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SÖZ BAŞI 

XX ve XXI. yüzyıllarda Batılı emperyalist devletler, dünya ekonomisine yön veren 

gelişmiş devletlerin kendilerinden daha zayıf gördükleri devletleri kendi aralarında paylaşma 

çabaları, Fransa’nın yayılmacı ve sömürgeci meselesinin köklerine yeniden göz atma ihtiyacını 

doğurmuştur. 1750-1800 yıllarında, geçmişte olduğu gibi olanca kuvvetleriyle istedikleri bir 

bölgeyi zaptetme girişimi yerine daha çok sosyoekonomik sömürü şeklinde cereyan eden bu 

daha da güçlenme arzusu, diğer her olgu gibi modern bir görünüme bürünmüş, sözde 

“demokrasi”nin getirdiği hak ve hukukun korunması gerekçesi, fiziki olarak toprak taciz ve 

tecavüzünü ortadan kaldırmış olsa da dolaylı sosyoekonomik baskının daha da artmış olduğu 

inkâr edilemez bir hâl almıştır. Bunun en belirgin gerekçesi ise çoğu zaman geçmişten gelen 

bir “veraset” iddiası olarak belirmektedir. Örneğin, Rusya’nın Bizans’ın vârisi olduğu 

yönündeki iddiasının kamuoyunda yarattığı algı ve bunun sonucunda Yunanistan toprakları ve 

aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden İstanbul ve Boğazlar 

üzerindeki hak iddiaları bunun en bariz örneklerindendir. Buna ek olarak XIX. yüzyılda köle 

ticaretinin yasaklanmasına kadar Afrika kıtasını sömürge kolonilerine çeviren ve kendi 

aralarında bölgesel olarak paylaşan Avrupa devletleri hâlâ da bu sömürü siyasetini dolaylı 

olarak sürdürmekte ve bunun geçmişte kazanılmış bir hak olduğunu kamuoyunu ikna etmeye 

çalışmaktadırlar. Bu iddialar, bu meseleleri yeniden, yeni bulgular ışığında, birinci el 

kaynakların geçmişe kıyasla daha ulaşılabilir olması hasebiyle ve de sınırların eskiye göre daha 

kolay aşılabilir olup, ekonomik şartlar el verdiğince her yönden araştırma yapma imkânını 

değerlendirerek analiz etme isteğini doğurmuş ve neticede bu eserin ortaya çıkması için zemin 

hazırlamıştır. 

Çalışmanın konusu, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’da yapılan politik 

değişikliklerin Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerinde oluşturduğu etkiler ve 

Osmanlı topraklarına karşı hem silahlı, hem ideolojik bir mücadeleye girişen Batılı emperyalist 

devletlere karşı Osmanlı Devleti’nin aldığı önlemler ve mücadelesidir. 
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Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika, coğrafi mevkileri, tarihî ve sosyoekonomik 

zenginlikleri ve kültürel çeşitlilikleri açısından geçmişte olduğu kadar XXI. yüzyılda da 

oldukça dikkat çeken coğrafyalardır. Stratejik açıdan da oldukça hassas bir öneme sahip olan 

bu bölgeler üzerinde oynanan siyasi oyunlar doğrudan bölge ülkelerini de ilgilendirmekte ve 

bu politik oyunların söz konusu bölgelerle olan tarihî bağımıza, geçmişten gelen komşuluk 

ilişkilerimize ve kültürel ve ekonomik ticaretimize vurabileceği zararlar göz önüne alınarak 

meseleye kayıtsız kalınmasını mümkün kılmamaktadır. Bunun yanı sıra bu coğrafyada ortaya 

çıkan politik gelişmeler çoğu zaman doğrudan Türkiye’yi etkileyecek boyutlara ulaşmakta olup 

yakinen takip edilmesi gereken durumlar olarak belirmektedir. Bu tür gereksinimler, bölgesel 

ve küresel güçlerin iyi tanınmasını zorunlu kılmakta ve duruma göre tarihî hadiselerden ders 

çıkartılmasını sağlamaktadır.  

Tarihî konuların incelenme ve araştırmalarında, kaynakların tahlil ve tenkit edilmesinin 

konunun bütünlüğü ve objektifliği açısından vazgeçilmez bir yöntem olduğu söylenebilir. 

Yaşanan olayların doğru ve objektif olarak incelenmesi için materyallerin doğru belirlenmesi, 

doğru analiz edilmesi ve anlatılması ne kadar zor bir çalışma olsa da konumuzun objektifliği 

açısından gerekli olduğu düşünülmektedir.  

Bu tez çalışması, 18.yüzyılın ikinci yarısında dönemin önemli bölgesel aktörlerinden 

biri olan Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası ile İngiltere’nin denge politikası 

adı altında sergilediği iki yanlı uygulamalarına karşı Osmanlı Devleti’nin “denge politikası” ile 

mücadele etmesini konu edinmektedir.  

Mevcut tezin, tarih metodu uygulanarak söz konusu dönemi ayrıntıları ile XXI. yüzyıla 

yansıtan kaynaklar referans alınarak hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Söz konusu bölge ile 

ilgili kaynaklara ulaşmak Türkiye sınırları içerisinde yeterince mümkün olmasa da Frankofon 

ülkeleri ve Fransa’da mevcut olan birçok arşiv ve kütüphanelere müracaat ederek bu sorunu 

gidermeye çalıştık. Önemli arşiv belgelerini muhafaza ettiğine inandığımız Senegal Millî 
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Arşivi, Burkina Faso Millî Arşivi ve Nijer Millî Arşivi, bu araştırmada bize yeterince bir kaynak 

sağlayamadı. Arşiv memurlarının gerekçesi ise sömürgeci devletlerin bölge arşiv memurlarının 

belgelerin bir kısmını kendileri ile götürdükleri bir kısmının ise zaman zaman sel sırasında 

tahrip olduğu ifade edildi. Müracaat ettiğimiz bir diğer kurum olan Fransa Millî Arşivi ve 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi döneme ait birçok kaynağa ulaşmamızı sağladı. Kaynaklarından 

yararlandığımız diğer bir kurum ise Afrika’daki Frankofon ülkelerindeki Fransız Kültür 

Merkezleri oldu. Bunların dışında Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Politikası ile ilgili 

Türk ve Batılı araştırmacılar tarafından yazılmış bazı çalışmalar da müracaat ettiğimiz 

kaynaklar arasındadır. Afrika’dan elde ettiğimiz kaynakların tamamı Fransızca olup bunların 

arasında Fransa’da yayımlanmış fakat Afrika’daki yerel yayınevleri tarafından tekrar 

yayımlanan eserlerle birlikte, sömürgecilik dönemi ve 1960 bağımsızlık sonrasında kaleme 

alınan eserler de mevcut olduğundan objektif bakış açısı yakalamak için onları karşılaştırmalı 

olarak inceledik. 

Ayrıca ikinci el kaynaklar, gezginlerin ve Fransız ordusu generallerinin anılarını 

yazdıkları eserleri, makaleler, tezler, dönemin Fransız gazeteleri, Gallica Elektronik 

Kütüphanesi gibi kaynaklardan da faydalanılmak suretiyle bu eseri ortaya koymaya çalıştık.  

Çalışmada, Fransa dış politikası sonucunda Osmanlı Devleti himayesinde olan Mısır ve 

bunun yanı sıra Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri üzerindeki uluslararası 

siyasi çekişmeler ele alınmıştır. Mısır, XVI. yüzyıldan itibaren Akdeniz coğrafyasına hâkim 

olma amacına yönelik savaşların önemli sebepleri arasında yer almaktadır. 1600’lerden sonra 

yaşanan siyasi gelişmelerin anlaşılabilmesi bakımından Mısır’ı ele geçirmek için yapılanların 

tespiti kritik önem arz eder. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası için referans 

teşkil eden önemli bir kaynak Abd al-Rahman bin Hasan bin Burhan al-Din al-Jabarti’nin 
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“Tarihu Acaibul Asar Fi Teracim ve’l Ahbar (Tarihul Ceberti)1”, Al-Djabarti Cheikh Abd El-

Rahman, “Merveilles biographiques et historiques ou Chroniques2”,  Joseph Ki-Zerbo, 

“Histoire de l’Afrique noire3”, Enver Ziya Karal, “Fransa-Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu 

(1797-1802)4”, Gaffarel Paul, “La Politique Coloniale en France de 1789 a 18305” adlı eserleri 

tezimizde kullanılmıştır. Tezde kullanılan eserler Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

politikasına yönelik XVIII. yüzyılın ikinci yarısında olan tarihi ele alındıktan sonra konu ile 

ilgili bazı arşiv belgelerinin transkripsiyonu verilmiştir. Bir diğer çalışma Pierre Tissot 

François’nın, “Trophées des Armées Françaises depuis 1792 jusqu’a 1815”, dır. Bu eser 

Fransa’nın XVII-XVIII. yüzyıl arasındaki dönemin siyasi fikirlerini ve aynı zamanda Osmanlı 

Devleti’ne yönelik düşünce ve planları hakkında bilgi vermektedir.  

                                                           
 bu eser 16 – 18. yüzyıllar arasında Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika , تاريخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار1

politikası ve İngiltere, Osmanlı Devleti hakkında bilgi içermektedir. Ancak söz konusu kitabın bugüne değin 

herhangi bir yazılı eserde kaynak olarak yeterince kullanılmadığı tespit edilmiştir. Binaenaleyh yazılmış olan bu 

tezin bazı bölümlerinde kaynak kitapta yer alan bazı yararlı bilgiler alınarak yararlanılmıştır.  

2 Bu eser Fransızca olup 16–18. yüzyıllar arasında Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası ile beraber 

Mısır’ın işgali ve İngiltere’ye karşı mücadelesini içermektedir.   

3 Fransızca olan bu kitap Avrupalı devletlerin Afrika’ya yönelik politikaları ve kara kıtanın kendi aralarında nasıl 

paylaşıltıklarını ve kabilelerle olan ilişkilerini anlatmakatadır.   

4 Fransa’nın Akdeniz ve Mısır işgali ile birlikte İngiliz-Fransız rekabetinin Osmanlı Devletine olan etkilerini 

içermektedir. Ayrıca Fransa’nın Avrupa’daki durumunu açıklayarak Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya neden 

yöneldiklerini anlatmaktadır.  

5 Fransa’nın Afrika’ya yönelik sömürgeci politikası ve rakibi olan İngiltere’ye karşı aldığı önlemleri açıklamakla 

beraber Afrika’daki yerel kabilelerle işbirliği yaparak diğer sömürgeci devletlerin politikaları karşısında nasıl 

mücadele ettiklerini anlatmaktadır.  
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Bunların yanı sıra, Türkkaya Ataöv, “Afrika Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri6” eseri, 

Joseph Jean Ader, “Histoire de l’Expédition d’Egypte et de Syrie7” eseri, G. Doing, 

“L’Angletere et l’Egypte; la Poilitique Mamluke (1801-1803)8” ve Diop Majhemout, “Histoire 

des classes sociales dans l’Afrique de l’Ouest9”dır. Bu eserde de Fransa’nın Mısır politikası, 

tarihi, ekonomik durumu ele alınmıştır. 

Fransızların, Afrika’daki yer altı zenginlikleri ele geçirme hayalleri ve Osmanlı 

Devleti’nin bir eyaleti olan Mısır’ın Akdeniz üzerindeki siyasi çekişmelerin merkezinde yer 

almasının hem çekişmelerde yer alan diğer siyasi güçleri hem de Osmanlı Devleti’ni çok 

yakından ilgilendirmesi bu meselenin bir tez konusu olarak seçilip değerlendirilmesinin başlıca 

nedenlerindendir. Bu araştırma çalışması iki problem üzerine kurulmuştur; ilki, incelemede ele 

alınan dönem boyunca bölgede yaşanan siyasi gelişmeler, ikincisi ise Fransa, İngiltere ve 

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik iş birliği esnasında yaşanan gerginliklerdir.  

 Tezin temel amacı, Fransa’nın doğu ticaret yolları üzerinde üstünlük elde etme çabaları 

ve bu çerçevede General Napolyon Bonaparte’ın (1798-1801) Mısır Seferi başta olmak üzere 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasının uluslararası siyaset arenasında 

oynadığı rolün diğer siyasi güçlere tesirini ortaya koyarak, XXI. yüzyılda ortaya çıkan siyasi 

problemlerin kaynaklarına ışık tutmaktır. 

                                                           
6 Bu eser Afrika’nın sömürgeleşmeden önceki durumu ve sonrasında Avrupalı devletlerin bölgeye hâkim olma 

politikaları kronolojik olarak anlatılmıştı.  

7 Eserde Mısır ve Suriye Tarihi hakkında bilgivermekle birlikte sömürgeci devletlerin bölgeye gelişi ve bölgedeki 

faaliyetleri konu edilmektedir.   

8 Yazar eserde İngilitere’nin Mısır politikası ve Memlukler’e karşı uyguladığı politikaların yanısıra Mısır’ın genel 

durumu hakkında bilgi vermektedir.  

9 Batı Afrika’nın tarihi ve sömürgeci devletlerin bölgeye geliş süreci ele alınmıştır. Ayrıca yerel kabileler hakkında 

da bilgi içermektedir.  
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Mevcut tez çalışması; Önsöz, Özet, Giriş, üç ana bölüm, Sonuç, Kaynaklar ve Ekler 

kısmından oluşmaktadır. Giriş kısmında bölge ülkelerinin coğrafi durumu ve XVIII. yüzyılın 

ikinci yarısına kadar Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik siyasi ve ekonomik 

tarihi ele alınmıştır.  

Birinci Bölüm’de; XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı hâkimiyetindeki Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinin genel durumu, siyasi ve kültürel alanda ortaya çıkan 

gelişmeler değerlendirilmiştir. 

İkinci Bölüm’de; Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası ekseninde 

Osmanlı-Fransız ilişkileri konu edinilmektedir. Bu kapsamda Osmanlı Devleti ile Fransa 

arasında bölge topraklarının paylaşımı sebebiyle yapılan diplomatik mücadeleler ve gerilimler, 

Napolyon’un Akdeniz hakkındaki düşünceleri ve planları ele alınmıştır. Ayrıca, Fransa’nın 

bölgeye ve Akdeniz’e hâkim olma çabaları ve Osmanlı Devleti’nin buna ilişkin tavrı ve 

önlemleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Üçüncü Bölüm’de; Napolyon Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki Osmanlı 

topraklarına taarruzu ve sonucu incelenmiştir. Bu çerçevede, Napolyon’un Akdeniz’e hâkim 

olma isteğinin uygulamaya konulması yönündeki hazırlıkların konu edinilmiş uluslararası 

çekişmelere rağmen Mısır Seferi’nin gerçekleşmesi, seferin başarısızlığı ve altında yatan 

sebepler tespit edilmeye çalışılmış ve bu gelişmelerin ardından Fransa’nın Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika politikasında Mısır’ın işgali öncesi ve sonrasında ortaya çıkan sosyokültürel, 

siyasi ve iktisadi değişiklikler tarihsel bütünlüğü sağlamak açısından ele alınmıştır.  

Tez çalışmasının Sonuç kısmında, araştırmanın asıl gayesine ulaşmak için Fransa’nın 

Napolyon Bonaparte öncülüğünde Akdeniz ve özellikle Mısır’a yönelik politik düşünceleri ve 

gerçekleştirdiği reformlar incelenerek, bunların Osmanlı Devleti’ne etkileri değerlendirilmiştir.   

 Fransız politikasına dair yeni bir tetkik meydana getirme teşebbüsümüzde, Fransa’da 

bulunan arşiv malzemelerinden, devamlı nakil ve tamiri dolayısıyla arzu ettiğimiz kadar 
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faydalanamadığımızı ve Afrika’daki Frankofon ülkelerdeki bazı mahallî müesseselere erişim 

sınırlılıkları ve bölgedeki siyasi baskıdan dolayı arşiv ve kütüphanelerden layıkıyla istifade 

edemediğimizi de belirtmekte fayda vardır.  

Tez sürecinde yardımlarını esirgemeyen çok değerli tez danışmanım Doç. Dr. Cihat 

AYDOĞMUŞOĞLU’na içten bir teşekkürü borç bilirim. Ayrıca konu hakkındaki fikirlerini 

paylaşan tez izleme komitesi üyesi Prof.Dr. Neşe ÖZDEN, eski tez danışmanım Prof. Dr. Eşref 

BUHARALI, 1750-1800 yıllarına ait bazı kaynakları tavsiye eden Devlet Arşivleri Başkanlığı 

Tasnif ve Araştırma Hizmetleri Dairesi Başkanı Azmi GÜLER, Çarlık Rusyası ile fikirlerini 

paylaşan Prof. Dr. Abdullah GÜNDOĞDU, Prof. Dr. Üçler BULDUK ve Prof. Dr. Konuralp 

ERCİLASUN ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ve İSAM’da (İslam Araştırmaları Merkezi) 

çalışan ve bu eserin vücut bulmasında emeği geçen herkese ve özellikle Afrika’da kaldığım 

süre zarfında çalışmalarımızı destekleyen Senegal Meclis Başkanı’na ve eşine, Arapça ve 

Osmanlıca kaynakların tercümesinde Fildişi Sahilli Diara Mamadou ve Fransa’daki kaynaklara 

ulaşmamızda büyük katkı sağlayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunuyorum. Son olarak manevi 

desteğiyile her zaman yanımda olan sevgili eşime teşekkürü bir borç bilirim. 
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KAYNAK TANITIMI 

 

1.1. Araştırma Problemi 

 

Bu araştırmada birincil öncelikli olarak, döneme ve bölgeye ilişkin problemlerin ve 

çözümlerin yanısıra, Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikaları kapsamında 

Osmanlı Devleti’nin topraklarını parçalamaya yönelik uyguladığı yayılmacı politikalar ve 

sonuçları incelenmiştir. 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerine yönelik uyguladığı yayılmacı 

politikalarını kendi millî hedef ve amaçları yönünde gerçekleştirmiş ve bölge halkının dil, 

kültür ve fikirlerini değiştirmek için zaman zaman katliamlar ve işkenceler yapmışlar ve hâlâ 

da yapmaya devam etmektedirler.  

Fransa Avrupa’daki iç çatışmalar ve ayaklanmalardan dolayı ekonomik sıkıntılarını 

gidermek için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya açılmış ve bölgedeki zenginlikleri kendi millî 

hedefleri doğrultusunda sömürerek bölgenin fakirleşmesine ve dış güçlere bağımlı hâle 

gelmelerine yol açmıştır.10      

Avrupalı emperyalist devletler sömürgeciliğin ilk başlarından itibaren kendi hedef ve 

amaçlarını farklı statüde göstererek Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinin tepkisini 

üzerlerine çekmemiş ve asıl amaçları doğrultusunda bölgeye yönelik yeni kavramlar 

oluşturduklarını ve projeler ürettiklerini iddia ederek kendi emperyalist düşüncelerini 

gerçekleştirmek için kullanmışlardı.11 

                                                           
10 Henri Labouret, Colonialisme, Colonisation, Décolonisation, Édition Larose, Paris, 1952, s. 189. 

11 Hüseyin Erdönmez, Avrupa Devletlerinin Ortadoğu Politikası ile Abd'nin Büyük Ortadoğu Projesi, Trakya 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2010, s. 3. 
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  Fransa ve diğer Batılı devletlerin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik yayılmacı 

politikalarının tesadüfi olmadığı, planlı ve bir proje şeklinde uygulandığını tarihî süreci 

incelediğimizde farklı şekillerde karşımıza çıkmaktadırlar.  Batılı emperyalist devletler 

yayılmacı politikalarını azgelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere yönelik yaparak bu devletleri 

zayıflatmak ve dışa bağımlı hâle getirmek için politikalar üretmektedirler. 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın jeopolitik ve jeostratejik durumu ve yer altı 

kaynakların zengin olması sebebiyle Fransa ve diğer Batılı devletlerin ilgi noktası olmuş ve 

hâlâ bölgeye yönelik baskıları devam etmektedir. Ayrıca Fransa ve diğer Batılı devletler yerel 

halklar arasında isyan ve ayaklanmalar çıkartarak bölgeyi güvensizleştirmek yoluyla bölge 

halkı üzerinde otoriter baskı sağlamaktan çekinmemişlerdi.  

XVI. yüzyıldan itibaren Fransa ve diğer emperyalist güçler Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’daki iç savaşların çıkmasında parmağının olduğunu görmek mümkündür. Ayrıca Fransa 

yerel halk üzerinde baskı yaparak bölgeyi sömürmek ve bölgenin tek gücü olmak istemekteydi. 

Fakat Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim olan İngiltere kendi sömürge topraklarını 

Fransa’ya kaptırmamak için bölge halkını Fransızlara karşı kışkırtıyordu. Bu bağlamda 

İngiltere, Osmanlı Devleti ile iş birliği yaparak Mısır’dan Fransızları uzaklaştırdıktan sonra  

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim tek güç olmak ve dünya siyasetine yön vermek 

istiyordu.  

Fransa ve İngiltere ilk başlarda Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki çıkarlarından 

dolayı anlaşamasalar da Osmanlı Devleti’nin bölgede olmasından rahatsız olmuşlar ve zaman 

zaman ikili iş birliği yaparak Osmanlı Devleti’ne karşı mücadele etmişlerdi. Hatta Albert Sorel 

“Fransa ile İngiltere arasında yaşanan gerginliğin Türklerin Avrupa’ya gelmesiyle başladığını 
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iddia etmektedir.”12 Ancak Fransa ve İngiltere XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı toprakları 

üzerinde yayılmacı politikalarını çeşitli faaliyetler adı altında gerçekleştirmeye çalışıyordu.    

XVII. yüzyıldan itibaren Fransa ve diğer Batılı devletler Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

üzerine yeni politikalar geliştirerek Osmanlı Devleti’ni bu bölgelerden uzaklaştırmak ve bu 

bölgelere yerleşmek istiyorlardı. Çünkü Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki yer altı kaynaklar 

Batılı devletlerin ilgisini çekmiş ve kendi aralarında da rekabet konusu olmuştu. Örneğin 

Fransızların Mısır’ı işgal etmesi en çok İngilizleri rahatsız etmiştir.13  

XVIII. yüzyıldan sonra Fransa ve diğer emperyalist Batılı devletler Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’daki sömürgelerini genişletmek için bölgesel savaşlar yaratarak yerel halkı 

çaresiz bırakarak kendilerine teslim olması yönünde politikalar üretmeye başladılar. Özellikle 

de eyaletlere yönelik yapılan saldırı bölgedeki Osmanlı hâkimiyetine darbe vurmuş ve Osmanlı 

Devleti bu bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı. Sonuç olarak Fransa ve diğer Avrupalı 

devletler Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik yayılmacı ve sömürgeci politikaları bölge 

halkının zayıflamasına, fakirleşmesine, güvensizleşmesine hatta çeşitli hastalıkların ortaya 

çıkmasına neden olmuştu. Dolayısıyla Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerinde yapılan 

araştırmalar açısında, özellikle Batılı devletlerin uygulama ve projelerini göz önünde 

bulundurmak önem arz etmektedir.    

 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

 

Bu araştırmanın amacı, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’nın Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika politikaları ve Osmanlı toprakları üzerindeki yayılmacı politikalarını dönemin 

kaynakları ışığında incelemek ve bölge halklarına uyguladıkları politikaları farklı kaynaklardan 

                                                           
12 Hüseyin Erdönmez, a g e., s. 5. 

13 Metehan Sarıgöllü, İngiltere’nin I. Mısır İşgali (1801-1803), 2016, s. 13. 
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karşılaştırma yaparak ve Fransa’nın XXI. yüzyılda da aynı strateji ve politikalardan 

vazgeçmediğini göstermektir. 

Bu bağlamda Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın zengin yer altı kaynakları XVIII. 

yüzyıldan itibaren sömürgeci devletlerin dikkatini çekmiş ve bölgeye olan ilgileri artmıştır. 

Sanayi Devrimi’nin gerçekleşmesiyle birlikte Fransa ve diğer Batılı devletler bölgeyi kontrol 

altına almak için kendi aralarında savaşmaya başlamışlardı. Sömürgeciliğin ilk başlarında Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Fransa-İngiltere arasında yaşanan kıyasıya rekabet XIX. yüzyılda 

diğer emperyalist devletlerin de ilgisini çekmiş ve birçok Avrupalı devletlerin bölgeye 

gelmesine ön ayak olmuştur. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya gelen sömürgeci devletler 

yıllarca yerel halka işkence yaparak bölgeyi kontrol altına almak istemişlerdi.  

Çalışmanın önemi açısından; XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’nın Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika politikası konulu tez konumuzun bu alanda çalışma yapan araştırmacılara ve 

politikacılara yardımcı ve faydalı olacağını ümit etmekteyiz. Bu bağlamda tez, üç aşamada 

özetlenebilir:     

İlk olarak; Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yaşanan söz konusu hadiseler o dönem 

açısından değerlendirildiğinde her ne kadar coğrafi alanlar olarak XXI. yüzyılda Türkiye 

Cumhuriyeti’nden uzak mesafelerde olsalar da Osmanlı Devleti’nin arazi bütünlüğü 

çerçevesinde iç meseleleri olarak ele alınmış ve stratejik öneme haiz olmuştur. O dönemde 

gerçekleşen olayların sebep ve sonuçlarının Türk tarihi açısından değerlendirilmesi ve 

yorumlanması daha anlaşılır olacaktır. Özellikle Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerine 

araştırma yapanlar için katkı sağlayacaktır. 

İkinci olarak; tezde vurgulanmak istenen konu ve sonuçlar açısından, Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’ya yönelik Fransa ve diğer sömürgeci devletlerin yürüttüğü yayılmacı 

politikaların, yine bu sömürgeci güçlerin Osmanlı Devleti topraklarında uyguladıkları 

politikalarla benzerlik gösterdiği söylenebilir. Ayrıca Fransa ve diğer Avrupalı devletlerin 
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Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik yayılmacı ve sömürgeci politikaları ve Osmanlı 

topraklarına ve eyaletlerine uyguladıkları böl parçala ve yönet politikası arasındaki benzerlikler 

ve bunların ortaya konması amaçlanmıştır. 

 Üçüncü olarak; mevzunun analizinin ve anlaşılmasının, söz konusu dönemde Fransa 

ve diğer Avrupalı devletlerin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik karışık siyasi 

münasebetlerinin aydınlanmasında katkıda bulunacağı öngörülmüş ve bunun sağlanmasına 

hizmet etmek amacıyla, mevzu dâhilinde değerlendirmeler yapılmıştır.   

 

1.3. Araştırmanın Sınırlılıkları  

 

Araştırmanın sonuçları değerlendirilirken, genellemelerden kaçınarak ve o dönemin 

siyasi bunalımlarını da göz ardı etmemek gerektiğinden hareketle, örneğin, Fransa’nın Mısır’ı 

işgali ve İngiltere’nin Akdeniz’deki çıkarlarını korumak için Osmanlı Devleti’ne yakınlaşması 

üzerine Çarlık Rusya’sının buna karşı çıkmasının da, dönemin bir siyasi bunalımı olarak ele 

alınması söz konusu olmuştur.  Bu tür çok yönlü inceleme gerekliliğinin yanısıra, incelenen 

konunun odak noktasından uzaklaşmamak adına, göz önünde bulundurulması gerektiği şekliyle 

çalışmanın sınırlılıkları birkaç başlık altında sıralanabilir:     

 a) Fransa’nın XVIII. yüzyılın ikincisi yarısında Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

politikaları, Osmanlı Devleti’ne ve Afrika’daki Osmanlı eyaletlerine yönelik baskıcı siyaseti ve 

İngiltere’nin Fransa’ya karşı tutumu.    

b) XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Fransa ve diğer Avrupa devletlerinin Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’ya yönelik yayılmacı ve sömürgeci politikaları ve Napolyon Fransa’sının 

Osmanlı topraklarına ve eyaletlerine yönelik işgal politikası. Örneğin XV. yüzyıldan itibaren 

Rönesans ile gelişen Avrupalılık akımı ve XVI. yüzyıldan coğrafi keşiflerin önem kazanması, 

sömürgeci devletlerin yeni ekonomik destek arayışlarını hızlandırmıştır. Ayrıca “Endüstrinin 
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gelişmesi, nüfus artışı, hammadde kaynaklarına ve mamûl eşyanın sürülmesi için pazarlara 

olan ihtiyaç, bunlara Avrupa dışına taşma zorunluluğunu göstermiştir. İlkin Fransa’da 

başlayan yeni bir sömürge imparatorluğu girişimi, bir ateşli hastalık gibi diğer Avrupa 

memleketlerine bulaşmıştır.14”  

c) Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikaları araştırılırken o dönemde 

Akdeniz’e hâkim olan güçlerin Afrika’daki Osmanlı eyaletleri ve topraklarına karşı yürütülen 

siyasetle birlikte diğer Avrupalı devletlerin durumu da incelenmiştir. Ayrıca Fransa-İngiltere-

Çarlık Rusya’sının oluşturduğu üçlü siyasetin karşısında, Osmanlı Devleti’nin oluşturduğu 

denge politikasına -bütünlüğü sağlamak gayesiyle- kısaca yer verilmiştir. 

 

1.4. Araştırmanın Yöntemi  

 

Tez çalışmasında, metot olarak derinlemesine araştırmayı kolaylaştıran nitel inceleme 

yöntemi kullanılmıştır. Tez konusu ile ilgili araştırma yaparken öncellikle Ulusal Tez 

Merkezindeki yüksek lisans ve doktora tezleri, uluslararası makaleler, gazeteler, Afrika’da 

yayımlanan dergiler, kitaplar ve arşiv belgeleri bakıldıktan sonra konu incelenmiştir.    

Bu incelemeler yapılırken Rossman ve Rallis’in nitel araştırmalar konusunda tavsiyeleri 

göz önünde bulundurulmuştur. Örneğin veri toplamaya başlar başlamaz veri analizi de 

yapılmıştır. Elde edilen bulguların analizinin yapılabilmesi için konular alt başlıklara uygun 

şekilde ayrılarak indekslenmiştir. Creswell’in vurguladığı gibi “uygun veri kodlaması 

yapabilmek ve verileri sınıflandırabilmek için veriler tekrar tekrar incelenmek zorundadır.” Bu 

tez çalışmasında da benimsenen bu teknik üzere, başlıklar ve alt başlıklar oluşturularak, ayrıntılı 

değerlendirmeler ile veriler sunulmuştur. 

 

                                                           
14 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, IX. Cilt İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı (1908-1918), Türk Tarih 

Kurumu, Ankara, 1999, 258. 
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GİRİŞ 

 

 Romalıların Galli olarak isimlendirdiği Kelt kökenli halklar M.Ö. XV. yüzyıl da Ren 

Vadisi’nden güneye ve batıya doğru göç ederek bugünkü Fransa ve Kuzey İtalya topraklarına 

girmeye başlamışlardı.15 Daha sonra Akdeniz kıyılarına ve Po Vadisi’ne kadar yayılmışlardı.  

Keltler’in kuzeye yerleşmesiyle Avrupa’da geniş topraklara yayılan Franklar daha sonra M.Ö. 

50’li yıllarda Romalıların işgaline uğramış ve yaklaşık 500 yıl boyunca bu devletin baskısı 

altında yaşamışlardı. XII. yüzyılın başlarından itibaren Fransa’da kurulan krallık rejimi diğer 

Avrupalı devletlere karşı mücadele etmeye başlamıştı. Ayrıca İngiltere ile yaşanan 100 Yıl 

Savaşları (1337-1453) sonrası kısa zamanda toparlanmayı başaran Fransızlar, daha sonraki 

yüzyıllarda bölgede etkili olmuştu.16 

 Fransa, XIV. Louis17 döneminde Afrika’dan götürdükleri esirleri Kuzey Amerika, 

Hindistan ve Latin Amerika’da kahve ve şeker kamışı üretiminde kullanarak ekonomisini 

güçlendirmeye çalışmıştı. Fakat XVIII. yüzyılda bahsi geçen bölgelerde müstemlekelerini diğer 

Avrupalı devletlere kaybedince ekonomik kriz ile karşı karşıya kalmıştı. XVI. Louis18 

zamanında Fransız İhtilali başlamış ve bu siyasi süreci kendi lehine çeviren Fransa, daha sonra 

Kuzey ve Batı Afrika’ya yönelik yayılmacı ve sömürgeci politikalar geliştirerek bölgede etkili 

olmuştu.   

                                                           
15 Eşref Hilmi Açık, Geçmişten Günümüze Türkiye Fransa İlişkileri, IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul, 2008, 

s. 38. 

16 Norman Davies, Avrupa Tarihi, İmge Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 111. 

17 XIV. Louis 1643'te 5 yaşında tahta çıktı. Fransa’nın en uzun tahta kalan kral olmuştur.  72 yıl boyunca tahta 

kalmıştır. 1715 yılında ölmüştür. Geniş bilgi için bkz….Charles Le Brun, Dictionnaire encyclopédique de 

L’histoire de France, Maxi-Poche, Paris, 2002, s. 245.   

18 XVI. Louis 1775-1792 yılları arasında Fransa kralı olmuş ve 1793’da ölmüştür. Geniş bilgi için bkz….Charles 

Le Brun, a g e., s. 246.  
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1. Tarihsel Olarak Fransa’nın Doğuşu  

 

Germen halklarının Galya’ya girişi, iki ayrı uygarlıktan da izleri taşıyan ve 

Hristiyanlıktan çok güçlü bir şekilde etkilenen yeni bir topluluğun doğmasına yol açmıştır.19 

Eski toprak sahibi olan Roma aristokrasisi Germenlerin askeri aristokrasisiyle kısa sürede 

kaynaşmıştır. Saray görevlilerinin ve büyük din adamlarının da bu çevrelere katılmasıyla oluşan 

feodal sınıf, siyasal, sosyal ve toplumsal konumunu giderek artırmıştı. Kölelik anlayışı giderek 

azalması bakımından, toprak ve hizmete dayalı kişisel bağımlılık biçimleri oluşmuştur. 

Feodalite zaman içerisinde babadan oğula geçen bir nitelik kazanmıştır. Kral adına kullandıkları 

yetkileri doğrudan kendi adlarına kullanmaya başlayan feodal beyleri, kraliyet otoritesini 

zayıflatarak yerel bir güç halini almıştır.20  Ayrıca kralları Tanrı kutsadığı anlayışı ve piskoposlar 

tarafından kutsanması geleneği ortaya çıkmıştı.  

Avrupa’daki halklar arasındaki bu anlayış kralın seçilmesinde büyük rol oynamakla 

birlikte dönemin din görevlilerinin güçlenmesine zemin hazırlamıştı. Franklarda ise yönetim 

geleneksel meclislerle yürütülüyordu.21 Franklarda ilk başlarda bölgesel yönetimleri kontlar 

üstlenirken daha sonra bu yönetim düklere devredilmişti. 

Fransa’nın doğuşu ve yükselişine uzanan süreçte, 4. ve 5.yüzyıllardaki Kavimler Göçü 

birçok devleti etkilediği gibi Avrupa halkları arasında da etkili olduğu söylenebilir. Ayrıca 

Avrupa’daki gelişen beş önemli olay Fransa’nın oluşumunda etkili olduğunu belirtmek 

mümkündür. Örneğin; “Din konusunda çıkan anlaşmazlıklar, Otuz yıl savaşları, Fransa 

İspanya savaşı, İngiltere’de ‘Halklar Bildirisi’ ve Liberalizm, İspanya Veraset Savaşları”. Bu 

                                                           
19 J. M. Roberts, History of the Wolrd, Oxford University Press, New York, 1993, s. 237., Ayrıca Bakınız Eşref 

Hilmi Açık, a g e., s. 44.   

20 Eşref Hilmi Açık, a g e., s. 45.   

21 Claude Delmas, Avrupa Uygarlık Tarihi, Varlık Yayınları, Ankara, 1973, s. 343.  
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olaylarla birlikte coğrafi keşfiler ve sömürgecilik politikaları ticaret yolların değiştirmiş, 

pazarlar bir iç deniz olan Akdeniz’den Atlas sahillerine geçmiştir.      

Kronolojik olarak Fransa tarihine bakıldığında; Fransa Hanedanı I. Ludwing’in 843 

yılında ölümü üzerine Şarl İmparatorluğu (768-814)22  Kral’ın oğulları arasında Verden 

Anlaşması’na göre üçe ayrılmış ve böylece üç farklı krallığın ortaya çıkmasına neden olmuştu. 

İspanya’nın kuzeyi ile Batı Gol tarafı Kelşarl’a bırakılmış, doğu bölgesini ise Escaut, Meuse, 

Saône ve Rhône Nehirleri ile birlikte Fransa’nın haritasını oluşturmuştu. Kuzeydoğu bölgesini 

Louis’ye bırakmışlar ve Almanya sınırları çizilmiştir. Güneydoğu bölgeleri ise Loter 

hâkimiyetinde İtalya topraklarını oluşturmuştu.23 

Şarl İmparatorluğu parçalandıktan sonra Fransa’da da Şişman Şarl lakabıyla da bilinen 

Basit Şarl Almanya’yı yönetiyordu. IX. yüzyılın son çeyreğine doğru eski Şarlman krallıkları 

dış güçlere karşı Almanya’da Şarl liderliğinde birleşmişti. Fakat Normanlar’ın Paris’i işgal 

etmesi üzerine Şarl tahtan indirilmiş ve krallık tekrar parçalanmıştı. Parçalanan bu krallıklar; 

Fransa, Almanya, Burgonya, İtalya ve Navarra olarak kendi egemenliklerini ilan etmiştir.  

X. yüzyılın ilk çeyreğine doğru hâlâ ekonomik sıkıntılar yaşayan Fransa, dış güçlere 

bağlı olarak yönetiliyordu. Dış güçlerin baskısıyla zayıflayan Fransa, topraklarını kaybetmeye 

başlamıştı. Yönetimin zayıflamasıyla birlikte Frank kontları kendi aralarında parçalanarak 

prenslikler ortaya çıkmıştı.  

İskandinavya ve Danimarka tarafından gelen Normanlar 885 yılında Paris’i 

kuşatmasından sonra Şarlman (Karolenj) kralları ile anlaşmışlar ve imparatorluğun kuzey 

bölgelerini almışlardır. Normlar aldıkları bu bölgeye daha sonra Normandiya adı verilmiştir. 

Normanlar’ın bir kolu doğu istikametinde ilerlemişler ve bu kol orada Rus knezliklerini, diğer 

                                                           
22 Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler, Ata yayınları, İstanbul, 1995, s. 711.  

23 Claude Delmas, a g e., s. 17. 
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bir kolu da güney İtalya’ya gederek 1130 yılında Napoli ve Sicilya’dan oluşan iki Sicilya 

Krallığı kurulmuştur24.     

Normanların bölgede bir güç olmasına rağmen dış güçlerin kışkırtmalarıyla krallıklar 

arasında yaşanan isyanları kendi lehine çeviren Franklar, bağımsızlıklarını ilan ettikten sonra 

1848 yılına kadar Hugues Capet sülalesi tarafından yönetilmiştir.25 Bu durum, iç ayaklanmaları 

önlemiş ve bunun sonucu olarak ülke ekonomisi giderek güçlenmişti.      

 

2. Frankofon Kavram 

 

1444 yılından itibaren Afrika ülkelerini sömürgesi altında tutmayı başaran Avrupalı 

devletler, 1955’ten itibaren bağımsızlıklarını ilan eden Fransızca konuşulan ülkeler için 

Frankofon ve İngilizce konuşulan ülkeler için Anglafon kavramlarını kullanmaya başlamıştı. 

Fransa, bölgeyi sömürgesi altına aldıktan sonra yerel halkın kendi dillerini konuşmasını 

yasaklayarak onları Fransızca konuşmaya zorlamıştı. Yerel dilde konuşanlara çeşitli işkence 

yaparak Fransız kültürünün ve dilinin yaygınlaşmasını başarmıştır. Fransa’nın bölgedeki 

kabileleri birbirine karşı düşürmesi kabileler arasında savaşlara neden olmuştu. Bu durumu 

kendi lehine çeviren Fransa, sömürgesi altına aldığı bölgelerde Frankofon kavramını 

kullanmaya başlamıştı. 

Fransa’nın sömürgesi altında bulunan Afrika ülkeleri, bağımsızlıklarını 

kazandıklarından 1998 yılına kadar Frankofon kavramını ne anlama geldiğini sorgulamadan 

kullanmışlardı. Fakat François-Xavier Verschave’nin La Françafrique, le plus long scandale de la 

République eserinin yayımlanması Afrikalı ilim adamlarının zihinlerini bulandırmıştı. Bu zaman 

                                                           
24 Eşref Hilmi Açık, a g e., s. 48.   

25 Claude Delmas, a g e., s. 28. 
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zarfı içinde Frankofon kavramı yerel halk tarafından da benimsenmiş ve literatürde yerini 

almıştı.26  

Frankofon kavramı denince; Fransa’nın Afrika’daki yerli diktatörlerinin rejimlerini ve 

darbelerini desteklemesi, suikastlara göz yumması ve özellikle yandaşı olduğu siyasi partilere 

maddi güç sağlaması akla gelen ilk hususlardır. Oysaki Fransız basınında veya literatüründe 

Fransa devlet yetkilileri bu kavramı kullanırken, Afrika ülkeleriyle ilgili tarihî bir dostluk 

ilişkilerinin olduğunu ve bu gibi başka sebepleri ileri sürmektedirler. 

Fransa’da 1959 yılında seçimleri kazanan Charles de Gaulle,  Frankofon ülkelerini 

ziyaret ederken sömürgeci devletlere karşı artan tehlikeyi görmüş ve bunu engellemek için 

Frankofon ülkelerinden sorumlu Jacques Foccart’ı görevlendirmişti. Gümümüzde Frankofon 

ülkeleri ile Fransa ilişkileri zaman zaman sekteye uğrasa da hâlâ 24 Frankofon ülkesini dolaylı 

olarak sömürgesi altında tutmayı başarmıştı. 

Bu bağlamda, birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika coğrafyası özellikle Sanayi Devrimi’nin başlamasıyla birlikte çok daha kıymetli bir hal 

almıştı. Özellikle XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batılı ülkelerin yayılmacı 

politikaları, yeni sömürge toprakları arayışları giderek artmış ve ülke sınırlarını aşarak yeni 

coğrafyalar keşfetme yarışına girmişti. İnsanlık tarihinde derin izler bırakan sömürgeciliğin ilk 

yıllarından itibaren her zaman stratejik bir öneme sahip olan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika, 

Sanayi Devrimi’nde söz sahibi olmak isteyen ülkeler ve uluslararası savaşlara sebep olmuştu. 

Bu dönemdeki sömürgeci devletlerin öncülerinden biri de Fransa olmuştur.  

Geçmişte sık-sık yaşandığı gibi XVII. yüzyılın sonları ve XVIII. yüzyılın başlarına 

damgasını vuran demografik krizin ardından nüfus ile gıda arzı arasındaki dengenin yeniden 

                                                           
26 Geniş Bilgi için Bkz…, François-Xavier Verschave, La Françafrique, le plus long scandale de la République, 

Harmata, Paris, 1998, s. 78.  
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kurulmasıyla birlikte, bir kez daha ekonomik genişleme (başlangıçta iyileşme) yaşanıyordu. Bu 

dönemin önceki dönemlerden ayıran şey, Batı Avrupa’nın diğer yerlerinde olduğu gibi 

Fransa’da da birçok faaliyetlerdeki artışın nispeten hızlı ve sürekli olmasıydı. İngiliz Vaiz 

Thomas Malthus’un etkileyici bir biçimde betimlediği gibi nüfus artışıyla tarım ve endüstrideki 

büyümenin kötü hasat, salgın ve savaşlar yüzünden kesin olarak tersine çevrildiği bu krizler bir 

daha tekrarlanmayacaktı. Elbette periyodik gıda sıkıntıları yaşandı, fakat bunların etkisi daha 

yumuşak olacaktı. Her ne kadar önceki dönemlerle pek çok açıdan süreklilik var olsa da 

verimliliğin artışı ve kentleşme  - nihayetinde insanlığın dönüşümüyle neticelenecek bir sanayi 

toplumuna doğru yavaş, kesintili fakat giderek ivme kazanmış bir geçiş dönemiyle (yaklaşık 

1730’dan 1840’a) birlikte – XVIII. yüzyılı yeni bir devrin başlangıcı olarak belirlemişti.27     

Bu dönemde Avrupa’da yaşanan gelişmeler, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın coğrafi 

konumlarının deniz ticaretine elverişli olmasının yanı sıra bu coğrafyaların sahip oldukları 

yeraltı zenginlikleri de Batılı devletlerin dikkatini çeken bir diğer unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bunun yanı sıra bu bölgelerde semavi dinlerin ortaya çıkmış olması da kültürel 

zenginliğini çeşitlendirerek bölgenin sosyo kültürel önemini de artırmıştı. 

Özetle, stratejik konumda bulunan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın okyanus kıyıları 

ve diğer tüm Frankofon ülkeler, uzun bir dönem neredeyse tüm Batılı devletlerin ilgi odağı 

olmuştu.  

Afrika ülkeleri arasında stratejik bir öneme sahip olan Mısır da, XVII. yüzyılın 

başlarından itibaren Fransa başta olmak üzere tüm Avrupa ülkelerin odak noktası olmuştu. Bu 

dönemden itibaren Avrupalı devletlerin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik plan ve 

çalışmalarını artırdığını görmek mümkündür. Avrupa’da durum böyleyken, diğer taraftan 

Osmanlı Devleti de Batı’nın bu hamlelerine karşı söz konusu coğrafyaları koruma çabaları içine 

girmişti. 

                                                           
27 Price Roger, Fransa’nın Kısa Tarihi, çev.: Özkan Akpınar, Boğaziçi Yayınevi, İstanbul, 2016, s. 39.   
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Dolayısıyla, bölgede uzun süre varlık gösteren Osmanlıya rağmen Avrupa devletlerinin 

bölge üzerinde hiç bitmeyen emelleri ve hâkimiyet kurma çabaları bu konuya olan ilgimi 

artırmış ve bu eserin ortaya çıkması için zemin hazırlamıştır.  

1453’te İstanbul’un Fethi’nden sonra siyasi stratejisini değiştiren Avrupa ülkeleri, Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yöneldiler. Öte yandan mezhep çatışmaları, Fransa’yı birçok 

yönden değişmesi gerektiği gerçeğini ortaya koymuş ve yayılmacı politikaya önem vermişti.  

XVI. yüzyılın sonlarına doğru Fransa Kralı I. Fransuva’nın, Pavia Savaşı’nda (1525) 

Almanya Kralı Şarlken’e yenilerek esir düşmesi ve bunun üzerine Osmanlı Devleti’nden 

yardım isteyerek esaretten kurtulması Avrupa devletleri arasında bir çıkar çatışmasına sebep 

olmuştu.  

Ayrıca XVII. yüzyılın sonu ve XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinde Fransa’nın kendi 

içerisinde zayıflamasına sebep olan İngiliz ve Alman destekli mezhep savaşları da Avrupalı 

devletler arasında çatışmalara neden olmuştu.  

Fransa’nın gelişimi önündeki en büyük engel olduğu anlaşılan mezhep savaşları ve 

ortaya çıkan fikir hareketleri halk arasındaki memnuniyetsizliği artırmıştı. Bu yeni fikrî akımlar 

ortak bir amaç için bir arada toplanmıştılar. Hedef, eski yönetime son vererek yeni fikir 

akımlarının önünü açabilmekti.  

Fransa’daki monarşik düzene ayak uyduramayan yerel halkın, ülke genelinde 

ayaklanma ve isyanlar çıkarması neticesinde 1789 yılında gerçekleşen ve Osmanlı kroniklerine 

Fransız İhtilal-i Kebiri olarak da geçen krallık sona ermiş ve 1792’de Fransa Cumhuriyeti ilan 

edilmişti.28 

Fransa’nın Cumhuriyet yönetimine geçmesiyle birlikte Fransa - Osmanlı ilişkilerinde 

yeni bir döneme girilmişti. Ancak Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki bu siyasi 

                                                           
28 Faruk Bilici, XIV. Louis ve İstanbul’u Fetih Tasarısı - Louis XIV et son Projet de Conquête d'Istanbul, Türk 

Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 2004, s. 16. 
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yakınlaşmadan rahatsızlık duyan Rus knezlikleri ve İngiltere, Fransa’ya karşı baskı 

uygulayarak ve diğer yandan da Osmanlı Devleti ile ilişkilerini güçlendirmek suretiyle kendi 

lehlerine kapitülasyonlar elde etmek istiyorlardı.    

İngiltere’nin uyguladığı bu baskıcı siyaset yüzünden Osmanlı Devleti ile ikili ilişki 

kurmaktan kaçınan Fransa, dostane görünerek Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yayılmaya 

çalışıyordu. Ne var ki, İngiltere’nin söz konusu bölgeye yönelik politikasında Osmanlı Devleti 

ile iş birliği yapması, Fransa’nın yayılma politikasını sekteye uğratmıştı. Ayrıca 1763 yılında 

Kuzey Amerika’da tüm kolonilerini İngiltere’ye kaptıran Fransa, ekonomik olarak sıkıntıya 

düşmüştü. Fransa, ülke içinde de soylu ve köylü arasında yaşanan ayaklanmalardan da 

etkilenmiş ve ekonomisi daha kötü bir duruma gelmişti. XVI. Louis, bu ekonomik krizi 

önlemek için acil olarak soylular, dinî liderler ve halk temsilcilerinden oluşan parlamentoyu 

toplamak zorunda kalmıştı.29 

XVI. Louis önderliğinde toplanan bu üçlü kamara, soylu ve köylü arasındaki ekonomik 

farkı dile getirerek yeni bir düzenleme yapılmasını istemişlerdi. Bu teklifi reddeden kral, 

yaşanan krizin büyümesine sebep olmuştu. Bu olaylar üzerine halk, 14 Temmuz 1789 yılında 

Bastille Hapishanesi’ne saldırmış ve tüm mahkûmların serbest bırakılmış ve bu olay üzerine 

ülke içinde ciddi ayaklanmalar olmuştu.30 

1798 yılının ilk çeyreğinden itibaren etkili olan Direktuar yönetimi, Amerika’daki 

başarısızlıklarına neden olan İngiltere’ye darbe vurmak için Napolyon Bonaperte’ı 

görevlendirmişti. Bonaperte, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim olmadan İngilizlere 

kaşı yapılacak savaşlarda başarısız olacaklarını ve İngiltere’ye karşı farklı bir politika izlenmesi 

gerektiği teklifini ileri sürmüştü. Böylece, İngiltere’ye karşı izlenecek siyaset Mısır’ın elde 

edilmesiyle netlik kazanacaktı. Çünkü Mısır’a hâkim oldukları zaman Hindistan ticaret 

                                                           
29 Faruk Bilici, a g e., s. 34.  

30 Alphonse Lauard, Fransa İnkılabının Siyasi Tarihi Cilt-1, çev: Nazım Poroy, TTK, Ankara, 2011, s. 58. 



 
 

28 
 

yollarına da hâkim olacaklardı. Napolyon, Mısır ve Akdeniz ticaret yollarına hâkim oldukları 

durumda İngiltere’ye karşı yapılacak olan darbe daha kolay olacağını düşünüyordu.31 

Fransa için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika, coğrafi ve stratejik açıdan, bir başka 

özelliği de Avrupa ve Asya kıtalarının ticaret ve deniz yollarının odak noktasında olmasıydı. 

Bu da söz konusu bölgenin değerine değer katmaktaydı. Osmanlı Devleti, Mısır’a hâkim 

olduktan sonra Akdeniz’i âdeta bir Türk gölü hâline getirmişti. Mısır’ın Osmanlı Devleti’ne 

bağlanmasıyla Fransa başta olmak üzere tüm Avrupalı ülkeler bahsi geçen bölge ile daha 

yakından ilgilenmeye başlamışlardı. Özellikle Fransa’nın Amerika’daki müstemlekelerini 

İngilizlere kaptırmasını Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da İngiliz-Fransa rekabetinin 

başlangıcı olarak değerlendirebilir.  XVII. yüzyıldan itibaren başlayan bu rekabet XVIII. 

yüzyılda Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesiyle Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika, Osmanlı-İngiliz-

Fransa ve Çarlık Rusya’sı arasında yeni bir çatışma alanına dönüşmüştü. İngiltere’nin uzak 

doğudaki gücünü kırmak isteyen Fransa, Napolyon liderliğinde Akdeniz’de İngilizlere karşı 

mücadele etmişti. Fransa ilk başlarda Osmanlı Devleti’nin kendi yanında olmasını arzu etse de 

Mısır’ın işgaliyle Osmanlı-İngiliz iş birliğinin gelişmesine neden olmuştu.32  

Bu tez çalışması, XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’daki Osmanlı topraklarına ve eyaletlerine yönelik yayılmacı/sömürgeci siyaseti ve diğer 

Avrupalı devletlerin bölgeye yönelik politikaları bilimsel zeminde incelenmiştir. Fransa’nın bu 

politikaları ve özellikle de Osmanlı Devleti’ne karşı uyguladığı yanlı siyaseti dönemin 

kaynakları ışığında araştırılmış ve konunun günümüzde daha iyi anlaşılması açısında 

değerlendirilmiştir. Söz konusu dönemde Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın genel durumu 

tanımlanacak, XVIII. yüzyılın ikinci yarısındaki siyasi tarihi kronolojik olarak özetlenecek, 

                                                           
31 Lucas Dubreton J., Histoire de France de Napoléon a nos jours, Flamarion, Tous Droits Réserves, 1934, s. 136. 

32  Kuzucu Serhat, “Rus Çarı I. Pavel Dönemi Osmanlı-Rus Siyasi İlişkileri ve Napolyon’a Karşı Ortak Mücadele”, 

Karadeniz Araştırmaları, Sayı-38, 2013, s. 77.  
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stratejik önemi farklı perspektiflerden incelenecektir. Daha sonra Fransa’nın bölgeye yönelik 

politikaları ve Mısır üzerindeki etkileri analiz edilecektir. Son olarak Fransa’nın Napolyon 

önderliğinde bahsi geçen politikalarını gerçekleştirebilmek için kullandığı yöntemler ve 

Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttüğü yanlı siyaset de ayrıca detaylı olarak ele alınacaktır.  

Sömürgeci ülkeler olan Fransa ve İngiltere, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı harita 

üzerinde parçalamış ve gerçekte olmayan sınırlar çizerek politikalarını hedefleri doğrultusunda 

belirlemiştir. Fransa, Amerika’daki başarısızlığından sonra İngiltere ile yeni bir sürece girmişti.  

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Fransa, yönetimi zayıf bir devlet görünümü 

sergileyen Osmanlı Devleti’yle ilişkilerini gevşetmişti. Ayrıca Fransa’nın İngiltere, Avusturya 

ve Rusya ile de siyasi ilişkileri neredeyse savaş sebebi olacak kadar kötüydü. 1750-1800 yılları 

arasında ise Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da egemenlik kurmak isteyen İngiltere, Rusya ve 

Fransa kendi aralarında çatışma içine girmiştir.  

Fransa, Osmanlı Devleti’nin o dönemdeki zayıf durumundan faydalanarak Mısır’ı istila 

etmek ve dolayısıyla Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da egemenlik sağlamak istiyordu. Fakat 

bu gizli siyasetini Osmanlı Devleti’nden saklamış, bir yandan da Osmanlı Devleti’nin batı 

sınırlarında ayaklanmalar çıkartarak isyanları körüklemiş, Osmanlıyı bunlarla meşgul etmeyi 

başarmış ve bu arada Mısır’ı işgal ederek Osmanlı Devleti’ni de karşısına almıştı. 

XVIII. yüzyılda ise Fransa Kralı XVI. Louis ile Direktuar arasında yaşanan 

anlaşmazlıklar I. Koalisyon Savaşlarına (1792-1797) neden olmuştu. Louis, Prusya, Avusturya 

ve Britanya’ya karşı yapılan bu savaşta Direktuar’ın kaybedeceğini ve Louis ise eski gücünü 

elde edeceğini düşünüyordu. Fakat Napolyon öncülüğünde Campo Formio Anntlaşması’yla iki 

arasındaki çekişme sona ermiş ve Direktuar güç kazanmıştı. Frnasa’da gerginliğin giderek 

artması üzerine Direktuar, ülkesindeki ayaklanmalarının sebebini Çarlık Rusya’sı, Avusturya 

ve Britanya olduğunu düşünerek (1798-1802) II. Koalisyon Savaşlarını ilan etmişti. Ancak o 

dönmede ekonomik sıkıntılar çeken Fransa, 1801 yılında Lunweille Antlaşması’yla barış 
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istemek zorunda kalmıştı. Fransa’daki iç savaşların giderek artması üzerine Direktuar (1803-

1805) III. Koalisyon Savaşlarını Çarlık Rusya’sı, Avusturya ve Britanya karşı ilan edilerek tüm 

Avrupa ülkelerine karşı savaş ilan etmiş ve Osmanlı Devleti ile tekrar eski dostluk ilişkilerini 

geliştirmek istemişti.  

 

3. Batıllara Göre Ortadoğu Kavramı 

 

Tez konusu, XVIII. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika olması sebebiyle bölgenin 

iyi anlaşılması açısından Ortadoğu kavramını tarihsel süreçte nasıl? ve ne zaman? literatüre 

girdiği açıklanmıştır.   

“Ortadoğu” kavramı 1902 yılında Amerikalı Alfred Thayer Mahan, National Review’de 

yayınlanan “The Persian Gulf and International Relations” başlıklı makalesinde, Arabistan ile 

Hindistan’ı kapsayan bölge için kullanılmışsa da, bu kavram dünya literatüründe II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra yaygınlaşmıştır.33 Ayrıca aynı yıl The Times gazetesinin editörü Valentine 

Chirol, “Problems of the Middle East” yazısıyla bu kavramın yaygınlaşmasına katkı 

sağlamıştır.   

 1909 yılında Angus Hamilton’un Problems of the Middle East adlı eseriyle Ortadoğu 

kavramı literatürde yerini almış ve 1911 yılında İngiliz devlet adamı Lord Curzon 

konuşmasında bahsi geçen kavramı kullanınca diğer devlet adamları da konuşmalarında sıkça 

                                                           
33 Davut Dursun, “Afrika/Tarih”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

Cilt-1, İstanbul, 1988, s. 418-424; Ayrıca Bkz…, Roger Owen, The Middle East in the World Economy, 1800-

1914, Methuen, London, 1993, s. 17.   
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bu kavrama yer vermiştir. Bu durum, I. Dünya Savaşı sonrası İngiltere’de kurulan “Middle 

Eastern Department” adı ile bir idari teşkilat oluşmasıyla resmiyet kazanmıştır.34 

Bernard Lewis’in Ortadoğu adlı eserinde ise söz konusu bölge, iki büyük imparatorluk 

arasında Hıristiyanlığın başlangıcından itibaren, bölgenin binlerce yıllık yazılı tarihi boyunca, 

paylaşılmayan bir yer olarak ifade edilmiştir.35   

Ortadoğu kavramı birçok yazar tarafından farklı olarak tanımlanmaktadır. Ahmet 

Davutoğlu’na göre; Ortadoğu, Mısır’dan Hindistan’a kadar olan bölgeyi kapsamaktadır. Ancak 

siyasi literatürde Hint Yarımadası’nın batısından, Asya’nın güneybatısını içine alan bölgeler ile 

beraber Kuzey Afrika’yı da kapsayan bölge olarak adlandırılmaktadır.36  

 Kenan Dağcı ise Ortadoğu’yu coğrafi olarak değil kültürel bir bölge olarak 

tanımlamaktadır.37 Tufan Ş. Buzpınar “Orta Doğu Neresi? Orta Doğu Tarihçileri Kim?” 

makalesinde, Ortadoğu kavramının açıklamasını İslam kültürünün etkisiyle oluşan bir bölge 

olarak ifade etmektedir.38  

Ortadoğu kavramı için tarih sürecinde birçok yazar tarafından farklı yorumlar 

yapıldığını görmek mümkündür. James L. Gelvin’e göre Ortadoğu batılı devletlere göre 

sınırları belirlenmektedir.39  Ayrıca Salim Cöhce ise, ABD, BOP40 projesini siyasi ve coğrafi 

                                                           
34 Gökhan Çetinsaya, “Ortadoğu” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 

Cilt-3, İstanbul, 1988, s. 257-268; Ayrıca Bkz…, Alan Richards and Waterbury, A Political Economy of the Middle 

East, Westerview Press, Colombia, 1998, s. 23.   

35 Lewis Bernard, Ortadoğu, Arkadaş, Ankara, 2017, s. 27.  

36 Ahmet Davutoğlu, Stratejik Derinlik, Küre Yayıncılık, İstanbul, 2004, s. 324. 

37 Kenan Dağcı, “The EU’s Middle East Policy and Its Implications to the Region” Turkish Journal of International 

Relations, Vol. 6, No.1 & 2, Spring & Summer, 2007, s. 179. 

38 Hüseyin Erdönmez, a g e., s. 11.  

39 James L. Gelvin, Modern Orta Doğu Tarihi (1453-2015),Timaş Yayınları, İstanbul, 2016, s. 52.  

40 Büyük Ortadoğu Projesi. 
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olarak Türkiye’nin Ortadoğu’ya müdahalesi olarak değerlendirmektedir. Bununla beraber yirmi 

iki Arap ülkesiyle birlikte Mısır’dan İran Körfezi’ne kadar; Ege kıyıları, İsrail, Pakistan ve 

Afganistan’ı kapsayan geniş bir alanı Ortadoğu olarak isimlendirmektedir.41 

Ortadoğu kavramını kronolojik olarak değerlendirdiğimizde XIX. yüzyılın sonlarından 

itibaren literatürde kullanıldığı ifade edilebilir. Özellikle siyasi ortamlarda sık ifade edilmesine 

rağmen net bir tanımı yapılmamıştır. XXI. yüzyılda yayımlanan eserlerin birçoğunda Ortadoğu 

kavramı hakkında yeni tanımlar yapılmaktadır. Bernard Lewis, İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi 

adlı eserinde Ortadoğu kavramı için “uygarlıkları birleştiren köprü görevini üstlenmiş” bir 

bölge olarak tanımlamıştır.  

Batı kaynaklarını taradığımızda Ortadoğu kavramı 1910 yılından itibaren bilimsel 

makalelerde karşımıza çıkmaktadır.42 Ortadoğu kavramı ile Yakındoğu kavramları, Birinci 

Dünya Savaşı’ndan sonra aynı anlamda kullanılmışsa da zamanla Yakındoğu kavramı 

literatürden çıkarılmış ve Ortadoğu olarak XXI. yüzyılda kullanılmaya devam edilmektedir.43 

Bu bağlamada tez konusu Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika olduğundan Ortadoğu kavramın 

açıklanması gerekiyordu. Özellikle XVIII. yüzyıldan itibaren bölgeye karşı yürütülen 

politikalar ve bölgeyle ilgili kullanılan kavramlar gerek batılı gerekse doğulu ilim adamları 

tarafında çeşitli isimler kullanılması, kavramın açıklanması konumuz açısından aydınlatıcı 

olacağı düşünülmüştür.   

  

                                                           
41 Salim Cöhce, “Büyük Orta Doğu Projesi Bağlamında Hindistan ile Ortadoğu Arasındaki Tarihî Bağlar ve 

Güncel İlişkiler”, Gazi Akademik Bakış, Sayı 2, 2000, s. 67. 

42 Bernard Lewis, İki Bin Yıllık Ortadoğu Tarihi, Arkadaş Yayınları, İstanbul, 2017, s. 78. 

43 Kamuran Şimşek, Tarih-i Cevdet’e Göre Napolyon ve Mısır Meselesi, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2012, s. 21. 



 
 

33 
 

BİRİNCİ BÖLÜM 

XVIII. YÜZYILDA FRANSA’NIN GÖZ DİKTİĞİ DOĞU AKDENİZ VE AFRİKA 

ÜLKELERİ 

 

1.1.Fransa Sömürgesi Altındaki Afrika Ülkeleri 

 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika coğrafyasında bulunan Mısır, Tunus, Cezayir, Libya, 

Fas ve Suriye’ye söz sahibi olmak isteyen sömürgeci devletler her zaman için ilk hedefleri 

olmuştu. “Fransa’nın Afrika’da toprak edinmeye başlaması ise, Fransızların 1624’de Senegal 

sahillerine çıkarma yapıp kıyıda üsler inşa etmesi ile başlamıştı.”44 

XVII. yüzyıldan itibaren “Scramble of Africa” Afrika’nın Paylaşılması ile başlayan 

Fransa’nın sömürge ve yayılmacı politikası XVIII. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’daki birçok ülkeyi baskı altına alarak kendi hegemonyasını kurma çalışması giderek 

artmıştı. Asırlarca sömürgeci devletlerin baskısı altında kalan söz konusu ülkeler 1958 yılından 

itibaren bağımsızlıklarını ilan etseler de iç işlerinde özgür dış işlerinde Fransa’ya veya diğer 

sömürgeci devletlere bağlı olarak yönetilmiş ve hala yönetilmektedir.  

Kuzey Afrika ülkeleri ve Fildişi Sahili hariç diğer Frankofon ülkeleri arasında Fransız 

şirketlerinin faaliyetleri sıkıntısız bir biçimde devam etmektedir. Ancak diğer ülkelerin; örneğin 

Türkiye’den giden bir iş adamının bu bölgelerde ithalat ve ihracat yapması bakımında hayli 

zorluklar çıkartılarak engellenmektedir.  

Batılı yazarların birçoğu sömürgecilik dönemi ile ilgili yazdığı eserlerinde Afrika-

Fransa ilişkilerinin geçmişten günümüze çok iyi olduğunu anlatmaktadır. Oysaki yıllarca 

Afrika’da yaşayan birisi olarak Afrika’daki insanların hayatlarını yoksulluk, hastalık ve 

çaresizlik içinde sürdürdüklerini bizzat kendim Burkina Faso vb. ülklerde yaşayarak tecrübe 

                                                           
44 François-Xavier Verschave, La Françafrique, le plus long scandale de la République, Paris, 1998, s. 34. 
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ettim ve ne kadar çaresizlik içinde olduklarını ve kendi kültürlerinden uzaklaştıklarını açık bir 

biçimde görme fırsatım olmuştu.  

Bu sadece yağmacılık savaşını haklı çıkarmak için derlenen apaçık bir yanlı siyasettir. 

Avrupalılar ve özellikle Fransızlar Batı Afrika’ya ayak basmadan önce farklı bağımsız yerel 

devletler barış içinde yaşamlarını sürdürmüşlerdi. Fakat Fransızlar, Batı Afrika topraklarına 

hâkim olmak için yerel liderlerin direnişlerinin karşısında farklı stratejiler ve yöntemler 

denemişlerdi. Örneğin, 1945 yılında kurulmuş Frank Birliği Afrika’da ekonomik ve parasal bir 

birlik olarak biliniyor. Ancak Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği; eski Fransız koloni 

ülkelerini kapsayıp 160 milyondan fazla insanı yönetmişlerdi. İlk etapta Afrika’da, Fransız 

tezgâhı olarak isimlendirilse de bu topluluk daha sonra Afrika’daki Fransız kolonilerinin para 

birimi olan frangı (FCFA) ortaya çıkartmıştı. Bugünkü adı ile Afrika Mali (ekonomik) 

Topluluğudur. Bütün bu isim değişikleri Fransız yetkililerin isteğiyle olmuştu. Aslında bu farklı 

adlandırılmalar hiçbir zaman asıl probleme çözüm getirmemiştir. Ne yazık ki, 1884 yılında 

Afrika kıtasının çeşitli mikro devletlere bölünmesinden bile yerel halkın haberi olmamıştı. 

Ancak bu gelişmeler ile ilgili olup bitenleri Versailles Üniversitesinin Öğretim Üyesi Prof. 

Nicolas Agbohou ve bazı Afrikalı ekonomi uzmanlarının açıklamalarından sonra ancak yerel 

halkın haberi olmuştu. Bu geç de olsa bir kıtanın bilinç uyanışı olarak ifade edilebilir.45 

1444 yılından itibaren Batılı devletler tarafından başlatılan ekonomik çıkar mücadelesi 

ve oluşturulan birlikler neticesinde söz konusu bölgelerde, 1973’e kadar bütün üye ülkelerin 

mal varlığı Fransız Bankalarında zorunlu olarak tutulmuştu.46 Yani bu varlıklar %100 

Fransa’ya aitti. Ancak Afrika iş adamları ve ekonomistlerinin baskısıyla bu durum 1973-2005 

                                                           
45 François-Xavier Verschave, a g e., s. 96.  

46 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 191.  



 
 

35 
 

yılları arasında %65’e indirilmiş, 2005’ten sonra ise Fransa, bu yüzdelik oranlara sahip olan 

ülkelerle pazarlık yaparak %50 oranını kabul ettirmişti.47 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeler ile Fransa arasındaki diplomatik ilişkiler Elysée 

Sarayı’ndaki devlet başkanlarının Afrika danışmanları ile yürütülüyordu. Özellikle Afrika’da 

bulunan Fransa yanlısı kabile reislerine ekonomik ve askerî destek sağlayarak bölge ülkelerin 

yönetimini sürdürmekteydiler. Fransa Parlamentosunda bulunan ülke danışmanları “Agence 

France Presse” olarak bilinmekteydi.48  

 

1.2. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Ülkelerine Girme Nedenleri 

 

Üç kıtanın kesişim noktasında olan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri çeşitli 

medeniyetlere ev sahipliği yapmıştı. Bu bölgeler XXI. yüzyılda da büyük güçler dediğimiz 

devletler arasında çekişme noktası olmaya devam etmektedir. Mısır, Fas, Tunus, Cezayir, 

Suriye ve vd… ülkeler, Avrupa, Afrika ve Asya kıtaları arasında önemli coğrafi ve stratejik 

konumları gereği her zaman paylaşılması zor bölgeler statüsünü taşımıştır. Yukarıda da kısaca 

değindiğimiz gibi coğrafi keşiflerin artması ve Amerika kıtasının keşfinden sonra yeni topraklar 

keşfetme arzusu, Avrupa’nın önde gelen güçlerinin, sömürgecilik sistemini geniş ölçüde 

yayarak yüzyıllar boyunca önü alınamaz bir insanlık dramının tezahürüne önayak olmaları ile 

neticelenmişti.49  

                                                           
47 François-Xavier Verschave, a g e., s. 123. 

48 Ki-Zerbo Joseph, Histoire de l’Afrique Noire, L’Harmattan, Paris, 1978, s. 56.  

49 Gelvin James L., a g e, s. 186.  



 
 

36 
 

Fransa, Amerika kıtasının keşfinden sonra kıtadaki geniş kahve ve patates 

plantasyonlarında50 ortaya çıkan işçi gereksinimini karşılamak için okyanus suyolunu 

kullanarak Batı Afrika kıtasına ulaşmıştı. İlk başta Portekiz ve İspanyollar, bunların ardından 

da başta İngilizler ve Fransızlar olmak üzere diğer Avrupa güçleri bu Transatlantik köle 

ticaretinde aktif rol almaya başlamıştı. Avrupalı köle tacirleri, Kuzey Atlantik Yolu olarak da 

bilinen Akdeniz’den Cebel-i Tarık Boğazı yolu ile Atlas Okyanusu’na kolaylıkla inerek Batı 

Afrika kıyılarında yerleşen Afrika kabilelerinden yüzbinlerce insanı Amerika kıtasına götürerek 

insan ticaretini başlatmıştır. Avrupa ve Akdeniz’e yakın olan diğer devletler ise, tarih boyunca 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ile ticari, siyasi ve hatta kültürel ilişkilerini sürdürmüştür.51 

Sömürgeci devletlerin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yayılma politikası açısından 

önemli olan Avrupa-Akdeniz-Hint Okyanusu yolu, bölge ülkelerine kolayca ulaşılmasını 

sağlamıştı. Görüldüğü üzere coğrafi konumun sağladığı ulaşım kolaylığı, söz konusu bölgelerin 

kaderini uzun bir dönem savaş ve yoksulluğa terk edileceğinin habercisi olmuştu.  

