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ÖNSÖZ 
Osmanlı Devleti, 18-19. yüzyıllarda Kuzey Afrika’dan Büyük Sahra’ya kadar 

nüfuzunu genişletmiş, Büyük Sahra’dan Orta Afrika’ya kadar yerel halklar ile 

münasebetler kurmuştur. Temel çıkış noktalarından biri şu ki bu münasebetleri nasıl 

değerlendirip istifade edebiliriz? 

Bu soruya kısmi cevap mahiyetinde “Tuaregler ve Osmanlı Devleti ile ilişkileri”ni 

tez konusu olarak aldık. Tezde “Tuaregler”, “19. Yüzyıla Kadar Osmanlı Devleti’nin 

Tuareglerle İlişkileri” ve “Emperyalizm döneminde Tuaregler Bağlamında Osmanlı-

Avrupa Mücadelesi” üç bölüm halinde konumuzu inceledik. Ulaştığımız belge, bilgi 

ve kanaatleri “Sonuç” başlığı altında değerlendirdik.   

Bu çalışma sırasında bana yol gösteren danışman hocam Prof. Dr. Seyfettin 

Erşahin’e ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerine, özellikle Prof. 

Dr. İbrahim Sarıçam’a, Prof. Dr. Nesimi Yazıcı’ya, Prof. Dr. Mehmet Özdemir’e, 

Prof. Dr. Hasan Kurt’a ve Prof. Dr. Nahide Bozkurt’a derin saygı ve teşekkürlerimi 

sunarım. 

  Maman Hachirou MAMANE BALLA 

                                       Ankara  2014 
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GİRİŞ 

Osmanlı Devleti veya Devleti-i Aliyye-i Osmaniye (Yüce Osmanlı Devleti) 

699/1299’dan 1342/1923’e kadar altı asır boyunca kadim dünyanın en önemli ve 

aynı zamanda yönetilmesi zor bölgelerinde hüküm sürmüş büyük bir müslünan 

devletidir. Bilindiği gibi, büyük devlet olmak, büyük düşünmek ve büyük işler 

başarmakla olur. Bu bağlamda büyük devletler sınırları dışında neler olup bittiğini 

de düşünürler ve onunla ilgilenirler. Osmanlı Devleti de bunu yapmıştır. Bu 

cümleden olarak, Osmanlı, gelişmeler çerçevesinde Afrika ile ilgilenmek zorunda 

kalmıştır. Şöyle ki 898/1492 senesinde Gırnata’nın düşmesinden sonra İspanyollar 

ve Portekizler Kuzey Afrika’nın işgaline başlamışlardı. Bu durum karşısında bölge 

halkları Osmanlı devletinden imdad istemişti. Osmanlı da bu çağrıya cevap olarak 

bölgeye yöneldi. Tarih boyunca birçok mücadeleye sahne olan Kuzey Afrika söz 

konusu devletlerle yapılan mücadele sonunda 16. yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine 

girdi. Bu bağlamda bölge hakları, ekseriyetini oluşturan Berberler, Tuaregler, 

Araplar ve Zenciler başta olmak üzere Osmanlı Devleti’nin tebası durumuna 

geldiler.  

Osmanlı Devleti Tuaregler ile çok yakından alakadar olmuştur. Tuareg ile mustakil 

münasebetlerin ise ne zaman başladığına dair kesin bir bilgi olmamasına rağmen 

tezde ifade edildiği gibi 942/1535’te Osmanlı valisi Murad Bey, Fizan hâkiminin eşi 

Hud bint Şuruma b. Muhammed el-Fasi, kocasıyla aralarındaki geçimsizlikten dolayı 

iktidardan uzaklaştırmak için yardım istemesi üzerine, ordusunu Fizan’a sevk etmişti. 

Daha sonra 982/1574’te Trablusgarp valisi, Fizan valisi Ali Bey’e ve Fizan 

şeyhlerine birer mektup gönderip Fizan ahalisinden fazla vergi alınmaması 

emretmişti. Bu, ilk resmi münasebet tarihi olarak kabul edilebilir. Osmanlı 

Arşivi’nde Tuaregler ile alakalı olarak çok sayıda vesika yer almaktadır. Şunu hemen 

ifade edelim ki, zamanla Osmanlı Devleti Büyük Sahra’da Mutasarrıflık, Müdürlük 

ve Kaymakalık açmıştır. 

Avrupanın sömürgeci devletleri özellikle 19. Yüzyılda Büyük Sahra ve Orta Afrikayı 

sömürgeleştirmeye hız vermişlerdi. Buna bir cevap olarak Osmanlı Devleti bölgede 

bazı karşı siyasetler geliştirmeye çalışmıştır. Bu çerçevede idari olarak Fizan 
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Bölgesinin Trablusgarb’ın kontrolüne girmesi, Gat bölgesinin Trablusgarb’ın 

idaresinin girmesi, Canet meselesi, II.Abulhamid’e Şeyh Hitagel’in mektubu önemli 

hususlardandır. Berlin Konferansı’ndan (1885) sonra bölge yeni bir döneme 

girmiştir. Bu aşamada Osmanlı Devleti ve Avrupa arasında hinterland meselesi 

çıkmıştır. Osmanlı ve İtalyanlar arasındaki Uşi Antlaşmasından (1912) sonra 

Osmanlı Devleti Trablusgarp ve diğer eyaletinden çekilmek zorunda kalmıştır. Bu 

yüzden siyasetini Senusi Hareketi aracıyla uygulamaya çalışmıştı. Bu sırada ona el-

Mahdi Naibu’s-Sultan unvanı verildi. Senusi Hareketinin lideri Tuareg kabilesiyle 

temasa geçmiştir. Onun temsilcisi olarakMuhammed Kaocen Tuareg reisleriyle 

mekuplaşmaya başlamıştı. 

İktisadi ve kültürel münasabetlerine gelince Osmanlı Devleti Kuzey Afrika’da, 

kervanların gidiş-dönüşünü emniyete alarak refah ve güven sağlamaya çalışmıştı. 

Böyece Trablusgarp ile Sudan ve Orta Afrika arasında gittikçe yoğunlaşan önemli bir 

ticaret oluşmuştur. Orta Afrika’ya giden ticaret yolları Gadamis kasabasından geçer. 

Bura da haca giden Sudanlıların geçiş noktasıdır. Büyük Sahra ve Sudan’daki hac 

adaylar ibadetlerin yerine gitirdiğinde barınmamak bahanesiyle memleketlerine 

dönmeyip Mekke’de kalmayı tercih ederlerdi. Memleketlerine dönmek için Osmanlı 

Devleti’nin filosu Trablus yoluyla sağlanmıştı. 

Araştırmanın konusu, önemi, amacı ve sınırları 

Tezin konusu “Tuaregler ve Osmanlı Devleti ile İlişkileri”dir. Bu çerçevede 

Osmanlının Tuareglerle ilgili 19. yüzyıldaki siyasi, iktisadi ve kültürel 

münasebetlerini ortaya koyduk. Ayrıca 19. yüzyılın öncesi bazı münasetbetleri kısaca 

vurguladık. Zira 19. Yüzyıl sonrası münasebetleri iyice anlamak için öncesini 

zikretmek gerekmektedir. Bu konu ile ilgili Arap, Fransız ve Osmanlı arşivlerinden 

bazı belgelere ulaştık. Bütün kaynakların tek tek elden geçirildiğini iddia etmemekle 

beraber kaynakların araştırmamızın içinde bulunmasına özen gösterilmiştir. 

Tezin iki amacı vardır: 

 İlki kişisel merakımı yenmektir. Türkiye’ye gelmeden önce Osmanlı 

Devleti’nin Kuzey Afrika’da varlığını bile bilimiyordum. Geldiğimde bir 

konferans sırasında elime Şeyh Yunus bin Beyk’ın II.Abdulhamid’e 
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gönderdiği mektup geçti. Bunu ben ve arkadaşlarım merak edip araştırıp 

öğrenmeye karar verdim. 

 Öte yandan Osmanlı Devleti son büyük İslam devletidir. Kuzey Afrika’da 

Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletlerinin sömürgesinden dolayı izileri 

tamamen silinmiştir. Sanki tarihte sahneye çıkmamıştır. Amaçlarımızadan 

biri de Osmanlı Devleti’nin Afrika’da özellikle Büyük Sahra’da Tuaregler 

bağlamında izilerini sürmek ve ortaya çıkarmaktır.  

Tezin sınırlarına gelince esasen Osmanlı’nın Afrika’daki varlığını ve münasebetlerini 

kıtanın en önemli toplumlarından biri olan Tuaregler örneğinde ele almaktır. Bunu da 

hususen bilgi ve belge durumunu da göz önünde bulundurarak 19. Yüzyıl olarak 

sınırlandırdık. 

Kaynaklar ve Araştırmalar hakkında 

Kaynaklar:  

Tarihe ait bilgileri veren malzemeye menba’ yahut kaynak diyoruz. İnsanın 

söylediği, yazdığı veya imal ettiği herşey, onun hakkında bilgi verebilir. 

Çalışmamızda en çok istifade ettiğimiz kaynaklar belgeler, el yazmaları, araştırmalar, 

seyahatnameler ve genel tarih kitaplarıdır.  

1 Belgeler ve Elyazmalar  

Bu konuda önemli ilk vesikalardan biri Kanuni Sultan Süleyman’ın “Trablusgarp 

halkının düşmana karşı yöneticilere yardımcı olmasına dair”
1
 mektubudur. Konu 

açısından önemli bilgiler veren ilk arşiv belgesi Hoggarlardan yedinci “Amenukal”
2
 

(prens/reis) olan Şeyh Yunus ag Muhammed adlı Ahitagel’in (bölgede yönetici 

lakabı) “II.Abdulhamid’e gönderdiği mektup” oldu. Mektupta Ahitagel özetle 

“Nasara kendi memleketlerine kanaat etmeyip memleketimizi sömürmeyi ister. Bize 

askeri destek verin” demektedir. Osmanlı Trablusgarb valisi Nazif Paşa mektubun 

tercümesini yapıp İstanbul’a göndermiştir. İkinci arşiv belgesi Osmanlı 

memurlarından Ahmed Esad ve Şeyh Ramiz Efendi’nin "Orta Afrika Müslümanları, 

                                                           
1
A.DVNS.MHM.d, 3/579. (Osmanlı Arşiv daire Başkanlığı, Osmanlı Belgelerine Trablusgarp, yayın 125, 

İstanbul, 2013, S: 25 naklen)  
2
  Ame: sahip, malik, mutasarrıf, n : in, akal: ülke  
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Şeyh Senusi, diğer tarikat ve aşiret reisleriyle görüşmesine dair” kayıtlardır.Bu 

belge Osmanlı-İtalyan savaşı başlamadan önceki Büyük Sahra’nın durumuna dair 

bigiler içermektedir.   

Ayırca Trablusgarp valisinden Fizan Valisi ve Şeyhlerine Fizan halkınden fazla vergi 

alınmamasına dair bir talimatı bulunmaktadır
1
. Arşiv malzemesi arasında müracaat 

ettiğimiz diğer belgeler şunlardır: “İsyan halindeki Fizan’in tekrar feth edilmesine 

dair”
2
, "Gat Kasabasının güvenliğinin sağlanması ve onun hakkında bazı 

faaliyetler”
3
, “Şeyh Ahmed Şerif Senusi Paşa’ya Trablusgarp ve Bingazi Naibu’s-s-

Sultan”
4
unvanının verilmesine dair, hacca giden Sudanlıların burada yerleşmelerine 

fırsat verilmeden “memleketlerine geri dönmelerinin sağlanmasına dair”
5
. 

Bunların bazılarını Ankara’daki Başbakanlık arşivinden elde ettik; diğerlerinden ise 

yayınlanmış kitaplardan istifade ettik. 

2. Yayınlanmış eserler 

a- Seyahatnâmeler 

Osmanlı Türk askeri ve idarecisi Abdülkadir Cami Bey’in (ö. 1949) idari tecrübeleri 

yanında müşahadelerini de içeren seyahatname niteliğindeki Trablusgarp’tan Sahra-i 

Kebir Doğru
6
adlı eseri konumuz açısından önem arz etmektedir. Cami Bey, 

Tuaregler arasında geçirdiği günleri de seyehat notları arasına almıştır. Trablusgarp 

ve Fizan gibi bölgelere yerleşmiş olan Tuareglere yer verirken Tuaregler kabilesi 

hakkındaki bilgileri ayrı bir başlık altında toplamıştır.  

Fransız seyyahlardan Henri Duveyrier (ö. 1892) Les Tuareg du Nord
7
 adıyla 

yayınladığı seyahatnamesinde, Büyük Sahra’daki Kuzey Tuaregler ile ilgili başlıklar 

açmıştır. Yazar, Tuareglerin toplumsal yapısı, kültürü, ekonomik hayatı ve bölgedeki 

maden ocaklarından bahsetmektedir. Bu eser Tuaregler hakkında net bilgiler 

içermektedir. 

                                                           
1
 A.DVNS.MHM.d,23/698, (Osmanlı Arşiv daire Başkanlığı, a.g.e, s: 53 naklen). 

2
  A.DVNS.MHM.d, 78/1806 . 

3
  BEO.AYN.d,915-s 157. 

4
  BOA, HR.TO., 38/92, 22/05/1890 (M. Tandoğan, a.g.e, s: 86 dipnot: 38 naklen) 

5
 Y.PRK.BŞK, 14/80. 

6
Abdulkadir Cami Bey, Trablusgarp’tan Sahra-ı Kebire Doğru, Dar-ı saadet, 1326. 

7
 Henri Duveyrier, Les Tuareg Du Nord,  Boleian Library, Paris, 1939 
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Seyahat kitapları arasında müracaat edilen diğer eserler şunlardır: Edmond Bernet’in 

En Tripolitaine Vaoyage A Gadames Suivi Des Memoires Marechal İbrahim Paşa 

ancien gouverneur
1
, Le Capitaine Bussiel’in Les Tuareg de l’Ouest

2
, Nora Lafi’nin 

Ghadamis Cite-Oasis Entre Empire Ottoman Et Colonisation”
3
. Bu son 

eserdeTuaregler, Osmanlı Devleti ve bölgedeki Avrupa Devletleri’nin faaliyetleri 

hakkında geniş malumat bulunmaktadır. 

b- Salnâmeler 

Osmanlı devlet geleneğinde devletin geneli ve eyaletlerle ilgili hazırlanmış salnâmeler 

bulunmaktadır. Bunlar devlet yıllıkları olup ilgili bölgenin idari, askeri, doğal, 

ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına dair resmi bilgileri muıhtevidir. Bu cümleden 

olarak tezimizde en çok yararlandığımız Mehmed Nuri ve Mahmud Naci’nin 

hazırlamış oldukları Trablusgarp adlı salnâmedir.
4
 Burada Trablusgarp’ın tarihi, 

coğrafyası ve ticareti ve onunla ilgili senelik raporlara, bölgedeki kabilelere ve 

hinterland meselesine dair bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca Osmanlı müellifi Mehmed 

Muhsin’in (ö.1906) Afika Delili
5
 Mısır’ın tarihi, coğrafyası, idari bölümleri, iklimi gibi 

başlıklar işleyen bir eserdir. Bunun yanında Sudan’nın tarihi ve coğrafyası hakkında 

geniş bilgiler yer almaktadır.   

c- Araştırmalar 

Bu hususta Abdurrahman Çaycı’nin Büyük Sahrada Türk-Fransız rekabeti (1858-

1911)
6
adlı araştırması ilk ve önemli eserlerdendir. Çaycı esasen, bölgedeki Türk-

Fransız rekabetini detaylı olarak ele almıştır. Tezimizde büyük ölçüde bu kitaptan 

yararlandık. Aynı şekilde Ahmed Kavas’ın Osmanlı-Afrika ilişkileri
7
adlı çalışması 

konu ile ilgili önemli araştırmalardandır. Bunların yanında Abdurrahman Es’s-

                                                           
1
 Edmond Bernet,  En Tripolitaine Voyage a Gahadamis Suivi Des Memoires Du Marechal İbrahim 

Paşa, Fontemong Editeur, Paris, 1912 
2
 Le Capitaine Bussiel,  Les Tuareg De L’Ouest,  Adolphe Jourdan Librairie-editeur, Alger, 1888 

3
 Nora Lafi, Gadamis Cite-Oasis Entre Empire Ottoman et Colonisation, La Libia tra Mediterraneo e 

mondo islamico, Federico Cresti Ed. 2006. 
4
Mehmed Nuri ve Mahmud Naci, Trablusgarp , Tarihçi kitabevi birinci baskı, İstanbul, 2012 

5
Mahmet Muhsin,  Afrika Delili,  El-Fellah Ceridesi Matbaası, Kahire, 1312/1896. 

6
Abdurrahman Çaycı, Büyük Sahra’da Türk-Fransiz Rekabeti (1858- 1911), Türk Tarih Kurumu 

Basmevi, Ankara ,1995. 
7
  Ahmet Kavas, Osmanlı-Afrika ilişkileri, Kitabevi yayınları, İstanbul, 2011. 
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Sa’di’nin Tarihu’s-Sudan
1
ında 17. yüzyılın öncesi Mağrib ve Sudan arasındaki olaylar 

aktarılmakta, İbn Galbun’nun el-Tizkar fi men meleke Trablus, Muhammed M. Ali el-

Salabi Tarihu’l-haraketi’s-Senusiyye fi İfrikiyye gibi çalışmalarında Osmalı-Tuaregler 

münasebetleri direkt ve indirek şekilde ele alınmaktadır. 

Aziz Samih’in (ö.1984) Kuzey Afrika’da Türkler
2
, Muhamed Said el-Kaşşat’ın Min 

kiyadat-ı Cihadi’l-İfriki
3
ve Tevarik:Arabus’s-Sahrai’l-Kubra

4
, An-Nani vuld el-

Hüsein’in Sahra-ı Mulesemin, Abdülkadir Cami Bey’in “Canet meselesine dair” adlı 

makalesi, Muhammed M. Ali el-Salabi’nin Tarihu Libya, Cezmi Eraslan’ın 

II.Abdulhamid devrinde Osmanlı Devlet dahilinde ve Afrika kıtasında İslam birliği 

(Pan-İslamism) Faaliyetleri
5
, Alfred Bel’in, La religion musulmane en Berberie

6
, 

Celal Yahya’nın Tarihu’l-Mağribi’l-kebir
7
M. Tandoğan’nın Afrika’da Sömürgecilik 

hareketi ve Osmanlı Siyaseti (1800-1922)adlı eserleri konu ile ilgili önemli 

çalışmalardır.  

Ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı’nın İslam Ansiklopedisi ve Berber Ansiklopedisi’nde 

çalışma ile ilgili maddeler bulunmaktadır.  
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I. Bölüm:  

Tuaregler 

a. Coğrafya ve Tarihçe 

1. Tuareg Coğrafyası: Büyük Sahra 

Bugünkü Tuareglerin ana yurdu olarak Mali Cumhuriyetinin Kuzeyi ile 

Moritanya’dan Sudan’a kadar, Kuzey Nijer ve Kuzey Çad’dan Güney-Batı Libya ve 

Doğu Cezayir’e kadar yayılmışlar. Ayrıca bazıları Burkina Faso’da ve Nijerya’da da 

yaşarlar. Bu konuda Abdurrahman Abdullatif şöyle ifade ediyor: "Tuareglerin ana 

yurdu Kuzey vahalar ve vadilerden Tasalli yaylasına kadar (Gat- Canet), Hoggar’dan 

(Temangaset) Ayir’e kadar (Agadez), Ayir’den Adgal’a kadar (Kidal) kapsamıştır".
1
 

Mezkur yerler Tuareglerin asıl ana yurdu değildir. Zira Tuaregler Kuzey Afrika’dan 

güney’e inmişlerdir. Hem Romalıların, Vandalların, Portekizlerin, İspanyolların ve 

Fransızların saldırılarından kurtulmak için hem de İslam’ın yayılışı için güney’e 

(Büyük Sahra ve Sudan) gelmişlerdir. Böylece Tuareglerin ana yurtlarından ayrılıp 

izlerini bırakmışlardır. Örneğin Trablus’tan 180 km mesafe olan Urfella sehrinin 

kelimesinin anlamı, Tuareg dilinde "yüksek bir mekan"buna rağmen Arap bir kabile 

yaşamakta idiler.
2
 

Bireyin ve toplumun bilinmesinde yaşadığı coğrafya çok önemlidir. Çünkü coğrafya 

hayat koşullarını, ahlaki ilişkileri, ekonomik ve kültürel hayatı doğrudan 

etkilemektedir
3
. Bu cümleden olarak adeta yaşanmaz durumdaki sahranın doğal 

zorlayışı, su kaynaklarının kıtlığı, hayvan yetiştirmenin zorluğu gibi nedenler, çölde 

yaşayabilecek canlıların sayısını azaltmaktadır. İşte bu tespitler Büyük Sahra için 

geçerlidir. Zira geniş bir bölge olmasına rağmen sadece ve sadece Berberiler, 

Tuaregler, Araplar, Tibular ve Zinciler Sahra’da hayat koşullarına dayanabilirler.  

Peki Sahra kelmesinin anlamı nedir? Sahra kelimesinin eşanlamı nelerdir?Sahra 

sözcüğü Arapça’daki "sahara" sözcüğünden gelme olup "çöl"demektir. Kuzey ve 

Batı Afrika arasında bulunan Büyük Sahra tarih boyunca birçok isim almıştır. En 

                                                           
1
el-kaşşat, a.g.e, s: 17. 

2
el-kaşşat, a.g.e, s: 18. 

3
 Duveyrier, a.g.e, s: 28. 
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önemlileri şunlar oldu: "Türbanlıların çölü"
1
, "Maskelilerin Sahrası", "Sahra-ı 

Kebir"
2
. Bilindiği gibi bu isimlendirmenin nedenleri Büyük Sahra’daki kabilelerin 

özellikle Tuareglerin egemenliğine vurgudur. İbn Haldun’nun ifadesini burada 

ekleyebiliz: "Onların (Berbelerin) Sahralarında olduklarını..."
3
. 

Büyük Sahra Çölü, Afrika’nın kuzeyinde, kıtanın ortası ile kuzeyini ayıran 9.000.000 

km²büyüklüğünde dev bir çöldür
4
.Osmanlı müellifi Mehmet Muhsin de bölgenin 

büyüklüğünü6.000.000 km
2
olarak vermektedir.

5
 Zira Osmanlı Devleti’nin Kuzey 

Afrika ve Sahra’daki faaliyetlerini kuşkusuz 6 milyon km²’yı kapsamış, çünkü iki 

bilgi arasındaki farkı 3 milyondur ya da yanlış bilgi verilmişti. 

Fiziki coğrafyası 

Sahra Çölü bütünüyle kumdan oluşan bir düzlük değildir. Kum çölleri arazinin ancak 

% 20'sini kaplar. Oldukça yüksek dağlar, geniş, çıplak yaylalar bulunmaktadır. 

Büyük Sahra’da Hoggar yaylası en zirve noktasıdır. Ondan sonra Tasalli ve Ahnef 

yaylaları gelip 1500-1800 metreye erişirler. Diğerleri ise Eger yaylası, Akâkus 

silsilesi, Amsâk silsilesi, Murzuk Hamâdası adlı Hamâda’l- humra, Tinghert 

Hamâdası, Tâdemâyt Hamâdası, Ahnet Baten, Güney Tasalli’de geniş bir hamâda, 

Doğuda Tafasâsset Tuareg bölgesi ve Tibu bölgesi arasında bölünen yayladır.
6
 

İklim ve Sular 

Büyük Sahra’da gündüzleri sıcaklık gölgede kırk elli dereceye çıkarken geceleri2-3 

dereceye kadar iner. Sahra’da en büyük afeti şiddetli ve devamlı esen Sahra 

rüzgârları ve fırtınalarıdır.Sâm
7
 denilen mevsim rüzgârları oldukça şiddetlidir..

8
 

Bilindiği üzere Büyük Sahra bölgesinin hidrografisi fakirdir. Bu yüzünden orada 

insanın yaşaması imkansız gibidir. Ancak yerliler burada yaşamanın usul ve 

üslübunu bulmuşlardır. Zira Sahra’nın yağmurları pek nadir olmasına rağmen bazı su 

                                                           
1
Vuld el’-Husein, a.g.e, s: 17. 

2
Cami Bey, a.g.e, s:1 

3
 Abdurrahman İbn Haldun, Kitabu’l-İbar, Daru’l- kuttabu’l-İlmiye, Beyrut 1971, c: 6, s: 373 

4
 http://www.universalis.fr/encyclopedie/sahara alıtın tarihi: 05/02/2014. 

5
 Muhsin, a.g.e, s: 71 

6
Duveyrier, a.g.e, s: 13. 

7
 Çölden esen gayetle sıcak ve kuru bir rüzgar ki insan ve hayvanları sersem ve bazı telef eder. 

8
Nuri ve Naci, a.g.e, s: 45. 
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kaynakları vahalar, vadiler ve göller bulunmaktadır: Hoggar ve Tassalli’den üç uzun 

vâdi iner: Birincisi kuzeyde İghargahar vâdisi, ikincisi güneyde Tefasesset vâdisi, 

üçüncüsü batı’da Tirhehert vâdisidir. 

Kuyular: sürekli olmalarına ve derinliklerine göre Moui, Ogla, Bi’r, veya Hâsi 

isimlerini alırlar. Geçici ise Themed adını taşımaktadırlar. Genelikle kuyunun 

derinliği uzun olmadığı için kuyu kazmak kolay bir iştir. Orta yaylada kuyuların 

derinliği, özellikle hâmada bölgesi yansıra vâdiler 4-5 metredir ve kuyunun suyu 

içmek için iyidir.
1
 

Göller (Tuareg dilinde: Acelmâm): Büyük Sahra’da tabi göller bulunmaktadır: 

Bunlardan önemlileri Azger bölgesinde Tasalli yaylası üzerindeki göl ile yakalşık 

kırk küçük gölcükten oluşan Kuzey Fizan Edeyen gölüdür. Bunların yanında Fizan 

bölgesinde Mandara gölü, Ummu’l-mâ, Tazeroufa, Mâfou, Baharu’d-Doud veya 

Gabra’un, Baharet-et-Trounia, Ummu’l-Hasan, Neşnuşa, Feredrha ve Tademka 

gölleri bulunmaktadır.
2
 

2. İslam Öncesi tarih 

Burada İslam öncesiBüyük Sahra’da Tuareglerin eski devletlerin hakimiyeti altında 

yaşadıklarından bahsedilecek.  

Bilindiği gibi, tüm insanlık tarihi göç olgusu ile tanışmıştır. Göçmenlerin 

geldiklerinde yerli halk ile çatışma yaşayarak egemenlik kuramalarıyla yeni toplum 

ortaya çıkmıştır. Büyük Sahra’da farklı toplulukları, devletlerin ve dinlerin yaşadığı 

tarih araştırmacıları tarafından ortaya konmuştur. Bölgede orman bulunmayışı ve su 

kaynaklarının kısmen de olsa varlığı sebebiyle göçmenler rahat bir şekilde 

yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Büyük Sahra’da kadim zamanlardan beri toplumların 

yaşadığı sanılmaktadır. Zira Aballa’nın civarında 1925-1926’da arkeologlar 

tarafından yapılan alan araştırmada bulunan kemikler, Tin Hinan’in heykeli burada 

bir toplumun yaşadığını göstermektedir. 

Tarihte bu topluma Doğudan Batı’ya doğru Libyen, Numid ve Maur isimlerini 

verilirdi. Herodot’un dediğine göre bu Libyenlerden bir kısmı Kuzey kısımında 

                                                           
1
 Duveyrier,a.g.e,s: 27. 

2
Duveyrier, a.g.e , s: 28. 



 
 

  10 

 

bugünkü Trablusgarp’ta bulunmakta, Nasamonlar ise Sirt Körfezi sahilinden itibaren 

Ocla vahana kadar olan Doğu kısım sâkin olmkta ederler, Garamantlar ise Fizan 

dahilinde ve Büyük Sahra Güney kısmında yaşamakta idiler.
1
 

Bu ilkel halk ne taraftan göç etmiş ve nasıl yerleşmişti? Nuri ve Naci bu konuda 

salnamelerinde iki alternatife yer vermektedirler: 

Birincisi: Asıl beşer olan Asya’dan gelip Afrika’nın kuzeyine yerleşmiş ve buradan 

da Avrupa’nın güneyine geçmişlerdir. Galya ve İspanya’daki meşhur kalıntlar 

Afrika’nın kuzeydekilerle aynı sanat ve aynı seviye-i icâd olduğunu 

doğrulamaktadır. 

