurrahman’a16 misafir oldu. Bir 

sene boyunca Sokoto’da kalan Şeyh Abdülkerim’in rapor ettiği malumatlara göre; Sokoto’nun 
beş milyon nüfusu vardır. Sokoto emiri silah ve mühimmata sahip olmak, bu silah ve mühim-
matları kullanmak ile beraber askerlerini de eğitebilmek için birkaç eğitimci subayın Osmanlı 
Devleti tarafından gönderilmesini arzu etmektedir. Şeyh Abdülkerim, Trablusgarp’taki Gat 
kazasına on günlük mesafede olan Sokoto’ya henüz Avrupalıların ayak basmadığını bilgisini 
de vermiştir. Bu sebeple Gat kazasında bulunan Osmanlı subaylarından birkaç tanesi buraya 

                                                            
14  BOA, BEO., 1899/142390, 2 Cemaziyelevvel 1320. 
15  BOA., Yıldız, Yıldız, Perakende, Elçilik, Şehbenderlik ve Ateşemiliterlik (Y.PRK.EŞA.), 38/45, 26 Safer 1319. 
16  Sokoto emiri Sultan Ebubekir Atiku’nın oğlu ve Zerruk’un kardeşi Abdurrahman Atiku. 
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gönderilirse, Sokoto halkının bundan çok memnun olacağı gibi Osmanlı Devleti’nin ileride 
bundan fayda göreceğini ve Sokoto emirinin halife ile hem irtibatının hem de itaatinin sağla-
nacağından şüphesi olmadığını ifade etmiştir.17 

Burada mühim olan nokta Şeyh Abdülkerim’in Sokoto’da bulunduğu sürede gerçekten 
de buranın Avrupalı işgaline uğramamış olmasıdır. Fakat iktidarının ilk yıllarında, Çad top-
raklarını hakimiyeti altına almış olan “Rabih” ile “Hayatu’nun” ittifakları Emir Abdurrah-
man’ı endişeye sevk etmekte idi. Bununla beraber Emir Abdurrahman, İngiltere’nin daha önce 
Sokoto ile yaptığı ticaret anlaşmalarını yenileme taleplerine Rabih tehlikesi yüzünden fazla 
direnememiş ve bu anlaşmaların süresini uzatmıştır. 1897 yılında İngiliz baskısı ile beraber, 
Kongo’dan batıya doğru ilerleyen Fransız işgali tehlikesi de belirince Emir Abdurrahman, Ra-
bih ile çatışmayı bırakarak Fransızlara karşı tedbir almaya başladı.18 

Şeyh Abdülkerim’in ziyaretine tesadüf eden tarihlerde Sokoto’da meydana gelen bu ge-
lişmelerin, emir Abdurrahman’ı Osmanlı Devletinden yardım istemeye yönlendirmesi tabii 
idi. Şeyh Abdülkerim’in Gat kazasından subay ve silah gönderilmesi talebinin de Sokoto’daki 
durumun vehametinden kaynaklı olduğu düşünülebilir. Ancak Şeyh Abdülkerim’in İstan-
bul’a varıp raporunu teslim ettiği tarihlerde zaten iş işten geçmişti. 1902 yılında Abdurrahman 
ölmüş ve hemen ertesi sene Sokoto İngiliz sömürgesi haline gelmişti. 

 
IV. Lagos Seyahati 
Şeyh Abdülkerim Sokoto’dan sonra Batı Afrika’da bulunan Lagos’a gitti. Buraya seyaha-

tinin sebebi Lagos’a tabi “Cibudi” adlı bölgenin hâkimi olan Muhammed Bello’nun19 İslama 
girme niyetinde olmasıdır. Bu hâkim, kelime-i şehadet ve İslam dini hakkında birtakım hü-
kümleri kendilerine telkin etmesi için Şeyh Abdülkerim’i davet etmişti.  

Şeyh Abdülkerim, emirin başkentine vardığı gün emir Muhammed ile beraber akrabaları 
ve tabii’lerinden 600’e yakın kişi kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Bu hâkim, Os-
manlı padişahı tarafından uygun bir nişan ve berat ile taltif edilirse kendi milleti içerisinde 
büyük bir itibar kazanacağından Afrika kıtasında bulunan diğer millet ve kavimlerin de böyle 
bir itibara sahip olabilmek için Osmanlı padişahına tabi olacaklarından Şeyh Abdülkerim’in 
şüphesi yoktu.20 

 
V. Sierra Leone 
Şeyh Abdülkerim, Fas emirinin mektubunu takdim etmek için fazla zaman kaybetmeden 

İstanbul’a gitmeyi planladığı halde Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki varlığı açısından çok 
fayda sağlayabileceğini düşündüğü Sierra Leone ziyaretini 1902 yılının haziran ayında ger-
çekleştirmiştir. 