Yukarıda bahsi geçen deniz ticaret yollarının kesiştiği noktalarda yerleşen bölgeler 

konumları itibarıyla pek çok kültürün de kaynaşma noktası olmuş ve bu özellikleri ile 

sömürgeci güçlerin dikkatlerini daha da üzerlerine çekmişti. Akdeniz’e kıyısı olan Mısır, Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın “Batı kapısı”, Suriye ise “Doğu Kapısı” olarak sömürgeci 

devletler arasında asırlarca sürecek savaşlara sahne olmuştu. 

  

                                                           
50 Sömürgecilik döneminde; Avrupa’daki talep sonucunda Amerika kıtasında ortaya çıkan büyük üretim 

çiftliklerine verilen addır. Bkz…, Joseph Ki-Zerbo, a g e., s. 274. 

51 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 17. 
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1.3. Mısır (l’Égypte) 

 

Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz’e kıyıları ile Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın merkezî 

konumu olarak tüm devletlerin odak noktası olmuştu. Özellikle deniz ve kara yolları ticareti 

bakımından bir geçiş güzergâhı olması sebebiyle birçok medeniyetlere de ev sahipliği yapmıştı. 

Mısır’ı diğer bölge ülkelerinden ayıran temel özelliği Nil Nehri ve tarıma elverişli topraklarının 

olmasıdır.52 Ülkenin geniş çöllerle kaplı olması olumsuz bir coğrafi olgu yaratsa da Nil 

Nehri’nin ülke içine yayılması bu olumsuzluğu ortadan kaldırıyor. Örneğin; Tarihçi Herodotos, 

“Nil, Mısır ve Mısır halkı için Tanrı’nın armağanıdır.” demişti.53 Mısır’ı coğrafi özelliği 

bakımından Aşağı Mısır ve Yukarı Mısır olmak üzere iki kısma ayırılabilir. Mısır, Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika ticaretinin diğer ülkelere ulaşımı açısından stratejik bir noktadadır. 

Örneğin; Memlukler Mısır’ın verimli torakları sayesinde yetişen tarım ürünlerini deniz 

yollarıyla diğer ülkelere ulaştırılırken, kendi ihtiyaçlarını özellikle de askerî teçhizatları ise 

Osmanlı Devleti’nden karşılamaya çalışmıştı. Mısır’ın verimli toprakları ve deniz ulaşımına 

müsait olması Avrupalı devletlerin gözünden kaçmamıştır. Mısır, XVII. yüzyıldan itibaren 

zaman zaman Avrupalı devletlerin saldırısına uğraması üzerine Osmanlı Devleti’nden askeri 

destek istemişti. Özellikle Portekizlerin Kızıldeniz üzerinden saldırmaları Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika ülkelerinde tedirginlik oluşturmuştu. XVII. yüzyıldan itibaren Avrupalı 

devletlerin bölgeye yayılma politikasının farkına varan Osmanlı Devleti, Portekizlere karşı 

yapılan mücadelede Mısır’ı desteklemiş ve yardım göndermişti.54 

                                                           
52 Abdulhamit Yıldız, a g e., s. 109.  

53 Furkan Akderin, Herodot (Herodotos), Say Yayınları,  2017, s. 26.  

54 Feridun Emecen, “Selim I”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt-36, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007, 

s. 407-414; Ayrıca bkz…, AL-Annasır Abdullah Abu Kuraruk, "Senegal Kültürünün Unsurları: Ampirik Bir 
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Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerine yardım etmesi üzerine 

Avrupalı devletler rahatsız olmuş ve Osmanlı Devleti’nin bölgeye hâkim olmasını engellemek 

için Memluk Sultanı Kansu Gavri’yi kışkırtarak Osmanlı-Memluk Savaşı’nın çıkmasına neden 

olmuştu. Mercidabık Ovası’nda karşı karşıya gelen Yavuz Sultan Selim komutasındaki 

Osmanlı ordusu Memluk ordusunu yenerek güneye doğru ilerlemişti. Osmanlı ordusu 

karşısında sürekli geri çekilen Memluk birlikleri 1516 yılında Şam’ı ve 1517’de Mısır’ı 

Osmanlı yönetimine bırakmak zorunda kalmıştı.55 

Osmanlı yönetimine giren Mısır, ilk başta Memluk beyleriyle birlikte eyalet yönetimiyle 

yönetilmişti. 1525 yılında Osmanlı-Memluk yöneticileriyle oluşturulan Mısır Kanunnamesi 

diğer Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinde uygulanarak yeni bir yönetim anlayışı 

geliştirilmişti. Söz konusu bölgeyi Batılı devletlere karşı korumak için Osmanlı Devleti, 

Memluk askerlerini ordusuna alarak daha güçlü duruma gelmişti. Mısır’la başlayan eyalet 

yönetiminin bölge ülkelerine yayılmasıyla zorlanmaya başlayan Osmanlı Devleti eski rejimin 

yöneticilerinden Canberdi al-Gazali’yi Şam’a ve Hayır Bey’i de vali olarak Mısır’a atamıştı. 

Osmanlı Devleti,  Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika eyaletlerindeki yönetim değişikliği ile 

Memluk muhalefetinin oluşmasını engellemeye çalışmıştı. Fakat Mısır Valisi Hayır Bey’in 

1522 yılında ölmesi üzerine Memlukler tekrar Osmanlı yönetimine karşı isyan etmişti. Bu 

ayaklanmaları bastırmak için Ahmet Paşa görevlendirilmişti. Mısır’a gelen Ahmet Paşa daha 

sonra vali olarak atanmıştı. Fakat daha sonra iç isyanların devam etmesi üzerine Sadrazam 

İbrahim Paşa da Mısır’a gönderilmişti. İbrahim Paşa’nın gelmesiyle beraber ayaklanmalar 

                                                           
Çalışma - İslam ve Sömürgecilik", Afrika Arıştırmaları Dergisi, Sayı: 25, Sudan, Ağustos-2001, s. 1-28.;  Ayrıca 

bkz…, Türkkaya Ataöv, a g e., s. 28.; 

55 Jouchereou de Saint Deny, Histoire de L’empire Ottoman, Cilt-II, Paris, 1848, s. 56.    
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bastırılmıştı. Bu ayaklanmalar bastırıldıktan sonra Mısır Kanunnamesi’nde yeni ilkeler 

belirlenmişt. Bu ilklere göre Mısır, salyaneli56 eyalet olarak yönetilecekti.57  

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Osmanlı yönetimi üç farklı şekilde yürütülmüştü. 

Yönetim paşalar (valiler), kadılar (yargıçlar) ve yeniçerilerden oluşmuştur. Bölgeye gönderilen 

yöneticiler İstanbul merkezden seçilmişti. Osmanlı merkezinden görevlendirilen yönetici, yerel 

yöneticilerle iş birliği içinde bölgeyi yönetmiştir. İlk başta Osmanlı yönetimine karşı çıkan yerel 

güçlerin daha sonra birlikte bölgeyi savunması Osmanlı Devleti’nin Batı’ya karşı kazandığı bir 

zafer olarak değerlendirilmişti.  

            Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika eyaletleri içinde Mısır’ı farklı bir 

statüde değerlendirmişti. Çünkü devletin gıda ve nakit ihtiyaçlarının birçoğu Mısır’dan 

karşılanmıştı. Mısır, diğer bölge eyaletlerinden daha üstün olan stratejik konumu ve Hindistan 

ticaret yolları üzerinde bulunmasıyla, Batılı devletlerin ilgisini çekmişti. Bundan dolayı Batılı 

Devletler arasında Mısır’a hâkim olmak için çekişmeler başlamıştı.58 Mısır, Akdeniz ve 

Kızıldeniz’deki limanlarının ticarete elverişli olması nedeniyle İngiliz ve Fransız tüccarların 

uğrak noktası haline gelmişti. Bu durum ilerleyen zamanlarda Osmanlı, İngiliz ve Fransız 

çatışmasına yol açacaktı.  

                                                           
56 “Osmanlı Devleti’nde eyaletler, vergi alınma şekillerine göre “salyanesiz eyaletler” ve “salyaneli eyaletler” 

olmak üzere ikiye ayrılır. Salyanesiz eyaletlerin gelirleri has, zeamet ve tımarlara ayrılıp, bu gelirler hazine ve 

defterhane tarafından idare edilirdi. Rumeli, Budin, Anadolu, Sivas, Erzurum, Diyarbakır, Karaman vb. eyaletleri 

bu türdendi. Salyaneli eyaletlerin gelirleri ise doğrudan devlet hazinesine alınırdı. Gelirlerin bir kısmı ile 

beylerbeyi, sancak beyi ve askerlerin maaşları ödenir, kalan para devlet hazinesine gönderilirdi. Mısır, Habeş, 

Bağdat, Yemen, Trablus-garp, Tunus, Cezayir vb. eyaletler bu türdendi.” Geniş bilgi için bkz…, Halil İnalcık, 

“Timar”,  Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt-7, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 2007, s. 317-318. 

57 Enver Ziya Karal, a g e., s. 62. 

58 Amine Youssef, Independent Egypt, London, 1940, s. 115.  
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 Osmanlı Hükümeti, “Mısır’ın Osmanlı ülkesinin bir parçası olduğunu hem İngiltere ve 

hem de diğer bütün devletler tarafından kabul ve tasdik edilmesini belirtiyordu. Ayrıca Osmanlı 

Devleti’nin Mısır’a müdahalesine İngiltere’nin olumsuz bakmasının devletler hukukuna aykırı 

olduğu, Osmanlı Hükümeti’nin Mısır’daki hukukundan hiçbir şekilde vazgeçemeyeceği ifade 

ediyordu. Bunlara ek olarak Osmanlı Devleti bütün devletlerce kabul edilmiş olan bu hakkın 

İngiltere tarafından da kabul edilmesi gerektiğini ve bu amaçla Mısır hıdivinin yaverine yapılan 

muamelenin İngiliz binbaşısına da aynen yapılması59” gerektiğini İngiliz ve diğer sömürgeci 

devletlere bildirmişti.    

 XVI. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya huzuru 

getiren Osmanlı Devleti’nin, özellikle Memluk askerleriyle iş birliği yapması neticesinde bu 

dönem bölge açısından “sükûnet yüzyılı” olarak değerlendirilir. Nitekim XVII. yüzyılın sonuna 

kadar yerel yöneticiler ile Osmanlı yöneticiler Mısır’ı birlikte yönettiler. Ayrıca Osmanlı 

Hükümeti “Mısır’da halkın refahı, memleketin imarı ve ticaretin gelişmesinin ziraatın 

geliştirilmesiyle mümkün olacağını düşünüyordu.  Bu nedenle arazilerin boş bırakılmayarak 

faydalı ürünlerin ekilmesi ve bunun için çiftçilerin teşvik edilmesi gerektiğini, tarım arazilerinin 

sulanması için ise su kanalları ile köprülerin tamiri ve temizlenmesine vurgu yapıyordu. Ayrıca, 

tarımdan alınacak verilerde halkın mağdur edilmemesi ve gerekli ödeme kolaylıkların 

sağlanması” gerektiğini Mısır’daki yöneticilere talimat vererek halkın huzur ve refahını 

yükseltmeye çalışıyordu.  

 Mısır’ın İstanbul’dan uzak olmasından dolayı düzenli olarak haberleşme 

yapılamıyordu. Bu da birçok karışıklıklara, gecikmelere ve aynı zamanda halkın zorluk 

çekmesine sebep oluyordu.  Bu durumun ortadan kaldırılması için Aziziye Kumpanyası 

vapurları düzenlendi. Bu vapurlar aracılığıyla bu sorunları giderilmeye çalışıldı. Özellikle 

                                                           
59 Nuran Koltuk vb…, Osmanlı Belgelerinde Mısır, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu:120,  İstanbul, 

2012, s. 173. 
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Fransa ve İngiltere’nin sürekli ülkeyi taciz etmesi karşısında Osmanlı Hükümeti yeni çözümler 

üretmek zorunda kalmıştı. Ayrıca Mısır’da yabancı okulların serbestçe hareket etmeleri hoş 

karşılanmadığından dolayı, yerli ve yabancılardan oluşturulan karma eğitim meclisi yerine 

eğitim ve öğretimin Osmanlı Devleti tarafından uygun görülen eğitimciler tarafından 

verilmesine karar verilmişti.  

XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Batılı devletler bölgede Osmanlı Devleti’nin 

bulunmasından rahatsız olmaya başlamışlardı. Özellikle Batılı tüccarların yerel yöneticileri 

kışkırtması yeni bir gücün ortaya çıkmasına neden olmuştu. Batılı devletlerin desteğini alan 

yerel güçler sürekli isyanlar çıkararak bölgeye hâkim olmak istiyorlardı. Bu durum yerel halk 

arasında iktidar çatışmasına dönüşmüştü. XVIII. yüzyılın son çeyreğine kadar bu çatışmalar 

devam etmişti.60  

 XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinde 

önemli bir değişim yaşandı. Yerel yöneticilerin güç kazanmaya başlaması bölgede farklı 

grupların ortaya çıkmasına neden oldu. XVIII. yüzyılın sonuna geldiğimizde Mısır’da yerel 

güçler arasında çatışmalar büyümüş ve bir yönetim boşluğu ortaya çıkmıştı. Zira Osmanlı 

yönetimi zayıflamış ve Mısır’da kaotik bir durum oluşmuştu.61 Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’da bu gelişmeler yaşanırken Fransa bu durumu kendi lehine çevirmek için Mısır seferine 

çıkmaya hazırlanıyordu.  

Ancak Fransa’nın Mısır Seferi öncesi Osmanlı Devleti tarafından nota gönderilmiş ve 

notada; “Osmanlı Devleti ile Fransa Devleti arasında eskiden beri dostluk münasebetlerinin 

devam ettiği hatta ihtilal sırasında Avrupa ülkelerinin yeni Fransa hükümetine cebhe almış iken 

Osmanlı Devleti’nin Fransa’nın yanında yer aldığı belirtiliyordu. Ayrıca, Avrupa’nın Fransa 

Devleti’ni baskı yaptığı bu sıralarda Osmanlı Devleti’nin tarafsızlık ilkesine şiar edinerek 

                                                           
60 BOA. HAT, 1 41 58 35 C 17 

61 Enver Ziya Karal, a g e., s. 46. 
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Fransa aleyhinde oluşan ittifaka katılmadığını da belirtmişti. Ayrıca bu nota da Fransa’nın 

İngiltere’nin Hint ticaretine zarar vermek maksadıyla da olsa Mısır’a müdahalesinin savaş 

sebebi sayılabileceği, Osmanlı Devleti’nin Mısır’ın bir avuç kumundan vazgeçmek 

düşüncesinde olmadığı ve kutsal sayılan toprakların işgalden kurtarılması için bütün 

Müslümanların harekete geçeceği ifade edilmişti.  Bunlara ek olarak söz konusu nota da şayet 

Mısır beylerinin ikazı gerekirse Osmanlı Devleti’nin yapabileceği, Fransa’nın Mısır’a 

müdahalesinin milletlerarası hukuka aykırı olduğu, Fransa’nın Mısır’ı işgalinin sadece Osmanlı 

Devleti’nin değil tüm Avrupa devletlerinin asayişini bozacağını” belirtilmişti.  

XVII-XVIII. yüzyıllarda iç problemlerini yakından takip eden Fransa, Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’ya yönelik sömürgeci ve müstemleke politikalarını artırmıştı. Bu politikaları 

kısa zamanda gerçekleştirmek isteyen Alman Gottfried Wilhelm Leibnitz, Fransa ve 

Almanya’yla birlikte hareket ederse Osmanlı Devleti topraklarına kısa zamanda hâkim 

olabileceklerini Fransız Jean Philipe ve Christian de Boinebourg’a iletmiş ancak Fransız 

yetkilikler bu teklifin sadece Almanya’nın kendi güvenlik çıkarlarına hizmet ettiği gerekçesiyle 

reddetmişlerdi.  

1777 yılında Mısır’a seyahat eden De Tott Mısır’daki anarşik durumu Fransız yetkililere 

anlatarak Mısır’ın işgal edilmesi gerektiğini iletmiş ve bu projeler Fransa hükümetince ilerleyen 

yıllarda değerlendirilmişti.   
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1.4. Suriye (la Syrie) 

 

Suriye “kuzey yarımkürede, 32º-37º kuzey enlemleri ile 35º-42º doğu boylamları 

arasında yer almaktadır. Ülke; Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesişim bölgesi üzerinde 

yerleşmektedir. Genel konumu itibariyle Güneybatı Asya ve Orta Doğu olarak adlandırılan 

bölge sınırları içerisine girmektedir. Resmi adı ‘El Cumhuriyetü’l-Arabiyye es-Suriye”62 olarak 

bilinmektedir. Sınır komşuları; kuzeyden Türkiye, doğudan Irak, güneyden Ürdün, batıdan 

Lübnan ve Akdeniz, güneybatıdan İsrail ile olan ülke başkenti Şam’dır.  

Harita: Suriye’nin Dini ve Etnik Grupların Dağılımı 

 

Kaynak: Ayşe Yaşar, Jeopolitik Bakımdan Suriye-Rusya İlişkileri, Marmara 

Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, 2017, s. 36. 

Ülke adı, “ilk defa milattan önce 3000 yıllarında Babiller tarafından batıda Toros 

dağları, doğuda Medya dağları, kuzeyde Ermenistan ve güneyde Babil Devleti’yle sınırlanmış 

coğrafi bölgeyi ifade etmek için kullanılan “Suri” kelimesinden türemiştir. Diğer bir görüşe 

                                                           
62 Ayşe Yaşar, Jeopolitik Bakımdan Suriye-Rusya İlişkileri, Marmara Üniversitesi, Orta Doğu ve İslam Ülkeleri 

Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2017, s. 23. 
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göre bu isim, Lübnan’ın Sur şehrinin adından türemiştir. Üçüncü görüş olarak Suriye isminin, 

Hz. İbrahim’in sülalesinden gelen Dadanoğlu, Asur veya Asuri’den türetildiği”63 iddia 

edilmektedir.  

Suriye, “Batılıların Damascus, Arapların Dımaşk adını verdiği şehrin Hz. Nûh’un oğlu 

Sâm tarafından kurulduğuna dair rivayetler vardır. İslâm fetihlerinden önce Bizans’ın 

hâkimiyeti altında bulunan Dımaşk,64” Doğu Akdeniz’de önemli bir ticaret merkezi olarak 

bilinmekteydi. 

Herodot65’a göre Suriye, “Asuriye’nin kısaltılmış biçimidir. Modern çağ 

akademisyenleri bu sözcüğün kaynağı olabilecek bazı yerel yer adları saptamışlardır. Suriye 

adı ilk kez Yunanca da görülür; ancak Helen öncesi metinlerde ne biçim ne de kullanım olarak 

izine rastlanmamıştır. Herodot; Bizans ve Roma resmî dilinde yer bulan bu Yunanca adın, VII. 

yüzyılda Arap istilasından sonra neredeyse tamamen kaybolduğu” 66  söyler.  

1750-1800 yılları arasında Fransa’da yaşanan soylu, aristokrasi (kilise) ve köylü 

çatışmasından kaynaklanan ekonomik buhranın etkisiyle mevcut hükümet, Suriye’ye yönelik 

sömürgeci politikalara yönelmişti. Özellikle I. Mahmut (1730-1754) döneminde Çarlık 

Rusyası’nın Karadeniz ve Akdeniz’e inme politikasını önlemek için Osmanlı Devleti ile Fransa 

işbirliği yapmak zorunda kalmıştı. Fransa bu durumu lehine çevirmek istemiş ve Suriye’de 

bulunan tüccarlara yönelik uygulanan ağır vergi ve baskıların kaldırılmasını istemişti. Fransız 

tüccarlara sağlanan imtiyazlar daha sonra Osmanlının aleyhine dönmüştü. 

“Fransızların Suriye’deki yönetim ve siyaseti toplumun farklı fraksiyonlara 

ayrılıp parçalanması üzerine bina edilmişti. Bu siyaset ile Fransız yönetimi Suriye’yi 

rahat bir şekilde kontrol ederek yönetmeyi ve toplum içinde Fransız yönetimine karşı 

ortaya çıkabilecek herhangi bir sorunla karşılaşmamayı amaçlamaktaydı. Fransız manda 

                                                           
63 Ayşe Yaşar, a g e., s. 23.   

64 İsmail Yiğit, Memlükler 1250-1517, Kayıhan, İstanbul, 2015, s. 24.   

65 Geniş bilgi için bkz…Furkan Akderin, Herodot…  

66 Bernard Lewis, a g e., s. 30.  
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yönetiminin etnik, mezhepsel ve dini farklılıklar üzerinden yürüttüğü ayrıştırıcı siyasete 

rağmen Suriye halkı içerisinde Fransız manda yönetiminin aleyhine muhalif sesler ve 

hareketler ortaya çıkmaya başlamıştı.”67 

Suriye’de “18. yüzyılın sonlarına doğru başlayan isyanlar ve Fransız ordusunun önce 

Mısır’ı sonra Suriye’yi işgali gibi yaşanan gelişmeler, Osmanlı Devleti’ni oldukça zor duruma 

sokmuştu.68” Osmanlı Devleti’nin “ilk Şam valisi olarak atanan Esad Paşa’nın 1743’ten 1757 

yılına kadar 14 yıl valilik görevi yapmıştı.” Daha sonra “1755 -1790 yılları arasında 35 yıllık 

süre içerisinde Şam Eyaleti’ne idareci olarak 52 tevihat yapılmıştır. Bunlardan 39 tanesi ibkâ, 

13 tanesi tayin şeklinde tespit edilmişti. Dolayısıyla 3 ile 5 yıllık süre içerisinde Şam Eyaleti’ne 

13 vali atanmıştı. Bu valilerin görev süreleri ise 3 aydan 12 yıla kadar değişmişti.69” Elli yıllık 

bir süre zarfında Suriye’de değişen bu valiler Fransız misyonerlerine karşı İstanbul’dan 

aldıkları talimatlar doğrultusunda hareket etmişlerdi. Ancak Fransız misyonerlere karşı 

bölgedeki huzuru sağlayamayan valiler merkeze çağırılmıştı. Dolayısıyla birçok valinin 

değişmesi bölgede zafiyetin oluşmasına ve Fransız misyonerlerin rahatça dolaşmasına neden 

olmuştu.      

Doğu Akdeniz’de bulunan Suriye, Avrupa devletleri tarafından yüzyıllarca doğu 

ticaretinde geçiş güzergâhı olarak kullanılmıştı. Özellikle 1800 yılından sonra, Lübnan, Ürdün, 

Filistin ve İsrail gibi ülkelerinin bulunduğu bölgeler Suriye olarak tanımlanmıştı. Doğu 

Akdeniz’in Asya kapısı olarak da tanımlanan Suriye, bu özelliği ile Batılı devletler arasında 

paylaşılmaz bir duruma gelmişti.    

Osmanlı Devleti’nin 24 Ağustos 1516 yılında Mercidabık Savaşı’yla Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika eyaletlerini merkeze bağlamasıyla birlikte Suriye, önemli Osmanlı eyaletlerinden 

                                                           
67 Ayşe Yaşar, a g e., s. 50. 

68 Ayşe Yaşar, a g e., s. 53. 

69 Mehmet İnbaşı, “Şam Eyaleti ve İdarecileri (1750-1800)”, Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Orta Doğu Dergisi, 

2018, s. 16. 
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biri hâline gelmişti.70 Bahsi geçen eyaletler içinde siyasi, sosyal ve ekonomik açıdan gelişen 

Mısır ve Suriye aynı zamanda Osmanlı Devleti’ni en çok maddi olarak besleyen iki eyalet 

olmuştu.    

Suriye, “XVIII. yüzyılda idari yönden istikrara kavuştu. Bu yüzyılda Şam yönetiminin 

maruz kaldığı en önemli sıkıntılardan biri, 1757’de Surre alayının bedevî saldırısına uğraması 

ve binlerce hacı adayının hayatını kaybetmesidir. İkincisi ise, 1759 yılının Ekim ve Kasım 

aylarında meydana gelen şiddetli depremlerde Şam şehrinin ağır tahribata uğraması71” ve 

Osmanlı Devleti’nin yardım ve restorasyon desteğiyle şehir eski yapısına dönüşmesidir.  

18. yüzyıldan itibaren Osmanlı yönetimi tarafından Suriye toprakları dört farklı 

merkezden yönetildi. Bu merkezler; Şam, Kal’a-i Kerek, Kudüs-i Şerif ve Gazze olarak merkeze 

bağlıydı. Ancak 1760 yılından sonra bölgeye gelen Fransız misyonerler bölgede faaliyetlerini 

artırınca Osmanlı valisi Çelebi Mehmed Paşa (1760) yerel güçlerle iş birliği yaparak bu 

eyaletlerin güvenliğini sağlamıştı. Daha sonra bölgeye vali olarak atanan Vezir Osman Paşa 

(1760-1772), Arap din adamlarına yönetim hakkı vererek yerel güçler arasında denge politikası 

uygulamıştı. Yerel yöneticilerin güçlenmesiyle Şam ve Halepli yöneticiler Avrupa devletleri ile 

ticaret yapmaya başlamıştı. Bu ticareti bir siyasi gelişme olarak değerlendiren Batılı devletler 

özellikle Hıristiyan ve Yahudi tüccarların bölgeye yerleşmesini sağlamışlardı. 

1773-1783 yılları arasında Suriye valisi olan Azmî -zâde el-Hac Mehmed Paşa, Fransız 

tüccarların bölgeye ticaret amaçlı gelmediklerini ve tüccar kılıfında misyoner faaliyetlerini 

gerçekleştirmek için yerel halkı Osmanlı yöneticilerine karşı kışkırttığını merkez İstanbul’a 

bildirmişti. Osmanlı padişahı I. Abdülhamid (1774-1789), bu olaylar üzerine Fransız 

                                                           
70 İsmail Yiğit, a g e., s. 355. 

71 Mehmet İnbaşı, a g e., s. 17. 
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misyonerlerin tutuklanması talimatını vermişti.72 Ancak Batılı devletlerin baskısıyla tutuklanan 

tüccarlar daha sonra serbest bırakılmış ve misyoner faaliyetlerine devam etmişlerdi.   

1775 yılından itibaren Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinde yerel yöneticilerin 

güç kazanmasıyla birlikte yerel gruplar arasında yaşanan gerginlikler, Avrupalı devletlerin 

bölgeye girmesini kolaylaştırdı. Özellikle yerel yöneticiler arasındaki çatışmalar Fransa’nın 

bölgeye yönelik yayılma politikasını kolaylaştırdı. Napolyon Bonaparte komutasındaki Fransız 

donanması önce Malta ve Mısır’ı işgal ettikten sonra Suriye’ye doğru ilerlemiş fakat Akka’da 

Cezzar Ahmet Paşa kuvvetlerinin Fransız ordusunu yenmesi üzerine Fransa’nın bölgeye 

yönelik yayılmacı politikasını geçici de olsa durdurmuştu.73 

Ayrıca 1768 yılında Osmanlı-Rus savaşı ve ardından 1771’de Kırım’ın Ruslar 

tarafından işgali üzerine Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki ordusuna 

yeterince destek sağlayamamıştı. Osmanlı ordusunun bölgeye destek sağlayamadığını gören 

Fransa, bölgedeki yönetim ve güvenlik boşluğundan yararlanarak din adamlarını bölgeye 

göndermiş ve buralarda okullar kurmak suretiyle misyonerlik faaliyetlerine devam etmişti. 

Özellikle Osmanlı Devleti’nin bölgedeki yönetim zafiyetinde faydalanan Avrupalı misyonerler, 

Suriye’deki yerel grupları kendi yanına çekmek için yerel yöneticileri birbirine kaşı kışkırtarak 

isyanlar çıkarmıştı. Bu bağlamda Fransa’nın Suriye topraklarına yayılmasını gören Çarlık 

Rusya’sı 1798 yılında Fransa’ya karşı Osmanlı Devleti ile ittifak kurmuştu. Osmanlı Devleti 

Fransızlara karşı Çarlık Rusya’sı ile iş birliği yaptıktan sonra Fransa tarafından desteklenen 

Mehmet Ali Paşa’yı Suriye’den uzaklaştırmak için harekete geçilmişti. 1839 Nizip Savaşı’nda 

Mehmet. Ali Paşa’yı yenmeleri üzerine tekrar Osmanlı kuvvetleri Suriye’ye hâkim olmuştu.74 

                                                           
72 Gündüz Akıncı, Türk-Frnasız Kültür İlişkileri (1071-1859), Sevinç Matbaası, Ankara, 1973, s. 53.  

73 Cemalettin Şahin, “Suriye”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt-28, Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul, 

2007, s. 212-219. 

74 Enver Ziya Karal, a g e., s. 81.   
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1.5.Libya (la Libye),  

 

Libya, 19 ° E ile 33 ° E kuzey paralellerinde ve Greenwich’in doğusunda 9 ° N ile 25 ° 

N meridyen arasında yer almaktadır. Mevcut Libya, Akdeniz’in güney kıyısında, Afrika 

kıtasının kuzeyinde yerleşen bir Arap ülkesidir. Doğuda Mısır, Güneydoğuda Sudan, 

Kuzeybatıda Tunus, Güneyde Nijer ve Batıda Cezayir ile sınır komşusudur. Libya’nın 

yüzölçümü yaklaşık 1, 775.500 km2’dır. Cezayir ve Sudan’dan sonra yüzölçümü bakımından 

Afrika ülkeleri arasında üçüncü sıradadır. Tibesti ve Eljabal-Alakdar dağlarıyla çevrili olan 

Libya, topraklarının sadece % 5’i ekilebilir arazi olup geri kalanı çöldür.75  

Harita: 1 Libya Haritası  

 

Kaynak: https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00727307/document, Erişim Tarihi, 20.07.2019. 

                                                           
75 François Burgat et André Laronde, la Libye, Editions Puf,  Paris, 2003, s. 9. 

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00727307/document
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Eski Mısırlılar ve Firavunlar, Mısır’ın batısındaki kabileleri "Libyalılar" olarak 

adlandırmışlardır. Çünkü Mısır’ın batısında yaşayan “LIBU” kabilesi bu bölgedeki en güçlü 

kabile olarak biliniyordu. Libya ismi ilk kez 19. yüzyılda Mısır Kralı Merneptah’ına 

tarafından kullanılmıştır.76 

Ancak 19. Yüzyıldan sonra birçok kaynaklarda Trablusgarp olarak ifade edilen Libya; 

çoğunluk olarak yaşayan Berberiler için kullanılmıştır. Libya adının “Lebü” sözcüğünde 

türetildiği de iddia edilmektedir. Ayrıca eskiden Kuzey Afrika’yı tanımlamak için Yunanlılar 

tarafından “lebü bölgesi” olarak tanımlanmaktaydı. Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika eyaletlerinden biri olan Libya 1934 yılında İtalya tarafından Sirenayka olarak 

değiştirilmişse de 24 Aralık 1951 bağımsızlığını ilan ettiğinde ülke adı tekrar Libya olarak 

düzeltilmişti. Ülkede Arapça, İtalyanca, İngilizce, Berberîce gibi diller de konuşulmaktadır.77 

Osmanlı Devleti, bu coğrafyalara hâkim olmadan önce Libya’nın doğusu olan Berka 

bölgesi Memluklu toprakları olarak kabul ediliyordu. Ancak bölge yönetimi ve genel olarak da 

Berka Arapların hâkimiyetindeydi. Libya’nın batısı Tunus merkezli Hafsîler ve güneyi ise 

Evlad-ı Muhammed kabilesi tarafından yönetilmekteydi.78 

 XV. yüzyıldan itibaren Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinin Batılı devletler 

tarafından taciz edilmesi üzerine Osmanlı Devleti’nin, Libya ile ilişkileri başladı. 1510 ve 1519 

yıllarında yerel yöneticilerin Osmanlı Devleti’nden yardım talep etmeleri üzerine Turgut Reis 

ve Kaptan-ı Derya Sinan Paşa komutasındaki ordu 15 Ağustos 1551’de Libya’yı İspanyol 

işgalinden kurtardı. Osmanlı ordusunun Libya’ya 1553 yılında hâkim olması bölge ülkelerinin 

güvencesi açısından çok önemli bir gelişme olmuştu.79 

                                                           
76 François Burgat et.., a g e., s. 17.  

77 Abdullah Erdem Taş, “İspanyol İşgalinden Osmanlı Fethine: 16. Yuzyılın ilk yarısında Trablusgarp’ta Türk 

Direnişi”, İslam Araştırmaları Dergisi, Cilt-2, Sayı-1, Aralık 2016, s. 32-50.   

78 Cantürk Caner, “Devrimler, Kaos Ve İstikrar Arayışları İçinde Libya: Tarihsel ve Yapısal Bir Analiz”, 

Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Dergisi, Sayı-6, 2018, s. 46. 

79 Abdulhamit Yıldız, a g e., s. 113.  
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 Libya’yı İspanyol işgalinden kurtaran Turgut Reis komutasındaki ordunun tamamı Türk 

kökenli olan yeniçeri ve leventlerden oluşuyordu. Bu yeniçeri ve leventlerin ilke olarak 

evlenmemeleri gerekiyordu. Fakat buna rağmen bölgede uzun süreli kalmalarından dolayı yerel 

kadınlarla evlenmişlerdi. Bu izdivaçlardan doğan erkek çocukları da “kuloğlu” adı verilen 

Türk-Arap karışımı yeni bir neslin ortaya çıkmasına neden olmuş ve bu kuloğulları bölgenin 

Türklere karşı sempatisinin gelişmesinde önemli bir rol oynamışlardı.80 

 Libyalı ünlü Tarihçi İbn Galbûn’a göre; Libya Kanuni Sultan Süleyman döneminde, 

İspanyol işgalinden kurtardıktan sonra ülkeye refah ve huzur gelmiş ve halk ekonomik 

sıkıntıdan bir nebzede olsa rahatlamıştı.81 

Fransa, XVII. yüzyılda Akdeniz ticaret yollarına sahip olan İngiltere’ye karşı Kuzey 

Afrika ülkelerine sahip olarak rakibine darbe vurmak istiyordu. Bu amaçla Fransa Kralı XV. 

Louis, 1745 yılında Muhammed Paşa El Karamanlı’ya (1745-1754)  mektup yazarak 

Fransızlarla işbirliği yapılması halinde kendisine destek vereceklerini belirtti. Ancak bu 

politikaya karşı çıkan Libyalı denizciler Osmanlı Devleti’nden yardım istediler. Fakat 24 

Temmuz 1754’te Muhammed Paşa ölünce oğlu Ali Muhammed Paşa Elkaramanlı (1754-1793)  

tahta geçti ve Osmanlı Devleti ile işbirliği yaptı. Ancak Fransız komutan Mr. Ange’nin bölgeye 

atanmasıyla birlikte Libya sularındaki Fransız ticaret gemilerine saldırlar artmış ve bunun 

üzerine Fransa 7 Temmuz 1766’da filosunu Tripoli limanına göndererek Libya’ya karşı savaş 

başlatmıştı.82 

XV. Luois’in vefatı üzerine tahta XVI. Louis geçti. XVI. Louis’i tebrik eden Libya Kralı 

Ali Muhammed Paşa Elkaramanlı’nın bu jestine karşı Fransa kralı 1774 yılında bölgeye bir 

                                                           
80 Al- Djbarti, a g e., s. 56. 

81 Ahemet Kavas, Osmanlı-Afrika İlişkileri, Kitabevi, 2011, s. 116.; Ayrıca bkz…, Türkkaya Ataöv, a g e., s. 96. 

82 Shalluf Hadi, Les relations internationales entre la France et la Libye,  Thèse doctorale université de Reims 

champagne-ardenne, Paris, 1991, s. 36. 
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heyet göndererek 2 Aralık 1774 - 78 Trablus Antlaşması yaparak Kuzey Afrika’daki yayılmacı 

politikalarına başladı.83 Ali Muhammed Paşa’nın ölümü üzerine tahta geçen Ali Borghol Paşa 

(1793-1795) döneminde de Fransızlara verilen imtiyazlar devam etti. Ayrıca Akdeniz’deki 

Fransız gemilerine yönelik korsanlık eylemleri Avrupa ticaretine ciddi zararlar veriyordu. 

Bütün bunları korumak için Fransa, Kuzey Afrika ülkeleri olan Cezayir, Tunus ve Libya’da 

siyasi ilişkilerini artırmak, sömürgeci politikalarını uygulamak ve çıkarlarını korumak için 

konsolosluklar açmaya itti. 

Fransa ve Libya arasında yapılan Trablus Antlaşması’na göre Libyalılar Fransız 

gemilerine serbest hareket etme hakkı verecek ve güvenliğini sağlayacaktı. Fakat Mayıs 1781 

yılında Fransız Komutan Engen anlaşma maddelerin yetersiz bulmuş ve anlaşmanın 

maddelerini yenilenmesini Ali Paşa’ya iletmişti. Trablus Antlaşması’nın 30. ve 31. maddesine 

göre; Libya Limanlarına Fransız gemilerinin giriş çıkışları ve limanda kalması halinde ücret 

ödenilmeyecekti. Özellikle de diğer ülkelere bu imtiyazlar tanınmayacak ve böyle bir durum 

karşısında Fransız yetkililerle irtibata geçileceği hususunda bir madde de eklenmiştir.   

Harita: 18. Yüzyılda Libya Üzerinde Diğer Bölgelere Giden Ticaret Yolları   

 
Kaynak : le-cartographe.net, Erişim Tarihi: 15.08.2019 

                                                           
83 Shalluf Hadi, İbid, s. 52.  
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1789 yılında ilk Fransa’nın resmi temsilcileri Levant ve Barbary’e gelerek görevlerine 

başlamışlardı. Levant ve Barbary Limanları Avrupalı tüccarlar tarafından “L’Échelle84” olarak 

adlandırılıyordu. Özellikle Fransız, İngiliz, Hollandalı, İtalyan konsolosluklar, misyonerler ve 

komisyon görevlileri burada bulunuyordu.  

 Genel olarak XVIII. yüzyılından itibaren Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya çeşitli 

amaçlarla yerleşen Avrupalı misyonerler, yerel yöneticileri Osmanlı yönetimine karşı 

kışkırtıyorlardı. Bu gelişmelerle birlikte değişen ekonomik dengeler, Libya’nın yerelden 

yönetilmesi sebep olmuştu. Bu bağlamda 1611 yılından itibaren Osmanlı yöneticiler ile 

“dayı”lar bir araya gelerek Libya’nın yönetimini dayılara bırakılması konusunda anlaşmıştı. 

Hatta Libya limanlarında bulunan İngiliz, Fransız ve İspanyol gemilerinin korunması için 

dayılarla anlaşmalar yapılmıştı. Osmanlı Devleti’nin kendi içinde yaşadığı sıkıntılar sebebiyle 

Libya’ya yeterince destek verememesi sonucunda, Ahmet Paşa Alkaramanlı, Osmanlı 

yönetimine son vermiş ve dayılar yönetimde tek başına söz sahibi olmuştu.85 Ahmet Paşa’nın, 

Avrupa tarzı yaşama önem vermesi Avrupalı tüccar ve misyonerlerin işlerini kolaylaştırmış ve 

ülkede serbest dolaşım hakkı elde etmişlerdi. Ayrıca Osmanlı Devleti’ne karşı Fransa’dan 

destek istemesi üzerine Osmanlı valisi Yusuf Paşa ile Ahmet Paşa arasında gerginlik 

yaşanmıştı. 1790 yılında Fransa’nın kışkırtmasıyla Ahmet Bey’in Libya sularından geçen 

Amerika ticaret gemilerinden (gemi adı: Philadelphia) fazla vergi istemesi üzerine bölgede 

                                                           
84 Levant ve Barbary limanlarına uygulanan bir deniz ticareti terimidir. Geniş Bilgi için bkz… 

Daniel Sabatier, La Nation française en Égypte, essor et déclin d’une Échelle (1673-1793), 

Université de Droit, d’Économie et de Sciences Sociales de Paris II, Paris, 1976, s. 10. 

 
85 Joseph Ki-Zerbo, a g e., s. 89. 
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tansiyon yükselmişti. Ahmet Bey’in bu talebi Amerikalılar tarafından saldırı olarak kabul 

edilmiş ve Tripoli’yi kuşatmışlardı.86 

Bu gelişmeler karşısında Osmanlı Devleti, vali Yusuf Paşa’ya destek göndererek 

bölgedeki gerginliği azaltmaya çalışmıştı. Ayrıca 1750 yılından itibaren Osmanlı Devleti’nin 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika eyaletlerine yönelik yeterince destek verememesi, Avrupalı 

misyonerlerin etkili olmaya başlamısına neden olmuştu. 1787 yılında es-Senusi tarikatı 

ülkedeki Avrupalı misyonerlere karşı bir çağırı yaparak bölgedeki misyonerlere karşı direnç 

gösterilmesini istemişti. Ancak 1793 yılında Karamanlılar ile es-Senusi tarikatı arasındaki 

yaşanan çatışma misyonerlerin aleyhine olmuştu. Özellikle de ülke genelinde misyoner kılığına 

giren tüccarların yerel halkı kışkırtmasıyla kabileler arasında çatışmalar çıkmış ve Libya eski 

gücünü kaybederek dışa bağımlı bir ülke haline gelmiştir.87 

 XIX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerinde 

kendi çıkarları yönünde mücadele eden İsveç, Amerika, Sardunya, Napoli, İngiltere ve Fransa 

bir an önce Libya’ya hâkim olmak istiyorlardı. Ülke genelinde giderek artan isyanlar İngiliz ve 

Fransız kuvvetlerinin yardımıyla durdurulmuştur. Böylece Libya, İngiltere ve Fransa yönetimi 

altına girmiş oluyordu. Libya yönetiminin 1802 yılında, Amerika ve Mısır’a karşı yapılan 

savaşlarda Fransa’nın yanında yer alması ülkeyi ciddi ekonomik sıkıntılara sokmuştu.88 1832 

yılında Osmanlı Devleti’nden yardım isteyen bazı yerel güçler Karamanlı yönetimini 

uzaklaştırmak istediler. 1856 yılına kadar süren bu çatışmalar Fransa ve İngilizlerin devreye 

girmesiyle ikinci Karamanlı Devleti kurulmuş ve çatışmalar sona ermişti.89 Ancak Fransa’nın 

ülkedeki köle ticareti devam etmişti.  

                                                           
86  Shalluf Hadi, a g e., s. 45. 

87 Abdullah Erdem Taş, a g m., s. 37.   

88 Nurettin Ceviz, “Libya Tarihine Kısa Bir Bakış”, Ortadogu Analiz, Cilt-3, Sayı-27, Mart 2011, s.81. 

89 Orhan Koloğlu, “Libya (Osmanlı Dönemi)”, İslam Ansiklopedisi, Cilt-XXVII, Ankara, 2003, s. 179. 
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Aşağıdaki tabloda 18. yüzyılda köle ticaretindeki insanların sayısı;  

Yıllar Kadın Köle Sayısı Erkek Köle Sayısı 

1723  70.430 

1724 34  

1726 130  

1727 112 1 

1761 300 718 

1762  1.250 

1781 4700  

1788 53.000  

1799 90.000  

1802  88.000 

Kaynak: Anaam Charfeddıne, Introduction à l’histoire sociale et économique de 

Tripoli: ses fondations civiles et commerciales, Centre libyen des études historiques, Tripoli, 

1998, s. 88. 

 Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik yayılmacı politikasında Libya’yı 

önemli bir tampon bölge olarak düşünmesine rağmen Osmanlı Devleti’nin bu coğrafyalardaki 

hâkimiyetinden dolayı XIX. yüzyılın ikinci çeyreğine kadar ülkeye girememişti. Ancak 

Libya’ya gönderdiği tüccar kılığındaki misyonerler ülke içinde kaos oluşturmaya çalışmıştı. 

Özellikle Osmanlı-Rus Savaşı’nın verdiği maddi zararlar Osmanlı Devleti’nin Libya’ya yeterli 

destek sağlayamamasına neden olmuştu.  

Genel olarak, on sekizinci yüzyılda Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasındaki 

ilişkiler diğer emperyalist devletlerin kışkırtmaları sonucu gerginliklere neden olmuştu. Ancak 

iki ülke arasındaki bu gerilimleri en aza indirmeye çalışan konsolosların önemli diplomatik 

roller üstlendikleri söylenebilir.  

 



 
 

55 
 

1.6.Tunus (la Tunisie) 

 

Harita: Tunus ve Trablusgarp Haritası 

  
Kaynak: BOA, A. MKT. HR  20. 

Tunus, Akdeniz’e kıyısı olan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında en küçük 

yüz ölçümü sahip ülkedir. Ülke, tarihî süreç içerisinde Berberiler, Kartacalılar ve Romalıların 

hâkimiyeti altına girmişse de daha sonra Arapların işgaliyle halkı Müslümanlığı seçmiştir.90 

Fakat İspanyolların yerel güçlerden Hafsî’yi desteklemesiyle birlikteTunus, 1534 yılına kadar 

İspanyol hâkimiyetinde kalmıştır. Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

ülkelerine yardım etmesiyle Tunus’un önde gelen yöneticileri Osmanlılardan destek 

istemişlerdi. Tunusluların yardım çağrısı üzerine Barbaros Hayreddin Paşa, Tunus’a girerek 

                                                           
90 Abdulhamit Yıldız, a g e., s. 101.  
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bölgeyi İspanyol işgalinden kurtarmıştı.91 Osmanlı yönetimi diğer Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika ülkelerinde uyguladığı yönetim şeklini Tunus’ta da uygulamıştır. Tunus’un yönetimi 

1573 yılından itibaren İstanbul merkeze bağlanmışsa da Avrupalı misyoner tüccarların 

kışkırtması ve Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla özerk bir yönetim statüsü kazanmıştır.92  

Cihan Yemişçi “1618-28 Arası Osmanlı Venedik İlişkileri” adlı yüksek lisan tezinde, 

Tunus’u ilk Portekizlilerin aldığını ifade eder. Öyle ki Venedik 1573’te Kıbrıs’ın fethini tanıyan 

antlaşmayı yapmıştı. 1574’te Osmanlı donanması Tunus’u Portekiz’den almış ve Portekizler, 

Tunus’a kadar olan Cezayir, Fas ve Libya ülkelerinin egemenliğini Osmanlı deniz donanmasına 

bırakmak zorunda kalmıştı.93 Ancak 1728’de Fransız donanması limana gelerek şehri top 

ateşine tutmuş ve kısa bir süre sonra Fransız askerleri şehre girmişti. Başkente giren Fransız 

kuvvetleri yerel yöneticilerle anlaşarak sömürgeci faaliyetlerine başlamışlardı. 

Böylece Tunus dış güçlerin hâkimiyetine altına girmiş ve buradaki dört bine kadar 

Osmanlı askerleriyle sürekli çatışmışlardı. Böylece dış güçlerin de etkisiyle yerel güç olan 

“dayı”lar yönetimi ele geçirerek Osmanlı yönetimine son vermişlerse de Osmanlı kuvvetleri 

diğer kabilelerin desteğiyle tekrar “dayı”ların yönetimine son vererek yönetimi ele 

geçirmişlerdi. Bu durum karşısında Tunus’un Fransız Konsolosu Caullet Paul (1752) bölge ile 

ilgili verdiği rapor üzerine XV. Louis, Caullet’u geri çağırarak yerine Ange De Gardane 3 

Ağustos 1756’da Trablus’a göndermişti. Ange De Gardane’ın Frnasa’ya bölgeyle ilgili 

gönderdiği rapor şöyledir:  

“Ali Paşa çok genç, tecrübesi az ve herhangi bir işi bitirmekten acizdir. Onunla 

ancak iki haftada bir görüşüyoruz. Görüşme vakti yaklaştığında odası ahaliden şikâyet 

içen gelenlerle dopdolu oluyor. Öyle ki biz konsolosların şikâyetlerini dinleyecek yeteri 

                                                           
91 Joseph Ki-Zerbo, a g e., s. 116. 

92 Seydi Toprak Vakkas, “Osmanlı Yönetiminde Kuzey Afrika: Garp Ocakları”, Türkiyat Mecmuası, Cilt-22,  

2012, s. 226-237. 

93 Cihan Yemişçi, 1618-28 Arası Osmanlı-Venedik İlişkileri (6004 no’lu ahkam defterine göre), Selçuk 

Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, Yüksek Lisans, Konya, 2009. s. 42.  
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kadar vakti olmuyor. Devlet işlerinden de hiç anlamıyor. Biraz da korkaktır. Herhangi 

bir iş hususundaki görüşünü uygulayamıyor; çok yumuşak huylu. Yaptığı iş onu 

hakikaten çok üzüyor; özellikle bir ricayı, talebi geri çevirmek zorunda kaldığında çok 

canı sıkılıyor. Kalede bir çocuk gibi yaptığı işi pek umursamıyor. İki Kâhyası yani 

yardımcıları, Ordu Komutanı, Bahriye Reisi, iki Hazinedarı, Tersane Komutanı, 

Baruthane Emini ve Beytülmal Emini hepsi Paşa gibi genç mühtedilerdir. Divana 

gelince o müsemması olmayan bir isim gibidir. Vilayet kıtlık sebebiyle iktisadi açıdan 

cidden kötü durumdadır. Fakat Nakîbü’t-tüccar’ın (Gümrük Emini) iktisadi hususlarda 

düşüncesini eyleme geçirebileceği bir serbestisi yoktu. İç bölgeler ise Paşa’nın acizliği 

yüzünden karmakarışık ve isyan halindeydi. Bu durum sebebiyle Fizan ve Gadames’ten 

gelen kervanlar da durdu. Oradan başkente köle, altın, devekuşu tüyü vs. geliyor ve 

başkentten de oralara Avrupa’dan gelen mallar taşınıyordu.”94 

Hüseyin bin Ali Paşa’nın 1725 yılından beri Tunus Valisi olarak otuz yıl boyunca 

iktidarda kalmasına rağmen, Avrupalı misyonerlere karşı herhangi bir direniş göstermemiştir.  

Bu durum karşısında Hüseyin Paşa’nın yeğeni Ali Paşa görevden uzaklaştırmıştı. 1755 yılında 

Hüseyin bin Ali Paşa ve oğulları Cezayir ordusundan destek alarak Ali Paşa’yı öldürmüş ve 

1756 yılında Mehmet Bey’i vali olarak görevlendirmişti. Fransız Konsolosu De Lancey’in 1765 

yılında verdiği rapor çok ilginç bilgiler içermekteydi.  

“Trablus bahriyesi çökmüştür. Daha önceki gücüne geri dönemez. Bahriye 

mevcudu: 3 sünbük (şebek) ki üzerindeki top sayısı 20’yi geçmez. 5 tane de kalyon ki 

bunların üçünü Fransa, Malta ve Venedik daha sonra ele geçirmiştir. Eyalet Divanı’nın 

bir otoritesi yoktur. Divan ve garnizonun vilayette sadece sureta bir heybeti var. Zira 

şimdiki Paşa’nın fıtraten idareci/melik olan dedesi ve babası bunları kontrol altına alıp 

etkisizleştirmişti. Ve böylelikle hükümet tek elde, Karamanlı Ailesi ve Paşasında 

toplanmıştı. Fakat zamanında güçlü idareciler bunlara boyun eğdiği ve ahali ile 

yabancılara burada eşit muamele ve kanunlar uygulandığı için insanlar bu iki 

müesseseyle övünürdü. Efendilerin gasp ettiği haklar dolayısıyla ahali buralara 

minnettarlıkla karışık bir saygı/huşu duyarlar. Şimdi ise işler değişmiştir. İşler bir 

şekilde yürüdü ve eyalet idaresi bundan 12-13 sene evvel şimdiki Paşa, Ali’ye geçti. O 

Karamanlı ailesinin üçüncü paşasıdır. Paşa, iyi ahlaklı ve güzel hasletlere sahip birisidir. 

Fakat tabiatında zayıflık, utanma, cömertlik, kabalık, idarecilik hususunda tembellik, 

atalet hepsi iç içe geçmiş durumdadır. Kendisine taalluk eden işlere gereken ihtimamı 

göstermiyor; aklını veremiyor. Vaktini devamlı kaledeki 500-600 mühtedinin arasında 

geçiriyor. Bunlar, Paşa’nın nüfuzunu sonuna kadar kullanıyorlar. Onu ele geçirmişler; 

hatta onun emir verme yetkisini bile gasp etmişlerdir. Çıkan bir emri, canları isterse 

değiştirirler, iptal ederler. İşledikleri bütün kötülükleri de Paşa’nın üstüne yıkarlar. 

Kendi şahsi işlerini bile onun üzerinden yaparlar. Onlar arasından birisi takdir edilecek 

bir şey yapsa hemen öne çıkıp elini göğsüne koyup “ben yaptım” der. Fakat bir işin 

                                                           
94 Abdullah Erdem Taş, Osmanlı Garp Ocaklarından Trablusgarp Eyaleti: Karamanlılar Dönemi (1711-1835), 

İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 

2016, s. 217.   
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Paşa’yı kızdıracağını hissederlerse hemen ondan gizlerler. Bu mühtediler ne zaman 

huzura çıksalar Paşa’dan istediklerini alırlar. Ne var ki onların en belirgin özelliği 

verdikleri sözde, taahhütte durmamak; onu bozmaktır. İşte bu da vilayetin her tarafında 

homurdanmalara sebep oluyor. Ticari işlerin bozulmasının kaynağı da bunların bu 

yaptıklarıdır. Yol kesiciler de buradan neşet etmiştir. Korsanlar da deniz gazalarından 

elde ettikleri ganimetten paylarını bekleyen bu kaledeki uluçları gözetmek 

zorundadırlar. Zira onların teklifiyle Paşa tarafından silahlandırılırlar ve denize 

açılırlar.”95 

Fakat Mehmet Bey’in Fransız Konsolos Louis de la Motte d’Ariès’ye (1777) verdiği 

imtiyazlar yerel halkı isyana sürüklemiş ve Hammuda Paşa’nın yönetime el koymasıyla (1782-

1814) Tunus’ta tekrar huzur sağlanmıştır.96  

Tunus Sancak beylerinin yönetimi ele geçirmesiyle diğer yerel güçler tekrar ayaklanmış, 

bunun üzerine üçlü bir yönetim kurulmuştur. İlk başta iyi anlaşsalar da dış destekli olan 

“dayı”lar yönetimi diğer iki yönetime karşı sürekli zorluklar çıkarmışlardır. Ancak Hammuda 

Paşa’nın (1788-1824) beylerbeylik ve vatan sancak beyliği yönetimini ele geçirmesiyle ülke 

refaha kavuşmuşsa da Fransa ve Napoli devletleri ülke içinde sürekli yerel güçleri birbirine 

düşürmeye çalışarak yönetimi tekrar ele geçirmek istemişlerdir.97 

  

                                                           
95 Abdullah Erdem Taş, a g e., s. 219.  

96 Aziz Samih İlter, Şimali Afrika’da Türkler, Vakit yayınları, İstanbul, 1936, s. 65. 

97 Al-Djbarti, a g e., s. 256. 
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Grafik: 1770-1806 Yılları Arasında Fransızların Baskıcı Yönetimi Sonucu Tunus 

Nüfusunu Gösteren Grafik 

 

 
Kaynak: Valensi Lucette, “Calamités démographiques en Tunisie et en Méditerranée 

orientale aux XVIIIe et XIXe siècle”, In: Annales, Economies, sociétés, civilisations. 24ᵉ année, 

N. 6, 1969, Paris, s. 1540.  

Gravikten de anlaşılacağı üzere Fransa’nın Tunus üzerindeki baskıcı yönetimi, yerel 

halk üzerinde ekonomik sıkıntılara neden olmuş ve bu sıkıntılar bölgede veba hastalığının 

yayılmasına sebep olmuştur. Özellikle 1770-1800 yılları arasında çocukları etkileyen veba 

hastalığı yüzlerce insanın ölmesine neden olmuştu.  Böylece, 1784 yılında Tunus halkı doğu-

batı yönünde göç etmek zorunda kalmıştı. Osmanlı Devleti 1793 yılında doktor ve ilaç yardımı 

yaparak hastalığın yayılmasını engellemişti.98  

                                                           
98 Valensi Lucette, a g e., s. 154.  
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Tunus, diğer kıyı ülkeleri gibi korsanlık ve köle ticareti için müsaitti. Osmanlı 

Devleti’nin bir eyaleti olan Tunus, ilk başlarda merkezle iş birliği yapmışsa da daha sonra dış 

güçlerin kışkırtmasıyla Tunus’taki Osmanlı yönetimine karşı mücadeleye girmişti. Yerel güçler 

arasında yaşanan bu çatışmalar Fransız ve diğer Avrupalı devletlerin ülkeye girmesini 

kolaylaştırmıştı.  

 XVIII. yüzyıldan itibaren Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerini eyalet yönetimiyle 

yöneten Osmanlı Devleti, XIX. yüzyıla geldiğinde dış ve iç güçlerin çıkardığı problemlerle 

iyice zayıflamış ve Tunus’u, Fransa ve İtalya’nın yönetimine bırakmak zorunda kalmıştı. 

Fransa ile Almanya arasındaki 1870 Alsace-Loraine Savaşı’nı kazanan Bismark, Fransa’yı 

Avrupa’dan uzaklaştırmak istemişti. Ülke içindeki yerel güçlerin birbirlerine karşı isyanlarını 

fırsata çeviren Fransa, 1881’de Tunus’a hâkim olmuştu.99  

 

  

                                                           
99 Hikmet Naci, Tarih Boyunca Kuzey Afrika ve Berberiler, Sulhi Garan Matbaası, İstanbul, 1955, s. 99. 
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1.7. Cezayir (l’Algérie) 

 

Cezayir, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında geniş yüz ölçümüyle Fas, 

Moritanya, Mali, Nijer, Libya ve Tunus’la sınırları olan bir ülkedir.  Birçok kaynakta Cezayir; 

Moritanya, Aslanlar Krallığı, Berberi Krallığı, Yaşamın Olduğu Yer, Küçük Afrika, Berberiler 

ve Berberistan gibi farklı şekillerde ifade edilmişti.100  

Cezayir, geniş yüz ölçümüyle birçok medeniyetlere ev sahipliği yapmıştı. Özellikle 

Arap hâkimiyetinden sonra ülke üç farklı yönetime ayrılmıştı. Zeyyaniler Cezayir’de, Meriniler 

Mağrip’te ve Hafsiler Tunus’ta varlıklarını sürdürmüşlerdi. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

ülkelerinde kendi yönetimlerini kurmalarına rağmen bugünkü gibi sınırları kesin olarak 

çizilmemişti. 101 

VIII. yüzyıldan XVI. yüzyıla kadar yani Osmanlı hâkimiyetine kadar Cezayir toprakları 

üzerinde birçok devletlerin kurulduğu bilinmektedir. 1574 yılında Osmanlı hâkimiyetine giren 

Cezayir, ilk başta Garb Ocağı olarak tanımlanmıştı. Fakat beylerbeyliğin sona ermesiyle; 

Cezayir Ocağı, Tunus Ocağı ve Trablusgarp Ocağı olarak üçe ayrılmıştı. Ayrıca Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika ülkeleri Osmanlı merkez yönetimine bağlı iken Fas ve Marankuş ocak sistemi 

dışında kalarak ilişkilerini yürütmüşlerdi.102 

XV. yüzyılın son çeyreğinde İspanyollar tarafından işgal edilen Mağrib’in, Osmanlı 

Devleti’nden yardım talep etmesi üzerine Barbaros Kardeşler, önce Midilli Adası’nı Rumlardan 

daha sonra Mağrip’i İspanyollardan geri alarak yönetimi yerel güçlere bırakmıştı. 

1659 yılından itibaren Cezayir, “Osmanlı tarafından doğrudan yönetilen bir eyaletten, 

özerk bir eyalet haline geldiği geçiş dönemiyle, gerçek güç, paşadan 1671’den sonra dayı adını 

                                                           
100 Sander Rang, Fondation de La Regance D’Alger, Paris, Maulde et Renou, 1837, s. 12. 

101 Joseph Ki-Zerbo, a.g.e., s. 182. 

102 Sander Rang, a.g.e., s. 18. 
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alan ve yabancı kaynaklarda dey şeklinde geçen yerli bir yöneticinin eline geçti.”103 Osmanlı 

Devleti tarafında üç yıllık periyotlarla bölgeye gönderilen valiler veya paşalar 1729 yılına kadar 

aralıksız olarak bu işlemlere tabi kılınmışlardı.  Fakat giden paşa ve valiler dış misyonerler 

tarafından öldürülünce yerel valiler ile ülke yönetilmeye başladı. 

Cezayir’i Yöneten Dayılar 1750-1800104 

Adı Soyadı Görev Yılı  

Mehmed Dayı  1766 

Hasan Dayı  1791 

Mustafa Dayı  1798 

Ahmed Dayı  1805 

 

 1715 yılından itibaren Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerine yeni bir kültür getiren 

Osmanlı Devleti, özellikle Hızır ve Oruç Reislerin kurduğu yönetim anlayışı ve kültürel 

kaynaşmayla Osmanlıya olan ilgiyi artımışlardı. Ancak 1752 yılında Fransız Amiral Du 

Revest’in Cezayir’e gelmiş ve Fransa Konsolosu De Grasse’ın Osmanlı ve İngiltere 

temsilcilerine karşı dikkatli olmasını bildirmişti. Fransa Akdeniz’de etkili olmak için Kuzey 

Afrika ülkelerine sahip olması gerektiğini düşünüyordu.   

Fransa 1756-1763 yılları arasında İngiltere ile yaptığı Savaşı kaybetmiş ve donanması 

tahrip olmuştu. 1764 yılında Fransız Dışişleri Bakanı César Gabriel de Choiseul-Chevigny ve 

Akdeniz’den sorumlu komutan Maréchal Jean-Baptiste Jourdan (1762-1833) donanmanın 

                                                           
103 Elem Eyrice, Cezayir’in Fransız Sömürgeciliğine Karşı Yürüttüğü Bağımsızlık Mücadelesi, Ege Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı, İzmir, 2008. s. 66. 

104 Seyfullah Aslan, Akdeniz’de Cezayir Korsanlığı (1770-1830), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı, İstanbul, 2012, s. 31.   
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yeniden inşası için talimat vermişti. 1778 yılan kadar Fransa Deniz donanması tamamlanmış ve 

İngiltere’ye karşı savaşacak duruma gelmişti. Ancak 1785 yılında İngiltere tarafından 

Akdeniz’de bombalanan Fransa donanması tekrar iflas etme duruma gelmişti. Fakat Fransa 

hükümetinin İngilizlere karşısında yenilmesi üzerine 1793 yılında donanmasını yenilemiş ve 

Akdeniz’de İngilizlere karşı rakip olacak duruma gelmişti.105  

1789 Fransız İhtilali’nden önce ülkede yaşanan iç karışıklıklar Fransa’nın Akdeniz 

donanmasına karşı yapılan korsanlıkları önleyemiyordu. Bu durum Cezayirli ve İngiliz 

korsanlara bir fırsat doğuruyordu. Özellikle İngiltere tarafından desteklenen Cezayirli korsanlar 

sürekli Fransız gemilerine saldırıyordu. Bu durum karşısında 1788 yılında Fransa’nın Partenope 

gemisi Cezayir’in ticaret gemisini batırmıştı. Bu olay Cezayir ile Fransa arasında gerginliğe 

neden olmuştu. Ancak Fransa kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak batırılan geminin 

parasını Cezayir hükümetine ödemeyi kabul etmişti.         

Fransa ile Cezayir arasındaki yaşanan gerginliği fırsata çevirmek isteyen diğer bir 

sömürge ülkesi olan İspanya 1791 yılında Vahran’ı Cezayir’e teslim etmişti. Cezayir hükümeti 

İspanya’nın bu yaklaşımına karşılık olarak İspanyol tüccarlara serbest ticaret hakkı tanımıştı. 

Fakat Fransa bundan rahatsız olmuş ve İspanyolların ülkeden gitmesi için Osmanlı valisi ve 

yerel yöneticiler ile işbirliğini artırmıştı. 

1798 yılında Napolyon Bonaparte’ın Mısır’ı işgal etmesi üzerine Osmanlı Devleti 

Cezayir korsanlarıyla işbirliği yaparak Fransız donanmasını ele geçirmek için yardım etmişti. 

Ayrıca Osmanlı hükümeti Beylerbeyi Hasan Paşa’ya bir mektup göndererek Fransızların 

Cezayir’e saldırma ihtimaline karşı Fransız Konsolosu Kont Deval’ı takip etmelerini ve tedbirli 

olmalarını istemişti. Ancak Cezayir’de bulunan Fransız tüccarlar, yerel yöneticilere yalan 

bilgiler vererek Osmanlılara karşı güvensizlik oluşturarak halkı kışkırtmıştı. Bu iddialara 

                                                           
105 Tuncay Karakaçan, Cezayir’in Fransız İşgali 1830-1871, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Traih 

Ana Bilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı, Ankara, 2004, s. 43.   
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inanan Cezayir hükümeti, Fransa ile olan ilişkilerinin bozulmaması için Osmanlı Devleti 

tarafından gönderilen mektubu dikkate almamıştı. 

Ayrıca Cezayirli korsanların 1783 yılında Akdeniz’de İspanyollara karşı kazandığı 

deniz zaferi, Cezayir hükümetine Cebelitarık Boğazı’ndan serbest geçme hakkı tanımıştı. 

Cebelitarık Boğazı’ndan serbest dolaşım hakkı elde ettikten sonra Cezayir deniz donanması 

Akdeniz’de iki ABD gemisine el koymuştu. Böylece Osmanlı Devleti ile ABD ilk kez karşı 

karşıya gelmişti. Dolayısıyla Cezayirli gemiciler, ABD’nin Avrupa ve Doğuya yönelik 

ticaretine ağır darbe vurmuştu. Bu durum karşısında 5 Eylül 1785 yılında ABD’li yöneticiler 

Cezayir’e vergi vermeyi kabul etmiş ve karşılığında Akdeniz’de dolaşım hakkı kazanmıştı. 

ABD hükümeti 1812 yılına kadar Osmanlı Devleti’ne (Cezayir) vergi vermişti.  

Osmanlı Devleti’nin, bu coğrafyalarda uyguladığı yönetim anlayışı olan “millet sistemi” 

Cezayir’de de etkili olmuştu. Böylece ülkede yaşayan gayrimüslim gruplar kendi kültürlerini 

rahatça yaşaya bilmişlerdi. Bu anlayış Osmanlı Devleti’nin kısa zamanda yerel halk tarafından 

sevilmesine ve benimsenmesine yardımcı olmuştu. Ancak bu Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’da ticaret yapan gayrimüslimlerin bölgeye yayılmalarını kolaylaştırmıştı. XIX. 

yüzyıldan itibaren gerileyen Osmanlı Devleti, Cezayir’deki askerî gücünü geri çekmek zorunda 

kalmış ve bu husus Fransız misyonerlerin bölgeyi işgal etmesinde etkili olmuştu.106    

Fransa, XIX. yüzyılın başından itibaren başlattığı kolonileşme projesini, Osmanlı 

Devleti’nin Cezayir’e yönelik desteklerin zayıflamasıyla yani 1830’lardan sonra yeniden 

uygulamaya başlamıştı. Cezayir’deki kolonileşme projesine karşı, yerel güçlerden Abd el 

Kader tarafından başlatılan “Cezayirli Müslümanlara kendilerini boyunduruk altına almak 

isteyen bütün düşmanlara karşı bir araya gelinmesi çağrıları” yetersiz kalmış ve Fransa yaptığı 

katliamlarla Cezayir’i işgal etmişti.107 

                                                           
106 Türkkaya Ataöv, a.g.e., s. 132. 

107 Jacques Frémeaux, “Abd el-Kader, chef de guerre (1832-1847)”, Erişim Tarihi; 15 Eylül 2017, saat: 22:35.  
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Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika eyaletlerinde Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla 

birlikte bölgedeki yerel güçleri yanına çeken Fransa, daha sonra kendi dil ve kültürünü yaymak 

için misyonerler yerleştirmişti. 1866 yılının verilerine baktığımızda Cezayir’e yerleşen 273 

papaz, ülkenin 187 farklı bölgesinde misyonerlik faaliyetlerini sürdürmüştü.108 

Fransa’nın, XVII. yüzyıldan itibaren Cezayir’e yönelik uyguladığı yayılmacı 

kolonileşme faaliyetleri, XVIII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Papalık tarafından da 

önemsenmiş ve destek verilmişti. Fransa’nın yayılmacı kolonileşme faaliyetlerini yakından 

takip eden Papa XIII. Léon, “Cezayir 200 milyon ruhun yaşadığı Afrika’ya giriş kapısıdır.” 

ifadesiyle tüm sömürgeci devletlere destek vermişti. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da daha 

kolay misyonerlik faaliyetleri yapabilmek için “başpiskoposluk yardımcılığı” kurulmuştu. Bu 

kurum adı altında Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın çeşitli bölgelerinde piskopos 

yardımcılıkları atayarak misyonerlik faaliyetlerine devam etmişti.109 

 

  

                                                           
108 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 163.  