İkincisi: Asya’dan Avrupa’ya göç ettikten sonra Afrika’ya gelip yerleşilmiştir. Dış 

görünüm ve tenlerinin rengine Asya’dan Avrupa’ya ve buradan da Afrika’ya geçtiği 

iddia ediliyor, aksi takdirde kumral şaçlı, mavi gözlü Avrupalıların hiçbir vakit 

Afrika’dan gelmiş olmayacağını zikrediyor
2
. 

İki rivayet incelendiğinde ne olursa olsun Kuzey Afrika’nın asıl halkı dışarıdan 

gelmiş ve orada yerleşmiştir. Bu kayıtlar söz konusu topluluklar bölgeye 

geldiklerinde diğerleriyle karşılaşmadıklarına işaret etmektedir.  

Bölgede hakimiyetinden bahsedilen en eski devletlerden biri Fenikelilerdir. Fenikeler 

imparatorluk döneminde (MÖ 1331-1209) Moritanya’da, Numidya’da ve 

Zucistan’da (bugünkü Tunus) birkaç şehir kurmuşlardı
3
. Daha sonra Kartaca sahneye 

çıkmıştır. Kartaca büyük imparatorluğu dönüşerek Kuzey Afrika kıyılarını, İspanya 

arazisini ve çoğu Sifid adalarını kapsamıştır
4
. Daha sonra Zama muharebesi akabinde 

Romalılar fethedilen bölgelerin isimlerini değişterek Lepti’ye Leptis Mania, Vayât’a 

Oea, Sabratho’ya Sabrata veya Sabratha demişlerdi. Roma hakimiyetinden sonra 

Trablusgarp’ta ihtilâller olmuştu. M. 366 senesinde Lübde Asüryâniler tarafından 

                                                           
1
Cami Bey, a.g.e, s: 113. 

2
Nuri ve Naci, a.g.e, s: 107. 

3
 es-salabi, a.g.e, s: 143. 

4
 es-salabi, a. g.e, s: 145. 
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zabt olunmuş ve 439’da Trablus ile bütün Kuzey Afrika sahilleri Vandallar 

tarafından alınmıştır.
1
 

Fizan Devleti (Phazania) bugünkü Libya’nın güneyinde yer alır. Fizan, rivayete göre 

adını Fezzâh b. Ham b. Nuh’tan alır. Herodot Fizan devleti hakkında diyor ki: 

Fizan’ın halkına Garamentler denilmekteydi. Beyaz Berberiler’le siyah Negrolar’ın 

karışımından oluşan Garament topluğu Romalılar döneminde de varlığını korudu.
2
 

Bilindiği üzere, yerli hikâyelere ve rivayetlere göre Hoggar Devleti Tin Hinan 

denilen kraliçe tarafından kurulmuştur. Tüm tedkikat Tin Hinan’in Aballa şehrinde 

yaşadığını göstermektedir. İlk devletin başkenti Tin Şemen seçilmiş, daha sonra 

Agadez şehri inşa edilip başkent olmuştur. Bu kayıtlar Hoggar Devleti’nin bölgedeki 

hakimiyetini açıkça ortaya koymaktadır.
3
 

Sefid denizin ticaretinin kontrolu altında almak isteyen devletlerin, Kuzey Afrika’yı 

ele geçirmeleri gerekmiştir. Bu nedenle Zikredilen devletlerin (Fenikeliler, Roma, 

Vandal, Fizan ve Hoggar) Kuzey Afrika’yı hakimiyetleri altına almışlardır. 

Tarihçilerin belirtiğine göre gerek Kuzey Afirka’da, gerekse Büyük Sahra’da 

Tuareglerin büyük devletlerin hakimiyetlerin altında yaşadıklarını kaydedilmiştir. 

3. İslami Dönem tarihi 

Dört Halife dönemi 

Dört halifeden Hz. Ömerdöneminde, 26/646 yılında Amr b. As kumandasındaki 

ordu; Mısır’ı ve Bingazi’yi ele geçirdikten sonra ilerleyerek Trablusgarp bölgesini 

Bizans’tan aldı. Daha da ilerlemek istemişse de Hz. Ömer’den izin alamamıştı. Zira 

Naci’nin değerlendirmesiyle ifade edersek "Durmadan isyan eden Berberilerin, on iki 

defa müslüman olmaktan vazgeçerek tekrar yıldızlara tapmaya başladıklarına ve 

müslüman olduktan sonra, kurdukları birçok devletlerin; durmadan kardeşkanı 

döktüğüne bakılırsa, Hz. Ömer’in o zaman ihtiyatlı davranmakta ne kadar haklı 

olduğu anlaşılır".
4
 

                                                           
1
Nuri ve Naci, a.g.e, s: 115. 

2
 Kemal Kahraman ‘’ Fizan’’  DİA, C:XIII, s: 162. 

3
el-Kaşşat, a.g.e, s: 24 

4
 Hikmet Nacı, Kuzey Afrika ve Berberiler  İstanbul, 1955, S: 78. 
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İşte bu mahzur sebebiyledir ki Kuzey Afrika, müslüman ordusunun ilerlemesini 

engel oldu. Ancak "hicretin yirmi beşinci senesine müsadif Hz. Osman devrinde, 

Mısır vâlisi Abdullah bin Sa’d b. Ebi Serh, İfrikkiye için istizân eylemesi üzerinde 

halife hazretleri işi Sahâbe-i kirâmın büyüklerinden müteşekkil bir heyet marifetiyle 

tezekkürünü emir buyurduklarından bilâhare zaptına ittifâk hâsıl olmuş ve bu hususta 

Mısır vâlisine dahi ruhsât ve müsâade i’tâ olunduktan bir ordu techiz olunarak 

İfrikyye’ye sevk edilmiştir. Bu orduda Hüseyin b. Ali, Abdullah ibn Zübeyr, 

Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Cafer, Abdullah b. Amr ibnül- As hazerâtı 

mecvcuttu.32/652’uncu senesinde muhâribin orduları Sübeytula’dan yirmi dört 

saatlik mesâfede bir mevkide karşı karşıya geldiler. Abdullah b. Sa’d b. Ebi Serh 

kumandası altındaki İslam ordusunun mecmüu yirmi üç bin, Bizans-Berber askeri ise 

yüz yirmi bin râddesindeydi"
1
. 

Yukarıda görüldüğü gibi Bengazi ve Trablusgarp Hz. Ömer’in döneminde 

fetihedilerek daha ileriye (müslüman ordusu) gidilmesine izin vermemiştir. 

Hz.Osman’in halifeliğinde İslam ordusunun ileriye gitmesine izin vererek yirmi üç 

bin Bizans-Berber’e karşı yüz yirmi binle savaştı. Savaşın sonrasında Trablusgarp ve 

civarı İslam hakimiyetine girmiştir. 

Emeviler dönemi 

Emevi Devleti’nin kurucusu Muaviye b. Ebi Sufyan dönemine kadar, Mısır’ın 

Batısında kalan memleketlere önem verilmezdi. Muaviye tarafından gönderilen İslam 

ordusu, Muaviye b.Hudeyyiç kumandasında, ayaklanan ve bir kısmı dininden dönen 

Berberleri, yola getirdi. Bir süre sonra Berberiler isyana başlamış Ukba b. Nafi’nin 

himmetiyle isyanları bastırılmıştı. Berberler isyanlarının bastırmasıyla “Atlas 

Okyanusuna kadar Kuzey Afrika topraklarını Bizanslı Rumlarla onların yardımcısı 

Berberilerden aldı. Gadamis vâhasından sonra Sudan’a kadar, Arap ve İslam 

hâkimiyetini yaydı. Atlas Okyanusu kıyısına varınca, devesini sürerek:"görüyorsun 

ya, Allah’ım? Eğer şu deniz karşıma çıkmasaydı, senin yüce adını daha uzaklara 

götürecektim’ dediği meşhurdur"
2
.   

                                                           
1
Nuri ve Naci, a.g.e, s: 117- 118. 

2
 Nacı, a.g.e,  s: 79. 
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Böylece bütün Kuzey Afrika toprakları hatta Sudan vesair Sahra yerleri Emeviler 

döneminde İslam dünyasının haritasına eklenmiş Tuaregler İslam ordusuna 

katılmışlardı. 

Abbasiler dönemi 

Abbasiler döneminde Kuzey Afrika’nın vâlisi Abdurrahman b. Habib’tır. Trablus 

İbaziler, Hevvâre ve Zenâteler 167/783’deisyançıkarmışlardı. Abbasi halifesi Ebû 

Caferü’l-Mansur kargaşayı söndürmek amacıyla Ömer b. el-Ahvas el-Acami’ye 

kesin emirler vererek asayiş ve düzen getirmesini sağlamıştır.Daha sonra Fatimi 

Sultanı öldüğünde, Mısır eyaleti’ni Eyyubiler’e geçmişti. 539/1144 yılında Karakuş 

bir ordu ile Bingazi’den sonra Tunusu ve Trablus almıştı. "Elde ettiği başarıdan başı 

dönen Şerafettin, Eyyubi kralını hiçe sayarak Bağdattaki (Abbasi) halifesine bir 

mektup yazıp; (Kuzey Afrika hükümdarlığının tasdikini?) istedi"
1
. Abbasilerin bazı 

Berber kabileleri Havariclerin fikrini benimseyerek Bölgedki Abbasi hakimine karşı 

isyan çıkmışlardı.  

Fâtimiler 

Fâtimiler bütün Mağrib’i ele geçirmek için çeşitli girişimlerde bulundular. İlk 

teşebbüsü, Ebu Abdullah eş-Şii yapmış daha sonra da Ubeydullah el-Mehdi, orta ve 

uzak Mağrip toprakları ile Sisilya adasını ele geçirmek için çalışmaya başlamış ve bu 

sahada başarlı olmuştur. Mu’izz Li-Dinillah dönemine bütün Kuzey Afrika, Batı’ya 

kadar ele geçirilmiştir.
2
 

Beni Ahmer Devleti Endülüs’teki son Müslüman devletidir. Uzun zaman (yaklaşık 

üç asır) boyunca ayakta kalmışsa da, Aragonya kralı Fernando ve Kastiliya kraliçesi 

İzabella’nın 15. Yüzyılın sonlarında evlenip güçlerini birleşerek yaptiği saldırıya 

karşı koymadı. Nihayet, M. Özdemir’e göre "1492 senesinde İspanya’da İslam 

hakimiyetine son verilmesi, Hırıstiyanlar açısından, artık nihai hedef ulaşıldığı 

anlamına gelmiyordu. Bilakis, birleşen İspanya büyük bir İmparatorluğa dönüşme, 

                                                           
1
 Naci, a.g.e, s: 81 

2
 Bkz: http://www.msxlabs.org/forum/medeniyetler-tarihi/265974-fatimiler-devleti.html, ayrıca 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fat%C4%B1mi_Devleti, alıntı tarihi: 17/06/2014 

http://www.msxlabs.org/forum/medeniyetler-tarihi/265974-fatimiler-devleti.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fat%C4%B1mi_Devleti
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dolayısıyla da daha fazla yayılma arzusu içindeydi. Bu arzu için en uygun yer olarak 

Kuzey Afrika görülüyordu".
1
 

Yukarıdaki bilgilerden anlaşılacağı gibi, "Reconquista"denen haraketinin 

gerçekleşmesinden sonra Hıristiyanlar Don Pedro kumandasında Kuzey Afrika’nın 

işgaline başlanmıştır. Bölgeyi işgal ederken karşısına engelleyecek bir güç çıktı mı? 

Kuzey Afrika’da hangi siyasi güçler vardı? Bunlar Kuzey Afrika’nın tümüne egemen 

bir otorite şeklinde miydi? 

Geçen soruların cevaplarını şöyle izah edebilirki Afrika’daki İslam hükümetleri de 

birbirleriyle uğraşa uğraşa Hıristiyanlar’ın avı olacak zayıflığa düşmüşlerdi.
2
Ayrıca 

da Kuzey Afrika’nın tümüne egemen bir otorite şeklinde yoktur. 

Kuzey Afrika’da siyasi güçleri şu şekilde sıralanacak: 

1- Hafsiler 625-982/1228-1574 

Hânedana adını veren Ebû Hafs el-Hintâti (ö.1175-76) Mağrıb-i Aksâ’daki (Fas-

Moritanya) büyük Berberi kabilelerinden biri olan Masmûde’nin Hintâte koluna 

mensuptur
3
. Hafsiler kuruluş döneminde Tunus, Cezayir ve Libya’ya egemen olup, 

daha sonra Mısır’daki Memluklere tabi oldular. 980/1572 tarihinde İspanyol 

donanması tarafından Tunus’un işgali edildi. Ülkeyi geri almak amacıyla Osmanlı 

Devleti tarafindan Sinan Paşa serdarlığı tayin edildi. Kılıç Ali Paşa’nın başında 

bulunduğu Osmanlı donanması, 982/1574 yılında otuz üç günlük bir kuşatma 

sonunda Tunus’a yeniden hakim oldu ve İspanyol işgaline son verdi.  Bu başarıyla 

Sinan Paşa  "Tunus Fatihi" unvanını aldı. Bu suretle Hafsiler henedanı da yıkılmış 

oldu.
4
 

2- Abdülvadiler 633-957/1235 - 1550 

633-957/1235-1550 seneleri arasında Cezayir’de hüküm süren Berberi devleti’nin 

Merkezi Tilimsân idi. Abdülvadilere, başlarında bulunan hanedanBenî Zeyyan 

                                                           
1
 Mehmet Özdemir, Endülüs Müslümanları 1, Türkiye Diyanet Vakfı yayınları, Ankara, 1994, s: 149 

2
Samih, a.g.e , s: 52 

3
 Muhammed Razûk, ‘’ Hafsiler’’ DİA, C: XV, S: 125. 

4
İbrahim Sarıçam, ‘’Hafsiler’’Afrika’da kurulan Bağımsız İslam Devletleri, İslam Tarihi, el kitabı,2 baskı, 

grafik yayınları, Ankara,  2013, s: 539-540. 
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olduğu için Zeyyaniler de denilmektedir. Beni Abdülvad, Büyük Zenate berberî 

kabilesinden idi. Bu kabile uzun süre göçebe olarak yaşadılar. Avras civarındaki 

yerlerini bedevilere bırakarak, Cezayir’in Oran bölgesinde bulunan yüksek yaylaya 

göç ettiler. Cezayir, on ikinci asrın başlarında Muvahhidler tarafından ele geçirildi.  

Muvahhidler’in sadık bir muttefiki olan Abdülvadiler, devletin zayıflamasıyla 

itaatten vazgeçtiler. Beni Abdülvad’ın reisi olan Yağmurasan bin Zeyyad, 633/1236 

senesinde Abdülvadiler Devleti’ni kurdu.
1
 

Yağmurasan, 48 yıllık hükümdarlığı esnasında 632- 682/1237-1284 halkını yerleşik 

hayata geçirdi ve Tilimsân devletinin ezeli rakipleri olan Merinilere kafa tutmayı 

başardı
2
. 16. Yüzyılın ortalarında İspanyollar, Osmanlı ile bölgede hakimiyet 

mücadelesine girişti. Bu aşamada Abdülvadi emîri III. Ebû Hemmu, Cezayir’e 

saldırdı ancak Hızır Bey tarafından mağlub edildi. Ebû Hemmu, savaş meydanından 

kaçtı. Hızır Reis bir süresonraAbdulvadiler’in taht kavgalarından  yararlanarak   

EbûMuhammed II.Abdullah’ı hükümdar yaptı. Fakat Ebû Muhammed II.Abdullah, 

her yıl ödediği vergiyivermeyip adına hutbeokutunca, Hızır Bey 957/ 1550 senesinde 

Tlimsan’ı kuşatarak elegeçirdive Abdülvadi Devleti’ne son verdi. 

3- Sa’diler 957-1070/1511- 1659 

Fas’ta hüküm süren bir İslam hanedanıdır. Beni Sa’d, ecdadını Hassan b. Ali b. Ebû 

Talib’e kadar çıkarır. Bundan dolayı hanedan üyleri “Şerif” unvanını alır ve 

bütününe “eş-şürefa el-Haseniye”denilir. Sa’diler’in, Hz. Peygamber’in sütannesinin 

kabilesi Beni Sa’d mensupoldukları da söylenir. Sa’diler’den hâkimiyeti ilk ele alan 

şahıs Mevlay Muhammed b. Muhammed’dir. 

Sa’diler, 12.yüzyılda Fas’ın güney kesmindeki Der’a vadisine yerleşmişlerdir. 

Busıralarda Atlantik sahilleri Portekizleri tarafından işgal edilmişti. Portekizler’e 

karşı Süsülaksa bölgesinde yürütülen cihad hareketlerine o bölgedeki Sa’di liderleri 

öncülük ediyordu. Molay Muhammed, cihadda etkili olan Cezüliyye tarikatı şeyhi 

Muhammed b. Mübarek’in tavsiyesiyle Hırıstiyanlara karşı cihad organize etmek 

üzere Süs kabileri çağrıdı.Burada toplanan yaklaşık ellikabile reisi tarafından 

                                                           
1
Sarıçam, ‘’ Abdülvadiler’’, a.g.e, s: 542-43. 

2
Jean Brignon,‘’ Abdulvadiler’’Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi, C: V,  s: 366 . 
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bölgenin cihad emiri olarak kendisinebiat edildi (911/1511), “Mehdi” ve “Kaim 

Biemrillah” unvanlar verildi.Muhammed’in 923/1517’de vefatından sonra Sa’diler’in 

tahtına oğlu Ahmed el-A’rec geçti. 923/1517’den 1069/1659’e kadar hüküm süren 

Sa’diler’in son emiri Ahmed el-Abbas, iktidarı elde etmek amcıyla Merakeş’i 

kuşatan ve şehre giren Şebbane liderleri tarafindan öldürüldü.Bu suretle Sa’diler 

hanedanı da tarihe karışmış oldu.
1
 

4- Vattasiler 906-1009/1500- 1600 

   15. ve 16. yüzyıllarda Fas’ta hüküm sürmüş olan bir hanedandır.  Vattasiler 

Meriniler’in bir koludur. Önceleri Sahara’da ve merkezi Fas’ın yüksek yaylalarında 

göçebe hayatı yaşıyorlardı. 13. Yüzyılda Doğu Fas’ın doğusunda yerleştiler. 

Meriniler’in sonlarına doğru nüfuz ve güçleri arttı. Son Merini Sultanı Abdülhak 

döneminde vezirlik, Vattasiler’e verildi.   

Bu aileden Ebû Zekeriyya Yahya, iktidarda bir çocuğun bulunduğu Merini 

yönetimini tamamen eline aldı ve önemli görevlere akrabalarını getirdi. Ebû 

Zekeriyya’nın vezirliğe gelmesiyle iç savaşlar başladı. 1448’de ölünce makama 

sarayın başmabeyncisi olarak yeğeni Ali b. Yüsuf ve sonra da öz oğlu Yahya oturdu. 

Sonunda 933/1527 yılından sonra Vattasiler’le Sa’diler arasında mücadele başladı. 

Son iki Vattasi hükümdarı döneminde durum Sa’diler lehine gelişti ve 1554 yılında 

Vattasi henedanına son verildi.
2
 

Bölgenin Osmanlı İdaresine Girişi 

Burada her şeyden önce şu soruların sorulması gerekiyor: Osmanlı Afrika’ya neden 

gitmiş ve bunun sonucu ne olmuştur? Tuaregler bağlamındaBüyük Sahra’ya niçin ve 

nasıl ualşmıştır? 

Yukarıda ifade edildiği gibi birleşen İspanya’nın arzusuGırnata’dan sonra Kuzey 

Afrika’yı ele geçirmektir. Bu yüzden 905/ 1501’da Gırnata’da Moorların 

ayaklanmasından sonra İspanyolların Kuzey Afrika’yı işgalini başlamıştı. Ekim 

1505’de II.Fedinand güçlü donamasıyla Mers el-Kebir ele geçirdi. Daha sonra 

914/1508’deOliveto Kontu Don Navarro kumandasındaki Badis’i, 915/1509’da Oran 
                                                           
1
Sarıçam, ‘’Vattasiler’’, a.g.e, s: 546 

2
Sarıçam, ‘’Sa’diler’’, a.g.e, s: 546. 
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(Vahran)’i, Şevval 915/Ocak 1510’de Bicaye’i, 916/1510’da Trablus’u işgal etti.
1
 

Katliamdan kurtulan Müslümanlar Tâcûra şehrine sığındılar. Durumu Mehmet 

Muhsin şöyle ifade eder: “bazı ayan-ı memleketle ahaliden bir takım Tâcüra’da 

tahsün
2
 ederek beynelerinde nâire

3
-i harb dahşetli bir surette müşte’il olduğu bir 

heyet-i mahsusa gönderip…"
4
Arşiv belgesine göre Trablusgarp halkı Kanuni Sultan 

Süleyman’a bir mektup göndermişlerdi. Mektup gelir gelmez Sultan, Arapça şu 

fermanı ile cevap vermiştir: 

"Bölgenin düşman saldırılarından korunması halkın huzur içinde yaşamaları ve hayır 

duâlar etmeleri için yakın zamanda fetih edilmiş olan Trablusgarb’a, daha önce bir 

mir-i miran ile bir kâdı’nın tayin edilmiş olduğu, ancak kâfirlerin saldırı hazırlığına 

giriştiklerinin haber alındığı, bölgenin muhafazası için donanmanın yola çıkarıldığı, 

ancak bu sırada bir saldırı olması halinde mir-i mirân ve İslam askeriyle tek vücud 

olarak İslam topraklarının korunmasına gayet edilmesi yöneticiler tarafından halktan 

birine bir uygunsuzluk yapılması halinde cezalandırılmak üzere derhal kendisine 

iletilmesi".
5
 

Bu zamanda Kuzey Afrika kıyıları İspanyol ve Portekizlerin elinde bulunduğundan, 

iki kardeş Hızır Reis (Barbaros Hayrettin) ve ağabeyi Oruç Reis bunlarla mücadeleye 

girmişlerdi.
6
 Aslında Barbaros Hayrettin Paşa’nın kendi hesabına devlet kurduğu 

Cezayir’i 929/1533’te imparatorluğa beylerbeyilik olarak bağlamışlar, büyük Türk 

amiralini de Kaptan-ı Derya ve Cezayir Beylerbeyi ünvanıyla Osmanlı Devleti 

hizmetine almışlardı. Türkler Cezayir’e yerleştikten sonra, 958/1551 yılında St. Jean 

şövalyelerinin elinden Trablusgarb’ı 978/1574’de Beni Hafs hanedanından Tunus’u 

alarak, Mısır’dan Fas’a kadar uzanan bütün Kuzey Afrika’yı, Osmanlı 

Imparatorluğu’na katmışlardır.
7
Böylece, Tunus ve Cezayir tıpkı Müslüman İspanya 

                                                           
1
 Roger Le Tourneau, "Kuzey Afrika’da Müslümanlar", İslam Tarihi Kültür ve Medeniyeti, çev. Hürrem 

Yılmaz, İstanbul, 1997, c: 3, s: 136 
2
 temin etmek 

3
 Ateş 

4
Muhsin, a.g.e,  s: 63 

5
 A.DVNS.MHM.d, 3/579. (Osmanlı Arşiv daire Başkanlığı, Osmanlı Belgelerine Trablusgarb, İstanbul 

2013, yayın 125, s: 25 naklen) . 
6
 Nesimi YAZCI,"XVII yüzyılın ilk  yarısında Osmanlı Devleti-Cezayir münsebetleri hakkında Bazı 

mülahazalar", İslam araştırmalar Mayıs 1988, C: II, Sayı: 7,  
7
Abdurrahman Çaycı, Büyük Sahra’da Türk-Fransiz Rekabeti (1858- 1911), Türk Tarih Kurumu 

Basmevi- ANKARA, 1995, s: 2-3 
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(Endülüs) veya Latin Amerika gibi bir katolik İspanyol ülkesi olma eşiğindeyken 

Barbaros kardeşlerce kurtarılmış oldu
1
. 

Bundan anlaşılıyor ki Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’ya gelmesinin sebebi, 

bölgedeki Müslümaları İspanyolların ve Portekizlerin saldırısından kurtarmaktır. Zira 

Trablusgarp halkının Kanuni Sultan Süleyman’a imdad mektubunu göndermişlerdi. 

O dömende İslam dünyasında en güçlü devlet Osmanlı Devletidir. Bunun sonucu 

Kuzey Afrika’yı İspanyolların ve Portekizların saldırısından kutarıp bölegeyi idare 

ederek güven ve asayış sağlamıştı. 

Kuzey Afrika’nın Osmanlı idaresine girdiğinde çıktığına kadar çeşitli dönemeler 

geçirmiştir:  

Bu dönemleri otuz yıllık bir kuruluş devresinden (920-950/ 1514-1544), sonra 

Beylerbeyleri(950-995/ 1544-1587), Paşalar (995-1069/ 1587-1659), Ağalar (1069-

1081/ 1659-1671) ve Dayılar (1081-1246/1671-1830) tarzında belirlemek 

münkündür
2
. 

Tuaregler bağlamında Osmanlılar Büyük Sahra’ya gittiği zaman 952/1535’te 

Osmanlı valisi Murad Bey, Fizan hâkiminin eşi Hud bint Şuruma b. Muhammed el-

Fasi, kocasıyla aralarındaki geçimsizlikten dolayı iktidardan uzaklaştırmak için 

yardım istemesi üzerine, ordusunu Fizan’a sevk etmişti.
3
 

b. Toplumsal Yapı 

1. Adlandırma 

Romalılar Kuzey Afrika’yı ele geçirdiği zaman yerel halka "Barbarus"adı 

vermişlerdi. Zira onlara göre Roma uygarlığına mensup olmayanlar barbardır. Bu 

kelimeyi Araplar da kullanmıştır. Ama Beberler kendilerine Katama, Magrawa, 

Masmuda, Zanata, Sanhaca, Amazigh gibi isimleri verirlerdi.
4
Kuzey Afrika (altıncı 

yüzyılın yarısı) İslam hakimiyeti altına alındığında Araplar bölgedeki kabilelere 

Berber adını vermişlerdi. Hamani Djibo bu konuda şöyle bir rivayet nakl ediyor: 

                                                           
1
Ebu’l- kasım,Tarih’u-l cezairi’s- sakafi, C:I. s: 28- 29. 

2
Bkz Yazıcı, a.g.m, s: 6, ayrıca Aziz Samih, a.g.e, c: II, s: 114-115. 

3
 İbn Galbun, Et-tizkar Fiman Meleka Trablus, Muasasatu’l-Kutubu’s-Sakafıya,1998,s: 100 

4
 Bel, a.g.e, s: 65 
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İfricos b. Kais b. Saifi, (Yemenli Tobba adlı bir kral), Magrib’e ve Afrika’ya 

ordusunu sevk ederek Kuzey Afrika kralı Cercis’i öldürdüktan sonra birkaç kasaba 

ve şehir kurmuştu. Asıl halkın dilini duyunca “Berberiniz hangisidir?” diye 

bağırmıştı. Burada berber kelimesi dil anlamındadır. Bundan sonra yerel halk için 

Berber kelimesini kullanmıştır
1
. 

Afrika kıtasını ilk defa ele geçiren Araplar, “Berber kıtası” halkını görüp tanıdılar. 

Kuzey Afrika’nın tamamını ele geçirdikleri zaman ahalisini, Berber halkına 

benzettikleri için, hepsine birden "Berberi" dediler.
2
 Petit Robet’e göre "Berber" 

kelimesi sadece Berber toplumu için kullanıllır, Barbar ise yabancı, eski ve vahşiyi 

ifade eder.  

Geçen tanımlardan "Berber" kelimesinin anlamı yabanilik, yabancılık, eskilik ve 

anlaşılmaz bir söz şeklinde belirlenebilir. Diğer yandan bütün sözlüklerde Berber 

kelimesi Kuzey Afrika’nın ahalisini ifade etmektedir. Yukarıda izah edildiği üzere 

Berber kelimesi Kuzey Afrika’nın Müslümanlar tarafından fethinden sonra 

yaygınlaşmıştı.  