Şeyh Abdülkerim, raporunda Sierra Leone’deki Müslüman ahalinin çocuklarının gayet 
zeki ve çalışkan olmalarına rağmen burada İngiliz okullarından başka okul olmadığını ifade 
etmiştir. Zaten oraya vardığında ilk teşebbüsü, Hamidiye adı verilecek dini ve milli bir okul 
açtırmak ve İslam dinine hizmet etmek için Osmanlı Devletinden izin istemek olmuştur.21 
Şeyh Abdülkerim bu teşebbüsünde muvaffak olduğu gibi burada insanların ticareti ve geçim 

                                                            
17  BOA., BEO., 1899/142390, 2 Cemaziyelevvel 1320. 
18  H.A.S. Johnston,The Fulani Empire of Sokoto, Ibadan. Nairobi, Oxford University Press, London1967, s. 226-230. 
19  Büyük ihtimalle İslam’a girdikten sonra Muhammed ismini aldı. 
20  BOA, BEO., 1899/142390, 2 Cemaziyelevvel 1320. 
21  BOA., Hariciye Nezareti, Hariciye Nezareti Londra Sefareti (HR.SFR.3…), 524/2, 7 Haziran 1902. 
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vasıtalarının en önemli unsuru olan İngiliz dilini bu İslam okulunun programına koydu. 
Çünkü burada İngilizceyi öğrenemeyen çocuklar her ne kadar tahsil görseler de gelecekte ka-
zanç sağlayamayarak perişan duruma düşebilirlerdi. 

Şeyh Abdülkerim’in Sierra Leone’de bulunduğu tarihlerde Müslümanlar ülkede nüfusun 
%10’unu oluşturmaktadırlar. İngilizler sömürgeleri olan Sierra Leone’de tıpkı diğer Müslü-
man sömürgelerinde olduğu gibi dini serbestlik politikası izlemişlerdir. Fransızların uygula-
dıkları kültürel dini ve siyasi dayatmaların tam aksine İngilizler İslam’ın uygulanmasının, 
emirlerin ve hükümdarların halk üzerindeki güvenini daha da arttıracağını ve kısa yoldan 
emir veya hükümdarla anlaşmanın kendi işlerini kolaylaştıracağını düşünmekteydiler.22 

İngilizlerin din politikasındaki müdahalesizliğinden istifade eden Şeyh Abdülkerim bu-
rada bulunan bir mescidin eksikliklerini gidermek için önayak olmuştur. Şeyh Abdülkerim 
Sierra Leone mescidinde minber ve minare olmadığından bunları yapmak için Müslümanların 
önde gelenlerini yardım toplamaya ikna etti. Onların çabalarıyla 50 lira para toplandı. Minare 
ve minber inşa edildikten sonra Müslüman ahalinin söylediği tekbirler ile beraber Osmanlı 
bayrağını minberin üzerine çekerek, halifenin berat ve izni olmadıkça cuma namazı ve hutbe-
sinin caiz olmayacağını Sierra Leone’de bulunan Müslüman halka telkin etti.  

Bu raporunun sonunda, Sierra Leone’de Furbi? Mahallesinde bulunan mescidin imamı 
Süleyman el-Fakke ile onun naibi şeyh Muhammed el-Ğali’ye birer berat verilerek hatip ve 
imam olduklarının halife tarafından tescilini ve yine Lagos’ta bulunan mescidin imamı şeyh 
İbrahim bin Muhammed el-Nafia ve talebelerine hutbe vermeye yetkili olmaları için birer be-
rat-ı humayun verilmesini rica etmiştir. 

Şeyh Abdülkerim açtığı okul ile ilgili olarak bu okulun arsasını İngiliz yetkililerin tayin 
ettiğini, ahaliden 150 lira daha toplayıp talebeleri sıcak ve soğuk havaların tesirinden korumak 
için okulun çatısı ve diğer eksik yerlerini yaptırmaya muvaffak olduğunu ifade etmiştir. Şimdi 
kurduğu bina ve sağlamlaştırdığı eserlerin ihya ve idamesinin hazreti emirülmümin’in layık 
bulmasına bağlı olduğunu, orada yaşayan Müslümanların müjdelenmesi ve sevindirilmesi 
için padişah hazretleri tarafından bir yazı ile beraber birkaç nüsha Kur’an ve din kitaplarının 
gönderilmesinin çok önemli olduğunu ifade etmiştir.23 

 
VI. Osmanlı Devleti’nin Cevabı 
Şeyh Abdülkerim’in bu raporuna karşılık öncelikle Fas emirinden gelen mektup doğru-

lanmak üzere Fas hükümeti ile yazışma yapılmıştır. Cubuti emirinin silah ve subay talepleri 
konusunda zikredilen bölgenin Fransız himayesi altında olmasından dolayı buraya silah gön-
dermenin Fransızları gücendireceği gerekçesi ile uygun olmayacağı,24 talep edilen din kitap-
larının ise gönderileceği fakat bunların irsali için uygun vasıta mevcut olmadığından şimdilik 
gönderilemeyeceği cevabı verilmiştir.25 

 
  

                                                            
22  El-Licnet el-İlmiye el-Devliyeli’t-Tahrir Tarih İfrikyael’am el-Yunesko (UNESCO), Tarih el-İfrikyael’am, el-Müşrif ala Mücelled (Edit): A. 