109 UNESCO, Histoir Général.., s. 348.  
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1.8. Fas (le Maroc) 

  

Fas (el-Mağrib)110 “İslam dünyasında Mağrip ülkelerinden el-Mağribü’l-aksâ veya 

Cezîretü’l-Mağrip, Batı dünyasında Atlas ülkelerinden Maroc (Morocco) isimleriyle 

tanımlanır.” Coğrafi olarak Afrika’nın kuzeybatısında Cezayir, Moritanya ve Akdeniz ile Atlas 

Okyanusu arasında kalan Fransızca ve Arapça konuşan bir ülkedir.111   

“Fas’ta gündelik yaşamın en önemli özelliği, nüfusun Arapça konuşan vadi 

sakinleri ile, dağlarda yaşayan Berberiler arasındaki ayrımdır…Çoğunlukla 

Berberiler”in yaşadığı yüksek dağlara karşılık…vadi ve çölde yaşayan 

Araplar…Arada kalan bölge ise iki grubun birbirleriyle kavuştuğu yerdir.”112 

Fas, birçok Afrika medeniyetlerine ev sahipliği yapmış bir bölgedir. Bu bölgede, 

Araplar, Bizanslılar, Vandallar, Romalılar, Kartacalılar (Fenikeliler) ve Berberilerden önce 

Atlas Dağlarının kaya yüzeylerinde izlerini bırakan tarih öncesi insanların yaşadığı iddia 

edilmektedir.113 Ayrıca Avrupa ve Afrika’nı birbirinden ayıran Fas, Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika ülkeleri içinde birçok kültürü barındırması sebebiyle sömürgeci devletlerin odak noktası 

hâline gelmiştir.     

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında itibaren Avrupa genelindeki isyanlardan dolayı 

ekonomik sıkıntılar yaşayan ülkeler, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yayılmacı ve 

sömürgeci faaliyetlerine hız vermişlerdi. Bu bağlamda Fas’ın Portekiz saldırılarına maruz 

                                                           
110 Mağrip, güneşin battığı yer (batı) ya da güneşin battığı zaman (akşam) anlamına gelmektedir. Bkz…, İsmail 

Ceran, Fas Tarihi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2012, s. 14. 

111 İsmail Ceran, a g e., s. 18.; Abdulhamit Yıldız, Afrika’nın Farklı Beyazları, İnno Yayıncılık, 2007, s. 133. 

112 Sevde Zeynep Ocak, Fas ve Cezayir’de Berberi Kimlik ve Siyaseti, Marmara Üniversitesi, Ortadoğu 

Araştırmaları Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2015, s. 34. 

113 İsmail Ceran, a g e., s. 1.  
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kalması ve ülke içinde yerel güçler arasında yaşanan isyanlar ülkenin zayıflamasına neden 

olmuştu.  

Tarihi sürece baktığımız zaman bölgedeki Merînîlerin114 öncülerinden Ebû 

Zekeriyyâ’nın oğlu Muhammed ülke içindeki isyanlara son vererek Vattâsîler dönemini 

başlatmıştı. Ancak dış güçlerin baskısıyla tekrar ülke genelinde ayaklanmalar olmuştu. Bu 

ayaklanmaları durdurmak isteyen Vattâsîlerin, bölgeye gelen Portekizlerle iş birliği yapmaları 

tepkiyle karşılanmıştı. Vattâsîler ile sufiler arasında yaşanan bu çatışmaları sonlandırmak için 

Sûs bölgesindeki Sa’dîler 1524’te Merakeş’e girerek Vattâsîler’in hâkimiyetine son vermişti.115  

1539-1541 yılları arasında diğer yerel güçleri de kendisine bağlayan Sa’dî Sultanı 

Muhammed, Portekizlilere karşı mücadeleye başladı. 1550 yılında Azemmûr, Kasrüssağır ve 

Asîlâ’yı Portekizli güçlerden boşaltan Sa’dî Sultanı Muhammed, Fas’ı da ele geçirdi. Fakat 

kuzeyde bulunan Muhammed Vattâsî’yi kendisine bağlayamadı. Çünkü Muhammed Vattâsî 

Cezayir’deki Osmanlı askerlerinden yardım talep ederek Sa’dî Sultanı Muhammed’in 

birliklerini yendi ve böylece kuzeydeki hâkimiyetini sürdürdü.116 

1557 yılında Sa’dî Sultanı Muhammed’in öldürülmesi üzerine tahta geçen Ahmed el-

Mansûr 1578 yılına kadar mevcut durumunu korumaya çalıştı. Bu sürede Merakeş’i başkent 

yaparak Fas’ı, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında önemli bir konuma getirdi. 

Ahmed el-Mansûr 1578-1603 yılları arasında Osmanlı ordusuyla birlikte sömürgeci devletlere 

                                                           
114 “Merînîler; XIII. yüzyılın ortalarından XV. yüzyılın ortalarına kadar Batı Mağrib’de (Fas) hüküm sürmüş 

Zenâte kabilesine mensup bir Berberi hanedanıdır. Merînîler 1224’te Miknas’ı, 1248’de Sicilmâse’yi ve 1269’da 

başkent Merakeş’i ele geçirerek tüm Mağrip’i (Fas) kontrol altına aldılar. Bu olay Merînîler tarihinin dönüm 

noktası oldu.” Geniş bilgi için bkz…, İsmail Ceran, a g e., s. 32.  

115 Henri Terrasse, Histoire du Maroc, L’Harmatan, Casablanca, 1949, s. 48. 

116 İbid, a g e., s. 52.  
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karşı Fas’ı korudu. Bu barış süresi Fas’ın, siyasi, ticari ve ekonomik olarak geliştiği bir dönem 

olmuştu.117  

XIV. Louis (1640-1715) döneminde Fas’ın Essaouira Limanı’na gelen Fransızlar, 

Avrupa’da rakibi olan İngiltere ile karşı karşıya geldi. Özellikle Fas’a gelen İngiliz tüccar ve 

misyonerler Fransa’nın ülkeye gelmesini engellemeye çalıştı. Bu anlamda İngiltere Utrecht 

Antlaşması (1713)118’ ile elde ettiği hakları Fas ve diğer Kuzey Afrika ülkelerinde köle ticareti 

yapmak için diğer Avrupalı ülkelerin Fas’a gelmesini istememişti. 1756 yılında İngilizler Fas’ın 

Sale, Tanca ve Tetvan şehirlerinde yerel halkı kışkırtarak kaos oluşturmuş ve bu 

ayaklanmalardan da Fransa’yı sorumlu tutmuştu. Bu olay üzerine Fas Kralı Mevlay 

Muhammed:  “Cebelitarık ile olan komşularımız bizi sürekli zarara uğratmış ve özellikle de 

İngilizler bize dost ülke demelerine rağmen İspanyol ve Portekizlerden daha çok zarar vermiş 

ifadesini kullanmıştı.”119  

Fas Kralı Mevlay Muhammed 1757 yılında Sahra ve Sahraaltı ülkelerden gelen ticaret 

kervanlarını Avrupalı tüccarlarla buluşturmak için Essaouira Limanı’nı önermişti. Bu limanda 

ticaret yapan tüccarlara %2 vergi indirimi uygulanmış ve Avrupalı tüccarların burada 

toplanması sağlanmıştı. 

Fas’ta İngiltere’nin kışkırtmalarıyla 1718 yılında kapatılan Fransız konsoloslukları 1757 

yılında Fransa Dışişleri Bakanı Antoine Louis Rouillé’nun Fas Kralı Mevlay’a gönderdiği 

mektupla birlikte Fransız konsoloslukların tekrar ülkeye girmesine izin verilmişti. 28 Mayıs 

1767 yılında Fransa’nın Fas Büyükelçisi Pierre-Claude Haudeneau de Breugnon ile Kral 

                                                           
117 İbid, a g e., s. 67. 

118 11 Nisan1713 yılında Fransa, İspanya İngiltere, Savoy ve Holllanda arasında Hollanda’nın Utrecht şehrinde 

imzalanmıştır. Geniş bilgi için bkz…, İsmail Şahin, “Utrecht’ten Tilsit’e İngiltere’nin Akdeniz Politikası”, İnsan 

ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt-4, Sayı-4, 2015, s. 839. 

119 İbrahim Harekat, “Fas Tarihi” İslam Ansklopedisi, Cilt-12, İstanbul, 1995, s. 189.  
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Mevlay arasında yapılan görüşme sonucunda 1682 yılında yapılan anlaşmaya yeni maddeler 

eklenmiş ve iki ülke arasındaki gerginlik sona ermişti. Bu Anlaşmaya göre Fransa’ya serbest 

köle satın alma ve Faslı korsan gemilerin korunması ön plana çıkıyordu. Ayrıca bu anlaşma ile 

Fransa’ya Fas’ta serbest ticari dolaşım hakkı da verilmişti. Ayrıca bu anlaşma ile Safi’deki 

Fransız konsolosluklarına Rabat’a taşınma yolu açılmıştı.120 

1772-1786 yılları arasında Fransa ezeli rakibi olan İngiltere’ye karşı Fas hükümeti ile iş 

birliği yaparak ülkedeki İngilizlerin gücünü zayıflatmış ve kendi amaçları doğrultusunda Kuzey 

Afrika ülkeleri arasında Fas’ı ticaret merkezi haline getirirken, kendi lehine ticari antlaşmaları 

yapmıştı.  1795 yılından itibaren Fransa - Fas işbirliği giderek güçlenmiş ve İngiltere eski 

gücünü kaybetmişti. Ülke genelinde giderek güçlenen Fransa Kral Mevlay’ın da desteğiyle 

Cebelitarık Boğazı’nı Fas’ın ticari merkezi haline getirmişti. Fransa’nın Cebelitarık Boğazı’na 

hakim olmaktaki amacı İngiltere’nin Akdeniz ticaretine engel olmaktı. 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğine kadar ülke genelinde yaşanan isyanlar sona ermiş ve 

Filâlîler’in hâkimiyetiyle ülke tekrar huzura kavuşmuştu. Fakat Portekizliler ve İngilizlerin 

ülkeden ayrılmasıyla Fransa, Fas’ta daha etkili olmuştu. Ayrıca Fransızlar ülke içinde yerel 

grupları birbirlerine düşürerek Osmanlı birliklerinin Fas’tan ayrılmasına neden olmuş ve 1830 

yılındaki Fransız katliamıyla ülkeyi işgal etmişlerdi.121 Fransa ülkeyi işgal ettikten 18 Kasım 

1956 bağımsızlığın ilanına kadar, Fas’ta kültür ve dil reformları yapmıştı. Özellikle Arapça ve 

Berberice konuşan yerel halkın eğitim dilini değiştirerek Fransızcayı zorunlu dil haline 

getirmişti.  

 

                                                           
120 Nazira Karaçay Türkal, 18. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Fas İlişkileri: Seyyid İsmail ve Ahmed Azmi 

Efendilerin Fas Elçilikleri (1785-1788), Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans 

Tezi, Trabzon, 2004, s. 22.  

121 Justin McCarthy, The Ottoman Turks, Routledge, New York, 1997, s. 90. 
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1.9. Diğer Frankafon Afrika Ülkeleri 

 

1.9.1. Senegal ( le Sénégal ) 

 

Senegal, “Afrika kıtasının en batısında bulunuyor, kuzey ve kuzeydoğudan Moritanya, 

doğudan Mali, güneyden Gine ve Gine Bissau, batıdan Atlas Okyanusu” ile sınırı olan ve 

Fransızca konuşan bir ülkedir.122 

Kara kıtaya yaklaşık 8-9 km uzaklıkta bulunan Gori Adası’na XV. yüzyılda ilk ayak 

basan Portekiz keşifçiler olmuştu. Portekizlerin kıtanın iç bölgesine ilerlemesi üzerine Gori 

Adası’nı Hollandalılar ele geçirmiş fakat Fransızların Senegal’in iç bölgelerinden adaya 

saldırmaları sonucunda Hollandalılar adayı terk etmek zorunda kalmıştı. Özellikle Fransızlar 

adayı köle ticaretinde kullanmışlardı. Gori Adası’ndaki “Köle Evi” (maison des esclaves) 

günümüzde turistler tarafından ziyaret edilmektedir.123 

XVIII. yüzyıldan itibaren Fransızlar, Fildişi Sahili ve Dahomey’de bulunan askerî üsleri 

sayesinde elde ettikleri Senegal, Nijer, Çad gibi yerleri birleştirmeyi başararak tüm bölgedeki 

hâkimiyet alanlarını genişletme düşüncelerini besbelli ortaya koymuşlardı. Bu siyaseti 

uygulamak için ulusal deniz kuvvetlerini görevlendirmiş ve bu sayede 1781 yılında Senegal 

bölgesini yönetmeyi ele geçirmeyi başarmışlardı.124 

 Bölgedeki hedeflerine ulaşmak için İngilizlerin ortaya koyduğu yöntem gibi, “himaye 

anlaşması” yapılmasının yerine askeri yöntemi tercih etmeleri hiç şaşırtıcı değildi. Fransızların 

bu tutumuna karşı Afrikalı liderler de boyun eğmekten ve anlaşma yapmaktan kaçınmak için 

                                                           
122 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 222. Abdulhamit Yıldız, a g e., s. 121.  

123 Mylène Rémy, Le Sénégal Aujourd’hui, l’Harmattan, Paris, 1974, s. 75. 

124 Ahmet Kavas "Senegal" TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt- 36, İstanbul, 2009,  s. 514-515. ; Ayrıca Bkz…, AL-

Annasır Abdullah Abu Kuraruk, a g m., s. 12. 
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aktif ve kutsal direnişe başvurmuşlardı. Bu bölgedeki direniş harekâtının Batı Afrika’nın diğer 

bölgelerinde yapılan direniş harekâtından daha şiddetli ve kapsamlı olmasının iki sebebi vardı: 

Birincisi yukarıda zikir ettiğimiz gibi Fransızlar bölgedeki hâkimiyetlerini yalnızca askerî güç 

kullanarak oluşturmayı tercih etmediler, çünkü bunun sonucu şiddetli bir ayaklanma olacaktı. 

İkinci sebep ise İslam’ın bu bölgede Batı Afrika’nın diğer bölgelerinden daha çok yayılmış 

olması ve halk üzerindeki büyük tesirleriydi. Michael Crowder’ın belirttiği gibi “Batı 

Afrika’daki Müslüman toplumlarına göre Batılıların egemenliğini kabul etmek bir kâfire teslim 

olmak ve boyun eğmek anlamına geliyordu. Bu ise Müslümanlar için asla kabul edilecek bir 

durum değildi.”125 

1659 yılında Senegal’e gelen Fransız kuvvetleri yerel kabileler ile anlaşarak diğer 

sömürgecilerin bölgeden gitmesine sebep oldular. Özellikle yerel kabilelerin güvenini kısa 

zamanda kazanmayı başaran Fransızlar hiç vakit kaybetmeden köle ticaretine başladılar.126 

 XVIII. yüzyıldan itibaren başkent Dakar’a gelen yerel güçler, kıtaya dışarıdan gelen 

sömürgecilere karşı birleşerek mücadeleye başladılar. Ancak yerel kabilelerin bir araya gelerek 

oluşturdukları birlik 1765 yılında Elhaji Ömer el-Futi’nin Fransızlar tarafından şehit 

düşmesiyle yerel birlikler dağıldı. Fransızlar 1865 yılından 1960 yılına kadar iç bölgelere 

ulaşmak için Saint Louis şehrini Fransız Batı Afrika’sının başkenti olarak kullanmışlardı.127  

Senegal ve Moritanya’da bulunan Mürîdi tarikatının kurucusu Şeyh Ahmadu Bamba 

sömürgeci devletlere karşı uzun süre yerel silahlarla savaşsa da Fransız kuvvetlerine esir 

düşmesi sonucu ülke tekrar Fransız yönetimine geçmişti.  Bunun üzerine Fransız yönetimi yerel 

                                                           
125 UNESCO, Histoire Générale de L’Afrique 1880-1935, “Y. Saint-Martin”, Tome-VII,  1987, s. 427. 

126 İbader Thiam, Histoire du Senegal et de l'Afrique, Nouvelle Edition Africaine, 1976, s. 156.  

127 İbid, a g e., s. 55. 
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halkı kendi tarafına çekmek için onları Fransa vatandaşı ilan ederek Senegal’in tamamını işgal 

etmişti.128 

Fransa hükûmetinin bölgede uyguladığı yayılmacı politikası ve kabile şeflerini kendi 

tarafına çekmesi halkında giderek Fransız kültürünü benimsemesini kolaylaştırmıştı. Özellikle 

I. Dünya Savaşı’nda Senegalli askerlerin Fransa Cephesinde yer alması Fransızların bölgede ne 

kadar etkili olduğunu göstermektedir.129 

 

1.9.2. Fildişi Sahili (Côte d' Ivoire) 

 

Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan Fildişi Sahili, Liberya, Gine, Mali, Burkina Faso 

ve Gana ile komşudur. Sömürgeci devletlerin ülkeyle ilk teması XV. yüzyılda olmuş ve bu 

dönemde bölgeye gelen Portekizli gemiciler, yerel halk ile ticari faaliyetlerde bulunmuşlardı. 

Portekizli tüccarlar yıllarca ülkede ticaret yapmalarına rağmen diğer sömürgeci devletler gibi 

kalıcı olamamışlardı.130   

XVII. yüzyıla kadar ülkede ticari faaliyetlerinde bulunan Portekizliler, Fransız 

tüccarlarının Fildişi Sahili’ne gelmesiyle ülkede mücadele vermeden ayrılmak zorunda 

kalmışlardı. Portekizlilerin ülkeden ayrılmasıyla 1698 yılında ilk üs kuran Fransa, yerel güçlerle 

iş birliği yaparak ülkeye hâkim olmak istemişti. Hatta yerel güçlerin desteğiyle 1704 yılında 

Assinie bölgesinde St. Louis adında bir üs kurmuşlarsa da diğer yerel kabilelerin Fransız 

                                                           
128 UNESCO, Histoire Général d'Afrique, L’Afrique du XVIe au XVIIIe Siècle, Tome-V,  Edition Abrégée, Paris, 

1998, s. 204. 

129 İbid, a g e., s. 212. 

130 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 237. 

https://www.wikizero.com/tr/Portekiz
https://www.wikizero.com/tr/Fransa
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Assinie&action=edit&redlink=1
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birliklerine saldırması üzerine üssü kapatmak zorunda kalarak tüccar kılığındaki misyonerlerle 

yayılma faaliyetlerine devam etmişlerdi.131  

XVIII. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Fransız tüccarlar ve misyonerler tekrar yerel 

güçlerle iş birliği yaparak ilk önce kabile liderlerini elde etmeye çalışmışlardı. 1839 yılına kadar 

Haute Volta (Yukarı Volta) olarak da bilinen bu bölge Fransız Amiral Louis Edouard Bouet-

Willaumez tarafından Côte d’Ivoire (Fildişi Sahili) olarak tanımlanmıştı. Amiral Louis’in 

bölgeye atanmasıyla birlikte yerel kabile liderleriyle Grand-Bassam ve Assinie’de bir araya 

gelerek Fransız birlikleri diğer dış kuvvetlere karşı kabileleri koruyacakları sözünü vererek 

tekrar bir üs kurulmasını sağlamışlardı.132 

Amiral Louis’in diğer bir hamlesi yerel kabile reislerinin evlatlarını ve tavsiye ettikleri 

kişileri Fransa birliklerine alarak kabile reislerini içten fethetmesi olmuştu. Yerel güçlerin de 

Fransız birliklerinde görev yapmasıyla birlikte Fildişi Sahili bir sömürge devleti hâline gelmişti. 

Ayrıca Fransa’nın 1871 Fransa-Prusya Savaşı’nı kaybetmesi ve Berlin Konferansı’nda 

umduğunu bulamaması, rotasını Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya çevirmiştir. Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’ya yayılmacı politikasında sürekli zorluklar çeken Fransa, 1890 yılından sonra 

İngiltere başta olmak üzere diğer sömürgeci devletlerle masa üzerinde bölge paylaşımı yaparak 

kolonileşme faaliyetlerine hız vermişti.133 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya karşı oluşturduğu yayılmacı politikasında 

karşılaştığı zorlukları çözmek için sömürgeci devletlerle yaptığı görüşme ve konferanslarda 

alınan kararlar çerçevesinde hareket edilmesi gerekiyordu.  Bu alınan karardan sonra sömürge 

ülkeleri arasında başlayan katliamlar “Afrika Talanı” olarak kısa zamanda Doğu Akdeniz ve 

                                                           
131 UNESCO, Histoire Général…., a g e., s. 229. 

132 UNESCO, Histoire Général…., a g e., s. 251. 

133 UNESCO, Histoire Général …., a g e., s. 274. 

https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Louis_Edouard_Bouet-Willaumez&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Louis_Edouard_Bouet-Willaumez&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/tr/Fransa-Prusya_Savaşı
https://www.wikizero.com/tr/Berlin_Konferansı
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Kuzey Afrika’nın geneline yayılmış ve 1893 yılında Fildişi Sahili, yerel halka karşı yapılan 

katliamlardan sonra Fransa sömürgesi hâline gelmişti.134 

Fransa, Fildişi Sahili’ne hâkim olduktan sonra ilk başkent olarak Grand-Bassamı ilan 

etmiş ve ülkeye ilk vali olarak atanan Louis-Gustave Binger kısa bir sürede komşu ülkelerle 

anlaşmalar yaparak ülke sınırlarını belirlemişti. Fakat ülkenin kuzey bölgesinde bulunan 

Samori Ture liderliğindeki kabileler Fransız güçlerine karşı savaş ilan etmişlerdi. Samori Ture 

önderliğindeki bu birlikler 1891-1918 yılları arasında Fransız güçlerine karşı bölge halkını 

kışkırtmışlardı. Kısa zamanda yerel güçleri etrafında toplayan Samori Ture’nin, Kong 

Krallığını da ele geçirmesi Fransız birliklerini telaşlandırmıştı. Fransa, giderek genişleyen 

Samori Ture birliklerine karşı İngiltere birliklerinden yardım istemiş fakat İngilizler bu iş 

birliğine yanaşmayınca, Samori Ture liderliğindeki birlikler teslim olmak durumunda 

kalmışlardı.135 

Fransa, kuzeydeki Samori Ture birliklerini kontrol altına aldıktan sonra kıyıda 

başkaldıran Akanlar etnik grubuna mensup Baouleler ve Agnileri uzun yıllar süren savaşlardan 

sonra  “Baouleler ve Agniler” katliamıyla yenerek bölgeye hâkim olmuşlardı. Fakat Fransa’nın 

yerel halkı zorunlu çalıştırması tekrar isyanlara sebep oldu.136 Fakat Gabriel Angoulvant vali 

olarak atandıktan sonra çözüm olarak isyan eden kabilelere karşı acımasızca işkence 

yapılmasını emir etti.  Ayrıca isyan eden kabileler toplu olarak sürgüne gönderiliyor veya köle 

olarak satılıyorlardı. Yerel halka karşı yapılan işkenceler sonucu bölgeyi kontrol altına alan 

Fransa, 1904 yılında bu bölgenin kendi sömürge alanı olduğunu ve başkentinin de Bingerville 

olarak ilan etti. Ancak daha sonra başkent Abican’a taşındı.137   

                                                           
134 İdib., s. 225. 

135 İdib., s. 281. 

136 UNESCO, Histoire Général …, a g e., s. 106. 

137 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 230. 

https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Louis-Gustave_Binger&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Samori_Ture&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Samori_Ture&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Samori_Ture&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Samori_Ture&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Samori_Ture&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Samori_Ture&action=edit&redlink=1
https://www.wikizero.com/w/index.php?title=Gabriel_Angoulvant&action=edit&redlink=1
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1.9.3. Mali    

 

Shongai ve Mali İmparatorluğu’nun devamcısı olan Mali Cunhuriyeti; Burkina Faso, 

Nijer, Fildişi Sahili, Gine, Moritanya, Senegal ve Cezayir ile komşudur. Ülkenin etnik yapısı: 

%50 Mande, % 16 Peul/Fulbe, %13 Volta halkı, %6 Songhai, %12 Tuareg ve Arap, %3 

diğerleridir. Mali’nin bugünkü sınırları diğer birçok Afrika ülkesinde olduğu gibi Berlin 

Konferansı’nda belirlenmişti.138 

Sömürgecilik döneminden önce bölgede hâkim olan Songai Sultanlığı dış ülkelerle 

ilişkilerini geliştirmişti. Özellikle Osmanlı Devleti ve Sa’dîlerle ticari ilişkileri güçlü olmuştu. 

Fakat Songai Sultanı Askiya Dâvûd’un ölümü üzerine imparatorluk parçalandı. Shongai 

İmparatorluğu’nun dağılmasıyla birlikte yerel güçler, dış kuvvetlere karşı birlik sağlamak için 

Sa’dî Devleti ve güneyde Kânim-Bornu Sultanlığı ile ilişkilerini geliştirmeye çalıştı. 1577 

yılında Osmanlı Devleti’nin Fizan’ı ele geçirmesi yerel güçlerin tepkisine neden oldu.139 III. 

Murat’ın başa geçmesiyle Osmanlı Devleti’yle Songai Sultanlığı ilişkileri düzelmişti. Fakat 

Vâdilmehâzin Savaşı’nda Sa’dîler Sultanı Ebû Mervân Abdülmelik’in ölmesi üzerine tahta 

geçen kardeşi Ahmed el-Mansûr, 1591’de Tondibi Savaşı’nda yenilince Songai Sultanlığı 

dağılma sürecine girdi. Böylece XVIII. yüzyılın ortalarına kadar Tinbüktü Sultanlığına bağlı 

olarak varlığını sürdürdü.140 XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Tinbüktü Sultanlığı 

bölgede en fazla tanınmış bir İslam merkezi haline geldi. 

XV. yüzyılın son çeyreğinden itibaren Fransız keşifçiler Mali ve Nijer Nehirlerini 

kullanarak Mali’nin birçok bölgesine ulaşmışlardı. 1413 yılında seyyah Amselme d’Isalguierin 

                                                           
138 Ahmet Kavas, “Mali”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2003, Cilt-27, s. 493-504. 

139 Ahmet Kavas, “Afrika’da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamasında Osmanlı 

Devleti’nin Rolü”, www.tasamafrika.org/pdf, Erişim tarihi; 07.04.2018, Saat:14:15.  

140 Salifou A., Histoire du Niger, Nathan, Paris, 1989, s. 317. 

http://www.tasamafrika.org/pdf
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Gao’ya, 1470’te Florentin Beneditto Dei Tinbüktü’ye kadar giderek bölge hakkında bilgiler 

topladı. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya giden ilk seyyahların dönüşte yazdığı raporlar diğer 

sömürgeci devletlerin ilgisini çekmişti. Bunun üzerine bir grup seyyah Mali’nin iç bölgelerine 

kadar giderek bölgedeki zengin kaynakları gördükten sonra bir an önce buralara hâkim 

olunması gerektiğini bağlı oldukları kurumlara iletmişlerdi. Avrupalı seyyahların ülkelerine 

dönüşünde verdiği bilgiler Frankofon ülkelerden sorumlu Vali Faidherbe’yi harekete geçirmiş 

ve Senegal’den sonra Mali’nin işgal edilmesi gerektiğini söylemişti. 1855 yılında Senegal’de 

bulunan Fransız birlikler Haso’nun merkezi Medine şehrini işgal ettikten sonra Mali’ye doğru 

hareket etmişlerdi.141  

 Afrika’nın iç bölgelerine doğru ilerlemek isteyen Fransız birlikleri, ilk önce Eugène 

Mage, Soleillet ve Galliéni gibi önemli askerlerin yaptıkları keşiflerden sonra yola devam 

etmişlerdi. 1878-1890 yıllarında Nijer Nehri ile Senegal Nehri arasındaki toprakları işgal eden 

Fransız birlikler 1883’te Bamako, 1898’de Segu ve Sikasso, 1898-1900 yıllar arasında ise 

Tinbüktü, Gao, Bourem ve Mopti şehirlerini işgal ettiler. Bu şehirlere girerken yerel halkın 

direnişleriyle karşılaşan Fransız askerler bölge halkına katliam yaptılar. İşgal edilen bölgeler 

ilk başlardan rütbeli subaylar tarafından yönetilirken 1893 yılından itibaren Senegal valisi 

tarafından yönetildi.142 Fransa bölgede kendi yandaşlarını yetiştirmek için kurulan Fransız 

okulları sayesinde kabile reislerinin çocukları ve yakınları okutarak bölgeye hükmetmeye 

çalıştı. 

Fransa’nın XV. yüzyıldan itibaren başlattığı Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik 

yayılmacı politikası 1884 yılında Mali’nin işgaliyle birlikte hedefine ulaştı. 1904 yılında Fransa 

tarafından ilan edilen ilk başkent önce Kayes, 1908’de Bamako olmak üzere Haut-Senegal-

Niger üçgeninde Fransa sömürgesinin temelleri atılmış oldu. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi 

                                                           
141 Richard Toé et Christiane Ray, Yombé, Un Ouvrier du Mali Postcolonial, L’Harmattan, Paris, 2018, s. 58. 

142 İbid, s. 135. 
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Mali Fransa’da okumuş Mali’li gençlerin baskısıyla 1960 yılında bağımsızlığını kazansa da 

hâlâ Fransa’nın sömürgesi altındadır.143 

 

1.9.4. Kamerun (Cameroun) 

 

Kara kıtanın ortasında bulunan Kamerun; sınır komşuları; “Nijerya, Çad, Orta Afrika 

Cumhuriyeti, Kongo, Gabon, Ekvator Ginesi ve Atlas Okyanusu ile bağlantısı bulunan” bir 

Frankofon ülkesidir.144  

Kamerun Orta Afrika’da olması sebebiyle sömürgeci devletlerin işkencesinden dolayı 

kıyı bölgelerde yaşayan kabilelerin iç bölgelere göç etmek zorunda kalan değişik etnik grupları 

barındırmaktadır. Ülke nüfusunun %60’ını oluşturan Bantular sömürgeci devletlere karşı 

direnişte çok önemli rol üstelenmişlerdi. Özellikle sömürgeci devletlerin katliamına karşı farklı 

bölgelere dağılmak zorunda kalan Bantular, zaman içinde farklı etnik grupların oluşmasına 

neden olmuşlardı.145 

Kamerun kıtanın ortasında ve okyanusa kıyısı olması sebebiyle tüccarların geçiş 

güzergâhı olmuştu. Avrupalı tüccarlarla birlikte bölgeye gelen Müslüman tüccarlar kısa sürede 

yerel halkla kaynaştılar. Fakat Hristiyan tüccarlar ilk başta yerel halka misyonerlik faaliyetlerini 

yaymağa çalışsalar da başarılı olamadılar. Çünkü yerel kabilelerden olan Fulaniler Avrupalı 

misyonerlerden önce İslam’ın bu bölgelere yayılmasını sağlamışlardı.146 

 Bölgeye yayılan Müslüman tüccarlar, yerel kabilelerin Kanem Devleti’nin 

hâkimiyetine geçmesini sağlamışlardı. Kanem Devleti’nin zayıflamasıyla bölgeye hâkim olan 

                                                           
143 Amadu Ba, Histoir du Sahel Ocidntal Malien, Khartala, Paris, 1989, s. 21 

144 Turkkaya Ataöv, a g e., s. 137.   

145 UNESCO, Histoire Général…. a g e., s. 286 

146 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 274. 
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Borno Sultanlığı kısa zaman içersinde tüm kabileleri bir çatı altında toplamayı başarmıştı. 1806 

yılına kadar bölgede hâkim olan Borno Sultanlığı iç isyanların etkisiyle zayıflamış ve Batı 

Sudan’da kurulan Osman Dan Fodyo’nun devletine bağlanmıştı.147  Osman Dan Fodyo 

döneminde İslami Yayılma Hareketi adlı bir örgüt kurularak İslam’ın Afrika’ya yayılması 

hızlandırılmıştı. Fakat bölgeye gelen Avrupalı tüccarların etkisiyle kabileler arasında çıkan 

ayaklanmalar küçük sultanlıkların kurulmasına neden olmuştu. 

XIX. yüzyılın ortalarına kadar bölgede hüküm süren sultanlıklar, sömürgeci devletlerin 

saldırısıyla dağılmışlardı. Bölgeye gelen ilk sömürgeci devlet olan Almanya, yerel halka karşı 

yaptığı katliamlar sonucu 1884’te Kamerun’a hâkim oldu. Ülkeyi işgal eden Almanlar ilk 

olarak İslam’ın yayılmasını engellemek için soykırımlar yaptılar. Fakat yerel halkın iç bölgelere 

kaçmasıyla birlikte ülkeyi yönetmekte zorlanan Almanlar, Hristiyanların ülkeye yayılması için 

yardım ettiler. Fakat yerel halkın direnişi giderek artınca Alman sömürgecilerin ülkede kalması 

zorlaşmış ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı.148  

Almanların ülkeyi terk etmesi üzerine bölgeye kuzeyden ve güneybatıdan gelen 

Fransızlar ve İngilizler 1916 yılında Kamerun’u işgal ettiler. İlk başta ülkeyi beraber yöneten 

Fransa ve İngiltere daha sonra güney ve kuzey olarak ikiye ayırdı. Güney Kamerun Fransızlara, 

Kuzey Kamerun ise İngilizlerin hâkimiyetine geçti.149 20 Temmuz 1922 tarihinde Milletler 

Cemiyeti tarafından resmen güney Kamerun’un Fransızlara ve Kuzey Kamerun’un ise 

İngilizlere verilmesi onaylandı.150 Fransız Kamerun’u denilen bölge 1 Ocak 1960 tarihinde 

bağımsızlıklarını ilan etti. Güney Kamerun ise 1 Ekim 1961 tarihinde bağımsızlığını kazandı 

                                                           
147 UNESCO, Histoire Général…. a g e., s. 321. 

148 Davut Dursun, “Kamerun”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, 2001, Cilt-24, s. 276-279. 

149 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 274. 

150 Davut Dursun, a g e., s. 277. 
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ve böylece Kamerun Cumhuriyeti kuruldu. Fakat Kuzey Kamerun’da yaşayanlar Nijerya’ya 

katılmayı tercih ettiler.151 

 

1.9.5. Nijer (Niger) 

 

Batı Afrika’da bulunan Nijer; “Burkina Faso ve Mali, Çad, Nijerya ve Benin ve Cezayir 

ve Libya” ile çevrili olan ülke yüzyıllardır Fransız sömürgesi altındadır. Bugün Nijer olarak 

adlandırılan ülke çeşitli medeniyetlere ve imparatorluklara ev sahipliği yapmıştı. Sömürgeci 

devletlerden önce Nijer Nehri’nin batı kısmı Songai Sultanlığına bağlıydı. Fakat Songai 

Sultanlığının zayıflamasıyla bölgeye hâkim olan Kanem-Bornu İmparatorluğu Nijer’in 

güneyini, Çad’ın kuzeyini ve Nijer’ya topraklarında yaşayan tüm kabileleri bir çatı altında 

toplamıştı. Sokoto İmparatorluğu ise Kamerun ve çevresine hâkim iken sömürgeci devletlerin 

saldırılarına karşı 1593 yılında Fas Sultanlığının hâkimiyetine geçmişti.152 

Nijer nüfusu birçok etnik grubu içinde bulunduruyor. Etnik çoğunluk yüzdeliğine göre  

“%52 Hausalar, %18 Songaylar, %10 Fulaniler, %9 Tuaregler, %4.3 Kanuriler, %2.4 Çad 

Araplar hâkimken %1’den daha az olan oranı Tebular, Kanembular ve Budumalar” 

oluşturmaktadır. Ülke genelinde nüfusun çoğu dört farklı yerel dilde (Hausa, Songay, Fulani ve 

Tuareg) konuşmakla beraber Fransa sömürgesi altına girdikten sonra zorunlu olarak 

Fransızcayı resmi dil olarak kabul etmişlerdi.153 İlk sömürgecilik döneminde yerel dilde 

konuşanlara ceza verilirken, günümüzde yerel diller kısmi de olsa halk arasında ve okullarda 

konuşulmaya başladığını görmekteyiz. 

                                                           
151 UNESCO, Histoire Général…. a g e., s. 333. 

152 Aydoğan Köksal, “Nijer” TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt-33, 2007, s. 104-105. 

153 Aydoğan Köksal, a g e., s. 104. 
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Bu etnik gruplar yıllarca Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri içinde sınır tanımadan 

beraberce yaşamışlardı. Fakat Avrupalı sömürgecilerin bölgeye gelişiyle birlikte kabileler 

arasında isyan ve ayaklanmalar artmıştı. Bu isyan ve ayaklanmalar sömürgeci devletlerin 

bölgeye hâkim olmasını kolaylaştırmıştı. XIX. yüzyılın ortalarına kadar burada yaşayan ülkeler 

ortak tarihi paylaşmaktaydılar.  

XV. yüzyıldan itibaren Afrika ülkelerinde kurulan imparatorluklar zaman zaman 

çatışmaya girmişlerdi. Günümüzde Mali sınırları içinde kalan Gao şehri Songai Sultanlığına 

aitken, Çad ve Nijerya, Kânim-Bornu Sultanlığına bağlıydı. Fakat Songai Sultanlığı’nın 

güçlenmesiyle bölgede hüküm süren Mali Sultanlığına son vererek sınırlarını genişletti. Sultan 

Askiya Muhammed’in liderliği döneminde Songai Sultanlığı topraklarını genişleterek Sahra 

Çölü’nden okyanusa kadar olan bölgeye hâkim oldu.154  

1551 yılında İspanyolların Trablusgarp’ı işgal etmesi üzerine yerel halk Osmanlı 

Devleti’nden yardım istemiş ve bölgeye gelen Osmanlı birlikleri Trablusgarp’ı İspanyollardan 

geri almıştı.  Trablusgarp’a hâkim olan Osmanlı birlikleri daha sonra Fizan’ı da Osmanlı 

topraklarına katmışlardı.155 Fizan’a yerleşen Osmanlı birlikleri Trablusgarp’ın yönetimini tekrar 

Karamanlı ailesinden geri almış ve Nijer’in doğusundaki Kavar Sultanlığı da Osmanlı 

Devleti’ne bağlamıştı.156 Böylece sömürgeci devletler bu bölgelere gelmeden önce Osmanlı 

Devleti buradaki sultanlıkları merkezi İstanbul’dan yönetiyordu. XIX. yüzyılın son çeyreğine 

geldiğimizde Çad’ın Tibesti bölgesinde yaşayan Tîbûlar sömürgeci devletlerin bölgeye 

gelmesiyle rahatsız olmuş ve Osmanlı Devleti’nin bölgedeki yönetimine bağlanmayı tercih 

etmişlerdi. Ancak Fransız işgalciler Nijer’in bazı bölgelerini yağmalayınca Kavar bölgesinde 

yaşayan kabileler Bilma bölgesinde bir çatı altında toplanarak Osmanlı yönetimine 

                                                           
154 Abadie M., La Colonie du Niger, Sociétés d’éditions gégraphiques, Paris, 1927, s. 466.  

155 İbid, s. 481. 

156 Djibo Hamani, Le Niger du VIIè au XXè Siècle, Editions Alpha, Niamey, 1975, s. 135. 
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bağlılıklarını ilan etmişlerdi. Ayrıca Fransızların bölgeye gelişinden itibaren bölgede artan 

ayaklanmalar yerel kabilelerin Osmanlı yönetimine girmesini hızlandırmıştı. Fakat Fransızlar 

bunu engellemek için bölgedeki diğer sömürgeci devletlerle iş birliği yaparak Osmanlı 

Devleti’nin yerel halkla olan münasebetlerini bozmaya çalışmıştı.157 

Sömürgeci devletler, Osmanlı Devleti’nin bölgede giderek yerleştiğini görünce bir grup 

seyyahı bölgeye keşif için göndermişti. 1892 yılında Afrika yolculuğuna çıkan İskoçyalı 

Mungo Park, Alman Heinrich Barth, Eduard Vogel ve Fransız albayı Louis Parfait Monteil, 

Senegal’den Nijer’e kadar bölgeleri dolaşarak bölgeyle ilgili tuttukları notları dönüşte üst 

yöneticilerle paylaşınca Avrupalı devletlerin bölgeye olan ilgileri arttı.158 

1880 yılında İngilizler Mısır’ı ardından Sudan’ı işgal edince Fransızlar Senegal, Nijer 

ve Çad’a doğru ilerlediler.  İngilizlerin Çad sınırına kadar ilerlemesi iki sömürgeci devlet 

arasında gerginliğe neden oldu. Fransa ve İngiltere bölgedeki dengeleri göz önünde 

bulundurarak anlaşmak zorunda kaldılar. Böylece XX. yüzyılın başlarından itibaren Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerindeki Frankofon ve Anglafon ülkelerinin genel sınırları 

belirlenmiş oldu.159 

Osmanlı Devleti’nin, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika topraklarını sömürgeci devletlere 

kaptırmasıyla Nijer’e hâkim olan Fransa yıllarca bu ülkeyi kendi hâline bırakmıştı.  I. Dünya 

Savaşı’ndan sonra Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerini saran bağımsızlık hareketi 1950 

yılına kadar sömürgeci devletleri tarafından bastırılmıştı. Nijer, 1956 yılında iç işlerinde ve 

1958 yılında dış işlerinde bağımsızlığının ilk adımı olan özgürlüğü kazanmasıyla 3 Ağustos 

1960 tarihinde tam bağımsızlığını ilan etmişti.160 

                                                           
157 Djibo Hamani, a g e., s. 187.  

158 SN. Mai, 1821.  

159 Joseph Ki-Zerbo, a g e., s. 150. 

160 Gouraud Gal, Zinder au Tchad, souvenir d’un Africain, Plon, 1944, s. 112. 
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1.9.6. Burkina Faso 

 

Burkina Faso, 1984’e kadar Fildişi Sahili ile aynı ülkeyken, Fransızların bölgeye hâkim 

olmasıyla ülke ikiye ayrılarak, okyanus kıyısında bulunan topraklar Aşağı Volta (Fildişi Sahili) 

doğuda kalan topraklar ise Yukarı Volta (Burkina Faso) olarak isimlendirilmişti. Sınırları Togo, 

Mali, Fildişi Sahili, Benin, Nijer, Gana ile çevrili olan ülke yıllarca kendi kaderine terk 

edilmişti.161 

Afrika kaynaklarında Yukarı Volta ve Aşağı Volta olarak da bilinen bu bölgelerde 

Fransızların işgalinden önce Mossiler hüküm sürüyordu. Fransız birliklerin bölgeye girmesiyle 

kabile şeflerini birbirlerine düşürmüş ve ülke iç savaşa sürüklenmişti.  

Burkina Faso’da, diğer Frankofon ülkelerinde olduğu gibi 68 farklı dil konuşulmakta 

olup en fazla konuşulan dil ise More (Mosse) ve Dioula (Cula) dilleriydi. Burkina Faso kelime 

anlamı olarak da “dürüst insanların toprakları” olarak bilinmektedir.162 

Burkina Faso, Frankofon ülkeleri arasında en az gelişmiş ülkeler sırasındadır. 

Fransızların ülkeye girmesiyle sömürgeci düzenden nasibini almış ve günümüzde bile bu 

sömürgeci anlayışın izlerini taşıyan ülke, denize sınırı olmayan, kıt kaynaklara sahip, 20. 296, 

786 nüfuslu bir Batı Afrika ülkesidir.163 

XIX. yüzyılın sonuna kadar, Yukarı Volta ve Aşağı Volta’nın tarihine göz attığımızda 

bu bölgelerin Mossi İmparatorluğu’nun hâkimiyeti altında olduğunu görmekteyiz.164 Mossi 

İmparatorluğu’nun doğuşuyla ilgili sözlü ve yazılı çelişkili iddialar bulunmaktadır. Özellikle 

yerel halk arasındaki Mossi ile ilgili konuşulan hikâyeler çeşitlilik göstermekte ve birbiriyle 

                                                           
161 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 234. 

162 UNESCO, Histoire Général…. a g e., s. 356. 

163 https://countrymeters.info/fr/Burkina_Faso, Erişim Tarihi; 10.05.2019, saat 14:25.  

164 Raymond Chaigne, Burkina Faso, L’imaginaire du Possible Témoignage, L’Harmattan, Paris, 2004, s. 45.  

https://countrymeters.info/fr/Burkina_Faso
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çelişmektedir. Ancak sözlü ve yazılı hikâyelerin geneline baktığımızda imparatorluğun 

doğuşunda Mossi kadınlarının önemli rol oynadığını görmek mümkündür. Yerel halkın 

iddialarına göre Gambaga şehrinde yaşayan Mossiler, Gambaga prensi Dagomba ile 

anlaşamayınca bölgeyi terk etmiş ve ilk başta Mossi Krallığı adı altında toplanan kabileler daha 

sonra imparatorluğun doğuşuna vesile olmuşlardı. Yerel kaynaklara ve Batı kaynaklarına 

baktığımız zaman Mossi İmparatorluğu’nun doğuşu ile ilgili hikâyelerden imparatorluğun XI-

XV. yüzyıllar arasında hüküm sürdüğünü tahmin etmek mümkündür.165 

 Mossi İmparatorluğu’nun giderek büyümesi ve gelişmesi diğer krallıkları rahatsız etmiş, 

bu rahatsızlıklar bölgesel isyanlar ve çatışmaların büyümesine neden olmuştu. Mossi Krallığı 

diğer krallıkların ve sömürgeci devletlerin saldırılarına karşı, farklı bölgelerde yaşamalarına 

rağmen herhangi bir saldırı ve isyanlarda birlikte hareket ediyorlardı. Yatenga Krallığı diğer 

Mossi Krallıkları arasında en güçlüsü idi. Bölgede giderek güçlenen Yatenga krallığı Sahra 

Çölü’nün güneyinde yaşayan Songhai Krallığına karşı savaş ilan ederek Timbuktu’dan 

bölgenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan Macina’ya kadar bölgeyi işgal etmişti. 1497 

yılında Songai Krallığının başına Askia Mohammad’in geçmesiyle birlikte Mossi Krallıkları 

yenilgiye uğramış ve giderek zayıflamıştı. 1591 yılında Faslı Saadi hanedanlığının Songhai 

Krallığını ele geçirmesiyle Mossi kabileleri de İslam ile tanışmışlardı.166 

 Mossi Krallıkları zaman zaman diğer krallıkların hâkimiyetine girse de XVIII. yüzyılın 

sonuna kadar bölgede özellikle ekonomik ve askerî alanlarda etkili bir güç olmuştu. Ayrıca Fula 

Krallıkları ve Mali İmparatorluğu gibi Batı Afrika’da etkili olan diğer krallıklarla ticari ilişkileri 

de geliştirmişlerdi.  

                                                           
165 Raymond Chaigne, a g e., s. 62. 

166 Mehmet Keleş, Burkina Faso’nun Sosya-Politik Kültürel Yapısı, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, İstanbul,  2016, s. 24. 
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 Sömürgeci devletlerin 1444 yılında Afrika’ya yönelik başlattığı kâşifler ile Batı 

Afrika’ya giden Alman antikolonyalist Gottlob Adolf Krause’un, bölgedeki kabilelerin ve 

krallıkların durumu hakkında yazdığı yazılar Avrupalı devletlerin bölgeye girmesinde önemli 

etken olmuştu. Fakat Gottlob Adolf Krause’un daha sonraki makalelerinde sömürgeci 

devletlerin bölgedeki yerel kabilelere karşı uyguladığı işkenceler hakkında yazdığı yazılar 

nedeniyle Almanya’daki bilimsel çalışmalarına son verilmesinde etkili olmuştu. Fakat Gottlob 

Adolf Krause’in kolonileşmeye karşı yazdığı yazılar önemsenmemişti. Sömürgeci 

faaliyetlerine devam eden İngilizler bugünkü Burkina Faso bölgesine girerek Mossi krallarına 

karşı yaptıkları savaşı kazanınca Mossiler anlaşma yapmak zorunda kalmışlardı. Fransa, 

Senegal’i işgal ettikten sonra diğer bölgelere doğru ilerlemişti. 1896 yılında bugünkü Burkina 

Faso bölgesine giren Fransız birlikleri İngiliz birliklerine karşı yaptığı savaşı kazanınca Mossi 

Krallığı da Fransa’nın sömürgesi altına girmişti.167 

 Mossi krallıklarını hâkimiyeti altına alana Fransızlar, daha sonra ülkenin güneyinde 

bulunan Gwiriko ve Wahabu krallıklarına karşı mücadeleye başladılar. 1897 yılında Yukarı ve 

Aşağı Volta’da yaşayan tüm krallıkları işgal ederek bölgeyi tamamen Fransız sömürgesi hâline 

getirdiler.168 

 Tarih kaynaklarında Yukarı Volta olarak da bilinen Burkina Faso, Mossi Krallığı 

yıkıldıktan sonra tamamen sömürgecilerin kontrolüne girmişti. Fakat günümüzde başkent 

olarak da bilinen Ouagadougou şehri en son sömürgeci devletler tarafından işgal edilmişti. 

Ouagadougou Kralı (Chef de Konton) Wobogo, Fransızlara karşı mücadele etmesine rağmen 

kardeşi Kouka’nun Fransız birlikleri ile iş birliği yapması üzerine yenilmiş ve şehri terk etmişti. 

                                                           
167 Mehmet Keleş, a g e., s. 51.   

168 Sibiri Kargoubou, Géographie de la Haute-Volta, Ouagadougou, Ecole national d’administration, 1982, s. 142.  
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Wobogo’nun şehri terk etmesi üzerine yönetimi ele geçiren kardeşi Kouka Fransızlarla iş birliği 

içinde Burkina Faso’nun yönetimini ele almıştı.169 

 Burkina Faso, 1904 yılında Frankofon ülkeleri içerisinde sömürge yönetim bölgesi 

olmuş ve 1919 yılında bölge Yukarı Volta olarak isimlendirilmişti. 1950 yılına kadar Fransa’nın 

baskıcı yönetimi devam etmiş fakat 1956 yılında yayımlanan loi-cadre Defferre (çevre yasası) 

Yasası ile yerel yönetimlere söz hakkı verilmiş ve 5 Ağustos 1960 yılında bağımsızlığını ilan 

etmişti.170  

 

1.9.7. Çad (Tchad)   

 

Çad, coğrafi olarak Sahra Çölü’nün altında; “Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, 

Kamerun, Nijerya, Nijer, Libya” ile çevrili bir Frankofon ülkesi ile sınırları olup, yerel halkı 

Arapça ve Fransızca konuşmaktadır.171 

IX. yüzyılda Çad Gölü çevresinde kurulduğu bilinen ilk devlet olmakla beraber bölgede 

kuraklık olması sebebiyle göçebe ve yarı göçebe hâlde çeşitli kabilelerin yaşadığı 

bilinmektedir.172 Ayrıca bölgeyle ilgili yazılı kaynaklara göre III. yüzyıldan itibaren Kuzey 

Afrika kıyılarından gelen kavimlerin bölgede demiri silah ve savaş malzemesi yapımında 

kullanması bölgenin yerleşim yeri olmasında etkili olmuştu.173 

                                                           
169 Mehmet Keleş, a g e., s. 65.   

170 Sibiri Kargoubou, a g e., s. 152.  

171 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 174.  

172 Nawal Rached, D’Histoire a la Découverte du Tchad, Publication du Centre Al-Mouna, N’Djaména, 2008, s. 

16. 

173 İbid, s. 24.  
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Demirin savaş aletlerinde kullanılmasıyla birlikte bölgeye olan ilgi artmış ve Zegave 

kabilesi tarafından IX. yüzyılda Çad Gölü’nün kuzeyinde Kânim Krallığı kurulmuştu. Çad, 

Afrika kıtasının ortasında olması sebebiyle tüm kervanların bu bölgeden geçmesi neredeyse 

mecburiydi. Dolayısıyla buradan geçen kervanlardan alınan vergiler kabileler arasında 

çatışmalara neden oluyordu. Ayrıca bölgeden geçen Müslüman tüccarlar sayesinde Kânim 

Kralı Hume Hilmi’nin İslam’la tanışması bölgenin İslam dinine geçmesini hızlandırmıştı.174 

Zira, Kânim Kralı Hume Hilmi’nin ölmesi üzerine tahta geçen oğlu Dûneme 1100-1140 

yılları arasında ülkenin sınırlarını genişletti. Kral Dûneme’nin Suveyş Körfezi’nde talihsiz 

ölümü üzerine tahta geçen oğlunun özellikle bölgeden geçen tüccarların güvenliğini sağlaması 

Kânim Krallığının gelişmesinde ve genişlemesinde önemli rolü olmuştu. Ayrıca Abbasi 

yönetiminden kaçan bir grup yönetici ve tüccarların Kânim’e sığınması bölgenin 

İslamlaşmasında etkili oldu.175 

1194 -1220 yılları arasında iktidarı ele geçiren Kral Selmama bölgedeki tüm kabileleri 

hâkimiyeti altına alarak devletin sınırlarını genişletti. Kral Selmamaîn ölmesi üzerine yerine 

geçen Dûneme Dibbalemi 1221-1259 yılları arasında diğer krallar gibi devletin sınırlarını 

Nijer’den Nil’e kadar genişletti. Dûneme Dibbalemi’nin ölümü üzerine Bulalar kabilesi 

ayaklanarak Kânim’i ele geçirdi. XIV. yüzyılın sonuna kadar bölgeyi terk eden Kanim krallığı 

Bornu bölgesine yerleşerek kendi krallıklarını ilan ettiler. Fakat XVI. yüzyılda Kanim Krallığı 

tekrar Kanimi ele geçirmek istese de başarılı olamadı. XVII. yüzyıldan itibaren çevre 

krallıklarının da saldırılarına maruz kalan Bornu Devleti giderek zayıflamış ve kabilelere 

ayrılmıştı.176 

                                                           
174 İbid., s. 37. 

175 Jean Chapelle, Nomades Noirs du Sahara, Plon, Paris, 1958, s. 43. 

176 İbid., s. 54. 
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  1793-1810 yılları arasında Bornu kabileleri tekrar bir araya gelerek Bornu Devleti’ni 

devam ettirmek isteseler de Fülânîlerin saldırısı karşısında başkenti başka bir şehre taşımıştır. 

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru güçlenen Veday Krallığının Krallığına karşı yaptığı savaşları 

kazanınca Bulalar Kânim’i terk ederek Fitri’ye göç etmek zorunda kaldılar. Ayrıca Osmanlı 

Devleti’nin Fizan üzerinden Kânim Krallığına yardım etmesine rağmen bölgeyi Veday 

Krallığına bırakmak zorunda kalmıştı.177 

 XVII. yüzyıldan itibaren bölgede sömürgeci devletlerin desteğini alarak güçlenen 

putperest Kenka kabilesi, bölgedeki krallıkları yenerek Bagirmi Devleti’ni kurmuştu. Fakat 

Bagirmi Devleti içinde yaşayan Müslüman Fülânîler yerel halkın İslamlaşmasında etkili 

oldular.178 Ayrıca Bagirmi Devleti içinde giderek güçlenen Fülânîler, Vaday Krallığı ile iş 

birliği yaparak Bagirmi Devleti’ni zayıflatmış ve Vaday Krallığının hâkimiyeti altına girmesine 

zemin hazırlamıştı.179 

 XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren bugünkü Çad topraklarına gelen Avrupalı 

seyyahlar yazdığı raporlarla sömürgeci devletlerin gelmesine yardımcı olmuşlardı. Çad 

topraklarına gelen ilk seyyahlar İngilizler olmuştu. İngilizlerin bölgeyle ilgili raporları 

Almanların bölgeye gelmesini sağlamış ve ilk Alman seyyah H. Barth ve G. Nachtigal, Çad’a 

gelerek bölgeyi keşfetmişti.180 

 Çad topraklarına gelen İngiliz ve Alman seyyahlardan sonra bölgeye gelen Fransız 

keşifçiler özellikle Çad Gölü ve çevresinin verimli bir bölge olduğunu dile getirerek bir an önce 

Fransız birliklerinin buraya gelmesini önermişlerdi. Fakat Fransızlardan önce gelen İngiliz ve 

Almanlar Çad Gölü çevresinde çatışmaya girmişler, lakin Fransızların Bagirmi Devleti’ni işgal 

                                                           
177 Annie Legbeuf, Les Populations du Thcad, Khartala, Paris, 1959, s. 71.  

178 İbid., s. 78.  

179 Jean Chapelle, a g e., s. 74. 

180 Joseph Kı-Zerbo, a g e., s. 567. 
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etmesi üzerine İngiliz ve Alman birlikleri bölgeyi terk etmek zorunda kalmış ve bölge Fransa 

sömürgesine bırakılmıştı.181 

 Fransızlar bölgeye yerleştikten sonra çevredeki kabilelere karşı yaptıkları savaşları 

kazanmış ve kısa zamanda bölgedeki himaye idarelerini genişletmişlerdi. 1900 yılında Râbih 

b. Zübeyr, çevre kabilelerini bir araya toplayarak Fransızlara karşı savaşmış ancak ellerindeki 

silahlar ilkel şartlarda olduğu için mağlup olmuştu ve Fransızlar tarafından yerel kabilelerin 

gözü önünde idam edilmişti. Fakat 1901 yılında babasının intikamını almak isteyen Fadlallah, 

Fransızlara karşı yaptığı ilk savaşta başarılı olduysa da diğer yerel kabilelerin desteğini 

alamayınca babası gibi Fransızlar tarafından tutuklanarak idam edildi.182 

 1901-1905 yılları arasında Fransız birliklerinin Kânim bölgesini de işgal etmesiyle 

Çad’ın batı ve kuzey bölgesi tamamıyla Fransız sömürgesi altına girmişti. 1913 yılında doğuya 

doğru ilerleyen Fransız birlikleri Senûsîleri de yenerek bugünkü Çad’ı sömürgesi altına almayı 

başarmıştı. Fakat burası Ekvatorial Afrika’sı olarak bilindiyse de 1921 yılından sonra Batı 

Afrika ülkeleri arasında Fransa’nın kolonisi hâline dönüştürüldü.183 

 1917 yılında Fransız ve Arap yöneticilerin ortak düzenlediği “La vie religieuse au 

Tchad184” sempozyumuna davet edilen 400 bilim adamı Fransızlar tarafından katledilmişti. Bu 

olaydan sonra Çad halkı Fransızlara karşı ayaklanmış fakat Fransız birlikleri yerel halka karşı 

işkence ve katliam yaparak susturmuşlardı. 11 Ağustos 1960 yılında bağımsızlığını ilan eden 

Çad, hâle Fransız sömürgesi altındadır.185 

 

                                                           
181 Jean Chapelle, a g e., s. 86. 

182 Caston-Martin, L’ère des Négriers 1714-1774, Karthala, Paris, 1993, s. 136. 

183 Jacques le Cornec, Histoire politique du Tchad de 1900 a 1962, Paris, 1963, s. 124,  

184 Çad’da Dinî Hayat 

185 İbid., s. 156. 
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1.9.8. Benin (Bénin) 

 

Atlantik Okyanusu’na kıyısı olan Benin, “Nijer, Burkina Faso, Nijerya, Togo” ile komşu 

olan Frankofon ülkesidir.186 

XV. yüzyıla kadar Mose ve diğer imparatorlukların bünyesinde yaşayan yerel halk 

Portekizlilerin Benin kıyılarına gelmesiyle sömürgecilik tarihi başlamıştı. Ancak Müslüman 

tüccarların X-XI. yüzyıllarda Djougou şehrine gelmesiyle birlikte birçok kabile İslam dinini 

kabul etmiş ve bölgenin İslamlaşmasında Djougou ulemaları büyük bir rol üstlenmişlerdi.187 

Portekizlilerin bölgeye gelmesiyle birlikte yerel kabilelerin şefleriyle irtibat kurulmuş 

ve bu kişilere büyük hediyeler verilerek iç bölgelere girmeyi başarılmıştı. Bölgede farklı 

inançların olması sömürgeci devletlerin yayılmasını kolaylaştırmıştı. Özellikle “Osanobua ve 

oğlu Olokun” Tanrı tarafından gönderildiği inancı ve timsah ve piton hayvanlarına tapılması 

yerel kabilelerin farklı inançlara yönelmesini sağlamıştı. Dolayısıyla yerel kabilelerin 

“Osanobua ve oğlu Olokun”nun baskıcı yönetimine karşı sömürgeci devletlere sığınmasına 

neden olmuşlardı.188  

XV. yüzyılından önce kıyı bölgesinde yaşayan FON kabilesi tarihini sömürgecilik 

tarihiyle başlatılmaktadır. Ancak önceki yaşamlarına ait çok fazla bilgi bulunmamaktadır. Hatta 

kuzey bölgelerde yaşayan Allada, Adjatche ve Dahomey Sultanlıkları hakkından da maalesef 

şifahi bilgi dışında yazılı kaynaklar bulunmamakta veya sömürgeci devletler tarafından 

yokedilmiştir. Ancak XX. yüzyıla geldiğimizde Dahomey Sultanlığı diğer kabileleri de bir 

araya getirerek sömürgeci devletlere karşı savaşlar yapmışlardı. Portekizliler, yerel kabilelerin 

                                                           
186 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 247.  

187 Paul Marty, Etudes sur L’Islam en Dahomey, Paris, 1926, s. 14. 

188 Robert Cornevin, Histoire du Dahomey, l’Harmattan, Paris, 1962, s. 15. 
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birleşmesiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalmışlardı. Portekizlilerin çekilmesiyle bölgeye gelen 

Hollandalılar kısa bir süre sonra bölgeyi Almanlara bırakmışlardı.189 

1704 yılında Almanların kıyı bölgesinde yaşayan FON kabileleri ile anlaşamaması 

üzerine Fildişi Sahili üzerinden Benin’e gelen Fransızlar yerel halkı da yanına alarak 

Almanların ülkeden ayırılmasına neden olmuştu. Fransızların bölgeye yerleşmesiyle birlikte 

1851 yılında Dahomey Kralı Gezo’ya vaatlerde bulunarak köle ticaretini başlamışlardı. 

Fransızlar 1868 yılında yapılan Cotonou Anlaşması ile diğer sömürgeci devletleri ülkeden uzak 

tutmayı başarmışlardı.190 Ancak İngiltere buna itiraz ederek Kral Behanzi’ni desteklemişti. Kral 

Behanzi Fransızlara karşı yaptığı mücadeleyi zikrederek onun “Amazone askerleri” hususunda 

malumat vermek konunun bütünlüğü açısından faydalı olacağını savundu. Amazone askerleri, 

XIX. yüzyılın başlarında Dahomey kralları tarafından yaratılmış askerî birliklerdi.191 Bu 

sistemin en parlak dönemi Fransızların işgaline karşı mücadele zamanında olacaktı. Amazone 

askerleri sadece kadınlardan oluşup, ergenlik çağına varılmadan, köyden köye dolaşıp belli 

şartlara (iri, kasları gelişmiş, bakire ve her türlü zorluğa dayanabilecek kimselerden oluşuyordu) 

dikkat edilerek seçiliyordu. Seçimde erkeklerin askerlik formasyonundan daha kapsamlı ve zor 

bir formasyon görülmekteydi. Ancak doğal olarak bu hayat modeli evlenmeyi kesinlikle yasak 

edip, her zaman imparatorluğun güvenliğini sağlamayı zorunlu kılıyordu. Kral Behanzın 

döneminde geyik gözlü ve keskin dişleri olan bu kadın askerler, Kolonel Dodds askerî 

kuvvetlerinin gelişmiş cephaneliklerine rağmen, Dahomey üzerine ilerlemelerine karşı ciddi bir 

şekilde direnerek Fransız askerî kuvvetlerini çok büyük kayba uğratmıştır.192  

                                                           
189 Garcia Luc, La genèse de l’Administration française au Dahomey, 1894-1920, these de 3e sycle, Paris, 1969, 

s. 170.  

190 John D. Fage, A History of West Africa, Cambridge University Press, London, 2008, s. 166. 

191 Robert Cornevin, a g e., s. 102. 

192 Garcia Luc, a g e., s. 375. 
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Bilhassa Fransızların 1904 yılından itibaren bölgeye yerleşmesiyle birlikte diğer kabile 

şeflerini de elde etmek için böl parçala yönet politikası uyguladılar. Benin’i, Porto Novo, 

Ouidah ve Cotonou olarak üç farklı bölgeye ayırarak ve kabile şeflerinin yanına bir vali 

atayarak bölgeyi kontrol altına almayı başardılar.193 

1921 yılına kadar ülkeyi valiler ve kabile şefleriyle yöneten Fransızlar, kendi misyoner 

okullarında yetiştirdiği gençlere “Guide du Dahomey” gazetesini çıkarttırarak yerel halkın 

beğenisini kazanmış ve Fransız kültürünün yayılmasında etkili olmuştular.194 

Frankofon ülkelerinden biri olan Benin, II. Dünya Savaşı’ndan sonra Fransa’nın da 

desteğini alarak ilk meclis toplantısını yaptı. 1956’da ise ilk özerklik meclis toplantısı yaparak 

bağımsızlığını ilan etti. Böylece 1958’de iç işlerinde özgür dış işlerinde Fransa’ya bağlı oldu. 

1960 yılında bağımsızlığını ilan etse de günümüzde hâlâ Fransız baskısı altında 

yaşamaktadır.195 Özellikle 2017 yılında Djougou bölgesinde bizzat bulunmam nedeniyle 

yaşadığım ve gördüğüm Müslümanlara karşı yapılan işkence dünya medyasında bir satır bile 

yer almaması bunun bir kanıtı olsa gerek diye düşünüyorum.  

 

1.9.9. Togo 

 

Togo ismi Togo’nun yerel dillerinden en yaygın olan EWE dilinde “TOGODO” 

kelimesinden türeme bir kelime olup, nehrin diğer tarafı anlamına gelmektedir.196  

Bölgeye ilk gelen sömürgeci devletlerden olan Almanlar, Togolular ile ilk temasta 

“Togodo” kelimesini telaffuz edemiyorlardı. Bundan dolayı Togo olarak bir kısaltmaya ihtiyaç 

                                                           
193  John D. Fage, a g e., s. 175. 

194 İbid., s. 186. 

195 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 270. 

196  Brunschwig H., a g e., s. 78.  
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duymuşlardı. Daha sonra şehrin etrafındaki işgal edecekleri tüm toprakları Togo olarak 

isimlendirileceklerdi. Ülke sınırlarının oluşturulduğu ilk zamanlarda Alman Togo’sunun yüz 

ölçümü 90.400 km2 ile Gana toprağı olan Volta bölgesini de kapsamaktaydı.197 Fakat 

günümüzde yüz ölçümü 56,785 km²’dır.198  

Bölgedeki Alman yöneticiler, yerel halkın direnişini kırdıktan sonra kendi 

vatandaşlarına sömürge ülkesinde kalmaları için çok iyi şartlar ve ayrıcalıklar tanımıştı. Aynı 

zamanda sömürü için lazım olabilecek altyapı tesisleri hızlı bir şekilde yaptırılmış, demir yolları 

ve en önemlisi doğrudan Berlin’e bağlanan “Radio Kamina” adlı bir radyo kurdurulmuştu. 

Sonunda toplu ağır ceza uygulama ve soykırım yapma yoluyla Togo’yu “Musterkolonie” 

modeli olarak hâkimiyeti altına almıştı.199 

1914 yılında Birinci Dünya Savaşı başladığında, Vali Von Doering Togo’daki askeri 

gücün zayıf olduğunun bilincindeydi. Bundan dolayı Gana’da bulunan İngilizlerle ve Benin’de 

bulunan Fransızlarla iş birliği yapmak istemiş, fakat bu teklifin uygun görülmemesi üzerine 

onlarla savaşmaktan başka çaresi kalmamıştı. Üç haftalık bir savaştan sonra 25 Ağustos 1914’te 

Radio Kamina’nın etrafındaki birlikler Fransızlara karşı uzun bir direnişten sonra teslim 

olmuşlar ve Togo’nun işgali gerçekleşmişler. İngiliz ve Fransızlar işgal ettikleri toprakları 

aralarında paylaşmış, 10 Eylül 1919’da Togo’nun kuzey toprakları Fransa’ya, güney toprakları 

ise İngiltere’ye verilerek Birleşmiş Milletlerinin “B” mandası oluşturulmuştu.200 

Fransızlar, Togo halkının eski sömürgeci ülkeye sempati duymaması için Almanlara ait 

her şeyi yakıp yıktmışlardı.  Almanlar tarafından okutulmuş aydınlar ve bürokratlar yurt dışına 

                                                           
197 Ali Napo, Histoire des manoeuvres et soldats du Nord-Togo au temps colonial: 1884-1960, Presse de l’UB, 

Lomé-Togo, 1997, s. 171. 

198 http://worldpopulationreview.com/countries/togo-population, Erişim Tarihi; 05.05.2019, Saat : 21:35.  