2. Köken 

     Tarih boyunca, "Afrika kıtasının doğusuna Asya kıtasından büyük göçler 

olmuştur. Avrupa kıtasından da, İberya ve Sicilya yoluyla Kuzey Afrika’yaçok bir 

insan göçtü. (Atlantik) halkından bir kısmı da, Kuzey Afrika’ya hicret etmiştir.
3
 Bu 

göçmenler Kuzey Afrika’ya yerleşip asıl halkı temsil eder hale gelmişlerdir.  

a- Berberler’in soyu: Romanlar ve Yunanlar’a göre 

Rivayetlere göre Kuzey Afrika’nın asıl sakinleri dışarıdan gelmiştir. Herodot 

Berberlerin soyunun Truva savaşından sonra kaçarak Kuzey Afrika’ya yerleşenler 

olduğunu iddia etmektedir.
4
Bazı rivayetlerde de yerli halkın esasen Misiniya 

şehrinden geldikleri ifade edilmektedir.
5
 

                                                           
1
 İbn Haldun, a.g.e, c: 6, s: 104 

2
 Nacı, a.g.e, s: 30. 

3
a.e s: 30 

4
 Gabriel Camps, les berberes: Memoire et identite,Les Hespérides,Toulouse, 1980,s: 17. 

5
 Camps,: aux marges de l’histoire, Errance 1987,  s: 26. 
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Romalı tarihçi Sallustuis’un
1
 (ö. MS 34) kayıtlarına göre Kuzey Afrika’nın asıl halkı 

Citolılar ve Libyenlardır. Tarihçi Procope Berberlerin soy bakımından Kan’an’a 

mensup olup Filistin’den göç ettiklerini iddia eder. Strabon’a göre ise Berberler 

Heraclitus tarafından Kuzey Afrika’ya sevk edilen Hintlilerdir
2
. 

b- Berberler’in soyu: Müslüman Müelliflere göre 

Büyük İslam tarihçisi İbn HaldunBerberlerin soyu hakkında eski soy 

bilgilerinceyapılan rivayetlere yer vermektedir
3
. Buna göre; Hz. İbrahim’in oğlu 

Nakşan’dan gelmişlerdir. 

1- Yemen’den Kuzey Afrika’ya yerleşmişlerdir. 

2- Seylu’l-Arim’den kurtaranlardan Gasân kabilesine nisbet edilmektedir.  

3- Farslar tarafından kovulup Kuzey Afrika’ya yerleşen Laham ve Cüzâm 

kabilelerine mensupturlar. 

4- Câlut kavminden gelmişlerdir. 

5- Berberler, Himyer, Kıptiler, Amâlika, Kanaan ve Kureyş gbi kabilelerin 

karışımından meydana gelmişlerdir.
4
 

Daha açık bir ifadeyle İbn Haldun’a göre Berberlerin asıl vatanı Filistin olup 

zamanla hicret edip Şimali İfrikya’yı istila etmişlerdir. Bunu bazı dil ilişkilerinde 

görmek mümkündür.
5
 

c- Berber’in iç taksimâtı 

    Tarih araştırmacıları bu konuda birkaç taksimât yapmışlardır, ama en önemlisi İbn 

Haldun’un yaptığı ikili taksimâttır:  

Birincisi: Berberler’in dedesi iki oğlan dünyada bırakmıştı: Bernes ve Madıgıs, 

Bernes’ten Berânisler, Madıgıs’tan ise Beter soy olarak devam etmiştir.  İkinci olarak 

                                                           
1
Gaius Sallustius Crispus, genellikle Sallust olarak bilinir, (d. MÖ 86- ö. MÖ 34),  

Sabinlerin ülkesindeki Amiternum'da doğmuş olan, tanınmış bir pleb ailesine mensup Romalı tarihçi. 
2
 Camps, a.g.e, s: 13-14- 23. 

3
 İbn Haldun, a.g.e, C:  VI, s: 120-123 

4
 İbn Haldun, a.g.e, C: VI,  s: 113-114 

5
 a.e,  s: 112-113 

http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%96_86
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%96_34
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Sabinler&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Amiternum&action=edit&redlink=1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pleb
http://tr.wikipedia.org/wiki/Roma_Cumhuriyeti
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ise farklı atalardan geldiklerini iddia eder. Berânisler, Mizgh b. Kanaan’ın 

torunlarıdır, Beter ise, Badr b. Aylan’ın torunlarıdır.
1
 

Bu nedenle Berber kabilesi iki koldan oluşmuştur: 

Berâniskabilesi: Masmuda, Gamâra, Avrba, Katâma, Urega, Azdâca, Acisa, Sanhaca, 

Lamta, Haskowa, Cazula, Mastasa ve Huvara
2
.  

Beter kabilesi: Zavaga, Zanata, Zuvava, Nafra, Mizata, Nefusa, Megila, Matmata, 

Matgara, Medyuna, Sadina
3
. 

Diğer araştırmacılar ise üç aşiret tespit etmiştir: 

1- Zenâta kolu: Beni Mirin, Beni Abdulvadi, Magrawa, Beni nefrin, Tecin, 

Zavâga, Beni fatin, Megila, Matraga, Medyuna, Kaşana, Melzuna, Matmata, 

Valhasa, Lavata, Mernisa, Beni demir, Nefusa, Beni yasuna, Beni yacşin ve 

batviye, Kaznaya, Beni vartatagir, Nefza,  Cerâva, Lamâya, Beni mustâra, 

Avrba... Bunlar doğu Cezayir’de Avras dağından Atlantık kıyısına kadar 

yerleşmiştir. 

2- Sanhâca kolu: Lamtuna, Lamta, Cezula, Mesufa, Katâma, Ceddâla, Zuvava, 

Huvara. Ana yurtların Orta ve Küçük Atlasınden büyük Atlasın bazı adaları 

ve kasabalarına kadar,  ve Sahra’nın iç bölgesinde yaşarlar.
4
 

3- Masmuda kolu: Gamâra, Haskuva, İlana, Saksava, Gadiva, Harga, Kandafa, 

ana yurtlarınUzak Mağrıp’taki orta ve Batı kasabalar sonra büyük 

AtlasAtlantik ovaları
5
. 

d- Fiziksel özellikleri  

Berberlerin fiziksel özelliklerine gelince genel olarak orta boylu olan Berberinin başı, 

sivri veya kavun biçiminde ve benizleri açık renklidir. Gözleri, daha ziyade mavi ve 

                                                           
1
 İbn Haldun, a.g.e, s: 104. 

2
 Mechul, Mefahiru’l- Berber, s: 64. 

3
 Aynı eser, s: 76. 

4
 Henri Terrasse, İslam d’Espagne Une rencontre de l'Orient et de l'Occident, Librairie Plon, 

Paris,1958, s: 196.  
5
 Aynı eser, s: 194. 
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açık sarı veya çakırdır
1
. Uzun yüzlü, zayıf, mavi gözlü, kısa kesilmiş sakal ve bıyık, 

saçlar mutlaka kesilmiştir.
2
 

3.Orta ve Güney Berberler: Tuaregler’in ismi ve aslı 

a- Adlandırma 

Tuareg kelimesi Araplar tarafından Berberi Targa kabilesine isim olarak verilmiştir. 

Araplarca müfredine Tarik, cemine Tevarık denmektedir. Fransızlar Tuareg, 

İngilizlerin ise Tewarık derler. Bu insanların lisanları Temaşekçe’dir.  

Peki, Tevarık kelimesinin anlamı nedir? Tariki kelimesinin Arapça’da Terk 

kökünden geldiğini ileri sürülmektedir. Tarihçiler Tuareg kelimesinin anlamı 

hakkında tartımışlardır. Bazıları Abdulkadir Cami Bey gibi Targa kabilesinden 

geldiğini
3
, İbn Haldun ise terkedilmiş anlamındaki “taraka kelmesinden neşet ettiğini 

ifade etmektedir. Kimi yorumlara göre de kendileri İslam dinini birkaç defa 

benimseyip vaz geçtikleri için “tevarık” (Allah’ın terk ettiği insanlar) adıyla 

tanınmışlardır.
4
Bazılarına göre ise Taraka (yolu izlemek, tutmak) fiilinden gelmiş, 

zira Tuaregler Sahra yollarını iyi bir şekilde bilirler. Diğeri Tarik b. Zayyad’dan 

(Endülüs’ün fatihi) gelmiştir.
5
 

Diğer rivayete göre bir zamanlar, Berber köylerinden birine bir şeytan gelerek güzel 

genç kız talep etmiş, karşlığında köylülerin kuyularını sulama için serbest 

bırakacakmış. Bir gün Ziab b. Hilali (köylüler arasında ikamet ettiği günlerde misafir 

olarak) onu öldürmüştü. Ona mükâfat olarak köylüler ne istediğini sormuşlardır. O 

da dört genç kız isteyip adamlarıyla evlendireceğini söylemişti. Ziab ve adamları 

memleketlerine dönmek üzere eşlerini hamile bırakmışlardı. Bundan sonra da doğan 

bebeklere Tevarek (babaların tarafından terk edildiği olanlar) adını verilmiştir
6
.   

Birinci kategorideki rivayetler daha mantıklı görünmektedir. Zira "Les Tuaregs de 

l’Ouest"adlı kitapta şu anekdota yer verilmektedir: Fransız askerleri birkaç Tuareği 

yaklayıp “siz kimsiniz” diye sormuşlardı. Onlar da “Biz İmohag’iz Tevarik adı bize 

                                                           
1
 Nacı, a.g.e, s: 32. 

2
 Bernet,a.g.e, s: 73. 

3
 Cami Bey, a.g.e, s: 181 

4
Bkz: el-kaşşat, ag.e, s: 27 ayrıca Bussiel, a.g.e, s: 35 

5
 el-kaşşat, ag.e, s: 27 

6
 Bkz: Duveyrier, a.g.e, s: 318, ayrıca Hamani, a.g.e, s: 68. 
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Araplar tarafından verilmiştir. Çünkü atalarımız 12 defa İslamlıktan vazgeçmişlerdi” 

cevabını vermişlerdi. Ancak ikinci rivayet de göz ardı edilmemelidir. Zira onun gibi 

Hevsa kabilesinde olmuş Hevsa bakoye ve Banza bakoye aşireti sahneye çıkmıştır.  

Turegler kendilerine Amazigh adını verirler. Amazigh kelimesinin anlamı hakkında 

M. Abdurrahman şunu diyor: "Amazigh b. Ham b. Hz.Nuh’un soyundan geldiklerini 

iddia eder. Gat’ta, Gadamis’te ve Temangaset’te Tuareglerin kendilerine İmohag 

adını verirler.  Kidal’da ve Azavak’ta ise İmoşagh, Ayir’de (Agadez), Orta Azavak 

ve Adar İmacigen adını verirler.
1
 İmohag "iohagh" fiilinden türetilip özgür, bağımsız, 

yağma eden anlamına gelmektedir
2
. 

Geçen paragraflardan hareketle şunu vurgulamak gerekmektedir: Kuzey Afrika’da 

İslam fetihlerin sırasında İbn Kalbi ve Tabari Sanak’ın oğulları Himyer kabilesinden 

(Himyer Arap bir kabilesidir) geldiklerini iddia ederler.  

Hikmet Naci’nin kitabında Tuaregler Türk müdür? sorusuna açıklama getirmiştir. 

Ona göre Türk kelimesinin Arapça çoğulu (Etrak) gelir. Bazı Tuarak okumuşları: 

vaktile kendilerine (Türkler) anlamına (Etrak) denecek yerde; (Tuvarak) denildiği 

söylemektedir.
3
 

b- Köken 

Her şeyden önce şunu vurgulamak gerekiyor ki Tuaregler Orta ve Güney 

Berberlerdir. Nitekim, Sanhaca Berberi bir kabiledir, Tuaregler ise Sanhaca’nın bir 

koludur. Bu fikir Hikmet Naci
4
, Hamani Djibo

5
, An-nani vuld el-Husein

6
Abdulkadir 

Cami Bey
7
ve Çaycı

8
tarafından desteklenmektedir.  

Genel olarak Tuareg kabilesinin Büyük Sahra’da bulunduğu ve büyük bir hükümet 

altında yaşamış oldukları kaydedilmiştir. Dokuzuncu Hicri asıra kadar Büyük 

Sahra’da yaşayan kabileler (Guedela), (Lamtuna), (Messoufa), (Lamta) ve Targa 

                                                           
1
el-kaşşat, ag.e, s: 27 

2
Duveyrier, a.g.e, s: 318. 

3
 Naci, a.g.e, s: 33 

4
 Nacı, a.g.e, s: 31. 

5
 Hamani, a.g.e, s: 54. 

6
 Vuld Husein, s: 83-84. 

7
 Cami Bey, a.g.e, s: 181. 

8
 Çaycı, a.g.e, s: 19. 
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yani Tuareg kabileleri olup bunlardan Lamtuna bir çok zamanlar diğerleri üzerinde 

hakimiyet kurarark Sahel bölgesine kadar bütün Sahra kısmına yönetmişlerdir.
1
 

3. Kabile yapısı 
Genel olarak Tuaregler toplumu iki kısma ayrılır:  

 Kuzey Tuaregleri ( Ahaggar, Azger) 

 Güney Tuaregleri (Kel üye, Uelimmendin, İfogas ve Uragen...)
2
 

Kuzey Tuaregleri iki büyük kabileden oluşmaktadır: 

Hoggar Tuaregleri ve Azgar Tuaregleri. Bunlar güneydekilere nazaran, siyah ırk ile 

daha az karıştıklarından kendilerini daha asil adderler. Bunlardan Azger genelikle 

Gadamis’in güneyi, Gat ve Murzuk arasi Tassalli bölgesinde faaliyette 

bulunuyorlardı. Merkezleri Gat şehriydi. Gadamis-Gat trafiğini kontrol ediyorlardı
3
. 

Genel olarak Tuaregler, gerek kuzey Tuaregleri gerekse güney Tuaregleri uzun 

boylu, esmer renkli, siyah gözlü ve kara saçlıdır. Mai gözlü pek azdır.
4
Kuzey 

Tuareglerinin (Azgar) genel nüfusu ancak beş bin ve Hoggarlar’ın nüfusu ise bütün 

tevabiyle beraber Azgar’ın iki üç gibi derecesinde tahmin edilmektedir. Fazla çocuk 

sahibi olmadıkları için çok çocuklu zenciler kısa zamanda burada sayı bakımından en 

kalabalık kesimi meydana getirdiler.
5
 

Toplumsal bakımdan her konfederasyon bir çok kabileden terkip edip her kabile ise 

de dört sınıf teşekkül etmektedir:  

Birinci sınıf: Ahaggar 

Ahaggar, özgürler, asilzade, asıl hanedandan gelenlerdir. Ahaggar, konfederasyon 

içinde yasal erki ve politika hakkı hatta yürütme gücüne sahip olmaktadırlar. Sorunlu 

zamanlarda toplantı(mia’adveya meclis) düzenleyip konuları ele almaktadır. 

Konfederasyon içinde yaşça kıdemli olan Ahaggar aldığı kararları topluma teşmil 

                                                           
1
 Cami Bey, a.g.e, s: 182. 

2
 Bkz: Le capitaine Bussiel, a.g.e, s: 36 Cami Bey, a.g.m, s: 153, Duveyrier, a.g.e, s: 343 Cami Bey, 

a.g.e, s: 182-183. 
3
 Çaycı, a.g.e , s: 20.  

4
Cami Bey, a.g.e, s: 171. 

5
Cami Bey, a.g.e, s: 183 
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edebilmektedir. Ahaggar’ın önemli olağan görevi, sınırların korunmasını, yol 

güvenliğini, müşterilerinin kervanı himayesini, savaş halinde kölelerin bir bayrak 

altında toplanmasını, vergilerin toplanmasını sağlamaktır. 

Azger kabilesinin asilzadeleri şunlardır: 

 İmananlar 

 Oraghenler 

 İmanghasatenler 

 Kel-İzhabenler 

 İmettrillalenler 

 İhadhanaren 

İkinci: inislimin (bilim adamları):  

Tuareg konfederasyonunda inislimin/bilim adamları ikinci tabakayı oluşturup 

sadece siyasi ve yürütme gücüne sahip değiller. Hayatta muallimlik, kadılık ve irşad 

gibi fonksiyonlarını üstelenmektedirler. Bireysel veya toplumsal huzursuzluk veya 

çatışmalara mudahale edebilirlerdi. Eğitimde mescitte, çocuklara okuma-yazma ve 

Kur’an yanında tarih, hukuk, ilahiyat ve hisab öğretmektedirler. 

Azger kabilesinin “inişlimin”i şunlardır: 

 İfoghaslar 

 İhehauen 

Üçünü sınıf: Ra’aya/halk 

Bu sınıf özgür halktan oluşmakta olup ancak daha geniş özgürlüklere kavuşmak 

için (Gharama) asilzadelere vergi verirlerdi. 

Azger kabilesinin ra’aya veya karışık tabakası: 

 İlemtin 

 Kel-Tin-Alkum 

Dördüncü sınıf: İmgad/Köleler 
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Bölgede yüzyıllardır önemli miktarda köle bulunmaktaydı. Genellikle Sokoto, 

Sersendi, Segou, Ouagodogu’dan Tinbüktü’ye getirilen kölelerden fiziği düzgün 

olanlar iki mehara (o dönemdeki para )çirkin ve aciz veya yaşlılar ise bir mehara 

satılmaktaydı. Kölenin malları mevlasına aittir. Kölenin olağan görevi davarları 

otlak arazisine götürmektir. Ayrıca mallarından her sene bir deve, günlük on koyun 

sütü veya keçi mevlasına vermeye mecburdur. Köle miras ve hediye yoluyla 

babadan oğula veya mevladan hediye arkadaşına geçebilirdi. Tuaregler’in âdetine 

göre bir "Tuaregler’de neseb anne tarafından gelir"
1
. Örneğin asilzadenin oğlu, 

annesi köle ise, o çocukköle olarak kalacaktır. Yine de bir kölenin oğlu, annesi 

asilzade ise asilzadelerden sayılacaktır. Bir köle ne olursa olsun özgürlüğüne 

kavuşmaz
2
. 

Azger kabilesinda köleler (İmghad): 

 İkerkomen 

 Ceraciren 

 Fogassen İglad 

 İvarvaren 

 İfarakkanen 

4. Aile yapısı 
Tuareg toplumunda aile, diğer toplumlarda olduğu gibi toplumun küçük birimi temsil 

eder. Aileden baba ve anne ile çocukları anlaşılır.. Mustesna bazı ailelerde birkaç 

hizmetçibulunmaktadır. Turegler toplumunda tekeşlilik (monogami) yaygındır. O 

yüzden fazla çocuk sahibi olamazlar. Göç günlerinde bütün aile fertleri beraber 

develeriniyeni otlak arazilerine götürürler.Ailede yeni doğan çoçuğun nesebi anne 

tarafından gelir. Örneğin Murabıtlardan Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf b. 

Taşfin’ın lakabı "İbn Aişe" diğer liderlerinki İbn Fatima, İbn Ganiya idi.
3
 Bu yönüyle 

Tuareg ailesine kısmen ataerkil aile denilebilir. 

Tuareg toplumunda evlilik çok önemlidir. Kabilenin büyümesi, varlıkların devamı 

için evlenirler. İlk aşama olarak gencin babası veya vasi genç kızın babasına oğlanın 

                                                           
1
 Çaycı, a.g.e, s: 20. 

2
 Bkz: Duveyrier,a.g.e, s: 335-337, ayrıca Bernet,a.g.e s: 19-23. 

3
 el-Kaşşat, a.g.e, s: 98 
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isteğini iletir. Rıza ve anlaşma ile sonuçlanırsa süreç başlamış olur. Tuaregler diyor 

ki evlilik konusunda İmgadlar (hizmetçiler) gerekse Ahgarlardahil herkese istişare 

etmelidir.Evlilik bağı olmadan önce kız tarafından teyze vesaire gibi bütün yaşlıların 

gerek erkekler gerekse kadınların rızası ve muvafakatı gerektir. 

Eski otlak geleneği oğlan tarafı kız tarafına (düğünde boğazlamak üzere) yedi deve 

(Ahaggar tabakasında) vermeye mecburdur. Eğer İmgad tabakasında ise iki keçi 

vercektir.Gelinin mihiri demek olan bu altı deve hal-i hazırda adi bir şifahi taahhüd 

derecesine tenzil etmiş olup Tuareg adamları tarafından (savaşta gasp ve yağma 

olunacak hayvanattan ondan ödeme olunacak) düğünde kesilecek bir deve mutlaka 

verilmektedir. Düğünün dini töreni gerek büyük toplumlarda gerekse köylerde 

Senusi zaviyesinin şeyhleri tarafından icra olunur. Törende kadınlar şarkı söyleme ve 

erkeklerin deve yarışları ve zencilerin raksları icra olunduktan sonra deve eti 

dağıtarak ve gelinin ebveyni civarına inşa edilen dört duvarı hasırdan yapılan üstünde 

bir kubbe zifafa tevdi etmektedir
1
. Düğün töreni üç gün sürer. Bunların içinde damat 

kayınvalideleri ve arkadaşları iyice ağırlanacaktır.
2
 

Tuareg toplumunda kadınlar hem ailede hem de kabile içinde büyük rol oynarlar. 

Diğer toplumların kadınlarının görevi evde münhasır olup Tuareg toplumunda ise 

erkeklerle eşittir. Yaşam tarzının konargöçer olmasına rağmen Tuaregler kadınlara 

özen götermektedir. Göç sırasında aile işleri ile ilgilenip tehlikeli bir durum 

çıktığında müdafaa edebilirlerdi. Ayrıca büyük toplantıya katılıp alınan kararlarda oy 

kullanabilir. Eşinin mallarını dahi iştirak ederdi. Bu bağlamda İbn Hevkal 

Tinbirutan’in kız kardeşinindeveleri 1000’den fazla kaydetmişti
3
.Toplumda 

kadınların ehemmiyetini gösteren özelliklerden biri yeni doğan çoçuğun nesebi anne 

tarafından gelir. Örneğin Murabıtlardan Ebi Abdullah Muhammed b. Yusuf b. 

Taşifin’ın lakabı "İbn Aişe" diğerler ise İbn Fatima, İbn Ganiya gibidir. 

                                                           
1
 Cami Bey, a.g.e, s: 209. 

2
 Muhsin, a.g.e, s: 85; Çaycı,a.g.e, s: 20. 

3
 Vuld Husein,a.g.e, s: 166. 
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İslam öncesi Tuareg kadınları kültürlüdür, Tifinag yazısında yetenekli olup 

çocuklarına da öğretmişlerdir. Hatta bazı kadınlar Murabıtlar döneminde öğrenme 

aşamasını geçip yazarlardan sayılmışlardır.
1
 

Tuareglerde "aşak"denenadet bir adam cemaatınkarşısında özellikle kadınların ve 

kayınvalidenin önünde yemek yemediğini anlatan bir adettir. İlaveten kadınlar ve 

çocuklar erkeklerin himayesine girmelerini gerekmaktedir. Zira onlara zarar veren 

kişi rezillerden sayılacaktır.  

c. Kültürel Yapı  
Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü 

maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir. Bilindiği üzere toplumsal yaşam 

kaçınılmaz bir gerekliliktir. Bu gereği filozoflar şu şekilde ifade ederler: İnsan doğası 

gereği sosyal bir varlıktır. Yani toplum halinde, toplum içinde yaşaması 

kaçınılmazdır
2
. 

Tuareg toplumunun kültürü büyük oranda ortam ya da muhit tarafından 

belirlenmektedir. Genel olarak Sahra’da bedevi hayat sadece asli ihtiyaçları 

karşılamaya ve çevre hakkında düşünmeye olanak sağlar. O yüzden Tuareg kültürü 

ve geleneği Sahra çevesinin şeklini almış ve büyük Sanhaca kebilesinin kültüründen 

etkilenmiştir. Büyük Sahra’da bedevilikkesinlikle ilkel yaşam tarzından ibaret 

değildir. Orada yaşayanların hayat tarzı göçebe olarak geçer. Yakubi’nin dediği gibi: 

Sahra toplulukları develeriniotlak arazisine götürmek için uzun mesafeler (develerle 

kuzeyden batıya) katetemişlerdir. 

1. Tuareg kültürü 

Gerek şehirlerde gerekse köylerde yazlı ya da sözlü kültür bulunmaktadır. Bu tespit 

Tuaregler de için geçerlidir. Tuareg toplumunda nesilden nesile aktarılan yazlı 

kültürden ziyade sözlü kültür yaygındır. İslam öncesi Tuareg kadınları kültürlüdür. 

Tifinag yazısında yetenekli olup çocuklarına da öğretmişlerdir. Hatta bazı kadınlar 

Murabıtlar döneminde kitaplar telif etmişlerdi. Örneğin Sirr b. Ebi Bekir’in eşiHavva 

                                                           
1
 Vuld Husein,a.g.e, s: 167. 

2
 İbn Huldun, Mukadime, C:II, S: 158 
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bint Taşfin bunlardan biridir. İbn Azeri onun hakkında diyor ki: ünlü ve meşhur bir 

edebiyatçı, yetenekli bir şairedir
1
.  

Tuareg toplumunda sohbetlerde anlatılan şiirler, düzyazı, hikâyeler, atasözleri ve 

destaneler bulunmaktadır. Şiirler, genellikle savaşlardaki zaferlere, yenilgilere ve 

aşka dair yazılmıştı. Cami Bey’in Tuaregler arasında ikamet ettiği günlerde 

kaydettiği iki şiirden biri gururlanma diğeri aşka dairdir: 

Tuareg dilinde:                                                    Türkçe tercümesi: 

Nikided efut se Duveyrat.                            Duveyrat’a savasa gittik 

Nuat abade se Serirat.Serir yollarını katettik 

Nusin tilehat ilazlazintat.Develeri mer’ada otlarken bulduk    

Nikesaghil sezquerin dat.Bunları vatanımıza doğru sevk ettik 

Fulsinen tindeghin hanin Gat.Bu gareti
2
 gelirin (munet)şerefine yaptik 

Mumagbet tenenbivan takmart.Mumagbet
3
 ki peynir gibi beyazdır 

İndertike engas dagtedellalt.Ne olurdu kardeşi onu dellale
4
 çıkarsaydı 

Nekef tilemin dakimin tisagt.Bin inek, bin deve meher olarak verseydim 

 

İkinci şiir ise: 

Tran kunuven degh idmarin      Konuva’nın
5
 aşkı sadırda 

İstemsi valtenned allaghen         Mızrak yarasının ateşi gibidir 

Diki kemiksin veziznahilem      Öyle mızrak ki azılı hasmın elindedir.
6
 

                                                           
1
 İbn Huldun, a.g.e, s: 167. 

2
 cesaret 

3
 Kadın ismi 

4
 Müşeteri ve satıcı arasında vasita olup pazarlığı gösteren adam 

5
 Kadın ismi 

6
 Bkz: el-kaşşat, a.g.e, s: 125-126, ayrıca Cami Bey, a.g.e, s: 208 
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Tuaregler şarkıyı, muziğı ve raksı pek severler. Onlarda müzik nefes almak gibidir, 

ondan asla sıkılmazlar ve bıkmazlar. Evlerinde, meralarda, kuyularda ve develerinin 

sırtında da şarkı söylerler. Kadınlarda erkeklerde durumu aynı, herkes söyler. Müzik 

aletlerinin başında "Tande" gelir. Diğer muzik aletleri: Tezamet, Mizmar (neyi gibi), 

Algaita, Halhal (raks edenler iki halhal ayaklarına takarlar).Tuaregler mutlu ve 

mutsuz olduklarında raks raksederler. Hasta olanları da muzik ve raks ile tedavi 

ederler. Her olay için ayrı bir dans vardır. Hastanın tedavsi, seferden dönen kişi, yeni 

doğan, gelin, sünnet, yaz ve yağmur mevsimi geldiği için kadınlar şarkı söylerek 

erkekler raksederler.
1
 

2. Tuareg yazısı 

Kuzey Afrika’dan Büyük Sahra’ya geçen Akokas, Tasalli, Hoggar ve Ayir gibi 

yollarda taşlara kazınmış işaretler/hatlar bulunmaktadır. Bu hatlar Tuareglerin 

harfleridir. Fenike yazısından alınan ve Kartacalılardan Berberilere geçen alfabe 27 

harflidir. Tuaregler kendi milli yazılarına Tifinag (diğer dialekt Tifinar yazılıyor) 

denmektedir. Azgar Tuareglerinin alfabesi sessiz olmak üzere 24 harflidir. soldan 

Sağa doğru yazılır. Düşmanın elinde düşmemesi için soldan sağa, yukarıdan aşağıya 

veya aşağıdan yukarıya yazabilir. Bütün Tuaregler Tifinag yazısı bilmemekle berabar 

kadınlar ve hizmetçiler yazmayı bilirlerdi.
2
 

                                                           
1
Bkz: Cami Bey, a.g.e, s: 206, el-kaşşat, a.g.e, s: 145- 150 

2Bkz: el-kaşşat, a.g.e, s: 34-35 
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TİFİNAG YAZISI 

Örnek: 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ   Türkiye Cumhuriyeti 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ     Ankara Üniversitesi 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ     İlahiyat Fakültesi 

ⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜⵜ    İslam Tarihi bölümü 

3. İnançlar 

İslamiyete Girişleri: 

Tuareglerin İslamiyeti kabulü uzun denilebilecek bir süreçte gerçekleşmiştir. Ukbe b. 