Adu Boahen, Matbaat el-Katolikiye ş.m.l. Arya, Beyrut 1990, s. 515. 
23  BOA, BEO., 1899/142390, 2 Cemaziyelevvel 1320. 
24  Burada bir isim benzerliği olması muhtemeldir. Şeyh Abdülkerim’in raporunda belirgin bir şekilde Lagos’a tabi Cibudi kıtası olarak ad-

landırılan yer, Bab-ı Ali’den sadarete gönderilen belgede Cibuti olarak yazılmıştır. 
25  BOA, BEO., 1976/148189, 15 Şevval 1320. 



 
14/27 • ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ TARİHİN PEŞİNDE • 34 

 
Sonuç 
Hindistan’ın İngilizler tarafından sömürge haline getirilmesi ve Napolyon’un Mısır’ı işga-

linden sonra İngiltere ve Fransa’nın sömürgecilik faaliyetleri, Osmanlı Devleti ve diğer İslam 
ülkelerinde bir tepkinin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Geniş bir coğrafyaya sahip olan Os-
manlı Devleti’nin Ortadoğu ve Afrika’daki toprakları da sömürgeci devletlerin hedefi haline 
gelmiş ve sömürgecilik hareketlerine karşı İttihad-ı İslam fikri ortaya çıkmıştır. On dokuzuncu 
yüzyılın son çeyreğinden itibaren sömürgecilik yeni bir boyut kazanmış, hedef alınan yerler 
sadece ekonomik olarak değil, askeri ve kültürel olarak da işgale başlanmıştır. Bununla bir-
likte diğer bazı Avrupa devletlerinin de sömürgecilik faaliyetlerine katılması paylaşım soru-
nunu ortaya çıkarınca Avrupalı devletler kendi aralarında anlaşmaya mecbur kalmışlardır. 
Afrika kıtasının sömürgeleştirilmesinde de bu yol üzere hareket edilmiştir.  

Şeyh Abdülkerim’in uzun süre Hicaz’da kalması onun politik anlamda fikri bir alt yapı 
oluşturmasını sağlamış, ardından on yıl kadar Avrupa’da kalması mücadelesinin şeklini ve 
yöntemini belirlemesine yardımcı olmuştur. Avrupa’da bulunduğu süre içerisinde, Avrupa 
kamuoyunun düşüncesini iyi takip etmiş ve Avrupa devletlerinin Ortadoğu ve Afrika’yı par-
çalama niyetlerinin gerçekleşmesi halinde meydana gelebilecek yıkımın sonuçlarını tahmin 
edebilmiştir. Avrupa’nın sömürgecilik faaliyetlerinde misyonerliğin çok etkili bir araç olarak 
kullanıldığının farkına varmış ve buna karşılık mücadele edilebilecek tek çatının İslam birliği 
olduğunu görmüştür. Bu konudaki bilgisi ve kararlılığı, kendisinin resmi bir sıfatı olmadığı 
halde, Fas emir’i ile görüşmesi ve ondan iki devlet arasında sefaret kurulması hedefine yönelik 
bir mektup alması neticesini doğurmuştur. Zira kendi edindiği bilgi ve tecrübe neticesindeki 
İttihad-ı İslam gayesi, Fas emirinin veziri Ahmed bin Musa’nın da çok önem verdiği bir konu-
dur. Sömürgeci devletlerin Fas üzerindeki emelleri de Fas devletinin İttihad-ı İslam çatısı al-
tında Osmanlı Devleti’yle beraber hareket etme çabasını arttırması sonucunu doğurmuştur. 
Bu belgeyi incelerken Şeyh Abdülkerim’in ziyaretine Fas’tan başlaması ve ardından gittiği 
yerlerin sömürgeciler tarafından ele geçirilmemiş olan ya da yakın zamanda işgale maruz kal-
mış yerler olması dikkat çekicidir. 

Sierra Leone’de Şeyh Abdülkerim’in halkı teşvik ederek okul ve caminin eksikliklerini gi-
dermesi, İngiliz hakimiyetine rağmen caminin minberinin üstüne Osmanlı bayrağı asması ve 
halifenin onayı olmadan cuma namazının kılınamayacağını telkin etmesi, bu uzak memleket-
lerde dahi ümmet bilinci ve halifeye bağlılığın bilinen ve itibar edilen bir kavram olduğunu 
göstermektedir. 

Son olarak şunu eklemek gerekir ki her ne kadar Avrupa sanayi devrimi ile birlikte birçok 
alanda ilerleme kaydetmişse de ne Osmanlı Devleti ne de Müslüman aydınlar dünyadaki ge-
lişmelerden bihaber değildirler. Sömürgecilik ve emperyalizm karşısında gerek politik yol-
larla gerek bireysel çabalar ile tedbirler almaya gayret göstermişlerdir. 
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EKLER 

Ek. 1. Şeyh Abdülkerim’in raporu sayfa 1. (BOA, BEO., 1899/142390-6) 
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Ek. 2. Şeyh Abdülkerim’in raporu sayfa 2. (BOA, BEO., 1899/142390-6) 
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