199 Ali Napo, a g e., s. 182. 

200 Robert Cornevin, a g e., s. 58. 
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göç etmeye zorlandı ve Almanca konuşulması yasaklandı. Hatta Alsace ve Lorain bölgesinden 

gelen misyonerlere de Almanca kullanmalarını müsaade edilmemişti. Togo’nun resmî dili 

Fransızca olup devlet eğitim dili olarak sadece Fransızcaya izin vermektedir.201 

Almanlar dil konusunda uygun bir politika ortaya koyamazken tam tersine Fransızlar 

bir şekilde kendi dillerini empoze etmeyi başarmışlardı. Fransız Togo’sunda 1915’ten itibaren 

Alman dili ve 1920 yılında ise İngiliz dilinin konuşulması yasaklandı.202 

Sömürgeci devletlerinden önce Afrika, pek gelişmemiş olsa da yerel halk barış içinde 

yaşıyordu. Togo’nun merkezinde yer alan Tchaoudjo (bugünkü Sokode) şehir ilçesinde siyaset, 

ekonomi ve askerlik alanında iyi bir düzen var iken Fransızların bölgeye girişiyle tüm yerel 

kabileler arasında çatışmalar körüklendi ve bölgeye hâkim olan Tem Krallığının düzeni 

bozuldu.203  

Tem krallığının iktidara gelişinin belli yöntem ve kaideleri vardı. Onlardan en önemlisi 

yedi kabileden oluşan bu krallıkta, kraliyet döngüsel olarak bir kabileden diğer bir kabileye 

geçmekteydi.204 

Almanlar Togo’nun kuzeyine ilerlerken dönemin yerel kralı ile ilişkilerini çok 

geliştirmişlerdi. Kraliyetin başka kabileye geçme sırası geldikçe Almanların desteği ile 

atalarının kaidelerinin tersine bir yol izlemişlerdi. Kraliyette hak iddia ettiği için bu olaya sessiz 

kalamayan Birini kabilesi gaspçı kabile olan Kparataou’ya savaş açmak zorunda kalmış, bu 

savaştan önce ittifaklar yapıp krallık oluşturan kabileler resmen iki antigonist gruba 

dönüşmüşlerdi. Yerlilerin inancına göre bu savaş manevi ve olağanüstü güçler (büyü, 

                                                           
201 Ali Napo, a g e., s. 184.  

202 Robert Cornevin, a g e., s. 578. 

203 Türkkaya Ataöv, a g e., s. 271. 

204 Amidou M., Etude d’unartisanat: la poterietradionnelle d’Agoulou dans l’aireculturelle Tem ‘’Tchaoudjo-

Est’’ au Togo, Mémoire de maitre d’histoire, Université de Lomé, Togo, 2004, s. 105. 
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şarlatanlık, ritüeller, cinler, putperestlik gibi inanç güçleri...) ile gerçekleştirilmiş, bu 

kabilelerden Agoulou kabilesi savaşlardan sonra halk arasında “gelirsen ölürsün” lakabı ile 

tanınmıştı.205 

Almanların Tem Krallığının parçalanmasında büyük rolü olmasına rağmen Fransızlara 

karşı Temler Almanların geride bıraktığı mirasa sahip çıkarak günümüze kadar var olmayı 

başardılar.206  

İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda Togo’daki Fransız yönetimini kontrol etmek üzere 

Birleşmiş Milletlerin bünyesinde bir Vasilik Konseyi tayin edilmişti. Yerli parti politikaları 

Togo’nun durumunun iyileşmesi için kutlu bir yola çıktılar ve daha sonra iki birbirine karşı 

gruba ayrıldılar. Bir tarafta Sylvanus Olympio’nun özgür ve birleşmiş Togo prensipleri üzerine 

kurduğu Togoluların Birliği Komitesi ve diğer tarafta Nicolas Grunitzky tarafından kurulan 

Togoluların Halk Hareketi Partisi vasiliğin kaldırılması ve Togo’nun yönetiminin kısıtlı olarak 

Fransızlara bırakılmasının ideolojisini ileri sürmekteydiler.207 

 Fransız milliyetçileri devamlı eylemler ve Birleşmiş Milletlerin baskısı neticesinde 

durumun gelişmesinin sürecini hızlandırılmışlardı. 16 Nisan 1955’te bölgesel meclisin 

yetkilerini genişletip, Togo’da bir yönetim konseyi oluşturulmasına karar verildi. Mayıs 

1956’da Nicolas Grunitzky Başbakan olarak Togo Britanik’ta bir referandum düzenledi ve bu 

referandumla Ewe dili konuşan bölgeler dışında diğer bölgelerin Gana’ya dâhil edilmesini 

kabul edildi.208 

Fransız hâkimiyeti altında olan Togo 1957 yılında özgür bir cumhuriyet oldu. 27 Nisan 

1958’de Birleşmiş Milletlerin denetim altında yasama seçim düzenlemesiyle durumun tersine 

                                                           
205 Amidou M., a g e., s. 117. 

206 Ali Napo, a g e., s. 121. 

207 Amidou M., a g e., s. 143. 

208 Robert Cornevin, a g e., s. 562. 
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çevrilmesi sağlanmış Sylvanus Olympiyo’nun partisi seçimleri kazanmış ve Togo’nun ilk 

cumhurbaşkanı olan Sylvanus Olympio 27 Mayıs 1960’da Togo’nun bağımsızlığını ilan 

etmişti.209 

 

 

  

                                                           
209 Mjp.univ-perp.frdigitheque de matériaux juridiques et politique: Togo; Erişim Tarihi; Mart 2018, Saat: 23: 56.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

FRANSA’NIN DOĞU AKDENİZ VE KUZEY AFRİKA POLİTİKASI VE XVIII. 

ASIRDA OSMANLI –FRANSA İLİŞKİLERİ  

  

2.1. 1750 Öncesi Fransa ve Diğer Avrupa Ülkelerin Genel Durumu 

 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik siyasi ve kültürel etkilerini 

incelemeden önce Avrupa’nın genel durumunu ve bölgeye yönelmesini gerektiren nedenlerine 

bakmak konumuz açısından faydalı olacaktır. Avrupa XV. yüzyıl sonlarına gelindiğinde Kutsal 

Roma Germen İmparatorluğu iç ayaklanmaların üstesinden gelemeyecek bir durumdaydı ve 

bundan dolayı da küçük hükûmetler hâlinde varlığını korumaya çalışmıştır. Bunun üzerine 

imparatorluğu tekrar eski gücüne getirmeye çalışan Habsburglar, Avusturya ve Bohemya 

bölgesinde Germen nüfusunu desteklemeye başlamıştı.210 

Avrupa’da, Rönesans ve Reform hareketleri Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinde etkisini 

göstermiş ve bunun doğal sonucu olarak rejim değişikliği yaşanmış ve yeni devletlerin 

doğmasına neden olmuştu.211 Avrupa’da bu gelişmeler yaşanırken Cumhuriyetçiler, 

aristokratlar, prenslikler ve krallıklar kendi aralarında yarımadanın siyasi hayatını 

paylaşamakta bir birlerine karşı savaşmıştıı.212 Özellikle Orta Çağ’dan beri süregelen 

milliyetçilik duygusu yarımadadaki tüm devletlerin kendi aralarında siyasi birliği 

sağlayamamalarına neden olmuştu.  

                                                           
210 Poter Burke, Avrupada Rönesans, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 457.    

211 İbid., s. 452.    

212 Ahmet Kavas, “Afrika’da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamasında Osmanlı 

Devleti’nin Rolü”, Türk Asya Araştırmalar Merkezi,  Şubat 2006, s. 106.; Erişim Tarihi, 12.04.2018. saat :13:00   
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Avrupa’da yaşanan bu milliyetçilik akımı ve ekonomik bunalım kuzey de Norveç ve 

İsveç krallarını savaşa sürüklemiş ve neticede 1497’de Kalmar Birliği Savaşı çıkmış, bu savaşın 

galibi Danimarka kralı olmuş ve İsveç’in birlikten ayrılmasına ve bağımsızlığını ilan etmesine 

sebep olmuştu.213  

18. yüzyıldan önce Avrupa’da bahsi geçen gelişmeler yaşanırken, Çarlık Rusya’sı ise 

altın çağını yaşamış ve yükselme dönemine geçmişti. III. İvan’ın (1462-1505) başa geçmesiyle 

birlikte Moskova Knezliği güçlenmiş, ayrıca IV. İvan (Korkunç İvan) (1547-1584) zamanında 

Çarlık, hem siyasi ve hem ekonomik olarak ciddi yükseliş dönemine geçmişti. IV. İvan bölgede 

siyasi birliği sağladıktan sonra 1547’de Çar lakabını alarak merkezde yönetim sistemi için tüm 

alanlarda reformlar yapılmasını emretmişti.214 Avrupa’da gelişen diğer bir olay ise, İspanya 

hâkimiyetine karşı ayaklanan Lutherci hareketiydi. Bu hareket özellikle Hollanda ve Felemenk 

coğrafyalarında etkili olmuştur. II. Philip’in (1556-1598) iç ayaklanmaları önleyememesi 

üzerine Felemenk bölünmüş, kuzeyde Fransa ve güneyde İspanya kurulmuştur.215  

Genel olarak Avrupa tarihini kronolojik olarak incelendiği zaman, özellikle de Fransa 

Kralı VI. Philippe’in (1328-1350) Valois hanedanlığının desteğiyle Avrupa’daki krallar 

içerisinde en güçlü krallık hâline geldiğini görmekteyiz.216 Fransa Kralı VI. Philippe bölge 

ülkeleri ile siyasi ilişkilerini geliştirirken özellikle İngiltere, Fransa’nın bu hızlı gelişiminden 

rahatsızlık duymuş ve bu ilişkilerin zayıflaması üzerine diğer ülkeleri Fransa’ya karşı 

kışkırtmıştır.  

Avrupa’nın iki ezeli rakibi olan İngiltere ile Fransa arasındaki yaşanan siyasi kriz 

giderek büyümüş ve İngiliz Kralı III. Edward (1312-1377) ve VI. Philippe (1313–1349) 

                                                           
213 Claude Delmas, Avrupa Uygarlık Tarihi, Varlık Yayınları, Ankara, 1973, s. 594. 

214 H. Mc. William Neil, Dünya Tarihi, İmge Yayınları, İstanbul, 2001, s. 93.  

215 Jacques Bainville, Fransa Tarihi, Cilt-I, Kanaat Kitabevi, İstanbul, 1938, s. 667. 

216 Jacques Bainville, a g e., s. 456.  
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arasındaki taht kavgası savaşa neden olmuştu. Fransa ile İngiltere arasında gerçekleşen 

savaşlarda Edward istediği başarıyı elde edememiş ancak, Philippe’in bölgedeki siyasi 

liderliğini sarsmıştı. Savaştan yenilgiyle ayrılan İngilizler, Fransa tahtı üzerindeki iddialarını 

sürdürürken diğer taraftan Navarre Kralı II. Şarles’i (Charles) kışkırtarak iç ayaklanmalar 

çıkartmış ve II. Jean’ı (1350-1364) zor duruma düşürmüştü. Tüm bu gelişmelerin yaşandığı 

dönemde Fransa, Kastilya’nın desteği ile İngilizleri denizde yenmeyi başarmıştı. Ayrıca ülkede 

askerî ve vergi sistemi tekrar gözden geçirilmiş ve bu Avignon’da İngilizlere karşı rakip bir 

papa seçtirilmesi üzerine Avrupa’da dinî fikir ayrılıklarına neden olmuştu.217 Ayrıca, 

Avrupa’da yaşanan iç savaşlar ekonomik sıkıntılara da neden olmaktaydı. Coğrafi keşiflerle 

başlayan sömürgecilik politikaları, ticaret yollarının değişmesine neden olmuş, Akdeniz’le 

sınırlı olan pazarlar uluslararası statü kazanarak Atlas Okyanusu limanları yeni ticaret yolları 

olarak önem kazanmıştı. Özellikle Venedik, Cenova gibi Akdeniz’de bulunan önemli limanlar 

yerini Atlas Okyanusu’na sahili olan Lizbon limanları ve Kuzey Afrika limanlarına bırakmıştı. 

Böylece doğudaki İpek ve Baharat ticaret yollarının önemini kaybetmesi özellikle Osmanlı 

Devleti, Venedik, Ceneviz ve Fransa’nın ekonomik olarak zayıflamasına neden olmaktaydı.218 

1750 yılı öncesinde deniz ticaretini ve ticaret yollarını ele geçiren ülkeler ekonomik olarak 

güçlenmiş ve güçlü ticaret merkezlerini ele geçirmişlerdi. Ancak bu gelişmelerle birlikte 

Avrupa’da aristokrasi güç kaybetmeye başlamıştı. 

Deniz yollarının elverişliliği ve ticarete kattığı yeni imkânlar neticesinde Avrupa’da 

hâkim olan skolastik düşünce yerini dış dünyaya olan ilgiye, pozitif bilimlere ve sömürgeciliğe 

bırakmaya başlamıştı. Roma, Rönesans merkezi olmuş, İtalya’da geleceği önemli anlamda 

                                                           
217 Norman Davies, Avrupa Tarihi, İmge Yayınları, İstanbul, 2006, s. 623. 

218 Jacques Bainville, a g e., s. 67. 



 
 

99 
 

şekillendirecek üç sanat merkezi olan; Roma Okulu, Floransa Okulu ve Lombardiya Okulu 

ortaya çıkmıştı.219 

Avrupa’nın genelinde ise Reform ve Rönesans kıvılcımları artık bir ateş gibi 

yükselmeye başlamıştı. Avrupa’da hızla gelişen Reform ve Rönesans akımlarından etkilenen 

dönemin aydınları olan; Leonardo di ser Piero da Vinci gibi sanatçılar, Martin Luther gibi aydın 

din adamları yetişmişti.  

Avrupa ülkeleri arasında çıkan yeni din anlayışı problemleri ve Martin Luther’in Katolik 

kilisesine karşı başlattığı propaganda neticesinde Protestanlık ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde 

geniş bir alanda yayılmayı başarmıştı.220 İmparator V. Karl’ın müdahalesiyle Papa ile Martin 

Luther’in arasındaki din anlayışı sorunu giderilmiş ve 1555 yılında yapılan Avgusburg 

Antlaşması ile Katolik olan V. Karl ile Protestan olan Luther arasındaki mücadele sona 

ermişti.221 Ayrıca Avrupa’da XV. yüzyılın sonu ve XVI. yüzyılın başlarından itibaren yaşanan 

sosyal huzursuzluk ve iç karışıklıklar beraberinde Avrupa tarihi açısından derin bir kaos 

ortamının çıkmasına sebep olmuştu. 

Batılı devletlerde yaşanan köylü isyanlarının etkisi, feodal yönetimin zayıflamasına ve 

merkezî devletlerin gelişmesiyle paralel olarak bir “yerinden yönetim” şeklinin gelişmesine 

neden olmuştu. 

Merkezî yönetimin güçlenmesiyle beraber bunun doğal sonucu olarak de yerel yönetim 

gelişmeye başladı.  Bu gelişmeler neticesinde Avrupa’da yeni fikir akımları doğmuş, din baskısı 

azalmış, köylüler yönetimde söz sahibi olmaya başlamış ve düşünce özgürlüğü gibi yeni 

kavramlar kendilerine geniş bir tartışma alanı bulmuşlardı. Köylü sınıfının da yönetime 

katılmasıyla kilisenin “bilgi” üzerindeki baskıcı yönetimi kırılmış ve bilim öne çıkmaya 

                                                           
219 Оуэн Чедвик, Реформация. В Западной Европе 16-17 в., М:Центрполиграф, 2011 г., Москва, s. 48. 

220 Peter Burke, Avrupada Rönesans, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2003, s. 212. 

221 Оуэн Чедвик, a g e., s. 23.  
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başlamıştı. XVII ve XVIII. yüzyıllarda kilisenin etkisiz hâle gelmesi bilimsel çalışmaların 

artmasını sağlamıştı. Bilimsel gelişmelerin yanı sıra, özellikle de insanın dünyaya bakış açısının 

da büyük ölçüde değiştiği söylenebilir. Bu sebeplerden dolayı aydınlanma dönemi sadece 

sosyal bilimlerle sınırlı kalmamış ayrıca fenni ilimler de gelişerek sanayi inkılabının başlayıp, 

geleneksel üretimin bitmesine doğru giden süreci başlatmıştı.222 

 

2.2. Fransız ve Osmanlı Vali ve Komutanların Rolleri (1750-1800) 

 

Fransa’nın içinde bulunduğu sosyo-ekonomik sıkıntılar, reform ve rüesansın etkileri ve 

Avrupa coğrafyasındaki diğer ülkelerin hızla bir gelişim içersin de olması, ülkenin iç ve dış 

siyasette nüfuzunu kaybetmesine sebep olmaktaydı. Ülkenin yeniden kendi rüştünü ispatlaması 

gerekiyordu, bundan dolayı içteki ekonomik sıkıntılardan kurtulmak ve dış siyasette kendi 

etkinliğini yeniden sağlayabilmek için Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz coğrafyalarındaki 

ülkelere yönelik sömürgeci politikalar geliştirme yolunu seçti. Bu politikaların esasında, dini 

ve kültürel yönden asimle etme, yerel halk ve yöneticiler arasında karışıklık çıkarma, halkın 

zayıf tabakası arasında köleleştirme politikaları geliştirme vardı. Bu politikaların reel olması 

için bu bölgelere rahip misyoner din adamları, valiler, askeri üst düzey komutanlar, elçiler 

gönderilmişti.223 Ayrıca, bölgeye giden vali ve komutanların yerel halkla evlilik yaparak, bölge 

halkını daha rahat asimle etme çalışmaları da bu sömürge politikalarına örnek olarak 

gösterilebilir. Bunlara ek olarak, köle ticaretiyle Avrupa’ya gönderilen Afrikalı gençlerin 

asimle edilmesi ve tekrar söz konusu bölgelere kendi sömürgeci politikalarını devam 

                                                           
222 Peter Burke, a g e., s. 278.  

223 Durmuş Akalın Ve Cemil Çelik, “XIX. Yüzyılda Doğu Akdeniz’de İngiliz-Fransız Rekabeti ve Osmanlı 

Devleti”, Turkish Studies, Sayı-7, 2012, s. 23. 
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ettirebilmeleri için geri getirmeleri Fransa sömürge siyasetinin bir başka örneği olarak 

gösterilebilir. Böylece bu kişilere üst düzey yetkiler verilerek sömürge politikalarını daha da 

etkin hale getirilmekteydi. 

Harita: 18. yüzyılda Akdeniz’deki Fransız Limanları 

 

Kaynak: https://journals.openedition.org/cdlm/6284, Erişim Tarihi: 12.08.2019.  

Fransa’nın sömürgecilik faaliyetleri somut olarak 1760’lı yıllarda Kanada’yla 

başlamıştır. Ardından Batı-Hint Adaları, Guayana, Senegal(Saint-Loizs), Gori Adası, daha 

sonra Madagaskar,1673 yılından itibaren de Kuzey Afrika ve Doğu Akdeniz’e yönelik 

sömürgecilik faaliyetlerine devam edilmiştir.  Ancak, 1763 yılında Kanada ve Amerika’da 

istediğini elde edemeyen ve birçok sömürgesini kaybeden Fransa, Kuzey Afrika ve Doğu 

Akdeniz’le yakından ilgilenmeye başladı. Fransa’nın bu bölgelere hâkim olması halinde 

Afrika’nın iç bölgelerine daha rahat nüfus edebilecekti.  Dolayısıyla, XVII. yüzyıldan itibaren 

https://journals.openedition.org/cdlm/6284
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bölgeye gönderilen vali ve komutanların sömürgeci ve yayılmacı politikaları artık uygulanmaya 

hazırdı.224  

Fransa bu bölgelerde arzu ettiği politikaları uygulayabilmek için öncelikle bölgeye 

Louis François (1756-1827), Marie-Gabriel-Flornet-Auguste de Choiseul-Gouffier (1752-

1817), Julien-David Le Roy (yaklaşık 1724/1728-1803), Louis Atfoline, Charles Marie de La 

Condamine (1701-1774), Jean Louis Marie Poiret (1785-1786 ) ve Jean Etienne Liotard (1702-

1789) gibi seyyah ve keşifçileri gönderdi. Bu seyyahların verdiği raporlar Fransa’nın bu 

bölgelerde uygulayacağı yayılmacı politikalar açısından rehber mahiyetindeydi.  Fakat Fransa  

bu seyyah ve keşifçilerle sınırlı kalmayarak, söz konusu bölgelere Pierre de Rigaud de 

Vaudreuil(1743-1753), Louis Bllouart de Kerlerec (1753-1763), Jean-Jacques Blaise 

d’Abbadie (1763-1765), Charles Philippe Aubry (1765-1766) gibi vali ve generalleri de 

atayarak bölgedeki etkinliğini daha da artırmayı amaçlıyordu.225 Bununla da sınırlı kalmayan 

Fransa yüzyıllarca bölgede hüküm süren Osmanlı Devleti ve yerel halk arasında karışıklık 

çıkarmaya yönelik politikaları da yürütmekteydi.  

                                                           
224 Fatma Uygur, “Constantın-Françoıs Volney’in Seyahatnamesinde Suriye”, DTCF Dergisi, Sayı- 56-2, Ankara, 

2016, s. 126. 

225 Sylviane Llınares, "Voyage par mer et tourisme aristocratique au XVIII siècle", Histoire, Economie et Société, 

2009, s. 16. 
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Harita: 18. Yüzyılda Fransız Seyyahlar 

 
Kaynak: https://www.initiatives.fr/leblog/les-explorateurs-du-xviiie-siecle-10341, 

Erişim Traihi: 10.08.2019.  

Fransa bu politikalara yönelik ilk adımlarından birini Fransız Seyyah Jacuques 

Cartier’la (1491-1557) gerçekleştirmişti. Jacuques Cartier aşağıdaki haritada görüldüğü üzere 

bu bölgelerdeki verimli toprakların özellikle Karayıp Adalarındaki şeker kamışının ve muz 

tarlalarının Fransa ekonomisi için önemli olduğunu, bu kaynakların İngiltere gibi ülkelerin eline 

geçmesi halinde büyük bir fırsatın kaçırılmış olacağını rapor etmişti226. Ayrıca Jacuques 

Cartier’ın söz konusu raporunda halkın din ve inanç eksikliğinin olduğunu ve böylece misyoner 

din adamları vasıtasıyla yerel halk arasında asimle politikaları uygulayarak bölgedeki 

etkinlikleri artırabileceklerini de ifade edilmekteydi. 

1750-1800 yıllarında, Amerika’da İngiltere’ye karşı müstemlekelerini kaybeden Fransa,  

bu yenilgisini telafi etmek için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı seyahat eden Louis-François 

Cassas, Marie-Gabriel-Flornet-Auguste de, Julien-David Le Roy, Louis Atfoline, Charles 

                                                           
226 Hédia Brik Mokni, L’exercice Des Libertes Publiques en Periode De Transition Democratque cas de la Tunisie, 

L’Université Cote d’Azur, Thèse de Doctorat, Fransa, 2016, s. 187. 

https://www.initiatives.fr/leblog/les-explorateurs-du-xviiie-siecle-10341
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Marie de La Condamine (1701-1774), Jean Louis Marie Poiret gibi  seyyahların raporlarını 

inceleyerek bu bölgelerde daha da etkin olma kararı aldı. Özellikle seyyah Louis-François 

Cassas’ın raporunda Senegal, Tunus, Cezayir, Mısır vb. ülkelerin Fransa’nın hâkimiyeti altına 

alınması halinde Afrika’nın iç bölgelerine kısa süre içerisinde hâkim olabileceğini ifade 

edilmekteydi. Ayrıca, 1615 yılında Senegal’in iç bölgelerine kadar girmeyi başaran seyyah 

Louis-François Cassas bu bölgelerdeki verimli topraklar hakkında da raporunda bahsetmiştir. 

Seyyah Louis-François Cassas nehirleri kullanarak Senegal’in iç bölgelere ulaşması halinde 

yerel halkla iş birliği yapılabileceği ve böylece Fransa’nın bölgede daha kolay başarı 

sağlayabileceğini beliritmekteydi. Ayrıca Louis-François Cassas raporun  yerel halk arasında 

farklı dillerin konuşulmasından dolayı biran önce Fransızcanın yerel halk arasında öğretilmesi 

gerektiğine de vurgu yapmıştı.  Bunlara ek olarak Louis-François Cassas kabile şeflerine 

vaatlerde bulunularak, yer altı kaynakların hangi bölgelerde olduğunun tespit edilebileceğini 

kendi raporlarında ifade etmekteydi.227  

Doğu Akdeniz meselesinde ise Fransa’nın yayılmacı politikası daha çok İngiltere’nin 

elinde bulunan Hint ticaret yoluna yönelik olmuştur. Fransa Hint ticaret yolunu İngiltere’nin 

elinden alması halinde ekonomisini güçlendirebileceğini düşünmekteydi. Dolayısıyla seyyah 

Louis-François Cassas’nın raporunda Mısır ve Suriye’nin biran önce Fransa’nın hâkimiyet 

altına alınması ifade etmiş ve buraya vali ve komutanların kalıcı olarak gönderilmesini 

önermiştir.228 Bunun üzerine bölgeye gönderilen valiler ilk önce yerel halkla irtibatlarını 

güçlendirmiş, Osmanlı yönetimine karşı yerel halkı kışkırtmış ve bölgede kaos ortamı 

oluşturmuşlardır. Bununla da, Fransa bu iç karışıkları Osmanlı yönetiminin çıkardığını yerel 

halka lanse ederek, kendi kuvvetlerini burada kalıcı olarak yerleştirmeye çalışmıştır. 

                                                           
227 Fawzia Matrud, Les Relatıons Franco-Trıpolıtaınes À L’époque De Youssef Pacha, Entre 1795 Et 1832, 

Unıversıté D’orléans, Thèse de Doctorat, 2013, s.79. 

228 Fatma Uygur, a g e., s. 128.  
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Fransa Savaş Bakanlığının Afrika’ya yönelik verdiği karar.  

« Art. 18. Peuventêtreinscritsd’office par le Ministre de la 

guerreauxtableauxd’avancementouauxtableaux de concours, sur le rapport de 

leurschefshiérarchiques et desinspecteursgénéraux, lesofficiers, assimilés et 

employésmilitairesqui se sontsignalés par desfaits de guerreoudesmissionsimportantes en 

France, à l’étrangerouauxcolonies.  

Cescandidatssontinscrits à la suitedestableauxavec la mention : « d’office » et l’indicationdu 

motif de leurinscription (Tonkin, Madagascar, Soudan, missions, etc.). 

Ilspeuventêtrel’objetd’unchoixhorstour, dans desconditionsfixéespourchacund’eux par le 

Ministre » 

Kaynak: Fawzia Matrud, a g e., s. 179.  

Fransa bu sömürgecilik faaliyetlerini gerçekleştirmek için gönderdiği valilerin genel 

olarak görev süreleri 4-5 yıl olarak değişmekteydi. Valilerin atanmasıyla birlikte Fransa 

sömürge siyasetinde yeni bir dönem başlamıştı. Çünkü bu başka bir devletin diğer başka 

devletlerin iç işlerine karışmasının en somut örneğiydi.  

Bu dönemde Fransa Hükümeti tarafından bölgeye gönderilen valilerin kısa süre 

içersinde bölgede etkin olabilmeleri bakımından, daha önce bölgeye gönderilen seyyahların 

raporları rehber mahiyetinde olmuştu. Her ne kadar valiler önceden bilgilendirilerek ilgili 

bölgelere gönderilmiş olsalar bile bölgeye gittiklerinde yerel halkın büyük tepkisine maruz 

kalmışlardı. Bunun üzerine yeni bir sömürge politikası geliştirme zarureti ortaya çıkmıştı. 

Yapılan müzakereler sonucunda, bu bölgelere atanmış olan valilerin yerel halkı temsil eden 

kabile reislerini kendi taraflarına çekme kararı alınmıştır. Çünkü kabile reislerinin yerel halk 

üzerinde önemli etkileri söz konusuydu.  Bu bağlamda 1750 yılında Fransız Dış İşleri Bakanı 

Louis Philogène Brûlart, vicomte de Puisieulx (1747-1751)  ve Akdeniz Bakanı Daniel 

Lescallier (1743-1822) Tunus’a gönderilecek yukarıda belirtilen kâşif, seyyah vb. kişilerin 

etkin bir sömürge politikası yürütebilmeleri için, önce kabile reislerine çeşitli vaatler vermiş ve 

böylece onları kendi tarafına çekebilmişlerdir.229 Ancak bu bazı bölgeler bakımından yeterli 

                                                           
229 Sylviane Llınares, a g e., s. 23. 
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değildi. Örneğin, Tunus’un Müslüman nüfusun yoğun olduğu bir bölge olması ve aynı zamanda 

yıllarca bu bölgede Osmanlı Hâkimiyetinin varlığı Fransa’nın etkinlik alanını sınırlamaktaydı. 

Bundan dolayı bahsi geçen kişiler yerel halka Osmanlı hâkimiyetinin kendilerini 

sömürdüklerini, doğal kaynaklarını kullandıklarını, halkı küçümsedikleri gibi yalanları 

söyleyerek buradaki Osmanlı güçleri ile yerel halk arasında karışıklık çıkarmaya çalışmıştır. 

Ayrıca, Tunus valileri olan Hüseyin Bin Ali (1735-1756) ve Ali Bey (1756-1782) buraya gelen 

tüccarların asıl niyetlerinin misyonerlik olduğunu öğrenince, bu tüccarları göndermeye yönelik 

faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunlara ek olarak 1782-1814 yılları arasında Tunus valiliği 

yapan, Osmanlıya bağlı Hüseyni ailesinden biri olan Hammude Bin Ali (1782-1814) 

misyonerlerin çıkardığı karışıklıklardan endişe duyarak Osmanlının merkezi hükümeti olan 

İstanbul’a duyduğu endişeleri ifade etmekteydi. Ancak, bu dönemde Osmanlı Devleti’nin, 

Rusların sıcak denize inme politikalarından endişe duymaları ve dış siyasette daha çok Rusları 

bu politikalarını önlemeye çalışmaları nedeniyle Tunus valisi Hammude Bin Ali’ye gereken 

desteğini sağlayamamıştı.230 

  

                                                           
230 Saifelnaser Bulhasen, Les Relations Franco-Libyennes, Unıversıte D’auvergne-Clermont-Fd1, Tthèse De 

Doctorat, Français,  2008, s. 174. 
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Harita: 18 Yüzyılda Köle Ticareti Haritası  

 
Kaynak: http://lesavdelasalle16.unblog.fr/le-sav-4eme/, Erişim Tarihi: 11.08.2019.  

Bu dönemde Fas ve Cezayir’de ki mevcut durum daha farklıydı. Çünkü bu bölgelerde 

İslam’ın etkinliğini daha yoğundu. Özellikle, Fas’taki Muradiye ve Kadriye tarikatlarının 

İslami merkeziyetçi bir yapıya sahip olmaları, yerel halkın dini temsilciliklerini üstlenmeleri ve 

İslam’ın üstünlüğünü yerel halk arasında tebliğ etmeleri buraya gönderilen vali ve 

misyonerlerin işini zorlaştırıyordu. Bunun üzerine Fransız Dış İşleri ve Savaş Bakanı Antoine 

Louis Rouillé (1754-1757) verdiği bilgilerde, buraya kalıcı olarak asker gönderilmesi 

gerektiğini tavsiye etmekteydi. Ayrıca, Antoine Louis Rouillé yerel halkı bu İslami yapılara 

karşı örgütleyerek sömürge faaliyetlerinde daha etkin olunabileceğini savunmaktaydı.  Bunlara 

ek olarak daha sonra göreve gelen dışişleri bakanları da Osmanlı etkinliğini azaltmak için 

Fransız askerleri kullanarak yerel halka işkence yapmış ve bu işkenceyi sanki Osmanlı askeri 

yapmış gibi lanse etmişlerdi.231 Böylece yerel halkla Osmanlı kuvvetlerinin arası açılmaya 

çalışılıyordu. Fransa’nın bu faaliyetlerine karşı Osmanlı Devleti Rusların sıcak denizlere inme 

                                                           
231 Saifelnaser Bulhasen, a g e., s. 218.  

http://lesavdelasalle16.unblog.fr/le-sav-4eme/
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politikalarından dolayı pasif tutum sergilemiştir. Dolayısıyla Fransızların bölgeye huzur 

getirme iddiaları artık yerel halk arasındaki inandırıcılığını artırmıştı. 

Bu dönemde Fransa Amerika’daki başarısızlığından dolayı Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’ya yönelik yayılmacı politikalarını daha da artırmıştı. Kuzey Afrika’ya gönderilen 

seyyahlar, kumandanlar ve valiler Amerika’daki başarısızlığın sebebinin İngiltere olduğunu 

düşünmekteydiler. Bu bölgelere tekrardan hâkim olabilmek için Akdeniz’deki Hint ticaret 

yollarının İngiltere’den geri alınması gerektiği savunulmaktaydı. Ayrıca dışişleri ve savaş 

bakanlarının raporlarına istinaden 1798 yılında Fransa Hükümeti ve o zamanın Dış İşleri Bakanı 

Talleyrand, Napolyon’un Mısır’a sefer düzenlemesi gerektiği kararını almışlardı.  Ancak, 

Mısırdaki yerel halk ve Osmanlı valisi Cezzar Ahmet Paşa’nın (1750-1804) direnişiyle 

karşılaşılmışlardı. Bunun üzere Napolyon, Osmanlı valisine gönderilen desteğin Süreyi 

üzerinden sağlandığını ve bundan dolayı Suriye’nin derhal işgal edilmesi gerektiğini Direktuar 

Hükümetine bildirilmişti. Direktuar hükümetinden onay alan Napolyon, Mısırdaki Kölemen 

liderleri Murat ve İbrahim beyleri başkent Kahire’den uzaklaştırmak suretiyle Suriye seferini 

gerçekleştirdi. Bu seferin düzenlenmesinin sebebi ise Osmanlı devletinin bölgeye olan 

desteğinin engellenmesi ve İngiltere’nin ticaret yollarını keserek bölgede tek güç haline 

gelmesini engellemekti.  Fakat, Suriye seferi esnasında Osmanlı-İngiltere iş birliği neticesinde 

Cezzar Ahmet Paşa Akka kalesinde General Napolyon Bonaparte kumandanlığı altındaki 

Fransız kuvvetlerini hezimete uğrattı.  Cezzar Ahmet Paşanın Fransız kuvvetlerini ağır 

yenilgiye uğratması ve bu askerlerin yeteri kadar gıdalarının olmamasından dolayı Fransa 

askerleri veba hastalığına yakalandı. Bu durum karşısında Napolyon hasta olan askerlere ilaç 

vererek onların hayatına son verdi.232 Böylece Napolyon Bonapart’ın Fransa hükümeti adına 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da tek güç olma hayali başarısızlığa uğramıştı. Dolayısıyla bu 

dönemde Fransa’nın içinde bulunduğu ekonomik sıkıntılar, İngiltere’nin Doğu Akdeniz ve 

                                                           
232 Sylviane Llınares, a g e., s. 27. 
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Kuzey Afrika’da güçlenmesi Fransa’nın hem iç hem de dış siyasette imajına zarar veriyordu. 

Ayrıca, Hint ticaret yollarına hâkim olan İngiltere’nin etkisini azaltabilmenin tek yolu bu 

coğrafyalara sahip olmaktan geçiyordu. Bunlara ek olarak Osmanlı Devleti’nin bu 

coğrafyalarda yüzyıllardan beri süren hâkimiyetti Fransa’yı endişelendiren başka bir örnekti. 

Çünkü bu coğrafyalarda bulunan nüfus çoğunluğunun Müslüman olması ve Osmanlı 

Devleti’nin bir nevi bu bölgeleri himayesi altına alması yerel halkın Osmanlıya olan bağlılığını 

daha da artırmıştı. Bundan dolayı Fransa hem İngiltere’nin Hint ticaret yolları, Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’daki etkinliğini azaltmak hem de Doğu’ya hâkim olabilmek için somut 

adımlar atması gerekiyordu. Bu hususları dikkate alan Fransa, Dış İşleri ve Savunma 

Bakanlığını etkin kullanarak bu bölgeye sert gücünü göstermek amacıyla komutan ve 

generalleri gönderdi.233 Bu dışişleri bakanlarından biri XV. Louis döneminde atanan Mareşal 

Louis Philogène Brûlart, vicomte de Puisieulx’du (1747-1751). Louis Philogène Brûlart, 

vicomte de Puisieulx XV. Louis’in güvendiği isimlerden biri olduğu için, Epernay valisi olarak 

atanmış, bölgedeki iç karışıkları ve halkı huzura kavuşturmasıyla birlikte Kral tarafından tugay 

ordusunun başına getirilmişdi. Görev süresi boyunca orduda yaptığı reformlarla, özellikle 

asiller ve köleler arasındaki çatışmayı sona erdirmesiyle XV. Louis’in dikkatini çekmeyi 

başarmıştı. Bu başarılarından dolayı Louis Philogène Brûlart dış işleri bakanlığı görevine 

getirilmişti. Louis Philogène Brûlart Dışişleri Bakanlığı görevi süresince İngiltere’ye karşı 

mücadelenin kıtada değil deniz ötesinde yapılması gerektiğini savunmaktaydı. Bu öneriler 

doğrultusunda Fransa yayılmacı ve sömürgeci politikalarına Amerika’da değil Afrika’da 

gerçekleştirme kararı aldı. Fakat emeklilik döneminin gelmesiyle birlikte Louis Philogène 

Brûlart, emekliliğe ayrılarak Napeles büyükelçisi olarak atandı. Yerine atanan François 

Dominique de Barberie de Saint-Contest (1751-1754) yine dönemin Kralı XV. Louis 

                                                           
233 Hasan Şahin, “Doğu Sorunu Çerçevesinde Osmanlı -Fransız İlişkileri Başlanğıcından Paris Barışı’na (1856)”, 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Erzurum, 2019, s. 288. 
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talimatıyla Fransa politikalarını Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik devam ettirmişti. 

François Dominique de Barberie de Saint-Contest önceleri XV. Louis’in sekreterliğini 

yapmıştı. Daha sonra ise Dış İşleri Bakanı olarak atandı.234 Bu görevi süresince ülkenin içinde 

bulunduğu ekonomik sıkıntılardan çıkabilmesi için dışa yönelik bir politika izleminin doğru 

olacağını ifade etti.  Ayrıca, Avrupa’dan gelebilecek herhangi bir tehlikeye karşı askeri 

teşkilatın yenilenmesini ve özellikle deniz donanmasının güçlendirilmesini de önermekteydi. 

François Dominique’den sonra dış işleri bakanlığı görevine gelen Antoine Louis Rouillé 

(1754-1757) önceleri Fransa Deviz Kuvvetlerinde üst düzey görevlerde bulunmuştu. Bundan 

dolayı deniz donanmasında yüksek tecrübeye sahip biriydi. Bu nedenle Dışişleri Bakanlığı 

döneminde deniz donanmasının yeniden güçlendirilmesi gerektiğini savunmuştu. Ayrıca, bu 

görevi süresince Kuzey Amerika’da İngiltere’yle Fransa arasında giderek artan sömürge 

kavgasına engellemeye yönelik bir takım pasif politikalarda izlemişti. Antoine Louis 

Rouillé’nşn pasif politikalar izlemesinin sebebi ise XV. Louis’in favorisi olan Madame de 

Pomadour dış işlerinde daha etkin olmasıydı. Ancak Antoine Louis Rouillé her ne kadar kendi 

döneminde pasif politikalar izlemiş olsa dahi Versay Antlaşması’nın imzacılarından biri 

olmuştur. Fransa ve Avusturya bu anlaşmayla birlikte bir müttefik ilişkisi kurmuşlardı. Bu 

antlaşmanın sona ermesi Fransa’nın eski müttefiki olan Prusya ile savaşa neden oldu.  Rouillé 

bu olayların ardından Dışişleri Bakanlığı görevinden alındı.235  

Antoine Louis Rouillé’den sonra göreve gelen François Joachim de Pierre de Bernis 

(1757-1758) Fransız kardinal ve diplomattı. Devlet işlerinde yüksek tecrübeye sahipti. Dindar 

                                                           
234 Silvia Marzagalli et Christian Pfister-Langanay, “La navigation des ports français en Méditerranée au XVIIIe 

siècle: premiers aperçus à partir d’une source inexploitée”, 2011, s. 279, 

https://journals.openedition.org/cdlm/6284, Erişim Tarihi: 11.08.2019. 

235 Lucette Valensi, “Calamités démographiques en Tunisie et en Méditerranée Orientale aux XVIIIe et XIXe 

siècle”, Paris, 1969, s. 1554. 

https://journals.openedition.org/cdlm/6284
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bir gelenekten gelmekteydi. Ancak tüm bunlara rağmen dış politikada gereken başarıyı 

sağlayamadı. François Joachim dışişlerinde kendisinden beklenen başarıyı sağlayamadığı için 

onun yerine dışişleri bakanı olarak Étienne François, duc de Choiseul (1758-1761) atanmıştı. 

Étienne François’in Dışişleri Bakanlığı görevi süresince küresel strateji üzerinde büyük bir 

etkisi vardı. Görev süresi boyunca Kral’la iyi anlaşmış fakat yedi yıl savaşlarında etkin bir rol 

almamasından dolayı görevinden uzaklaştırılmıştı. Daha sonra yerine César Gabriel de 

Choiseul-Chevigny, duc de Praslin (1761) atanmıştır. César Gabriel Dışişleri Bakanlığı 

göreviyle birlikte aynı zamanda Fransa askeri birliklerinden sorumlu kişi olarak da görev 

yapmaktaydı. Étienne François, duc de Choiseul 1766 yılında yeniden dış işleri bakanlığı 

görevine getirildi.236 Bu dönem boyunca Étienne François’in Fransa küresel stratejisi üzerinde 

güçlü bir etkisi olmuştu. Ayrıca, Fransa’nın Yedi Yıl Savaşı’ndaki yenilgisi ve ardından Fransız 

prestijini yeniden inşa etme çabalarıyla yakından ilişkili bir kişi olarak da tanınmaktaydı. 

XVI. Louis döneminde ise Charles Gravier, comte de Vergennes (1774-1787) devlet 

kademelerinde en üst düzey görevleri icra etmiş kişilerden biriydi.  Charles Gravier 1780’li 

yıllarda Fransa politikasında da çok etkin bir kişi olmuştur. Ayrıca, XVI. Louis döneminde, 

Fransa’nın Osmanlı İmparatorluğu büyükelçisi olarak da görev yapmıştır. Büyükelçiliği 

sırasında Osmanlı-İngiltere ilişkileri, Osmanlı-Rusya ilişkileri ve Osmanlı İmparatorluğunun 

Kuzey Afrika ve Doğu Afrika’ya yönelik politikaları hakkında Fransa Hükümetine bilgiler 

vermekteydi. Osmanlı İmparatorluğu’ndaki büyükelçilik görevi 14 yıl sürmüştür. Bu görevinin 

ardından 1774 yılında Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmiştir.  Ayrıca, Charles Gravier 

Amerikan Bağımsızlık Savaşı sırasında Fransa’nın Amerikan kolonilerinin yanında yer 

almasında etkili rol oynamış bir devlet adamıdır. Bunların yanı sıra Charles Gravier 1783 

yılında Dışişleri Bakanlığı göreviyle birlikte Mali Konsey Başkanı olarak da görev yapmıştır.237 

                                                           
236 Lucette Valensi, a g e., s 1567.  

237 Silvia Marzagalli, a g e., s 283. 
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XVI. Louis döneminde Dışişleri Bakanlığı görevini yapmış kişilerden biri de Armand 

Marc, comte de Montmorin Saint-Hérem (1789-1791) olmuştur. Armand Marc, comte de 

Montmorin Saint-Hérem aynı zamanda Deniz Kuvvetleri Bakan’ıydı. Armand Marc, XVI. 

Louis döneminde önce Madrid büyükelçisi olarak görev yaptı. Madrid büyükelçiliği görevi 

sırasında aniden Brittany valiliği görevine atandı. 1789 yılında Kral tarafından Dışişleri 

Bakanlığı görevine atandı. Armand Marc, Dışişleri Bakanlığı döneminde deniz kuvvetlerinin 

yeniden tesis edilerek, İngiltere’nin denizlerdeki etkinliğini azaltılmasına yönelik politikalar 

izlemiştir.238  

Fransa’nın dış işlerinde en etkin olduğu dönem Charles Maurice de Talleyrand (1754-

1838) dönemi olmuştur. Talleyrand Fransa siyasetindeki en meşhur devlet adamlarından biridir. 

Dışişleri Bakanlığı döneminde 1815 tarihli Viyana Kongresi’nin mimarlarından bir olarak 

kabul edilmiştir. Günümüzde de Talleyrand sadece Fransa’nın değil bütün Avrupa tarihinin en 

önemli diplomatlarından ve devlet adamlarından biri olarak kabul edilir. Dolayısıyla Talleyrand 

84 yıllık ömrü boyunca hem İhtilal Rejimi’ne, hem Napolyon’a, hem de ondan sonra Bourbon 

Kraliyet Hanedanı’na hizmetlerde bulunmuş tecrübeli devlet adamıdır. Talleyrand I. Napolyon 

ve XVIII. Louis döneminde Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Siyaset ve diplomaside entrika 

denilince ilk akla gelen isimlerden biridir. Büyük düşünür Machiavel’in diplomatik görüşlerinin 

Talleyrand üzerinde önemli etkileri vardır. Talleyrand diplomasiyi şöyle tanımlamaktadır: 

“Diplomasi yalan söylemek ve inkâr etmektir.”239 

Fransa Dışişleri Bakanı Talleyrand, dini yönüyle de bilinen bir devlet adamıdır. 

Çocukluğunda ayağı sakatlandığı için Kilise hizmetine girmiştir, hatta 1789 yılında 

piskoposluğa kadar yükselmiştir. Ayrıca, 1789 yılından patlak veren Fransız İhtilalı’nda Fransa 

                                                           
238 Jean Meyer et ect..., Histoire de la France Coloniale. Tome 1, Des origines à 1914, Armand Colin, France, 

1991, s. 47. 

239 İbid, s. 112. 
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Meclisi’ne milletvekili olarak girmiştir. Ancak, daha sonra Fransa kargaşalarla dolu bir döneme 

girmişti. Bunun üzerine Talleyrand Büyük Britanya ve ABD’ye kaçmak zorunda kalmıştır. 

Talleyrand 1796 yılında yeniden Fransa’ya dönmüş ve Dışişleri Bakanlığı görevine 

getirilmiştir. Napolyon döneminde de Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etmiştir. 

Talleyrand Napolyon’un mağlubiyetinden sonra, Bourbonlar Devri’nde de aynı görev de 

kalmıştır. Viyana Kongresi’nden sonra Dışişleri Bakanlığı görevinden ayrılmıştır. Daha sonra 

1830 yılında Birleşik Krallık büyükelçiliği görevine atanmıştır.240 Talleyrand Fransa 

Hükümetine Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik bir askeri çıkarma yapılmasını 

önermiştir. Talleyrand bu seferi, İtalya’ya seferleriyle ünlenen Napolyon’un yapması 

gerektiğini savunmuştur. Bu bağlamda Napolyon’la Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik 

seferler üzerinde görüşmeler yapılmıştır. Napolyon’la yapılan görüşmeler sonucunda Mısır’ın 

ve daha sonra diğer bölgelerin işgal edilmesi kararlaştırılmıştı. Bunun üzerine 1798 yılında 

Talleyrand’ın desteğini alan Napolyon Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya bir askeri çıkarma 

yapmıştır. 

  

                                                           
240 Philippe Hugon, “La Politique Africaine de la France”, Jeune Afrique, 8 Mars 2016, s. 3. 
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2.3. Osmanlı Toprakları Üzerinde Fransa-İngiltere-Çarlık Rusya’sının Rekabeti 

 

Tarih XVIII. yüzyılın son çeyreğine geldiğinde Fransa, İngiltere ve diğer Avrupalı 

devletler Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı sömürgesi altına almaya çalışırken aynı zamanda 

Osmanlı topraklarını ve eyaletlerini paylaşmak için kendi aralarında antlaşmalar yapmış ve 

buna göre Osmanlı-Fransa ilişkileri gelişmişti. Ayrıca, bu dönemde Çarlık Rusya’sının 

Ortadoğu’ya hâkim olmak için ilk önce Osmanlı topraklarına hâkim olması gerekiyordu. Bunun 

yanı sıra, Avusturya, Fransa ve Osmanlı arasındaki ikili ilişkiden rahatsız olmuş ve Osmanlı 

topraklarını elde etmek için politikalar üretmişti. Ancak bu dönemde Fransız İhtilali’nin 

getirdiği milliyetçi akımlara karşı dayanamayan Avusturya, ülkedeki azınlıkların kendi 

Cumhuriyetlerini ilan etmesi üzerine dağılmıştı.241 

 1750’li yıllarda Osmanlı Devleti tam rahatlama aşamasındayken, Çarlık Rusya’sı 

tehlikesi ve baskısı giderek artmıştı. Çarlık Rusya’sı için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya 

ulaşmak jeopolitik bir zorunluluk olarak görülüyordu. Bu bağlamda Çarlık Rusya’sı 

Ortodoksluğu öne sürerek Avrupa devletleri ile ortak noktada buluşarak Rus idaresi altında 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı ihya etmek istiyordu. Ayrıca Avusturya ve Çarlık 

Rusya’sının, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da ve hatta Avrupa’da Osmanlı Devleti’nin 

yayılması sorunu ortaya çıkmıştı. Bu sorun “Grek (Yunan) Projesi” oluşmasına vesile olmuş ve 

tüm Avrupalı devletler bir araya gelerek projeyi destekleme kararı almışlardı. 

Çarlık Rusya’sı ve Avrupa devletlerin, Osmanlı Devleti’ne karşı iş birliği yapması 

Osmanlı yöneticilerini tedirgin etmişti.  Bu husus, Grek (Yunan) Projesinin içeriğinin 

Prusyalılar tarafından İstanbul’a iletilmesi meselenin ciddiyetini göstermekteydi. Hatta Fransız 

Elçi Saint-Priest, Çarlık Rusya’sı ve Avrupalı devletlerin kendi aralarında, Osmanlı 

topraklarına karşı yapılan dedikoduları saraya ileterek dikkatli olunması gerektiğini 

                                                           
241 Philippe Hugon, a g e., s. 89. 
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vurguluyordu. Ayrıca, Osmanlı topraklarında binlerce Fransız tüccar, ticaret yapıyor aynı 

zamanda da Katolik mezhebinin yayılmasına katkı sağlıyorlardı. Dolayısıyla Fransa, her ne 

kadar diğer Avrupa devletleri ile iyi geçinse de kendi menfaati açısından Osmanlı Devleti ile 

de iyi geçinmek zorundaydı.242   

Fransa, 1780’li yıllara kadar Osmanlı Devleti’ne destek verir imajı sergilemişti. Ancak, 

Grek Projesi’ne destek vererek Çarlık Rusya’sı ve diğer devletlere dostane yaklaşarak özellikle 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerine yapacağı projeleri sessizce yürütmeye çalışmıştı. 

Nitekim Fransa, Grek projesi konusunda Çarlık Rusya’sı ile iş birliği yapması halinde,  Mısır’ın 

Fransızlar tarafından işgali söz konusu olduğunda Çarlık Rusya’sı tarafsız kalacağını beyan 

ediyordu.243 

Fakat Fransa, Rusların Ortadoğu’ya yerleşme planlarını iyi bildiğinden, Osmanlı 

Devleti’ne karşı Rus-Fransa iş birliğini o günün şartları altında gerekli görmemişti. Fransa 

Dışişleri Bakanı Comte de Vergennes ve Kral XVI. Louis arasındaki ikili görüşmede; Osmanlı 

Devleti’nin parçalanması söz konusu olursa, Fransa’nın ticari menfaatleri tehlikeye girecek ve 

Çarlık Rusya’sının da bu rüyası gerçek olacaktı. Dolayısıyla Çarlık Rusya’sının Ortadoğu’ya 

hâkim olması Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasını sekteye uğratacağından 

Fransa-Rus iş birliğinin doğru olmayacağı kanaatine varılmıştı.244 

Osmanlı-Fransa yakınlaşmasından rahatsız olan Çarlık Rusya’sı 1784 yılında Osmanlı 

hâkimiyetindeki Kırım’a çıkarma yapmış ve bu Osmanlı-Rus Savaşı’nı tetiklemişti. Bunun 

üzerine Çarlık Rusya’sı, Avrupa devletleri arasındaki siyasi gerginliği fırsata çevirmek için 

Avusturya yetkilileri ile görüşmüştü.  Bu görüşmeler sonucunda, Osmanlı Devleti’ne karşı 

                                                           
242 Philippe Hugon, a g e., s. 3. 

243 BOA. HAT, 154, 6492, 1213 R 19 1.  

244 Bethwell Allan Ogot, Histore Générale de L’Afrque, L’Afrique du XVI - XVIII siécle, Tome-V, Prsence 

Afrcaine, Pars, 1998, s. 96. 
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askerî bir harekât yapmak için en uygun zaman olduğu düşüncesinde mutabık kalınmıştı.245 

İngiltere ise Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki müstemlekelerine yönelik saldırılar 

karşısında Osmanlı Devleti ile iş birliği yapmak istiyordu. Fransa ise soylular ile köylüler 

arasında çıkan isyanlardan dolayı ekonomik bunalıma girmişti.  Bu durumu fırsata çevirmek 

isteyen Ruslar, zaman kaybetmeden Osmanlı Devleti’ne karşı savaş hazırlıklarına 

başlamışlardı. 

17 Ağustos 1787 tarihinde Çarlık Rusya’sı Osmanlı Devleti ile Kırım ve Boğazlar 

sorununun çözümü konusunda anlaşamayınca Osmanlı’ya karşı savaş ilan etti.246 Savaşın 

başlaması üzerine, hazırlıklarını tamamlayan Avusturya, 1788 yılında Çarlık Rusya’sı ile 

birlikte savaşa katıldı. 1 Temmuz 1788 yılında Baltık Denizi’nde kaybettiği askerî üstünü geri 

almak için önce Osmanlı Devleti’yle anlaşan İsveç, Prusya’nın teşvikiyle Rusya’ya savaş ilan 

etmişti.247 Böylece iki cephede savaşan Çarlık Rusya’sı, Osmanlılara karşı birçok savaşı 

kazanmış, fakat Prusya’nın da baskısıyla Avusturya Ruslara destek veremeyeceğini 

açıklamıştır. Ayrıca Fransa’da yaşanan rejim değişikliği Avusturya’nın endişelerini artırmış ve 

kendisine yönelecek tehlikelere karşı savunmaya çekilmişti.248  

Aydınlanma çağının başlamasıyla birlikte Avrupa’daki birçok devlet gibi Fransa’nın da 

eski Bizans medeniyetine ilgisi artmış, yine Batı’ya göre Yunan topraklarını işgal eden Osmanlı 

Devleti’ne karşı yeni bir ittifak kurulmasının zorunlu olduğunu ve bir an önce Batılı devletlerin 

kendi aralarında anlaşmaları gerektiğini savunmuştu.249 Bu durum Osmanlı toprakları üzerinde 

                                                           
245 BOA. HAT, 142, 5883, 1212 Za 05 1.  

246 Bethwell Allan Ogot, a g e., s. 122. 

247 BOA. HAT, 142 5887 C, 1213, C 28 1.  

248 Ayşin Şişman, Osmanlı-Fransız 1740-1789, (Konsolos Arzlarına Göre), Afyon Kocatepe Üniversitesi,  Sosyal 

Bilimler Enstitüsü,  Tarih Anabilim Dalı, Doktora Tezi,  Afyonkarahisar, 2011,  s. 1. 

249 BOA. HAT, 263, 15178, 1206, M 08 1.  
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yeni bir savaş tehlikesi anlamına gelmekteydi. Hatta Fransa ve diğer Avrupalı devletler, 

Yunanlılara açıkça desteğini belirtmiş ve “Kadim Dost” dediği Osmanlı toprakları üzerindeki 

geniş ticaret menfaatlerine rağmen Rusların Osmanlı Devleti’ne karşı başlattığı savaşı haklı 

bulmuş ve Yunan projesini desteklediklerini açıklamıştı. Ayrıca Yunan bağımsızlık hareketini 

destekleyen Fransız İhtilali’nin öncülerinden Voltaire ve Montesquieu, Osmanlı Devleti 

aleyhine fikirler beyan etmişti.250   

Fransız Yazar Volney, “Considérations sur la guerre actuelle des Turcs” adlı eserinde; 

Osmanlı Devleti’nin yıkılacağını iddia ederken, “Avrupa muvazenesi artık değişmiştir, ne 

ticarî, ne de siyasî menfaatlerimiz bizi bu cahil ve yozlaşmış millete döndüremez. Türkler, 

Avrupa’ya vebadan başka bir şey getirmemişlerdir.” diyerek Osmanlı topraklarının 

parçalanması konusunda Çarlık Rusya’sına destek verdiklerini açık bir biçimde ifade etmişti. 

Yine XV. Louis döneminde Fransa Dışişleri Bakanlığı yapan Marquis d’Argenson; “Avrupalı 

devletlerin yapacağı ilk devrim Osmanlı Devleti’ni işgal edecektir. Özellikle kötü ve beceriksiz 

yöneticileri sayesinde giderek zayıflıyor, iç güvenliği bozuluyor, tüm azınlık gruplar isyanda ve 

her gün kanatlarından bir tüy kopmaktadır.” diyerek o dönem için Osmanlı Devleti’nin genel 

durumunu anlatması sömürgeci devletlerin politikalarını kolaylaştırmıştır.251  

Diğer taraftan Fransa’da Osmanlı aleyhine bu gelişmeler yaşanırken Türkler tekrar eski 

güçlerine kavuşmak için yoğun çaba sarf ediyorlardı.1784’te Lüksemburglu Montmorency 

hazırladığı askerî ıslahat projesini İstanbul’a göndermişti.252 Çarlık Rusya’sı, Lüksemburg’lu 

                                                           
250 Евгения Александровна Прусская, “Французская Пресса в Египте о Мусульманском Востоке (1798–

1801)”, младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, 2012, http://annuaire-

fr.narod.ru/statji/FE2012/Prusskaya.pdf. Erişim Tarihi; 07.03.2018, Saat: 19:00. 

251 Albert Vandal, a g e., s. 4.  

252 Н.П. Подгорнова, Политика Франции в Странах Северо-Западной Африки, Институт Ближнего 

Востока, Москва, 2015, s. 67.  

http://annuaire-fr.narod.ru/statji/FE2012/Prusskaya.pdf
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Montmorency’nin XVI. Louis’in akrabası olduğunu ve bu projenin arkasında Fransızların Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik Osmanlıları oyalama politikasının olduğunu bildirmiş ve 

projenin dikkate alınmaması gerektiğini İstanbul’a iletmişti.253 

XVI ve XVII. yüzyıllar arasında ise Fransa-Osmanlı ikili ilişkileri bazen dost bazen 

düşman olarak karşımıza çıkmaktaydı. Özellikle Fransız İhtilali öncesinde Osmanlı Devleti’yle 

yaptığı kapitülasyon anlaşmaları ticari anlamda Fransa’yı diğer Avrupalı devletler karşısında 

güçlü duruma getirmişti.  Osmanlı-Fransa arasında yapılan kapitülasyon anlaşmalarının sayısı 

sekseni aşkındı. Ayrıca Fransa, ticari temsilcilikler bakımından Osmanlı topraklarında en fazla 

faaliyet gösteren ülke olma özelliğini taşıyordu. Ancak Fransız İhtilali’nin patlak vermesi 

Fransızların Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasına ciddi bir darbe vurmuş ve neredeyse 

o süreçte bölgeyle irtibatları kopma noktasına girmişti.   

Bunlara ek olarak Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da ticari ve askerî üst kurmak 

için ihtilal öncesinde Mısır’ın ilhakı hazırlıklarına başlamıştı. Fransa’nın İstanbul Elçisi Saint-

Priest, Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikalarıyla ilgili 

raporlar hazırlayıp Fransa’ya sunmuştu. Özellikle Mısır’ın stratejik bir konumda olduğunu ve 

zengin Hint topraklarına hâkim olmanın Mısır’ın elde edilmesiyle başarılabileceğini ifade eden 

Fransa elçisi, Mısır’ın Osmanlı Devleti tarafından çok önemsendiğini ve aynı zamanda dünya 

ticaretinin bir deposu olduğu fikrini ileri sürmüştü. Fransa’nın Mısır’a yönelik politikaları 

İngiltere ile arasında yeni bir Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika çekişmesinin başlangıcı olarak 

değerlendirilmişti. Ayrıca Fransa’nın Mısır’ı eline geçirmesi hâlinde Kanada’da kaybettiği 

müstemlekesini telâfi edecekti. 1777 yılında Fransa yönetimi, Doğu politikasından sorumlu 

olan Baron de Tott’yu özel talimatla Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da bulunan Fransız ticaret 

merkezlerinin teftişi için görevlendirdi.254  

                                                           
253 İbid.,  s. 94.   

254 Al-Djbarti, a g e., s, 286.  
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Baron de Tott, ilk durağı olan Mısır’ı dolaştıktan sonra Suriye ve Ege adalarını dolaşarak 

bölgedeki önemli ticari merkezleri ve limanları kaydetmiş ve Tunus üzerinden Fransa’ya 

dönmüştür. Fransız seyyah, raporunda Mısır’ın ticari ve stratejik öneme sahip olduğunu, 

zamanı gelince Mısır’ı işgal etmek için Girit Adası üzerinde gidilmesi konusunda tavsiyelerde 

bulunmuştur.255 Fransa yönetimi, Ortadoğu’ya gönderdiği seyyah ve elçilerin sunmuş olduğu 

raporlarla Mısır’ın ne kadar önemli olduğunu bir daha teyit etmiş ve 1798’te Napolyon’u 

Mısır’ı işgal için görevlendirmişti.256 

Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yerleşme politikasını hayata geçirmek için 

Mısır’ın işgali konusunda hazırlıklar yapmakla birlikte 1787-1792 Osmanlı-Rus Savaşı 

esnasında Fransa’da yaşanan iç isyanlardan dolayı tarafsızlığını ilan etmişti. 1788’den sonra ise 

iç problemleriyle mücadele etmiş ve aynı zamanda İspanya ile iş birliği yaparak Osmanlı-Rus 

Savaşı’nın sona ermesi için çaba sarf etmişti. Dolaylı yoldan barış yanlısı olduklarını lanse 

etmeye çalışmışlardı. Fransızların bu barış teklifine; I. Abdülhamit sert cevap vererek 

“Françelü hemen bir Acem kılıcıdır. Ne tarafta fayide me’mul eder ise ol tarafa meyleder.” 

ifadesini kullanmıştı.257 Osmanlı-Rus Savaşı devam ederken kendi ticari menfaatlerini korumak 

için dönemin İstanbul Fransız Elçisi Choiseul-Gouffier, Osmanlı-Rus Savaşı’nın durdurulması 

ve yeni ticari menfaatleri elde etmek için Karadeniz’in Fransız ticaret gemilerine açılması 

gerektiği düşüncesindeydi. Ancak bu dönemde Fransız hükumeti ile Çarlık Rusya’sı arasındaki 

Osmanlı topraklarını paylaşma düşüncesinden dolayı elçinin bu teklifi değerlendirilmemiştir. 

Bilhassa Osmanlı-Rus Savaşı’nın devam ettiği sürece Fransa’nın ticaretine ciddi zarar verdiği 

                                                           
255 Н.П. Подгорнова, a g e., s. 34. 

256 Şerife Yorulmaz, “Osmanlı-Fransız İlişkileri Çerçevesinde Osmanlı Topraklarında Açılan Fransız Kültür 

Kurumları ve Bunların Meşruiyet (19. yüzyıl - 20. yüzyıl başları)”, OsmanlıTarihi Araştırma veUygulama 

MerkeziDergisi OTAM, 2015, s. 697-708. 

257 Н.П. Подгорнова, a g e., s. 41. 
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düşünülmekteydi.258 Bu bağlamda Fransa’nın, Osmanlı Devleti ile bir an önce ikili ilişkilerini 

tekrar güçlendirmesi gerekiyordu. Dolayısıyla Fransa’ya yönelik özel ilgisiyle bilinen Şehzade 

Selim’in 28 Mart 1789 yılında tahta çıkmasıyla Fransa-Osmanlı siyasi ilişkisi hızla düzelmişti. 

Bununla birlikte ileriki tarihlerde Rusya’nın sıcak denizlere inme politikasına karşı birlikte 

mücadele etmek için Kral XVI. Louis ile yazışmalar yaptığı bilinmektedir.259 III. Selim ile XVI. 

Louis arasındaki yazışmalarda iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinden bahsedilmiş ve babası 

III. Mustafa zamanında birbirlerine güven ve yardım ettiklerinden bahsederek Fransa-Osmanlı 

dostluğuna dikkat çekilmişti. Ayrıca 1768-1774 yılları arasındaki Osmanlı-Rus Savaşı 

konusunda Fransa’nın teşviki olduğunu ve bugün ülkesini zor şartlarda savaştığını, tahta çıktığı 

zaman ikili ilişkilerin düzeleceğini ve şu an zor durumda olduklarından dolayı Fransa’nın 

yardımına ihtiyaç duyulduğunu da belirtmişti.  Fakat Osmanlı şehzadesinin Fransa-Osmanlı 

ilişkilerini düzeltme çabası karşılığında XVI. Louis’in itidal niteliğinde kurduğu cümleler hayal 

kırıklığına neden olmuştu. Bununla da Osmanlı’nın Bugüne kadar “kadim dost” olarak gördüğü 

Fransa’nın gerçek yüzü belli olmuştu.260 

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, aydınlanma çağıyla birlikte Fransa’nın bir 

savaş çıkması endişesidir. Özellikle Fransa’daki iç isyanlar ve ekonomik sıkıntılar, yeni bir 

savaş çıkması halinde ülkeyi daha da zor bir duruma sokabilirdi. Osmanlı-Rus Savaşı’nın 

Osmanlı topraklarındaki Fransız ticari menfaatlerine verdiği zararı düşünerek 1787 yılında 

savaşı önlemek için yaptığı manevralar yine bu politikanın bir gereği olmuştu. Ülkenin menfaati 

için Petersburg, Viyana ve İstanbul’daki elçilere bu politikanın uygulanması talimatı 

                                                           
258 BOA. HAT, 34 1727, 1211, B 22 1. 

259 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Selim III’ün Veliaht iken Fransa Kralı Lüi XVI. ile Muhabereleri”, Belleten, Sayı 

6, 1938, s. 218.   

260 Н.П. Подгорнова, a g e., s. 26. ; Süleyman Koçabaş, a g e., s. 103.  



 
 

121 
 

verilmişti.261  Çarlık Rusya’sı, Osmanlı-Fransa yaklaşması üzerine Fransa’ya baskı yaparak 

tarafsız kalmasını istemiş ve Fransa tarafsız olacağını açıklayınca Osmanlı yöneticileri 1784 

yılında İstanbul Elçisi Choiseul-Gouffier’i saraya çağırarak bunun doğru olmadığını bizzat 

elçiye iletmişlerdi. Fransa’nın tarafsızlığını ilan etmesi üzerine Osmanlı Devleti topraklarında 

ticaret yapan Fransız tüccarlarına bir takım çeşitli zorluklar ve yaptırımlar uygulamıştı. Gelişen 

olaylar üzerine Elçi Choiseul-Gouffier saraya gitmiş ve siyasi kimliğinin olmadığını söyleyerek 

Fransız tüccarlarına yaptırım yaptırılmaması konusunda Osmanlı yöneticilerden destek 

istemişti. Ayrıca Fransa ile Rusya arasında 1786 yılında imzalanan ticaret antlaşması yaşanan 

savaş nedeniyle uygulanamamıştı.  

Bunlara ek olarak, Osmanlı Devleti ile Fransa arasındaki gerginliğe rağmen 1788-1789 

kışında İstanbul’da iaşe sıkıntısı yaşanınca, Fransız elçisi ikili ilişkileri düzeltmek için zamanın 

uygun olduğunu düşünerek yardım teklifinde bulunmuş ve Fransa’dan buğday yardımı 

sağlanmıştı.262 Savaştan dolayı ekonomik sıkıntılar yaşayan Osmanlı Devleti 1789 yılında, 

Fransız tüccarların ithalat ve ihracat yapmasına izin vermişti.263 Savaş boyunca kapalı olan 

Karadeniz limanları, Fransız elçinin girişimleriyle Fransız ticaret gemilerine açılmıştı.264  

Ayrıca, Elçinin faaliyetleri bununla da sınırlı kalmamış ve ayrıca ara buluculuk da yapmıştır. 

Ancak, II.Katerine elçinin samimi olmadığını, Onun bir Avusturya ajanı olarak Fransa’nın 

Osmanlı topraklarındaki ticari faaliyetlerini korumak için çaba sarf ettiğini düşünmekteydi. 

Bunun üzerine kendi çıkarları için Fransa iki devlet arasında arabuluculuk yapmıştır. Bu 

                                                           
261 BOA. AE.SABH.I., 324, 22083, 1203 R 02 1.   

262 Н.П. Подгорнова, a g e., s. 29.; Ayrıca Bkz…, Eşref Hilmi Açık, a g e., s. 437.  

263 BOA. HAT, 189 907 6.; Ayrıca Bkz…, Евгения Александровна Прусская, a g m., s. 6.  

264 Ж.В. Петрунина, “Дипломатическая Борьба Европейских Держав в Связи С Конфликтом в Османской 

Империи в Конце 40-х Годов XIX Века”., 2007, s.4. ; Ayrıca Bkz..., Mehmet İpçioğlu, “Osmanlı-Fransa ve 

İngiltere İlişkileri Çerçevesinde Mısır Sorunu ve Osmanlı’nın Fransa’yı Boykotu”, Türkiye Mısır İlişkleri 

Sempozymu ve Türk Santları Sergsi, Kahire, 4-7 Kasım 2009, s. 340. 
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arabuluculuk neticesinde iki devlet arasından Yaş Antlaşması (1792) imzalanmıştır. Ancak, 

Fransa’nın bu antlaşmaya seyirci kaldığı görülmektedir.265 Ayrıca, Fransa’da yaşanan siyasi 

olayların Osmanlı Devleti’nin sosyal ve siyasal yapısına etkisi imkânsızdı. Özellikle 1796 

yılında Avusturya-Fransa ittifakı Osmanlı Devleti ile Fransa ilişkilerini olumsuz etkilemişti. 

Fransa, İngiliz ve diğer sömürgeci devletlere karşı yaptığı savaşlarda Osmanlı Devleti’nin 

kendisini yalnız bıraktığı ve hatta sattığını düşünüyordu. Bunlara ek olarak, Avrupa’da yaşanan 

gelişmeler Osmanlı Devleti tarafından iyice takip edilmiyordu. Özellikle ihtilalcilerin başlattığı 

“milletlerin, hükümdarların tahakkümünden kurtularak, kendi geleceklerini bizzat tayin 

etmeleri” propagandası Osmanlı Devleti tarafından dikkate alınmıyordu. Çünkü Osmanlı 

Devleti savaştan yeni çıkmış ve iç meseleleriyle ilgileniyordu.266 

Yaşanan her olumsuz gelişmeye rağmen Osmanlı topraklarında serbestçe ticari 

faaliyetlerini sürdüren Fransızlar, ihtilalin gerçekleşmesiyle beraber İstanbul sokaklarında 

sevinç gösterileri yapıyorlardı.267 Osmanlı Devleti, Fransız elçilerin çalışması konusunda 

aceleci olmaması gerektiğini, daha ağırdan alınması gerektiği bildirmişti.268 Bu karışıklıklar 

1795 yılında yeni Fransız Elçi Verninac-Saint-Maur’un resmen atanmasıyla giderildi ve yeni 

yönetim Osmanlı Devleti tarafından tanındı.269 Rejim değişikliğinden sonra Avrupalı 

                                                           
265 BOA. AE.SABH,I., 45 3223, 1202 Ra, 04 1.; Ayrıca Bkz…, Синицын С. В., “РОЛЬ «Капитуляций» во 

Внешней Политике Османской Империи XVI–XVIII вв”., 2016, s. 13.  