Nafi Kuzey Afrika’ya (42/662 senesinde) İslam ordusunu sevk edip onun sayesinde 

Berberler İslam’a girmişlerdi. Berberlerin yardımıyla o Atlantik Okyanus’a kadar 

fethetmişti. Geri döndüklerinde Berberi reisi Kusayla tarafından öldürülüp, 

Berberiler de İslamlıktan vazgeçmişlerdi. Ukba b. Nafi’nin öldürülmesiyle birlikte 

Kusayla Ukba’nın inşa ettiği şehir (Kayravan) ele geçirmişti. Bu gelişmede Emevi 



 
 

  32 

 

halifesi Abdülmelik yeni komutan Züheyr b. Kays’ı tayin edip Kayravan’ı tekrar ele 

geçerek Kusayla’yı öldürüldü. Tekrar Kuzey Afrika’da güven ve asayişi sağlamıştı. 

Bu fetihlerden sonra Berberler, sürece bakıldığındazorla İslam kabul etmişlerdir 

denilebilir. Bazı kaynaklar Berberilerin on iki defa islamlıktan vazgeçtiklerini 

kaydeder.
1
 Tekrar yıldızlara tapmaya başlamışlar ama müslüman olduktan sonra 

bütün Tuaregler samimi müslüman olmuşlardı. Hatta birkaç devlet (Mansur b. Balkin 

Devleti, Badis b. Mansur Devleti, Murabıtlar, Muvahhidler, Avdagot Devleti) gibi 

devletler kurmuşlardı.
2
 Ayrıca Abdurrahman b. Habib döneminde birkaç Tuareg 

kabilesi Harici fırkasını (İbaziler, Suferiler ve Haruriyye gibi) benimsemişlerdi. 

Örneğin Magila kabilesinin reisi Ebû Kurra ve tebaası Haricilerdi. 

Bütün Tuareglerin İslam dinine mensup oldukları zaman Murabıtlar dönemindedir. 

Zira Lamtuna kabilesi reisi Yahya b. İbrahim hac’tan dönerek Keyravan’da bulunan 

büyük alim Ebu İmran el-Fasi ile görüşüp kabilesinde İslam’ı öğretmek ve yaymak 

için bir alim istemişti. Bu görevi en layık olan kişi Abdullah b. Yasin el-

Cezuligörevlendirildi. Abdullah b. Yasin görevini başladığında zorluklara karşısına 

çıkarak umudunu kesmemişti. Bu nedenle Lamtuna kabile reisi Yahya b. İbrahim ve 

kardeşi Ebu Bekir b. Ömer el-Lamtuni Senegal nehrine gidip ribat kurmuşlardı. 

Orada İslam dini öğrenmek isteyenler yetiştirmişlerdi. Gittikçe sayılarını artırarak 

diğer komşu kabileleri itaat altına almışlardı. Abdullah b. Yasin’in şehit edilmesiyle 

Sanhace reisi Ebu Bekir “Emir” unvanı alarak Merakeş şehrini inşa etmeye 

başlamıştı. Daha sonra Ebu Bekir, ordusunun bır kısımını amca’nın oğlu Yusuf b. 

Taşfin’e bırakıp Sahra iç bölgelere ve Sudan’a İslam yaymak için sevk edip savaş 

sırasında şehit edilmiştir. Onun sayesinde Sahra iç bölgelerdeki kabileler ve Sudan 

İslam’a girmişlerdi.
3
 

Tuareglerin İslami hayatında tasavvuf ve tarikatlerin de büyük yeri vardır. Senusilik 

bunlardan biridir. Cezayir’de doğan olan Muhammed b. Ali es-Senûsi (1791 

senesinde) Tilimsân ve Fas’ta tahsilini bitirdiğinde 1830’da Mekke’ye gidip tahsilini 

ikmal etmiş ve orada Senûsi tarikatını kurmuştur. Döndüğünde tarikatı hızla 

                                                           
1
 İbn Huldun, a.g.e, s:148 

2
Bkz: Naci, a.g.e, s: 78, en’Nani, a.g.e, s: 148-249,.Ayrıca İbn Huldun, a.g.e, s: 192-2014, el-kaşşat, 

a.g.e, s: 163-170 
3
el-kaşşat, a.g.e, s: 164 
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Tuareglerin reisleri kanalıyla Büyük Sahra’da yayılmaya başlamıştı. Özellikle 

Fransızlar’ın sömürgesine karşı Senûsi tarikatı büyük rol oynamıştı. Fakat "Batı 

Sahra’da kendinden önce teessüs eden tarikatlar onun karşısına dikilmiş ve 

ilerlemesine mani olmuştur. Bunlardan en önemlileri Kadiriye, Rahmaniye, Ticaniye 

tarikatlardır".
1
 

4. Yönetim kültürü 
Tuareg toplumunda siyasi otorite ve yönetim hakkı anneye/kadına bağlıdır, yani kız 

kardeşinin oğlunun hakkıdır, başkası iddia edemez, çünkü onların anlayışınca kız 

kardeşin oğlu kuşkusuz hanedan soyundan gelmiştir.  

Tuareg toplumunun yönetim kültürü üç sınıfa taksim edilmiştir: 

1- Amenukel: Ülke sahibi;(Ame) sahib (n) ın, (kel) ülke demektir. Genel olarak 

kabilenin iç ve diş politakasına ve yürütme gücüne sahiptir. Ayrıca bütün 

kabile reisleri denen  (Atatak) ona yardımcı olurlardı. Onların altında aşiret 

şeyhleri denen (Amagar) yer alırlardı. Amenukel vefat edince kız kardeşinin 

oğlu yerine geçer, çünkü kanının henedan soyuna mensup olduğundan 

kesinlikle şühpe yoktur. 

2- Amagar: aşiret şeyhi: aşiretin iç meselelerine ve savaş sırasında toplanacak 

vergilere dairsorumludur.  

3- El-imam: fakihlerden biri olup, bu makamı üstlenerek muallimlik, kadılık ve 

irşad gibi fonksiyonlarını üstelenmektedirler.
2
 

5. Kıyafet kültürü 
Tuareg kıyafeti konusunda en ziyade garip ve dikkat çekici olanı erkeklerin baş 

kisvesi ve yüz türbanlıdır. Alışmamış olan gençler başlarına örtmeyerek sadece 

yüzlerine türban koyarak alışmış adamlar ise uzun elbise kalça üzerinde bir bel, 

yüzlerine yukarıdan aşağıdan iki kısım olmak üzere koyu renk türban (Tukiulmust) 

ve üzerine beyaz türban (Eşaş)  sararak genel görünüş itibariyle görmeyenler için çok 

korkunç bir şekil almaktadır.Kadınların kıyafeti erkelerden farkları pek az olup 

yalnız gömlekler yerde sürenecek kadar uzundur. Başlarına iki taraftan sarkan koyu 

laciverd bir atkı ile hepsinin üzerinde bir Arap ihramı vardır. 

                                                           
1
 Çaycı, a.g.e, s: 22. 

2
 Deuveyrier, a.g.e, s: 329-336. 
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Eski Libyenler’in türbanıkullandıklarına dair eski tarihçilerde hiç bir kayda tesadüf 

olunmıyor. Ancak İbn Haldun türban kullanan Sanhacalar’dan bahs ediyor ki bu 

günkü Tuaregler de onlardandır. Afrika’nın orta çağ İslam devleti olan (Murabıtlar) 

hükümetini teşkil eden Berberiler de türbanlıdırlar. "Esas itibariyle Sahra’nın pek 

muasır olan şia’at-ı şemsiyesine (güneşin parlağı) ve kum zerratiyle meşbu’
1
 olan 

rüzgârlarına mukabele için kabul ve tetbik edilmiş olması lazım gelen bu (nikablar) 

türbanların Araplardan gelme bir adet olduğuna şüphe yoktur".
2
 

Diğer rivayete göre Lamtuna konfederasyonun erkekleri yok olduğunda düşman 

saldırısına uğramışlardı. Kampta bulunan yaşlılardan birisi kadınlara silah 

taşımalarını ve yüzlerini türbanla örtmelerini önermişti. Düşman kampa yaklaştınca 

türbanlı birliği görürerek gerçek savaşçılar olduklarına inanmışlardı. Erkeklerin 

huzurunda savaşmak hiç kolay olmayacak, mallarını ve develerini toplayıp kaçırız 

demişlerdi. Ganimet toplanırken gerçek savaşçılar gelip ve düşmanları iki taraftan 

muhasara etmişlerdir savaş sonunda çok kadın öldürülmüştü. Bu nedenle türban 

meselesini benimsemişlerdi
3
. 

İbn Hallikan’nın aktardığı rivayete göre tüban geleneğinin sebebi bir Tuareg kabilesi, 

erkekler yokken düşman saldırısına uğrayıp mallları alınmış ve kadınları esir 

düşmüştü. O yüzden de kabilenin yaşlıları erkeklere kadın elbisesi ve türban giyip 

evlerinde kalmalarını, kadınlara ise kamp dışında kalmalarını işaret etmişlerdi. 

Düşman geldiği sırada evlerdeki savaşçılar düşman ordusunu yok etmişlerdi. Bundan 

böyle zaferlerini kutsanmak için erkekler türbanla ayrılmazlar
4
. 

Erkekler türbanlı olmasına rağmen kadınlar açıktır.  

6. Yemek kültürü  
Ünlü tarihçi Herodot Libyanlar’dan bahsederken diyor ki: koyun sütü ve etle 

beslenmek ve yaşamlarını sürdürmek göçebe kabilelerin hayatı bundan ibarettir.
5
 

Herodot’un bu tanımı bu gün bile Libyanlar’ın torunları olan Tuaregler’in meskenleri 

ve hayat tarzları hakkında doğrudur. Tuareg herhangi yemek bulursa yer, hem pek 

                                                           
1
 bir maddeden ermiş halinde toplabilecek mikdari. 

2
 Cami Bey, a.g.e, s: 189- 190. 

3
 Vuld Husein,a.g.e, s: 172. 

4
 A.e, s: 172 

5
 el-kaşşat, a.g.e, s: 81 
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çok yer, açlık zamanında ise en az şeylere kanaat eder hatta günlerce aç kalır. 

Tuaregler’in başlıca yemeği deve sütüdür. Bundan başka keçi sütünden bir peynir, 

deve eti, buğday vesaire hububat, nadiren hurma yerler. Yemek pişirme usülü ilkel 

bir haldedir. İki taş üzerinde ateş yakarak üstüne tencere konulur.Bu adet eskiden 

şimdiye kadar devam eder.
1
 

İbn Havkal 10. yüzyılda Mesufa hakkında diyor ki: onlar ne buğday ne de un tanırlar 

sadece süt ve bazı vakitler et yerler. El-Bekri’nin (11 yüzyılda) Lamtuna hakkında 

diyor ki: Ne ekmek ne de ziraat mahsulları tanırlar, yemeklerin et ve süttür, bilad-ı 

Sudan’dan gelen tüccardan ekmek görürler
2
. 

7. Tuareglerin Bazı adetleri 
Toplumların hayat tarzlarının farklı olması, yaşamların sürdürmesi ve geçimlerini 

sağlanmalarından dolayı Tuaregler’e şekil ve düşünce ve çevre etkisine göre 

özellikler ve ayrıcalıklar kazandırmaktadır.Zamanla, bu sıfatları Tuaregler’e ait 

olarak kültürlerini belirlemiştir. Tuareg toplumun ehlileştiren önemli özellikler 

şunlardır: Cesaret, Türban, Kadınların pozisyonu (toplum içinde) 

Tuaregler, gelen yabancıları misafirperverlikle karşılayıp varsa bir koyun veya keçi 

kesilip onunla ağırlarlar. Tuaregler birbirine karşı son derece sevgiyle ve saygıyla 

davranırlar. Özellikle meclislerinde hepsi türbanlarını çıkarak selamlaşırlar. İki 

Tuareg karlaştığında sessizce tokalaşmaya başlar, fakat bu tokalaşma esnasında hiç 

bir kelime söylemezler. Tokalaşmadan sonra selam ve hal-hatır sorma gelir.  

Yukarıda izah edildiği gibi Tuareg toplumunun yaşam tarzı bedeviliktir. Bedeviler 

toplumdan ayrı oldukları, şehirlerin dışındaki alanlarda yalnızlık içinde yaşadıkları 

ve kendilerini emin hissedecekleri duvarladan da mahrum bulundukları için 

kendilerini ve sevdiklerini koruma işini bizzat kendileri yerine getirirler. Bu işi 

başkalarına tevdi etmedikleri gibi, bu hususta başkalarına de güvenmezler. Her 

zaman silah taşırlar ve sürekli etraflarını gözetip kontrol ederler. Derin ve rahat bir 

uykuya dalmazlar. Kısık veya korkunç bütün seslere kulak kabartırlar. Sadece kendi 

                                                           
1
 Aynı eser, s: 83 

2
 Cami Bey, a.g.e, s: 194. 
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güç ve kuvvetlerine güvenip dayanarak çöllerde yalnız olarak dolaşırlar. Cesaret 

onlar için gerektiği başvuracakları bir ahlak ve tebiat haine gelmiştir
1
. 

Sahra’nın acımasız durumundan dolayı her zaman otlak ve kuyu suyu hakkında 

çatışmalar (kabileler ve aşiretler arasında) olmaktadır. Ayrıca gasp ve yağma 

ameliyelerinin yayılmasını vurgulayan bazı kaynaklar bunlardan bahsederek diyor ki 

bir Tuareg gasp edilen develer hakkında İbn Rüşd’ten şu yönde bir fetva istemişti: 

Sahra’da kabileler arasında gasp ve yağma ameliyeleri yaparak bunu da dedelerden 

babalara ve babalardan oğullara miras olarak geçer, bu konuda görüşünüz nedir? 

Aynı şekilde Fakih Ahmed b. Hamdin’a sormuşlar: Tuaregler arasında gasp ve 

yağma ameliyeleri çoğalarak yağma gasp edilen develeri dedelerden babalara ve 

babalardan oğullara miras olarak geçerler, bu hususta ne dersiniz? 

Kuşkusuz gasp ve yağma ameliyeleri, didişme (kabileler arasında) ve çatışmalardan 

dolayı Tuaregler savaşa alışmışlardır. Orta çağ seyyahları ve araştırmacıları 

Tuaregler’in cesaretini ve kahramanlığını belirtmektedir. İbn Hevkal bu konuda şu 

rivayet nakl eder: Tuaregler savaşta şiddet ve metanet ile savaşırlardı. Bunu da 

başkalarında yoktur. Yenilmeyi ölüme tercih ederek savaş meydanından kaçmaları 

hiç kaydedilmemiştir.
2
"Tuaregler toplumu Urban (Arap kabilesi) toplumu gibi tek bir 

yerde ikamet etmezler. Ancak bir tehlike çıktığında hayvanlarını ve bütün kadınlar 

ve yaşlıları, müdafaa kolayı bir vadiye toplandıkları görülüyor".
3
 

Ne olusa olsun Tuareglerde istiklal iddiası vardır. İlaveten yabancı kavmin 

hâkimiyetini kabul etmezler. Ancak mağlub oldukları halde bile zahiran itaat eder 

görünerek eski Berberler gibi ilk firsatta isyan eder ve intikamlarını alırlar. Bu 

konuda Abdurrahman Çaycı şu tespit yaptı: "Fakirliklerine rağmen, bu insanlar son 

derece mağrur ve hürriyetlerine bağlıydılar. Asırlardan beri Büyük Sahra’da kendi 

başlarına buyruk yaşamnın verdiği alışkanlıkla hiç bir otorite tanımıyorlardı".
4
 

 

                                                           
1
 İbn Haldun, a.g.e, c:II, s: 159. 

2
 Vuld Hüsein,  a.g.e, s: 165. 

3
 Cami Bey, a.g.e,s: 198. 

4
 Çaycı, a.g.e, s: 21. 
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d. Ekonomik hayat 

1. Hayvancılık 

Aslında Tuaregler hayvancılık ile ilgilenir. Özellikle deve, keçi ve koyun yetiştirirler. 

Güney Tuaregleri ise Sahel bölgesinde oldukları için inekler de yetiştirip aynı 

zamanda ziraat ile ilgilenir, ama pek yaygın değildir. Genel olarak Tuareg develerin 

ve ineklerin sütü ve eti yiyip satarlar. Gat’a ve Murzuk’ta kervanlarını götürüp alış 

veriş yaparlar. Tuaregler Sahra’nın kontrolu ellerinde olduğu için bütün kervanların 

gidiş-dönüşü sağlayıp tüccara develerini kıra verirlerdi. Güney’de Bilma tüzlasından 

tüz çıkarıp Sudan’a götürür. Sudan’dan hububat, pirinç vesair Kuzey’e götürüler. 

Diğer yandan Tuareglerin ekonomi hayatı savaş ganimetine ve yağma emeliyetlerine 

dayanmaktadır.
1
 

Büyük Sahra’daki hayvanlar, flora ile bağlanmıştır. Genellikle Orta Sahra’da 

hayvanlar azdır, Kuzey Sahra’da çoktur. Bunun nedeni Kuzey Sahra’nın hidrografisi 

zengindir. Bu mulahaza, gerek evcil hayvanlar gerekse vahşi hayvanlar için 

geçerlidir. Evcil hayvanlar arasında şunlardır: Deve (Amacur), at (Ais), Zebu (Eseü), 

Eşek (Eyhad), Koyun (Akerer) ve Keçi (Tirhsi).
2
 

Büyük Sahara’da en önemli hayvan devedir. Bu yüzden Sahra’nın gemisi adını 

taşıyor. Bunlar hem günlük hayat, hem de kervanların gidiş-dönüş sağlaması için 

kullanırdı. Evcil hayvanların sayısı (deve, koyun keçi, inek) çok olduğu için 

Tuaregler Gat’a, Gadamis’e ve diğer ticaret merkezlerine götürüp alış veriş 

yaparlardı. Genel olarak hayvanların karşlığı şeker, çay, elbiseler, barut ve diğer 

esasi ihtiyaçları satarlardı. Diğerleri ise yani "vahşi hayvanlar, Sahra’nın 

durumundan dolayı pek azdır. Bu zümerden olarak en ziyade su içmeden yaşamayan 

ve diğerleri ceylân (gazal, rim) yaban sığırı (bakaru’l-vahşi) inek gibi heyvânat ekser 

kumluklarda ve kum silsileleri arasındaki arazi-i muhata’da yaşarlar"
3
. 

2. Tarım 

Büyük Sahra birçok vâdiler, vâhalar ve göller bulunmaktadır. Bunların civarında 

çeşitli bitkiler ve sebzeler yeştirir. Sahra çölünün ziynetleri olan Hurma ağacılardır. 
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 el-Kaşşat, a.g.e, s: 75. 

2
Duveyrier, a.g.e, s: 217. 

3
Cami Bey, a.g.e, s: 99. 
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Fizan civarında 875 bin Hurma ağacı bulunmaktadır. Bunun gibi “Fizan merkezi 

olan Merzuk beldesi ile etrafında 60 bin, Sebta 75 bin, Simtuda 40 bin, Vâdi utba 60 

bin, Gatrun nâhiyesinde 100 bin olmak üzere asıl Fizan kıskında 875 bin ve idâret 

Fizan’a merbut bulunan sukna Hun, Vâdan 130 bin ve Zella nâhiyyesi başlıbaşına 

120 bin ve Gat beldesi ile tevâbinde 40 bin kadar Hurma ağacı mevcüd olduğu olca 

icrâ olunan te’dâd eşcâr ile sâbittir. Hurma ağacı mehsulı taze ekil olunduğu gibi bir 

iki sene kadar da kumluklardaki metmura (çukurlar) hifz olunabiliyor”
1
. Diğer 

hububat ise vahalar, vadilerin etrafında yetiştirilerek buğday, arpa, Darı, kapulu mısır 

gibi hububat ve kabak, patlıcan, maluhiya gibi sebze ve üzüm ve sâir meyveli ağaçlar 

da yetiştirilmekte ve Tintun Sudan’dan getirilmiş ağaçlara da tesâdüf edilmektedir
2
. 

Yukarıda zikredilen hububat ve sebzeler bulunmakta ise de Vahalarda da başkaları 

vardır:  Hammız veya Hommaz, Arapça’da djeldjelandır vahada yetiştirip kuru 

bezelyeni ile yenmiştir. Loubia (fasulye) gibi, şecere-i tuffah (elma ağacı) pek nadir, 

sefercel, henna kına çiçeği sıcak ve ıslak topraklarda, karafes, kerouia (biber), 

gouzbir (aromatik), zitouna (arapça), tahatımt (temaşek) zeytin, domates 

bulunmaktadır
3
. 

3. Ticaret  

Trablus’tan Büyük Sahra’ya, Büyük Sahra’dan Sudan’a giden yollar şunlardır: 

1- Trablus- Gadamis- İn salah- Tinbüktü- Nijer 

2- Trablus- Gadamis- Gat- Agades- Zinder-Kano- "Sudan" 

3- Trablus- Gadamis- Jerma- Bilma- Kavar- Agades- Bornu. 

4- Trablus-Sokna- Murzuk- Gatrun- Bilma- Çad. 

Büyük Sahra’nın Gadamis, Rat, Ourgla, İn salah önemli ticari merkezleridir.
4
 

Oralarda iki çeşit ticaret mevcuttu ve bunu aslen mübadele şeklinde yapılmaktaydı. 

Büyük Sahra’dan ihraç ürünleri: 

 Kuzey yolunda: koyunlar, keçiler, zebular ve devekuşu 
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Cami Bey, a.g.e, s: 95- 96. 

2
Cami Bey, a.g.e, s: 99. 

3
Duveyrier, a.g.e, s: 148- 170. 

4
 Duveyrier, a.g.e, s: 247 



 
 

  39 

 

 Her hangi yönde: develer, eşekler, tereyağı 

İhtiyaç maddeleri ticareti: 

 Sudan’dan ihracat: kalkan, elbiseler, kumaş, silahlar ve cephane, koşum 

takımları, kâğıt, ayna, şeker, çay, boncuk, fildişi, altın, tozu, balmumu, özellikle 

esir vb... 

 İn salah’tan: hurma, bornoz, battaniyeler, pamuklu kumaşlar, kapsül. 

 Tuat’tan: ateşli silahlar, barut. 

Sudan ve Sahra ticareti hakkında el-İdrisi diyor ki: Sudan’ın en eski ticaret yolu, 

muhtemelen Ayer üzerinden geçen Fizan’a veya Hoggar’a giden yol olmalıdır. 

Mali’nin ikbal zamanında XIII. asırda kervanlar Tuat yoluyla Akdeniz’e giderdi. 

Sonra yol, tekrar Ayer’e intikal etmiştir
1
. 

Yukarıda izah edildiği üzere bütün ticaret yollarının odak noktası Gadamis’tir. Bu 

yüzden Büyük Sahra’da iktisadi alanı Tuaregler’in ellerindedi. Çünkü oradan geçen 

kervanların emniyetini sağlamak karşılığında temin ettikleri ve usulüne göre tayin 

edilen belirli bir haraç almak, tüccara deve kiralamak yahut da komşu kavimlere, 

kendi kabilelerine veya kendilerini memnun etmeyen kervanlara saldırmak suretiyle 

elde ettikleri mal ve hayvanlarla sağlamaktaydılar
2
. Onlarda izin almadan kimse 

Büyük Sahra’ya kervanlarını sevk etmezdi.Bunun dışında Gadamis’ta haftalık bir 

pazar (her Cuma günü) bulunmaktadır. Bu pazar hafta’nın tüketimini sağlayıp 

şehirdeki tüccar ve onun çevresindeki tüccar mallarını götümüşlerdi.
3
 

4. Zenaatlar 

Gadamis’ta çeşitli zanaat meslekleri bulunmakadır: terzi (gerek erkekler gerekse 

kadınlar dışarından satılan kumuştan elbiseler diker), debbag (Gadamiş’in sepiciliğin 

meşhurdur, orada ayakabıları yapılırdı), ayakkabı tamırcısı, demirci (kılıç, mizrak vb 

yapılırdı), mason, eyerci (saraç), kuyumcu vesaire. Genel olarak İmgad tabakası bu 

meslekleri ile ilgilenip miras olarak  (babalardan oğullara) geçer.
4
 

                                                           
1
Bkz: Bissuel, a.g.e, S:127, Çayc, a.g.e, s: 17, Duveyrier, a.g.e, s: 243. 

2
 Çaycı, a.g.e, s: 21. 

3
Duveyrier, a.g.e, s: 263 

4
 A. e, a.g.e, s: 260 
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II. Bölüm:  

19. Yüzyıla Kadar Osmanlı Devleti’nin Tuareglerle İlişkileri 

a. Osmanlı Devleti’nin Tuareg Coğrafyasına Ulaşması 

1. Askeri ilişkiler 

Tuareglerin genelde Türkler özelde Osmanlı Türkleri ile münasebetlerinin tarihi 

önemlidir. Bu konuda elimizde kayıtlar Abbasiler zamanına işaret etmektedir. 

Mısır’dan Selahaddin’in yeğeni Takiyyüddin Ömer’in kölesi Bahaeddin Karakuş
1
 

Abbasi otoritesini genişletmek için (568/1173 senesinde) Takiyyüddin’in emri 

altında bir Türk birliğiyle Cebel Nefusa’ya gelip Muvahhidler’in itaatinden vazgeçen 

Mes’ud b. Zamam beraber Trablus şehrini kuşatıp kısa sürede Karakuş elinde 

düşmüştü
2
 ve orada Selahadin’in ismiyle hüküm etmeye başlamıştır. Bu arada birçok 

Arap kabilesi ona katıldı
3
. Bu olaylardan sonra Türk ve Kuzey Afrika’da yaşayan 

gerek Araplar gerekse Tuareg kabileleriyle ilk münasebetlerin başladığını 

söylenebilir.  

Aynı senede Ali b. İshak adlı el-Mulesem (Türbanlı) Becaya’yı şehrin valisi 

seyahetteyken yaklaşık iki yüz sipahi ve dört bin askerle Muvahhidler’in ellerinden 

almıştı. Becaya valisi yoldayken haberi duyur duymaz geriye çekilmek zorunda 

kaldı. Şehrini geri almak amacıyla Araplardan ve diğer kabilelerden bin sipahi 

toplanmıştı. İki ordu karşılaştığında Becaya valisinin ordusu ve Muvahhidler 

yenilmiştir. 582/1186’de el-Mulesem Gafsa şehrine yönelmiş Muvahhidler’den alıp 

Türkler ve Mulaseminden müteşekkil yeni ordu kurup Gafsa’nın kaleleri iyice 

korunmuştu.
4
 

Beylerbeyleri devrinde de Trablusgarp Osmanlı Devleti’nin eyaleti olduğu zaman 

Murad Bey’in valiliğinde 952/1545’de Giryan ve civarındaki kasabalar itaatine 

girmişlerdi. Sonra da Fizan Hâkiminin eşi Hud bint Şuruma b. Muhammed el-Fasi, 

                                                           
1
 Bahattin Kök, ‘’Karakuş, Bahaeddin’’, DİA, C:XXVII, s: 441 

2
 İbnu’l-Asir, El-Kamil fit-tarih, Matbaa İstikama Kahire, c: IX, s: 119 

3
 Bahattin Kök, a.g.m, DİA, C:XXVII, s: 441 

4
 İbn Galbun, a.g.e, s: 81. 
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aralarındaki geçimsizlikten dolayı Murad bey’e bir mektup yazıp kocasını iktidardan 

uzaklaştırmak için yardım istemiş Murad Beyi de ordusu Fizan’a sevk etmişti
1
.  

Tinbüktü’nün
2
 zenginliği komşu ülkelerin buraya göz dikmesine yol açtı. Bu sebeple 

1002/1591 senesinde kral Ahmed el-Mansur ez-Zehebi ve Songai kralı Askia 

arasında zengin altın yataklarını ele geçirmek için mücadeleler ortaya çıkmıştı.
3
O, 

Tinbüktü’yü ele geçirdikten sonra başta tanınmış Ahmed Baba olmak üzere çok 

sayıda âlim ve fakihi Merakeş’e göndermiştir. Ahmed el-Mansur’un Sudan’ı bütün 

Müslümanları kendi idaresi altında toplamak gibi siyasi maksatla zaptettiği 

söylenirse de asıl gayesi oradaki zengin altın yataklarını ele geçirmek ve bunları 

işleterek servet sahibi olmaktı. Nitekim bundan dolayı kendisine  "Zehebi " lakabı 

verilmiştir.
4
 

Bu durumda şehri geri almak amacıyla Ebubekir el-Gandâsi et-Târiki Re’su’l-

mâ’dan çıkıp Tinbüktü’ye ilerlemişti. Şehirde idare eden komutan el-Mustafa et-

Tariki’nin saldırısına karşı aciz olduğunu biliyordu. Zira atların çoğunu Dandan 

arazisinde kaybetmişti. Bu sebeple Mahmud Paşa’dan askeri yardım istemişti. 