266 BOA. HAT, 141, 5855, 1213 L, 01 1.; Ayrıca Bkz…, Zülfiye Kocak, “1787-1792 Osmanlı Rus Savaşında 

Değişen Dengeler ve Yaş Antlaşması”, Tarih İncelemelri Dergisi, Sayı-XXII-2, 2017, s. 459-490..   

267 Enver Ziya Karal, Fransa-Mısır ve Osmanlı İmparatorluğu (1797-1802), İstanbul Üniversitesi yayınları, 

İstanbul, 1938, s. 42.  

268 BOA. HAT, 263,  1517 8.  

269 Orhan Koloğlu, “Fransız Devriminin Osmanlı Diplomasisinde Yarattığı Hareketlilik”, Çağdaş Türk 

Diplomasisi: 200 Yıllık Süreç, Sempozyuma Sunulan Bildiriler, Ankara, 1999, s. 15.   



 
 

123 
 

devletlerle ikili ilişkilerini düzelten Fransa, bu kez Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik 

politikalarını uygulamaya başlamıştı. 

 

2.4. XVIII. Yüzyılda Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Osmanlı-Fransa İlişkileri 

 

Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelmeden önce bu bölgenin en 

önemli devletleri olan Tunus, Cezayir, Fas, Suriye ve Mısır arasında siyasi istikrarsızlık 

mevcuttu. Özellikle İngiltere’nin Akdeniz’de sahip olduğu ticaretini korumak için diğer Avrupa 

ülkelerinin bu bölgelere gelmemesi için yerel kabileleri onlara karşı kışkırtıyordu. Özellikle bu 

coğrafyalarda etkili olan kabilelerden, Meriniler Mağrip’te, Zeyyâniler Cezayir’de ve Hafsîler 

Tunus’ta önemli güç unsuruydular. Yüzyıllardan beri süregelen devletlerarası hâkimiyet 

mücadelesi ve kabileler arası anlaşmazlıklar kaosa ve siyasi istikrarsızlığa sebep oluyor ve 

bölgenin gelişmesine engel oluyordu.270 

1500 yılından itibaren bölgeye gelen Portekizler, İspanyollar, İngilizler ve Fransızlar 

1800 yılına kadar bölgeden buğday, mısır ve köle ticareti yaparak bu kıyı ülkelerini yoksulluğa 

sevk etmişti. Ancak, Osmanlı Devleti’nin bölgeye gelmesiyle birlikte yerel halk arasında barış 

sağlamış ve ekonomik kalkınmayla bölge huzura kavuşmuştu. Ancak kabileler arasında eskiden 

beri devam eden husumeti fırsata çeviren Fransa, bölgedeki iç karışıklıklardan istifade ederek 

sürekli olarak yağma ve istila faaliyetlerinde bulunuyordu. Süregelen Fransız kaynaklı kabileler 

arası iç çatışmalardan huzursuz olan yerel halk, Akdeniz’de keşif yapan Osmanlı 

denizcilerinden yardım talep ettiler.271 Oruç Reis ve kardeşleri Osmanlı Devleti adına 

                                                           
270 Philippe Hugon, a g e., s. 78.; Ayrıca Bkz…, Sabri Hizmetli, “Osmanlı Yönetimi Döneminde Tunus ve 

Cezayir’in Eğitim ve Kültür Tarihine Genel Bir Bakış”,  Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt- 32, 

Ankara, 1953, s. 742. 

271 BOA. HAT, 142, 5887A, 1213C, 28 1.   
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Akdeniz’de keşif hareketlerinde bulunuyor ve bölgenin güvenliğini sağlamak için yerel halkın 

isteklerini karşılamaya çalışıyorlardı. Hatta Yavuz Sultan Selim, Mısır’da Memluklerle 

mücadele hâlindeyken Oruç Reis ise Fas ve Batı Cezayir’de Fransızlarla mücadele hâlindeydi. 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika için verilen bu mücadeleler neticesinde Fransız ve İspanyol 

birliklerinin bölgedeki işgal hareketlerine karşı, yerel halkın Osmanlı askerlerine verdikleri 

destekler, önce Cezayir sonra sırasıyla Tunus ve Trablusgarp işgalden kurtuldu. Böylece Haçlı 

Seferleriyle başlayan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun istila ve işgal hareketleri geçici olsa da 

durdurulmuş, ancak ilerleyen yıllarda bölgenin sömürgeci devletlerin yerleşmesine engel 

olunamamıştı.272 

Fransa, Osmanlı Devleti ile siyasi ve ekonomik ilişkileri ve ayrıca bölgedeki çıkarlarını 

korumak adına elçi gönderdi. Fransız büyükelçisinin İstanbul’a yerleşmesiyle birlikte iki devlet 

arasında diplomatik bir zemin oluşmaya başlamıştı. Diplomatik ilişkilerden doğan ortak 

çıkarlarla beraber siyasi, kültürel ve ticari ilişkiler artmış, hatta “kadim dost” diye nitelendirilen 

Fransa, Osmanlı Devleti ile ilişkileri Napolyon’un Mısır’ı işgaline kadar oldukça salimane bir 

şekilde gelişmiştir.273 

Ayrıca, Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik stratejik çıkar iş birliğine 

dayanan politikaları çerçevesinde Osmanlı Devleti’yle 1525 yılından itibaren ilişkilerin üst 

düzeyde geliştiği müşahede edilmektedir. Bu stratejik ortaklık çerçevesinde 1536 yılında 

Fransa’ya Osmanlı tarafından ilk ahitname verilmişti. Osmanlı tarihinde “1536 Ahidnamesi” 

olarak da bilinen bu anlaşma Fransızlara hukuki, ekonomik ve ticari alanda Osmanlı 

topraklarında yetki veriyordu.274 Bu gelişmelerin yanı sıra Fransa’daki Katolikler ile 

                                                           
272Ahmet Kavas, “Osmanlı-Afrika İlişkileri”, www.tasamafrika.org.tr, Erişim Tarihi, 20.11.2011, saat: 17:45.  

273 Bourgi Albert, “On peut très bien se passer de Paris”, in Jeune Afrique, no: 2098, 27 Mars-2 Avril- 2001, s. 6. 

274 Erdoğan Uygur,  “Fransız Sömürgecilik Tarihi Üzerine Bir Araştırma”, TSA / 17 Sayı-3, Aralık, 2013, s. 273-

286, https://dergipark.org.tr/download/article-file/200454, Erişim Tarihi: 19.10.2018, Saat: 17:00. 
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Protestanlar arasındaki mezhep çatışmalarının 1598 yılına kadar devem ettiğini görmekteyiz. 

Fransa’daki mezhep çatışmalarından dolayı Osmanlı Devleti ile yapılan ticari iş birliği bu 

sürede neredeyse durma seviyesine gelmişti. Bu çatışmalardan kaynaklı olarak zayıflayan 

ilişkileri yeniden tesis edebilmek için Fransa tarafından birçok elçi İstanbul’a gönderilmişti.275 

Fransa ile Osmanlı arasında ilişkilerinin tekrar dostane devam etmesi için elçiler atandı. 

Fransa yönetimi tarafından atanan elçilerin çabaları neticesinde 18 Ekim 1569 tarihinde 

Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yeni bir ahitname imzalandı. Bu ahitnameyle birlikte 

Fransız reaya ve tüccarlarına tanınan haklar 1536’dakine göre daha geniş idi. Halil İnalcık bu 

ahitnamenin diğer ahitnamelere göre Fransız tüccarlara çok geniş yetki tanıdığını 

söylemektedir.276 

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki Fransa ile mücadeleleri sonrasında 1571’de 

Kıbrıs’ın fethedilmesinin ardından bu sefer de Osmanlı-Venedik Savaşlarının başladığını 

görmekteyiz. Bu savaş Akdeniz’de ticaretin güvenliğini sekteye uğratmıştı. Bu savaştan 

rahatsızlık duyan Fransa Kralı IX. Charles bölgedeki tüccarlarının güvenliğini sağlamak için 

1572 yılında İstanbul’a elçi göndermiştir. Ancak Fransız elçisi saray kurallarına uymadığı için 

(kılıcıyla padişahın huzuruna çıkmak istemesi gibi) sorunlar çözülememiş, bunun üzerine 1574 

yılında geri çağrılmıştır. Ayrıca, Osmanlı-İngiliz yakınlaşmasından çekinen Fransa, vakit 

kaybetmeden Gilles de Noailles’i elçi olarak görevlendirmişti.277 

          Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasını destekleyen Lehistan 

Kralı III. Henry (1574-1589), Fransız Kraliyet tacına ulaştıktan sonra Osmanlı Devleti’ne karşı 

olumsuz politika yürütünce iki ülke arasındaki ilişkiler zayıfladı. Osmanlı Devleti ile Fransa 

arasındaki siyasi gerginliği bir fırsat olarak değerlendiren İngiltere, Osmanlı Devleti ile 
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ekonomik ve siyasi ilişkilerini iyileştirmek istemiştir. Bu durum Fransızları tekrar 

endişelendirmiştir. Çünkü Mayıs 1580 tarihli ahitname ile İngilizlere verilen ticari imtiyazlar, 

Fransızların Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki stratejik çıkarlarını engelliyordu. Fransa 

Kralı, Osmanlı Devleti’yle arasındaki ilişkilerini tekrar iyileştirmek için İstanbul’a elçi 

atamıştır. Osmanlı-İngiliz nezdindeki diplomatik ilişkileri takip eden Fransa elçisi uygun 

fırsatta Osmanlı padişahı ile görüşmüş ve ikili ilişkiler tekrar düzelmiştir. Bu olumlu 

gelişmelerin sonucunda Sultan III. Murat, Fransa ile yeni bir ahitname imzalamıştır. Bu 

ahitnamelerle Osmanlı Devleti, Ortadoğu-Afrika politikasında Fransa-İngiltere ile ekonomik 

ve ticarî iş birliğini genişletmiştir. Ayrıca bozulan Osmanlı Devleti ile Fransa ilişkileri, III. 

Murat ile III. Henry arasındaki mektuplaşmalarla yeniden canlanmıştır.278 

İki ülke arasında rayına oturan ikili ilişkilerin yeni köprüsü olma görevi Jacques Savary 

de Lancosme’ye verilmişti.279 Fakat Fransa’daki köylü isyanlarının sonucunda III. Henry 

öldürülmüş bunun üzerine tahta IV. Henry (1589-1610) geçmişti. IV. Henry’nin Osmanlı 

Devleti’ne karşı yürüttüğü siyasi ilişkiyi Lancosme tam anlamıyla yürütemediği için azledilmiş 

ve onun yerine 1592 yılında François Savary yeni elçi olarak tayin edilmiştir.280 Bu ilginin 

sebebi ise Osmanlı Devleti’nin sahip olduğu Akdeniz’deki ticaret yollarının Fransa ve İngiltere 

tarafından istenmesiydi ki bu dönemde Fransız-İngiliz rekabeti had safhadaydı. Akdeniz’de 

Osmanlı-İngiliz iş birliğinden rahatsızlık duyan Fransa, İstanbul’daki büyükelçiliğinin 

nüfuzuyla İngilizlerin bölgedeki gücünü kırıp Fransa merkezli bir Avrupa anlayışının olması 

için gayret ediyordu. 

                                                           
278 Lespinois Jérôme, “La France dans les États africains: les accords de défense”, in Espoir, Paris, no: 137, déc. 

2003, s. 105-112.  

279 İbid., s. 108.  

280 Michalof Serge, La France et l’Afrique: vade-mecm pour un nouvau voyage, Karthala, Pars, 1993, s. 78.  
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Avrupa’da, merkezî krallıkların güçlenmesi ve refahın artması Osmanlı padişahlarının 

ilgisini çekmiş ve bu ilgiden Fransa faydalanmıştır. Büyükelçi François Savary zamanında 

yapılan 1597 ve 1604 ahitnamelerinin yenilenmesi bunlara örnek olarak gösterilebilir.281 Revize 

edilen yeni ahitnamelerle Fransızlar, Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki 

ticari limanlarında imtiyaz elde etmişti. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin bünyesinde bulunan 

Katoliklere yeni imtiyazlar verildi. Bu ahitname ile Kudüs’te Hristiyanlar için bulunan kutsal 

mekânları istedikleri gibi ziyaret edebilme imkânı da verilmişti.282 Bu hamilik vasfı Fransa’yı 

diğer Hristiyan ülkelere nazaran Osmanlı tebaası üzerinde daha itibarlı olmasını sağlamıştı. 

Osmanlı Devleti ile yapılan ahitnamelerden faydalanan Fransa, Hıristiyanlığı Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yaymaya çalışıyordu. 1534 yılında Protestanlık, Kalvenizm ve 

Anglikanizm gibi mezheplere karşı ortaya çıkan Cizvitler, Osmanlı Devleti bünyesinde kendi 

himayelerinde bulunan tarikatlarla mabetler açmış 1750 yılından sonra Fransız misyonerler 

daha etkin Katolik propagandasını yaymaya çalışmışlardı.283 

Fransa, Katolik ve Ortodoks mezhep önderleriyle görüşerek Osmanlı Devleti 

bünyesinde bulunan Roma ve Bizans kiliselerini ve Papa’nın otoritesini yükselterek bölgede 

güç kazanmağı hedefliyordu. Bununla beraber Fransa’ya tanınan imtiyazlar diğer ülkelerden 

önce olduğu için Osmanlı Devleti’nde yaşayan Katolik misyonerler daha etkin faaliyetler 

sürdürüyorlardı.284 

Osmanlı Devleti’nin sömürgeci devletlere tanıdığı ticari imtiyazlardan faydalanan 

Fransa ve İngiltere, din ve ayin serbestliği konularında da misyonerlik faaliyetlerine 

başlamışlardı. Ayrıca 7 Temmuz 1626 yılında Cizvit misyonerlerin faaliyetlerinden cesaret alan 

                                                           
281 Pascalon Piere, La Politique de la France en Afrique, L’Harmatan, Paris, 2004, s. 114.   

282 Ali Reşad, a g e.,s. 107.   

283 Pascalon Pierre, a g e., . s. 127.   

284 Süleyman Kocabaş, Misyonerlik ve Misyonerler, Vatan, İstanbul, 2002, s. 75.   
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Kapuçin misyonerleri de İstanbul’a gelmişti.285 Bu misyonerler 1626’da Galata’daki Saint 

Georges Kilisesi aracılığıyla bir ev kiralayarak ilk önce yardım kuruluşu olduklarını göstererek 

misyonerlik faaliyetlerini ikinci planda tutmuşlar ve Osmanlı Devleti’nin iç kısımlarına kadar 

sızmayı başarmışlardı. Yardım faaliyetleri adı altında devletin güvenini kazanan Fransız 

misyonerler, Katolikliği yaymakla beraber, kilisenin yanında bir de okul açmışlardı.286 Bununla 

da sınırlı kalmayarak kendi misyoner faaliyetlerini daha geniş bir alanda yaymaya çalışmışlardı. 

Albert Vandal yazdığı bir eserinde “Fransız misyonerleri Fransız ticaretinin geçeceği yollara 

ışık tutuyorlar, tüccarlara öncülük yaparak, Fransa’nın avant-guarde’ları yani öncüleri 

olmuşlardı.” diyerek Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki Katolik mezhebinin yayılması 

Fransa ticareti bakımından ne kadar önemli olduğunu dile getirmişti.287  

Fransa Kralı XIII. Louis, Kapuçin misyonerlerinin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki 

faaliyetlerinden memnun olduğunu ve bu faaliyetleri daha etkin kullanmak adına 1637’da 

İstanbul’da Fransız Elçiliği binasının yanındaki evi bağışlamıştır.288 İlerleyen dönemlerde 

Fransız Elçiliğinde ve Konsolosluklarında zuhur eden tercüman ihtiyacını karşılamak için 1673 

yılında “Saint Louis Kapuçin Papazları Koleji” inşa edilmiş ve buradan çıkan tercümanlara “Dil 

Oğlanları” denilmiştir. Bu okulda okuyan öğrencilere farklı diller öğretilmekteydi.289 

Fransızlar, bu dilleri bilen mütercimleriyle bölgede olabildiğince nüfuz sahibi olmaya 

çalışıyordu. 
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XVII. yüzyıla gelindiğinde ise Cizvit tarikatı ve Fransızlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

ticaret merkezlerinde, Papa’nın desteğini alarak ve kapitülasyonlardan yararlanarak 

misyonerlik ve Katolik faaliyetlerini imparatorluk genelinde gittikçe artırmaya başlamışlardı. 

1643-1715 yılları arasında Kral XIV. Louis, Osmanlı Ermenilerini Katolikleştirme 

sürecine destek vermişti. Fransızların misyonerlik faaliyetleri sonucunda otuz bin Ermeni’nin 

Katolik olduğu iddia edilmektedir. Bunun üzerine Osmanlı Devleti misyonerlik faaliyetlerinde 

bulunan Cizvit papazlarını ve Ermeni din adamlarına misyonerlik faaliyetlerini yasaklamıştı.290 

Buna rağmen, Fransa misyonerlik faaliyetlerine devam etmişti. 

Fransız Katoliklerin misyonerlik faaliyetlerini artırmaları Osmanlı Devleti’nin 

gözünden kaçmamış ve iki ülke arasında XVI. yüzyılından beri süren yakın dostluk ilişkileri 

askıya alınmıştı. Bunun üzerine iki ülke arasındaki siyasi ve dostluk ilişkileri zayıflamıştı. 

XVI. yüzyıldan itibaren Fransa dostane ilişkiler içerisinde yaklaşık 250-300 yıl boyunca 

çok önemli sorunlar yaşamadan Osmanlı İmparatorluğu’na yerleşmeyi başarmıştı. Fransa’ya 

verilen kapitülasyonlarla ticarette önemli mesafe kat edilmişti.  Şöyle ki, diğer Avrupalı 

devletler Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Fransız birliklerinden izin almadan hareket 

edemiyordu. Dolayısıyla Fransa Hükümeti Osmanlı yöneticilerine dostane görünerek Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika topraklarında ticaret faaliyetlerini diğer devletlere kaptırmamaya 

çalışıyordu.291 

Osmanlı Devleti’nin II. Viyana Kuşatmasında çok büyük darbe aldığını gören Fransa, 

Osmanlı’nın özellikle ekonomik ve idari açıdan zayıf olduğu kanaatine varmıştı. Bunun üzerine 

                                                           
290 Kipré Pierre, “De la Françafrique à l’afro-pessimisme “, in L’Histoire, n°350, Février 2010, s. 61-65. 

291 Kipré Pierre, a g m., s. 63.  
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Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasında Osmanlı Devleti’nin politika 

değişikliğine gitmişti.292  

Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki II. Viyana yenilgisi ve Karlofça barışı imparatorluk 

için dönüm noktası oldu. Bu yenilgi ve ardından gelen barış antlaşması üzerine Fransa ve diğer 

Avrupalı devletler Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikalarını artırmıştı. Bu 

durum karşısında Osmanlı Devleti’nin bölgeye yönelik yeni politikalar üreterek gücünü 

göstermesi gerekiyordu. Dolayısıyla Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki merkeze bağlı yerel 

yönetimlerin (Tunus ve Cezayir vb…) İstanbul’dan gelen emirleri dikkate almamaları ve Ege 

denizine girmesinin 1700 yılına kadar yasaklandığına dair talimat bölge valilerine iletilmişti.293 

Avrupalı devletler tarafından desteklenen yerel yönetimlerin Foça ve İskenderiye 

Limanlarında izinsiz levent toplamaları üzerine Osmanlı Devleti, Halep Valisine mektup 

göndererek yerel yönetimin planlarını engellenmesini emretmiştir.294 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki yerel yönetimlerin kendi aralarındaki iç çatışmayı 

önlemek için II. Mustafa; yetkililere nota göndererek İstanbul merkez yönetimine bağlıklarını 

talep etmişti.295 Ancak yerel yönetimlere gönderdiği talimat dikkate alınmamıştır. Fransa’nın 

bölgeye karşı politikasını yakından takip eden II. Mustafa, 1701 yılında yerel yönetimlere tekrar 

talimat göndererek “Ferman-ı hümâyûn-ı vacibüil-imtisalimin mazmûn-ı münifiile amel 

eyliyesiz; hilâfın irtikab ederseniz sonra bedduama mazhar olursunuz; beyninizde bu adâvet 

ma‘kul iş değildir; sizin zaafınız, düşmanımızın kuvvetine sebep olur, akilâne hareket 

                                                           
292 Ziya Şakir, Türkler Karşısında Napolyon, Fransa’nın Mısır’ı İşgali, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 2011, s. 

112. 

293 BOA. A. DVNS. MHM. d -111.  

294 BOA, A. DVNS. MHM. d -112.  

295 Ziya Şakir, a g e., s. 124. 
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eyliyesiz.296” şeklinde yerel yönetimleri uyarmıştı. Ancak, Osmanlı Devleti’nin bu dönemdeki 

çabalarının neticesiz kaldığı görülmektedir. Özellikle Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki 

yerel yönetimlere karşı ayrıcalık tanınmasına rağmen Cezayirli yerel yöneticilerin, Osmanlı 

yönetimine karşı mücadele ettiğini görmekteyiz. 24 Ağustos 1729 yılında Mısır valisine 

gönderilen talimat gereğince Tunus ve Trablusgarp’a gönderilen valiler kabul edilirken, 

Cezayirli yöneticiler İstanbul’dan gelen valiyi kabul etmemişlerdir. Bu olaylar üzerine 

İstanbul’dan gönderilen yeni fermanla Mısır’a gelen Cezayirli yerel yöneticilerin yakalanması 

ve hapsedilmesi emri verilmişti.297 

Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki yerel yönetimler arasındaki çatışmaları 

engellemekle yetinmemiş aynı zamanda sömürgeci devletlere karşı da politikalar üretmişti.298 

Bununla birlikte İngiliz ve diğer sömürgeci devletlerin Akdeniz’de kendi başlarına hareket 

etmelerini engellemek için önlemler alınmıştı. Bölgedeki barışı sağlamak için zaman zaman 

yerel yönetimlere ve valilere ferman göndererek yerel idarecilerin merkeze bağlılıkları 

sağlanmıştı.299 

Fransa ve diğer sömürgeci devletlerin Akdeniz’de üst aramaları bilgisini alan Osmanlı 

Devleti, yerel yöneticilerin bölgede serbest şekilde dolaşmasına fazla da müdahale 

etmemişti.300 

XVIII. yüzyıldan itibaren Suriye, Cezayir, Fas, Tunus ve Mısır’a karşı ilgisini artıran 

Avrupalı devletlerin özellikle yerel yönetimler arasındaki iç çatışmaları tetiklediğine bakarsak, 

                                                           
296 BOA. A. DVNS. MHM. d -111.  

297 BOA. C. DH, 88, 4373. 

298 BOA. C. HR, 158, 7860.; Ayrıca Bkz…, Jean-François Bayart, “France-Afrique : La fin du pacte colonial”, 

http://www.politique-africaine.com, Erişim Tarihi: 10.04.2018, Saat 17:00.;  

299 BOA, İE. BH., 14, 1244.; Ayrıca Bkz…,  . Jean-François Bayart, a g m., s. 7.  

300 BOA. C. HR., 139, 6948. 
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Fas Kralı Mulay (Mevlay) İsmail’in çocukları arasında taht kavgası ve iç savaşın yaşandığını 

görmekteyiz. Ayrıca Cezayir ile Fas arasında anlaşmazlıklar yaşanmış ve bu anlaşmazlıkları 

sonlandırmak için Osmanlı Devleti uzun süren mücadeleler vermiştir.  Aynı zamanda, Osmanlı 

yönetimi sömürgeci devletlerin iç çatışmayı desteklemesi gibi durumlarla da uğraşmak zorunda 

kalmıştı.301 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bağlamında Osmanlı Devleti ile Fransa ilişkilerine 

baktığımızda özellikle Cezayir’in daima sorunlu ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

Fransa tarafından desteklenen Cezayirli yerel yöneticiler, Faslı Türk tüccarlara baskı ve işkence 

yaparak Cezayir’deki Osmanlı yöneticilerin kendilerine uyguladığı baskı ve işkenceyi iade 

etmek istemişlerdi.302 

İngiltere ve Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik mücadelesi süresince 

yerel yönetimler arasında çıkan isyanlar, Osmanlı merkezî yönetimi tarafından bastırılmıştı. 

Karışıklık içinde bulunan bu bölgeler, özellikle Osmanlı valilerinin bölgedeki asayişi 

sağlamasıyla halk huzur ve güvene tekrar kavuşmuştu.303 Bu barış ortamının sağlanmasında 

Karlofça barışından sonra gelmiş olan huzur ve sükûn ortamının yanı sıra Amcazâde Hüseyin 

Paşa’nın (1697-1702) bölgeye verdiği önem ve destek etkili olmuştu. Çünkü Amcazâde 

Hüseyin Paşa, başta Mekke ve Kudüs gibi Osmanlı Devleti’nin merkezinden uzak bölgelerdeki 

şehir ve eyaletlerde dış güçlerin yerel yönetimleri isyana zorlamasını önlemek ve Osmanlı 

Devleti’nin bölgedeki hâkimiyetini devam ettirmek istiyordu.304 Bu bağlamda, Osmanlı 

yönetimi tarafından bölgeye gönderilen paşa ve valiler Amcazâde Hüseyin Paşa’nın verdiği 

                                                           
301 Jean-François Bayart, a g m., s. 9. 

302 İsmail Ceran, Fas Tarihi, s. 14; Ayrıca Bkz…, Güler Bayrktar, “Tarihte Osmanlı-Fas İlişkileri, Seyyid 

İsmail Efendi’nin Sefaret Takriri”, Türkler, Cilt-12, Ankara, 2002, s. 593. 

303 BOA. HAT, 84 3449K, 1217 B 08 1.  

304 BOA. C.DH. 88 4373, 1142 M 29 1.  
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raporlar çerçevesinde 1750 yılından sonra dış güçlere karşı yerel halkla birlikte mücadele 

etmişti. 

Fransa’nın, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim olması İngiltere’nin Doğu ticaret 

yollarının kapanması anlamına geliyordu. Bununla beraber sömürgeci devletlere karşı yapılan 

savaşlar Osmanlı Devleti’ni de ekonomik ve siyasi açıdan zor duruma sokmuştu.305 Osmanlı 

Devleti, bu coğrafyalarda çıkacak yeni bir isyan ve ayaklanmanın diğer bölgelere çok ciddi 

zarar vereceğini ve sömürgeci devletlerin bölgeyi kolayca işgal edeceğinden çekiniyordu. 

Fransa ve İngiltere’nin bölgedeki yerel yönetimleri kışkırtma politikasını önlemek için Hüseyin 

Paşa güvendiği subaylarını bölgeye gönderdi. Bölgeye gelen yetkililer, yerel yönetimler 

arasındaki çatışmayı ve anlaşmazlıkları önlemek için taraflar arasında barışı sağlamaya çalıştı. 

Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilen yöneticilerin bölgedeki barışçıl politikaları yerel 

yönetimler açısından çok büyük önem arz etmekteydi.306 1763 yılından sonra sömürgeci 

devletlerin bölgeye yönelik girişimleri sonuçsuz kalmış ve Osmanlı Devleti bölgedeki 

etkinliğini koruyabilmişti. 

Kanuni’nin Mısır Seferi ile başlayan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası Osmanlı 

Devleti’nin çöküşüne kadar aralıksız sürmüştü. Fakat Yedi Yıl Savaşlarından (1756-63) sonra 

Fransa ve İngiltere’nin bölgeye ilgisi ve yerel yönetimlerin Osmanlı Devleti’ne karşı 

kışkırtılması sonucunda ilişkiler zayıflamış, hatta kopma noktasına gelmişti. Ancak Osmanlı 

Devleti’nin bölgedeki valilerinin etkili politikaları neticesinde İstanbul merkez yönetimi ile 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın bağları yeniden sağlamlaştırılmıştı.307  

II. Viyana mağlubiyeti sonrası Osmanlı Devleti’nin yerel yönetimlerle ilişkilerinin 

zayıflamasını fırsat bilen Fransa ve İngiltere, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelmişti. 

                                                           
305 Philippe Hugon, Géopolitique de l’Afrique, 4ème Édition Armand Colin, Paris, 2016, s. 85. 

306 İbid., s. 115. 

307 Eşref Hilmi Açık, Geçmişten Günümüze Türkiye Fransa İlişkileri, IQ Kültür Sanat, İstnbul, 2008, s. 18.  
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Bu süreç Osmanlı tarihi açısından zorlu bir dönem olmuştu. Fakat Karlofça Anlaşması’yla iç 

anlaşmazlıkları gideren Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ile yeniden ilgilenmiş 

ve bölgedeki çıkan isyanlar bastırılmış ve tekrar merkezî yönetimle olan sorunlara çözüm 

üretilmişti.308 Çünkü Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika, Akdeniz hâkimiyeti bakımından stratejik 

bir konumdadır. Özellikle Fransa’nın bölgeye hâkim olması Osmanlı-İngiltere açısından 

tehlikeli bir durum olarak görülüyordu. Bilhassa XVII. yüzyılın sonlarından XVIII. yüzyılın 

son çeyreğine kadar mutlak emperyalizme yönelen ülkeler, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

hâkimiyeti için hak iddia etmiş ve bölgeye hâkim olmak için çeşitli mücadeleler vermişti. Fakat 

Osmanlı Devleti tarafından bölgeye gönderilen valiler ve bölgedeki yerel yöneticiler bu 

bölgeleri sömürgeci devletlere karşı savunmuşlardı. Ayrıca bölgeye gönderilen Osmanlı 

askerleri yerel halkla kısa zamanda kaynaşmış ve bu sayede emperyalist güçlere karşı etkin 

mücadele vermişlerdi. Yerel yöneticilerle iyi ilişkiler kuran İstanbul merkezyönetimi buradaki 

varlığını XX. yüzyılın başlarına kadar devam ettirmişti.309 

Osmanlı topraklarında Fransızlara tanınan serbest ticaret dolaşım hakkı olan 

kapitülasyonların 1, 50 ve 51. maddelerini iyi değerlendiren Fransız elçileri bilhassa Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Osmanlı Devleti aleyhine faaliyetlerde bulunuyorlardı.310 

Fransa’ya verilen kapitülasyonlardan rahatsız olan İngiltere ve Çarlık Rusya’sı, Fransız 

İhtilali’nin çıkmasıyla Osmanlı Devleti ile Fransa ilişkilerinin askıya alınması için baskılar 

yapmıştı. Fakat bu süreçte Çarlık Rusya’sını karşısına almak istemeyen Osmanlı Devleti 1795 

yılına kadar tarafsız olduğunu belirtmiş, ihtilalin başarılı olmasından sonra yeni hükumeti 

resmen tanımıştı.311  

                                                           
308 BOA, HAT, 169 7213A, 1207 S 18 1.  

309 Eşref Hilmi Açık, a g e., s. 25.  

310 Bilal Eryılmaz, Osmanlı Devletinde Gayrimüslim Tebanın Yönetimi, Risale Yayınları, İstanbul, 1996, s.77. 

311 Henri Mariol, La Chronologie Coloniale, Emile Larose, Paris, 1921, s. 13 
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Fransa, ihtilalden sonra diğer sömürgeci devletler gibi Osmanlı Devleti’ne karşı yeni 

politikalar üretmesine rağmen iki devlet arasında ciddi sıkıntılar olmamıştı. Ancak, yeni 

hükumetin Bonaparte’a yetki vermesiyle Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası 

ciddi olarak değişmişti.312 Bundan dolayı 1750-1800 yılları Osmanlı-Fransa ilişkileri açısında 

kırılma noktasına gelmişti. Ayrıca, Akdeniz’de Hint ticaret yolunun köşe taşı Osmanlı 

hâkimiyetinde olan Mısır’dı. Mısır’ın işgaliyle Akdeniz ticaret yolu Fransız kontrolü altında 

olacaktı ve bu İngiliz ekonomik kaynağını kesmek anlamına geliyordu.313  

1799 yılında Mısır valisi Mehmet Hüsrev Paşa Fransız kuvvetlerine karışı yerel halkla 

birlikte mücadele etmiştir.  Fakat Mehmet Ali Paşa’nın yerel halkı arkasına alarak Hüsrev 

Paşa’ya karşı ayaklanmasını kendi lehine çevirmek isteyen Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’ya yayılmak için tekrar umutlanmıştı.314 

Mehmet Ali Paşa’nın merkezî yönetimle çatışmalarından faydalanan Fransa, özellikle 

Osmanlı topraklarındaki Katolik ağırlıklı bir Fransız politikası izlemiş ve bu politikaları 

devamlı ilkesi hâline getirmiştir. Bu durum Napolyon’un Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

politikasındaki başarısızlığı ve ardından bölgeden çekilmesinden sonra da devam etmişti. 

Ayrıca Akdeniz’e hâkim olan ülke Hint ticaret yoluna da hâkim olacağını iyi biliyordu. Bu 

yüzden Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı yönetimine karşı ayaklanmasını destekleyerek, 

Akdeniz’de nüfuzlarını yeniden güçlendirdiler. Mehmet Ali Paşa’nın bölgeye hâkim olmasını 

istemeyen Fransa, onu kısıtlamaya dönük bir politika sürdürmüştü. Ayrıca bu dönemde Hint 

deniz ticaret yoluna hâkim olan İngiltere, Akdeniz’in tek bir siyasi gücün eline geçmesini, Hint 

                                                           
312 MAE. Correspondance Turquie, C. 193.; Henri Mariol, a g e., s. 19. 

313 Azmi Süslü, “Osmanlı-Fransız Diplomatik İlişkileri, 1798-1807”, Belleten, Cilt: XVII, Sayı-185,  Ocak 1983, 

s. 261. 

314 Suleyman Koçabaş, Tarihte Türkler ve Franszılar, Vatan, İstabul, 1990, s. 117.  
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ticaret yolunun tehlikeye girmesi olarak değerlendiriyordu.315 XVIII. yüzyılı genel olarak 

özetleyecek olursak Fransa, Mısır’da başarısız olmuş ve sömürgelerini İngiltere’ye kaptırmıştı.  

 

2.5. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya Yayılma Politikaları 

 

1453 İstanbul’un Fethi’nden sonra başta Fransa ve İngiltere olmak üzere çoğu Avrupalı 

devletler, sömürgecilik faaliyetlerini Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yöneltmişlerdi ve 

dünya üzerinde sömürgeci siyaset izleyen devletlerin öncülleri olarak kaldılar. Günümüzde de 

Fransa,  İngiltere’ni sömürgecilik konusunda takip ettiği politikaları takip etmektedir.  

Avrupa’nın sömürgecilik faaliyeti sadece Afrika ile sınırlı değildi. Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika ile birlikte Avrupa’nın ekonomik ve askerî çıkarları doğrultusunda hareket 

ediyorlardı. Çalışmımızın bu kısmında sömürgeci devletlerin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

bölgesi üzerindeki baskıcı yönetimi ve XVIII. yüzyılda Fransa, Osmanlı ve İngiltere açısından 

araştırlacaktır.  

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Osmanlı Devleti’ni saf dışı bırakılması Avrupa 

sömürgeciliğinde etkin politikalar yürütülmesinde önemli rol oynamıştır. Avrupa’nın bu 

bölgede sömürge faaliyetlerinde bulunmasını birçok faktöre dayandırmak mümkündür.  

Fiziki Faktörler: Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika konumu itibarıyla stratejik bir 

yerdedir. Üç kıtanın kesişim yeri olarak jeopolitik ve jeostratejik öneme sahipti. Özellikle 

bünyesinde bulundurduğu deniz yolları ve Boğazlar bölgenin önemini artırmaktadır. Ayrıca dil, 

kültür ve etnik yapısı bakımından çeşitlilik gösteren bölge yüzyıllarca tüm devletlerin ilgi 

noktası olmuştur. 

                                                           
315 Brown Carl, International Politics and the Midle East: Old Ruls, Dangrous Game, Prnceton Unversity Press, 
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Yapısal Faktörler: Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika yüz ölçümü ve yer altı 

kaynaklarıyla sömürgeci devletlerin ilgi alanı olmuş ve yüzyıllarca ekonomisini ayakta tutmak 

için pazar olarak kullanılmıştır. Avrupa’da yaşanan Sanayi Devrimi’yle teknoji gelişmiş ve 

üretilen ürünlerin satılması için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika vazgeçilmez bir pazar hâline 

gelmiştir. Özellikle teknolojinin hammaddesi için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim 

olarak güç kazanmak istiyorlardu. 

Sosyokültürel Faktörler: Osmanlı Devleti XVI-XVIII. yüzyıllarda Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’da etkili idi. Bölgedeki çeşitli etnik yapıya ve kültürlere dokunmada beraberce 

yaşamayı tercih etmiştir. Ancak sömürgeci devletlerin bölgeye gelmesiyle bölgede yaşayan 

farklı etnik yapı ve kabileleri birbirine düşürmekle kalmamış Osmanlı yönetiminde 

başkaldırması yönde baskılar yapmıştır. Bunun yerine kendi din ve kültürlerini empoze etmeye 

çalışmışlardı. Günümüzde maalesef tüm Afrika ülkelerinin çoğunun resmî dili ya İngilizce, 

Fransızca vb. Avrupa dillerinde konuşmaktalar. 

Psikolojik Faktörler: Psikolojik sebeplere gelince ise, Avrupalı güçlerin Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika bölgeleri üzerinde baskıcı ve üstünlük duyguları oluşmuştur. 

Sömürgeci devletler yerel halkı kendilerinden saymamakla beraber bölgedeki farklı etnik 

grupları küçümsemekte ve onları idare etme yetkisine sahip oldukları kanısında olmuşlardır. 

Ayrıca yerel halk üzerinde psikolojik baskı yaparak Hristiyanlığı bir kurtarıcı din olarak 

anlatmışlar ve misyonerlik faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle bu coğrafyalarda egemen güç 

olduklarını kabul ettirmeyi başarmışlardı. XX. yüzyılda yaşanan bunca olayları Avrupa 

devletleri utanmadan sömürge politikasını sözün asıl manasında örtbas etmek ve üçüncü dünya 

ülkeleri olarak adlandırılan geri kalmış devletlerin modernleştirilmesi olarak ululuslarası 

arenada anlatmaktadırlar.  
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XVI. yüzyıla gelindiğinde ise deniz ticaretinin artması İngiltere ve Fransa’nın Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya olan ilgisini daha da artırmıştır. Avrupalı devletler amaca yönelik 

politika üretiyorlardı:  

Birincisi: Avrupa’da ürettikleri tekstil ürünlerini bölge pazarına sokabilmek ve zamanla 

bölge pazarları üzerinde hâkimiyet kurarak ekonomilerine destek sağlamaktı.  

İkincisi: Asya topraklarından ithal edilen ürünler başta Fransa ve İngiltere üretiminin 

ana unsurlarını teşkil etmekteydi.316  

Avrupalı devletlerin sömürgecilikle başlayan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

ilişkilerine genel olarak baktığımız zaman ticaret ve sömürge temelli bir politika izlediğini 

görebilmekteyiz. Örneğin; İran bu dönemde ipek ihracatı ile Fransa ve diğer Avrupa ülkelerinin 

ihtiyaçlarını karşılıyordu.317  

XVIII. yüzyılın son çeyreğine geldiğinde ise Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerindeki 

sömürgecilik faaliyetleri had safhaya çıkaran Fransa ve İngiltere; dünya üzerindeki o güne 

kadar yayılmacı politikalarıyla bilinen iki emperyalist Avrupa devleti artık anlaşamaz iki rakip 

imparatorluk hâline gelmişlerdi.318 

Osmanlı Devleti içinde bulunduğu mevcut koşullara baktığımız zaman devletin giderek 

güç kaybettiğini ve aynı zamanda bölgedeki etkinliğini de yitirdiğini görmekteyiz. Bu süreçte 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da güçlü iki sömürge devleti olarak karşımıza çıkmaktadır.319 

Fransa ve İngiltere’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya olan büyük ilgisinin nedeni, 

Avrupa’daki yer altı kaynakların yetersiz olması ve sömürgelerine giden ulaştırma ağının 

kavşak noktasında bulunması, sanayinin vazgeçilmez ürünü petrolün bu bölgelerde zengin 

                                                           
316 Türkkaya Ataöv, Emperyalizimin Afrika Sömürüsü, İleri Yayınları, İstanbul, 2018, s. 168. 

317 Rogir Price, Fransa’nin Kısa Tarihi, Boğaziçi Yayinevi, İstnbul, 2016, s. 39.   

318 Kennedy Paul, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, Iş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1991, s. 262. 

319 Halis Çevik, Uluslararası Politka da Ortadoğu, MKM yayınları, Konya, 2005, s. 61.  
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olması iki ezelî rakibi karşı karşıya getirmiştir.320 Bundan dolayı Fransa ve İngiltere, Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Avrupa emperyalizminin ilerlemesinin önündeki tek engel güç 

olan Osmanlı idi. Özellikle o dönemde İngiltere Kraliyet donanmasıyla Fransa ve Osmanlı 

Devleti’nin toplam donanmasından daha fazla güce sahipti. Ayrıca dünyanın en büyük ticari 

filosunu elinde bulunduruyordu.321 

Sömürgeciliğin ilk başlarında özellikle denizaşırı ülkelerde sömürge faaliyetleri 

yapabilmek için gerekli teçhizatın bulunması çok önemliydi. Sömürgeci devletler Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da bulunan kolonileri kontrol altında tutabilmek için güçlü 

donanmalara sahip olmak zorundaydı.  

Osmanlı Devleti’nin yıkılışından sonra Fransa ve İngiltere: Osmanlı topraklarında 

bulunan ülkeleri kendi müstemlekelerine bağlamak için çabalamışlardı. Çünkü Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’da bulunan Osmanlı toprakları, yer altı kaynaklarla zengin olması ve bu 

hammaddelerin deniz yoluyla Avrupa’ya kolay ulaştırılması açısından önemli idi. Özellikle 

sanayinin vazgeçemediği petrol, Fransa’nın ilgi odağı olmuş ve diğer Avrupa devletlerini 

Ortadoğu’dan uzak tutmak için çeşitli politikalar üretmesinin ve mücadeleler vermesinin en 

temel sebebini oluşturmaktaydı. 

Fransa ve İngiltere, Osmanlı Devleti’ne yaptıkları sinsi hamle ve oyunlarıyla Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki yerel yöneticileri hâkimiyeti altına almış ve bölgedeki bulunan 

yeraltı kaynakların yoğun olduğu bölgelerde çeşitli isyan ve ayaklanmaları destekleyerek 

Osmanlı Devleti’ni dış politikada çıkmaza sürüklemişlerdi.   

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da bulunan etnik çeşitliliği Osmanlı Devletine karşı 

kışkırtmayı beceren Fransa ve İngiltere, özellikle bölge üzerinde kurduğu sömürge idaresinin 

kazıklarını sağlam temeller üzerine oturtmak için çeşitli yalanlar söyleyerek Osmanlı 

                                                           
320 İbid., s. 76.  

321 Kennedy Paul, a g e., s. 263. 
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Devleti’nin askerî alanda zayıflamasına ve ekonomik sıkıntılar yaşamasına zemin 

hazırlamışlardı. Fransa ve İngiltere, Osmanlı Devleti’ne yönelik çeşitli kandırmaca politikalar 

yürüterek Osmanlı topraklarını kendi aralarında imzaladıkları Sykes-Picot Anlaşması’yla 

paylaşmış ve bölgelerde sömürge mahiyetinde küçük devletler kurmuşlardır. Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’da kurulan yeni küçük devletler güçsüz olduğu için dışa bağımlı olarak Fransa 

ve İngiltere’nin kontrolünde kalacağı hedeflenmiştir.322 

Diğer bir ifadeyle, Afrika ve Ortadoğu’da kendilerine karşı gelecek bir Osmanlı Devleti 

bırakmamak için Fransa ve İngiltere sinsi planlar yapmış ve bunu medenileştirme adı altında 

bizlere sunmuştur. Ayrıca Fransa ve İngiltere modernleşme veya sanayileşeme adı altında 

Osmanlı Devleti’ne yardımcı oldukları görüntüsü vererek Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da 

müstemlekeler kurmak çabası içindeydi. Özellikle Osmanlı Devleti’nin varlığı sömürgeci 

devletler açısından sorun olarak görülüyordu323.  

Fransa’nın asli gayesini saptamak, Osmanlı Devleti’ne zaman zaman yakınlaşmasının 

ve bazen de saf değiştirerek İngilizlerle işbirliği içinde bulunmasının sebeplerini 

değerlendirmek, 18.yüzyılın ikinci yarısındaki Fransız politikasını daha geniş çapta 

yorumlayabilmek için önem taşımaktadır. Bu bağlamda Fransa ve İngiltere’nin asıl amacı 

Osmanlı topraklarını tamamen ele geçirip, parçalayarak küçük devletlere ayırmak, 

güçsüzleştirerek mandası hâline getirmekti. Fransa’nın arzuladığı bu hedefler İngiltere ile olan 

ilişkilerine zarar verecek ve İngiltere’yi karşısına alırsa da Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

hayallerine kavuşması zorlaşacaktı.324 

                                                           
322 Shüpp F. Paul, Europan Powrs and the Near Eastrn Queston, 1806-1807, Colombia University Press, New 

York, 1931, s. 77.   

323 AOF, SN, 1890, 1 G 23. 

324 MAE. Correspondance Turquie, C. 191. 
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XVI-XVIII. yüzyıllar arasında Avrupa’da siyasi, ekonomik ve askerî alanda hızla 

gelişen Fransa, Avrupa’nın en güçlü devleti olarak tanınıyordu. Fakat Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika üzerine yaptığı politik hamleler dezavantaja dönüşmüş ve özellikle deniz donanmasına 

yapılan harcamalar devleti ekonomik sıkıntılara sokmuştu.  Buna rağmen bir süredir devam 

eden savaşlar ve sürekli yeni cephelerin açılması askerî gücü yıpratmıştı. Fransa’nın askerî 

açıdan zayıflamaya başlamasıyla İngilizler Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim olmaya 

başlamıştı.325  

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika sömürgecilik tarihi açısından konuyu ele aldığımızda 

XVIII. yüzyıl bir medeniyetin sonu yeni bir medeniyetin başlangıcı olarak ifade edebiliriz. 

Çünkü birçok Avrupalı sömürgeci devlet bölgeye farklı amaçlarla gelmiş ve zenginliklerine 

zenginlik katarak bölgenin kültürel yapısını değiştirmeye çalışmıştır.326 Özellikle İngiltere’nin 

bölgede varlığından rahatsız olan Fransa bir an önce Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı 

sömürgesi altına alarak zengin olmak hayalleri kuruyordu. Bu bağlamda Afrika ve Ortadoğu’ya 

yönelik düzenlediği askerî donanma ile Çarlık Rusya’sı, İngiltere ve Osmanlı rekabetinin 

temellerini atmıştı.327 

Ayrıca bu dönemde Fransa, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinin bölgede süregelen yeni 

sömürge ve pazar edinme rekabeti, Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki 

vali ve yerel yönetimler arasındaki anlaşmazlıklara son verene kadar devam etmiştir. Bilhassa 

İngiliz-Fransız politikacılar zaman zaman gizli, zaman zaman ikili iş birliği yaparak 

Ortadoğu’ya hâkim olmak için savaşıyordu.  

XVI-XIX. yüzyıllar arasında Fransa ve İngiltere başta olmak üzere diğer Avrupalı 

devletler Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasında zaman zaman rakip olsalar da söz 

                                                           
325 Shüpp F. Paul, a g e., s. 88. 

326 Chrıstopher J. Herod, Bonoparte in Egypte, Pen & Sord Military, İngiltere, 2005, s. 34.  

327 Giyasettin Aktaş, 19.Yuzyılda Ortadoğu’da İngiliz-Fransız Rekabeti, Yüksek Lisans Tezi, Elaziğ, 2001, s. 4. 
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konusu Osmanlı Devleti olunca aynı çatı altında toplanmışlardı. Örneğin; Fransızlar Mısır’ı 

işgal ederken İngiltere Osmanlı Devleti’yle iş birliği yapmış fakat Fransızlar Mısır’ı terk edince 

bu defa da İngiltere Mısır’a yerleşmişti.328 Ancak Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’ya tek başına hâkim olmak arzusu diğer Avrupalı devletlerin tepkilerine neden olmuş ve 

Avrupalı devletler yerel halkla iş birliği yaparak Fransa’nı düşman konumuna düşürmüşlerdi. 

Fakat Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki mali zararı Osmanlı topraklarını ele 

geçirmekle gidermek istemişse de başaramamıştır.329 

 

2.6. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Politikasında İngiltere Faktörü 

 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki varlığından rahatsız olan İngiltere, 

özellikle İngiliz Dışişleri Bakanı Lord William Grenville ve Savaş Bakanı Henry Dundas 

arasında yaşanan anlaşmazlıklar büyüyünce İngiltere’nin bölgeye yönelik politikası tüm 

açıklığıyla ortaya çıkmıştı.330 Fransa’nın Mısır’ı işgal etmesi İngiltere’nin Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’daki plan ve projelerini bozmuş ve bunun üzerine Lord Grenville, kıta Avrupa’sı 

merkezli çözümlerle Fransa’nın önünü keseceklerini düşünürken, Savaş bakanı Henry Dundas 

ise İngiltere’nin Amerika’daki sömürge kaybının bir benzerinin yaşanmaması için Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika ve Hindistan’daki kuvvetlerinin güçlendirilmesini istiyordu.331 

Yine bu dönemde İngiliz Lord Grenville, Fransa’nın Hindistan ve Ortadoğu’ya yönelik 

politikasında ilk hedefi Mısır’ı işgal ederek İngilizlerin Akdeniz ticaretini baltalamak istediğini 

ifade ediyordu. Ancak Fransız ordusunun Avrupa’da bulunmamasından dolayı Fransa’ya 

                                                           
328 Chrıstopher J. Herod, a g e., s. 40. 

329 AOF, SN, 1838, 1 G 14. 

330 Ayşin Şişman, a g e., s. 52.  

331AOF, SN, Février 1821, No: 92. 1 G 8. 
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yaptırımların kolay olacağını düşünüyordu. Dolayısıyla İngilizler, Fransızları Mısır’dan 

çıkartmak için bir gerekçe görmüyor aynı zamanda Osmanlı ve Çarlık Rusya’sı ile ittifak 

kurmak istemiyordu. Çünkü Avrupa’daki gelişmeler İngiltere açısından daha önemli idi. 

İngilizler için Fransa ordusunun Avrupa’da olmaması, Fransızların Hollanda’dan çıkartılması 

daha kolay ve önemliydi. Fransa’ya yönelik yapılacak yaptırımlar konusunda İngiliz Başbakanı 

William Pitt ile Greenville aynı düşüncedeydi. Özellikle Fransızları Avrupa’da yalnız 

bırakırlarsa Mısır’da istedikleri anlaşmaları yapabileceklerini düşünüyorlardı.332 

Nitekim Fransız ordusu Mısır’dan ayrılmadan önce gereken yaptırımlar yapılırsa, 

özellikle Avusturya ile anlaşmaya zorlanırsa, İngiltere, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da 

güçlenecek, Fransa ise siyasi ve ekonomik açıdan Avrupa’da zor duruma düşecekti. Bu 

gelişmeler üzerine Henry Dundas, Pitt’in fikirlerinin çok kısıtlı olduğunu ve Fransa’nın, Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki müstemlekeleri için Avusturya’dan vazgeçeceğini biliyordu. 

Grenville ise Dundas’ın Fransa ve Avusturya’ya karşı planlarının çok acımasızca olduğunu 

düşünüyordu. Çünkü Fransa’nın olası Avusturya veya diğer Avrupa ülkelerine saldırılarına 

karşı İngiliz donanmasının Avrupa sularında kalmasının da ha uygun olduğunu düşünüyordu. 

Grenville’ye göre, Fransa’nın olası bir saldırısına karşı İngiltere’nin savunmaya hazır olması 

gerekirdi, aksi takdirde savunmasız bir durumda Fransızlara yakalanırlarsa Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’ya yönelik tüm planlar altüst olacaktı.333 İngiltere’nin iki güçlü siyasetçileri Pitt 

ve Grenville, Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikaları olduğunu 

düşünürlerken, Savaş Bakanı Dundas ise Fransa’nın Hindistan’a yöneldiğini iddia etmekteydi. 

Ayrıca Pitt ve Grenville’in tüm baskılarına rağmen Dundas, Hindistan ve Kızıldeniz’deki Perim 

adası ve Süveyş Kanalı’nın olası saldırılara karşı güvenliğini artırmıştı.334 

                                                           
332 AF, 17 Août 1798 (4 F 1451), Cilt, FR, Nr. 119 /6243.  

333 Piers Makesy, Britich Victory in Egypte 1801, Rutledge, New York, 1995, s. 6. 
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Napolyon Bonaparte’ın Suriye Seferi sırasında yaşadığı başarısızlık Fransızların İran 

üzerinden Hindistan’a gitme hayallerinin son bulması anlamına geliyordu. Ayrıca, 

Napolyon’un başarısızlığı İngiltereyi çok rahatlatmıştı. Öte yandan Ortadoğu’daki Fransa’nın 

başarısızlığı sürerken, Avrupa’daki gelişmeler ise İngiltere lehine idi.335 Bonaparte’ın 

Mısır’daki başarısızlığını gören İngiltere, Avusturya ile yaptığı askerî iş birliğiyle İtalya ve 

Hollanda’daki Fransız askerlerinin ilerleyişini durdurmuş ve Fransızları Ren nehrinin ötesine 

sürmüştü.336 Ayrıca, Hollanda’dan boşalan Fransız askerlerinin yerini İngiliz-Rus müttefik 

orduları istila etmişti. Avrupa ve Ortadoğu’da bu gelişmeler yaşanırken İngiliz birlikleri 

Hindistan’da Mysore’yi ele geçirmiş ve Fransa’nın Doğu hayalleri sona ermişti. Ancak Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Fransız tehlikesi hâlâ devam etmekteydi.  

Fransa’nın doğudaki başarısızlığını dikkate alan İngiltere, özellikle Bonaparte’ın 

Mısır’daki başarısızlığı kabullenemeyeceğini, Fransız kuvvetlerinin Mısır’dan İtalya’ya 

nakledilirken Avusturya’daki birliklerle birleşerek İtalya Cephesinde İngilizlere karşı 

kullanılabilecekleri ihtimallerini göz önünde bulunduran Lord Grenville, Mısır’daki Fransız 

ordusunun olabildiğince küçük birlikler hâlinde Avrupa’nın farklı yerlerine yerleştirilmesini 

istiyordu.337 

Hindistan müstemlekesini garanti altına alan İngiltere, Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’da kendi çıkarlarını göz önünde bulundurarak El-Arish’de, Sir Sidney Smith’in 

liderliğinde Osmanlı Devleti ile Fransa ateşkes görüşmelerine başladı. İngiltere’nin 

öncülüğündeki Osmanlı-Fransa görüşmelerinin sonucu 1799’da Londra’ya ulaşınca Lord 

Grenville’nin planlarını altüst etti. Bu gelişmeler üzerine İngiliz Dışişleri Bakanı hiç vakit 

                                                           
335 Chrıstopher J. Herod, a g e., s. 62. 

336 A.F 1866, AF V 1689, D., 2, Dosya 5, Porte Ottomane-Egypte, Rapor Numero 92.; Ayrıca Bkz…, Kamuran 

Şimşek, a g e., s. 46.  

337 Christopher J. Herod, a g e., s. 101. 
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kaybetmeden İstanbul Elçisi Lord Elgin’e mektup göndererek resmî bir bildiri ve bir haber 

almadan hiçbir şey yapmaması gerektiği talimatını vermişti.338 

İngiltere, Avrupa’ya gelecek olan on sekiz bin Fransız askerinin İngilizlere karşı aktif 

rol alacağından çekinerek uzun bir süre Mısır’da kalması yönünde müttefiklerini oyalıyordu. 

Bunun gerçekleşmesi durumunda İngiltere’nin, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerindeki tüm 

hayallerinin yıkılması anlamına gelmekteydi.339 İngiliz Lord Grenville’in olaya böyle 

yaklaşmasının temel nedeni Hindistan ve Hint ticaret yollarını korumak ve garanti altına almak 

istemesiydi. Bu anlamda Lord Grenville’in çabalarıyla Mısır’da bulunan on sekiz bin Fransız 

askerin tahliyesi için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Donanma komutanlığına talimat 

verilmişti. 24 Ocak 1800’de Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Donanma Komutanı Sir Sidney 

Smith’e söz konusu talimat ulaştığında, anlaşma tarafları anlaşmayı çoktan imzalamışlardı.340 

İngiltere’nin, bu anlaşmaya karşı olmasının asıl sebebi Avrupa’daki müttefiklerinin 

tepkisini çekmemek ve özellikle de Çarlık Rusya’sı ile olan ilişkilerinin bozulacağı korkusu idi. 

Anlaşmanın ardından Çarlık Rusya’sı tepki göstermiş ve protesto etmişti. Ayrıca Çarlık 

Rusya’sının bu süreçte İngiltere’ye destek vermesi, bu defa da Fransızların tepkisini 

çekmiştir.341 Bu bağlamda Çarlık Rusya’sı, Fransa ve Osmanlı yöneticilerinin tekrar iş birliği 

yaparak Rusya’ya karşı saldıracağından çekinerek söz konusu anlaşmaya tepki göstermişti. 

Dolayısıyla İngiltere, Çarlık Rusya’sını karşısına almamak için Mısır’daki Fransız ordusunun 

tahliyesinin yapılacağı fakat şimdilik deniz ulaşımının zor olduğunu söyleyerek Avrupa’daki 

                                                           
338 AOF, SN, 1 juillet 1822. No: 5. 1 G 8. 

339 Metehan Sarıgöllü, İngiltere’nin I. Mısır İşgali (1801-1803), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016, s. 50.  

340 İbid., s. 58. 

341 Ayşe Pul, “Osmanlı-Fransız Diplomasisinin İki Mühim Evresi: Girit ve Mısır Seferi”, OTAM, 2007, Sayı-22, 
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müttefiklerinin tepkisini azaltmış ve denge politikası uyguluyarak bölgedeki gelişmeleri kendi 

lehine çevirmiştir.342  

Dolayısıyla anlaşma İngiliz Sidney Smith’e geç ulaşınca Fransız ordusu anlaşma gereği 

boşalan yerleri geri almıştı. Fransızların tekrar harekete geçmesi Grenville’yi 

cesaretlendirmişti.343 Ancak Dundas bu gelişmeden rahatsız olmuş ve Londra’dan anlaşmayı 

tekrar sağlamak için Lord Keith’in görevlendirilmesini talep etmişti. Özellikle Mısır’dan 

Fransız ordusunun tahliyesinde Lord Keith’in etkin olacağını düşünüyordu. Bu bağlamda Lord 

Keith, Mısır’da Fransızları oyalayarak bu problemi diploması yoluyla çözeceğini düşünüyordu. 

Fakat Avrupa masasında bu gelişmeler yaşanırken Fransız General Kleber344suikasta uğramış, 

yerine General Menou geçmiş ve İngiltere’nin Ortadoğu’ya yönelik hayalleri şimdilik 

ertelenmişti.345 

                                                           
342 Sarhat Kuzuçu, “XVIII. Yüzyılda Uluslararası Bir Sorun Olarak Garp Ocakları’nın Akdeniz’deki Korsanlık 

Faaliyetleri”, Akademik Bakış, Cılt-9, Sayi-17, 2015, s. 2. 

343 Metehan Sarıgöllü, a g e., s. 105. 

344 Sarhat Kuzucu, a g m., s. 9, “Haziran’da Kleber Azbakiya’daki evinin bahçesinde mühendislerin başındaki 

komutanla yürüyüş yaparken Şam’dan gelen bir adam bahçeye gelerek Kleber’e doğru yöneldi. Kleber yaklaşan 

bu adama birkaç kez geri çekilmesini söylemesine rağmen Kleber’e yaklaşıp sanki elini öpmek ister gibi elini uzattı 

bunun üzerine Kleber’de elini uzatınca adam Kleber’in elini tutup karnına dört kez bıçak sapladı. Bu saldırı 

sonucu Kleber yere düşerken başmühendis yardım için bağırdı. Bu bağırtı üzerine suikastçı mühendisi de 

bıçaklayarak kaçtı. Uzun aramalar sonunda suikastçı Ghayt Misbah olarak bilinen bahçenin duvarının dibinde 

saklanırken bulundu. Yapılan sorguda suikastçının Suriyeli olduğu, Halep’ten geldiği ve isminin Süleyman olduğu 

öğrenildi. Sorgu sırasında ayrıca Yeniçeri Ağasının azmettirici olduğunu da itiraf etti. Nitekim Osmanlı ordusunun 

Mısır’dan Suriye’ye geldiği esnada Halep’te Fransız başkomutanı öldürmek için adam aradığını, bunun 

karşılığında rütbe ve maaş verileceğini belirten suikastçının bu açıklamaları Osmanlı tarafından kabul 

edilmeyecekti.” Geniş Bilgi için Bkz… Enver Ziya Karal, a g e., s. 76-79.  

345 Al-Jabartı Abd al-Rahman, Hıstory of Egypt, Vol. III, çev; T. Phılıp, M. Perlman Franz Steiner Verlag, Stuttgart, 

1994, s. 182. 
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Bu dönemde Kuzey Afrika ve Avrupa’da yaşanan gelişmeler bilhassa Fransızların 

Mısır’dan tahliyesi, İngiltere’de büyük gerginliklere sebep olmuştu. Bu gerginlik ortamında 

İngiltere ordusunun nerede konuşlanacağı konusunda Grenville ve Dundas anlaşamıyordu. 

Ordu Komutanı General Ralph Abercromby’ın devreye girmesiyle gerginlik giderilmiş ve ordu 

Akdeniz’de konuşlandırılmıştı. Bu ordunun sefere çıkmasındaki esas amacı Ortadoğu’daki 

İngiliz müstemlekelerinin varlığını korumakla birlikte İtalya’daki Avusturya ordusuna ve 

Fransa’daki İngiliz yanlısı gruplara destek vermekti. İngiliz donanması Akdeniz’de İngiliz 

müstemlekelerinin (Cenova, Minorca ve Kadiz) arasında dolaşırken Mısır’daki gelişmeler 

üzerine 28 Ekim 1800’de Mısır’a gönderildi.346 

Bilhassa bu dönemde Dundas ve Grenville ikilisi arasındaki Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’ya yönelik anlaşmazlıklar sona ermiştir. Lord Grenville, Hindistan’a yönelik 

ısrarlarından vazgeçmiş ve ülkesinin çıkarlarını düşünerek Mısır’a yönelmişti. Ayrıca Avrupa 

                                                           
346 Al-Jabarti, 1994, a g e., s. 57. 
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ve Ortadoğu’da bu gelişmeler yaşanırken Hindistan’daki Mysore347 Sultanlığının yıkılması 

İngilizlerin bölgedeki gücünü artırmıştı.348   

Diğer yandan İngilizlerin Tipu Sultanlığının hâkimiyetine son vermesi bölgede tepkilere 

ve tedirginliğe neden olmuş ve bu olaylar üzerine Müslüman tarikatlar İran Şahı Zeman’dan 

yardım istemişlerdi. İran’ın Müslümanlara yardım etmesi durumunda İngiliz hâkimiyetine karşı 

tehlike oluşacaktı. Ayrıca İngilizler, Fransızların Hindistan’a ulaşması durumunda Marathas 

Sultanlığının Fransızlarla iş birliği yapacakları ve İngilizlere karşı savaş ilan edeceklerinden 

çekiniyorlardı. Bundan dolayı artık Mısır’daki Fransız askerlerinin bir an önce tahliye edilmesi 

zaruri hâle gelmişti. Dolayısıyla Lord Grenville, Mısır’daki on sekiz bin Fransız askerinin 

Avrupa’ya gelmesiyle Avusturya-Fransa arasında muhtemel çıkacak savaşa karşı İngiliz 

ordusunun bölgede hazır olmasını savunuyordu.349   

                                                           
347 AF, V 1689, C., 3, Dossier 4, Porte Ottomane-Egypte, Rap Nu 3824/396.;  “Mysore, İngiltere’nin, 

Hindistan’daki çıkarlarını tehdit eden bir sultanlıktı. 1761’de başa gelen Haydar Ali, Kanara ve Kantaka’yı feth 

ederek Hindistan’da ilerliyordu. Bu ilerleyiş sırasında karşısına çıkan İngiliz ordularını da yenilgiye uğratan 

Haydar Ali, İngilizlerin Hindistan’daki konumunu zora soktu. Haydar Ali’den sonra yerine geçen oğlu Tipu da 

babası gibi İngilizlerle mücadeleye girerek Mangalo’u alarak İngilizleri barışa zorladı. Barış döneminde 

Haydarabad ve Marathas’a askeri baskılar uygulaması Tipu’nun yeni düşmanlar kazanmasına neden oldu. 

1792’de İngilizler Seringapatam’a ilerleyerek Tipu üzerinde baskı kurdu. Fakat bu baskıda diğerlerinden farklı 

olarak Marathasların süvari gücü de eşlik ediyordu. Marathas süvarileri ile süvari açığını kapayan İngiliz ordusu 

Tipu’nun topraklarının büyük bir kısmına bu savaş sonunda el koydu. Mysore sultanlığının sonunu ise Mısır’ın 

Napolyoon tarafından işgal edilmesi sonrası Hindistan ve Hint yolunun tehlikeye girmesi getirdi. İngiltere de bu 

tehlike karşısında Fransa ile yakın ilişkilere sahip Tipu sultanlığının kendisine karşı herhangi bir tehlike 

yaratmaması için 1799’da gerçekleştirilen İngiltere ve Haydarabad ittifakıyla ele geçirdi.” George Childs Kohn, 

Savaş Sözlüğü, Doruk Yayınları, Ankara, 2006, s. 494. 

348 Piers Makesy, 1995, a g e., s. 12. 

349 Enver Ziya Karal, a g e., s. 82.  
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Avrupa’daki gelişmelerden tedirgin olan İngiltere, ordusunun Mısır’a gitmesinin doğru 

olmadığını düşünürken diğer itiraz da deniz kuvvetlerinden gelmişti. Çünkü kış mevsiminde 

yapılacak deniz yolculuğunun tehlikeli olduğu ve zorunlu olmadığı süre gidilmemesi gerektiği 

vurgulanıyordu. Ancak Dundas ve General Stuart, Ortadoğu, Afrika ve Hindistan’daki 

müstemlekeleri ve ticaret yollarının güvenliği, Mısır üzerinden daha rahat sağlanacağından 

bahsederek Başbakan Pitt’i ordunun Mısır’a gitmesi konusunda ikna etti.350 Fakat Başbakan 

Pitt, Fransız ordusunun yakalandığı veba ve diğer hastalıkların Mısır’a gidecek olan İngiliz 

askerlerine de bulaşacağından endişeleniyordu. Dundas ise Osmanlı ordusu ile iş birliği 

yapıldığı takdirde kısa bir zamanda Fransız askerlerinin yenilgiye uğratılacağını ve bahsi geçen 

hastalıklara bulaşmadan İngiliz askerlerinin Mısır’ı işgal edeceğini savunuyordu. Özellikle 

Filistin üzerinden gelecek olan Osmanlı ordusu ve Hint-İngiliz ordusuyla İskenderiye’de 

birleştiği takdirde General Abercromby komutasındaki ordu Fransızları teslim olmaya ikna 

edecekti.351 

Dundas’ın bu teklifi Hindistan sorumlusu Welesley tarafından bölgedeki isyanların 

artmasından dolayı kabul edilmemişti. Çünkü Mysore’un fethinden sonra bölge halkının 

Fransızlarla iş birliği yapacağı dedikoduları artmış ve İngiliz hükumeti bu riski göz ardı 

edemeyeceği için General David Baird’in komutasında üç bin kişilik bir ordunu Hindistan’a 

gönderdi.352 

İngiltere ise bu dönemde, Osmanlı Devleti’nin mevcut durumu ve dönemin Memluk 

beylerinin tek başına yeterince güçlü olmadıklarını ve Fransızları yenemeyeceklerini 

düşünmekte idi. İngiltere, Mısır’ı işgal etmek için üç farklı noktadan aynı anda saldırılması 

                                                           
350 Metehan Sarıgöllü, a g e., s. 71. 

351 İdib., s. 78. 

352 Al-Djabartı Cheikh Abd-al-Rahman, Merveılles Bıographıqus et Hıstorique sou Chroniques, İmprimerie 

Nationale, Traduites de l’Arabe, Çev, Chefik Mansour Bey, Le Caire, 1896, Cilt-IX, s. 119. 
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gerektiğini savunuyordu.  Mısır’daki Fransız ordusuna yapılacak saldırı; Doğu Akdeniz, Suriye 

ve Süveyş Kanalı üzerinden planlanıyordu.353  Ayrıca Dundas, Mısır’daki Fransız ordusu 

üzerine hazırlık yaparken, özellikle Fransız birliklerinin Hindistan’a çıkarma yapacağı tüm 

yolları kesmek istiyordu. Dolayısıyla Fransız ordusunun yukarı Mısır’dan Hindistan’a çıkarma 

yapabileceği ihtimaline karşı burada Memluk beylerinin güçlerini kullanmayı düşünüyordu. 

Ayrıca Hint birlikleri ile Memlukleri bu cephede birleştirmeyi planlıyordu. Fakat gelişmeler 

Dundas’ın istediği gibi olmadı354. Çünkü Hint birlikleri Kızıl Denizi’ni Hint Okyanus’una 

bağlayan Babü’l-Mandeb Boğazı’ndaki Perim Adası’nı işgal etmekle görevlendirilmişti. 

Dolayısıyla Hint birlikleri El-Arish Anlaşması’ndan sonra Mısır’a gelebilecekti.355 Ayrıca 

İngiltere’ye göre Osmanlı ordusunun Fransa ordusuyla tek başına mücadele edecek güçte 

olmadığı ve Mısır’ı Fransızlardan İngiliz ordusunun temizleye bilirdi. Malta Adası’nda tüm 

hazırlıklarını tamamlayan İngiliz ordusu 20 Mayıs 1800’de Mısır’a çıkartma yapmak için 

Marmaris Limanı’na geldi.356 

 

2.7. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Fransa ve Osmanlının Siyasi Çekişmesi 

 

Fransa’nın geliştirdiği yeni Akdeniz hâkimiyeti politikaları konusunda dönemin Rus 

elçisi Aleksey Grigoryeviç Orlov (1737-1807), Osmanlı Devleti’ni Hasan Paşa vasıtasıyla 

uyarmıştı. Campo Formio Antlaşması’nın neticesinde Yedi Adaların sahibinin değişmesi ve 

dönemin yükselen gücü Fransızlarla komşu olunması Osmanlı Devleti’nde büyük bir 

                                                           
353 Metehan Sarıgöllü, a g e., s. 87. 

354 AOF, SN, 13 /01/1822. 1 G 8. 

355 El-Djabartı, a g e., s. 275.  

356 Mehmet İpçioğlu, “Osmanlı-Fransa ve İngiltere İlişkileri Çerçevesinde Mısır Sorunu ve Osmanlı’nın Fransa’yı 

Boykotu” Tarihciliğe Adanmış Bir Ömür, NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Bölümü, s. 329-346.   
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tedirginlik ve şüphe uyandırmıştı.357 Fransa’nın bu yeni hedefleri konusunda Rus elçisini aynen 

doğrularmışçasına gelişen yeni olaylar neticesinde Fransa’ya karşı Osmanlı Devleti’nin iyice 

artan şüphesine neden olmuştu. Bildirilen istihbarat raporlarına göre Fransızlar gizlice Rum ve 

Arnavut azınlıklarını Osmanlı’ya karşı kışkırtmaya çalıştığı istihbaratından dolayı o zamanın 

Fransız elçisine yaşanılan bu durumlar sorulmuş, o da durum hakkında bilgisinin olmadığını 

fakat olayların doğruluğunu anlamak üzere Fransa’ya yazacağını söylemişti.358 Gelişen bu 

hadiseler hakkında Fransa’dan gelen yanıt Direktoir’ın Osmanlı İmparatorluğu’na karşı 

herhangi bir kötü niyet ve düşüncesi olmadığını ve böyle bir atmosferin oluşmasına neden olan 

Fransız yetkililerin uyarılacağı şeklinde olmuştu. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya 

yönelik politikası Çarlık Rusya’sının Akdeniz politikasına ters düşünce Rusya, Osmanlı 

Devleti’ne iş birliği yapma teklifinde bulundu.359 

Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya’sı tarafından ikaz edilmesi neticesinde Osmanlı 

yöneticileri tarafından Fransa’ya karşı bir kuşku uyanmış ancak konu tam anlaşılır ve kesin bir 

delil olmadığı için Fransızların bölgedeki faaliyetlerinden, hedeflerinden kesin olarak emin 

olunamamıştı.360 Fransız donanmasının Toulon Limanı’nda yığınak yaparmışçasına 

hazırlanmasıyla beraber donanmanın nereye gideceğine dair halkta dedikoduların çıkmasına 

neden olmuştu. Es-Seyyid Ali Efendi Fransız halkı arasında dolaşan dedikoduları İstanbul’a 

iletiyordu. Hatta Esseyid Ali Efendi, İstanbul’a gönderdiği ilk raporda, muhtemel bir sefer 

hazırlıklarının yapıldığı durumundan ve sefere katılacak askerlerin telaş içinde olduğunu ve 

işgal olasılığı bulunan iki ana nokta üzerinde duruyordu. Bu iki noktanın olabileceği 

bölgelerden ilki Malta ve Sicilya’yken, ikinci güzergâh ise İskenderiye Limanı’ydı. Olabilecek 

                                                           
357 Süleyman Kocabaş, a g e., s. 65.  

358 Ziya Şakir, a g e., s. 167.  

359 Al-Djbarti, a g e., s. 172. 

360 Mehmet İpçioğlu, a g m., s. 339. 
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tahmini plan ise çıkartma yapılarak kara yoluyla Hindistan’a kadar düzenlenecek bir dizi 

silsileden oluşacak saldırıların başlangıcıydı361. Bununla beraber Osmanlı elçisi olası bir saldırı 

durumu üzerine bilgilendirme yaptığı gibi altına kendi düşüncelerini de raporda yazmıştı. 

Esseyid Ali Efendi’nin raporda belirttiği ilk işgal yerinin Malta olarak yazdığını 

görmekteyiz.362 Fakat Fransız filosunda; Arapça, Farsça ve Türkçe bilen mütercim-tercümanlar 

ve bölge uzmanları olmasına rağmen Esseyid Ali Efendi’ye eksik bilgi veren Talleyrand’in, 

özellikle Osmanlı Devleti’ni oyaladığı bariz şekilde görülmektedir.363 

Fransız hükumetinin Esseyid Ali Efendi’yi yanlış yönlendirmesi üzerine Napolyon’un 

Mısır’a saldırmayacağı düşünmesine neden olmuştur. Çünkü Beşyüzler Meclisinde yapılan 

görüşmelerde ve gazetelerde Fransızların Mısır’a sefer yapacağı düşüncesi yer alıyordu. 

Esseyid Ali Efendi bu gelişmeler sonucunda artık kuşkulanarak durumu daha iyi anlayabilmek 

ve istihbarat toplamak için birini Toulon’a göndermeyi düşündüyse de tercümanı Kodrika’nın 

uyarılarıyla bu düşüncesinden vazgeçerek işin aslının ne olduğunu anlamak için Fransa 

Dışişleri Bakanı Talleyrand’a sordu. Ancak sorduğu sorunun cevabını alamayan Esseyid Ali 

Efendi, ona inanmakla yetindi.364  

Talleyrand, Osmanlı elçisi Esseyid Ali Efendi’yi oyalamağa çalışsa da o Fransa’daki 

tüm gelişmeleri detaylı bir şekilde İstanbul’a bildirmiş ve gelen haberler üzerine Osmanlı 

Devleti’ni önlemler almaya zorlamıştı. Fransa hükumetinin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya 

                                                           
361 BOA, C.HR, 9189. 

362 Maurice Herbette, Moreli Es-seyyid Ali Efendi 1797-1802 Fransa’da İlk Daimi Türk Elcisi, Pira Turizim 

Yayinlar, İstanbıl, 1997, s. 67.  

363 Şecil Kara Akgün, “The Impact of the French Expedition to Egypt On Early 19th Century Ottoman Reforms”,  

Israeli Society for Napoleonic Research, Istanbul, 2002, s, 12. 

364 Ercüment Kuran, Avrupa’da Osmanlı İkamet Elciliklerinin Kuruluşu ve İlk Elçilerin Siyasi Faaliyetleri 1793- 

1821, Ankara, 1988, s. 29. 
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yönelik artan politikalarını 21 Nisan 1798 tarihli raporuyla Osmanlı hükumetine bildiren 

Esseyid Ali Efendi özellikle Mısır’dan söz ediyordu. Bu gelişmeler üzerine Reis Atıf Efendi 19 

Haziran’da Fransa Maslahatgüzarı Ruffin’i çağırıp gelişmeler ile ilgili bilgi talep etmişti.365 

Fransız elçisi olaylarla ilgili bilgiye sahip değildi çünkü Talleyrand’ın yeni gelişmeler hakkında 

bilgilendirmek amacıyla yolladığı mektup henüz ona ulaşmamıştı. Fakat Ruffin, kendi 

bildikleri doğrultusunda, Fransız ordusunun Mısır’ın İskenderiye şehri sahillerine çıkartma 

yapmasının ihtimaller içinde bulunduğunu, sebebinin ise bölgenin hem ticaret açısından hem 

de ezelî düşmanın ticaret güzergâhındaki bir noktayı ele geçirerek İngiltere’nin önünü kesmek 

açısından oldukça mühim bir yerde olduğunu belirtmiştir.366 

Ayrıca Memluk beylerinin Mısır ve Akdeniz’de eşkıyalık yaparak Fransız tacirlere 

verdiği zararlar konusundan da bahsetmesi Osmanlı Devleti’ni telaşlandırmıştı. Fransız 

elçisinin verdiği bilgiler üzerine Osmanlı Devleti, Esseyid Ali Efendi’ye bir mektup göndererek 

Ruffin’in iddialarının ne kadar doğru olup olmadığını teyit etmek istedi.367 İstanbul’dan gelen 

mektubu okuyan Esseyid Ali Efendi tekrar Talleyrand’la görüşmüşse de doğru bilgiler elde 

edememiştir. Talleyrand, basında yer alan bilgilerin gerçek olmadığını, özellikle Osmanlı-

Fransa ilişkilerinin bozulmasını isteyen İngiltere ve diğer devletler yalan haberler yayınladığını 

dile getirerek yine Osmanlı elçisini oyalamıştır.368 

Fransız bakan, Fransa ile Osmanlı Devlet ilişkilerinin bozulmasını asla istemediklerini, 

Mısır’ı bir geçiş güzergâhı olarak kullandıklarını ve Kırım’ı Çarlık Rusya’sından kurtarmak 

için böyle bir yol izlediklerini söyleyerek Osmanlı Devleti’ni yine oyalamıştır. Talleyrand ile 

                                                           
365 BOA. HAT, 237/13167.; Ayrıca Bkz…, Ziya Şakir, a g e., s. 179. 

366 Azmi Süslü, a g e., s. 264.  

367 Ugur Unal, Osmanlı Belgelerinde Mısır, Devlet Arşivleri Yayınevi,  İstanbul, 2012, s. 352. 

368 Kamıran Şimşek, Tarih-i Cevdet'e Göre Napolyon ve Mısır Meselesi, Yüksek Lisans Tezi, Denizli, 2012, s. 20. 
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Mısır’ın fethi konusunda görüşmeler sürerken bilgi Saray’a ulaşmıştı.369 Yani Talleyrand 

oldukça başarılı bir şekilde Ali Efendi’yi oyalamıştı. 

Fransız donanmasının kıyıda hazır bekletilmesi diğer ülkelerin telaşlanmasına neden 

olsa da Napolyon’un Balkanlar’da Rum ve Arnavut gibi azınlıkları isyana davet etme 

girişimleri ve Çarlık Rusya’sının uyarıları ile birlikte Osmanlı Devleti, Fransızların 

Arnavutluk’a doğru bir seferde olacağı beklentisini doğurmuşsa da Mısır’ın Fransızlar 

tarafından işgaline karşı yeni tedbirler almayı zorunlu kılmıştı. Ancak Mısır beylerinin bölgeye 

yapılan askerî çıkarmadan tedirginlik duyarak isyan çıkaracağını düşünen Osmanlı yönetimi, 

Fransa’nın Ortadoğu’ya yönelik askerî hazırlık içinde olduğunu bildirmek için ve gerekli 

önlemleri alması için Sadaret mektupçuluğu kaleminin tecrübeli memurlarından Erib 

Efendi’nin Mısır’a gönderilmesine karar verdi.370  

Bir müddet sonra Fransa’nın Mısır’a çıkarma yaptığı bilgisi 10 Temmuz 1798’de 

İstanbul’a ulaşmışsa da bu haberin bir kandırmaca olduğu ve Fransızların İngiltere’ye karşı bir 

yanıltma politikası olarak değerlendirildi. Ancak, bu sıralarda Fransızlar İskenderiye’ye 

gerçekten çıkartma yapmışlardı ve orada bulunan bir Rum gemisinden alınan bilgiyle 

Fransızların Mısır’ı işgal ettiği haberi doğrulanmıştı. Bu gelişmeler Osmanlı Devleti’nde büyük 

bir şaşkınlık yaratmış ve mevcut koşullardan dolayı Mısır’a hemen askerî destek 

gönderilmesinin doğru olmayacağı kanaatine vardılar. Çünkü Osmanlı Devleti Pasvandoğlu 

İsyanı ve doğuda yeni oluşan Vahabi mezhep isyanlarını bastırmakla uğraşıyordu. Bu zor 

durumda Osmanlı Devleti bir yandan kendisine müttefik ararken bir yandan da Mısır’ı 

                                                           
369 Enver Ziya Karal, Fransa-Mısır ve Osmanlı Imparatorluğu, Milli Meçmua Basımevi, İstanbul, 1938, s. 67. 

370 Hudgsun Marchal S.G., The Venture of Islam: Consience and Hstory in a Word Civlization, Vols-3, Chıcago 

Pres, Chicago, 1961, s. 71.  
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kurtarmak üzere yapılacak seferde kullanılacak ordunun iaşesi ve lojistiği için hazırlıklara 

başlandı.371  

Böylece Osmanlı Devleti tarafında bölgede görev yapan valiler ve yerel yönetimlerin 

Fransız donanmasına karşı saldırılar düzenlemeleri ve karaya çıkmalarının engellemeleri 

söylenirken, Osmanlı limanlarına, İngiliz donanmasının kıyıya yaklaşması durumunda gereken 

yardımların gösterilmesi konusunda talimatlar verildi. Ayrıca işgalin çok farklı etkileri de 

görülmekteydi. Örneğin, Fransızların Mısır’ı işgali sonrasında Annabe yakınlarında açtıkları 

ticaret merkezi yerel yönetimler tarafından işgal edilmiş ve Fransızlara karşı savaş açmıştı.372 

Ayrıca o dönem Mısır Valiliğine görevlendirilmiş olan İbrahim Paşa komutası altında savunma 

görevi için 55 bin 500 asker verilmişti. Fransız donanmasının kıyı şeridindeki bölgelere saldırı 

yapabileceği olasılığına karşı Osmanlı yönetimi; Mora, İnebahtı ve Kıbrıs başta olmak üzere 

kıyıdaki tüm bölgelere askerî destek sağlarken diğer önemli merkezlere de ek asker desteği 

sağlamaya çalışmıştı.373 

Bu dönemde Osmanlı, topraklarında gerek ardı sırasınca bitmeyen isyanlar ve sonucu 

genelde hüsranla biten savaşlarla gerekse de ıslahatlar için maddi anlamda yapılan 

harcamalardan dolayı daha başka bir savaşın getireceği yükü karşılayacak ekonomik güce sahip 

değildi. Ancak koskoca Mısır eyaletini de hemen bırakacak da değildi. Maddi imkânsızlık 

içinde bulunduğu bu dönemde İngiltere’den borç istedi. Osmanlı hükumetinin bu talebine 

                                                           
371 Kamıran Şımsek, a g e., s. 15. 

372 BOA, HAT, 165, 6856.; Ayrıca Bkz…, Kemal Kahraman, Cezayir. İA, Cilt-7, İstanbul, 1993, s. 486-489. 

373 BOA. HAT, 165, 6856. ; Ayrıca Bkz…, Nafiz Orhon, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi: Osmanlı Devri: 1798-

1802 Osmanlı Fransız Harbi (Napoléon’ın Mısır Seferi), Cilt-3., Genel Kurmay Basımevi, Ankara, 1987, s. 35.,;  

Kıbrıs adasını olası Fransız saldırısına karşı kuvvetlendirmek için Karaman Valisi Mehmed Paşa, Kıbrıs’a tayin 

edilirken, komutası altına İçel Mutasarrıfı Ahmed Paşa ve Bozkır Şeyhi Abdulhalim Efendi tayin oldu. 

Bkz…,BOA. HAT, 152, 6423.  
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olumlu cevap verildiyse de daha sonra İngiltere kendi içerisinde bulunduğu siyasi karışıklıkları 

bahane ederek ödeyeceği bir milyon tutarı ödememişti.374 

Ayrıca Osmanlı Devleti’nin tek problemi devletin içine düştüğü maddi imkânsızlıklar 

değil aynı zamanda dış güçlerin çıkardığı isyanlar ve ayaklanmalar sonucunda Osmanlı 

Devleti’nin elinde hazır, düzenli ve yeterince kuvvetli bir ordu olmamasından dolayı bölge 

valilerine talimat göndererek Şam’dan Mısır’a kadar olan bölgelerdeki askerlerin takviyesi için 

Cezzar Ahmet Paşa’nın görevlendirilmesi gündeme geldiyse de Cezzar Ahmed Paşa’nın Mısır’ı 

kurtardıktan sonra isyana kalkışmasından korkulduğu için Mısır valiliğine İbrahim Paşa 

görevlendirildi. Cezzar Paşa ise yetenekli bir paşa olduğu için Mısır sahil komutanlığına 

atandı.375 Ayrıca Bonaparte’ın yerel halkı yanına çekmek için başlattığı propagandasına karşı 

bir propaganda hazırlayan Osmanlı yönetimi; Fransızların hilesine aldanılmaması gerektiğini, 

halkın, urban376 ve şeyhlerinin birlikte hareket ederek Fransız ordusunun Kahire’ye girmesinin 

engellemesinin ve Mısır’dan hemen çıkartılmasının dinî bir emir olduğunu bildiriyordu.377  

Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da bulunan Osmanlı topraklarına yönelik 

başlattığı savaşa karşı III. Selim başta olmak üzere, önde gelen devlet adamlarının Fransa’ya 

karşı yürütecekleri politikalarında diğer devletlerin Osmanlı Devletine karşı tutumunu göz 

önünde bulundurmaları gerektiğini savunuyordu. Nitekim, Osmanlı Devleti’nin Fransa’ya karşı 

temkinli yaklaşmalarının yegâne sebebi Avusturya-Fransa ilişkilerinin dostane olması idi. 

                                                           
374 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “On Dokuzuncu Asır Başlarına Kadar Türk-İngiliz Münasibatine Dair Vesikalar”, 

Belleten, Sayı-13,  1949, s. 594-596. 

375 BOA. HAT, 154, 6492.; Ayrıca Bkz…,Özen Tok, XVII. Yuzyılda Mısır Eyaleti, Basılmamış Doktora Tezi, 

Kayseri, 2002, s. 89.  

376 Çöl Arapları için bkz…, Kemal Demiray, Türkçe Sözlük, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1969, s. 

756. 

377 Hourani Albert, et al.,The Moderin Midle East, Unıversıty of Calıforna Pres, Berkley, 1993, s. 89.  
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Çünkü Osmanlı Devleti Fransa’ya açacağı savaşta Avusturya’nın tutumunun ne olacağı ve 

Osmanlı topraklarına saldıracağından çekiniyordu.378 Fakat Avusturya’nın olası savaşta tarafsız 

olacağını açıklaması ve Abukır’da İngiliz donanması tarafından Fransa donanmasının 

yağmalanması ve yakılması Osmanlı Devleti’ni cesaretlendirmiş ve 2 Eylül’de Fransızlara karşı 

savaş ilan etmişti. Ayrıca Ortadoğu’daki bu gelişmeleri yakından takip eden Çarlık Rusya’sı 

Fransızlara karşı İngiltere ve Osmanlı Devleti ile iş birliği yapacağını duyurmuştur379. 

Savaşın ilanı Osmanlı toprakları içinde yaşayan Fransız tebaayı da etkilemişti. 

Osmanlının Fransa’ya savaş ilan etmesinden sonra, Fransız elçisi, elçilik çalışanları ve 

Osmanlının başkenti İstanbul’da bulunan Fransız tüccarlar tutuklanarak malları müsadere 

edilirken Paris’teki Osmanlı Elçisi Esseyid Ali Efendi de geri çağrıldı.  Gelişen olaylar üzerine 

Osmanlı elçisi Fransa’dan ayrılmak istediyse de Fransa Dışişleri Bakanı buna müsaade 

etmeyeceğini ancak Osmanlı topraklarındaki Fransız tutsaklar serbest bırakılırsa ülkesine 

dönebileceği cevabını vermişti. İki taraf arasında olan güvensizlikten dolayı iade müzakereleri 

başarısızlıkla sonuçlanmış iki taraf da birbirine güvenememişti. Fransız hükumetinin öne 

sürdüğü şartlar kabul görmeyince Osmanlı elçisi savaş sonuna kadar Fransa’da gözaltında 

tutuldu.380  

XVII. yüzyılda ise Fransa, Avrupa devletleri içinde askerî ve siyasi bakımdan en güçlü 

devlet statüsünü elde etmiş, Osmanlı Devleti’nin topraklarında ise, farklı azınlık gruplar 

ayaklanmış, zaman zaman isyanlar çıkartarak devletin zayıflamasına neden olmuş, hatta 

devletin duraklama dönemine girdiğini ifade edebiliriz.381 Ayrıca XVII. yüzyılın başlarından 

                                                           
378 Özen Tok, a g e., s. 104.  

379 BOA, HAT, 203/10506   

380 Azmi Süslü, a g e., s. 262. 

381 Abdurahman Çaycı, Büyük Sahara’da Türk-Fransız Rekebeti (1858-1911), TTK Yayınları, Erzurum, 1970, s. 

2. 
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itibaren Fransa ile Osmanlı Devlet ilişkilerine bakacak olursak “idari” ilişkilerden daha çok 

“askerlik” ve “ticari” anlamda ikili ilişkilerin geliştiğini söyleyebiliriz. 

Ayrıca Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da sömürgecilik faaliyetlerini kolay 

sürdürebilmek için Osmanlı Devleti’nin bölgedeki hâkimiyetine son verilmesi durumunda 

Avrupa emperyalizminin bölgeye yayılmasının kolaylaşacağı düşüncesindeydi. Özellikle 

Avrupa’daki iç isyanlardan dolayı ekonomik sıkıntı yaşayan Avrupa devletleri XVI. 

yüzyıllardan itibaren Batı ve Güney Afrika kıyılarına yönelmiş ve burada kurmuş olduğu ticaret 

kolonileri ile köle satın alarak bölgede varlıklarını sürdürmeye çalışmışlardı. Sömürgeci 

devletlerin, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki işgalci politikalarını önlemek için XVI. 

yüzyıldan XVIII. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı Devleti yerel halkla beraber direnç 

göstermiştir. Özellikle Anadolu, Balkanlar ve Kafkaslardan bölgeye gönderilen askerler 

sömürgeci devletlerin buradaki faaliyetlerini ciddi derecede önlemişlerdi.382 

Osmanlı Devleti artık hâkimiyeti altında olan bölgelerde de kendi etkisini kaybetmeye 

başlamıştı. Hatta eyaletler arasında çıkan gerginlikler XVII. yüzyılda artmıştı. Öyle ki, iki ocak 

arasında savaş çıkacak duruma gelmişti. Durumun iyice kötüye gittiğini gören Osmanlı 

hükumeti bunun üzerine bir dizi tedbirler almaya başladı. Osmanlı Devleti bu anlaşmazlıkların 

Fransa’nın çıkarına olduğunu bilerek 1695 yılının son çeyreğinde bölge valilerine mektup 

göndererek bu anlaşmazlıklara bir an önce son vermelerini emretti.383 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da gelişen olaylar üzerine Osmanlı Devleti 1695 yılı 

sonlarına doğru bölgede almış olduğu tedbirlerle de sınırlı kalmayarak Tunus, Cezayir ve 

Trablus arasındaki üstünlük mücadelesi ve anlaşmazlıkları giderebilmek için Tunus 

beylerbeyini İstanbul’a çağrılarak aralarındaki husumete son verilmişti. 

                                                           
382 Olcay Özkaya Duman, “Yakınçağlarda Osmanlı-Fransa İlişkileri ve Fransa’nın Ortadoğu Diplomasisi”, 

Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2009, Cilt-6, Sayı-11, s. 525-544. 

383 Olcay Özkaya Duman, a g e., s. 533. 
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Osmanlı Devleti bölgeyle ilgili tedbirler almışsa da Fransa’nın bölgeye olan ilgisi ve 

kendi çıkarları yönünde ocaklar arasındaki problemleri desteklemesi bölgedeki 

huzursuzlukların devam etmesine neden olmuştu.  Ocaklar arasındaki mücadeleler Fransızların 

bölgeyi işgaline kadar da sürecekti.384 13 Nisan 1735 yılında Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da 

bulunan Osmanlı valilerine gönderilen bir mektupta, Fransa’nın, yerel yöneticileri birbirlerine 

düşürdüklerini belirterek isyan çıkaranların tutuklanması ve cezalandırılması talimatı 

verilmişti.385 

Öte yandan 6 Ağustos 1747 yılında Kandiye vilayeti kadısı tarafından Osmanlı 

yöneticilerine yazılan mektupta bölge valilerin Fransızlarla iş birliği yaptıklarını ve ayrıca 

Tunus ve Trablusgarplı kaptanların eşkıyalık ve korsanlık faaliyetlerinin önüne geçilemediği 

bildiriliyordu.386 Yani merkezî otoritenin durumu sarsılmasından da öte dikkate de 

alınmamaktaydı. 

Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde bulunan her yerleşim yerinde olduğu gibi Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da bulunan merkeze bağlı vali ve ocaklarda düzenin sağlanması, 

huzur ve sükûn ortamının korunması için de çaba sarf edilmiştir. Özellikle Fransa’nın Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afika’ya yönelik politikalarını önlemek, yerel yönetimler arasındaki 

anlaşmazlıkları gidermek ve korsanlarla mücadele için Süleyman Paşa görevlendirilmiştir.387 

                                                           
384 Olcay Özkaya Duman, a g m., s. 526. 

385 Enver Ziya Karal, a g e., s. 74.   

386 BOA. C.BH, 65 3075 1171 C 29 1. 

387 Henty Alfred George, a g e., s. 103. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

NAPOLYON FRANSA’SININ DOĞU AKDENİZ VE KUZEY AFRİKA’DAKİ 

OSMANLI TOPRAKLARINA TAARRUZU VE SONUCU 

 

3.1. Napolyon Fransa’sı için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın Önemi 

 

Avrupa devletleri arasında çekişmelerin devam etmesine rağmen Fransa ile Osmanlı 

Devleti ilişkileri XIV. Louis dönemine kadar dostane sürmüş hatta iki devlet arasında birçok 

ticari anlaşmalar yapılmıştı. Fakat bu ilişkiler Mısır Meselesi yüzünden bozuldu. Mısır, 

yüzyıllarca Osmanlı Devleti’nin gelir kaynaklarından biri olduğu gibi Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika ticareti için önemli idi.388 Bilhassa Hint Okyanusu ve Hindistan deniz yollarının geçiş 

güzergâhında bulunması önemini artırmıştı. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yer alan 

Mısır, stratejik konumuyla sömürgeci devletlerin ilgi odağı hâline gelmişti. Özellikle Nil 

etrafındaki geniş arazilerin tarım ve hayvancılığa elverişli olması Batılı devletlerin gözünden 

kaçmamıştı.389 

Avrupa’da yaşanan çıkar savaşları Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın önemini artırmış 

ve özellikle Mısır, Batılı devletlerarasında çekişme noktası durumuna gelmişti. Fransa, Avrupa 

devletleri arasındaki anlaşmazlıkları ve Osmanlı ve Avusturya ile Rusya arasında bir ittifakın 

yapılamayacağını düşünerek Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yeni topraklar aramaya 

yöneldi.390 Aksi takdirde Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika diğer sömürgeci devletlerin nüfuzu 

                                                           
388 Olcay Özkaya Duman, a g m., s. 527. 

389 Иванaв С.М, Из истори руско-турцкой торговли в ХVII — начале ХХ в., Зарубежный Восток, вопросы 

истории торговли с Росией, 2000. s. 103. 

390 Kamil Çolak, “Mısır’ın Fransızlar Tarafından İşgali ve Tahliyesi (1789-1801)”, Sakarya Üniversitesi Fen-

Edebiyat Dergisi, 2008-II, s. 147.  



 
 

161 
 

altında kalabilirdi. Bundan dolayı 1769 yılında Fransız Dükü Choiseul (Şevazil),391 devletinin 

menfaatleri için Mısır’ın Fransa için önemli bir konumda olduğunu belirtmiş ve hazırladığı 

planda Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya bir an önce hâkim olunması gerektiğini XV. Louis’e 

iletmiştir.392 

Fransa, Avrupa’da elde edemediği başarıyı Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da aramaya 

yöneldi. İlk olarak Yedi Ada’yı işgal ederek ekonomik krize bir nebze olsa da destek sağlamaya 

çalıştı.  Ayrıca Uzakdoğu ticaretine ulaşmak için mutlaka Mısır’ı el geçirmek gerekiyordu.   

Bonaparte, Yedi Ada’ya askerî sevkiyat yaparak Mısır’ın işgali konusunda üst oluşturdu. 

Bonaparte’ın bu projesine destek veren Fransa Savunma Bakanı, bir an önce Malta ve Mısır’ı 

işgal ederek İngilizlerin ticaret yollarını elde etme talimatını verdi. Ancak Savunma Bakanı bu 

toprakları işgal ederken Osmanlı Devleti ile olan dostluklarının bozulmamasını öneriyordu. 

1797 yılında Osmanlı hükumetini ikna etmek için Kleber’i393 İstanbul’a göndermek istedi.394 

Özellikle Osmanlı Devleti için çok önemli olan ve ekonomik kaynak sağlayan Mısır, Fransa 

tarafında nasıl işgal edilecekti? Veya nasıl Osmanlı Devleti’ne yalanlar uydurularak bu süreci 

kendi lehlerine çevirebilecek arayışı içindeydi. Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın 

yaşam şartlarını ve geleneklerini bilmeyen Fransız tüccarlar, Osmanlı yöneticilerini yerel halka 

                                                           
391 Fransız siyaset adamı, “1758-1770 yılları arasında XV. Louis’in ilk başbakanı oldu. 18. yüzyılda Avrupa’da 

büyük siyasi rol oynadı. II. Frédérik ve II. Katerina’nın Avrupa ve Akdeniz’e yayılmasına karşı kurnaz bir siyaset 

takip etti.  William Pitt ve Tanucci gibi, bazı bilim adamlarıyla Fransa’da modernleşme hareketini başlattı.” Geniş 

bilgi için Bkz.. Etienne François, Comte de Choiseul (1719-1785), Karthala, Paris, 1995, s.54.   

392 Emile Magnez, Histoire de l’Idé d’un Conqute Francese de l’Egypte de Louis XIV a Bonoporte, Paris, 1900, s. 

8. 

393 Jean Baptiste Kléber (1753-1800), Bonaparte’ın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasında en çok güvendiği 

generallerindendir. Fransız Devriminde rol oynadı. 1798 yılında Mısır seferine katıldı. Bonaparte, Mısır’dan 

ayrılırken ordusunu ona bıraktı. Bkz…, Al-Djberti, a g e., s. 93.  

394 Huner Tunçer, Osmanlı-Avusturya İlişkileri (1789-1853), Kaynak Yayınları, İstanbul, 2008, s. 27.  
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şikâyet ederek bölgeye yerleşmeğe çalışıyordu. Nitekim Fransa Hükumeti, Osmanlı Devleti’nin 

ekonomik sıkıntı içinde olduğunu düşünerek Mısır’ı kolay işgal edebileceği kanaatinde idi.395 

10 Mayıs 1798 tarihinde General Kazabiyanka, Tulon Limanı’nda demirleyen Lorion 

(l’Orient) Fransız donanması hakkında Bonaparte’a bilgi verdikten 9 gün sonra ordu hareket 

etti. K. Herold’a göre;   Fransız donanmasında yaklaşık 13 savaş gemisi, 2.026 top, 42 firkateyn, 

birkaç sandal, yaklaşık 17.000 asker, 100.000 adet cephane, 567 araba ve 800 at vardı. Ayrıca 

55.000 asker ve yaklaşık 400 gemi de daha sonra Tulon Limanı’ndan Mısır’a doğru hareket 

edecekti.396 Hammer ise Mısır’ı işgal için Tulon limanından hareket eden yaklaşık 13 büyük 

savaş gemisi, 14 firkateyn ve 383 küçük gemiden ibaret olduğunu iddia etmektedir. Osmanlı 

kaynakları ise 280 parçalık bir donanma ve 38.000 askerden söz etmektedir.397   

Fakat Mısır işgalinde rol alan J. Michel de Niello;  Bonaparte’ın Civita-Vecchia, Gene, 

Ajaccio, Tulon, Nice ve Antibes Limanlarında askerî hazırlık yaptığı ve bu limanlarda 25.000 

deniz ve 3.000 yaya/kara kuvveti toplandığını bildirmektedir. Fakat E. Bourgeois 40.000’den 

bahs ederken, F. Ladimir 13 büyük gemi, 8 firkateyn, 78 büyük filo ve 400 kadar asker taşıyan 

gemiler ile 46.000 kişiden söz etmektedir. Ancak Osmanlı kaynakları ise Tulon’dan Malta’ya 

doğru 300 gemi ve 95.000 asker hareket ettiğini ve İskenderiye’den ise 400 gemi ile 30 bin 

askerin Mısır’a doğru yola çıktığından bahsetmektedir.398 

                                                           
395 Christopher J.Herold: “Fransızların Mısır işgalinin gerçek sebeplerini şöyle açıklamaktadır: Mısır valisinin 

Hindistan’daki İngiliz Hâkimi Varn Histinjir ile ticari anlaşma imzalaması, Paris Hükumetinde büyük tepki yarattı. 

Mısır valisi, aynı imtiyazları Fransızlara da vermek istedi. Fakat İngilizleri Akdeniz ve Hindistan’dan kovmak 

isteyen Fransa bunu kabul etmeden seferberlik ilan etti”.; Geniş bilgi için bkz.., Christopher, J.Herold, Bonaparte 

in Egypte (Bonaparte Fi Misir), Mısır, 1986, s. 21. 

396 Christopher J.Herold, a g e., s. 13.  

397 Etienne François, a g e., s. 78. 

398 AF, IV 16 87, B, 2, Dossier 2, Porte Ottomane-Egypte, Rap Nu 3822, 393; Ayrıca geniş bilgi için bkz…, Herbin 

de Halle Pierre Étienne, Conquêtes des Français en Egypte 1798-1799, L’Harmatan, Paris, 1812, s. 149. 
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Bu durumla ilgili bilgilerin verildiği tarihler ile izah etmek mümkün olduğu gibi, 

Bonaparte, sefer sırasında uğradığı bazı limanlardan asker alırken İskenderiye’ye ulaşıncaya 

kadar bazı zayiatlarını da bu rakamlara ekleyerek değerlendirmek daha doğru olur. 

Fransız donanması Mısır Seferi için yaklaşık on hafta hazırlık yaptı. Bonaparte, 

Akdeniz’de olası saldırılara karşı donanmasını Amiral Barvi, Deşila ve Fililnif’in liderliğinde 

üç farklı bölüğe ayırdı. Ayrıca General Diriye, Kleber, Barajiye Diliyiye, Riniye, Bon ve Mino 

kumandasındaki kara kuvvetlerini beş gruba ayırdı. Askerî birlikleri kendi içinde 

gruplandırırken bilim adamları ve mühendisleri de bu grupları yakından takip etmek için 

görevlendirdi. Bunun yanı sıra 167 bilim adamı ve mühendis, 300 kadın, 500 idareci ve 27 

general ile Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı hâkimiyeti altına almak için yola çıktı.399 

E. Bradford; Bonaparte’ın Fransız donanmasına davet ettiği bilim adamlarının Fransız 

kültürünü Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya götürdüklerini iddia etmektedir.400 E. 

Bradford’un bu iddiaları Bonaparte’ın Mısır halkının gönlünü fethetmek için söylediğini 

yalanlar hatta zaman zaman halkın içine karışarak ben Müslüman’ım demesi gibi uydurmalar 

onu doğrulayıcı niteliktedir.401  

Fransızlar Tulon’dan halkın sevinç gösterileriyle ayrılarak dört gün boyunca 

Akdeniz’de ilerledikten sonra Sicilya’da konakladı. Askerler ihtiyaçlarını giderdikten sonra 

Civita-Vecchia’ya doğru hareket etti. Bonaparte’ın ilk rotası Carbonara’ya olmasına rağmen 

Kaptan L’Artemise’in talebi doğrultusunda Malta Adası’na yöneldiler.402  

                                                           
399 Christopher J.Herold, Mémoire Secrets et İnédits, Khartala, Paris, 1825, s. 33. 

400 Tissot Pierre François, Trophés des Armés Francases depus 1792 jusqu’a 1815, II, Khartala, Paris, 1819, s. 

228. 

401 Tissot Pierre François, a g e., s. 232.  

402 Yaşar Demir, “XIX. Asır Türk-Fransız İlişkilerinde Dönüm Noktası: Napolyon’un Mısır’ı İşgali ve Sonrası 

Oluşan Diplomatik Durum”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt-3, Sayı-5, 2013, s. 136. 
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Fransa donanması Akdeniz’de yelken açtıktan itibaren İngiltere’nin takibinde idi. 

İngiliz Amiral Nelson, Fransız donanmasının Lyon Körfezi’ne yelken açtığını duyunca derhâl 

körfeze doğru yöneldi. Bu arada Bonaparte, İngiliz donanmasını takip etmek için iki gemi 

görevlendirdi.403 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika üzerine yönelik politikalar üreten Fransa aynı zamanda 

Osmanlı Devleti’ni yanında tutmak istiyordu. Dolaysıyla Paris’te bulunan Osmanlı elçisini 

yanlış bilgiler vererek zaman kazanmak istiyordu. Bonaparte, Tulon Limanı’nda hazırlık 

yaparken gerek Osmanlı elçisine gerekse basına yalan bilgiler vererek başta İngiltere olmak 

üzere diğer sömürgeci devletleri oyalamaya çalışmıştı.404 Fransız yetkililer Osmanlı elçisine 

Osmanlı-Fransa arasındaki ilişkilerin bozulmasını asla istemediklerini, dolayısıyla Osmanlı 

topraklarına saldırmayacakları cevabını vermişti. Fakat İngiliz elçisi, Fransızların yalan 

konuştuğunu söyleyerek Osmanlı hükumetini, uyardı. Bu uyarı üzerine 19 Haziran 1798’te 

Reisülküttab Âtıf Efendi, Fransız elçisini çağırarak Fransa donanması hakkında bilgi talep 

etmesine rağmen Elçi Rufen, bilgisinin olmadığını söyledi.405  

Fakat Osmanlı hükumetinin ısrarlarına karşılık Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki 

Fransız seyyah ve tüccarların Kölemenler ve bölgedeki bazı gruplar tarafından taciz edildiğini 

ve Venedik’teki istikrarsızlığı önlemek amaçlarının olduğunu ifade etmişti. İki devlet arasında 

eskiye dayalı bir ilişki olduğundan problem olmayacağını ilave etti. Ancak Âtıf Efendi elçinin 

yalan konuştuğunu biliyordu. Âtıf Efendi; Osmanlı topraklarında Fransız tüccar ve seyyahlara 

karşı bir taciz varsa yine müzakere yoluyla iki devlet arasında çözülebileceğini ve Mısır 

Kölemenlerinden veya diğer Osmanlı ocaklarından Fransızlara karşı bir problem olması 

hâlinde, İstanbul hükumetine başvurabileceklerini, ancak uluslararası hukuk gereğince 

                                                           
403 Tissot Pierre François, a g e., s. 234. 

404 BOA. CHR, 27 1324, 1215 C 21 3.  

405 Ayşe Pul, a g e., s. 162.   
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Fransa’nın bu yaptığının tecavüz sayıldığı yönünde elçiyi kibarca uyardı. Fransa elçisini 

uyarmasına rağmen Osmanlı Devleti bu saatten sonra diplomasinin faydalı olmayacağını ve 

Bonaparte’ın Osmanlı topraklarına saldıracağını düşünerek savunma amaçlı tedbirler almaya 

başladı.406 

Osmanlı Devleti tedbirlerini alırken İngiltere ile de diploması ilişkilerini artırdı. Fakat 

Bonaparte, Osmanlı-İngiliz iş birliği yapılabileceğinden çekinerek Akdeniz’de sürekli yön 

değiştiriyordu. Kaptan l’Artemise’in, İngilizlere yakalanmamak için sürekli birkaç gemiyi 

göndererek Akdeniz’de keşif yaptırıyordu. İngilizlerin sıkı takibine rağmen denizde çıkan 

fırtına Fransızların işine gelmiş ve İngilizlere yakalanmaktan son anda kurtulmuşlardı.407 

Malta yakınlarına yaklaşan Fransız donanması Bonaparte’in talimatıyla Amiral 

Brueys’in komutasında birkaç keşifçiyi adanın durumunu öğrenmek için gönderdi. Brueys’in 

Yedi Adalarda yaşadığı ve birçok akrabasının Valetta Adası’nda olduğu bilgisini alan 

Bonaparte, bir an önce akrabalarıyla irtibata geçmesini ve ada nüfusu hakkında bilgi almasını 

emretti. Brueys, vakit kayıp etmeden akrabalarıyla irtibata geçerek adanın 7 bin nüfusu 

olduğunu fakat insanların yoksulluk içinde feodal bir rejimle yönetildiğini ve adada cumhuriyet 

rejiminin tartışıldığı bilgisini verdi. Hatta “adaya askerlerin girmemesinin daha uygun olacağını 

ve diplomasi yoluyla işgal edilmesi daha uygun olacağını” bildirdi.408 Bonaparte bu bilgiler 

ışığında donanmasının Malta Limanları’nda yelken açmasının ne kadar güvenli olup olmadığını 

öğrenmek için güvendiği birkaç generali adaya gönderdi. Adaya gelen Fransız generaller 

                                                           
406 Dubreton J.Lucas, Histoire de Françe du Napaleon a nos jours, Flamarion, Tous Droits Réserves, 1934, s.129. 

407 A.F 1863, Dosya 2, Porti Otoman-Egpty, Rapor Numero 89 Dubreton.; Ayrıca Bkz…  J.Lucas, a g e., s. 145. 

408 Enver Ziya Karal, a g e., s. 74.  
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Fransız konsolosun aracılığıyla Malta Kralı Ferdinand de Hompecsh409 ile görüşerek Fransız 

donanmasının birkaç gün limanda kalması ve birkaç geminin tamirinin yapılması konusunda 

talepte bulundu.410 Hompecsh, Fransızların bu izin teklifine Utrecht Anlaşması411 gereğince 

izin veremeyeceğini fakat birkaç geminin tamiri için limana girmesine müsaade edebileceğini 

ifade etti. Fakat Bonaparte, komutasındaki donanmanın günlerdir denizde yolculuk yaptığını 

dolaysıyla dinlenmeleri hâlinde morallerinin daha da artacağını düşünerek Malta kralına 

mektup yazarak izin istedi.412 Bonaparte’ın bu teklifi karşısında Fransız donanmasında birkaç 

geminin limana yaklaşmasına izin verdi. Bonaparte’ın Malta Limanı’na yelken açtığını duyan 

diğer Fransız gemileri Tulon’dan adaya doğru hareket etmeye başladılar. Malta hükumeti 

başından beri korktuğu Fransız işgali ile karşı karşıya kaldı. Adayı savunmak için 332 atlı, 

17.282 asker, 1.500 sandal, 35.000 tabanca, 12.000 mermi ve 64 gemiden oluşan Malta 

kuvvetleri, Fransızlara karşı adayı savunmaya çalıştı.413 Fakat Malta hükumeti Fransızların 

kurnaz politikaları karşısında adayı kısa zamanda teslim etmek zorunda kaldı.  

Ancak bazı kaynaklarda ise 1.000 top, 1.500 asker ve 332 atlıdan oluşan Malta 

kuvvetlerinin Fransızlara karşı savaştıklarından bahsetmektedir.414 Fakat Fransız 

                                                           
409 Ferdinand Von Hompesch Zu Bolheim 1744-1805, 1769-1797 yılları arasında Avusturya’da elçi olarak 

bulundu. Fransızlar, Malta’ya girdiği zaman savunma yapamadı ve Bonaparte ile bir anlaşma imzalamak zorunda 

kaldı. Bkz…, Al-Djberti, a g e., s. 176. 

410 François Pagés, Histoire Secréte de la Révolution Française, Paris, an VIII, IV, 1798, 23. 

411 Utrecht Anlaşması, 1717 yılında Fransa, İspanya, İngiltere, Savoya Dukalığı ve Hollanda Devletleri arasında 

imzalanmıştı. Bkz…, Ziya Şakir, a g e., s. 79.  

412 BOA. HAT, 269 15720 A.  

413 Jean-Joseph Ader, a g e., s. 159. 

414 Christopher J. Herold, a g e., s. 53. 
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donanmasında bulunan Yazar J. M. N. Sargy’ye göre; Malta hükumetinin yaklaşık iki bin 

askere sahip olduğunu ancak bu ordunun Fransızlara karşı savaşmadıklarını iddia etmektedir.415 

Fransızların Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya doğru yayılma politikasını geçte olsa 

anlayan Osmanlı Devleti, ilk olarak İngiltere ile olan ilişkilerini düzeltmeye çalıştı. Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika kıyılarında dolaşan İngiliz filosuna bölgeye yönelik iş birliği yapma 

teklifi etti.416 İngilizler, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Fransız tehlikesine karşı Osmanlı 

ile işbirliği yapacaklarını bildirdiler. Osmanlı hükûmeti İngilizlerden aldığı bilgilere dayanarak, 

Fransa’daki Osmanlı elçisine bir mektup göndererek Malta Adası’ndaki Fransız donanmasının 

diğer rotası hakkında bilgi talep etti. Osmanlı elçisi, Dışişleri Bakanlığına giderek Fransız 

donanması hakkında bilgi talep etmiş ancak bakanlık “Amaçlarının Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika kıyılarında dolaşan korsanlar ve Rodos Şövalyeleri tarikatına son vererek Fransa ve 

Osmanlı tüccarların rahat seyahat etmelerini sağlamak olduğu” yanıtını vermişti. Ayrıca iki 

ülke arasındaki eskiye dayalı ticaret anlaşmalarının olduğunu hatırlatarak elçiyi bu defa da 

kandırmışlardı. İstanbul hükumetini tatmin etmeyen yanıt, hemen tedbirler almak için komşu 

ülkelerle diplomatik ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdi.417 

İstanbul merkezde Fransızlara karşı oluşan tedirginlik devam ederken, Fransızlar 

Avrupa’daki rakip devletler ile biran önce anlaşmalar yaparak ülkenin güvenliğini sağladıktan 

sonra Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya girmenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorlardı. 

Dolayısıyla Avusturya ile Campo-Formio Anlaşması’nı yaparak Avusturya’nın Doğu Akdeniz 

                                                           
415 Патрис Бре, “Покончить с Мифами об Экспедиции в Египет, Или Когда Франция Повернулась Лицом 

к Арабо-Мусульманскому Миру”, Парж, 1997, s. 16.; Erişim Tarihi; 12.04.2018, Saat: 21:00.   

416 BOA. HAT, 144 6053, 1213 Ra 08 1.   

417 BOA. HAT, 226 12584 B, 1214 N 03 1. 
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ve Kuzey Afrika hayallerini bir nebze de olsa erteleyen Fransızlar amaçlarına yönelik tehdit 

gördüğü Avusturya’yı devre dışı bıraktıktan sonra adaya girmişlerdi.418  

Avusturya-Fransa arasında yapılan Campo-Formio Anlaşması, Avusturya cephesinde 

ise kendileri açısından kârlı olarak değerlendirildi. Çünkü Venedik toprakları Avusturya’ya 

bırakılmıştı ve boylece deniz kıyıları elde ettikleri için Ortadoğu hayalleri tekrar yeşermeye 

başladı. Fakat Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik farklı siyaset 

yürüttüğünden endişelenen Avusturya, devletinin güvencesi için Prusya ve Çarlık Rusya’sı ile 

diplomatik ilişkilerini artırdı. Malta’yı Fransızlara kaptırmak istemeyen Avusturya, Fransız 

donanmasının Malta Limanı’nda yelken açmasından rahatsız olmuştu. Ayrıca Campo-Formio 

Anlaşması ile ülkesini güvence altına aldığını düşünen Avusturya, diğer devletlerle iş birliği 

yaparak Fransızlara karşı savaşa hazırlanıyordu.419 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yaşanan bu gelişmeleri fırsata çevirmek isteyen 

İngiltere, Osmanlı Devleti’ni iş birliği yapmaya davet ederek, Osmanlı hükumetinin itibarını 

kazanmaya çalıştı. Ayrıca Fransızları yakından takip etmek için Malta Limanlarından birini 

almak istediyse de Malta hükumeti İngilizlerin bu isteklerini uygun bulmadı. İngilizler Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın ticari ve ekonomik getirilerini çok iyi bildiği için Malta 

yakınlarına bir İngiliz filosu göndererek Fransızları takip ettirdi.420 

Fransız donanması Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika denizlerine yelken açtığı günden 

itibaren tüm Avrupa devletleri tarafından merakla takip ediliyordu. Özellikle Çalık Rusya’sının 

II. Katerina döneminden beri Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik bir projesi vardı.421 

                                                           
418 Yaşar Demir, “XIX. Asır Türk-Fransız İlişkilerinde Dönüm Noktası: Napolyon’un Mısır’ı İşgali ve Sonrası 

Oluşan Diplomatik Durum”, 21. Yüzyılda Eğitim ve Toplum, Cilt-3, Sayı-5, 2013, s. 130. 

419 Yaşar Demir, a g e., s. 134. 

420 BOA. HAT, 255 14525, 1213 S 11 1.   

421 Hüner Tuncer, a g e., s. 114. 



 
 

169 
 

Avusturya ve Osmanlı Devleti’nin Fransızlara karşı Çarlık Rusya’sı ile iş birliği yapmak 

istemesi Ruslar için bir fırsat olarak değerlendirildi.422  Çarlık Rusya’sı ise, Ortadoğu’ya Kırım 

üzerinden bir donanma göndermeyi düşünüyordu. Ayrıca Ortadoğu’daki dinî çekişmeleri kendi 

lehine çevirmek isteyen Çarlık Rusya’sı, 1797 yılında Malta Adası’ndaki Şövalye tarikatını 

kendi himayesine almak istemekteydi. Özellikle bölgedeki çekişmeleri yakından takip etmek 

için Rus Çarı I. Paul, Malta Adası’na bir elçi atadı ve Ortodoks ajanları gönderdi.423 15 Ocak 

1797 tarihinden itibaren Malta Adası’na gelen Rus yetkililer, halka Rus dilini yaymaya 

çalışarak Maltalıların ilgisini çekmeye çalıştı. Ancak Avrupalı devletlerin gözünden kaçmayan 

bu durum ve Rusların Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikasını biran önce 

engellemek için Osmanlı Devleti ile diplomatik ilişkiler kurarak Rusların bölgeye yönelik 

hayallerini önlemeye çalıştılar.424 

1798 yılında Fransa, İngiltere ve Osmanlı cephesinde bu gelişmeler yaşanırken, Çarlık 

Rusya’sı Malta Adası’nda Alman Baron de Hompesch’i destekleyerek Şövalye tarikatının 

başına getirdi. Çarlık Rusya’sı Şövalye tarikatını yanına çekerek Fransız donanmasını Malta 

Adası’ndan göndererek adaya yerleşemeye çalışıyordu.425 Ayrıca Çarlık Rusya’sı, Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da nüfuzunu yayarak Osmanlı topraklarını ele geçirmek istiyordu. 

Çok ilginçtir ki, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim olmaya çalışan Çarlık Rusya’sı, 

Avrupalı devletlere karşı ikili siyaset oynayarak, asıl amaçlarının Bizans Devleti’nin ihyası için 

mücadele ettiklerini telkin ederek Avrupalı devletleri oyalamaya çalışmaktalardı. Ancak 

                                                           
422 BOA. HAT, 263 15192 A, 1206 Z, 17 1.  

423 BOA. HAT, 141 5855 B 1213 L 01 1.  

424 Gayet Georges Lacour, Napoléon et l'empire de la mer: l'Occupation des Iles Ioniennes, Harmatan, Paris, 1921, 

s. 39. 

425 Gayet Georges Lacour, a g e., s. 52. 
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Bonaparte, adadaki siyasi çatışmalardan yararlanarak yerel halkı Çarlık Rusya’sı ve 

Avusturya’ya kaşı kışkırtıp adayı elde tutmaya çalıştı.426 

Bonaparte’in ikinci hedefi havalar soğumadan biran önce adayı işgal edip Mısır’a gitmekti. 

Çünkü Malta Adası’nda kaldıkları süre boyunca İngiliz-Osmanlı iş birliğinden çekiniyordu. 

Dolayısıyla vakit kaybetmeden Malta’daki yönetimi değiştirmek ve ıslah programını 

uygulamak istiyordu.427 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya bir an önce hâkim olmak isteyen Bonaparte, Malta 

ve Yedi Ada’yı İtalya’ya bağlamak ve Arnavutluk’u işgal ederek Akdeniz’i Fransız gölü hâline 

getirmek düşüncesindeydi.428 Ayrıca 17 Haziran 1798 tarihinde Arnavutluk kıyılarında dolaşan 

Fransız gemilerine yardım eden Tepedelenli Ali Paşa’ya bir teşekkür mektup yazıp gönderdi. 

Mektupta Tepedenleli Ali Paşa ile ittifak kurmak istediğini yazıyor ve ona Arnavutluk 

topraklarını vaad ediyordu.429 Oysaki Osmanlı donanması Korfu Adası’ndaki Fransızlara karşı 

savaş hazırlıklarına başlamıştı.430 Malta Adası’na hâkim olan Bonaparte, bir hafta kaldıktan 

sonra adadaki Arapça konuşanları donanmaya alarak Mısır’a doğru hareket etti. Adada General 

Fobva kumandasında yaklaşık 3 bin ile 5 bin kadar asker bıraktı.431 

Bonaparte, İskenderiye’ye gitmeden önce İngilizlerin orada olup olmadığından 

kuşkulanıyordu ve bu sebeple oraya öncü bir ekip gönderdi. Mısır’daki Fransa konsolosuyla 

                                                           
426 Gayet Georges Lacour,  a g e., s. 43. 

427 Christopher J.Herold, a g e., s. 57. 

428 Kamuran Şimşek, a g e., s. 20;  Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet,  Cilt-VI, Çevik Matbaçılık, İstanbul, 1994, 

s. 65.  

429 Ahmed Cevdat Pasa, a g e., s. 82. 

430 Gayet Georges Lacour, a g e., s. 59. 

431 AF, 17 Temmuz 1798 (3 S 1213), Cilt, HR, nr. 115 /5745;  Ayrıca Bkz…, Н.П. Подгорнова, a g e., s. 49.  
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irtibata geçerek bölge hakkında bilgi istedi.432 Bu arada İngiliz donanmasının doğu yönünde 

yelken açtığı bilgisi gelince Bonaparte rotasını değiştirerek Girit Adası’na yöneldi. Bu sıralarda 

Napoli sularında dolaşan İngiliz Amirali Nelson bir Fransız gemisini yakalayarak Bonaparte’ın 

donanması hakkında bilgi aldı. Donanmanın Malta Adası’nda olduğunu öğrenince hızlı bir 

şekilde adaya geldi. Fakat Fransız donanmasını adada göremeyince,  İskenderiye’ye gideceğini 

düşünerek, Amiral Hardi433 kumandasındaki 4 savaş gemisiyle İskenderiye’ye doğru yelken 

açılmasını emr etti.434  

El-Ceberti ve Nicolas gibi bazı yazarlar, İskenderiye Limanı’na gelen İngiliz 

gemilerinin yerel halktan Fransız donanması hakkında bilgi talep ettiğini fakat halkın bilgi 

vermediğini iddia etmektedirler. Yazar E. Bradford, İngiliz donanmasının, Bonaparte’ın 

donanmasını görmesine rağmen yeterli gücü olmadığı için yön değiştirdiğini iddia etmektedir. 

Fakat bu iddialara karşı J. K. Herold, İngiliz donanmasının, Fransız donanmasını görmediğini, 

Sicilya yönünde yelken açtığını ve orada birkaç gün kaldıktan sonra tekrar aramaya devam 

ettiğini iddia etmektedir.435  

Fransız donanması Malta Adası’ndan ayrıldıktan birkaç gün sonra İngiliz donanması 

limana ulaştı. Adadaki Fransız askerleri İngiliz donanmasının adaya girmesine müsaade etmedi. 

Ancak Nilson, Çuka Adası’na birkaç kayık göndererek Bonaparte’in hangi yöne gittiği 

hakkında bilgi istedi. Bu sırada Bonaparte İskenderiye’ye doğru yolculuk yapıyordu. Yolculuk 

esnasında Kur’an ve Mısır medeniyetiyle ilgilenen Yazar Boriyin’den bilgiler alıyordu. Ayrıca 

                                                           
432 BOA. HAT, 137 5606 D 1214 Za 23 1.  

433 Sir Thomas Masterman Hardy, “18 ve 19. yüzyıllarda Akdeniz’de amiral olarak Nelson’a destek verdi. Ayrıca 

1812 yılında da İngiltere ve Amerika savaşında yer aldı”. Geniş bilgi için bkz..., Gayet Georges Lacour, a g e., 

s.176.  

434 Herbin de Halle Pierre Étienne, a g e., s. 149. 

435 Н.П. Подгорнова, a g e., s. 123. 
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Malta adasından aldığı asker ve bilim adamlarına Mısır’ın tarihi ve nüfus yapısı hakkında merak 

ettikleri bilgileri soruyordu.436 

Fransız donanması uzun bir yolculuktan sonra 30 Haziran 1798 tarihinde İskenderiye 

Limanı’na yaklaşarak adaya birkaç kayık göndererek Fransız Konsolosu M. Magallon ile 

irtibata geçmesini ve şehrin durumu hakkında bilgi talep etti.437 Magallon, İngiliz donanmasının 

birkaç gün önce limanda göründüğünü söyledi. Bonaparte, İngiliz donanmasının onların 

peşinde olduğu bilgisini bir daha teyit edince bir an önce limandan şehre çıkma talimatını verdi. 

Şehre giren Fransız kuvvetleri yerel yöneticileri toplayarak bir beyanname okuduktan sonra 

bazı talimatlar vererek Kahire’ye doğru hareket etti.438  

Bonaparte, Mısır’a varır varmaz İstanbul’daki Fransız maslahatgüzarına mektup 

yazarak Osmanlı-İngiliz iş birliğini önlemek için Osmanlı Devleti ile diplomasi ilişkilerinin 

artırılmasını talep etti.439 Ayrıca Fransa hükumetinden Osmanlı-Fransa ilişkilerini 

sağlamlaştırmak için tecrübeli bir elçi atanmasını istedi. Fakat Fransız donanmasının 

İskenderiye’ye çıkarma yaptığı haberini alan III. Selim endişeye kapılmış ve Fransız Elçisi 

Ruffen’i saraya çağırarak konuyla ilgili açıklama talep etmişti. Ruffen, “Konuyla ilgili haberi 

zat-ı ailenizden duyuyorum.” cevabını verdi.440 Fransız elçi ayrıca Bonaparte’ın, Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’da Fransız tüccarlara tecavüz eden Memluk beylerini cezalandırmak veya 

İngilizlerin sahip oldukları Hindistan yolu ticaretini ele geçirmek için İskenderiye’ye çıkarma 

yaptığını da ilave etti. Ruffen’in bu açıklamaları III. Selim’i tatmin etmemiş ve Osmanlı Sefiri 

                                                           
436 BOA. 25 Temmuz 1798 (11 S 1213), HAT, 255, 14525.; Ayrıca Bkz…, Н.П. Подгорнова, a.g.e., s. 128.  

437 BOA. HAT, 152 6423 B, 1213 R 07 1.  

438 Azmi Süslü, a g e., s. 267. 

439 BOA. HAT, 162 6735 1213 S 19 1.  

440 BOA. HAT, 165 6856 B 1213 Ra 03 1. 



 
 

173 
 

Moralı Esseyyid Ali Efendi’ye mektup göndererek konuyla ilgili acil bilgi istemiş, ayrıca 

Osmanlı topraklarında bulunan Fransızlara karşı yaptırım yapılması talimatını da vermışti.441 

Bonaparte, Ebukır önlerinden geçerken Brueys komutasındaki donanmanın İskenderiye 

yakınlarında yelken açtığını görünce bir mektup yazarak Korfu Adası’na dönmesini emretti. 

Fakat mektup Brueys’a geç ulaşınca İngiliz donanması Ebukır’da Fransız donanmasını 

ablukaya alarak askerleri esir almış ve diğer mürettebatı bombalayarak batırmıştı.442  

 İngiliz donanması aylardır aradığı Fransız donanmasını nihayet bulmuş ve ablukaya 

alarak batırma planları yapmaya koyulmuştu. Amiral Nelson, Tulon’dan Fransızlara gelecek 

destekleri engellemek için İngiliz Amiral Samuel Hood kumandasındaki donanmayı Sicilya 

önlerinde yelken açma talimatı verdi. Bu esnada İspanya donanması müttefiki olan İngiliz 

                                                           
441 François Pagés, Histoire Secréte de La Révolution Française, an VIII, Khartala, Paris, s. 34.  

442 Coğrafi şartlardan dolayı Fransız donanması İskenderiye Limanı’na girememiş, 13 gemi, 4 firkateyn 2 bomba 

taşıyan gemi, 2 sandal ve toplam 1.216 silahlı adamdan oluşan bir kuvvet Amiral Brueys kumandasında Abukır 

nahiyesine demirlemek için yelken açtı. Bonaparte, İskenderiye’den Kahire’ye gittiği sıralarda 1 Ağustos 1798 

tarihin de 14 gemi bir korvet ile 1.032 silahlı adamdan oluşan bir İngiliz kuvveti Amiral Nelson kumandasında 

İskenderiye Limanı’nın yakınlarına gelmişti. Yazar H. P. Etienne ise, Fransız kuvvetinin 13 gemi ve bir firkateyn, 

ancak İngiliz kuvvetinin 14 gemi ve bir firkateynden oluştuğunu yazar. Geniş bilgi için bkz…, Herbin de Halle, 

Pierre Etienne, a g e., s. 168.; Fakat Ahmet Cevdat Pasa ise Fransızların İskenderiye’yi işgal ettiklerinde 1 

firkateyn, birkaç küçük gemi ve taşıma gemilerinin İskenderiye limanına girebildiği, ancak 23 gemi, biri 180 pare 

top taşıyan, üç ambarlı büyük bir gemiyi Abukır’a sevk ettiğini zikreder. Ahmed Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet,  

Cilt-VII, Çevik Matbaçılık, İstanbul, 1994, s. 96.; Bu iddialar ilaveten: H. P. Etienne, İngilizlerin Fransız kuvvetine 

saldırmaya başlamaları ve Fransız kuvvetinden 6 geminin batması, bir kalyon ve 2 geminin yakılması, 9’unun da 

İngilizlerin eline geçmesini, ayrıca yakalanan Fransızların esir olarak İskenderiye’ye gönderilmesinden bahseder. 

Ancak Yazar J. Michel de Niello, İngilizlerin 13 gemiden 6’sını ele geçirdiğini, 5 gemi ve bir firkateynin 

yakıldığını ve bir firkateynin battığını, bir firkateynin yandığını zikreder.; Geniş bilgi için bkz..,Emil Ludiwıg, 

Napoleon, çev: Atakan Akçalı, Doruk Yayınları,  İstanbul, 2010, s. 328.  
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donanmasına destek vermek için Sicilya istikametine hareket etti.443 Akdeniz’de bir araya gelen 

iki müttefik donanmanın ilk hedefleri Fransızları Malta Adası’ndan atmaktı. Ada önüne gelen 

iki müttefik donanma Malta kalesinde bulunan Fransızlara teslim olma çağrısı yaptı. Fakat 

olumsuz cevap alan müttefik donanmalar, kaleyi gece gündüz taciz etmeye başladılar.444 

İngiliz-İspanyol donanması on dört savaş gemisiyle Malta Adası’ndaki Fransız 

kuvvetlerine karşı savaşırken yerel halkı yanlarına çekmek için adaya birkaç kayıkla general 

gönderdi.445 Adaya giden İngiliz generaller Agosto Limanı’nın çıkartmaya daha uygun 

olduğunu söylediler. İngiliz kuvvetleri vakit kaybetmeden Agosto Limanı’nı kuşatarak Fransız 

askerlerini esir alarak kaleye doğru ilerlediler. Yerel halk İngilizlerin adaya girişini sevinçle 

karşılamış hatta Fransızlara karşı savaşmışlardı. Ayrıca Sicilya ve çevre adalarda Fransızlara 

karşı verilen savaş Yedi Ada ve Malta Adası’nda ekonomik bunalıma sebep oldu. Hatta soylular 

ile köylüler arasında çıkan iç isyanlar adada hayatı yaşanmaz duruma getirmişti.446 Malta 

Adası’nda Fransızlara karşı savaş devam ederken, İngilizlerin Kahire’de Fransızları ablukaya 

aldığı haberi İngiliz-İspanya müttefik donanmasını sevindirdi. Mısır’a yeni ulaşan Fransız 

kuvvetlerinin 15 günlük zahireleri de tükenmişti. Bu durumda Bonaparte’ın Paris 

hükumetinden talep edeceği zahire ve asker desteyi ancak 3-4 ay süre içinde Mısır’a 

                                                           
443 Ader Jean Joseph, a g e., s. 89. 

444 Philippe Hugon, a g e., s. 89. 

445 Conté du Borch, Lettres sur la Sicile et sur l’Ile du Maltha, Turin, Tome- 1, 1782, s. 190. 

446 Comte de Borch, a g e., s. 221.; Paul Gaffarel’in iddialarına göre; “Fransızların bölgeye gelişinden sonra Mart 

1799 yılında peynir 3 frank, bir tavuk 29 frank, 1 şişe şarap 3 frank, 1 yumurta 0.40 franktır. Fakat birkaç ay 

sonra peynir 8.75 frank, 1 kilo şeker 48 frank, 1 tavuk 60 frank, kahve 58 frank, çikolata 18 franka çıkar. Halk, 

zeytin ve ekmekle yaşıyordu ve su sınırlıydı. 1799 yılın sonunda 5.055 asker ve 2.408 sivil öldü”. Geniş bilgi için 

bkz…, Gafarel Paul, La Politiqeu Colonale an Françe du 1789 - 1830, Harmatan, Parıs, 1908, s. 272. 
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ulaşabilirdi.447 Dolayısıyla Bonaparte’ın, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik projesi 

tehlikeye girmişti. Çünkü hem Akdeniz hem de Mısır, İngiliz-İspanya ve Osmanlı kuvvetleri 

tarafından ablukaya alınmış ve Fransa’yla tüm ulaşım yolları kesilmişti. Bu durumu fırsata 

çevirmek isteyen Avrupalı devletler, Fransa’ya karşı yeni bir yaptırım uygulamasına 

gideceklerdi.    

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikası Campo Formio 

Anlaşması ile hız kazandı. Çünkü Avrupa’da istediği başarıyı sergileyemeyen Bonaparte, 

özellikle Dışişleri Bakanı Talleyerd’ın desteği ile hayallerini Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’da gerçekleştirmek istiyordu. Campo-Formio Anlaşması’yla Ortadoğu’da geçici bir 

istikrar sağlandıysa da Ebukır Vakası ile tekrar Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika, sömürgeci 

devletlerin ilgi odağı hâline geldi.  Ayrıca bahsi geçen anlaşmayla Avusturya da kendisini Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika siyaseti içinde buldu. Fransa, söz konusu bu anlaşmadan hemen sonra 

yapılan Rastadt Konferansında Avusturya ve Prusya ile diplomatik ilişkilerini gözden geçirme 

kararı aldı. Ayrıca bu konferansla İngiltere, Avusturya ve Prusya arasında Fransa’ya karşı 

yapılan iş birliği anlaşması ve I. Koalisyon yürürlükten kalktığı için Avrupa’daki dengesiz 

politika karşısında İngiltere, Fransızlara karşı tedbirli siyaset yürütüyordu. Oysaki Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da başlayan çıkar savaşları ve Ebukır Vakası, Avrupa ve Osmanlı 

Devleti’nde yeni bir siyasi gelişmeye neden olmuştu.448 Özellikle Fransızları Malta ve Mısır’da 

ablukaya alan İngilizler, uluslararası siyasette yeni bir dönem başlattı. Çünkü Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’ya inmek isteyen Rus Çarı I. Paul da Osmanlı topraklarından payına düşeni 

istiyordu. Dolayısıyla Fransızların Malta ve Mısır’a girmesi tüm sömürgeci devletleri rahatsız 

                                                           
447 Paul Gafarel, a g e., s. 132. 

448 BOA. HAT, 165 6856 C, 1213 Ra 05 1. ; Paul Gaffarel, a g e., s. 151. 
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etmişti.  Rus Çarı I. Paul da vakit kayıp etmeden İtalinski’yi449 elçi olarak Malta Adası’na 

gönderdi. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika konusunda Çarlık Rusya’sı ile ilişkilerini bozmak 

istemeyen İngiltere, adanın yönetimi için bir konferans düzenlemeği teklif etti. Fakat Maltalılar 

mezhep farklılığından dolayı Rusya himayesine girmek istemediklerini ve Napoli himayesinde 

kalacaklarını bildirdiler.450  

Fransa, İngiltere, Rusya ve Osmanlı arasındaki Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

mücadelesi Fransızların Osmanlı topraklarına yönelmesiyle daha da çıkmaza girdi. Fakat 

Osmanlı Devleti gerek Malta kuşatmasında gerekse İskenderiye’de İngiltere’nin desteğini almış 

ve bundan dolayı Malta’daki İngiliz askerlerine 8.000 kg buğday yardımı göndermişti.451 Sonuç 

olarak Osmanlı Devleti, İngiltere ve Rusya üçlü ittifakını oluşturarak Fransızlara karşı yeni bir 

diplomasi ilişkisi kurmak zorunda kalacaktı.   

 

3.2. XVIII. Yüzyılda Fransız Politikasında Mısır Beylikleri ve Kölemenler 

 

Mısır, Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasında Akdeniz ticaret yolları 

açısından önemli bir stratejik konumda idi. Fransa yönetimine göre, Mısır’a hâkim olursa 

Hindistan ticaret yolları ve Afrika’nın yer altı zenginliklerine sahip olacaktı.452 Dolayısıyla 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası, dönemin yöneticileri tarafından desteklenmiş ve 

Bonaparte komutasında kalabalık bir donanma Mısır’ı işgal etmek için gönderilmişti. Fakat 

Fransa-Osmanlı ilişkilerinin bozulması için Mısır’daki Kölemenlerin ve Akdeniz’deki 

                                                           
449 Viktor Pavlovich Kotchoubeï İtalinski (1768-1834), diplomat ve siyaset adamı, 1801-1802 yılın arası Rusya 

Dışişleri Bakanı ve 1802-1808 yılın arasında içişleri bakanı oldu. Bkz…, Ж.В. Петрунина, a g e., s. 76.   