Hemen Ali er-Raşidi’nin önderliğinde beş yüz at, beş yüz sipahi ve bin beş yüz 

okçulardan oluşan bir birlik göndermişti. Biru’l-Tahtat’a geldiklerinde haberdâr olan 

et-Târiki ile bazı Sanhacalar ve Zagraniler ve Amr Kubur ve kardeşi Ahmed 

savaşmak üzere yola çıkmışlardı. İki hasım Bir Aşiye’de karşılaşıp ilk ölen kişi Mâm 

vuld Amr idi. Ve sonuç olarak et-Târiki savaş alanından kaçmış el-Mustafa zafer ile 

dönmüştü
5
.  

Değindiğimiz gibi Osmanlı Türklerinin ile Tuaregler Abbasi döneminde ilk defa 

tanıştırdıklarını kaydelmiştir. Bunun sonucu olarak bazı defalar birlikte askeri 

operayonu birlikte yapmışlardı. Örneğin 582/1186’de el-Mulesem Gafsa şehrine 

yönelmiş Muvahhidler’den alıp Türkler ve Mulaseminden (Turbanlılar) müteşekkil 

                                                           
1
 İbn Galbun, a.g.e, s: 100. 

2
 Büngünkü Mali Cumhuriyeti’nde tarihi bir şehir, esiken İbn Battuta şehrin adını Tinbüktü (تنبوكتو)  

şeklinde yazmaktadır. Arapça kaynaklardan Timbukt geçen isim, İnglizce’ye Timbaktu, Fransızca’ya  
ise Tombouctou diye geçmiştir.  
3
 es-saadi, a.g.e, s: 164. 

4
 Hulusi Yavuz, ‘’ Ahmed el-Mansür’’, DİA, C: II, s: 98-99. 

5
es-saadi, a.g.e, s: 164. 
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yeni ordu kurup Gafsa’nın kaleleri iyice korunmuştu.
1
 Diğerleri ise Murad Bey’in 

ordusu Fizan hâkiminin eşi izniyle Fizan bölegesine sevk etmişti. Bilindiği gibi Fizan 

bölgesine Tuareglere ve Tibulara ait bir bölgedir. 

2. İdari İlişkiler 

Kuzey Afrika’da, dönemin en güçlü İslam Devleti olan Osmanlı Devletinin 

müslüman topraklarını ve müslümanları korumak üzere oradaki müslümaların 

tasviplerine de mazhar olan idaresi başlangıcından itibaren çeşitli dönemeler 

geçirmiştir:  

Bu dönemleri otuz yıllık bir kuruluş devresinden (920-950/ 1514-1544), sonra 

Beylerbeyleri (950-995/ 1544-1587), Paşalar (995-1069/ 1587-1659), Ağalar (1069-

1081/ 1659-1671) ve Dayılar (1081-1246/1671-1830) tarzında belirlemek 

münkündür.
2
Bu dört ayrı devir içinde Osmanlı Devleti eyaletler şeklinde yönetim 

olunmaya başlanmış ve bütün eyaletler altı sancağa bölünmüştür: 

1- Trablusgarp ve Bengazi sancağı: 

    - Trablus şehri;  Bengazi, Tâcüra, Canzür, Cifâra nahiyetleri 

    - Nevâhi-ı Erbaa, Zâviye, Acilat, Zuvara, Tarhüne, Urfella,  Gıryan, Aziziye, 

Neâjd kazaları 

2- Humus sancağı: 

    - Humus kasabası, Tâbiya, Tâvurga müdiriyetleri 

    - Mislâta, Ziletin, Misrâta, Sirt kazaları. 

 3- Cebel sancağı: 

    - Yefrin kasabası, Havz, Müzde, Zinetan, Kikle nahiyeleri 

    - Gadamis, Nâlüt, Fesâto kazaları. 

4- Cezayir sancağı: 

   - Cezayir şehri, Vahrân 

5- Tunus sancağı: 

 Tunus şehri, Gafsa 

                                                           
1
 İbn Galbun, a.g.e, s: 81. 

2
Bkz :Yazıcı, a.g.m, s: 6, ayrıca  Samih,a.g.e, c: II, s: 114-115. 
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6- Fizan sancağı: 

    - Murzuk kasabası, Gat kasabası
1
 

Büyük Sahra’nın kuzey ve güneyini çevreleyen geniş bölgeler asırlardır göçebe 

Tevarik ve Tibular’ın ülkesidir
2
. Bölgedeki iki topluluğun önemli merkezleri nasıl 

Osmanlı idaresine girmişlerdi? 

1. Fizan Bölgesinin Trablusgarp Eyaletinin İdaresine Girmesi 

Arapçada Fizan diye geçen bu bölge, bugünkü Libya’yı oluşturan üç eski bölgeden 

biridir. Bunlar: Trablusgarp, Sirenaika ve Fizan. Fizan bölgesi geniş, kumluk ve 

susuz bir bölgedir. Bu bölgeyi birkaç şehirden oluşturmaktadır: Gat, Murzuk, Gatrun, 

Canet ve Sokna. Fizan’da yaşayan halk genel olarak Tuaregler ve Tibulardır. 

Osmanlı Devleti’nin Tuareglerle münasebetleri Abdülmecit (1255-1277/1839-1861) 

döneminde yeni resmi bir safhaya ulaşmıştır. O dönemde Babıâlı eyâlette devlet 

otoritesini tesis etmek için Aşkar Ali Paşa’yı 1254 Rebiyülahirinde (1838 Temmuz) 

Trablusgarb’a vali yaptı. Aşkar Ali Paşa, Sirte körfeziyle Fizan arasını kontrol eden 

Evlad-ı Süleyman kabilesi reisi Abdülcelil’i Mısrata civarında büyük bir mağlubiyete 

uğrattı (1255/1839). Homs, Zliten, Mısrata, Urfla kazaları itaate alındı. Abdülcelil, 

bundan sonra göçebelere mahsus gerilla taktiğini takip etmeye çalıştı. Fakat 

1258/1842 Mayısı’nda Sirte taraflarında pusuya düşürüldü. Burada Abdülcelil ve 

kardeşi, Terhune Şeyhi Hacı Ahmed ve Mısrata direnişçilerinden Mustafa Edgam, 

Abdücelil’in kâtibi Muhammed bin Ebu Ayşa esir edildiler. Abdülcelil ve kardeşi 

derhal idam edildi. Mısrata müdürü Hasan Efendi’ye bu hizmetine mukabil 

miralaylık rütbesi verildi. Abdülcelil’in öldürmesiyle Fizan bir kaza olarak 

1258/1842 yılında Trablusgarb’a bağlandı.
3
 

Ayrıca 1258/1842’de merkezi Murzuk olmak üzere kurulan Fizan kazası 

1276/1860’larda yapılan düzenleme ile Trablusgarp’a bağlı bir sancak statüsü 

kazandı. 1286/1869’da bölgeyi zirayet eden Alman araştırmacısı Nachtigal, 

Murzuk’ta 300 kadar Osmanlı askerinin buluduğunu kaydeder.
4
 

                                                           
1
 Bkz: Nuri ve Naci, a.g.e, s: 84-101. Ayrıca, Muhsin, a.g.e, s: 67, Cami Bey, a.g.e, s: 89-93. 

2
 Kavas, a.g.e, s: 305. 

3
 Çaycı, a.g.e,s: 7. 

4
 Kemal Kahraman, ‘’Fizan Libya’da bir idari bölge’’, DİA, C: XIII, s: 162-163. 
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Mustafa Faik Paşa’nın Fizan mutasarrıflığı döneminde (1296-1302/1879-1885) 

devletin bölgedeki etkisi daha da artmıştır. Yörenin kuvvetli kabilelerinden Azger 

Tuaregleri’ni kontrol altında tutmak için Gat’tan sonra en önemli Tuareg pazar yeri 

olan Canet’te Azger Tuareg kazası teşkil edilmiş ve kaymakamlığına da adı geçen 

kabilenin reisi getirilmiştir.
1
 

Yukarıda belirtirdiği gibi Fizan bölgesi 1258/1842 senesinde Adülcelil’in ölümüyle 

tamamen Bâbıâli’ye bağlanarak Osmanlı Devleti Tuaregler’le resmen münasebete 

geçmiştir. Ayrıca oraya Mustafa Faik Paşa mutasarrıf olarak atanmıştır. Bölgede en 

nüfuzlu şahıslarından olan Azger Tuareglerinin reisi Canet’te kaymakam tayin 

edilmiş oldu. 

2. Gat’ın Trablusgarb Eyaletinin İdaresinin Girmesi 

Gat kazasının 1292/1875’te yani Abdülaziz döneminde (1277-1292/1861-1875) 

Osmanlı Devleti’nin idaresine girdiği bilinmektedir. Peki bu bölge Babıâli’ye neden 

ve nasıl bağlanmıştır? 

Öncelikle Gat kasabası, Tuaregler’in başkentidir
2
. İbn Battuta Gat kasabasından 

bahsetmiştir. Onun da işaret ettiği gibi Gat, Kuzey Afrika’dan Sudan’a geçen tüccar 

ve Avrupa seyyahların buluşma noktasıdır
3
. Ayrıca Gat, İn-Salah ve Gadamis gibi 

ticâri bir merkezidir. Gat’ta bulunan Tuaregler, Tibu ve Araplar arasında bitmeyen 

kavgalarını, daha da önemlisi Fransızların nüfuzu gittikçe artan varlığı önlemek için 

Gatlar harekete geçti. Bizzat Gat hakim el- Hac Emin’in oğlu Muhammed Safi
4
 bu 

maksatla daha 1258/1849’da bir mazbata ile Vali Ahmed İzzet Paşa’dan bir kadı ve 

bir Türk garnizonu istemişti.
5
 

Gat Osmanlı idaresine nasıl girdiğini ayrıntılı olarak şu şekilde M. Gast, Berber 

Ansiklopedisinde aktarıyor: 1290/1873 yılında Ahggar Amenukeli el-Hac Ahmed 

Azger Amenukeli İkhnuhen’e İmanen kabilesinin ait hakların iadesini emretmişti. Bu 

telep karşılıksız kalması iki kabile arasında dört sene boyunca (1290-1295/1874-

1878) ve yüzlerce askerlerin ölümününü sebep oldu.  Gat amagarı İkhnuhen’i ikna 

                                                           
1
 Kahraman, a.g.m, DİA, s: 162-163. 

2
 M. Gast,  Encyclopedie Berbere ‘’İmanen’’ makalesinde, pagination de l’edition, s: 368-369. 

3
 İbn Batutta, İbn Battuta Seyahatnamesi, çev. A. Sait Aykut, Yap Kredi yay, İst, 2000, C: II, s. 988. 

4
 Kavas, a.g.e, s: 270. 

5
 Çaycı, a.g.e, s: 42. 
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ederek Fizan’a gidip Mutasarrıf Ali b. Muhammed’den asker yardımı isteyerek 

karşılığında Gat’ta yatırım yapacaktır.
1
 A. Kavas’ın dediğine göre Bütün Tevarıklar 

(Hoggar ve Azger) üzerinde reis olmak isteyen Şeyh Nahnuhen’in böyle bir saldırı 

sonucunda büsbütün nüfuzunu kaybetmesinden korkması üzerine ikisi beraberce 

Fizan’daki Osmanlı idaresinden yardım istediler
2
. İki hasım arasında savaş çıkmıştır. 

Yoğun çatışma nedeni İn-delecve Tanhartbüyük hasar görmüştür. Sonunda 

1295/1878 yılında İn-Eleggi’de ( Gat’tan üç gün yürüyüşte) Gadamis kaymakamı 

Muhammed b. Ebu Ayşa’nın aracılığıyla
3
 Ahggar ve Azgar arasında bitmeyen 

kavgalar barışla bitmiştir.
4
 

Bu anlaşmanın bir başka önemi, Gat çevresine hakim olan ve hiç bir otorite 

tanımadan yaşayan ve bundan önce Gatlılarca yapılan Türk idaresine girme teklifini 

iyi karşılamamış olan Azger Tuareglerinin bu defa anlaşmaya katılmalarıdır. Bu 

suretle Osmanlı Devleti, ahalinin ve çevreye hakim olan Azger Tuareglerinin 

arzularıyla, herhangi bir mahalli muhalefete uğramadan Gat’a yerleşmek imkanını 

elde etmiştir.
5
 

Osmanlı Devleti’ni bazı tedbirleri alarak Gat’ın güvenliğinin sağlanmak için 

Fizan’da bir mutasarrıf bulundurulması ve oradaki tuz yataklarını elinde tutması 

gerekmiştir.
6
 Bunu gerçeleşmek için Osmanlı Devleti bazı adımlar atmıştır. Bu 

cümleden olarak 16 Temmuz 1876’da Fizan Mutasarrıfı Ali Bey ile kaymakam 

Mehmed Hakkı, Tevârik aşireti, Şeyh Ahnuhen, Meclis-i idare vilayeti Azası 

Mahmud Faiz, Mektebi kelami Mümeyyizi Ferid ve Fizan Muhasebecisi Ragib 

Efendilerin nişan ve rütbelerle taltif edilmiştir.
7
 

Trablusgarpsalyâne bir eyaletidir. Salyâne bir eyaletİstanbul’dan uzak olduğu için 

yılda bir kere vergi gönderirdi. Bu eyalete ait gelirlerin toplanması işi, timar 

sisteminde olduğu gibi devletin askeri yöneticilerine verilmeyip yerel bir yönetici 

bütün askeri ve idari masrafları karşıladıktan sonra salyane denen sabit bir miktar 

                                                           
1
 M. Gast, a.g.m, EB, s: 368-369. 

2
 Kavas, a.g.e, s: 27. 

3
 Çaycı, a.g.e, s: 41. 

4
 M. Gast, a.g.m, s: 368-369. 

5
 Çaycı, a.g.e, s: 43. 

6
 BEO.AYN.d,915-s 157. 

7
 BEO.AYN. 915-s.170 . 
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vergiyi İstanbul’a gönderirdi.
1
 Bu yönde Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp 

eyaletindeki sancakları iyice idare etmek amacıyla 1864 senesi Vilayet 

nizamnamesine göre eksi eyalet, sancak ve diğer mülki üniteler üzerine yenilerini 

eklemiştir. Buna göre mutasarrıf sancağın başındadır. Kazalar ise kaymakamların, 

nahiyelerin de muhtarların idaresi altındadır. Bunların dışında vilayet umumi meclisi 

bulunmaktadır. Vilayet idaresinin sistemi şu bölümlere ayrılmaktadır: Mülkiye işleri, 

Maliye işleri, Zaptiye işleri, Siyasi işler, Hukuk işleri, bu görevlerin temel 

sorumluluğu vilayetin genel valisine verilmiştir.
2
 

Osmanlı Devleti Gat bölgesinde elinde bulanan sancakların, kazaların ve nahiyelerin 

idarelerinehem kendi memurlarından hem de Tuaregler’denmaaşlı görevliler tayin 

etmişti. Bunlardan "Trablusgarp’tan Fizan kaymakamı tayin edilen Muhammed Safi 

Efendi’ye 700 kuruş bağlandı. Onun 1886’da Gat’ta Tevarikler tarafindan yapılan 

saldırıda öldürülmesinden sonra yerine aynı derece bölgeyi kontrolü altında 

tutabilecek ve özellikle Tevarıkları iyi idare edebilecek bir kaymakam bulunamadı. 

Bir süre Şeyh Nahnuhen’in yeğenlerinden Mevlay ag Haddadi kaymakam oldu".
3
 

Murzuk’ta da Osmanlı idari sistemi şu şekilde tesis etmektedir: Fizan 

kaymakamlığının idaresi iki kaymakam tarafından yönetilmektedir. Aga veya Bey 

denen askeri kaymakam askeri ve güvenlik mesleleriyle ilgilenirdi. Sivil kaymakam 

ise sivil meseleri üstelenmektedir. İkisi de Babıâli tarafından tayin edilmektedir. 

Murzuk’ta yerel halk ve zencilerden oluşan bir garnizon, 50 başıbozuk ve redif, 4 

topçuluk ve 20 sipahi de mevcutur. Bunların yanında müşir, calib el-mal (Maliye 

işleri), şeyhu’l-beled (Kaid) bulunmuştur.
4
Genel olarak calib el-mal görevini 

Tuareglerden biri üstlenirdi. Örneğin 16 Ocak 1574’te Trablusgarb’tan Fizan valisi 

Ali Paşa ile Fizan Şeyhlerine gönderilen mektupta Fizan ahâlisinden daha fazla vergi 

alınmamasını ve güçlerin yetmediği vergiler yüklememesini istenmiştir.
5
 

Görüldüğü gibi Büyük Sahra’da Babıâli, idaresinde bulunan sancaklar, kazalar ve 

nahiyeleriiyi bir şekilde idare etmek amacıyla kaymakamlık, mutasarrıflık ve 

                                                           
1
 İnalcik Halil, Osmanlı İmparatorluğu Klasık Çağ 1330-1600, yapı kredi, İstanbul, 2004, s: 109 

2
 Mehmet Ali Talayhan, Salnamelere göre Adana ve Konya Vilayetleri İdari Taksimat, Yüksek Lisans 

Tezi, Niğde Üniversitesi, 1998. 
3
 H. Bissuel, Le Sahara Français, Alger1891, s: 130-131, ( Kavas, a.g.e, s: 279, dipnot: 40’den naklen) 

4
 Duveyrier, a.g.e, s: 282 

5
 - A.DVNS.MHM.d,23/698, (Osmanlı Belgelerinde Trablusgarp, s: 53 naklen) 
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muhtarlık tasis etmişti. Bu mekamlarıhem Osmanlı memurları hem de Tuaregler 

üstlenmektedir. Örneğin Muhammed Safi Fizan kaymakamı atanmış, daha sonra 

Şeyh Nahnuhen’in yeğini Mevlay ag Haddadi bu göreve getirilmiştir.  

3. Ekonomik İlişkiler 
1520’lerden itibaren Trablusgarp’ta asayişi temin eden Osmanlı Devleti’nin bundan 

sonraki gayesi refah ve güvenliği sağlamak ve devem ettirmekti. Bu amaca yönelik 

olarak Sahra ile ilgilenmesini icab ettirmektedir. Sahra ile ilgilenmesini icab ettiren 

sebeplerden en önemlisi ticaridir. Bütün bölgede asayiş ve refah sağlandığında 

kervanların gidiş-dönüşü kolaylaşrmıştır. Böylece Trablusgarp ile Sahra ve Sudan 

arasında gittikçe yoğunlaşan önemli bir ticaret merkezi oluşmuştur. 

Trablus’tan Büyük Sahra’ya, Büyük Sahra’dan Sudan’a giden yollar: 

1- Trablus- Gadamis- İn salah- Tinbüktü- Nijer 

2- Trablus- Gadamis- Gat- Agades- Zinder-Kano- "Sudan" 

3- Trablus- Gadamis- Jerma- Bilma- Kavar- Agades- Bornu. 

4- Trablus-Sokna- Murzuk- Gatrun- Bilma- Çad. 

Sudan’a giden yollar icelendiğinde hepsini Gadamis’te kavşak noktasında buluştuğu 

görülmektedir. Büyük Sahra’da geçen iki ticaret yolu, 1258/1842 yılında Osmanlı 

Devleti’nin Murzuk ve Gadamis idaresine girmişti. Diğer yollar ise güneyde Vaday 

yolu, Senusiler tarafından kullanılmıştı.Mısır valisi Muhammed Ali’nin Sudan’ı 

işgalinden sonra ticaret faaliyetleri Sirenaik bölgesine yönelmiştir. Bu arada ticaret 

sektörünün canlandırılmasına çalışılmıştır. Bu girişimim sonuçları hemen görüldü. 

Mesela 1262/1846 Orta Afrika’dan Trablus’a gelen kafilelerin yoğunluığu son yirmi 

beşe yılın rekorunu kırmıştı. Ayrıca Gadamis ve Murzuk’tan 1261/1845 ilkbaharında 

iki önemli kafile Trablus’a gelmişlerdi. Mayıs’ın yarısında Bengazi’ye bir kafile 

binlerce  köleler ve fildişi götürmüştür. Bunu da Büyük Sahra ve Kuzey Afrika’nın 

ticaret sektörü için büyük rekor kaydediltmiştir.Trablus’a gelen kafileler 1262/1846 

senesinde 900.000 Franklık eşyayı götürmüş, bir sonraki sene 1.263.000 franklık, 

1265/1849’da 1 milyondan fazla mal taşımışlardır. Fransız seyyah Pellisier Reynaud 

bu kafilelerin Trablus şehrine ve Bengazi’ye yaklaşık iki milyon emtia götürdüğünü 

belirtir. Trablus ve Gadamis’teki tüccar kendi ticaret yapını gelişmişlerdi. Bu nedenle 

Trablus şehri ticaret merkezi olarak birkaç ajanslar tesis ederek Gat’ta, Kanem’de, 
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Bornu’da, Kano’da ve Tinbüktü’deise onların temsilicilerini veya vekillerini 

atanmışlardı.
1
 

Büyük Sahra’daki ticarisektörü ile meşgul olanlar çoğu Tuareglerdir. Bu 

nedenleTuaregler develerini diğer tacirlere kiraya veriyorlardı. Her ilkbaharın 

başında 200 veya 300 develerden oluşturan kafile Trablus’a, Gadamis’e veya 

herhangi bir şehire gelirdi. Develer çok olması nedeniyle gerek Sudan’dan ve 

gerekse de diğer mahallerden ticaret malları ve memlehalardan/tuzlalardan tuz alıp 

diğer ticaret merkezlerine götürürlardı
2
. Taşıma ücretleri pahalı olduğu için mesafeye 

göre tahdid etmişti. Bu yüzden1283/1866 yılında her 50 kilogram şu miktar 

verilmişti: 

1. Trablus- Gadamis: 5.75 F ila 6.90F 

2. Gadamis- Tuat: 30.80 ila 30.80 

3. Tuat- Tinbüktü: 237.60 ila 316.80 

4. Trablus’tan Kano’ya: 5.50-8.28 

5. Tripoli- Gat: 47,70 ila 73, 30 

6. Gat – Kano: 53.22 ila 81.58 

Bu taşıma ücretleri pahalı olduğu halde vergi ve gümrük düşüktür. Zira 1282/1865 

yılındaOsmanlı Hükümeti Sudan’dan gelen ürünleri %13 ila %14  vergi olarak alırdı. 

Bu seneden itibaren  bütün ürünlerin vergisi%2 olarak tesbit etmişti. Daha sonra 

Trablus’tan ihracat ürünlerinden sadece %1 alıp ithalat ürünlerinden ise % 8 almıştır. 

Toplam olarak satılan eşayadan %3 vergilendirip alınan eşyalardan %10 vergi alır. 

Bu oranı 19 yüzlın yarısına kadar uygulanmışır. Fakat 12 Temmuz 1907 yılında 

bütün Osmanlı vilayetlerinde ithalat ürünlerinden %11 vergi almıştır.
3
 Ancak 

1273/1854 yılında hinterland meselesine dair çıkan kriz Türk askerinin 

operasyonundan dolayı kervan ticaretini kesmişti.  Aynı senede Gat Osmanlı 

Devleti’nin idaresine girdiği zaman Büyük Sahra’yı geçen kafilerin güvenini artırıp 

                                                           
1
 Jean-Louis Miege, La Libye et Commerce Transsaharien Au Xıxe Siecle, La Revue de l’Occident  

Musulman et de la Mediteranée, N: 19, 1975, s: 136-140. 
2
 Tandoğan, a.g.e, s: 195. 

3
 Miege, a.g.e, , N: 19, 1975, s: 136-140. 
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ticareti yeniden canlandırmıştır. Sadece bu senede Sudan’dan getirilen ürünlerinin 

tutarı yaklaşık 6 milyon Frank yükselmiştir.
1
 

Büyük Sahra ve hatta Orta Afrika’da Bilma tuzlası ticari ve günlük hayatı için 

önemli yer taşımaktadır. Hem insanların ihtiyacı hem develerin sağlığı için tuz çok 

önemli bir besin maddesidir. Eğer deve kafi bir miktar yemezse sağlığını bozulabilir, 

hatta ölebilir.  Bilma tuzlası, Kavar Hakimi Şeyh Abdulkadir’in idaresinde bulunan 

Bilma kasabasında çıkıp ondan başka bir mahalde yoktur. Bilma’ya tuz satın alımına 

gelen çevre memleketlerin ahalisi ise getirdikleri malları tuz karşılığnda değiştererek 

alış veriş yaptıklarında bu ticaret mallarının karşığında elde edilen gelirler de 

hazineye aktarılmaktaydı.
2
Bilma tuzlasının, Büyük Sahra ve Orta Sudan önemisi fark 

eden Fransız askeri, ellerine geçmek için çaba göstermişlerdir. Bu sebeple  

tuzlalardan Tibu-Kavar’ın idare altında alınması 25 Mayıs 1897 tarihinde Fizan 

Mutasarrıflığı’na yazılan tahrirat ile bildirilmişti. Memleha noktaları Fransızların 

eline geçecek olursa, Sudan ticaret yolu Trablusgarp vilayetinden kesilip Cezayir’e 

intikal etmesinin yanında Fizan sancağı idaresinin kabileler nezdindeki itibarını da 

kaybetmesi söz konusuydu.
3
 

Bu bağlamda Brüksel’de1315/1897 yılında düzenlen konferansın gündemi olarak 

Batı Afrika’da alkol ithalinin yasaklanmasını izmalanmıştır. Konferensta Avrupa 

Devletlerinin temsilcileri ve Bâbıâlı’nın temsicisi Kara Teodori Efendi katılmışlardı.  

Bunun yanında Osmanlı Devleti’nin Afrika’daki eyletleri ticaret malı kaçaklığını  ve 

bazı ürünlerin ihracatini yasaklanmıştır. Silah, barut, kurşun, zift, kükürt, at, öküz, 

keçi ve koyun dersi, meşin, bal mumu, don yağı, pamuk, pamuk ipliği, kereste, 

yelken ve hububatın serbestçe yurtdışına satılması yasaktı. Bu maddelerin ihraç 

edilebilmesi için Divân-ı Hümâyün’dan müsaade alınması gerekliydi.
4
 

Sanayı inklabi döneminde Trablusgarp vilayeti ve ona bağlı bölgelerinde Maden 

arama faaliyetleri genişlemek amacıyla Osmanlı Meclis-i Vükele’sı tarafından 

                                                           
1
 Miege, a.g.e, N: 19, s: 136-140. 

2
 BOA, Y.E.E., 122/3,29/B/1309. BOA, Y.E.E., 122(12), 2389, Sudan’a dair evrak.( Tandoğan, a.g.e, s: 

195-196, dipnot: 202, 203). 
3
 BOA, Y.PRK.DH., 1/37, 10/L/1298,( Tandoğan, a.g.e, s: 152, 3 bölüm, dipnot: 39). 

4
 Tandoğan, a.g.e, s: 154. 
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Fizan’da ve daha Güney’e giden İsviçreli mühendisler gibi İtalyan mühendislere de 

izin verilmiştir.
1
 

Hac Yollarının emniyeti  

Osmanlı Devleti’nin bölgedeki önceliklerinden biri de Hac ibadetinin yapılabilmesi 

için can ve mal emniyetinin sağlanmaı idi. Bunun için de Hac yollarının güvenliğinin 

temini gerekiyordu. Osmanlı, bölgeden ayırılıncaya kadar bu hassasiyetini de 

korumuştur.   

Orta Afrika, Büyük Sahra ve Kuzey Afrika’da hac adayları hac ibadetini getirmek 

için yaya uzun ve yorucu yolculuk yaparlardı. Bu seyahat esnasında yüzlerce 

yerleşim yerini geçerek Hicaz’a ulaşıyorlardı. Genel olarak Orta Afrika’dan çıkan 

hac kervanı Fizan bölgesinin merkezi Murzuk kasabasında toplanıyorladı. Buradaki 

hac adaylarıyla birlikte Kahire kervanına katlırlardı. Kahire’de bir süre dinledikten 

sonra Sina çölünden geçip Hicaz’a ulaşıyorlardı. Örneğin bir Tuareg hac adayının 

geçecek yolu ise: Kano- Zinder- Agadez- Bilma- Fizan bölgesi (Murzuk)- Hamada- 

Ucla- Kahire- Sina çölü- Hicaz. Fakat XVII. Yüzyılda Malta korsanlarının saldırısına 

karşı daha güvenli olan Fransız veya İngiliz gemilerini tercih ederlerdi.
2
 

Osmanlı Hükümeti’nin bütün topraklarının sıkı kontrolu altında tutmuş özellikle 

Hicaz bölgesi ve Avrupa Devletlerinin casuslarının faaliyetlerini teftiş etmek için 

yeni tebdirler uygulanmıştır. 1840 yıllarda Osmanlı Hükümeti hac adaylarına 

pasaport ve vize sistemini ugulamıştır. Hâlbuki bu nizamnâme olmasına rağmen 

asayiş tamamen sağlanmamıştır. Zira 1880 yılında Şerif-Mekke’yı bir Afgan 

tarafından öldürüldükten sonra Bâbıâli artık bütün Osmanlı Hükümeti’nin toprakları 

özellikle Hicaz bölgesine pasaport ve vize olmaksızın kimsenin girmesini 

yasaklanmışlardı. 