450 Paul Gaffarel, a g e., s. 257. 

451 Michel Jean, a g e., s. 178. 

452 BOA. HAT, 157 6537, 1216 C, 18 1.  
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korsanların Fransız tüccarlara zarar verdiği iddia ederek Osmanlı Devleti’ni oyalama politikası 

izlenecekti.453  

Tablo : Arap Coğrafyasındaki Osmanlı Beylerbeyilikleri/Eyaletleri ve Kaptanlıkları (1527-1799)454 

Eyaletin 

Adı  

1527-

1528  

1550-

1551  

1568-

1574  

1578-

1588  

1609  1631  1631-

1632  

1632-

1641  

1640-

1648  

1653  1669  1700-

1718  

1717-

1730  

1719-

1740  

1755-

1795  

1795-

1799  

Halep  x x x x x x x x x x x x x x x x 

Rakka-

Ruha  
   x x x x x  x x x x x x x 

Musul     x x   x x x x x x x x x 

Şam  x x x x x x x x x x x x x x x x 

Bağdad   x x x x x x x x x x x x x x x 

Trablusşam      x x x x x x x x x x x x 

Şehrizor     x x x x  x x x x x x x x 

Basra   x x x x   x x x x x x x x x 

Yemen 

(Zebid, 

Aden)  

 x x x x   x  x       

Ahsa 

(Lahsa)  
  x  x   x x x x x   x  

Safed-

Sayda-

Beyrut  

 

           x x x x x 

San’a 

 
  x              

Mısır 

 

 

x x x x x x  x x x x x x x x x 

Cezayir 

Garb 

 

 

 x  x x   x x x x x x x x x 

 

Habeş 

 

   x x   x x x x x x x x x 

 

Trablusgarp 

 

   x x   x x x x x x x x x 

Tunus 

 

 

   x x   x x x x x x x x x 

 

KAPTANLIKLAR  

 

Derya 

Kaptanlığı 

(Cezayir-i 

Bahr-i 

Sefid)  

 

 x x x x x  x  x x x x x  x 

Süveyş 

Kaptanlığı  

 

           x x x   

Şattü’l-

Arab 

Kaptanlığı  

 

             x   

                                                           
453 BOA. HAT, 1483 51, 1216 Z 29 1.  

454 Orhan Kılıç, “18. Yüzyılda Arap Coğrafyasının İdari Taksimatı”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu Araştırmaları 

Merkezi, Altıncı Uluslar Arası Orta Doğu Semineri, Elazığ, 11-13 Ekim 2012, s. 279. 
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 Bu sırada Kölemenler,455 Mısır’da yerel kabilelere ve Osmanlı yönetimine karşı sorun 

çıkarıyor ve hatta şehri yağmalıyorlardı. Yerel halkın Osmanlı yönetiminden yardım etmesi 

üzerine Mehmet Ali Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Kölemenlere karşı mücadeleye 

başladı. Ancak Kölemenlerin “saldır sonra kaç” savaş politikası karşısında Mehmet Ali Paşa 

komutasındaki kuvvetler başarısız oldu. Ancak Berkuk’ta bulunan Kölemenlere destek 

gelmeyince teslim olmak zorunda kalmıştılar.456 

Kölemenlerin saldırıları ve şehri yağmaları yerel halkı zor duruma düşürmüştü. Yerel 

halkın şikâyeti üzerine Osmanlı yönetimi bölgedeki Kölemenleri yakalayarak “bir güzelce 

soyup” tüm mal varlıklarına el koydu.457 Kölemen liderlerin birçoğu infaz edildi. Bazı Kölemen 

reisleri ise zafer simgesi olarak İstanbul’a gönderilmişti. 

Mısır’daki Osmanlı yönetimi Kölemenler ile yaptığı mücadelede elde ettiği başarısını 

devam ettirmek için Mehmet Ali Paşa’nın adamlarından Tahir Paşa’yı bölge sorumlusu olarak 

atadı. Ancak Vehhabiler Medine’yi işgal edince Tahir Paşa’nın bölgeye gitme hazırlıkları bir 

süre ertelenmişti.458 

Suyut’ta Kölemenlere karşı savaşan Mehmet Ali Paşa,  İngilizlerin İskenderiye’yi istila 

ettikleri haberini almıştı. Kölemenlerin bu savaşı kaybetmesi üzerine Osmanlı yönetimi Suyut’a 

                                                           
455 Genel Kurmay Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerı Tarihi, Osmanlı Devri 1798-1802 Osmanlı Frnsız Harb 

(Napalyon’ın Mısır Seferi), Cilt-III, Gnkur. Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Baskanlığı Yayınları, Ankara, 1987, s. 

106. 

456 Selda Güner, “Mısır’da Âsi Bir Memlük: Bulutkapan Ali Bey (El-Kebîr) (1768/69-1773)”, Ankara Üniversitesi 

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Sayı -53/1, 2013, s. 155-182. 

457 BOA. HAT, 1337 52162,  1217 M 05 1.  

458 Kamuran Şimşek, a.g.m., s. 108. 
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hâkim olmuştur. Kölemenlerin İngilizlerle iş birliği yapmaması için Mehmet Ali Paşa, 

Kölemenlerle anlaşarak Suyut’ta kalmalarına müsaade etti.459 

Fransız güçler Kölemenlere gizli destek vererek Osmanlı yönetimini zayıflatmak ve 

Mısır’da Fransızlara bağlı Kölemen statükosu kurmak istiyorlardı. Mehmet Ali Paşa ise 

Kölemenleri ortadan kaldırmak istemişti.460 

Mehmet Ali Paşa ve oğlu Tosun Paşa’nın, Kölemenler ile Remle’de yaptığı savaşta 

yerel halkın Osmanlı yönetimine verdiği destekle Kölemenler yenilmiş ve Kölemen askerleri 

etrafa dağılmışlardır. Bunun üzerine Mısır’da bulunan Kölemenler birer birer ele geçirilip idam 

edilmiştiler.461 

Cizre tarafına kaçan Kölemenlerin tekrar Osmanlı yönetimine saldırmamasına karşı 

Mehmet Ali Paşa’nın damadı Muharrem Bey önderliğinde  “bir fırka-ı askeriye tertip ile” kıble 

istikametine hareket etti. Osmanlı askerlerinin İrim kasabasına doğru geldiğini duyan 

Kölemenlerin bir kısmı teslim olmak istediyse de son andan teslim olmaktan vazgeçmiştiler.462 

Daha sonra Kölemenler, İrim kasabasından ayrılarak Asuvan tarafına gitmişlerdir. 

Osmanlı askerleri yerel halkın yardımıyla Kölemenleri buldukları yerde öldürüyorlardı. 

Osmanlı askerlerinden kaçabilen bazı Kölemenler Afrika’ya dönerken telef olmuşlardı. Geriye 

kalan çok az Kölemen ise Trablusgarp tarafına kaçmıştı.463 Sonuç olarak 1811 yılında Mehmet 

Ali Paşa liderliğindeki Osmanlı askerleri Mısır’daki Kölemenleri kendi yönetimi altına almayı 

başarmıştı.464 

                                                           
459 Selda Güner, a g e., s. 168.  

460 Ziya Şakir, a g e., s. 179. 

461 Kamuran Şimşek, a g e., s. 112. 

462 Metin Kunt, Sançakdan eyalete 1550-1650 arasında Osmanlı uleması ve il idaresi, İstanbul, 1978, s.27. 

463 Metin Kunt, a g e., s. 38. 

464 BOA. HAT, 226 12584 A, 1214 Z, 29 1.  
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XVI-XVIII. yüzyıllar arasında Kölemenler ve dış güçlerin Mısır üzerindeki 

politikalarına karşı Osmanlı Devleti’nin Mısır Eyalet idaresini üç farklı aşamada 

değerlendirmek mümkündür: 

1) İstikrar 

2) Huzursuzluk 

3) Islah ve tanzim 

Özellikle Veziriazam İbrahim Paşa’nın Mısır’daki yenilikçi faaliyetlerinden önceki 

istikrarsız ve isyan devresi, Osmanlı yönetimini doğrudan doğruya veya dolaylı olarak 

etkilediği gibi, istikrar devresinin israf ve ilgisizliği, dış güçlerin etkisiyle de idari 

anlaşmazlıklara yol açmıştı.465 

XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti, Mısır’ın idari ve mali ıslahı için 

uyguladığı girişimlere rağmen, Kölemenler ve Fransızlar arasındaki savaşlar eyaletin temel 

meselelerine çözüm üretemediği gibi, problemler daha da artırmıştı.466  

Osmanlı Devleti’nin eyalette uyguladığı barış politikaları ve Memluklerin ve Şeyhü’l-

Arabların etkisiz olmasıyla birlikte, Mısır, Osmanlı yönetimine bağlanmış, Kölemenler ve diğer 

azınlıkların bölgedeki isyan, yağmacılık gibi baskıları da ortadan kalkınca Mısır halkı refaha 

ulaşmıştı.467  

Fransa, Afrika ve Ortadoğu’ya yönelmesinden sonra Osmanlı Devleti Mısır’a yönelik 

politikalarını önemsemiş ve tecrübeli yönetici ve askerleri Mısır’a göndermişti. Mısır’a giden 

yönetici ve askerler, İstanbul merkez yönetimi ile sürekli iletişim halindeydi. Dolayısıyla 

merkezdeki herhangi bir olumlu veya olumsuz haber anında Mısır’a ulaşmıştı.468   

                                                           
465 Ziya Şakir, a g e., s. 184. 

466 BOA. HAT, 84 34, 49 N, 1217 B, 19 1.  

467 BOA. HAT, 87 35 86 J, 1216 S, 08 3.  

468 Ahmet Cevdet Paşa, a g e., s. 92. 
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XV. yüzyıldan itibaren Osmanlı teşkilatında yeni bir uygulama başlatılmış ve Rumeli 

ve Anadolu Beylerbeyliği kurularak bölgesel yönetimi kolaylaştırmak amaçlanmıştı.469 Daha 

sonra gelişen fetihlerle Asya ve Afrika’da, Halep, Şam, Diyarbakır ve Mısır gibi yeni merkezî 

beylerbeylikler yönetime destek sağlamışlardır. Ancak, kuruluşundan beri Osmanlı yönetimine 

bağlı sancak ve beylerbeyliklerinde “tımar sistemi” uygulanırken, Kanuni’den sonra merkeze 

uzak bölgelerden elde edilen vergileri toplamak için Beylerbeylikleri “sâliyane sistem”ine 

dönüşmüştü.470  

XVI. yüzyılda Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın genelinde İstanbul merkeze bağlı on 

iki beylerbeyliği ve üç saliyaneli var iken,471 XVII. yüzyıla geldiğimizde otuz iki eyaletinden472 

dokuzu sâliyaneli beylerbeyliği olarak İstanbul merkeze bağlanmıştı.473 Özellikle Fransızlar 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarına yönelik taciz faaliyetlerini artırınca 

beylerbeylikleri vezirliklere474 dönüştürülerek, bölge yönetiminde geniş yetki hakkı verilmişti. 

                                                           
469 Metin Kunt, a g e., s. 57.  

470 Kamuran Şimşek, a g e., s. 36.;   

471 Omer Lutfı Barkan, “Tımar”, İA, XII, 1975, s. 287.  

472 Halil İnalcık, “Eyalet”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt-II, 1993, s. 723.     

473 Sâliyaneli eyaletleri şunlardır; “Mısır, Bağdat, Yemen, Habeş, Basra, Lahsa, Cezayir-i Garb, Trablus-Garb ve 

Tunus”,; Halil İnalcık, “Saliyane” Diyanet İslam Ansiklopedisi, XII/I, 1975, s. 321-329.   

474 “XVI. yüzyılın ilk yarısına kadar, vezirler yalnız devlet merkezinde (Divan-ı Hümayun’da “Kubbe Veziri”) 

bulunurdu. Eyalet valilerinin hepsi beylerbeyi rütbesinde olup, bir beylerbeyinin vezir olabilmesi için eyaletlerde 

uzun müddet hizmet edip Rumeli Beylerbeyi’si olması gerekirdi. Ancak daha önce vezir rütbesiyle Rumeli 

Beylerbeyi’si tayin edilmişken, Kanuni zamanından itibaren, vezaretle diğer valilikler de verilmeğe başlamıştır. 

Örneğin, Hayır-Bey’den sonra Mısır’a ikinci vezir Çoban Mustafa Paşa (1522-23), daha sonra da ikinci vezir 

Hain Ahmed Paşa (1524)  tayin edilmiştir. Mısır, Budin, Yemen, Bağdat gibi mühim vilayetlere Merkezden Kubbe 

Vezirleri gönderilirken, daha sonra buralara Kubbe Vezirleri haricinde eyalet vezirleri (Haric Vezirleri) tayin 
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Beylerbeyiler, merkezi yönetimden uzak olması nedeniyle askerî ve idari yönetimi daha etkin 

kılmak için vezirlerden sonraki yetkiye sahip idiler. 

Beylerbeyiler, bölgelerinde vuku bulan tüm hususlar üzerinde yetki sahibi idiler ve 

ayrıca memurlara terfi verebilir, divan edip, dava dinleye bilirlerdi. Osmanlı merkezî 

yönetiminden uzak olan eyaletlerde yetki alanı geniş olan beylerbeyinin, eyalet çevresinde 

bulunan azınlıklar ve küçük beylerbeyiler üzerinde yetkisi olup ve çeşitli hususlarda kendisine 

müracaat edildiği taktirde itaat edilerek merkeze bağlanabilirlerdi.475  

Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki yöneticilerine özellikle de Mısır 

için “vali” sıfatı kullanmış, fakat Hayır Bey döneminde “melikü’l-ümera” olarak ifade 

edilmiş,476 daha sonra “beylerbeyi” veya “emirü’l-ümera” unvanı olarak kayıtlarda karşımıza 

çıkmaktadır.   

Memlukler bünyesinde üç asır varlık gösteren Kölemenler, zaman zaman Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika ülkelerine hâkim olmak istemişlerdi. Suriye ve Mısır’ın Osmanlı Devleti 

tarafından fethi sırasında birçok isyanlar ve ayaklanmalar yapmışlarsa da başarılı 

olamamışlardı. Mısır’da XVI. yüzyıldan itibaren Kölemen beyleri, Kafkaslar’dan aldıkları 

esirleri yetiştirerek çeşitli görevlerde kullanıyorlardı. XVIII. yüzyılın ikinci yarısında özgürlük 

                                                           
edilmiştir. 1598’den itibaren, Mısır Beylerbeyliği vezaretle tayin edilmeye başlanmıştır.” Bkz…, Halil İnalcık, a 

g e., s. 326.  

475 BOA. HAT, 87 3586 J, 1216 S, 08 1.  

476 Mehmet Fuad Köprülü, Bizans Müesseselerininin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ötüken Yayınları, İstanbul, 

2002, s. 47.; Ayrıca bkz…, o dönem ile yazılmış doktora tezi; Mahmut, Seyyid Mohamed es-Seyyit, XVI. Asrda 

Misir Eyaletı, 1990, İstanbul, s. 78,; Ayrıca tezinde Hayır Bey’e  “melikü’l-ümera” unvanı verilmiştir. “melikü’l-

ümera” sıfatı; Anadolu Selçuklarında Vezirlikten sonra gelen en önemli makamlardan biri olup, Osmanlılardaki 

“beylerbeyi” bunun tercümesidir.   
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isteyen bu Kölemenler, Kavallı Mehmed Ali Paşa tarafından Osmanlı yönetimine 

bağlanmalarına kadar mücadele devam etmişti.477  

Ayrıca Mısır’da Eyyubilerin devamcısı olan Beylikler ve Kölemenler, diğer İslam 

devletlerinin yönetim sisteminden de faydalanarak Kölemen ve Beylik sisteminde yeni 

değişiklikler yapmak istemişse de yerel yönetimlerin de etkisiyle devletin idaresi 

zayıflamıştı.478 İbn İyas, Kölemenlerin yönetimindeki değişiklikleri, rüşvetin yaygınlaşması, 

ümeranın rüşvet ve hediye yoluyla kanuna ve şeriata aykırı meseleleri geçiştirdiklerini, 

memuriyetlerin bu yolla liyakatsizler eline geçtiğini ve devletin yıkılmasına neden olduğunu 

ifade etmektedir. Hatta Sultan Gavri, Mercidabık Seferi’nin mühimmatı ve askerin maaşları 

için devlet hazinesini neredeyse sıfırlamıştı. Bu sırada Beylikler ile Kölemenler arasında 

anlaşmazlıklar devam ettiği görülmekte, bazı Kölemen emirleri de kendi devletlerine karşı 

isyan etmektelerdi.479 Böylece Kölemen yönetimdeki istikrarsızlığı, emirlerinin yönetime ve 

bölge halkına karşı olumsuz davranışları yönetimin zayıflamasına ve Kölemenlerin dağılmasına 

neden olmuştu.  

Osmanlı Devleti’nin, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika coğrafyası ile ilk teması Çaldıran 

Savaşı ile başlamış, siyasi ve idari olarak ise Memluk Seferi ile devam etmiştir. Mercidabık ve 

Ridaniye Savaşları sonucunda Suriye ve Mısır coğrafyasında yaşayan yerel halkın Osmanlı 

egemenliğini kabul etmesi Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ile ilişkilerin hızlanmasına ve 

gelişmesine neden olmuştu. Osmanlı Devleti, bölgeye yerleşmesinden sonra sırasıyla Şam, 

Mısır, Halep ve Trablusşam eyaletlerini kurarak bölgenin dış güçler tarafından sömürülmesini 

engellemişti.480  Dış güçlerin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika topraklarına olan ilgisini bilen 

                                                           
477 BOA. HAT, 87 3586 J, 1216 S, 08 3.   

478 Abdurrahman Çaycı, a g e., s. 28. 

479 Seyyid Muhammed es-Seyyid Mahmud, a g e., 1990, s. 176. 

480 BOA. HAT, 86 3542, 1217 Za, 27 1.  
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Osmanlı Devleti vakit kaybetmeden Bağdat, Basra, Şehrizor, Rakka, Musul eyaletlerini de 

merkezi yönetime bağlamıştı. XVII. yüzyıla geldiğimizde bugünkü Lübnan ve İsrail 

topraklarında Safed-Sayda-Beyrut Beylerbeyliklerinin kurulmasıyla Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika Osmanlı yönetimine geçmişti. 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika, Osmanlı Devleti açısından birçok noktada önem arz 

etmişti. Örneğin hacı adaylarının gidiş ve dönüş yollarında korsanlar tarafından taciz edilmesi 

ve zahire ihtiyaçlarının karşılanması konusunda güvenliğin sağlanması zorunluydu. 

Medine ve diğer sancaklar arasındaki iç isyanların çıkmasını önlemek için tüm sancaklar 

İstanbul’dan yönetilmişti.481  Mısır’a bağlı diğer sancaklar 1735-1740 yıllarında idari bölünme 

içerisinde gösterilmemişti. 1756-1792 döneminde ise bütün idari birimler bölünmeye tabi 

tutulmuş ve Osmanlı merkezî yönetimine bağlanmıştı.482 

 

3.3. Fransa Dış Politikasında Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

 

Osmanlı Devleti, haçlılarla yapılmış olan Niğbolu Savaşı sırasında Fransa ile ilk siyasi 

ve askerî ilişkilerini başlatmış oldu. Ardından Cem Sultan’ın çıkardığı isyanı destekleyen 

Fransa aynı zamanda Osmanlılara karşı haçlı seferi hazırlıkları yapmış ve Ortadoğu’daki bazı 

düklerle de irtibata geçmişti. Hazırlıklarını tamamlayan Fransa’nın tüm planları, Cem Sultan’ın 

ölümüyle bozulmuştu.483 

Osmanlı Devleti, Ortadoğu’da Fransa ile yeni ilişkiler kurmaya çalışırken aynı zamanda 

Macaristan’da ve Akdeniz’de Habsburglarla çatışıyordu. Bu sırada Avrupalı devletler 

                                                           
481 BOA. HAT, 84 3449 J, 1217 B 08 1.  

482 Eyyup Şimşek, Osmanlı Fransiz Diplomatik İlişkileri ve Kırım Savaşı, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Yayınlanmış Doktora Tezi, 2013, s. 15. 

483 Eyyup Şimşek, a g e., s. 48. 
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Ortadoğu’ya hâkim olmak için yeni bir ittifak kurma peşinde idi. Bu ittifaka karşı Osmanlı 

Devleti ile Fransa kendi aralarında 18 Ekim 1569 tarihinde bir antlaşma yapmıştı.484 

 III. Selim’in Fransız Elçisi Claude du Bourg aracılığıyla Fransızlara verdiği imtiyazlar 

diğer devletlere verilenlerden daha genişti. Ayrıca diğer sömürgeci devlet tüccarlarına Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Fransız bayrağı altında ticaret yapma imkânı sağlanacaktı. 

Böylece Fransızlara kapitülasyonlarla ekonomik ayrıcalık verilmesi, dostluğa siyasi olmaktan 

çok ekonomik bir değer katıyordu.485 

Fransa, XVII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’ya hâkim olduğunun farkında olarak İngiltere’ye karşı Osmanlı Devleti’yle siyasi 

ilişkilerini güçlendirmeye çalışıyordu.486 Fransa 1604 yılında Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’da varlığını güçlendirmesi gerektiğini düşünerek Kudüs’e gidecek olan papazları, Sultan 

I. Ahmet tarafından verilen beşinci kapitülasyonla kabul ettirmişti.487  

Fransa, verilen kapitülasyonlarla “Ortadoğu’daki Hristiyanların koruyucusu olduğunu 

iddia ederek” bölgeye yerleşmeye çalışıyordu.488 XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki haksız iddiaları ve bölgeye hâkim olmak 

istemesi Osmanlı-Fransız ilişkilerinin bozulmasına neden olmuştur. Ayrıca 1664 yılında XIV. 

Louis’in Avusturya’ya destek vermesi, Osmanlı-Fransız ilişkilerinin bozulmasına neden 

olmuştu.489 

                                                           
484 Ayşin Şişman, a g e., s. 117. 

485 Mustafa Cufalı, “Kapitülasyonların Mahiyeti ve Osmanlı Devleti’nin Yıkılışındaki Rolü”, Türk Yurdu, Aralk-

1999, s. 154. 

486 BOA. HAT, 33 1573, 1211 B, 07 1.  

487 Mustafa Çufalı, a g m., s. 159. 

488 Gilles Veinstein, Balkan Eyaletleri (1606-1774), Osmanli İmparatorluğu Tarihi, Cilt-I, İstanbul, 1995, s. 187. 

489 Ayşin Şişman, a g e.,  s. 151.    
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Osmanlı-Avusturya Savaşı’nda bozulan siyasi ve ekonomik ilişkileri düzeltmek isteyen 

Fransa hükumeti, Nointel’i İstanbul’a görevlendirdi. Elçi, Osmanlı toprakları üzerindeki ticari 

çıkarları ile ilgili taleplerini anlatan mektubu Osmanlı hükumetine teslim etti. Osmanlı Devleti, 

15 Ocak 1671 tarihinde Fransa’nın taleplerini kabul ederek görüşmelere başladı. Fakat Fransız 

elçisi istekleri tehditle kabul ettirmek isteyince görüşmeler askıya alındı.490 Görüşmelerden bir 

sonuç alamayan Nointel durumu ülkesine bildirince Fransız yönetimi elçinin ivedilikle ülkesine 

dönmesini talep etti. Bununla birlikte Fransa ve Osmanlı Devleti arasındaki 1679 yılında 

imzalanan Kapitülasyon Anlaşması gereğince ticari ve dinî imtiyazlar tekrar genişletilmiş ve 

özellikle İngiltere, Venedik, Felemenk gibi ülkelerin Osmanlı topraklarında serbest dolaşımı 

kısıtlanmıştır. Ayrıca Fransa kendisini Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki Hristiyanların 

hamisi olarak Osmanlı Devleti’ne tanıtmıştı.491 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikaları ve Avrupa devletleri 

ile samimi ilişkileri “kadim dost” dediği Osmanlı Devleti’nin hayal kırıklığına uğratmıştı.492 

Osmanlı Elçisi Müteferrika Süleyman Ağa’nın 1669’da Paris’e gelişinden sonra Osmanlı-

Fransa ilişkileri normalleşme sürecine girmişti.493 Ayrıca, Osmanlı Devlet’ine karşı isyan eden 

veya düşman olan devletlere karşı iş birliği yapmak şartıyla Fransızlara eski ticari ayrıcalıklar 

tekrar verilecekti.494 Bundan başka 1673 yılında Sultan IV. Mehmet, Osmanlı topraklarında 

yaşayan Katoliklerin ve Fransa’nın İstanbul elçisinin baskısıyla altıncı kapitülasyon 

                                                           
490 BOA. HAT, 245 13840 A, 1213 Ş 03 1.  

491 V. Joseph Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, Cilt-6, İstanbul, 1998, s. 240. 

492 Luois Audet Gosselın, Frech Contact Dans La Jeunese Religieuse Autur Du Cinquantenaire De 

L’ındépendance Du Burkina Faso (2010), Doktora Tezi, Ouagadougou/Burkina Faso, 2013, s. 89. 

493 M. Alaeddin Yalçın Kaya, “Osmanlı Devleti’nin Dış Politikası Zitvatorok’tan Küçük Kaynarca’ya (1606-

1774)”, Türk Dış Poltikasi Osmanlı Donemi, Cilt-II, İstanbul, 2008, s. 35. 

494 Stanford J. Shaw, a g e., 2008, s. 292. 
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anlaşmasını yaparak çeşitli alanlarda Fransızlara serbest dolaşım hakkı tanımıştı. Bu süreci iyi 

değerlendiren Fransızlar, özellikle Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki Osmanlı topraklarına 

misyonerler yerleştirerek Osmanlı Devleti’ni içten parçalamaya başlamışlardı.495 

1688 yılında Osmanlı - Habsburglar Savaşı devam ederken XIV. Louis Avusturya’ya 

karşı savaş ilan etti. Fransa’nın bu saldırısı Avrupalı devletlerce kınandıysa da daha sonra devlet 

politikası olarak değerlendirilmişti.  

11 Eylül 1697 yılında Avusturyalı Savoy dükü, Osmanlı kuvvetlerine Zenta’da ağır 

darbe vurunca Osmanlı geri çekildi. Avrupa devletlerine karşı ağır yenilgi alan padişah, 

ordunun başından ayrılıp Edirne’ye döndü. Başkente dönen padişah barış görüşmelerini 

yapmak için Amcazâde Hüseyin Paşa’yı görevlendirdi. Savaş esnasında çok sayıda asker 

kaybedilmiş, açlık, hastalık, kriz ve keyfî hareketler sebebiyle savaşın ilk 5-6 yılında çok sayıda 

asker ölmüştü.496 Osmanlı Devleti verdiği kayıplar ve doğudaki ayaklanmalardan dolayı savaşa 

devam edemediği için Fransa ile gerginlik yaşamış ve iki devlet arasındaki siyasal denge 

bozulmuştu. Ayrıca Fransa’nın Osmanlı Devleti ile yakınlaşmasını istemeyen İngiltere ve 

Hollanda kendi çıkarları için barış taraftarı idiler. Böylece Osmanlı Devleti istemeyerek de olsa 

Karlofça Barışı’ndan önce Avrupalı devletlerin siyasal dengesini bozmuştu.497 

Osmanlı Devleti’nin barış görüşmelerini destekleyen İngiltere ve Hollanda’ya rağmen 

Fransa barışı önlemek için gayret ediyordu. Sonuç olarak Osmanlı Devleti birçok Avrupa ülkesi 

için tehlike olmaktan çıkıp Osmanlı topraklarını nasıl paylaşacakları tartışılıyordu. Ayrıca bu 

                                                           
495Abdurrahman Çaycı, a g e., s. 38. 

496 Stanford J. Shaw, a g e, 1982, s. 307. 

497 Louıs Audet Gosselın, a g e., s. 96. 
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dönem Osmanlı Devleti’nin iç ve dış politikalarında yeniliklere gittiğini görmekteyiz. Nitekim 

kadim dost olarak bildiği Fransa düşman, İngiltere ise dost olarak karşımıza çıkacaktır.498 

Fransa, XVIII. yüzyıldan itibaren Avrupa’daki iç savaşların etkisiyle ekonomik 

sıkıntıya girmiş ve özellikle de Veraset, Yedi Sene Savaşlarıyla ciddi bunalıma girmiş ve eski 

gücünü kaybetmiştir. Osmanlı Devleti ise 1683 Viyana Savaşı’ndan sonra geri çekilmeye 

başlamış, bu sırada kuzey komşusu Çarlık Rusya’sı da Osmanlı yöneticilerini birbirlerine 

düşürerek kaos ortamı yaratarak Ortadoğu’ya inmek için yeni politikalar üremeye başlamıştı. 

Çarlık Rusya’sının Akdeniz’e inme politikası ve Osmanlı Devleti’nin en imtiyazlı devlet 

durumunda olması Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne yakınlaşmasına sebep olmuştu.499  

Fransa’nın Osmanlı Devletine karşı yürüttüğü zayıflatma politikaları karşısında Çarlık 

Rusya’sı ve İngiltere doğuda tehlikeli rakipler olarak ortaya çıkmışlardı. Osmanlı Devleti’ne 

karşı siyaset yürüten Batılı devletler Çarlık Rusya’sı tehlikesini fark edince ve kendi çıkarları 

doğrultusunda denge politikası uygulamış ve diplomatik sahada çok yakın temas göstererek 

ikiyüzlü politika izlemişlerdi.500 

XVIII. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı Devleti’yle zaman zaman savaş halinde 

olan Rusya, Avusturya ve Venedik, İngiltere’nin ara buluculuğuyla barış sürecine 

girmişlerdir.501 Osmanlı Hükümeti, Çarlık Rusya’sının ani saldırısına karşı Fransa ile eski 

dostluğunu geliştirmek üzere Çelebi Mehmed Efendi’yi Paris’e görevlendirdi.502 Yıllardır savaş 

içinde olan Osmanlı ve Avrupa devletleri için, yeni bir sayfa açılmış oluyordu. Osmanlı-Avrupa 

                                                           
498 Kamal Çicek, “II. Viyana Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş (1683-1703)”, Türkler/ Osmanlı, Cilt- IX, Ankara, 

2002, s. 758- 759. 

499 Kemal Çiçek, a g m., s. 762. 

500 Abdurrahman Çaycı, a g e., s. 12. 

501 Fınkel Carolne, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı Imparatorluğu’nın Öykusü 1300-1923, İstnbul, 2007, s. 304. 

502 Abdurrahman Çaycı, a g e., s. 308. 
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devletleri arasındaki barış elçileri artık savaş nedeniyle değil ikili ilişkileri geliştirmek için 

gidiyorlardı.  

Bu gelişmelerden sonra 1720 yılında, Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yıllarca sorun 

olan Kudüs’teki Kutsal Lâhit Kilisesi’nin bakım ve onarımı için Çelebi Mehmed Efendi 

görüşmeler yapmak için Paris’e gönderildi.503 Padişah Ortadoğu’daki bu problemleri 

İstanbul’daki Fransız elçisi aracılığıyla veriyordu. Aslında Osmanlı Devleti, Çelebi Mehmet 

Efendi’yi Avrupa’da gelişen teknolojileri yakından görmek ve ülkesinde bunu uygulamak için 

görevlendirmişti.504 

Osmanlı Devleti, Avrupa’da askerî alandaki yenilikleri, kendi askerlerine öğretmek için 

Avrupalı uzmanlardan destek almaktaydı. Bu amaçla Avrupa’daki rejim baskısından kaçan bir 

kısım Fransız ve İsveçliler askerî alandaki yenilikleri Osmanlı askerlerinin öğrenmesinde katkı 

sağladılar.505 Bu arada kuzeyde Rus-İsveç Savaşı’nda tarafsızlığını ilan eden Damat İbrahim 

Paşa, Çar I. Petro ile ilişkilerini sağlama almış ve Tatarların Lehistan’a savaş ilan etmeyeceğine 

dair Lehistan ve Avusturya arasında barış anlaşması imzalamıştı. Ayrıca Çarlık Rusya’sı 

içindeki Türk azınlıkların isyan etmemesi için çaba sarf etmişti.506 Fakat Çarlık Rusya’sının 

sıcak denizlere inme politikası Rusya ile Osmanlı Devleti arasında savaş tehlikesini tetikledi. 

1724 yılında Fransa, Osmanlı topraklarındaki çıkarlarını göz ardı etmemek için kuzeybatı 

                                                           
503 Finkel Caroline, a g e., s. 18. 

504 Mustfa Guler, Cezzar Ahmed Paşa ve Akka Savunması, Camlıça Yayınları, İstanbul, 2013, s. 96. 

505 Mustafa Güler, a g e., s.101.  

506 M. Alaeddin Yalçın Kaya, “XVII. Yüzyıl: Islahat, Değişim ve Diplomasi Dönemi (1703-1789)” Türkler/ 

Osmanlı, Cilt-12, Ankara, 2002, s. 485. 
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İran’ı, Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında arabuluculuk yaparak bölünmesini sağladı 

ve iki devlet arasındaki savaş tehlikesi önlenmiş oldu.507 

Fransa, 1733 Lehistan savaşında, Çarlık Rusya’sı ve Avusturya’ya karşı Osmanlı 

Devleti’nin yanında savaşa katılmak istemiş fakat Çarlık Rusya’sı ile aralarının bozulmaması 

için savaşa katılmamıştır. Ancak, Çarlık Rusya’sı ve Avusturya, kendi aralarında Osmanlı 

topraklarını paylaşarak, muhtemel çıkacak savaşa hazırlık yapıyorlardı.508 17 Ekim 1737’de 

Osmanlı sadrazamına bir mektup gönderen Fransa Başbakanı Kardinal de Fleury, Osmanlı 

Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasında muhtemel çıkarabilecek savaşta, Avusturya Rusya safında 

savaşa katılırsa, Fransa’nın da Osmanlı yanında savaşa katılacağını bildiriyordu. Fakat Fransa, 

Osmanlı Devleti’ne teminat vermesine rağmen söz konusu savaşta Çarlık Rusya’sı ile 

ilişiklerinin bozulmaması için tarafsızlığını ilan etmişti.509 

Ancak Çarlık Rusya’sı, Avrupalı devletlerle olan ikili siyasetinde barış yanlısı olduğunu 

göstererek Osmanlı topraklarına yayılmak istiyordu. 1736 yılında Osmanlı Devleti’ne savaş 

ilan eden Çarlık Rusya’sı ve Avusturya, Osmanlı askerlerinin başarılı savaşı karşısında 

yenildiler.510 Ayrıca Karadeniz’e hâkim olmak isteyen Çarlık Rusya’sı yıllarca Avrupalı 

devletlere karşı gerçek yüzünü saklamayı başarmıştı.  

Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya’sı karşısında Nemçe İmparatoru ile yapılan savaşı 

kazanması ve Belgrat Kalesi’nin zaferi askerlere moral olmuştu. 1748 yılında Osmanlı 

kuvvetleri karşısında zorlanan Avusturya, Fransa’nın aracılığıyla bir barış antlaşması yaptı. 

Avusturya-Osmanlı-Fransa yakınlaşmasından çekinen Çarlık kumandanı Münih, 3 Ekim 

                                                           
507 Hassan Şahin, “Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya Yönelik Dış Politikası (18.Yüzyıl)”, Türk Dış Poltikası Osmanlı 

Dönemi, Cilt-2, İstanbul, 2008, s. 288. 

508 Mustafa Güler, a g e., s.107. 

509 Cemel Tukin, Osmanlı İmparatorluğu Devrinde Boğazlar Meselesi, İstanbul, 1947, s.47. 

510 Mustafa Güler, a g e., s.116. 
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1739’da temsilcilerini Belgrat’a göndermiş ve neticede İkinci Belgrat Antlaşması 

imzalanmıştı.511 Bu antlaşmayla rahatlayan Osmanlı Devleti uzun bir süre barış ve “rehavet” 

dönemine girmişti. 

Belgrat Barış Antlaşması’nın yapılmasında önemli rolü olan Fransız Elçisi De 

Villneuve, Osmanlı Devleti’nin gözünde itibar kazandı. Aslında Fransa’nın bu desteği, Osmanlı 

topraklarında kendi ülkesinin menfaatlerini korumaya ve genişletmeye yönelikti. Özellikle 

kapitülasyonların 1740 sonrası sürekli hâle gelmesi çok manidardır.512 Fransa’ya verilen 

kapitülasyonlarla Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imkânına kavuşan Fransız 

tüccarlar, XVIII. yüzyıldan itibaren Mısır’da Fransız kumaş ithalatını yedi kat artmıştır. Ayrıca 

Fransa, Tunus ve Cezayir’deki ticaretlerini genişletmiş ve Kuzey Afrika’ya kalıcı olarak 

yerleşmeye başlamıştı.513 

Çarlık Rusya’sının sıcak denizlere inme politikasını bilen Fransa, Osmanlı 

Devleti’ndeki çıkarlarını korumak ve daha çok topraklara sahip olmak istiyordu. Fransa’nın, 

İngiltere ve Çarlık Rusya’sı karşısında Osmanlı Devleti’nin güçlenmesi gerektiği fikri ve bunun 

için de askerî yönden yardım teklifi, Yedi Yıl Savaşları sırasında Fransa’nın Avusturya 

cephesinde yer almış olması sebebiyle Osmanlı tarafından kabul edilmemiştir.514 

Fransa’nın, Çarlık Rusya’sına karşı Osmanlı Devleti’ne yardım etme siyasetinin altında 

yatan temel amaç Akdeniz ve Karadeniz kıyı bölgelerinde ticari üstünlüğünü sağlamlaştırmaktı. 

Bu dönemde Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da İngiltere’nin rakibi olan Fransa bölgedeki yerel 

güçlere sahip değildi. Fransa, bölge ülkeleri üzerinde dört farklı sebepten dolayı ısrarlıydı:  

                                                           
511 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Bonapart’ın Cezzar Ahmed Paşa Mektubu ve Akka Muhasarasına Dair Bir 

Deyiş”, Belleten, TTK, Ankara 1964, Cilt-28/3, s. 458. 

512 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a g m., s. 463. 

513 Owen Connely,  a g e., s. 98. 

514 Maurice Herbette, a g e., s. 116. 
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1) Kapitülasyonlarını genişletmek  

2) Avusturya’nın Akdeniz’e yayılmasını engellemek 

3) Çarlık Rusya’sının Karadeniz’e çıkmasının önlenmesi 

4) Katoliklere karşı yapılan engellerin kaldırılması. 

 1740 yılında yapılan kapitülasyonlarla birinci hedefine ulaşan Fransa, Avrupa 

ülkelerine de öncülük etmişti. Bu tavizler Osmanlı Devleti’nin ekonomik anlamda 

zayıflamasına neden olmuştu.515 XVIII. yüzyılın sonuna kadar Osmanlı-Fransız ilişkilerinin 

gelişmesinde ve dostane geçmesindeki en önemli rolü ülkede bulunan elçiler sayesinde 

olmuştu. Fakat bu zaman zarfında Fransa, Osmanlıya ciddi bir yardım etmemiş kendi çıkarları 

gereğince siyasi destek vermiştir.516 Nitekim Fransa’nın, Osmanlı-Çarlık Rusya’sı arasındaki 

Lehistan probleminde tarafsız davranması buna bir örnektir.   

Çarlık Rusya’sının Osmanlı politikasını yakından takip eden ve telaşlanan Fransa, 

Osmanlı-Rus Savaşı’nı tetikliyor ve Osmanlı Devleti’ni zayıf duruma düşürmek istiyordu. 4 

Ekim 1768’de Osmanlı Devleti’nin Lehlilere destek vermesini tehlikeli gören Fransa, hiç vakit 

kaybetmeden Çarlık Rusya’sını tahrik etmiş ve Osmanlı-Rus savaşı çıkmıştı.517 Fransa, 

Osmanlı Devleti’ne yardım etmekle beraber gelişmesini de istemiyor, kendi kapitülasyonlarını 

genişletmek için çaba sarf ediyordu. 1770 yılında Çarlık Rusya’sı, Çeşme’de Osmanlı 

donanmasını yakması üzerine telaşlanan Fransa ara buluculuk yaparak 1774 Küçük Kaynarca 

Antlaşmasıyla Rusların Ortadoğu’ya inmesini engellemişti.518 

Ayrıca 1778 yılında Aynalıkavak Tenkihnâmesi ile Osmanlı Devleti rahatladığını 

düşünürken Rusya ile Avusturya arasında Grek Projesi hazırlanmıştır. Bu Proje Osmanlı 

                                                           
515 İbid., s. 124. 

516 İsmail Soysal, a g e., s. 192.   

517 Shaw, a g e.,1982, s. 337. 

518 Tahsin Ünal, a g e., s. 94. 
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topraklarını parçalamayı hedeflerken ve Çarlık Rusya’sının sıcak denizlere inme hayalini 

gerçekleştirmesinden çekiniyorlardı. Fakat İngiltere ile Fransa, Osmanlı’yı desteklemezse bu 

plan gerçekleşebilirdi. Özellikle Amerika’daki çıkarları yüzünden savaşan Fransa ile İngiltere 

Çarlık Rusya’sı tehlikesine karşı 1783 yılında Paris Antlaşması’yla ilişkileri normalleşmişti.519 

XVIII. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa devletlerinin dış politikaları, Osmanlı 

Devleti’nin dış politikasının yeniden oluşmasına ve değişmesine katkı sağlamıştı. Dolayısıyla 

Çarlık Rusya’sının Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası, Osmanlı ve Avrupalı devletlerin 

yakınlaşmasına sebep olmuş ve Osmanlı topraklarının geleceği konusunda yeni stratejilerin 

belirlenmesi ön plana çıkmıştı. Özellikle Fransa, İngiltere, Avusturya ve Çarlık Rusya’sı 

arasındaki çekişmeler Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasını 

etkilemişti. 

Ayrıca XVII. yüzyıldan itibaren Avrupa devletleri arasındaki rejim tartışılırken, 

Osmanlı Devleti de kendi iç problemleri ile mücadele ettiğinden dolayı Avrupa’daki eski ve 

yeni rejim tartışmalarına katılmıyor hatta tarafsız bir duruş sergiliyordu.520 Bu sırada Fransız 

İhtilali’nin gerçekleşmesine rağmen Rusya ve Avusturya Osmanlı Devleti’ne karşı savaşmaya 

devam etmişti. Ayrıca Prusya ile Avusturya arasındaki çatışmalar giderek artmıştı. Ancak 

Fransa’da halk ayaklanması diğer Avrupalı devletlerin bir araya gelmesine ve Fransa’ya karşı 

bir ittifak oluşturulmasına sebep olmuştu. 1792-1815 yılları arasında Avrupalı devletlerin 

başlattığı Devrim savaşlarıyla Fransa büyük ekonomik sıkıntılar yaşamıştı.521 

Fransa İhtilali ile başlayan iç isyanlar, krallığın çöküşüyle son bulurken diğer Avrupa 

devletleri arasında yeni bir çıkar çatışması başlamıştı. 1793’te Cumhuriyetçi Fransa’ya karşı 

savaş ilan eden İngiltere, Avusturya ve Prusya, Osmanlı Devleti’ni yanında istemesine rağmen 

                                                           
519 Hassan Şahin,  a g m., s. 289. 

520 Maurice Herbette, a g e., s. 27. 

521 Owen Connely, The French Revolution and Napoleon in Era, Harcourt College Publishers, 2000, s. 164. 
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Padişah, 1792 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan yeni çıktığı için tarafsız kalacaklarını duyurdu.522 

Buna rağmen Prusya’nın İstanbul elçisi, Osmanlı topraklarında yaşayan Fransızların 

Devrimi’ni simgeleyen kokartları takmalarını yasaklamaları için girişimde bulunduysa da 

Reisülküttâb Mehmed Raşid Efendi, Fransızların giyimlerine karışmanın doğru olmadığını 

söyleyerek, Fransa-Osmanlı ilişkilerinde rejim değişikliğinin önemli olmadığını ifade etti.523 

Avrupalı devletler tarafından kurulan “Birinci Koalisyon”un tüm baskılarına rağmen Osmanlı 

Devleti fikrinden vazgeçmedi. Osmanlı, tarihinde ilk defa Avrupalı devletleri karşısına alarak 

Fransa’yı korumuş ve açık bir şekilde destek vermişti.524 

Fransa, Avrupa’daki topraklarını genişletmek için Kuzey İtalya’da Habsburglara karşı 

1797’de General Bonaparte ile aldığı zafer ve Ege adalarına inme politikası, Osmanlı Devleti 

ve Fransa arasında ciddi bir probleme neden olmuştur.525 Bu gelişme Osmanlı Devleti’ni 

endişelendirmiş ve Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yayılma politikası olarak 

değerlendirilmiştir. Hatta Bonaparte, Yunanistan ve Ortadoğu’ya hâkim olmak için Mısır’ı 

işgal etmek gerektiğini düşünüyordu. Bonaperte’ın bununla yetinmeyerek 1797 yılında Ege 

adaları karşılığında Karadeniz’i Fransız gemilerine açma teklifi, Osmanlı Devleti’nde telaşa 

neden olmuştu.526 

Avrupa devletleri bir yandan Osmanlı Devleti’ne karşı iş birliği yaparken diğer taraftan 

kendi içlerinde çatışma içindeydi. Özellikle Fransızların İtalya Seferi başta İngiltere olmak 

üzere diğer devletleri de endişelendirmişti. 17 Ekim 1797 tarihinde Fransız kuvvetleri İtalya’yı 

işgal edince Avusturya telaşa kapılmış ve barış istemek zorunda kalmıştı. Napolyon, Direktuar 

                                                           
522 BOA. HAT, 89 3638 L, 1217 N, 20 1.  

523 BOA. HAT, 275 16148 A, 1202 Z, 29 2.  

524 Owen Connely,  a g e., s.175. 
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hükumeti ile irtibata geçmeden kendi hedefleri doğrultusunda anlaşma imzalamıştı. Fransa, 

Ortadoğu’ya yerleştikten sonra, Osmanlı topraklarında yaşayan azınlıkları milliyetçilik 

yapmaları konusunda tetikleyerek isyan çıkarmalarını istemişti. Özellikle Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’da bulunan Fransız tüccarlara ve komutanlara gizili talimatlar göndererek 

bölgedeki azınlıkları Fransa’ya destek vermesi konusunda ikna etmelerini istemişti.527 

Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya doğrudan doğruya müdahale edecek 

durumda olmasa da, bölgenin stratejik önemini bildiği için giderek dış politikasını bu yöne 

kaydırmıştır. Özellikle Fransız İhtilali ve Napolyon’un Akdeniz çıkarması bölgenin uluslararası 

bir sorun olmasına yol açtı. Avrupa’da çatışma içinde olan İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya’sı 

bu çıkar çatışmasını Kuzey Afirka’ya taşıyarak kıtalar arası bir problem haline dönüştürdüler. 

Böylece Osmanlı Devleti, Avusturya ve Çarlık Rusya’sı ile değil tüm Avrupalı devletlerle 

mücadele etmek zorunda kalmıştı.528 

Fransız hükumetinin Osmanlı Devleti’ne karşı uyguladığı oyalama politikası ve 

Osmanlı elçilerinin eksik veya yanlış bilgilendirmesi dönemin padişahı III. Selim’i Fransa 

politikasında yanıltmıştır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti Afrika’daki topraklarını koruma 

noktasında yetersiz kalmıştı. Ayrıca Osmanlı Devleti ile Fransa ilişkileri zayıflamıştı.529  

Fransa’nın bölgede hâkimiyet kurmasını istemeyen Çarlık Rusyası, Fransızlara karşı iş 

birliği konusunda Osmanlı hükumetine bir teklif yaptı. 23 Aralık 1798 yılında Çarlık Rusya’sı 

ile Osmanlı Devleti arasında yapılan antlaşmaya göre Çarlik Rusya’sı, Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’daki Osmanlı topraklarının savunması konusunda yardım edecekti. Ancak Osmanlı 

yönetimi, Çarlık Rusya’sının ani saldırısına karşı Avrupalı devletlerle ikili ilişkilerin 

                                                           
527 Fahir Armoğlu, Türk Siyasi Tarihi, Kronik,  Ankara, 2018, s. 97. 

528 Bernad Lewıs, Ortadoğu Hristyanlığın Doğuşundan Günümüze Ortadoğu’nın 2000 Yıllık Tarihi, İstabul, 1996, 
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geliştirilmesini düşünüyordu. Dolayısıyla Osmanlı devleti de denge politikasını başlatarak 

kendi güvenliğini korumaya çalışıyordu.530 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası; yayılmacılık politikası açısından 

bakıldığında açık bir şekilde emperyalizme geçişi simgelediğini ifade edilebilir.531 Çünkü 

Fransa yayılma politikasıyla “İngiltere’nin doğu ticaretini engelleyecek” ve o dönemin ticaret 

yollarını elde edecek ve Süveyş Yarımadası’nda bir kanal açarak “Akdeniz’i Fransız Gölü” 

hâline getirdikten sonra Afrika’ya yönelik olan sömürgeci politikasını kolaylaştıracağını 

düşünüyordu.532 Fransa’nın Ortadoğu’ya yayılma politikası rakipleri olan Çarlık Rusya’sı ve 

İngiltere ile bir dostluk anlaşmasına zemin hazırlamıştı. Ayrıca Osmanlı topraklarında ticaret 

yapan Fransızlar tutuklanmış, ticari mallarına, mülklerine el konulmuş ve Ortadoğu’ya hâkim 

olma hayallerinden mahrum olmuşlardı.533  

Öte yandan, Avrupa’daki çıkar savaşı Ortadoğu’ya taşınmış ve yüzyıllardan beri sakin 

bir bölge halinde bulunan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika bir anda Fransa’nın acımasız 

saldırıları ile karşı karşıya kalmışlardı. Bu durum diğer Avrupalı devletlerin de Güney’e 

yönelmesine neden olmuştur. Bu da üç kıta arasında ciddi sorunlar oluşturmuş ve uluslararası 

bir krize sebep teşkil etmiştir.534  

Fransızların Osmanlı topraklarına yayılma politikası karşısında saf değiştiren İngiltere; 

yapılan üçlü ittifak sonucunda Osmanlı-İngiltere-Çarlık Rusya’sı, Fransa’nın bölgeye yönelik 

yayılma politikasını önlemişti. Ayrıca bu süreç içerisinde İngiltere ve Çarlık Rusya’sı ile 

diplomasi ilişkilerini geliştiren Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya’sı ve İngiltere’nin Osmanlı 

                                                           
530 Armaoğlu, a g e., 1964, s. 117. 

531 Marc Ferro, a g e., s. 128. 
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topraklarını kendi aralarında paylaşmak istediklerini görmüştü. Bu durum Osmanlı Devleti için 

yeni bir sorun olarak ortaya çıkmıştı. Osmanlı yönetimi tehlikenin ciddi boyutta olduğunu 

görünce, tekrar Fransa ile diplomasi ilişkilerini geliştirmesi gerektiğini düşünmüştü. Çarlık 

Rusya’sı ve İngiltere’ye karşı kendi toprak bütünlüğünü korumak amacıyla 25 Haziran 1802’de 

Paris Barış Anlaşması’nı imzalamıştı. Çok ilginçtir ki, bu anlaşma ile birlikte o güne kadar 

Fransa ile Osmanlı Devleti arasında yapılan tüm anlaşmalar tekrar geçerli sayılmıştı.535  

Fakat İngiltere ve Çarlık Rusyası bu anlaşmaya şiddetle karşı çıkmıştı.536  Fransa’nın 

Avrupa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yayılma politikası İngilizleri ve Rusları 

korkutmuştu. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikalarını önlemek için 11 Nisan 

1805’te Londra’da İngiliz-Rus İttifak Antlaşması imzalanmıştı.537  

Fransa, Avrupa sınırlarını yeniden çizmek gibi büyük hedefler peşinde idi. Kuşkusuz 

İngiliz-Rus ittifakının kurulmasındaki asıl amaç Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ve 

Avrupa’daki Fransa’nın hedeflerini engellemek için yapılmıştı. Ancak Osmanlı Devleti’ne 

herhangi bir saldırı yapıldığında Çarlık Rusya’sı askerî destek verecek ve Ege adalarının 

savunması Rus donanması tarafından yapılacaktı. Savaş dönemi boyunca Rusya askerî 

gemilerinin boğazlardan serbest geçmesi kabul edilmişti.538  

XIX. yüzyılın başlarına gelindiğinde Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

politikasında başarısız olmuş ve diğer Avrupalı devletler ise Osmanlı topraklarını parçalamak 

için savaşlara hazırlanırken Çarlık Rusya’sının güneye inmesini engellemeye çalışmıştı. 

  

                                                           
535 Karal, a g e., 1988, s. 43. 
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3.4. İngiltere, Rusya ve Fransa’nın Osmanlıya Karşı Oluşturduğu Üçlü Siyaset 

 

XVII. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti sürekli zayıflamış ve çöküşüne 

mahkûm edilmiş gibi görünüyordu. Avrupa güçlerinin arasında açgözlülük ve rekabet söz 

konusu idi.  Bu bağlamda Mısır, jeostratejik olarak tüm ülkelerin odak noktasındaydı. Çünkü 

Hindistan’a, Güney ve Doğu Asya’ya giden yollar Mısır’dan geçiyordu. İngiliz kolonilerinden 

yer altı hammadde işletilmesi için ucuz veya bedava emek gücü yani köleler elde etmek için 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika vazgeçilmez bir pazardı. İngilizler, Avrupa kıtasında satmak 

için farklı ürünleri elde etmek için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı kaybetmek 

istemiyorlardı. Gerek Hindistan’dan elde ettikleri ürünler, gerekse Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’dan elde ettikleri kakao, pamuk, tütün, şeker kamışı, pirinç, ipek, tıbbi otlar, gümüş, 

demir, altın ve diğer değerli taşlar gibi nadir ürünler, dönemin en pahalı ürünleri olarak 

değerlendirilmişti.539  

Ayrıca 1748 yılında yapılan Aix-la-Chapelle Antlaşması kısa ömürlü olmuş, Fransa-

İngiltere arasındaki Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika anlaşmazlıkları tekrar ilişkilerin 

bozulmasına neden olmuştu. Fransa, düşmanı olan İngilizleri yıkmak ve onu zor durumda 

bırakmak için XVIII. yılın sonundan itibaren sürecek bir kıta ambargosu ortaya koymuş ve 

bunu tüm Osmanlı Devleti’ne uygulatmaya çalışmıştı. Fransa’nın bu baskısı, İngiltere’den 

doğrudan veya dolaylı olarak gelen malların ithalatını engellemek istemişti.540  

Fransa, dışarıdan ihraç edilen pamuk ipliği, zengin giyimi olarak da bilinen Mousseline 

kumaşı ve ona benzer bazı kumaşların ithalatını engelleyerek İngiltere’yi ekonomik olarak 

zayıflatmayı düşünüyordu. Ancak deniz ve okyanus kıyıları çok geniş olduğundan, 

ambargonun uygulanması sekteye uğrayınca, kaçak ticaretin yapılmasına zemin hazırlanmıştı. 

                                                           
539 Nikolas Turk, Chronique d'Egpte 1798-1804, Khartala, Le Caire, 1950, s. 65.  

540 Al-Djbarti, a g e., s. 189.  
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İngiltere’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya karşı uyguladığı ticaret ambargosu karşısında 

Fransa, ambargoyla başa çıkmak için şeker pancarı gibi alternatif tarım ürünleri geliştirmeye 

yönelmişti.541  

Fransa, deniz ticareti ve ziraatı ile beraber Kuzey Almanya ve Hollanda gibi ülkelerin 

dezavantajlarını fark ederek bu ülkelere ihracat yapmak suretiyle siyasi ilişkilerini iyileştirmeyi 

hedefliyordu. Aynı zamanda İngiltere ve Çarlık Rusya’sına karşı diğer Avrupalı devletleri 

yanına çekmeye çalışıyordu. Fransa, Osmanlı Devleti’ni de kendi cephesine çekmek için zaman 

zaman dostane siyaseti uygulamaya çalışıyordu. Fransa Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da 

kendi sömürge imparatorluğunu kurmak için Osmanlı topraklarına saldırmıştı.542 Dolayısıyla 

Çarlık Rusya’sı, İngiltere ve Fransa arasında Akdeniz ticaretine hâkim olmak arzusu tekrar 

çatışmaya neden oldu. Fakat İngiliz ve Fransız diplomatların bir araya gelmesiyle aralarındaki 

buzlar erimiş ve 1802 yılında bir sene sürecek Amiens Antlaşması imzalanmıştı.543 Bu 

antlaşmaya göre Mısır’daki Osmanlı hâkimiyetine son verilerek Mısır kendi aralarında 

paylaşılacaktı. Fransa ve İngiltere bu planı uygulamak için Mısır’ın yerel halkını Osmanlı 

Devleti’ne karşı ayaklandıracaktı. Her iki devlet egemenliklerinin sağlanmasında insanlık 

duygusundan daha çok siyasi ve ekonomik hırsla hareket etmişti.544  

Fransa ve İngiltere kendi aralarında Osmanlı Devleti’ne karşı iş birliği yaparken Çarlık 

Rusya’sı taraf değiştirerek Osmanlı Devleti’ni savunmuş ve Ortadoğu’daki deniz ticaretini 

boykot etmek için limanlarını Fransa ve İngiltere’ye kapatmıştı. 

Çarlık Rusya’sının kendi menfaatleri gereğince Osmanlı yanlısı politikası izlenimi 

vermesi Fransa ve İngiltere’nin Akdeniz politikasını engellemiş, hatta Fransa ile İngiltere 

                                                           
541 Nicolas Turc, a.g.e., s. 79.  

542 Frank McLynn, Napoleon A Biography, Arcade Pub, London, 2003, s. 175. 

543 Jean Tulard, Dictionnaire Napoléon, Fayard Rubrique Malte, Paris, 1989, s. 24.   

544 Frank McLynn, a g e., s. 179. 
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arasında gerginliğe neden olmuştu. Fransa Kralı Louis Philippe, başbakanını başarısızlıkla 

suçlayarak görevden alması üzerine yerine İngiliz yanlısı Guizot’u ataması Fransa’nın Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasını zayıflatmıştır. Bu fırsatı değerlendiren İngiltere, 

Osmanlı, Rusya, Avusturya ve Prusya arasında imzalanan Londra Antlaşması’na davet 

edilmişti.545  

İngiltere, Osmanlı Devleti’nin zayıflamasıyla Çarlık Rusya’sının Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’ya inmesi endişesi yanında Fransa’nın Ortadoğu’da üstünlük sağlaması 

durumunda tüm Hindistan ticaret yollarının da tehlikeye gireceğinden korkuyordu. Ayrıca 

İngiltere, Londra Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki 

topraklarının yönetiminin tekrar İstanbul’a bağlanmasını sağlamıştı. Bunun yanında Kütahya 

Antlaşması ile Filistin, Suriye ve Adana resmen Mısır himayesine geçmişti.546 

  

                                                           
545 Dufraisse Roger, a g e.,  s. 27. 

546 Nemci Ülker, “XVIII. Yüzyılda Mısır ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Mısır Seferi”, Tarih İncelemeleri 

Dergisi, İzmir, 1994, s. 1-30. 
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3.5. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Rekabetinde Batılı Devletler ve Osmanlı Devleti  

 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika çıkarması ile birlikte mevcut problemler 

Osmanlı Devleti için farklı bir boyuta dönüştü. Özellikle Mısır’da istediğini elde edemeyen 

Fransızların ayrılmasına müteakip Osmanlı Devleti ile Kölemenler arasında problemler 

yaşandı. Kölemenler ile olan problemleri çözmek ve İstanbul merkeze bağlamak için III. Selim 

sefer kuvvetini garnizon olarak Mısır’da konuşlandırmıştı.547 Ayrıca Mısır’da yerel halkı 

Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandırmak isteyen Kölemenleri yakından takip etmek için Hüsrev 

Paşa Mısır valisi ve Baruthaneler Nazırı Şerif Mehmed Efendi ise baş hazinedar olarak atandı. 

Fakat Osmanlı yöneticileri Kölemenleri yok edemeyeceklerini biliyorlardı. Bundan dolayı yerel 

halka eski yaşamlarının devamlılığını sağlayacak şekilde yönetim oluşturulacağı açıklamasını 

yaparak onları sakinleştirmeye çalıştılar; dolaysıyla halkı ilk önce sakinleştirip zamanı 

geldiğinde onlardan kurtulmayı hedeflemişti.548 

Osmanlı Devleti, Mısır’ı eski huzuruna kavuşturmaya çalışırken, Kölemenler ise 

İngiltere’yle iş birliği yaparak Osmanlılara karşı yerel halkı kışkırtmaktaydılar. Fakat 

Fransızların verdikleri zarar sebebiyle Kölemenlerin kolay kolay eski güçlerini toplamaları 

imkânsız görünmüştü. Özellikle, tarım ve ticaret alanları Fransızlar tarafından yok edilmesi 

maddi desteği sağlayacak kaynakların nerdeyse yok derecede azalmasına sebep olmuştu. 

Bilhassa Kölemen askerlerin öldürülmesi ve sayıca azalmış olması Kölemenlerin tekrar eski 

güçlerini elde etme olanağını zayıflatmıştı. Ayrıca Fransızların Mısır’a hâkim olduğu sürede 

Kölemenler arasında çıkar çatışması ve mezhepsel problemler de kendi aralarında 

bölünmelerine neden olmuştu. Diğer taraftan Kölemenlerin lideri Muhammed Murad Bey 

                                                           
547 Ali Karahan, “Kaptan-ı Derya Cezayırlı Gazı Hasan Paşa’nın Mısır Seferi”, 2017, s. 75-86, 

https://dergipark.org.tr, Erişim Tarihi: 02.12.2018. 

548 Ali Karahan, a g m., s. 79. ; Nemci Ülker, a g m., s. 21. 



 
 

202 
 

(1750-1801) Fransız kuvvetleri tarafından öldürülünce, taraftarları İbrahim Beyi Çerkes’in 

(1735-1817) ve Bardisi Osman Bey’in kuvvetlerine katıldılar. Fakat Mısır’daki General 

Hutchinson komutasındaki İngiliz kuvvetleri Muhammed Elfi Bey ve Ceddavi Hasan Bey’i 

destekleyerek İbrahim Bey’in kuvvetlerini yanlarına çekmiş ve İngiliz ticari ve siyasi 

çıkarlarının oluşumuna destek vermişlerdi.549 

Akdeniz’den çekilen Fransız kuvvetlerinin boşluğunu biran önce doldurulmasını 

planlayan İngiltere’nin başı, bu defa da Çarlık Rusya’sı ile belaya girmişti. Özellikle 

Fransızların başarısızlığından sonra Ortadoğu’ya inmek için Osmanlı Devleti ile diplomatik 

ilişkilerini geliştirmeye çalışmıştı. İngilizler ise Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin zayıflığından 

faydalanarak tekrar Akdeniz’e çıkarma yapmasını önlemek için Mısır’daki Osmanlı 

kuvvetlerini desteklemişlerdi. Bunun için de sultanla anlaşmak adına John Philip Morieri 

İstanbul’a göndererek diplomasi ilişkilerini güçlendirmeye çalıştılar.550 Fakat, Osmanlı-Çarlık 

Rusya’sının yakınlaşması üzerine İngilizler rahatsız olmuş ve Kölemenlerin pozisyonlarını 

güçlendirmeğe karar vermişlerdi.551 Dolayısıyla Fransız işgali sırasında Osmanlı-İngiliz 

kuvvetlerine destek veren tüm Kölemenlere yönelik ferman yayımlayarak affolunduklarını 

bildirdiler. Kölemenler İngilizlere güvenmemekle birlikte uzlaşmaya çalışarak güç toplamaya 

çalışırken İngilizler ise kendi güvenliklerini riske atmamak için İskenderiye, Reşit ve Dimyat’ın 

İngiliz donanması tarafından korunması şartını getirmişlerdi. Bu duruma karşı çıkan Çarlık 

Rusya’sı ve Osmanlı Devleti Batılı devletlerin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim 

olmasından endişelenerek Akdeniz’deki donanmalarını güçlendirmeye çalışıyorlardı. Ayrıca 

Osmanlı yönetimi İstanbul’daki İngiliz Elçisi Lord Elgin’i saraya çağırarak konu hakkında bilgi 

talep etmiş ancak yanıt alamamıştı. Bunun üzerine Osmanlı hükumeti, Mısır’da bulunan 

                                                           
549 Stanford J. Shaw, a g e., 2008, s. 367. 

550 Djabartı, 1896, Cilt-IX, a g e., s. 198. 

551 Djabartı, 1896, Cilt-IX, a g e., s. 220. 

https://www.wikizero.com/tr/%C3%87erkesler
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Kaptanıderya Küçük Hüseyin Paşa’nın aracılığıyla İngilizler tarafından Kölemenlere verilen 

tüm yetkilerin geçersiz olduğunu ilan etti.552 

İngiltere, Hindistan ticaret yolunun güvencesini sağlamak için Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’ya hâkim olunması gerektiğini düşünerek, Mısır’daki Osmanlı yetkilisi Sadrazam Yusuf 

Ziya Paşa ile ilişkilerini dostane olarak yürütüyordu. Bu durumdan Kölemen beyleri 

endişelenerek Said bölgesine taraf yöneldiler. Bir süre sonra Yusuf Ziya Paşa komutasındaki 

Osmanlı kuvvetlerine Kölemen beylerini tutuklama emri verdi ve bu talimatın gizli tutulması 

gerektiğini söyledi. Yusuf Ziya Paşa, 19 Ekim 1801 tarihinde Mısır’daki tüm beyleri divana 

davet etti ve gelen tüm Kölemen Beylerini tutuklattı. Ancak Osmanlı yöneticilerine 

güvenmeyen Elfi ve Ebudiyap Beyler divan toplantısına gelmediği için son anda 

tutuklanmaktan kurtuldular.  Bunun üzerine Yukarı Mısır’da bulunan Muhammed Elfi Bey ve 

Rawda Adası’nda bulunan Ebudiyab Selim Bey üzerine Tahir Paşa komutasında Osmanlı 

askerleri gönderildi. Fakat iki Kölemen Beyi’de yakalanmadan izlerini kaybettirmişlerdi.553 

Osmanlı yöneticileri Mısır’daki eski düzeni kurmaya çalışırken İngiliz General 

Hutchinson bundan rahatsız olmuş ve Kölemenlere destek vermişti. Özellikle İskenderiye 

Limanı’ndaki Kölemen beylerinin yakalanmamak için kaçarak İngiliz karargâhına sığınması 

üzerine Osmanlı kuvvetleri ile İngiliz kuvvetleri arasında çatışma çıkmıştı. Bu olayı fırsata 

çevirmek isteyen Çarlık Rusya’sı, Osmanlı hükumetine mektup göndererek İngilizlere karşı 

işbirliği teklif etmişti.554 

Dolayısıyla Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’yla birlikte Mısır’da kendi hâkimiyetini 

güçlendirmek isteyen İngiltere, İskenderiye’yi işgal ederek Osmanlı kuvvetlerinin ve 

yöneticilerinin Mısır’a girmesini yasakladı. Mısır’daki gelişmeleri yakından takip eden diğer 

                                                           
552 Yaşar Demir, a g e., s. 133.  

553 Al-Jabarti, 1994, a g e., s. 308.  

554 Al-Jabarti, 1994, a g e., s. 309.  
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sömürgeci devlet olan Fransa, Paris’teki Osmanlı elçisini çağırarak iki ülke arasındaki 

gerginliği gidermek için İngilizlere karşı yardım teklifinde bulundu. Fakat Osmanlı yönetimi 

Fransa’nın gerçek yüzünü Mısır’da görmüş ve Fransızlara karşı olan güven sarsılmıştı.555  

Fransa-Osmanlı arasında yaşanan bu diplomatik gelişmelere Çarlık Rusya’sı şiddetle 

karşı çıkmıştı. Çünkü Rusya, Fransa’nın Osmanlı Devleti’ni kullanarak Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’ya yerleşmek istediğini iyi biliyordu. İngiliz General Hutchinson da, Osmanlı-

Fransız yakınlaşmasını tehdit olarak görmüş ve Kölemenlere destek vererek Ortadoğu’da 

varlığını güçlendirmeye çalışmıştı.  Dolayısıyla Osmanlı kuvvetleri tarafından tutuklu 

Kölemenlerin serbest bırakılması talebi, Mısır’da Osmanlı-İngiliz gerginliğine neden oldu.556 

Osmanlı yönetimi, Mısır’ı işgali esnasında Fransızlara karşı iş birliği yapacağına söz veren 

General Hutchinson’ın sözünü tutmamasını hatırlatarak Kölemenlere destek verilmemesini 

talep etmişti.557 Ancak Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya’sının Ortadoğu’ya inme politikasını göz 

önünde bulundurarak İngiltere’ye karşı gelemezdi. Dolayısıyla İngiltere’nin talebi üzerine 

Mısır’daki tutuklu olan Kölemenleri serbest bırakmak zorunda kaldı. Bundan dolayı Osmanlı 

yönetimi, Mısır’da eski yönetim kurma çabalarını istemeyerek de olsa ertelemek zorunda 

kaldı.558 Osmanlı Devleti’nin Mısır’da eski hâkimiyetini kurmak istemesinden rahatsız olan 

Mısır’daki İngiliz Lord Cavan, bu başarısızlığın nedeninin İngiltere’nin İstanbul Elçisi Lord 

Elgin olduğunu savunuyordu. Zira Lord Elgin’in Mısır’a gelerek Kölemenler ile Osmanlı 

                                                           
555 Yaşar Demir, a g m., s. 136.  

556 Al-Djabartı, 1896, a g e., s. 120.; Yaşar Demir, a g m., s. 134. 

557 İbid., s. 170. 

558 Yaşar Demir, a g e., s. 139. 
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yönetimi arasında ara buluculuk yapması beklenirken yerine yardımcısı William Straton’u 

göndermiş ve dolayısıyla İngiltere bu fırsatı değerlendirememiştir.559 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yaşanan Osmanlı-İngiltere arasındaki gerginlik 

Fransa’nın araya girmesiyle yumuşamıştı. Zira Osmanlı Devleti, İngiltere ve Çarlık Rusya’sının 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası ve İngilizlerin Kölemenlere destek vermesinden 

rahatsız olmuş, tekrar Fransa ile diplomatik ilişkilerini geliştirmeye başlamıştı. Dolayısıyla da 

Fransa, bölge politikasında İngiltere ve Çarlık Rusya’sının etkisiyle oluşan başarısızlığını 

Osmanlı Devleti’yle yakınlaşarak fırsata çevirmek istiyordu. Albay Sebastiani’nin Mısır 

hakkındaki raporu Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika için her fırsatı değerlendirmeye çalışan 

Fransız yönetimini umutlandırmıştı. Çünkü Albay Sebastianin, Mısır’ın karışıklık içinde 

olduğunu, yerel halkın Fransız yönetimini istediğini belirtmesi İngiltere’nin tepkisine neden 

olmuştu.560 İngiltere Akdeniz ticaret yollarının tehlikeye girmesi ve Fransızların tekrar 

Ortadoğu’ya dönüş yapmasından çekindiği için Osmanlı yönetimine Kölemenlerin affedilmesi 

karşılığında Mısır yönetimini Osmanlılara teslim edeceğini belirten bir rapor gönderdi. Fakat 

Osmanlı Devleti bu teklife ret cevabı verince İngiltere 11 Mart 1803 tarihinde Kölemen 

beylerini de yanlarına alarak Mısır’ı terk etti.561 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasında Fransızlardan sonra başarısız olan 

İngiltere, söz konusu bölgeye yönelik iki farklı politika takip etmekteydi. Avrupa’daki bazı 

devletler Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelmesini kendi güvenlikleri 

açısından olumlu değerlendiriyorlardı. Fakat Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da müstemlekesi 

olan İngiltere ve bahsi geçen bölgeye ilgi duyan Çarlık Rusya’sı bu durumu olumsuz 

                                                           
559 Mishael Wınter, Egyptian Socety under Otoman Rule 1517-1798, London, 1992, s. 82.; Edward Ingram, 1995, 

a g e., s. 334. 