Bunu gerçekleştirmek için Osmanlı Hükümeti Cidde’de bir başkonsolosluk veya 

konsolosluk açılmıştı. Ancak 1838’de İngiliz konsolosluğu ve 1837’de Fransız 

konsolosluğu açılmışlardı. 1880 yıllarda Cezayir’den ve Tunus’tan hac akışından 

dolayı Fransa konsolosu endişesiye düşmüştür. Çünkü adı geçen yerlerin halkı 

Fransız sömürgesi altında ve Mekke’deki şeyhleriyle buluştukları zaman 

                                                           
1
 MV,154/43. 

2
 Abdül Kadir Özcan, ‘’ Hac’’, DİA, c:14, s: 406. 
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memleketlerine döner dönmez Fransızlara karşı isyan çıkabilirler. Buna rağmen 

Cezayir’den hac adayları için pasaportun yerine Osmanlı tezkiresiyle Hicaz 

bölgesine giriyorlardı.
1
Bundan sonra 1881 ylında bütün hac adaylarının pasaport ve 

vizeye sahip olmaları gerekmektedir. Buna mukabil Osmanlı Hükümeti ile İngliz 

Hükümeti’nin arasındaki yapmış olduğu anlaşma için Hindistan’daki Müslümanları 

bu nizamnâmeden muaf tutmuştu. Artık 1910 Jön Türklerin iktidara gelmesiyle bu 

nizamnâme genelleşmişti. Mekke’ye bütün hac’a gidenlerin için pasaport ve vize 

almalarını gerekmektir.
2
 

Sudanlıların bir kısmı hac ibadetini getirdikten sonra ihtiyarlık ve barınmamak 

bahnesiyle memleketlerine dönmeyip Hicaz’da kalmayı tercih ediyorlardı. Bu 

Hicaz’a hem ekonomi açıdan hem de kendilerine zarar verebilirdi. Bu yuzden 

Osmanlı donanması tarafından memleketlerine Trablusgarp yoluyla dönmelerinin 

sağlanıyordu.
3
 

  

                                                           
1
 Chiffoleau Chiffoleau, Sylvia, " Le pèlerinage à La Mecque à l’époque coloniale : matrice d’une 

opinion publique musulmane". Le pelerinage au Magreb et au Moyen Orient, Damas, 2005, 131-163 
2
 Türkiye dış işler BakanlıK arşivi, N: 147, diş işleri Bakanlığa Cidde konsolusunun notu (Sylvia 

Chiffoleau, le pelerinage au Magreb et au Moyen Orient, s: 131-163 naklen). 
3
 Y.PRK.BŞK, 14/80. 
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III. Bölüm:  

Emperyalizm döneminde Tuaregler Bağlamında Osmanlı-Avrupa 

Mücadelesi 
Büyük Sahra’nın Osmanlı Devleti ve diğer Avrupa Devletleri için ne kadar önemli 

olduğu biliniyor. Tarih göstermiştir ki Kuzey Afrika ile Büyük Sahra’ya kim hâkim 

olursa bütün Afrika kıtası onun kontrolüne girerdi. Bu cümleden olarak Tuaregler 

Kuzey Afrika’dan Büyük Sahra’ya oradan da Kongo’ya giden misyonerlerin 

yollarını kesip etkisiz hale getirmişlerdir. Bu da Avrupa sömürgeciliğini yıllarca 

geciktirmiştir. 

19. yüzyılın son çeyreğine girildiğini zaman Müslüman coğrafyalardan gerek Kuzey 

Afrika ve Büyük Sahra gerekse Balkanlar emperyalist güçlerin hakimiyetine geçmek 

üzereydi. Burada Osmanlı hükümetinin ittihad-ı İslam/İslam birliği/Panislamizm 

uygulamalarına geçmeden önce bu duruma nasıl gelindiğini kısacası izah etmek 

yararlı olacaktır sanıyorum. 

İngiltere ve Avrupa da 18. Asrın sonlarında "Buharlı Makina’nın üretilip sanayide 

kullanılması ile meydana gelen “sanayii inkılabı” bilhassa 19. asırda İngiltere ve 

Avrupa devletlerinin takib ettikleri siyasetin en önemli itici gücü olma özelliğini 

taşımaktadır. Fabrikalarda elle yapılan işlerin makinalara devredilmesi elde edilen 

sanayi mahsullerini son derece de artırmış, dolayısı ile bir takım problemleri de 

beraberinde getirilmiştir.
1
 Bu problemlerin başında da bu mahsüllerin satılabilmesi 

için yeni pazarlar bulmak mecburiyeti yanında fabrikalarda işlenecek miktarda ham 

madde temin etmek zorunda kalınması gelmektedir. 19.asrın hemen başlarında 

görülmeye başlanan yeni pazarlar bulma çabaları sömürgecilik faaliyetlerini de 

arttırmıştır
2
. 

Bu sebeple neredeyse bütün Müslüman toprakları Batı devletlerinin hedefi olmuştur. 

Bu Emperyalizm hareketini engellemenk için Osmanlı Devleti’nin Müslümanların 

bulunduğu yerlerle irtibatmız daha sıklaşmalı, birbirimize daha fazla yaklaşmalıyız 

                                                           
1
 Cezmi Eraslan, II.Abdulhamid Devrinde Osmanlı Devlet Dahilinde ve Afrika Kıtasında İslam Birliği 

(Pan-İslamism) Faaliyetleri, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak. 1985, s: 113. 
2
 Eraslan, a.g.e, s: 114. 
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diyen II.Abdulhamid İslam birliği devam ettiği müddeçte İngiltere, Fransa, Rusya ve 

Hollanda’yı kontrol altında tutabileceğinden emindi
1
.  

İşte bu politika ile Osmanlı Devleti diğer bölgeler gibi Büyük Sahra’da da 

Tuareglerle irtibat kurarak İslam birliği politikasını uygulamıştır. Bu bölümde 

Osmanlı Devleti’nin Büyük Sahra’da faaliyetlerini ve Tuargeler’le münasebetleri 19. 

yüzyılın üzerinde duracağız.  

Gadamıs Antlaşması (1862) ve Sonuçları 

Daha önce söylendiği gibi ki 18. Asrın sonlarında "Buharlı Makına"nın üretim de 

yani sanayii de kullanılması ile meydana gelen "sanayii inkilabı" (revolution 

industruelle) bilhassa 19.asrıda etkisini göstermişti. Sanayii inkilabıyla fabrikalarda 

üretilen ürünleri çoğalarak hem ürünleri satmak için hem de ham maddesi bulmak 

yeni pazarlar aramak zorunda kalmışlardı. Bu amacı gerçekleştirmek için Avrupa 

devletleri misyonerler görevlendirip yeni pazarlar keşfetmelerini emretmişlerdi. 

Bunlardan Henri Duevriyer 1277/1861, Foureaux 1311/1894, Flatter 1297/1880, 

Marie 1310/1893 gibi misyonerler Kuzey Afrika’dan Sahra’ya, Sahara’dan 

Kongo’ya kadar hedeflenmişlerdi. 

Bu keşfin ilk aşaması Büyük Sahra’ya geçmekti. Bunu sağlamak için 

Tuaregresilerinden izin almak gerektir. Bu nedenle Tuareg reislerinden Şeyh Osman 

Paris’e götürüldü. Orada İmparator III. Napoléon’a takdim edildi ve 15 gün kadar 

ağırlandı. Bu arada kendisinden mutasavver anlaşma için söz alındı. Anlaşma yeri 

olarak Gadamis (o dönem Gadamis Osmanlı Hükümeti’nin eyaletiydi) tesbit edildi. 

Fransız temsilcisi Binbaşı A. Mircher ile yüzbaşı L.de Polignac, Trablus üzerinden 

ve bir Türk birliğinin refakatında Gadamis’e geldiler. Azger Amenukeli Ahnuhen da 

söz verdiği gbi oraya geldi. Ancak onun yerine kardeşi el-Hac Beşir ile Şeyh Osman 

26 kasım 1862 Gadamis Anlaşması’nı imzaladılar. 

Bu anlaşmanın maddeleri şunlar oldu: 

1. Çeşitli Tuareg zümleri şefleri ile Fransız otoriteleri ve Cezayir yerlileri veya 

onların temsilcileri arasında karşılıklı dostuluk ve yardım yapılacaktır.  

                                                           
1
Sultan Abdulhamid, Muzkkiratu’s-Sultan Abdulhamid, çev. Muhammed Harb, Daru’l-Kalem, 1998, 
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2. Tuareglerlerin, memleketlerinin veya Sudanmahsüllerini, Fransız topraklarının 

benzer mahsüllerinden alınan harç dışında herhangi bir haraç ödemeksizin 

bütün Cezayir pazarlarına götürebileceklerini kaydetmektedir. 

3. Tuaregler, Fransız veya yerli Cezayir tüccarın Azger memleketinden Sudan’a 

kadar gidiş ve dönüş emniyetlerini, ekli tarifeye uygun mutat geçiş harcı, deve 

kirası vesair haraçlar mukabili garanti edeceklerdir. 

4. Sudan’a doğru Fransız ticaretine açılacak en avantaj güzergahın tesbitini 

Cezayir Genel Valisi, Tuareg reislerinin hüsnüniyet, tecrübe ve samimiyetlerine 

bırakacak, buna mukabil Cezayir Genel Valisi tarafların menfaatı icabı tespit 

edilecek güzergahta kuyular açacak, onların ıslah ve güzergahın bakım 

masraflarını, Tuareg milletine karşı iyi niyetinin bir delil olarak yapacaktır. 

Bunların dışında dört tane ilave madde vardır.
1
 

Antlaşmanın sonuçlarını şöyle değerlendirebiliriz: Bu anlaşmanın sonucu Fransa için 

son derece eleverişli şartlar oluşturmuş, Osmanlı Devleti’nin ise alehine 

dönüşmüştür.  Fransa Hükümeti, Tuareglerle karşılıklı daha yakın münasebetlerin 

kurup müttefik olmuşlardı. Bu da Fransızlara Büyük Sahra ve Sudan’ın topraklarını 

keşfetme fırsat vermiştir. Bu nedenle Büyük Sahra ve Tuareg toplumu hakkında en 

çok bilgi toplayan Fransız seyyahlardır. Öte yandanFransa Hükümeti,emperyalist 

politikaları sebebiyle Osmanlı Devletiyle rekebete girmişti. Gittikçe iki hükümet 

arasındaki rekabeti artmıştır.  

Berlin Konferansı (1885) ve Sonuçları  

Afrika’nın taksimi, fetihinden sonra başlamıştır. Zira 14 yüzyılda Portekiz daha 

sonra Hollanda Afrika kıtasının kıyılarında (Gine, Gabon, Angola kıyıları) 

yerleşmeye başlayarak ticaret merkezleri kurmuşlardı. Bu tezgahlarda (Comptoir) 

Afrika’nın kıyıları ve iç bölgeleri gitirilen köleler toplanıp daha sonra Amerika 

kıtasına götürülmüşledi. Köleliğin ilgası, köle ticaretinin İngiltere tarafından yasak 

edilmesi üzere bu tezgahlar önemini kaybetmeye başlamıştı. 

Avrupa’nın saniyeleşme sürecinde hammaddde ve yeni pazar arayışı daima Avrupa 

dışındaki dünyanın daha da sömürgeleştirilmesi sonucunu doğuruyordu. Avrupa’nın 

göz diktiği alanlardan biri Afrika kıtası idi. Aslında Avrupa, Fransa’nın öncülüğünde 

                                                           
1
 Çayıcı,a.g.e,s: 29-30. 
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Gadamıs antlaşması ile Afrika’ya adımını atmıştı. Ancak sömürgeciler arasında 

paylaşım konusunda çekişme vardı. Bunu çözmek için 1884-1885 Berlin’de bir 

konferans düzenlendi. Konferansta bizi ilgilendiren şey Kuzey Afrika ve Sahra’nın 

taksimi ve Mesele nasıl bir çözüme bağlanmıştır? Bunun sebepleri nelerdir? 

Konferansı katılımcılara davet mektubu Berlin Büyükelçiliği tarafından 

gönderilmişti. Konuyla iligi elde edildiği arşiv belgeleri şunları okuyoruz:  

Hariciyye nazarete, 15 Teşrinu’l-evvel 1884 tarihiyle Berlin sefaret-i seniyyesinden 

vârid olan 179 numaran telegrafın tercümesidir: 

"Batı Afrika meselesinin tesviyyesi için mümkün ise şehr-ı câri içinde Berlin’de bir 

konferans akdi teklifini hâvi Almanya Devleti tarafından Fransa ile bi’l-ittifak tanzim 

olunan nota İngiltere, Portekiz, İspanya, Filmenk, Belçika ve memalik-i müctemi’a 

İfrikiyye Hükümetlerine gönderilmiştir. Bu nota Avusturya, İtalya, Rusya ve İsveç ve 

Norveç Hükümetlerine dahi teblig olunmuş ve işte alakadâr olunan Hükümet-ı 

seniyye konferansın ictimâ’i içine i’itilaf hasıl olur avâhir kendilerine dahi iştiraka 

davet olacakları bildirmiştir. İngiltere ve Afrika ve Portekiz mâ’ada alakadâr olan 

sâir devlet davet-i vaki’aya icâbet etmişlerdir. Bazi mevâd hakkında izahat talep 

etmiş olunan İngiltere Afrika ve Portekiz Hükümetlerine dahi buna muvafakat 

gösterecekleri mehafil-i siyasiyyede ümit olunıyor".
1
 

Gerçekten 1301-1302/1884-1885 yılları Berlin Konferans olup bütün katılımcılar 

(Almanya, İngiltere, Fransa, Rusya, İspanya, Portekiz, Bekçika, Danimark, İsviçre, 

İsveç, Osmanlı Devleti, Amerika Birleşik Devletleri ve Association İnternationale 

Africaine adlı bir cemiyet) alınan kararlar müstesna Amerika Birleşik Devletleri 

saygı gösterceğine yemin etmişti. 

Berlin Konferansı’nda Afrika ile ilgili alınan kararlar: 

1- Kongo nehrinde tamamen ticaretin serbestliği, 

2- Kongo nehrinde denizciliğin serbestliği, 

3- Nijer nehrinde denizciliğin serbestliği, 

4- Kongo coğrafyasının tarafsızlığı, 

                                                           
1
 Osmanlı Arşiv Daire Başkanlığı, İMMS.00079. 
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5- Köle ticaretin ilgası, 

6- Hiç kimse Afrika kıtasında bir bölgenin işgali etmediğinde ona ait bir hak 

iddia edemez. 

7- Kıyıya malik bir devlet iç bölgede de (Yani hinterlendda) hak sahibidir. 

Ancak bunun için fiili işgali ve durumu zamanı geçirmeden bu mukaveleyi 

imzalayan devletlere bir nota ile bildirilmesi şarttır
1
. 

Berlin Konferansı sırasında şunu berlitmek gerekir ki konferansta ne Afrika kıtasının 

temsilcisi ne de yerli halkın hakları ve malları korunması söz konusu oldu. Ayrıca 

Cezayir ve Madagaskar meselelerini gündeme getirmedi. Çünkü onlar daha önce 

Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. 

1. Osmanlı Devleti’nin Konferansa tepkisi 

Berlin konferansı açıkça göstermişti ki Osmanlı İmparatorluğunun arazisini ve diğer 

Afrika topraklarıemperialistlerin eline geçmeye başlamıştı. Bu durumda Osmanlı 

Padışahlarına düşen görevi, geri kalan arazisini korunmaktır. Bunu yegane yolu 

Müslümanların tek bir bayrak altında toplanmasını gerekmektedir. O yüzden 

II.Abdulhamid’in fikri İslam birliği yahut Panislamızm politikasını uygulanmıştır. 

Kuzey Afrika ve Büyük Sahra’daki İslam Birliği faaliyetleri, II.Abdulhamid’e sadık 

olan tarıkatlar Şazeliye ve onun kolu Medeniyye ile Senusi tarikati yürütüyordu. 

Konuyla iligi bir arşiv belgesi şöyledir:"Medeniler, ki dini ve siyasi reisleri 

İstanbul'da ikamet eden ve Sultan Abdülhamid'inŞeyhi olan Şeyh Zafir'dir, sayıları 

çok olup, bazen Libya'da çok aktiftirler."
2
 

Aşağıdaki vesika da, Kuzey Afrika'daki İslam Birliği siyasetinin faaliyetleri hakkında 

daha da ayrıntı vermektedir: 

"İstanbul Sultanı'nın, İslami ve dini olan Şazeliye-Medeniye tarikatı  vasıtasıyla 

yaptığı Panislamik faaliyetlerine ait siyasi malumat. 

Sorular: "Şazeliye-Medeniye tarikatının sahip olabileceği veya idare ettiği Mistrata, 

Gharian, Misselata ve Gadamis zaviyelerinin ehemmiyeti, tekkeleri ve Panislamik 

propaganda yaptıkları yerler hakkında bilgi verilmesini rica ederim. 

                                                           
1
 Berlin Konferansı hakkında bkz: Zahir Riyad, İsti’mar İfrikiyya, Matbaa Daru’l-Vatanİyya,1965, s: 134-

135-136-136. Çaycı, a.g.e, s: 71-77, Tandoğan, a.g.e, s: 45, Kavas, a.g.e, s: 219. 
2
. Fransız Hariciye Arşivi, N.S. Turquie, 1902, Panislamik Propagandası, Serie: B, Karton: 800, Dosier:3. 

(İhsan Süreyya Sırma, 2.Abdulhamid’in İslam Birliği Siyaseti, Beyan Yayıncılık, s: 60’den naklen) 
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"Onları idare eden büyük Efendileri ile devamlı münasebette midirler? 

"Bu tarikatlar ve şeyhleri, onun tesirinde kalıp, Kuzey ve Merkezi Afrika Müslüman 

toplulukları üzerinde herhangi bir harekette bulunuyorlar mı? 

"Bizim istilâ ettiğimiz veya tesir sahamız içinde olan diğer Müslüman bölgelerde 

veya Tunus'ta, kendi Panislamik akidelerini yaymak için lüzumlu olan neşir 

imkânları var mı? 

"İstanbul Sultanı lehindeki Panislamik hareketin gücünü kırmak, ve gerektiğinde 

onları, İslam Dünyasında Fransız tesirini çoğaltmaya yöneltmek için ve hükümetin, 

Libya'daki Şazeliye-Medeniye tarikatlarının şeyhleri ve ajanları tarafından teşvik 

edilebilecek olan hareketlerden tamamıyla haberdar olmakla elde edeceğimiz 

menfaatin tesbiti için lüzumlu diğer bütün malumatı kısaca veriniz. 

"Cevaplar: 

"Şazeliler, az bir masrafla, Gharian, Misselata ve Gadamis'de birkaç zaviye 

yürütmektedirler. Benim malumatıma göre bu tarikatın Libya'da az müridi olup, 

burada zayıf bir tesiri vardır. Bu tarikatın Mısır'daki hareketinin daha tesirli ve daha 

yaygın olup olmadığını bilmiyorum".
1
 

İşte Osmanlı Devleti’nin Berlin Konferansı’na tepki şudur: eyaletlerindaki 

müslümanlar tek bayarak altında toplayıp beraber emperializim etkisinden 

kurtarmaktır. Bunun Afrika’da Senusi tarikati yoluyla gerçekleştiğini görüyordu. O 

yüzden Kuzey Afrika’da ve Büyük Sahra’da Tuareg reisleri ve Senusilerle temasa 

geçmiştir. 

2. Hinterland Meselesi 

Berlin Konferansı’nın bizi ilgilendiren en önemli hususlarından biri yedinci maddede 

yer alan hinterland meselesidir. Zira bu madde, kıyıya malik her devlete 

hinterlandda,yani kıyının arka tarafına düşen arazide tabii bir nüfuz ve işgal hakkı 

tanımaktadır. 

İngiltere ve Almanya (1307/1890)tarihinde aralarında düzenledikleri bir kongrede 

antlaşmaya varıp Almanya Uganda üzerindeki iddalarından vazgeçiyordu. Buna 

karşılık İngiltere Kuzey Denizinde bulunan Heligoland
2
 adasını Almanya’ya iade 

                                                           
1
 Sırma, a.g.e, s: 60 

2
Helgoland Almanya'nın kuzeyinde Schleswig-Holstein eyâletinde, Pinnebergiline bağlı ada. 1,70 

km
2
 yüzölçüme sahiptir. Belediye Başkanlığı Jörg Singer tarafından yürütülmektedir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Almanya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Schleswig-Holstein
http://tr.wikipedia.org/wiki/Pinneberg
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ediyordu.
1
Fransa, haberdar edilmediği bahanesiyle bu antlaşmayı protesto etti. Berlin 

Antlaşmanın tadilini istedi. Bu çerçevede Fransa,Almanya ve İngiltere’den Sudan ve 

Büyük Sahradaki topraklarının sınırlanmasını, ayrıca Osmanlı Hükümetinin de 

konuya müdahil olmasını istedi. Düzenlenen kongrenin sonrasında İngiltere, 

Tunus’la ilgili taleb hariç, diğer hususlarda müzakereye girmeyi kabul etti. 

Tartışmaların ağırlığını Cezayir hinterlandının sınırı tâyin teşkil etti. Fransa, Osmanlı 

Devleti’nin ve Tuareglerin karşı koymaları sebebiyle, Tinbüktü ve Çad’a nüfuzu 

kolaylaştıracak bir çözüm yolu üzerinde ısrarla durdu. Bu suretle, bu devlet bir 

taraftan Fas’ın Tuat’a, diğer taraftan da Osmanlı Devleti’nin Gat ve Gadamis 

Batısına yayılmasını önlemek istiyordu. Neticede Fransız görüşü ağır bastı ve iki 

devlet Londra’da 4 Ağustos 1890’da şu esalar üzerinde anlaştılar. İngiltere, 

Akdeniz’den Say-Barrua hattı (Nijer ve Çad arasındaki masafe) Fransa Hükümetine 

ait kabul etti. Ayrıca Trablus vilayetin güneyindeki bulunan bölgelerin de Osmanlıya 

ait olduğu berlirmiştir.
2
 Trablus hinterlandı Osmanlı Devleti’na ait şu şekilde 

açıklanmıştır: Trablus’un güneyinde Sahra tarafında Osmanlı Devleti’nin elinde 

bulunan Gadamis, Gat, Gatrun, Azger Tuareg, Murzuk, Gatrun, Tecerri mahallerin 

batısından geçip, Cebado,  Agram ve Bornu’ya kadar nüfuz sahası olarak 

bildirmiştir. 

Yine de 1307/1890’da Batı Sahra’yı İngiltere ile Fransa arasında taksim eden 

antlaşma ile Sahra problemi tekrar canlandı. Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1890 tarihli 

notasıyla Türk Sahrası’nın hududutlarını çizdi. Burada özellikle Babıâli Bornu, 

Bagirmi, Vaday, Kanem, Vaynanga, Borku, Tibesti ve buraların müştemilatının 

Trablusgarb ve Fizan’ın hinterlandına; Darfur ve Bahru’l-Gazal’in de Mısır Eyaleti 

mümtazesine ait olduğunu vurguladı.
3
 

 Sonuçta hinterland meselesi şu şekilde çözülmüştür: Osmanlı hinterlandında 

bulunan Gadamis, Gat, Ezgar Tevarik, Tibu Reşade (Tibesti) Trablusgarp sancağına 

bağlıdır. Tuareglerin kabile reisi Şeyh Nahnuhen ve bütün Kavar ve Reşâdelilerin 

maynası yani hakimi Şeyh İbrahim Tekümi kaymakamlıklarına biri altı ve diğeri beş 

yüz kuruşla görevli oldular. Diğer Sahra bölgeleri Ayır, Bilma ve öteleri, Sokoto 

                                                           
1
 Çaycı, a.g.e, s: 76. 

2
 Çaycı ,a.g.e, s: 77. 

3
 BOA, DH.MKT., 2205/1,9/M/1317 (Tandoğan, a.g.e, s: 10, dipnot: 147 naklen) 
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krallığı, Nijer üzerinde Say’dan Çad gölü sahilindeki Barrua’ya kadar tamamıyla 

Fransa Hükümetine bağlanmıştır. 

3. Canet Meselesi 

Osmanlı Devleti-Tuaregler münasebetlerinde en önemli husularden biri Canet 

meslesidir. Canet
1
 kasabası beş köyden oluşur. "Gat ve Murzuk şehirleri gibi Canet 

kasabası Gadamis ve Trablus’tan Ayir yoluyla Zinder ve Kano’ya giden kafile 

kervansaray olmaktan başka bir kıymeti yoktur. Ama siyasi açısında Canet önemli 

bir yer tutartarak herhangi bir surette Gat’tan koparılarak mesela Fransa’nın eline 

geçecek olursa Gat önemini kaybedecek ve "suyu sıkılmış kuru bir limon gibi 

kalacaktır ".
2
 

II.Abdulhamid zamanında Kanun-ı Esasi’nin tekrar yürürlüğe konulmasını isteyen 

münevver ve hürriyetperver gençlerin önemli bir kısmı, mahkum veya sürgün olarak 

Libya’ya gönderiyorlardı
3
. Memuriyet kisvesi altında Fizan bölgesine sürgün 

gönderilenlerden biri Mahir Said Pekmen idama mahkum edildi. Trablusgarb valisi 

onu ve yandaşlarını Fizan bölgesine sevk etmiş ve orada kalebent kalmalarını 

emretmişti
4
. 

Fransız yüzbaşısı Touchard’in Canet’e girerek oradaki Türk bayrağını kaldırması, 

başka bir Fransız birliğinin Bilma’yı geçici olarak işgali, Temasinin’de Fort Flatters 

adıyla bir savunma mevki inşa edilmesi, Fransa’nın bu bölgede 1317/1899 

anlaşmasıyla kendisine bırakılan yerleri kesin olarak işgali etmek niyetinde olduğunu 

gösteriyordu.
5
 

Canet kasabası ticari bir merkezidir. Zira Kavar’dan Gat’a, Gat’tan Gadamis’e, 

Gadamis’ten Ayir’e, Ayir’den Gat’a yolları Canet üzerinde geçer. Fransızlar Canet’i 

alınca Sultan Amud’u buradan uzaklaştırdılar. Bunun üzerine 1323/1905 yılında 

Canet kasabasının kabile reisi Sultan Amud,Osmanlı yüzbaşısı Abdulkadir Cami 

Bey’e Fransızların buradaki faaliyetleriyle ilgili şikayette bulundu. Fransızlarla Canet 

meslesine dair anlaşma yapmak amacıyla Abdulkadir Bey Gat şehrine gidip Canet 

meselesi hakkında görüşme yaptı. Tebasından gücünü alan ve Canet’te birçok 

                                                           
1
 Büngükü Cezayir sınırları içindede bir şehirdir. 

2
 Kavas, a.g.e, s: 286. 

3
 Çayıcı, a.g.e, s: 137. 

4
 Mahir Said Pekmen, Fizan hatiraları, Türk Tarih Kurumu Ankara, 2013, s: 59. 

5
 Çayıcı, a.g.e, s: 137. 
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mülksahibi olan Sultan Amud, kendisinin Türkler tarafından Canet’te tekrar 

yerleşmesini istiyordu. Nihayet Osmanlı idaresi, 1326/1908 yılında Sultan Amud’da 

muşir ünvanı ve bir mühür verip 2000 frank maaşla Canet’a atadı.
1
 Böylece 

Canet’teki Fransız gücü kırılmış oldu. 

Osmanlı DevletiSudan’a giden bütün yollarının güvenliğini sağlamak için Canet ve 

Bilma’ya askeri garnizon göndermiştir. Fransa bu konuda Osmanlıdan bilgi istemişti. 

Bu hususa Çaycı şöye değiniyor: "Fransa 5 haziran 1899 ve 30 Kasım 1901 tarihli 

notalarda, 21 Mart 1988 anlaşması ile kendisine bırakılan toprakların hiç bir zaman 

Osmanlı Devleti’ne dahil olmadığını bildirmişti. Fransa Büyükelçiliği, Bilma’ya, 

Kavar’a ve Canet’e Osmanlı askerleri gönderilmesini protesto eder ve 1902 

Haziranı’nda bildirdiği gibi, böyle bir durumun meydana gelmesinin Fransız 

Hükümeti’ni topraklarının ihlaline karşı gerekli tedbirleri almaya mecbur edeceğini 

beyan eder ".
2
 

Fransa Büyükelçiliği’nin resmi tepksine karşı Babıâlı şifahi tepki olarak cevap 

vermişti. Bunun neticesi olarak adı geçen yerler Fransa’nın koruma altında 

Babıâli’ye bildirmişti. Bunu engellemek için Babıâlı, Trablusgarpvilayetinden bilgi 

istemişti. Valilik 13 Temmuz 1906’da şu yolda cevap verdi: Bilma’yı işgal için 

kat’iyen bir teşebbüs yoktur. Jandarma teğmeni Hacı Senusi Sokna’ya gitmekle 

görevlidir. Kolağası Abdulkadir Cami bey ise, Murzuk taburu için 29 gönüllü 

götürüyordu. Bunlar cephane ve silah hamil değillerdir.Ancak Osmanlı Devleti’nin 

zayıflamasıyla Avrupa Devletleri (Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya) arasındaki 

siyasi ve geografi gücü Osmanlı alehine dönüşmüştür.
3
 

1323/1905 yılından itibaren Canet’ı geçici işgal edenler yüzbaşı Touchard, 19 Ocak 

1905, yüzbaşı Neiger, 18 Temmuz 1909, Teğmen Saint Maur, 7 Ocak 1910 ve 

bunlara karşı Osmanlı Devleti’nin 1906, 1907, 1910 yıllarında, nihayet yüzbaşı 

Charlet ve askerler ile birlikte 1329/1911 yılında resmen Canet’i işgal etmiştir.
4
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 M. Gast, a.g.m, EB, s: 368-369. 

2
 Çayıcı, a.g.e, s: 139. 

3
 Çayıcı, a.g.e, s: 139. 
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4. Osmanlı Devleti’nin Büyük Sahra ve Orta Afrika’da Sömürgeciliğe Karşı 

Faaliyetleri 

Avrupa Devletlerinin sömürgesine karşı siyasetini Tarikatlar yoluyla gerçekleşen 

Osmanlı Devleti, Trablusgarp’taki memurlara  Tarikat Şeyhleri ve Tuareg Şefleri ile 

temas kurmalarını emretmişti. Bu sebeple Ahmed Esad ve Şeyh Ramiz Efendileri, 

Kavar Hakimi Abdülkadir, Şeyh Senusi ve aşiret reisleriyle görüşmüşlerdi. Bu 

görüşmeden sonra notlar şunlar oldu: 

 Trablusgarp’tan Urfella’ya bir kaymakam bulunuyor, Sukna’dan Sabha’ya bir 

müdür bulunup orada iki kabile ve altı köyden oluşmuştur. Sabha’dan Fizan’a 

bir mutasarrıfin bulunduğu, Gat denilen mahal ticari bir merkezi olup orada 

Evaldi’l-Amin ikametgahtır. 

 Tuaregler iki kabileye ayılır: birincisi esmer diğeri siyahtır, ikamet yerleri 

Abzin ve Agadez şehrileridir. Zengin olanlar memlehaden tuz alıp satar. 

Buradaki insanlar maliki mezhabine mensup olmaktadır. Tuareglere en yakın 

kabileler Elvad-i Süleyman ve Evlad-ı Abdülcelil idi. 

 Badiye’den içeriye Güney-Batı Bornu Hükümetidir. 

 Badiye’den içeriye Şerif Osman Hükmi olup ikamet yeri Sokotodur. Burada 

Biladu’z-zhab derler...
1
 

Bu görüşmeden şunuçıkarabiliriz: Osmanlı yetkilileri ile Tevarik şefleri ve diğer 

kabile reisleri görüşmesinin asıl amacı Kuzey Afrika ve Büyük Sahra’daki kabile 

şefleri özellikle Tuareglerle itibat kurmaktır. Zira  bu topraklar Avrupa Devletlerinin  

eline düşmeye başlamıştır. O yüzden belgede adı geçen yerlerdeki ikamet eden 

kabile, kabile reisinin rütbesi (kaymakam, mutasarrıf, kabile şeyhi gibi) görevleri ve 

ticaret merkezleri, tuzlaları ve Orta Afrika Sutanlarının sınırlarını belirlemiştir. 

Örneğin Trablus’ta ikamet eden eyaletin genel valisidir. Emrindeki kaymakam ve 

mutasarrif ve kabile reisleri ve şeyhler vardır.  

Trablusgarp Savaşı patlak vermeden yaklaşık on sene önce Bâbıâli, herhangi bir 

sömürgeci devletin bu bölgeye taarruzuna karşı bir kısım kapsamlı tedbirler almıştı
2
. 

Arşiv belgelerinde alınan tedbirler şunlardı: 
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 BOA, Y.MTV., 59/15, 08/B/1309; Y.E.E., 122/3, 29/B/1309. 

2
 BOA, Y.MTV., 59/15,08/B/1309; Y.E.E., 122/3/B, 29/B/1309. 
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Kongo mükâvelenâme-i umumisinin te’âtisinden beri İfrikiyye mustemlekâtına 

Avrupa Devletlerinin gösterdiği hırs ve tama’ şâyân dikkat olup Kongo vâdisi 

cihetinden şimâl ve şarka doğru her devlet, mustemlekâtını tevsi’-i akdâmiçin şu 

mazbatada ma’ruz lâyihesının musveddesidir: 

1- Derne’ye bahren ve oradan Bengazi beran ve oradan da Misrata veya Kibrit 

Körfezinin münasip diğer noktasına kezalik bahren Telegraf hatları temdid ve 

ifşâsı İfrikiyye sevâhilinin muhâfazası için yapılması gereken en önemli 

şeydir. 

2- Hamidiye Alayları ve Taburları daha ciddi ve ehemmiyetli tutulmalı; Bingazi 

ve Trablus’a miralay rütbesinde birer nefer acilen tayin edilmelidir. 

3- Fizan ile Bornu arasındaki tuz gölü bütün Büyük Sahra ve Sudanahalisi için 

önemli plduğundan burası kimin idaresi altında bulunursa kâmilen oraya 

nüfuz edeceğinden dolayı merkezi Bilma olmak üzere bir livâ ve ileri de belki 

bir vilâyet teşkil edilmelidir. 

4- Çad gölünün şark-ı şimâlisinde sâkin Evlâd Süleyman aşireti iki fırka olduğu 

için aralarında tartışma pek şiddetlidir. Bunların durumu Fizan ahalisinden, 

Bornu hâkiminden ve kendilerinden gelen beyanattan da anlaşıldığı üzere 

buradan geçen ticaret kervanlarının yol emniyetinin sağlanması 

gerekmektedir. 

5- Gat ciheti Trablus’un en önemli yerlerden biri olduğundan burasının 

muhtemel bir saldırıya karşı tahkimatının kuvvetlendirilmesi gerekir. Gat 

civarında meskün bulunan Tevariklerin Hükümet-i Seniyye’ye bağlığığı 

kuvvetlenmeli ve gönülleri alınmalıdır. 

6- Trablus ve Bornu arasındaki ticaret güzergahının nüfuzunun ne yapıp 

Osmanlı Devleti’ne ait olduğu kabul ettirilmelidir. Bundan sonra Bornu 

Hükümeti’ne yeni bir şekil verilerek, buraya kelamı kuvvetli ve siyasete vakıf 

bir memur tayin edilmelidir. 

7- Bingazi Mutasarrıfı Reşid Paşa’nın, Hamidiye Alayları Teşkilatı’na memur 

miralay olarak aranması gerekir. Şeyh Senusi ve daileri eğer fırken ve kalben 

Hilafet-i Uzmâ’ya bağlı iseler Sudan ve Orta Afrika’da Hamidiye Alayları 
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etrafında örgütlenmeleri sağlanmalı; Osman Zikna ve Yusuf ile araları fena 

halde bozuk olduğu için aralarının bulunması gerekir.
1
 

Osmanlı Devleti Büyük Sahra’da Tuaregler ile yakınlaşması için birkaç faaliyet de 

sürdürmüştü. Yukarıda arz edildiği arşiv belgelerinde bazı Sahra ve Orta Afrika 

Müslümanları kabileleriyle temas ve İslam işibirliği politikasının projerleri bahis 

konusu edildi. Bunları birazdan sonra bahsedeceğiz:  

Trablusgarp’tan Fizan kaymakamı tayin edilen Muhammed Safi Efendi’ye 700 kuruş 

bağlandı. 1303/1886’da Gat’ta Tevarikler tarafindan yapılan saldırıda 

öldürülmesinden sonra yerine aynı derece bölgeyi kontrolü altında tutabilecek ve 

özellikle Tevarıkları iyi idare edebilecek bir kaymakam bulunamadı. Bir süre Şeyh 

Nahnuhen’in yeğenlerinden Mevlay ag Haddadi kaymakam oldu
2
.  

Daha sonra Fizan Sancağı’na bağlı Şati kazası kaymakam Abdülkadir Efendi 

vekâleten buraya gönderildi ve kaymakam maaşının da 1700 kuruşa çıkarılması 

istendi. Zira Fizan’daki tahrirat müdürünün işi hafif olduğu halde 2000 kuruş maaş 

alıyordu. Yine Gat kadar önemli ama vilayet merkezine daha yakın olan Gadamis 

kazası kaymakamının maaşı ise 3000 kuruştu
3
. 

Şeyh Nahnühen, Eylül 1861’de Fransız yetkililerle Sudan’a gidecek kervan 

noktasında anlaşma yaparak, 1277/1862’debu durumu resmiyete dökmesine rağmen 

ilerleyen süreçte bundan vazgeçerek 1293/1876’da Osmanlı vatandaşı olmayı kabul 

ederek bütün Tuareg topluluğunun amenukali olmayı istediyse de Haggar reisi Şeyh 

Ahitağel’ın seçilmesiyle bu emeline kavuşamadı. Nahnühen, Osmanlı hâkimiyetinin 

Gat’a hâkim olduğu günlerce oldukça yaşlanmıştı. Haggarların reisi Ahitağıl iki 

önemli Tuareg kabilesi arasındaki kavgalara son vermek istediği için bununla 

anlaştı.
4
 

Berlin konferansınden sonra Kuzey Afrika’daki Osmanlı toprağı Tunus Fransa’ya ait 

olmuştur. Osmanlı Devleti buna tepki göstermemesi durumunda 

                                                           
1
 BOA, Y.MTV., 59/15, 08/B/1309; Y.E.E., 122/3, 29/B/1309 (Tandoğan, a.g.e, s: 169, dipnot: 101 

naklen). 
2
 H. Bissuel, Le Sahara Français, Alger1891, s: 130-131, ( Kavas, a.g.e, s: 279, dipnot: 40’den naklen) 

3
 Kavas, a.g.e, s: 279. 

4
 Rene Pottier, Histoire Du Sahara, Paris, 1945, s: 60,73-74, 144, 167 (Tandoğan, a.g.m, s: 4, dipnot: 8 

naklen). 
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prestijinietkileyebilirdi. O yüzden II.Abdulhamid, Libya’da Fransa’ya karşı sert bir 

kampaya açtırdı. Bunun neticesi olarak bu vilayete yeni askeri takviye birlikleri 

gönderildi. Bunlar gösterişli merasimlerle karşılandılar. Müstahkem yerlere, yeni 

toplar gösteriler içinde yerleştirildi. Şehrin sokaklarında askeri bando refakatında 

gösteri yürüyüşleri yapıldı.
1
 

5. II. Abdülhamit’in Şeyh Ahıtağel ile ilişkileri 

Mektubun mehtevâsı hakkında bazı mülahazalarda bulunmadan önce Şeyh Ahıtağel 

hakkında biraz bilgi vermek istiyoruz.  

Kuzey Tuareglerinin Amenukalı yani hâkimi olan Şeyh Yunus ag Muhammed 

Biska’nın lakabı"Ahitağel" idi. O, Hoggarların yedinci Amenukalı el-Hac Ahmed’in 

(ö. 1875) ölümüyle kabilesinin başına seçilmişti. Bu arada el-Hac Ahmed’in 

kızkardeşi Havila ile evlendi. Cesur ve büyük savaşçı olan Şeyh Ahıtağel’in 23 yıllık 

amenukalliği dömeninde içtimai, siyasi ve ikitisadi canlanma görüldü. Fransız Albay 

Flatters misyonun1298/1881’de Hoggar’ı geçme operasyonu beklenmeyen bir şekile 

sona erince onun gücü ve etkisi her tarafta duyuldu. O, Osmanlı Padişahını bütün 

Müslümanların halifesi olarak kabul edip Fransızlar’ın Cezayir’den Sudan’a geçme 

planlarını 1320/1902’deki vefatına kadar engelledi.
2
 

Arz edilen mektup Şeyh Ahitağel’in ikinci mektuptur. Zira birincisini Trablusgarp 

valisi İzzet Paşa’ya (1296-1297/1879-1880) vermişti. O da mektubu İstanbul’a 

gönderilmek üzere Fransız konsolosuna verdiği söylemişti. Lakin mektubu İstanbul’a 

gönderilmemişti. Büyük ihtimalle Fransız Konsolosu tarafından kayb edilmiştir. 

İkincisi, ise elimizdeki metupolup Trablusgarp valisi Mehmet Nazif Paşa’ya vererek 

derhal tercümesini yaptırıp İstanbul’a gönderilmişti. 

Ne yazık ki mektubun zarfı açılmıştı. II.Abulhamd’in bu durumda  mektubun 

açılmasının sebebi soruşturmasını, ayrıca gönderilen ve kabilesinin hakkında bilgiler 

toplanmasını emretti. Vali verdiği cevapta mektubun de kendisine açık geldiğini, 

durumu bu vilayete bağlı Tunus sınırına yakın Gadamis kazası kaymakamından 

sorup gerçeği öğrenmişti. Sahra’nın o bölgesinde posta seferlerinin bir kısmı 

Fransızlar tarafından yapıldığı için mektubun açılmasında onların parmağı vardı. 

                                                           
1
 Çaycı, a.g.e, s: 67-68. 

2
 Bkz: Kavas, a.g.e, s: 293, M.Gast, a.g.m, s: 315-319, Çaycı, a.g.e, s: 45, Tandoğan, a.g.e, s: 9. 



 
 

  65 

 

Çünkü mektubu yanlarında açıp okuyacaktı. Oysaki saraya bildirilen bu bilgi de 

eksikti. Sebebine gelince Albay Flatters’in hatıraları öldürülüşünden bir yıl sonra 

Paris’te yayınlanınca bu mektubun Fransızca tercümesi, kelimesi kelmesine o kitapta 

yer alacaktı. Yani Fransızlar mektubu valinin bildirdiği gibi sadece okutmamışlar, bir 

adet kopyasını da almışlardı.
1
 

Mektubun mehtevasına göre Şeyh Yunus Ahitağel’ın kendi imzasıyla 

II.Abulhamid’e yazdığı mektup, Avrupa Devletleri (Nasara) kendi memleketleri 

kanaat etmeyip askerleriyle beraber Büyük Sahra’ya inmeye başlamışlardı. Biz 

Müslümanlar olarak  bunu asla kabul edemeyiz. O yüzden siz Müslümanların halifesi 

olarak kendimizi korumak için bize silah ve toplar vesaire verin. 

Mektup şöyledir: 

Sudan’da Hoggar Şeyh Ekberi’nin hâkpây-ı uyun Arâ-yı Hazret-i Pâdişâhi’ye olarak 

mekşüfen vürüd idüp takdim kılınan mektubun tercümesidir. 

Hamd ü senâ ve duadan sonra, 

Abâ ve ecdâdımızdan ve hatta cihan cihan olalıdan beri asla işitmemiş ve vuku’ 

bulacağını hâtıra bile getirmemiş olduğumuz bir mesele zuhur etmiştir. Şöyle ki; 

Nasâra kendi memleketlerine kanaat etmeyip, memleketlerimizi istimlâk garazıyla 

bir musâfir Fransız askeriyle beraber bin beş yüz elli top istishâb ederek Hoggar 

arazisine geldi. 

Hamolsun, İslam henüz bâki. Ve Haggariler yolları muhafaza etmek hizmetinde 

kâim olmsından ve şark ve garb her yerden gelen Emirü’l-Mü’minin’in tüccarlarını 

muhafaza vazifesiyle mükellef bulunmasından dolayı, bunlar Nasârânın kendi 

topraklarından hissedâr-ı menfaat olmalarını ve arazileri içinden mürur etmelerini 

tecviz etmeyerek ve Nasârânın arazimiz ahvâlınden iktisâb-ı mâlumât etmelerine ve 

bizi hâkimiyetleri altında almaya rıza göstermeyerek, Emirü’l-Mü’minin Efendimize 

bir hizmet ü muâvenet olmak üzere cihâd fi sebilillah kıyâm ve Allah ve 

Peygamber’in düşmanları olan Nasârâyı katl ve idâm ettiler. 

                                                           
1
 BOA, A.VRK.DH.TG.,1298.7.8 (24), 9 Receb 1298/ 25 Mayıs 1297, Gouvernement General de 

l’Algerie, Deuxieume mission Flatters, Historique et Rapport, Alger, 1882, s: 156-157 (Tandoğan, 
a.g.e, s: 10, dipnot: 23 naklen). 
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Ey Emirü’l-Mü’minin!! 

Nasârâ ile muâhedeniz var ise, bunları men’ediniz. Şayet emriniz ile gelecek olurlar 

ise Tevârık vahşi olduklarından ve a’dâullahın ağveri, Şeriat-ı mutahharada 

itlaflarından başka bir şey bilmediklerinden hemen katl iderler. Sizinle beraber olan 

asker, Hoggarilerle hemhaldir. 

Ey Padişahımız! Efendimiz! Nasârânın geldiklerine rıza göstermeyiniz.
1
 

  26 Rebiulevvel 1297/ 7 Mart 1880 

   Yunus Heytağıl bin Beyk 

Hoggar Amenukali Şeyh Yunus’un önderliğinde Fransızların nüfuzu durdurmaya 

çalışan Tuaregler Müslümanların halifesini bu mücadeleden haberdâr etmek 

istemiştir. Arapçamektup Trablusgarp valisi Mehmet Nazif Paşa’ya ulaşır ulaşmaz 

tercümesini yaptrıp İstnabul’a gönderilmişti. İstanbul’dan hem maddi hem de manevi 

destek bekleyen Şeyh Yunus, tek başına Fransızların ordusuna karşı koyamayacağını 

biliyordu. Zira mektupta Fransız askerlerin sayısı bin beş yüz elli top (tüfek) ile 

geldiler. Buna reğmen Nasârâ ordusunu dudurmayı başardılar.  

6. Avrupa Sömürüsüne Direnişte Osmanlı Yardımı 

Fransız seyyahG. Remond’un"Aux camp Turco-Arabe"adlı kitabındaki ifadesiyle 

başlamak gerekiyor: "- Teğmen Nuri Bey bir Tuareg gurubu ile sohbet etmek için 

yaklaşıp siz Misrata’nın Tuaregleri misiniz yoksa Tarhuna’nın mı? diye sormuştu. – 

Misrata’nın cevabını vermişlerdi. – Siz Sultan’ın en sadık askerisiniz, her zaman 

savaşmayı hazırsınız demişti.
2
 Bu muhavereden anlıyoruz ki Afrika’daki Avrupa 

sömürüsüne karşı Osmanlı Devleti’nin verdiği mücadelede Tuaregler önemli rol 

oynamışlardır. 

Bu bağlamda Osmanlı’nın Afrika’da işbirliği yaptığı oluşumlardan biri tasavvufi 

zümreler, başka bir ifade ile tarikatlardı. Tandoğan’ın değerlendirmesiyle; "Tarikat 

kurumlarının, İslam tarihi boyunca Müslümanlar üzerinde icra ettiği dini, siyasi, 

ahlaki, sosyo-kültürel ve hatta iktisadi etkiler bilinen bir gerçektir. Afrika kıtasının 

                                                           
1
 BOA, A, VRK.DH.TG., 1298.7.8 (24). Mütercim, arşiv belgesinin orijinalindeki dua kısmını yani giriş 

ksmını tercüme etmemiştir.  (Tandoğan, a.g.e, s: 10, dipnot: 24 naklen). 
2
 G.Remond, Aux Camp Turco-Arabe, Hachette et Cte 1913, s: 85. 
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İslamlaşma etkenleri arasında ticareti, evliliği, dini törenleri ve azatlı kölelerin dine 

hizmetlerini saymakla beraber bu konudaki en büyük işlevi bilhassa kırsal kesimde 

ve zaviyeler görmüştü.  Çünkü oralarda "Zaviye"demek mektep, yetimhane, 

darülaceze, yardımlaşma, şefkat merkezi ve hastane demekti. Herkesin dini, siyasi ve 

toplumsal müracaat noktası zaviyeydi".
1
 

Senusilerle İlişkiler 

Kuzey Afrika’da ve Büyük Sahra’da en önemli hareketlerden biri tasavvufi Senüsi 

harektidir. Bölgedeki bazı şeyhler ve kabile reisleri bu hareketin müntesibi idiler. Öte 

yandan Senusi hareketi Osmanlı tebası idi. Bu sebeblehareketin bütün faaliyetlerivr 

Fransız sömürgesine karşı ayaklanmaları Osmanlıadına gerçekleşmiştir. Kuzey 

Afrika’da el-Mehdi es-Senusi Osmanlı Devleti’nin temsilcisi olup Büyük Sahra’da 

ise Muhammed Kaosen Senusi hereketi’nin temsilcisi idi. Bu yüzden şu sormamız 

gerekiyor:Senusiler ve Osmanlı Devleti arasında ne tür münsebetler kurmuşlardı? 

Ayrıca Kaocen ve Senusiler arasındaki bağ nelerdir? 

Tarih boyunca Büyük Sahra’da yabancıların nüfuzuna karşı her zaman Trablusgarp 

kalkış noktasını olmuştur. Yani bütün direnişlerinTrablusgarp’tan başladıklarını 

kaydedilmiştir. Zaman içerisinde Trablusgarp ve Büyük Sahra arasında berlirlemiş 

bir sınır yoktu. Bunun neticesi olarak sınırsız bir şekilde bölgedeki kabileler 

dolaşırlardı. Kanem krallığı, Bornu, Kavar, Zinder ve Vaday Osmanlı hükümeti ile 

münasebetleri kurmuşlardı. Hatta bazı tarihçiler onları Osmanlı tebası sayılmışlardı. 

Zaman içerisinde Tinbüktü valisi Trablusgarp’tan tayin edilmiştir.
2
 

Din ve kültür birliğinden doalyı Kuzey Afrika ve Büyük Sahra’daki kabileler her 

yere yerleşebilirdi. Örneğin Evlâd-ı Süleyman kabilesinin merkezi Havara olamsına 

rağmen bazıları Çad gölünün civarında ve Kuzey Tinbüktü’de bulunuyordu. İlaveten 

Vurfella kabilesinin merkezi Beni Valid olmasına rağmen Kuzey Kamen’de de 

bulunuyordu.
3
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 Tandoğan, a.g.e, s: 82. 

2
el-kaşşat, a.g.e, s: 191. 
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Buraya kadar verdiğimizs bilgilerden şunu söyleyebiliriz ki Kuzey ve Güney’deki 

Müslümanlar, İslam kardeşliği altında toplanarak acil durumlarda hep beraber el ele 

tutmuşlar, Avrupa sömügesine beraber karşı koymuşlardı. 

Afrika kıtasının Avrupalı güçler tarafından paylaşılması sürecinde Osmanlı Devlet 

adamları daima yerlilerin yanında yer almışlardı ve sömürgeciliği peşinen 

kabullenmedikleri gibi kıtadaki son cepheleri konumundaki bugünkü Libya 

topraklarında İtalyanlar’a karşı, Çad ve Nijer’in kuzey bölgelerinde ise Fransızlar’a 

karşı da savaşarak çekilmişlerdir.
1
 

Bu konuda Osmanlı Devleti’nin Senusi Hareketinin Kuzey ve Güney’daki 

faaliyetlerini destek vermiştir. Senusiler ne tür faaliyetleri ile ilgileniyordu ve 

Babıâli’nin otoritesini hakkında nasıl bakıyorlardı? 

Andre Salifu’nun Senusi Hareketi hakkındaki değerlendirmesine göre Senusiyye 

aşırı ve fanatik bir hareket değildir, sadece reformcu ve canlandırıcı bir harekettir. 

Dini acısından İslam Dini yeniden canlandırmak ve gerçek temeli geri dönmek, 

siyasi bakımından bütün Müslümanlar tek bir bayrak altında toplanmak ayrıca İslam 

Alemi Avrupa Devletlerin sömürgesinden kurtulmak amcıyla kurmuştur.
2
 

II.Abdulhamid’in taht geçmesinden bir yıl sonra 1877 yılında Osmanlı-Rus savaşı 

başlaması üzerine padişah Senusi Hareketinin reisi olan Muhammed el-Mahdi es-

Senusi’den askerin göndermesini istemişti. es-Senusi, hareketin temelini kurmak, 

İslam dinini yaymak ve cihad hazırlıkları bahanesiyle özür dilemiş ve yardım 

göndermemişti. Senusi Hareketinin faaliyetlerini ve sadâkatini kuşku eden II. 

Abdulhamid es-Senusi’ye elçi gönderip İslam birliği ve Osmanlı Devleti hakkında 

pozisyonu bilmek istemişti. 1306/1889 yılında iki kişiden oluşan bir heyet (Reşid 

Paşa Bengazi valisi ve es-Sadık el-Muayad, el-Cegub vahasının sultanı) gönderip 

Senusi hareketi hakkında daha fazla bilgi talep etmişti. Heyet raporuna göre Senusi 

hareketi sadece ve sadece dinsel ve siyasal bir harekettir. Ayrıca el-Mehdi es-Senusi 

islahçı ve reformcu, Osmanlı Devleti’nin en sadık adamlarından biridir. 

                                                           
1
 Kavas, ‘’Afrika’da Sömürgeciliğin xıx. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamsında Osmanlı 

Devleti’nin rolü’’, s: 6. 
2
es-Salabi, Tarihu’l-harakati’s-Senusiyye, s: 216-245. 
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Sadâkatını gösterdiği için Cegub vahasından 1313/1895 yılında intikâl eden es-

Senusi el-Kufra’da yerleştikten sonra İstanbul’a telebelerinden Şeyh Abdul-Aziz el-

İsâvi elçi olarak göndermişti. Bunu üzerinde Babıâli Senusi Hareketi ile resmen 

tanışmış ve saygıyla ve sükünetle faaliyetlerini icrâ edebilmek için Trablus vilayeti 

ve Bengazi mutasarrıflığına bir ferman yollamıştı.
1
 

Senusilerin dini ve siyasi faaliyetlerinden rahatsız olan Avrupa Devletleri 

İstanbul’daki elçileri ile Babıâli’ye şikayet etmişlerdi. Zira Senusi Hareketi 

misyonerlerin faaliyetlerine ve çalışmalarına karşı sebep olmuştu. Ancak 

II.Abdulhamid Fransızların bütün kışkırtmalarına reğmen bu tarikatın yabancı 

nüfuzuna karşı kıymetli bir destek olabileceğini fark etmişti. Bu sebeple "zaviyeleri 

vergiden muaf tutmuş, tarikatın ileri gelenlerine saygı göstermişti".
2
Güvenini 

kazandıktan sonra II.Abdulhamid el-Mehdi es-Senusi’ye bir mektup yollamıştı. 

Üzerinde İslam Birliğinin politikasının amacı, boyutu ve hareketin görevini 

açıklamıştı. Umum kuzey Afrika ve Büyük Sahra’nın halkı İslam Birliğinin 

politikasınıa benimseyerek Balkan savaşı sırasında Trablus şehrinde destek 

toplanmak amacıyla kurumlar kurup yüz bin Frank toplanmıştır. Ayrıca yabancı 

nüfuzuna karşı Senusilerin Cezayir, Mısır, Sudan, Darfur, Fas, Sahara ve Senegal 

başta olmak üzere Orta ve Kuzey Afrika’nın her tarafında yüzü aşkın şubesi 

bulunuyordu. Bundan başka otuz bin piyade ve bin beş yüz süvari askeri ile yüklü 

miktarda silah ve mühimmatı elinde bulunuyordu.
3
 

Savaş sırasındaki hizmetleri ve sadakatından dolayı Şeyh Seyyid Ahmed Şerif Senusi 

Paşa’ya Trablusgarp ve Bingazi Nâibü’s-Sultan unvanı verilmiştir.
4
"Berka’daki yerli 

halk arasında derinlemesine nüfuz eden Senusiler, Kuzey Afrika’da başlayan 

misyonerlik faaliyetlerine karşı en büyük mücadeleyi vermişler".
5
Daha önce 

söylendiği gibi Muhammed b. Kaosen Büyük Sahra’daki Senusi Hareketi’nin 

önderidir. Bi’ru’l-Alali ve Koru savaşından sonra Senusi askerleriyle Kuzey’e yani 

Trablusgarp dönmişlerdi. Buradan bütün Sahra’daki sultanlar ve Şeyh ile 

                                                           
1
 Senusi hareketi ile ilgili kitaplar: es-Salabi, a.g.e, s: 216-245, el-Kaşşat, a.g.e, s: 185-201, Tandoğan, 

a.g.e, s: 77-82,  Çaycı, a.g.e, s: 21. 
2
Tandoğan, a.g.e, s: 84. 

3
 BOA, HR.TO., 38/92, 22/05/1890 (Tandoğan, a.g.e, s: 86 dipnot: 38 naklen). 

4
 MV,243/55. 

5
Tandoğan, a.g.e, s: 84. 
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temasageçip bütün Müslümanların halifesi olarak Avrupa Devletlerinin nüfuzuna 

karşı cihad ilan etti.  

Aslında 1330/1912 İtalya ve Osmanlı Devleti arasında yapılan Uşi Antlaşmasında 

aralarında savaş bitmiştir. Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da ve Büyük Sahra’da 

siyasetini Senusi Hareketi yoluyla gerçekleşmeye başlamıştır.Büyük Sahra’da 

Avrupa Devletlerine karşı silahlı mukavemet göstermiş olanlardan Muhammed b. 

Kaosen, Fehrun b. el-Ansari, Muhammed Abdullah es-Sunni ve Kailani el-Atyuşi 

bunların üzerinde duracağız:  

   1.Fehrun el-Ansari 

Tuareg Vilimenden kabile reisiFehrun el-Ansari,Muhammed Kaosen’ın silah 

arkadaşıdır. Kaosen Bi’ru’l-Alali ve Koru savaşlarından sonra Senusilerle Kuzey’e 

gitiklerinde Fehrun’a bir mektup göndermişti. Ondan Fransızların nüfuzuna karşı 

isyan etmesini istemişti. Fransız casuslar olaydan haberdar olup onu tutuklayıp 

Kav’da ev hapsine alıp Dakar’a
1
 gönderdiler. Daha sonra Menaka’ya geri gönderildi. 

Fransızlar, kalbini kazanmak için onu bütün Tuareglerin reisi ilan eden ve bazı 

imtiyazlar veren bir ferman çıkarmışlardı. Muhammed Abdurrahman Abdullatif 

diyor: Fransızlar Fehrun’un teşebbüslerindan vazgeçmek için ona Amenukal 

unvanınıvermesine rağmen o, Menaka’dan adamlarıylabirlikte kaçıp yeniden 

Fransızlara cihad ilan etmişti. Planını uygulayıp uygulamaz Menaka’daki ve 

Filingue’dekiFransız garnizonu saldırıp Fransızların silahları ve erzaklarını el 

koymuştu. Fehrun’un saldırısına reğmen Fransızlar ondan hala ümit kesmeyip yine 

de tekliflerini önermişlerdi. Lakin bu kere de red edip savasa tercih etmiştir. 

Bu sebeple Fransız askeri (Gao, Niamey, Zinder ve Temgaset)’den hareket edip 

Adarbukar köyüne saldırmışlardı. Saldırma sırasında aşırı bir şekilde çocuklar ve 

kadınlar öldürmüşlerdi. Bunu için Fehrun ve askeriyle birlikte Kuzey’e çekilmek 

zorunda kalmışlardı. Malesef Kuzey’e çekilirken eski düşmanların olan Hoggar 

askeri ve bazı Fransızların saldırlarına uğraşmışlardı. Burada Ferhrun şehid edip 

                                                           
1
 Büngükü Senegal’in başkenti, eskiden bütün Batı Afirka fransız sömürgesi’nin başkentiydi, AOF 

(Afrique Occidentale Française)  genel valisinin ikametgahıdı. 
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askerlerin çoğunu kaybetmiştir. Böylece Fehrun el-Ansari’nin isyanı Hoggar askeri 

ve Fransızlar tarafından bastırılmıştır.
1
 

     2.Muhammed b.Kaosen 

Marku köyünde doğmuş olan Muhammed b. Kaosen (1297/1880 

civarında),Vilemenden hanedanlarından birine mensuptur. İkezkezen kabilesinin 

soyundan gelmiştir. Birinci dünya savaşı sırasında Nijer’deki Fransızlar garnizonuna 

karşı cihada ilan etmişti. 1319/1901 yılında Fransızlar ve Kuzey Tuaregleri arasında 

çıkan savaşına katılıp sonrada Doğu’ya Tuaregler’le göç etmişti. Barku şehrinde 

ikamet ederek Senusi Hareketinin üyesini oldu. Subat’ta Avrupa Devletlerinin 

sömürgesine karşı Ain Kalka’da Veşinkal saldırısını hazırlayanlardan biridir. 

Veşinkel saldırısı sırasında cesaretinden hoşlayan Ahmed eş-Şerfonu Ain İdi hakimi 

tayin etmiştir. 1328/1910 yılında Biskara saldırarak Fransız askerinin gaddarlığından 

dolayı Darfur’da Ali Dinar’ın Saltanatına sığınmıştı. 1329/1911 Otiyâkâ’dan dönerek 

Şeyh Muhammed es-Senusi ile karşılaşttı. Daha sonra Borku ve Vaday kasabaları 

seyahete çıkmışlardı.
2
 

Ain Kalka’da (1329/1911 yılında) Osmanlı Kaymakamının itaatine girmişti.23 Mayıs 

1913 yılında Fransız nüfuzuna karşı Umu’l-İzâm’da yapılan savaşına katılmıştır. 

Burada Fransızlar galib gelip çokMucahidler ve Abdullah et-Tuver şehit düştüler. 

Umu’l-İzâm’dan sonra Fizan’a gidip Ahmet Şerif’in temsilcisinin hizmetine girerek 

İtalyanlarla savaştılar.Fizan’dan bir Tuareg gurubu ile birlikte Kuzey Nijer’de 

Fransız askeri saldırıp buradakı garnizon ortadan kaldırmıştır. Bundan sonra Tuareg 

hanerdanları, Vilemenden, Ayar ve kabilesinin Şeyhleri mektuplaşaya başlayıp 

Fransızlara karşı cihad ilan etmelerini istemişti.
3
 

Andre Salifu bu konuda şu bilgileri vermektedir: Kaosen Tuareg reisleri ve Ayir 

özellikle Agadez Sultanı, Tegâma ile gizlice kurumlar yoluyla mektuplaşmıştı. 

Ayrıca kabile reisleri ile temasa geçip onlardan lojistik desteklerini istemiştir. 

İkezken, İfeden, Kel Agarus, Kel Fervân bu talep yerine getirmişlerdi. Bazıları ise 

                                                           
1
 el-Kaşşat, a.g.e, s: 193-194. 

2
 el-Kaşşat, a.g.e, s: 196 

3
 el-Kaşşat, a.g.e, s: 18 
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reddetmişlerdi.
1
Tamamen gizli olarak Kaosen ve askeriyle birlikte 1334/1916 yılında 

Agadez şehrine yönelip 12-13 Aralık’ta şehrin etrafını çember şekile 

çevrelenmişlerdi. Kısa sürede şehri düşürüp Fransızlarla işbirliği yapanlar ve bir 

Amerikalı misyoner tutuklanmışlardı. Bu arada Kaosen Mucahidlerin ordusunu iki 

gurup taksim etmişti: 

 Birinci grup onun önderliğinde 

 İkincisi ise İkezkezen kabilesinden Agali önderliğinde 

  13 Aralık sabahleyin Kaocen askeriyle birlikte Fransız merkezi saldırıya 

geçimişlerdi. 18 Aralık’ta şehrinin kontrolunu ele geçerek çok ganimetleri 

kazanmışlardır. 26Aralık’ta Zinder’den gelen Fransız askeri Mucahidler tarafından 

yok edilip Teğmen Sudan öldürülmüştü. Ayrıca Bilma’dan çıkan Fransızların 

hamiyesi altında tuz kafilesini Kaosen haberdâr olduğunda Tin Teburak’ta kafileyi 

saldırmıştı. 28 Aralik’ta Agadez şehrinde Kaosen, Fransızlara karşı zaferlerini ilan 

etmiş ve zaferlerini kutlamışlardı.
2
 

Kaosen Tuareg kabile reislerine mektupları göndermeye devam etmişti. Bu arada 

bazı Mucahidler Azavar bölgesini Kuzey Çad,diğerleri ise Câdo bölgesini 

saldırıyordu. Ayrıca Kuzey Tinbüktü’deki Evlad-ı Süleyman kabilesi el-Halife vuld 

Muhammed’in önderliğinde Agadez şehrinin kuşatmasına katılmışlardır. Bunun 

neticesi olarak Fransızların gücü ve moralı tamamen bozulmuştu. Andre salifu diyor: 

Bu durumda Nijer’deki Fransız garnizonlarında gönderilecek bir ordu yoktur. Çozum 

nedir? Sudan Birliği özellikle Kidal ve Tinbüktü’daki birlik mudahle edebilir mi? 

Fakat Allah’ın kudreti Kaosen’e yardım etti. Zira Sudan Birliği Sahra’da bazı 

isyancılarla meşgul olmuştu.
3
 

Türk Birliği, kaymakamının önderliğinde bölgeye gelerek Borku ve Ain Kalka’da 

askeri merkezleri kurmuşlardı. Orada Kaosen kaymakamın yetkisi altında girip 

birlikte İn Aydi’de de askeri merkezi kurmuşlardı. Andre Salifu diyor: 23 Mayıs 

1913 yılında Umu’l-İzâm sırasında yüzlerce Libyanlar yani Trablusgarplılar ve Şeyh 

Abdullah et-Tuver şehid düşmüşlerdi. Mucahidlerin cephanesi tükendiğinde 

                                                           
1
es-Salabi,a.g.e, s: 70 

2
 es-Salabi,a.g.e, s: 86 

3
 A .e, s: 91. 
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Fransızların gaddarlığını artırmıştı. Bu sebeple Şeyh Muhammed es-Sunni’nin 

nüfuzu altında son kalesine doğru ilermişlerdi. Fransızlar (14.12.1913 senesinde) 

Koru’ya saldırıp onca Mucahidler ve Abdullah b. Muhammed es-Sunni’yi şehid 

düşmüşlerdi. Ayrıca Şeyh es-Sunni’nin esir düşmüştü. Sonra da Fransızlar dirençsiz 

bir şekile Tibesti ele geçmişlerdi ve buradaki Türk birliği Uşi antlaşmasından dolayı 

çekilmişlerdi.
1
 

Belki de bu arada Kaosen Hevsa bölgesine giderek ilermeyi planıyormuş!! O halde 

İngilizler ve Fransızlar aralarındaki hudud meselesine dair (Say –Barua hattı) unutup 

işbirliği yapmışlardır. Böylece bu işbirliği Kaosen aleyhine dönüştü ve iki ordu ile 

savaşmak zorunda kalmıştır. Bunu da hiç kolay olmayacaktı.  Bu konuyla ilgili el-

Kaşşat’in şu kaydını okuyoruz: Kaosen Fransız ordusunu bezdirmişti. Umu’l-İzam 

savaşından sonra Kuzey Fizan’da geçerken Kaosen ve askeriyle birlikte pusuya 

düşerek yanındaki askerlere ateş açmamalarını emretti. Çünkü onlar da Müslümanlar, 

bizi tanımıyorlar ayrıca Fransızlar ve İtalyanlar aramızda uzun mesafeler vardır diye 

söylemişti. Kimliklerini açıklamak üzere öne çıktığında onu tutuklanmıştır. 

 El-Attiye adlı bir kişi ona kırbaçla vurdu. Bunun üzerine o "Ben Kaosen, kırbaçla 

bena kimse vuramaz, kurşunla öldür beni" dedi. Kendisi kabirini kazıp iki rekat 

kıldıktan sonra 5 Ocak 1919 onu şehit etmişlerdi.  

Kaosen’dan amcalarına bir mektup: 

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla 

Muhterem Aziz el-Kerim, el-Kamil, amcamız el-Hac Musa ve Admir’e, bütün 

İkezkezen kabilesi ve tebalarına,  selamün aleykum: 

Eğer durumumuzu öğrenmek isterseniz, biz iyiyiz. Ahvalmız eksiksizdir ve sizinle 

ilgleniyoruz. Allah’tan umuyoruz ki yakında sizinle buluşacağız. Allah işiten ve 

dualarımızı kabul edendir. Allah birlik beraberliğimizi nasip eylesin. … Allah’ın ve 

kabile reislerinin yardımıyla Azger bölgesini Fransızlardan temizleyip merkezlerini 

istila ettik. 

                                                           
1
el-Kaşşat, a.g.e, s:18. 
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Bütün Müslümanlar Fransız nüfuzuna karşı cihad etmelidir. Allah’ın düşmanıyla 

işbirliği yapanlar Eş-Şa’baniye kabilesi şimdi bölünmüştür. Bazılar kaçtılar, bazıları 

ise kumlu bölgesinde ve Gadamis civarinda sığınmışlar.... 

Bilin ki Türk Hükümeti ve Alman Hükümeti bizi Kano’da
1
 bekliyor. Bundan 

kuşkunuz olmasın adamlar gibi davranın ve bekleyin. 

Bütün fethedilecek topraklar büyük deniz ve Mısır arasında bulunan araziler Senusi 

Hükümetine teslim edilecektir. Size öğüt veriyorum. Onu ellerinizle sık tutun. Allah, 

peygamberine söylüyor: (Resulum!) sen sevdiğini hidayete erdirmezsin; bilakis, 

Allah dilediğine hidayet verir ve hidayete girecek onları en iyi o bilir.
2
 

Selamün aleykum, bu mektup sizi ve onları Allah yoluna  davet eder.  

Kaosen b. Muhammed.
3
 

                             6 Zu’l-hicca 1334; Ocak 1916 

                                                      Gelecek tabir ile mühürlemişti 

                                                      Senusi Hükümeti’nin hizmetkârı 

                      Fizan vadisinin hakimi 

Kaosen 1334 

Başka mektup’ta diyor: "Ancak bütün insanlara doğru yol göstermeyi istiyoruz. Zira 

biz de Allah’ın emrettiği gibi duruyoruz. Allah’ın kulu Sidi Muhammed’in 

itaatindeyiz. Onun dönemi kuşkusuz başlamıştır. Otoritesinden başkası yoktur. 

Çünkü bu dünya’da herkesin payını almıştır. Siz de bulunduğunuz yer Şeyh 

Muhammed’in payındasınız. Ey! İnsanlar iyice düşünün! Biz onun elçileri olarak 

size doğru yol göstermek, şehirleriniz yönetmek için gönderdi".
4
 

                                                              Bu sözler iyice kulak verin!!! 

                                                           
1
 Belki bügünkü Kano şehri kasd ediyor yoksa o gün Büyük Sahra’da kano adlı bir şehir varmıştı. 

2
 Kasas süresi, 56. 

3
 el-Kaşşat,a.g.e, s: 244. 

4
el-Kaşşat,a.g.e, s: 248. 
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3. Kailâni el-At’yuşi el-Magribi: 

El-Magariba kabilesi Şeyhidir, Çad bölgesinin Kuzeyinde Fransızlara karşı 

direnişlere destek vermiştir. Türk birliği Kufra’dan çekildiğinde onu Kufra 

kaymakamı tayin ettiler. O yüzden Büyük Sahra doğusunda yönetirken Mucahidlerle 

İtalyanlara karşı mücadele etmiştir. İtalyanlara karşı savaşmak üzere Ecdabiya 

giderken susuzluktan ölmüştü.
1
 

c. Uşi Antlaşması (1912) ve Sonuçları 

1912 yılında Uşi Antlaşmasından sonra Osmanlı Devleti’nin durumu iç ve dışı 

politikalarını bozulmaya başlamıştır. Antlaşmasının madderlerinden  Trablusgarp ve 

Bingazi’deki Osmanlı kuvvetleri çekilecek, Trablusgarp ve Bingazi özel bir 

düzenleme ile yönetilecekti.
2
 Bu sebeple Osmanlı yönetimi, İslam alemininin 

kendisine olana saygısını korunmak için, İtalyanlara karşı çıkacak direnişlere yeni 

silahlar, savunma ve saldırma teknikleri öğretmek, direnişlere destek 

vermekamacıyla en iyi subayların ve komutanların göndermişti. Bunlardan bazıları: 

Enver Bey, Mustafa Kemal, Fethi Okyar, Halil Bey, Fuad Bulcakaş Başı, Süleymen 

el-Askeri, Aziz Ali Mısri, Adham Paşa el- Halabi.
3
Yine de 1333/1915 yılında Şeyh 

Süleyman el-Baruni İstanbul’dan Osmanlı Develti’nin fermanıyla Trablus şehrine 

gelmişti. O zaman Senusi Hareketi’nin lideri olan Şeyh Ahmed es-Şerif Selum’da bir 

toplantı yaparak Süleyman Baruni Osmanlı fermanıyla gelip onu Trablusgarp valisi 

ve Mucahilerin komutanı teyin edilmiştir.
4
 

Fransızların Kuzey Afrika ve Büyük Sahra faaliyetleri bir kenara bıraklırsa, 

1850’den beri Senegal’den içeri doğru nüfuz halinde oldukları görülür. Bu hareketine 

karşı Büyük Sahra ve Sudan şefleri, önce el-Hac Ömer
5
, sonra Ahmadu

6
, sonra da 

                                                           
1
 es-Salabi, a.g.e, s: 231. 

2
http://www.ataturkdevrimleri.com/yazi-376-usi-antlasmasi-nin-maddeleri.html, alıntı tarihi 

15/04/2014. 
3
 es-Salabi, a.g.e, s: 258. 

4
 Celal Yahya, Tarihu’l-Magribi’l-Kabir, Daru’n-Nahda 1981, s: 56. 

5
 Tukuler İmparatorğunun kurucusudur. Gerçek ismin Umar Futiyu Tall veya Umar Seydu Tall, 

Halwa’da Futa Toro bölgesinde doğmuştu. bugünkü Senegl Cumhuriyetinin şehridir. 
6
 Ahmadu Kuran daga 1893-1899 Zinder’de doğmuştu. Fransız sömürgesine karşı direnç göstermişti.  

Fransız yüzbaşısı Kazemacu’yu öldürdü ve Tirmini savaşından sonra bir köyde şehit düşmüştür. 

http://www.ataturkdevrimleri.com/yazi-376-usi-antlasmasi-nin-maddeleri.html
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Samori Ture
1
, Kaosen, Fehrun tepki göstermişlerdi. Diğer direnişler Osmanlı 

Hükümeti’nin yardımıyla Fransız nüfuzuna karşı çıkmışlardı. Bunlardan Muhammed 

b. Kaosen, Fehrun el-Ansari ve Kailani el-Atyuşi, diğerleri ise kendi imkanlarıyla 

mücadeleye girmişlerdi. İşte Uşi Anlaşmasından sonra ve Osmanlı Devleti kıta’yı 

terk edip, Avrupa devletleriyaklaşık 8 yıldan sonra Afrika’nın özellikle Büyük 

Sahra’nın tamamına yakınını hakimiyet altına lıp bütün direnişleri bastırmışlardı. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Batı Afrika’da güçlü bir karallık kuran ve Fransızların 19. Yüzyılın sonlarındaki sömürgeci yayılma 

politikasına karşı direnen Müslüman reformcu ve askeri önder. 1898 yılında Cavalla Nehrinin yukarı 
yüzbaşı Henri Gouraud tarafından yakalandı. Gabon’a sürgün gönderildi  ve orada öldü. 
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Sonuç 
Tezimiz boyunca ortaya koyduğumuz bilgi ve belgelerden şu sonuçlara varabiliriz: 

 Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da varlığı kesin olarak 16. yüzyıldadır. O 

dönemde yerli halk İspanyolların ve Portezilerin saldırısına karşı çaresiz 

kalmışlardı. Bu durumda iki kardeş (Oruç ve Barbaros) bu Avrupa güçleriyle 

mücadeleye girmişlerdi. Sonunda Osmanlı Devleti adına bölgeyi İspanyolların 

ve Portekizlerin elinden almışlardı. 

 Büyük Sahra’da ise 942/1535 senesinde Beylerbeyi Murad Bey döneminde 

Osmanlı ordusu Fizan Valisinin eşinin isteği ve izniyle bölgeyi feth etmişti. 

 Osmanlı Devleti gerek Kuzey Afrika gerekse Büyük Sahra’da yerleştikten 

sonra yerli halk ile yakın olmaya çalışmıştı. Bölgedeki yaşayan halk 

Berberilerdir. İzah edildiği gibi Berberiler Asya kıtasından Kuzey Afrika’ya 

gelmişlerdi.Zamanla Berber toplumunun sayısı çoğalıp birkaç kabileye 

ulaşmıştır. Sanhaca da Berberi bir kabiledir, Tuaregler ise Sanhaca’nın bir 

aşiretidir. O halde Tuareg kabilesi Berber soyuna bağlıdır. 

 Tuareg toplumu iki kısıma ayrılır: Kuzey Tuaregleri (Azger) ve Güney 

Tuaregleri (Hoggar), toplum içinde dört sınıftan teşekkül eder: Ahaggar, 

Amenukel veya asilzade, bilim adamları, karışık tabaka, İmgad veya köle. 

Tuareg toplumu eheleştiren önemli özellikler cesaret, türban ve kadınların 

pozisyonu ayrıca Tifinag yazısı önemli yer tutmaktadır. 

 Osmanlı Devleti’nin Tuaregler’le resmi münasebetleri ilk olarak 16 Ocak 

1575 başlamıştı. Bu tarihte Trablusgarp valisi Fizan valisi Ali Paşa’ya ve 

Fizan şeyhlerine bir mektup gönderip onlardan Fizan ahalisinden fazla vergi 

alınmamasını istemişti. 

 19 yüzyılında meydana gelen "Sanayi inkılabı" ile Avrupa Devletleri (Fransa, 

İngiltere, Portekiz, İspanya, Hollanda, İtalya, Almanya) Afrika kıtasının yeni 

pazar ve ham maddeler bulmak için iç bölgeleri inmeye başlamışlardı. Bu 

hareketin ilk aşaması Kuzey Afrika ve Büyük Sahra idi. Bu hedefi engellemek 

için Osmanlı Fizan bölgesinin Trablusgarp Eyaletina tekrar bağlanması tedbir 

almıştı. Orada Mustafa Faik Paşa Fizan mutasarrıfı tayin edilmiştir. 
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 Seyh Ahitagel’in II.Abdulhamid’e gönderdiği mektubua göre Nasara kendi 

memleketlerine kanaat etmeyip memelekeketlerini sömürmek istemişti. Bunun 

üzerinde Seyh Ahitagel II.Abdulhamid’tan askeri desteğini istemişti. 

 1290/1873 yılında Tuaregler arasındaki bitmeyen kavgalardan dolayı iki 

hasım Fizan’daki Osmanlı mutasarrıflığından askeri desteğini istediler. 

Böylece Gat kasabası Osmanlı idaresine girmiştir. 

 1257/1841 senesinden önce Gadamisliler kendi yöntemiyle Gadamis şehri 

idare ediyorladı. Ancak 1258/1842’den itibaren Gadamisliler Osmanlı 

Devleti’nden bir kaymakam gönderilmesini istemişlerdi. Zira misyonerler 

bölgeyi dolaşmaya başlamışlardı. Bundan sonra Babıâli ve Fransa Hükümeti 

arasında birkaç çatışma ortaya çıkmıştır. Ancak 19 Mayıs 1910 Babıâli ve 

Paris arasında sınır meselesine dair bir anlaşma imzalanmışlardı. 

 1377/1899 senesinde Fransız yüzbaşısı Touchard’in Canet’e girerek Osmanlı 

bayrağını kaldırıp yerine Fransız bayrağını dikmişti. Bu durumda Osmanlı 

Devleti’nin Bilma’ya, Kavar’a ve Canet’e asker göndermişti. Ancak Fransa 

protesto edip Osmanlıyı yeni bir anlaşmaya mecbur etti. Yine de Canet 

meselesi 1323/1905 yüzbaşı Neiger’in işgali ile yeniden polemiğe girmiştir. 

Nihayet Charlet ve askeriyle birlikte 1329/1911 yılında resmen Canet’ı işgal 

etmiştir. 

 Osmanlı Devleti, görevlendirdiği Tuareg memurlara maaş vermişti. Örneğin 

Şati kazası kaymakamı Abdülkadir Efendi 1700 kuruş, Gadamis kazası 

kaymakamı ise 3000 kuruştu. 

 Berlin Konferansı sonrasında Gadamis, Gat, Ezgar, Tevarik, Tibu Reşade 

Trablusgarp sancağına bağlıdı. Halbuki Sahra bölgeleri Ayir, Bilma ve öteleri, 

Sokoto Krallığı, Nijer üzerinde Say’dan Çad gölü sahilindeki Barrua’ya  kadar 

tamamıyla Fransa Hükümetine bağlanmıştır. 

 Uşi Anlaşmasından sonra Osmanlı Devleti Trablusgarp’tan ve Büyük 

Sahra’dan çekilmek zorunda kaldı. Avrupa sömürgesine karşı doğrudan karşı 

koymayacağını biliyordu. Bu yüzden Senusi Hareketi’nin lideri el-Mahadi’ye 

Naibu’s-Sultan unvanı verilmişti. II.Abulhamid’in politikası (İslam Birliği) 

Kuzey Afrika’da ve Büyük Sahra’da Senusi lideri gerçeleşmeye çalışmıştı. O 
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da Büyük Sahra’da temsilcisi olarak Muhammed Kaocen şeçmişti. Buradan 

sömürgesi hareketine karşı Tuareg şefleriyle mektuplaşmaya başlamıştı. 

 Trablusgarp’tan Fizan bölgesine, Fizan bölgesinden Sudan’a giden ticaret 

yolları ve ticaret merkezleri bulunmaktadır. Gadamisşehri ticaribir merkezidir. 

Genel olarak Sudan’dan getiren ürünler bunlar oldu: fildişi, köle, şeker, altın... 

Büyük Sahra’da getiren ürünler bunlar oldu: koyunlar, keçiler, devekuşu, 

devler... Bunlardan Osmanl Devleti düzenli olarak vergi alıyordu. İşte 

1282/1865 senesinden itibaren Trablus’tan ihracat ürünlerinden sadece %1 ve 

ithalat ürünlerinden %8 vergi almıştı. Fakat 1325/1907 yılında bütün  Osmanlı 

vilayetlerinde ithalat ürünlerinden %11 vergi almıştı. 

 Hac ibadetini iyi bir şekilde gerçeleştirmek için Osmanlı Devleti hac 

adaylarının pasaport ve vize olmaları gerekmektedir. Bu yüzden Cidde’de bir 

konsolos ve konsolos yardımcısı atanmıştır. Halbuki Kuzey Afrika’da hac 

adayları pasaport olmayanlar Tezkire-i Osmaniye ile Hicaz bölgesine 

girebilirdi. 
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ÖZET 

Maman Hachirou MAMANE BALLA, "Tuaregler ve Osmanlı Devleti ile İlişkileri", 

Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN 

Osmanlı Devleti, 18-19. yüzyıllarda Kuzey Afrika’dan Büyük Sahra’ya kadar 

nüfuzunu genişletmiş, Büyük Sahra’dan Orta Afrika’ya kadar yerel halklar ile 

münasebetler kurmuştur. Temel çıkış noktalarından biri şu ki bu münasebetleri nasıl 

değerlendirip istifade edebiliriz? 

Bu soruya kısmi cevap mahiyetinde “Tuaregler ve Osmanlı Devletiile İlişkileri”ni tez 

konusu olarak aldık. Tezde “Tuaregler”, “19. Yüzyıla Kadar Osmanlı Devleti’nin 

Tuareglerle İlişkileri” ve “Emperyalizm döneminde Tuaregler Bağlamında Osmanlı-

Avrupa Mücadelesi” üç bölüm halinde konumuzu inceledik. Ulaştığımız belge, bilgi 

ve kanaatleri “Sonuç” başlığı altında değerlendirdik.   
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ABSTRACT 

Maman Hachirou MAMANE BALLA, "The relationship between the Tuareg people 

and the Ottoman Empire" master degree thesis, Advisor : Prof.Dr. Seyfettin Erşahin 

The Othman Empire from 18th to 19th centuary had extended to Northen Africa to 

Greater Sahara, from Greater Sahara up to Central Afrika it had a mutual relationship 

with the local people. How can we evaluate the benefits from the relationship? 

The partial answer to the above question is in the subject matter of the thesis 

question: " The relationship between the Tuareg people and the Othman Empire". 

The thesis explains three major areas of the inter relationship between Ottoman 

Empire and the Tuareg people Saharan African this three areas are grouped under the 

following sub heading: "The Tuareg", "The relationship between the Tuareg and the 

Ottoman Empire up the 19th centuary", and the "Tuareg imperialism period of 

struggle against European Occupation". 

The available documents, knowledge and convictions are discussed or explained in 

the result part of the thesis below. 

During the process of my work my beloved Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN of 

Theology Department of Ankara University was of great help to me and gave me the 

required direction. İ would like also to extend my appreciation to the entire member 
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people. 
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