560 Yaşar Demir, a g e., s. 136. 

561 Al-Jabarti, 1994, a g e., s. 357. 
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karşılıyordu. Özellikle İngilizlerin iki farklı politikasının desteklenmesi, Mısır’ın durumu ve 

Hindistan ticaret yollarının tehlikeye düşmemesine göre farklılık gösterebiliyordu. Çünkü 

İngiltere, Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sının Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim 

olmalarının kendi çıkarlarına zarar vereceğini düşünerek, Fransızların bahsi geçen bölgede 

kalmasının uygun olacağını kabul ederken, Hindistan’daki İngiliz müstemlekeleri arasında 

İngilizlere karşı ayaklanmalar oldu. Bu durum İngilizlerin Fransızlara karşı bakışını değiştirmiş 

ve onları Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki Fransızlara karşı harekete geçirmişti. Ayrıca 

Amerika’da Fransızlara karşı yaptığı savaşları kaybetmeleri İngilizleri ekonomik sıkıntıya 

düşürdüğü için İngiltere Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki müstemlekelerini riske atamazdı. 

Bundan dolayı İngilizler, Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sı ile iş birliği yaparak Fransızları 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’dan uzaklaştırmayı başarmıştı. Fakat daha sonraki dönemlerde 

Fransa ile İngiltere Osmanlı Devlet’ine karşı iş birliği yapacaktı.562  

 

3.6. Osmanlı Tarafından Fransız Politikasına Karşı Alınan Önlemler 

 

Osmanlı Devleti’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası, bahsi geçen bölgenin 

stratejik merkezinde bulunan Mısır’a 22 Ocak 1517 tarihinde girmesiyle başlar. Mısır’a giren 

Osmanlı kuvvetleri birkaç gün sonra Kahire’de cuma hutbesini Osmanlı sultanının adına 

okutmuş ve Avrupa devletleri ve Çarlık Rusya’sı bundan rahatsız olmuştur.563 Osmanlı 

Devleti’nin Mısır’ı İstanbul merkeze bağlamasıyla Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki diğer 

ülkelere ulaşım kolaylaşmıştı. Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika topraklarından 

elde ettiği vergilerle ekonomisini güçlendirmeye çalışıyordu. Osmanlı yönetimi ilk olarak Mısır 

                                                           
562 BOA. AE.SSLM.III, 426 24426, 1205 Z, 29 1.  

563 Michael Winter,a g e., s. 58.; Andre Raymond, a g e., s. 2. 
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Kölemenlerini yanlarına çekmek için Hayır Bey’i Mısır’ın ilk beylerbeyi ilan ederek halkı 

memnun etmek istediler. Özellikle Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerine hâkim olan 

İngilizlere karşı Hayır Bey’in görevi Osmanlı Devleti’ni Kölemenlere tanıtmak olmuştu. Fakat, 

Ahmed Paşa’nın isyan çıkarması İngilizlerin ve Fransızların işini kolaylaştırdı. Özellikle 

Kölemenler, İngiliz ve Fransız desteğini alması üzerine Osmanlı yönetimine karşı direnç 

göstermişlerdi. Osmanlı Devleti 1524 yılında Mısır’ın refahı için İlk Osmanlı Mısır 

Kanunnamesi’ni hazırlamışsa da Kölemenler Batılı devletlerin desteğini arkalarında hissettiği 

için zaman zaman ayaklanmalar çıkararak Osmanlı yönetimine başkaldırmıştı. Mısır, 300 yıl 

boyunca İstanbul merkezden yönetilse de İngiliz ve Fransızların Tunus, Cezayir, Fas, Mısır ve 

Suriye’ye hâkim olma hayalleri bölgede huzursuzluğa neden olmuştu.564 

XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nin Batılı devletlere verdiği imtiyazlar kendi 

aleyhine döndü. Ayrıca Fransa’nın, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerine tek başına hâkim 

olma düşüncesi Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya’sı ve İngiltere’nin üçlü siyaset yapmasına neden 

olmuştu. Ancak Osmanlı Devleti Mısır’a hâkim olduktan sonra gerek idari ve gerekse askerî 

sisteminde değişiklikler yapmamış ve mevcut düzeni korumuştur. Dolayısıyla Fransa bundan 

rahatsız olmuş ve Osmanlı topraklarında bulunan tüccar ve din adamlarını kullanarak Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’yı sömürmek istemiştir. Osmanlı Devleti kuzeyde Çarlık Rusya’sı 

ile mücadele ederken güneybatı da Fransa ve İngiltere ile savaşıyordu. Fransa dostane ilişkiler 

içinde Osmanlı Devletini içten çöktürtmek isterken Çarlık Rusya’sı kendi çıkarları yönünde 

buna engel oluyordu. Ayrıca Mısır’daki Kölemenlerin sorun çıkarması Osmanlı Devleti’ni zor 

duruma düşürmüştü.565  

                                                           
564 Yüksel Çelik, “Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın Bâbıâlî’ye Karşı Tutumu ve 1836’da Kendisi İçin Hazırlanan 

Suikast Planı”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, İstanbul, 2009, s.78.; Michael Winter, idib., s. 95.  

565 BOA. HAT, 14 83 51, 12 16 Z, 29 1.  
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XVIII. yüzyıla gelindiğinde Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika havzasının hâkimiyeti 

ticaret yolları açısından çok önemli idi. Örneğin: Alman Filozof Gorttfried Wilhelm Leibnitz’in 

“Mısır’a hâkim olan bir devlet Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ticaret yollarına da sahip olur” 

ifadesi çok manidardır. Bu anlamda Fransa hükumetinin yayılmacılık politikası Osmanlı 

Devleti ile Fransa arasında gerginliyi beraberinde getirmişti.566  

Osmanlı Devleti, Fransa’nın bu yayılmacı politikasını önlemek adına İngilizlerle Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da işbirliği yaptı. Ayrıca İngilizlere karşı da Çarlık Rusyası ile de 

diplomatik ilişkilerini kesmedi. Çünkü Avrupalı devletlere karşı kendini güvene almak 

zorundaydı. Fransa ile Osmanlı Devleti ilişkilerinin çıkar amaçlı olduğunu geç anlayan Osmanlı 

Devleti için, Napolyon’un Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika çıkarması bu amacın kesin kanıtı 

niteliğinde olmuştur. Ayrıca Fransa, İngiltere ve diğer Avrupalı devletleri özgürlük ve istiklale 

davet ederken, yayılmacılık ve sömürgecilik politikasından vazgeçmiş değildi.567 Kendi 

çıkarları doğrultusunda yeni kolonyalist politika çerçevesinde Fransa, çevre ülkeleri istila 

gayretine girişti. Ekonomik ve stratejik bakımdan önemli gördüğü Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika, kara görünümünden kurtulmak isteyen Fransa’nın İngiliz ve Osmanlı Devletine karşı 

siyaseti açısından çok önemli idi. 

Bu doğrultuda Osmanlı topraklarında bulunan Fransız tüccarların sayıları arttıkça bu 

durum Osmanlı yönetimini endişelendiriyordu. 1722 yılında Osmanlı topraklarında bulunan 

Fransız tüccarlara vergi muafiyeti tanınmayacağı ve 1758’de elçilerin kendilerine atanan sayıda 

tercümanla yetinmeleri gerektiği talimatı verildi. 1786 yılında tüm elçiliklere gönderilen 

notada, tercümanlara berat verilmesi ancak tüccarlara ise verilmemesi Fransa yönetimine 

bildirilmişti. 26 Mart 1806 tarihinde Fransa’ya gönderilen notada, tercümanların görevleri 

dışında başka bir işlerle uğraşmaları hâlinde beratlarla tanınan ayrıcalıkların tanınmayacağı ve 

                                                           
566 Nicolas Turc, a g e., s. 125. 

567 Enver Ziya Karal, Selim III.’un Hatt-ı Hümâyunları, Ankara, 1942, s. 42. 
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tercümanlar hakkında tutuklama kararı verileceği açıklanmıştr.568 Zira Fransa bu notalara itibar 

göstermediği gibi elçiler ve tercümanlar istediği gibi Osmanlı topraklarında hareket etmişti.     

İstanbul-Paris arasında diplomatik çalışmalar devam ederken, aynı zamanda Fransa, 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikalarına devam etmişti. Fransız General 

Berthier, Osmanlı hâkimiyeti altında bulunan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki azınlıkları 

kışkırtma politikası yaparak bahsi geçen bölgede Osmanlı yönetimini itibarsızlaştırıyordu. 

Özellikle Yanya’daki Fransız Elçisi Pouqueville aracılığıyla Akdeniz’de bulunan azınlıkları 

Osmanlı yönetimine kaşı sürekli kışkırtmasına rağmen Osmanlı Devleti bölgenin huzuru için 

Fransa yönetimi ile diplomatik ilişiklerini artırmış ve İngiltere’nin araya girmesiyle iki devlet 

arasında olası savaş ertelenmişti.569  

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik yayılmacılık politikası Osmanlı-

Fransa ilişkilerine bu dönemde ciddi zarar verdi. Özellikle Batılı devletler İstanbul’un Osmanlı 

Devleti’nin hâkimiyetinde bulunmasını kabul edemiyorlardı. Bu bağlamda 1453 yılında 

İstanbul’un Fethi’nden sonra Osmanlı Devleti ile Avrupa devletleri arasındaki gerginlik 

evrensel boyuta ulaşmıştı. Ayrıca Fransız İhtilalinden sonra monarşik düzene karşı kurulan 

Dierktuvar yönetimi Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yaptığı çıkartama ile Osmanlı-Fransa 

ilişkilerine yeni boyut kazandırmıştı. Fransa’nın bu tutumunu Osmanlı Devleti tehdit olarak 

görmüş, İngiltere ve Çarlık Rusya’sı ile diplomatik ilişkilerini de tekrar gözden geçirmek 

zorunda kalmıştı.570   

  

                                                           
568 Yüksel Çelik, a g m., s.78. 

569 BOA. HAT, 156 6519 A, 1213 Za, 25 1.  

570 BOA. HAT, 154 6494, 1214 M, 03 1. 
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3.7. Osmanlı Eyaletleri üzerinde Fransa-İngiltere Mücadelesi 

 

İngiltere’nin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası XVI. yüzyılda Hindistan deniz 

ticareti ile gelişmişti. İngilizler bölgeye yönelik iki amaç doğrultusunda hareket etmişti.  

1) Ülke ekonomisine destek sağlamak için tekstil ürünlerini bölge pazarına ulaştırmak  

2) Doğudan getirilen ticari ürünlerden elde ettikleri karlarını artırmaktı.  

Bu anlamda İngiltere’nin bölgeye inmesi ve deniz ticaretine hâkim olmak istemesi 

Fransa-İngiltere arasındaki rekabetin başlangıcı olmuştu.    

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika çıkartmasından önce Osmanlı-İngiltere 

ilişkileri siyasal münasebetlerden ziyade 1583 yılında İstanbul Elçisi William Harborne’un 

girişimleriyle ticari amaçlar üzerine gelişmişti. Oysaki ilk Fransız elçisi bundan yetmiş sene 

önce İstanbul’a atanmıştı. İngiliz elçi Osmanlı-İngiliz ilişkilerinde çok önemli bir siyasi ve 

ticari açığı kapatmak için çaba sarf ediyordu. Ancak bunu yaparken Fransızların dikkatini 

çekmemek için İngiltere’den gelen tüccarlara yerel kıyafetler giydiriyordu.571  

XVI. yüzyıldan itibaren başlayan Osmanlı-İngiltere ticari ilişkileri XVIII. yüzyılın 

sonuna gelindiğinde siyasi boyut kazanmıştı. Özellikle Osmanlı-Rus Savaşı’nda ara buluculuk 

yapan İngilizler, kuzeyde güçlenen Çarlık Rusya’sının Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya 

inmesini kendileri için tehlike olarak gördüğünden Osmanlı Devleti’ne destek vermişler ve bu 

durum Avrupa devletleri arasında kendisilerine rakip olarak gördükleri Fransa ile aralarında 

büyük çekişmelere yol açacaktı.572  

Öte yandan Amerika’daki müstemlekelerini İngilizlere kaptıran Fransa, Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’ya bir an önce hâkim olmak istiyordu. Özellikle Hindistan ticaret yollarını ele 

                                                           
571 Nemci Ülker, “XVIII. Yüzyılda Mısır ve Cezayirli Gazi Hasan Paşa’nın Mısır Seferi”, Tarih İncelemeleri 

Dergisi, İzmir, 1994, s. 25. 

572 Faruk Bilici, a g e., s. 56. 
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geçirerek İngilizleri kara kıtasına hapsetmek düşüncesindeydi. Dolayısıyla Fransa, Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya çıkarma yapmadan önce bölgenin tarihi, kültürü ve sosyal yapısı 

hakkında incelemeler yaptırmış ve özellikle yerel halkın ne kadarının Müslüman olduğu 

hakkında bilgi toplayarak hareket etmişti. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik yeni bir 

tehlike dalgasının geldiğini duyan İngiltere, hiç vakit kaybetmeden Amiral Horatio Nelson 

komutasındaki donanmayı bölgeye yönlendirmişti.  

İngiltere, Fransız kuvvetlerine karşı Osmanlı Devleti ile işbirliği yapılmasının hem 

Hindistan ticaret yolları açısından daha uygun olacağını, hem de Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’daki Osmanlı kuvvetlerinden faydalana bileceğini düşünüyordu.573 İngiliz donanması 

24 bin ve Osmanlı donanması ise 40 bin askeri birleştirerek bu coğrafyalara yayılmak isteyen 

Fransızlara karşı mücadele vermişti.574 

Fransızlar Tulon’dan ayrıldıktan itibaren İngilizlerin onları takip ettiklerini bildiği için 

İskenderiye Limanı önünde güçlü bir savunma kurdular. Dolayısıyla İngiliz ve Osmanlı 

donanması İskenderiye Limanı’na yaklaşamamıştı. Ayrıca kış mevsimi olduğu için birkaç gün 

denizin sakinleşmesini bekledikten sonra 8 Mart 1801 tarihinde Ebuhır Limanı’ndan 

Fransızlara karşı bir çıkarma yapmıştılar.575 Fransız General Friban komutasındaki 1.500 kişilik 

askerî kuvvet, İngilizlerin karaya çıkmasını engellemek için saldırıya geçmişti. Çok ilginçtir ki 

iki Avrupalı devlet kendi menfaatleri için Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yüzlerce masum 

insanın hayatını yok sayarak kendi ülkelerinden kilometrelerce uzakta birbirileriyle 

savaşıyorlardı. Fransız kuvvetler önüne geçen her şeyi yakıp yıkıyorlardı. Fransızlar yerel halkı 

                                                           
573 BOA. HAT, 34 1728, 1211 B, 22 1. 

574 Faruk Bilici, a g e., s. 79. 

575 Leo Gershoy, a g e., s. 257.  
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da İngilizlere karşı savaşmaya teşvik etseler de İngiliz kuvvetleri karşısında ciddi kayıplar veren 

Fransız kuvvetleri iç bölgelere kaçmak zorunda kalmıştı.576 

Bu olay üzerine Fransız yönetimi Osmanlı Devleti’ni yanına çekmek için Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’ya yönelik yayılmacı politikasının olmadığını ancak bu hamlenin yalnızca 

İngilizlerin Ortadoğu’daki hâkimiyetine karşı olduğunu Paris’teki Osmanlı elçisine bildirmişti. 

Ancak Osmanlı yönetimi olayın ne kadar tehlikeli bir boyutta olduğunun farkındaydı. 

Dolayısıyla Osmanlı Devleti Fransızlara karşı İngilizlerle birlikte mücadeleye girmişti. 

Osmanlı-İngiliz kuvvetlerinin Mısır limanlarına girmesini önlemek için Fransız General Lanul 

tüm kuvvetlerini limanlara konuşlandırmıştı. Limanlara konuşlanan Fransız kuvvetler, İngiliz 

kuvvetlerini beklemeye başlamış ve Madiye tarafından ilerleyen Osmanlı-İngiliz birliklerine 

aniden baskın yapmışlardı. Fransız General Lanus, Osmanlı-İngiliz kuvvetleri karşısında ağır 

kayıplar verdiğini görünce geri çekilmek durumunda kalmış ve bu çatışmada her iki taraftan da 

yaklaşık 2 bine yakın asker telef olmuş ve yüzlerce insan yaralanmıştı.577 

Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki topraklarını korumak için 

İngiltere’ye her konuda destek verilmesi konusunda söz vermişti. Bu doğrultuda Madiye’de 

Fransızlara karşı savaşta yaralanan İngiliz askerler İskenderiye’deki Osmanlı birliklerine 

getirilerek tedavi ettirilmişti. Ayrıca İngiliz kuvvetlerinin yiyecek ve lojistik ihtiyaçları da 

Kıbrıs Muhassıllığı tarafından karşılanmıştı. Osmanlı-İngiliz ittifakına karşı başarısız olan 

Fransa, yenilgiyi kabul ederek Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’dan şimdilik ayrılmak zorundan 

kalacaktı. Ancak bu defa da Osmanlı Devleti, İngilizlerin bölgeye yerleşmesi tehlikesiyle karşı 

                                                           
576 Piers Mackesy, a g e., s. 25.  

577 BOA. HAT, 162 6735 F, 1213 M, 29 1.; Enver Ziya Karal, a g e., 1938, s. 38. 
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karşıya kalmıştı. İngilizler, Fransızlara karşı savaş esnasında Kıbrıs’ın stratejik bir konumda 

olduğunu görmüş ve bahsi geçen bölgeyi elde etmek için çalışmalara başlamıştı.578  

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika kıtası açısından Mısır’dan sonra stratejik bir konuma 

sahip olan Kıbrıs, İngiltere için çok önemli bir üst olarak değerlendiriliyordu. Çünkü Hindistan 

ticaret yollarının güvenliğini sağlayacak ve Çarlık Rusyası’nın Ortadoğu’ya inmesini 

engelleyecekti.  Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da İngiliz ve Fransız rekabeti bölgeye hâkim 

olmak isteyen Almanya ve Çarlık Rusya’sı tarafından da tehdit olarak görülüyordu. Almanya 

ve Çarlık Ruysa’sının bir güç olarak doğması endişesi İngiltere ile Fransa arasındaki gerginliği 

giderecekti.579  

 

  

                                                           
578 Yüksel Çelik, “Siyaset-Nasihat Literatürümüzde Nadir Bir Tür: Mısır’ın İşgali Üzerine III. Selim’e Sunulan 

Tesliyetnâme”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Sayı-22,  İstanbul, 2010, s. 96. 

579 Metehan Sarıgöllü, a.g.e., s. 38. 
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3.8. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Artan Osmanlı-Fransız Gerilimi 

 

XVI. yüzyılda Avrupa’da yaşanan iç karışıklıklar Fransa-Osmanlı siyasi ve askerî 

münasebetlerinin gelişmesine neden oldu. Osmanlı-Fransız ilişkileri XVII. yüzyıla kadar 

sorunsuz olarak devam etmişti. Bu süre zarfı içinde Fransa, siyasi ve ekonomik olarak Osmanlı 

Devleti’nin desteğini her alanda görmüştü. Fakat Fransa’nın, tanınan kapitülasyonları diğer 

Avrupalı devletlere karşı tehdit olarak kullanması Osmanlı-Fransa ilişkilerinde gerginliğe 

neden olacaktı.   

XVIII. yüzyıla girdiğimiz dönemde Osmanlı Devleti, kuzeyden Çarlık Rusya’sı ve 

batıdan Avrupalı devletlerin baskıcı politikası ve kendi içindeki anlaşmazlıkların sonucu 

gerilemeye ve zayıflamaya başladı. Fransa, Çarlık Rusya’sının baskılarına rağmen Osmanlıya 

yardım etmiş, karşılığında kendi çıkarları doğrultusunda ikili politikalarını genişletmiştir. 

Osmanlı Devleti, hem kuzeye hem de Batıya karşı denge politikası yaparak eski gücünü 

kazanmaya çalışıyordu. Fakat Fransa’ya verilen imtiyazlar, Osmanlı topraklarında batılı 

misyonerlerin güçlenmesine neden olacaktı. Fransa ile Osmanlı Devleti arasındaki dostane 

münasebetler Fransız İhtilali’yle beraber zayıflamış ve Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

çıkarmasıyla ikili ilişkiler sekteye uğramıştı.  

Fransızlara göre Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya çıkarma yapılması zorunlu olmuş, 

çünkü İngiltere’nin sömürge siyasetinin engellenmemesi durumunda Fransa ve Osmanlı tehlike 

ile karşı karşıya kalacaktı. Dolayısıyla Fransızlar kendilerini haklı olarak görüyorlardı. Fakat 

Osmanlı Devleti’nin yurt dışı elçileri yeterli raporlar gönderemeyince ikili ilişkilerde sıkıntılar 

doğmaya başlamıştı. Özellikle yabancı ülkelerin Osmanlı Devleti’ne yönelik politikaları tam 

anlaşılmayınca Mısır örneğindeki gibi ciddi problemlere neden olmuştu. Neticede Fransızların 

Mısır’ı işgal etmesiyle resmen iki ülke arasında savaş başlamıştı.580  

                                                           
580 Yaşar Demir, a g m., s. 141. 
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Osmanlı Devleti Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika topraklarına saldıran “kadim dost” 

dediği Fransa’ya karşı nasıl önlem alacağını düşünürken İngiltere’den gelen ittifak talebi 

Osmanlıyı rahatlatmıştı. İngiltere’ni yanına alan Osmanlı Devleti, Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’daki topraklarına saldıran Fransız kuvvetlerine karşı bölgedeki Osmanlı kuvvetlerini 

harekete geçirdi. Bu arada Fransızlar Osmanlı kuvvetlerinin kararsızlık durumundan 

faydalanarak Cize’deki kuvvetlerini bir araya getirdiler. Fransız kuvvetlerinin başında bulunan 

General Kleber hiç vakit kaybetmeden Osmanlı kuvvetlerine karşı top ateşine başladı. Kölemen 

birliklerin başında olan Murat Bey, Fransız ordusunun kalabalık olduğunu Nasuh Paşa’ya 

söylemesine rağmen Fransız kuvvetlerinin söylendiği kadar kalabalık olacağına ihtimal 

verilmemiş ve saldırıya geçilmişti.581 Bu sırada Paris’ten gelen İngiltere-Osmanlı ittifak 

haberleri General Kleber’le Napolyon arasındaki gerginliği gidermiş ve tekrar bahsi geçen 

ittifaka karşı savaşmaya devam etmişti. 

Fransız kuvvetlerinin direnişi Osmanlı kuvvetlerini endişeye itmişti. Fakat Nasuh Paşa 

yerel halkın da desteğini alınca Nil Nehri’ne doğru ilerlemeye başlaması bu endişeleri 

gidermişti. Nil Nehri’ne yakın bir yerde karşı karşıya gelen Kleber kuvvetleri ile Nasuh 

birliklerinin şiddetli çatışmasının ardından yenildiğini gören Kleber, Uci ve Dragon birliklerini 

de yardıma çağırmıştı.582 Osmanlı kuvvetleri karşısında sürekli kayıp veren Kleber, savunma 

açısından iyi gördükleri Metriye’yi Osmanlı birliklerine kaptırmamak için General Reynier’in 

komutasındaki birlikleri oraya yönlendirdi. Fakat Fransız kuvvetleri Metriye’ye varmadan 

Osmanlı kuvvetleri tarafından yolda imha edildi. Buna rağmen Fransız General Reynier ve 

General Friban kuvvetleri birleşince Nasurullah Paşa komutasındaki Osmanlı kuvvetlerini 

                                                           
581 Faruk Bilici, idib., s. 89. 

582 BOA. HAT, 164,  68 31, 1216,  Z 29 1.  
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bozguna uğrattı. Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesini gören Fransızlar Mısır’ın güneyine 

doğru ilerlemeye devam etmiştiler.583 

Mısır’ın güneyine doğru ilerleyen Fransızları durdurmak isteyen Osmanlı kuvvetlerinin 

Serkus ve Merc köyleri arasında Fransız kuvvetleri ile girdiği karşılıklı çatışmalarda büyük 

kayıplar veren Osmanlı kuvvetleri geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Geri çekilme esnasında 

Fransız kuvvetlerinin mermi yağmuruna yakalanan Osmanlı kuvvetleri zor durumda kalmış, 

daha ağır kayıplar vermişti.584 Bu durum karşısında Salahi’ye doğru yönelen Nasuh Paşa, 

Fransızlar tarafından takip edilmiş ve neticede yeniden karşılıklı çatışmalar yaşanmıştı.   

Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yaşanan çatışmalar yerel halkı üzerinde derin korku 

hissi uyandırmıştı. İki taraf arasında yaşanan çatışmalardan en çok yerel halk zarar görüyordu. 

Fransız kuvvetler önlerine geçen ne varsa katlederek ilerliyor bu da Mısır halkı üzerinde derin 

acılar bırakıyordu. Osmanlı Devleti bu vahşice soykırıma sebep olan ve hatta yerel halka çok 

zarar veren Fransız kuvvetleri durdurmak için General Kleber’e barış teklifinde bulundu. 

General Kleber bu barış teklifini kabul etmiş ancak Kölemenlerin Mısır’ı terk edeceği şartını 

ileri sürmüştü. 

Osmanlı kuvvetleri ilk başta bu şartı kabul etmemişlerse de daha sonra Fransız 

kuvvetlerinin yerel halka ve şehre verdiği zararların giderek arttığını görünce kabul etmek 

durumunda kalmışlardı. Osmanlı kuvvetlerinin bu şartı kabul etmesindeki amaç yerel halkın 

çok zarar görmemesi idi. Özellikle Fransız kuvvetlerin kadınlara ve çocuklara verdiği zararlar 

kabul edilir değildi. Dolayısıyla Mısır halkını korumak isteyen Osmanlı kuvvetleri Fransızları 

durdurmak için tüm barış yollarını denemişti.585 

                                                           
583 Yüksel Çelik, idib., s. 102. 

584 Henry Laurens, Les Origines İntellectuelles De L’Expédition D’Egypte: L’Orientalisme Islamisanten France 

1698-1789, Editions Isıs, Fransa, 1987, s. 81. 

585 Henry Laurens, idib., s. 88. 
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Fransızlar tarafından katledilen yerel halk çaresizlik içinde yardım bekliyordu. Artık 

Mısır Fransızlar tarafından zorla kontrol altına alınmıştı. Özellikle savaşta kaybettikleri 

zararları yerel halktan savaş tazminatı olarak talep ediyorlardı. Murad Bey, yerel halkın zarar 

görmemesi için Kleber’e dört bin koyun göndererek halka zarar vermemesini istedi. 

Fransızlarla yerel halk arasındaki pazarlık devam ederken Osmanlı Devleti tarafından 

gönderilen 70 parçalık ticaret gemisi İskenderiye Limanı’na varmıştı. Bu haberi alan Kleber 

limana giderek tüm mallara el koymuştu.586 

Mısır’da zor günler geçiren Fransız birliklerinin yerel halktan aldığı savaş tazminatı ve 

limanda ele geçirdiği Osmanlı malları Kleber’i rahatlatmıştı. Maddi olarak kaynak elde eden 

Fransızlar tekrar Osmanlı birliklerine saldırmayı düşünüyorlardı ve bu sebeple de savaşta 

kaybettiği askerlerinin yerine Siyahi Kıpti Hristiyanlarını alarak ordusunu güçlendirmeye 

çalışıyordu.587 

Osmanlı Devleti ve yerel halktan istediği savaş tazminatı İngilizlerce abartılı ve gereksiz 

değerlendirilmiş ve onları Fransızlara karşı iş birliği için harekete geçirmiştir. Osmanlı-İngiliz 

iş birliğini duyan Fransızlar Mısır’dan ayrılmayı düşünmeye başlamışlar. Osmanlı-İngiliz 

kuvvetlerinin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik askeri iş birliği Fransızları ciddi 

şekilde endişelendirmiştir. Özellikle yerel halkın da bu ikili ittifaka destek vermesi Fransız 

kuvvetlerinin yenilmesine neden olmuştur. Osmanlı Devleti bu durumu kendi lehine çevirmeyi 

başaracaktı.   

 

  

                                                           
586 Al-Djbarti, a g e., s. 256.  

587 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, “Selim III.ün Veliaht iken Fransa Kralı Louis XVI ile Muhabereleri”, Belleten, c. II, 

Sayı-6, 1938., s. 196. 
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3.9. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve KuzeyAfrika Siyasetinde III. Selim’in Tutumu 

 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika çıkarması ve yayılma politikası deşifre 

olunca Osmanlı Devleti tüm alanlarda yenilikler yapmaya başladı. Dönemin padişahı III. Selim, 

kuzeyde Çarlık Rusya’sı ve Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Fransa ve İngiltere ile barış 

yaptıktan sonra ülke içinde reform programı “Nizamı Cedit” yani “yeni düzen” olarak da 

bilinen yeniliklerin yapılması talimatını verdi. Osmanlı Devleti “Nizamı Cedit” programını ilk 

olarak askerî alanda başlattı. III. Selim şehzadeliği döneminde de batıdaki yeniliklerin 

yapılmasını sürekli dile getirmişti. Hatta babası III. Mustafa ve amcası I. Abdülhamit’in de 

“Nizamı Cedit” yani yenilikler yapılması taraftarı olduklarının da bizzat şahidi olmuştur. 

Dolayısıyla İngiltere ve Çarlık Rusya’sının Ortadoğu’ya hâkim olma politikası Osmanlı 

Devleti’nde yenilik yapma ihtiyacı doğurmuş ve Fransa’yla iş birliği yapmak mecburiyetinde 

kalınmıştı.588  

Ayrıca III. Selim Batıdaki gelişmeleri şehzadelik döneminden itibaren takip etmiş, 

zaman zaman da XVI. Louis’le batıdaki yenilikler hakkında mektuplaşarak bilgi almıştı.589 III. 

Selim’in yazdığı mektuplarda Batıda askerî alandaki yenilikler ve deniz kuvvetleri hakkında 

bilgi talep etmesi dikkat çekicidir.  

Fransa’daki yeniliklerden haberdar olmak istemesindeki temel amaç ileride yapacağı 

yenilikler idi. İkinci amacı ise Osmanlı Devleti’nin dış politikasını geliştirmek istemesi idi. 

Özellikle Çarlık Rusya’sının Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya inmesi konusunda Avrupalı 

                                                           
588 Shaw Staford J., Between Old and New, The Ottoman Empire Under Sultan Selim III. 1789-1807, Harvard 

University Press, Cambridge, 1971, s. 33. 

589 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, a g m., s. 199. 
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devletleri yanında bulundurarak “denge” politikası yapmış ve kuzeyden gelecek tehlikeyi 

önlemişti.590 

Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya çıkarma yaptığı zamanda Osmanlı Devleti 

padişahı III. Selim idi. Bu tarihlerde nüfus ve toprak açısından en büyük devlet olarak 

biliniyordu. Üç kıtada söz sahibi olan Osmanlı Devleti, yüz ölçümü yaklaşık 12.000.000 km2, 

35.350.000 nüfusu ile en büyük güce sahipti. Ancak Avrupa’da gelişen demokrasi Osmanlı 

Devleti’nin içinde bulundurduğu birçok milletlerin ve azınlıkların ayaklanmasına neden oldu. 

Demokrasi kavramı adı altında Batılı devletlerin kışkırtması ile ayaklanan azınlıklar Osmanlı 

Devleti’nin zayıflamasına neden oldu.591 III. Selim, devletin eski gücünü toparlaması için Batılı 

devletlerle ilişkilerini güçlendirmek istiyordu. En büyük hedefi devleti korumak, geliştirmek ve 

yeni reformlar yaparak daha güçlü bir duruma getirmek idi.  

III. Selim devlet içinde yenilikler yapmakla beraber Çarlık Rusya’sı ve Avusturya’ya 

karşı kaybettiği savaşın yaralarını kapatmaya çalışıyordu. Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya’sının 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya inmesini engellemek için tüm yolları deniyordu. Osmanlı 

Devleti’ne karşı açık bir şekilde savaş başlatmıştı. Bu durum karşısında III. Selim, Avrupalı 

devletlerin desteğine ihtiyaç olduğunu düşündü. Özellikle Avrupalı devletler arasında yaşanan 

ekonomik çıkar çatışmalarını kendi lehine çevirmek için Fransa ile diplomatik ilişkilerini 

geliştirmek istemişti.592  

Avrupalı devletlerin Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik yayılmacı politikalarını 

ve Çarlık Rusya’sının Karadeniz ve Akdeniz’e hâkim olma politikalarını şehzadeliği 

döneminde fark eden III. Selim, reformlar yapmak için girişimlerde bulunmuştu. Avrupalı 

devletleri arasında Osmanlı Devleti’ne yakınlığı ile bilinen hatta Barbaros Hayretin Paşa’nın 

                                                           
590 Kemal Beydilli, “Selim III.”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Cilt-28, 2001, s. 127-135.  

591 M.A.Ubucini, Lettres Sur La Turquie, Cilt-I., Khartala, Paris, 1851, s. 46. 

592 Orhan Koloğlu, a g m., 1999, s. 14. 
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önderliğinde iki devletin Marsilya önlerinde savaştığını hatırlarsak Osmanlı Devleti’ne en 

yakın Fransa olarak değerlendirilmekteydi. Kuzeyden ve batıdan gelecek tehlikelere karşı III. 

Selim Fransız kralı ile yazışmalar yaparak destek istemişti.593  

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki ticaret yollarına hâkim olan İngiltere, Fransa ile 

Osmanlı Devleti’nin yakınlaşmasını istemiyordu. Bu bağlamda İngiltere, Çarlık Rusyası ile 

diplomatik ilişkiler kurarak Osmanlı Devleti’nin yanında olduğunu bildirmişti. Fakat III. Selim, 

Rusya ve İngiltere’nin samimiyetine güvenmediği için Fransızlarla gizli yazışmalarda 

bulunarak ilişkilerini devam ettirmişti.  

Bu dönemde Osmanlı Devleti ile Fransız ilişkilerinde önemli misyon yüklenen 

Choiseul-Gouffier’in İstanbul elçisi olarak atanması ikili ilişkilerin daha da güçlenmesine 

neden olmuştu. III. Selim’in, Fransa kültürüne ve Fransa’daki yeniliklere ilgisi olduğunu bilen 

Gouifferi, bunu Fransa lehine kullanmağa başladı. Özellikle Çarlık Rusya’sına karşı yapılacak 

iş birliği konusunda Osmanlı Devleti’nin yanında olacağını vurgulayarak III. Selim’in 

Fransa’ya olan ilgisini çekmeye çalışmıştı.594 

Fransa ve Osmanlı Devleti arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirmek için III. Selim 

tarafından Fransa elçisi olarak İshak Bey atandı. İstanbul Elçisi Gouffier, Osmanlı Devleti’nin 

eski gücünün olmadığını ve bunu kendi lehlerine çevirebileceklerini dönemin Başbakanı 

Montmorin’e bildirmişti. Dolayısıyla III. Selim’in Fransa hayranlığı Osmanlı aleyhine 

dönüşmüştü. Ancak III. Selim, Avrupa’daki askerî yenilikleri iyi bilen Baron de Tott’dan 

faydalanmak için İshak Bey’i görevlendirmişti. III. Selim, İshak Bey’i Fransa’ya elçi olarak 

görevlendirirken Kral XVI. Louis ve Montmorin’e yazmış olduğu mektupları da göndermiş, 

Osmanlı Devleti ile Fransa ilişkilerini düzelterek batıdaki yenilikleri öğrenmek istemişti.595 

                                                           
593 Robert Mantran, Histoire De L’Empir Ottoman, Khartala, Paris, 1989, s. 421. 

594 Henry Laurens, a g. e., s. 189.   

595 Faruk Bilici, a g e., s. 121.  
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III. Selim ile XVI. Louis arasındaki mektuplaşmalar Osmanlı Devleti ile Fransa 

dostluğunun eskiye dayandığını ve Çarlık Rusya’sına karşı iş birliği içinde hareket ederlerse iki 

devletinde yararına olacağını ifade ediyordu. Sultan Selim, dönemin Fransa Başbakanı 

Montmorin’e yazdığı mektupta ise Çarlık Rusya’sına karşı nasıl önlemler alınabileceğine dair 

bilgi veriyor ve Osmanlı Elçisi İshak Bey’in taleplerinin önemsenmesini ve gereken 

yardımların yapılmasını söylemişti.596 

Fransa Kralı XVI. Louis, III. Selim’e yazdığı 29 Mayıs 1787 tarihli mektubunda 

Osmanlı Devleti ile Fransa dostluğuna verdiği önemi gösteriyor ve ikili ilişkilerin 

güçlendirilmesi gerektiğini söylüyordu. Fakat Çarlık Rusya’sına karşı düzenlenen sefer 

sırasında Fransa’dan yardım talep eden III. Selim, XVI. Louis’den olumsuz cevap alınca hayal 

kırıklığına uğramıştır. Ancak XVI. Louis Osmanlı topraklarındaki ticari çıkarlarına zarara 

uğramaması ve Osmanlı-Fransa ilişkilerinin bozulmaması için askerî alanda yardım yapacağını 

ancak biraz zaman ihtiyacı olduğunu söyleyerek bir nebze de olsa III. Selim’in gönlünü almaya 

çalışsa da bu tarihten sonra Osmanlı yönetimini Fransa’ya karşı tutumu değişmişti.597 

Osmanlı Devleti, Fransa’dan istediği desteği alamaması üzerine bu durumu kendi lehine 

çevirmek için Ortadoğu’ya inmeyi düşünüyordu. Ancak Osmanlı Devleti bu durumun tehlikeli 

boyutunu önceden sezdiği için İsveç ve Prusya’dan destek istemişti. Ayrıca III. Selim de XVI. 

Louis ile mektuplaşmaları sayesinde geçte olsa Avrupa’nın gerçek yüzünü öğrenmişti.  

III. Selim, Çarlık Rusya’sına karşı önlemler alırken güneyde Napolyon’un Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika açılımıyla karşı karşıya kalmıştı. Özellikle Napolyon’un iktidar 

sürecinde Osmanlı-Fransız ilişkilerinde ciddi sorunlar yaşanmış ve Osmanlı topraklarındaki 

Fransız tüccarların azınlıkları kışkırtması ve hatta Osmanlı aleyhinde isyanlar çıkartmasına 

                                                           
596 M.A. Ubucini, idib., s. 52. 

597 Şenay Özdemir Gümüş, “Napolyon’un Mısır’ı İşgali Sırasında Osmanlı Topraklarındaki Fransızlar”, 

Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı-9, Mersin, 2013, s. 252. 
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rağmen iki devlet arasında savaş olmamış, ilişkiler “kadim dost” anlayışı içinde sürdürülmeye 

çalışılmıştı.598 Fakat, Fransa’da gelişen “Fransız İhtilali” Osmanlı-Fransız ilişkilerinde 

duraklamaya neden olmuştu. Osmanlı Devleti Avrupa’daki gelişimler karşısında ve Fransa’nın 

kendi monarşilerine karşı savaşında tarafsız olduğunu söylüyordu. Bu gelişmelere rağmen 

Fransa, Osmanlı Devleti ile ilişkilerini sürdürmeye çalışıyordu. XVIII. yüzyılın sonuna doğru 

Fransa, Avusturya ve Rusya’ya karşı başlattığı savaşta başarılı olmuş, Osmanlı Devleti’ni 

karşısına almamak için dostane ilişkilerine devam etmişti.599 

Fransa’nın bu başarısı diğer Avrupalı devletleri rahatsız etti. Avrupalı devletlerin 

Fransa’ya uyguladıkları yaptırımlara karşı Fransa, Osmanlı Devleti’nin yanında olmasını 

istiyordu. Özellikle Fransız Elçi Semonville, Osmanlı hükümetine Avusturya hakkında yalan 

bilgiler vererek Fransa’yla iş birliği yapılmasını teklif ediyordu. Bu olaylar üzerine III. Selim 

“Osmanlı Devleti’nin güvenliği için Elçi Semonville’in İstanbul’dan uzaklaştırılması gerkiyor. 

Özellikle bu durum Avusturya’nın işine gelecekti.” demiştir.  Ancak Fransa’yla ilişkilerinin 

bozulmasını istemeyen III. Selim yeni elçi atanana kadar Semonville idare etme kararı almıştı. 

Osmanlı Devleti, elçi Semonville’nin yerine eski İstanbul Fransız elçisi olan Antoine Fonton’un 

tekrar atanmasını istiyordu. Çünkü Antoine Fonton’nun elçilik yaptığı dönemde tüm Avrupalı 

devletlerle iyi ilişkiler içinde olmuştu.600  

Osmanlı topraklarında elçilik yapan diğer Avrupalı devletler Fransız Elçi Semonville’in 

bir an önce İstanbul’dan gönderilmesini istiyorlardı. 6 Haziran 1793 yılında Semonville’nin 

yanlışlarını telafi etmek ve Fransa-Osmanlı ilişkilerini tekrar güçlendirmek için Descorches elçi 

olarak görevlendirilmişti. Fransa’ya karşı ittifak kuran Avrupalı devletlerin saldırısına karşı 

                                                           
598 BOA, M F B, 455. 

599 Şenay Özdemir Gümüş, idib., s. 259. 

600 Pınar Buyukyarin, Yabancıların Türkiye’de Taşınmaz Mal Edinmeleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2010, s. 38. 
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Fransız Elçi Descorches seyahat boyunca kendisini tüccar gibi göstererek yolculuk yapmıştı. 

Fransız elçi tüccar kılığında olmasına rağmen Bosna’da iki aya yakın gözetim altında tutulmuş 

daha sonra Fransız hükumetinin devreye girmesiyle serbest bırakılmıştı. İstanbul’a gelen Elçi 

Descorches’in ilk işi Fransız tüccarlarla toplantı yapmak olmuştu. Fransız tüccarların bir araya 

gelmesi Çarlık Rusya’sını tedirgin etmişti.601 

Fransız hükumeti Elçi Descorches’a iki önemli misyon vermişti. Bunların ilki yeni 

kurulan hükümetin Osmanlı Devleti tarafından resmen tanınması idi. Diğer misyonu ise 

Fransa’ya karşı savaş ilan eden devletlere karşı Osmanlı Devleti’nin yanında olması için ikna 

çalışmaları olacaktı. Fakat Çarlık Rusya’sı ve Osmanlı Devleti arasındaki gerginliğin artması 

üzerine Descorches görevini icra etmeden ülkesine dönmek zorunda kalmıştı. Avrupalı 

devletlerin Fransa’ya karşı başlattığı ittifak çalışması yeni kurulan Fransa Cumhuriyetinin 

tanımasına fırsat vermemişti. Osmanlı Devleti, Avrupalı devletlerini ve Çarlık Rusya’sını 

karşısına almak istemiyordu. Ancak Prusya hükumetinin Fransa Cumhuriyetini tanımasına 

binaen Osmanlı Devleti de yeni kurulan Fransa hükumetini tanıdı.602 

Osmanlı Devleti tarafından resmen tanınan yeni Fransa hükümeti iki ülke arasındaki 

dostluğu ilerletmek için Büyükelçi Raymond Verninac’ı İstanbul’a atadı.603 Yeni atanan 

Fransız elçi Osmanlı hükumeti ile görüşmeler yaparak Çarlık Rusya’sına karşı savaşta 

Fransa’nın yanında olması için sarayda ikna çalışmalarına devam ediyordu.604 Fakat yeni 

savaştan çıkan Osmanlı Devleti tekrar yeni bir savaşı kaldıracak güçte değildi. Buna rağmen 

III. Selim Çarlık Rusya’sının Ortadoğu’ya inme politikasını bildiği için Fransa’yla ilişkilerinin 

                                                           
601 Ercümend Kuran, idib., 1968, s. 57. 

602 Robert Mantran, a g e., s. 79.  

603 Ercümend Kuran, idib., s. 72. 

604 MAE. Corespondance Turque, C. 198.; Ayrıca bkz…, Jonquere De La, Histoire De L’Empire Ottoman 

Depuisson Origine Jusqu’à Nos Jours, Paris, 1914, s. 122.  
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bozulmasını istemiyordu. Dolayısıyla denge politikası gereği Fransa ve Çarlık Rusya’sına karşı 

mesafeli durmak zorundaydı. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı-Fransa arasında dostluk anlaşması 

hazırlanmıştı.605  

Fakat Elçi Verninac’ın Fransız hükumeti tarafında geri çağrılması üzerine anlaşma 

yapılamamıştı. Geri çağrılan elçinin yerine atanan General Aubert-Dubayet iki ülke arasındaki 

ilişkileri güçlendirmek için politikalar üretmeye çalışmıştı. 

Fransa’nın yeni İstanbul Elçisi General Aubert-Dubayet askerî eğitim aldığı için III. 

Selim tarafından sarayda ağırlanarak Avrupa’daki askerî yenilikler hakkında bilgi talep 

edilmişti. Çünkü yıllardır Avrupa’daki yenilikleri öğrenmek için çaba sarf ediyordu.  

Dolayısıyla yıllardır hayalini kurduğu Nizam-ı Cedid ordusunu oluşturmak için fırsat 

doğmuştu. İstanbul’a gelen Fransız topçu ustalarının desteği ile ordusunu Avrupa’daki modern 

silahlarla donatmayı başarmıştı. Buna ilave olarak eski mühendishaneleri Avrupa’daki askeri 

yenliklere uygun hale getirilmişti606. Ayrıca Fransız elçi General Aubert-Dubayet ve ekibi 

tarafından Osmanlı subaylarına askeri eğitim verilmiş ve Fransız ustaların isyan çıkarmaları 

ihtimaline karşı III. Selim’in talimatıyla ülkelerine geri gönderilmişti.607 

Osmanlı-Fransa arasında bu gelişmeler yaşanırken, Fransa kendi içinde Directoire ve 

kral yanlıları olarak çatışma içindeydi. Fransa hükumeti bu isyanları bastırmak için Napolyon 

Bonaparte’ı görevlendirdi. Kısa bir sürede isyanları durduran Napolyon bir anda ülke kurtarıcısı 

olarak görülmüş ve hükümet tarafından takdir edilmişti.608 Napolyon’un ülke yönetimine tekrar 

gelmesiyle birlikte Osmanlı Devleti ile Fransa arasında yeni diplomasi ilişkileri gelişmiştir. 

                                                           
605 MAE. Correspondance Turquie, C. 196.  

606 Jonquiere De La, a g e., s. 192. 

607 Hasan Şahin, “Doğu Sorunu Çerçevesinde Osmanlı-Fransız İlişkileri, Başlangıçtan Paris Barışına Kadar” 

1856, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Erzurum, 2009, s. 293. 

608 Kamil Çolak, a g e., s. 154. 
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Özellikle Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Fransa’yla olan diplomasi ilişkisi 

“karşılıksız diploması” olarak sürerken, Napolyon’dan sonra “karşılıklı diplomasi” ilişkisine 

dönüşmüştür. İki devlet arasındaki değişen bu ilişkiler III. Selim’in, Fransa’yla olan güveni 

azalmış ve Fransız İhtilali olduğu zaman tarafsızlığını Fransa’ya iletmiştir. Ayrıca Osmanlı 

Devleti III. Selim dönemine kadar batıya karşı ön yargılı bir siyaset izlemiştir. Ancak Çarlık 

Rusya’sının Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttüğü baskıcı siyaset, III. Selim’i denge siyasetine 

yönelmesine zorlamıştı.609 

III. Selim dönemine kadar Osmanlı-Fransa arasındaki diplomasi ilişkilerine 

baktığımızda ticaret ilişkilerinin ön planda olduğunu görüyoruz. Fakat Napolyon’un Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya çıkarma yapması Osmanlı-Fransa arasındaki diplomasi ilişkilerini 

değiştirmiş ve çıkar politikası ortaya çıkmıştır. Özellikle Fransa’nın Avrupa’ya hâkim olması 

diğer Avrupalı devletlerin tepkisine neden olmuştu. Ayrıca Fransa’nın Ortadoğu’ya yayılması 

İngiltere ve Çarlık Rusya’sının da tepkisine neden olmuştu. Bu bağlamda III. Selim gerek 

Fransa ile olan ilişkilerini gerekse Çarlık Rusya’sı ile olan ilişkilerinde de denge politikası 

izlemeyi tercih etmişti.610  

 

3.10. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Politikasında Suriye  

 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya çıkarma yaptığı tarihten itibaren 

Avrupalı devletler ve Osmanlı Devleti iş birliği politikasına gitmişlerdir. Bu durum III. Selim’i 

ciddi olarak endişelendirmişti. III. Selim’in İngiltere ile olan işbirliği Fransa’nı Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’da zor duruma düşürmüştü. İngiliz-Osmanlı donanması Akdeniz’de birleşerek 

                                                           
609 Albert Hourani, idib., s. 319.; Kamil Çolak, idib., s. 158. 

610 Maurce Herbete, Fransa’da İlk Daimi Türk Elçisi “Moralı Esseyit Ali Efendi” (1797-1802), Pera Yayınlar, 

İstanbul, 1997, s. 32.   



 
 

226 
 

Fransız donanmasına karşı savaşınca bu durum Napolyon’u düşündürmeye başlamıştı. 

Özellikle İngiliz-Osmanlı kuvvetleri İskenderiye Limanı’nda hezimete uğrayınca Fransız 

kuvvetlerinin Fransa’yla olan bağlantılarının kopmasına neden olmuştu. Osmanlı-İngiliz 

kuvvetlerinin birleşmesi Napolyon’u yeni alternatifler aramaya sürüklemişti.611   

Osmanlı Devleti’nin ekonomisinde çok büyük yeri olan Mısır, Fransızlar tarafından 

işgal edilince III. Selim zor durumda kalmadı. Mısır’ı Fransızlardan kurtarmak için Osmanlı-

İngiliz kuvvetlerinin İskenderiye Limanı’ndan ilerlemesi Napolyon’u zor durumda bırakmış ve 

Suriye’ye doğru yönlenmesine neden olmuştu. Ayrıca Osmanlı-İngiliz iş birliği Fransa’nın 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya hâkim olma hayallerini zora sokmuştu. Dolayısıyla 

Napolyon Suriye’ye doğru hareket etmişti. Ancak Akka’da Osmanlı kuvvetlerine yenilmesi 

Napolyon’u tekrar düşünmeye itmişti.612 

Bu durumu kabullenemeyen Napolyon sefere çıkmadan önce Cezzar Ahmed Paşa’ya 

çeşitli hediyeler göndererek desteğini almak istedi. Fakat Mısır’ı işgal eden Napolyon’a karşı 

öfkeli olan Cezzar Ahmed Paşa hediyeleri kabul etmemiş ve gelen elçiyi öldürterek tepkisini 

açıkça göstermişti. Bu olaylar üzerine sinirlenen Napolyon, 1799’da Suriye’ye doğru hareket 

etti. Suriye yolu boyunca köyleri yağma eden Fransız kuvvetleri, Ariş’i kolayca fethettikten 

sonra Filistin’e girdiler. Filistin’e giren Fransız kuvvetleri Yaffa Kalesi’ni kuşattılar. Kale 

komutanına teslim olması için elçi gönderen Napolyon, kale komutanından ret cevabı alması 

üzerine kaleye saldırılara başladı. Kısa bir sürede kaleyi kuşatan Fransızlar dört bin esir alarak 

kaleyi fethetmiştiler.613  

Mevsimin kış olması sebebiyle ciddi erzak sıkıntısı yaşayan Fransızlar bir an esirleri 

serbest bırakmak istemişlerdi. Ancak serbest kalan esirlerin tekrar saldırmaları ihtimaline karşı 

                                                           
611 BOA. HAT, 34 1728 C, 1211 B, 20 1.  

612 Maurice Herbette, a g e., 75.  

613 Hasan Şahin, a g e., s. 11. 



 
 

227 
 

soykırım yapma kararı almışlardı. Fransız kuvvetlerinin mermilerinin yetersiz olması nedeniyle 

esirler süngülerle katledilmişlerdi. Dört bin esiri çeşitli işkencelerle öldürten Napolyon daha 

sonra kaleyi terk etmişti.614 Bu olayı duyan Cezzar Ahmed Paşa, Napolyo’nun geleceğini bildiği 

için kuvvetlerini toplayarak kalenin tüm duvarlarını güçlendirdi. Yaffa’yı ve çevre köyleri 

yağmaladıktan sonra Suriye’ye doğru ilerleyen Napolyon’u durdurmak isteyen İstanbul 

hükumeti İngiliz-Osmanlı kuvvetlerini buraya doğru yönlendirdi. Fakat mevsimin kış olması 

ve Fransız askerlerinin yetersiz beslenmesiyle birlikte veba hastalığının yayılması Napolyon’un 

ilerlemesini zaten engellemişti. Özellikle veba hastalığı Napolyon’un planlarını altüst ediyordu. 

Bu durum karşısında Napolyon daha önce Yaffa’da yerel halka verdiği katliam emrini bu defa 

hasta olan kendi askerlerine uygulama kararı verdi. Buna ilaveten Kölemenlerin sürekli 

saldırıları da Napolyon’un ilerlemesini engelleyen bir diğer faktör idi. Bu engellere rağmen 

kararlı olan Napolyon, General Kleber’e emir vererek Küdüs’ü işgal etmesini istedi. Fakat 

Nablus’ta yerel halkın ve Kölemenlerin saldırısına maruz kalan Kleber ve askerleri geri 

çekilmek zorunda kalmıştılar.615 

Napolyon Bonaperte tüm bu zorluklara rağmen Suriye’yi fethetmek istiyordu. Ancak 

Cornel Dağı yakınlarında konuşlanan Fransız kuvvetleri, bir anda deniz kıyısından gelen 

İngiliz-Osmanlı kuvvetlerinin saldırısı karşısında tekrar iç kısımlara yönelmek zorunda 

kalmışlardı.616 İngiliz-Osmanlı kuvvetlerinin saldırılarına karşılık vermeden geri çekilen 

Fransız askerlerinin bu durumu Amiral Sir Sidney Smith’i endişelendirmişti. Ancak Amiral Sir 

Sidney Smith, karşılık vermeden geri çekilmenin normal olmadığını ve Napolyon’un Akkâ 

Kalesi’ne saldırmadan geri çekilmeyeceğini tahmin ediyordu. Dolayısıyla Napolyon’un 

                                                           
614 Alfred Gorge Henty, At Aboukır And Acre: A Story Of Napleon İnvason Of Egypt, Balckie & SonLimited, 

Londra, 1899, s. 97. 

615 İdib., s. 99. 

616 Kamuran Şimşek, idib., s. 82. 
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kurnazlık yaptığını düşünerek Theseus isimli gemisini Yaffa’ya gönderdi. Amiral Smith ise 

Tigre isimli gemiyle Akka Kalesi’ne taraf yöneldi. Akka Kalesi kıyılarında on tane Fransız 

gemisini yakalayan Amiral Smith tahminlerinde yanılmamıştı. İngiliz donanması yakalanan 

Fransız gemilerinin içinde bulunan askeri teçhizatları Akka Kalesi’ne göndererek muhtemel 

saldırılara hazırlık yapıyordu. Bu askerî teçhizatlar Akka Kalesi savunmasında Fransız 

askerlerine karşı kullanılarak kalenin savunmasında önemli bir destek olmuştu.617 

Napolyon Bonaperte Akka Kalesi’ni alarak yorgun olan askerlerine biraz da olsa moral 

vermek istiyordu. Dolayısıyla deniz kıyısında yer alan Akka Kalesi hem deniz ulaşımı açısından 

hem de iç kısımlara ulaşım açısında çok önemli idi. Napolyon Akka Kalesi’ne hâkim olması 

hâlinde denizden ve karadan destek alabilecekti. Çünkü Fransa’dan gelecek destek Akka 

Limanı’ndan kolayca alınabilirdi. Fakat Amiral Smith hem denizden hem de karadan Akka 

Kalesi’ni savunmak için kendi birliklerin konuşlandırdı.618 Kale içinde ise Cezzar Ahmed 

Paşa’ya destek için gönderilen Osmanlı askerleri hazırlık yapıyordu.619  

Fransız ordusu kaleyi kuşatmadan önce Cezzar Ahmet Paşa’ya birkaç defa elçi 

göndererek teslim olması çağrısında bulundu. Fakat Napolyon’un bu çağrılarına sert yanıt veren 

Cezzar Ahmed Paşa vakit kaybetmeden kalenin tüm duvarlarını kontrol ettirdi ve 20 Mart 1799 

tarihinde sabah erken saatlerinde saldırıya geçen Napolyon top ateşleriyle kale duvarlarını 

vurmaya başladı. Ancak Fransız ordusunun ağır topları İngiliz-Osmanlı kuvvetlerinin eline 

geçtiği için Napolyon’un elindeki mevcut toplar kale duvarlarını parçalamak için yetersizdi. 

Cezzar Ahmed Paşa bu durumu bildiği için çok telaş etmeden askerlerinin rahat olmasını 

istiyordu. Fakat Napolyon’un saldırılarına karşı zaman zaman karşılık vermişti. Napolyon kısa 

                                                           
617 BOA. HAT, 89 3638 L, 1217 N, 20 1.;  Ayrıca Bkz…,  Alfred George Henty, a g e.,  s. 202.   

618 BOA. HAT, 162 6735 A, 1213 S, 03 1. ; Nafiz Orhon, a g e., s. 64. 

619 Akkâ savunmasında üç bin yedi yüz kişilik Nizam-ı cedit ordusu olduğunu söylüyor. Geniş bilgi için bkz…, 

Nafiz Orhon, a g e., s. 27, 
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bir sürede kaleyi işgal edeceğini düşünüyordu. Fakat Osmanlı-İngiliz kuvvetlerinin birlikte 

hareket etmesi Napolyon’u hayal kırıklığına uğratmıştı. Kale kuşatması esnasında çok sayıda 

Fransız askeri ölmüştü. Zaman zaman kaleye yaklaşan Fransız askerleri Napolyon’u 

umutlandırsa da Cezzar Ahmed Paşa’nın kaleyi iyi savunması sonucu tekrar hayal kırıklığına 

uğramıştı.620 Ayrıca General Smith’in denizden verdiği destek Napolyon’un geri çekilmesine 

neden olmuş, Osmanlı askerlerine ise moral olmuştu. Bu durum karşısında Napolyon, Yaffa’da 

bıraktığı Fransız askerlerini yardıma çağırmıştı.621 

Yaffa’dan gelen destekte yetersiz olunca Napolyon’un Suriye’ye hâkim olma hayali 

zorlaşmış ve bu durum onu kararlarını yeniden gözden geçirmeye itmişti. Suriye cephesinde 

bunlar devam ederken Nasıriye bölgesinde de Kölemenler Kleber komutasındaki kuvvetlere 

ağır darbe vurmuşlardı. Bu haberi alan Napolyon derhal askerlerini Kleber’e yardım için 

gönderdi. Kleber’e yardım için giden askerler zor durumda olan Fransız kuvvetlerini 

kurtardıktan sonra Akka Kalesi’ne yardıma geldiler. Kleber ve Napolyon’un askerî birlikleri 

birleştikten sonra kaleye saldırsalar da başarılı olamamışlardı.622  

Napolyon, başarısızlığı kabullenemeyince sınıf arkadaşı Antonie Le Picard de 

Phelypeaux askerlerini toplayarak yer altı tüneli kazdırmış ancak kale içindeki Osmanlı 

askerleri fark edince bu girişimleri de başarısız olmuştu. Tünel içinde bulunan Fransız askerleri 

                                                           
620 BOA. HAT, 162 6735, 12 13 S, 19 1.; John Eldred Howard, a g e., s. 214. 

621 Ziya Şakir, idib., s. 221.; “Yaffa’dan getirilen bu mühimmat ve topların arasında İstanbul’dan Cezzar Ahmed 

Paşa’ya takviye amacıyla yollanan toplar ve mühimmatlar bulunmaktaydı. Çünkü yollanan bu mühimmat Yaffa 

kıyılarına yaklaştığında buradaki Fransız askerleri Osmanlı sancağı açıp bu iki geminin limana girmesini 

sağlamışlar ve bu gemilerde bulunan top, mühimmat ve otuz altı bin altını ele geçirmişlerdi”. Bkz…, Uzunçarşılı, 

1964, idib.,  s. 454.  

622 Ayşin Şişman, idib., s. 18. 
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geri çekilme esnasında kale toplarına maruz kalarak ölmüştüler.623 Bu durum karşısında geri 

çekilmek zorunda kalan Napolyon, 1799 yılında Mısır’a dönme kararı almıştı.624  

Napolyon’un Akka’da mağlup olması Fransız hükümeti tarafından üzüntüyle 

karşılanmıştır. Napolyon öncülüğünde Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yayılma politikası 

giderek hayal oluyordu. Özellikle Akka Kalesi’nden Mısır’a dönerken birçok askerî mühimmatı 

orada bırakarak dönmesi mağlubiyetin bir göstergesi olarak ifade ediliyordu.625 Ayrıca veba 

hastalığına yakalanan Fransız askelerini zehirleyerek öldürme talimatı birçok Fransız askerî 

tarafından tepkiyle karşılanmıştı.626 

       Özetlemek gerekirse Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası 

Napolyon öncülüğünde başlamış ve Osmanlı-İngiliz ittifakı sonucu başarısızlığa uğramıştır. Bu 

başarısızlık durumunun birçok sebebi vardır. Örneğin; jeostratejik durum, coğrafi durum ve sert 

iklim koşullar da Fransız askerlerin üzerinde etkili olmuştu.  

 

3.11. Mısır Meselesi Sonrası Osmanlı-Fransa İlişkileri  

 

Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikasına geniş olarak yer verdiğimiz 

tezimizde özellikle Bonaparte’ın, ordusunu 14 Haziran 1800 tarihinde öldürülecek olan 

Kleber’e emanet ederek Fransa’ya döndükten sonra “Coup d’Etat de 18 Brumaire” olarak 

adlandırılan askerî bir darbe ile yönetimi eline geçirmiştir. Daha sonra 1802 yılında halk 

oylaması yoluyla kendisinin ebedî Birinci Konsül seçilmesini sağlamıştı. 1804 yılında kendini 

Fransa’nın imparatoru olarak ilan etti ve kendine I. Napolyon ismini verdi. Gücünü daha da 

                                                           
623 Selim Hilmi Özkan, idib., s. 45. 

624 BOA. HAT, 156 65 19 D, 1213 Z, 13 1. ; Süleyman Kocabaş, idib., s. 78.  

625 Ziya Şakir, idib., s. 234.  

626 BOA. HAT, 156 6519. ; Ayrıca Bkz…, Al-Jabarti, 1994, a g e., s. 108.  
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artırmak ve Avrupa’daki diğer egemenlerden daha üstün olmak gayesiyle unvanını Papa Pie 

VII. huzurunda kutsallaştırmak istiyordu. Titizlikle hazırlanan Kutsal töreni 2 Aralık 1804 

yılında 3 saat boyunca “Notre-Dame de Paris” de gerçekleştirmiş ve bu törenle birkaç 

değişikliğe yol açmış olsa da, onun İmparatorluğu Fransa’nın geçmiş krallarının silsilesine 

katılmıştı.627 

Campo-Formio Antlaşmasından sonra Fransa Avrupa’da bütün düşmanlarından 

kurtulmuştu. Ancak İngiltere’ye karşı savaşarak barış yolunun açılması için birden fazla teori 

ve projeler geliştirmekteydı. Bunlardan biri de Manş Denizi’ni geçme projesi idi. Yalnız Fransız 

Deniz Kuvvetlerinin az tecrübeye sahip olmalarından dolayı bu projenin hayata geçirilmesi zor 

olacağa benziyordu. Bir diğer teori ise Avrupa’da İngiltere’ye karşı bir blok oluşturmaktı. Mısır 

Seferleri de bu projelerden biriydi. Çünkü bu seferler İngiltere’nin Hindistan’a giden ticari 

yollarını kapatıp uluslararası ticaretlerini tehdit etme potansiyelini taşıyordu. Ayrıca Talleyrand 

ve Bonaparte’ın raporlarına göre Mısır’ı ele geçirmeye başarsalardı, sömürgelerin kaybından 

kaynaklanan zararlar için elli yıllık bir telafi sağlayabilirlerdi. Meclisin üyelerinin hoşlarına 

giden bu Mısır Seferi projesini derhal kabul edilir ve uygulanması için her imkân sağlanmıştı.628  

Bonaparte ve Talleyrand’ın Mısır’da gerçekleştirmek istedikleri reformlar kendi 

halefleri tarafından daha da bağımsız bir ortamda gerçekleştirildi. Bonaparte, sadece Mısır’ın 

modernleşme kapısını açan biri olmanın yanında, 1801 yılında Mısır’dan Fransa’ya dönen 

Fransız ordusunun savaşta mağlup olsalar dahi savaş onuruyla Fransa’ya dönmelerine vesile 

olan bir asker idi. Bir ordunun savaşta mağlup olması tarihte hiçbir zaman unutulamaz. Ama 

aynı zamanda ilk defa bir ordunun savaşırken, ayni zamanda bilimsel araştırma yapması, tarihte 

bir ilkti.629 Savaştan sonra Fransa’ya dönen ordu için yeni bir macera başlayacaktı; bu da 

                                                           
627 Dufraisse Roger, idib., s. 34.    

628 Al-Jabarti, 1994, idib., s. 138. 

629 Pıers Makesy, idib., s. 6. 
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Mısır’da bilim adamlarının yaptıkları bilimsel araştırmalarını yayımlamaktı. Ordu mükemmel 

bir iş çıkarttı çünkü hiçbir zaman bilimsel araştırmalar için bu kadar maddi imkân sunulmamıştı. 

Sonuç olarak sunulan imkânların boşa gitmediğini göstermişti.  

Ayrıca Bonaperte’ın Mısır’dan çekilmesinin ardından, Fransa’daki durumu gittikçe 

parlamış ve 1804 yılında zirveye çıkmıştır. Napolyon’un 2 Ocak 1806 yılında Avusturya-

Prusya ordusunu mağlup etmesi, Osmanlı Devleti’nin Fransa’daki rejimi tasdik etme fırsatı 

vermiştir. Osmnanlı Devleti 21 Mayıs 1806’da Fransa’ya Muhip Efendiyi elçi olarak 

gömdermesi yeni rejimi tanımıştı.630 

Fransa, 1806 yılında Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekebilmek için birçok tekliflerde 

bulunmuştur. Bu tekliflerin başlıcaları şunlardır:  

1) Sırbıstan ve Kardağ’daki isyanların basırılmasında Fransa destek verecekti.  

2) Türk ordusu Batı orduları seviyesinde modernize edilecektir.  

3) Osmanlı Devleti güçlendirilerek, Rus baskısından kurtarılacaktır. 

4) Kırım Rusya’nın elinden alınıp Osmanlı Devleti’ne iade edilecektir. 

5) Dalmaçya’daki Fransız nüfuzu, Balkanlar’daki Osmanlı otoritesinin 

pekiştirilmesine yardım edilecektir. 

Son olarak şunu da ilave ederek bölümü bitirelim; Bonaparte’ın yaptığı Mısır Seferi’ne 

herhangi bir olumsuz yorum yapılmamaktadır. Hatta Bonaparte’ın propagandasının başarılı 

olduğunu savunuyorlar. Çünkü dikkatlice hesaplanmış, titiz, planlı bir algı yönetimi üzerine 

kurgulanmış bir çalışma Bonaparte’ın “Mısır Kahramanı” olarak yüceltilmesini sağlamıştı. 

Böylece bir efsaneye dönüştü ve XXI. yüzyılda dahi, Batı ve özellikle Fransa kaynaklarında 

Hz. İsa’dan sonra en çok tanınmış ikinci şahıs Napolyon Bonaparte olarak ifade edilmektedir.631   

 

                                                           
630 Eşref Hilmi Açık, idib., s. 443. 

631 Piers Mackesy, a g e., s. 67.  
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SONUÇ 

18. yüzyıl da İfrikıye ve Mağrib olarak bilinen Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da 

Osmanlı hâkimiyetindeki topraklar, örneğin Mısır, Tunus, Cezayir, Libya, Fas ve Suriye, bu 

bölgelerde söz sahibi olmak isteyen sömürgeci devletlerin ekonomilerini geliştirmek için bir 

hedef haline gelmiştir. Bu süreçte oluşmaya başlayan ulus-devlet kavramı, daha istikrarlı bir 

dünya beklentilerini beraberinde getirmiştir. Ancak tarih, bunun bir yanılsama olduğunu kendi 

seyri içinde göstermiştir. Bazı ulusların genişleme politikası, müstemlekeciliğin doğuşuyla 

daha kapsamlı hale gelmiştir. XVI. yüzyılda Portekizler ve İspanyolların öncülüğüyle başlayan 

sömürge politikaları daha sonra XVII. yüzyıldan itibaren Hollanda, Fransa, İngiltere ve diğer 

Avrupa ülkelerinin yoğunlaşan sömürge faaliyetleri ile devam etmiştir. Bu bağlamda bölgedeki 

ticaret yolları ve yeraltı kaynaklarının kullanımında söz sahibi olmak, Fransız dış politikasının 

temel eksenlerinden biri olmuştur. Söz konusu çalışmada, Avrupa’da yaşanan fikri akımların 

etkisiyle Avrupalı devletlerin dışa eğilimi bağlamında gelişen ülkeler arası çıkar çatışması 

öncülüğünde konumuz incelenmiştir. Örnek olarak Avrupa’da XVI. yüzyıldan itibaren 

Machiavelli ve Bodin’in öncülüğünde başlayan  “Doğu Despotizimi” fikir akımı gösterilebilir. 

XVIII. Yüzyılda ekonomik sıkıntılar içinde bulunan Fransa bu akımdan etkilenerek Doğu 

Akdeniz’e ve Kuzey Afrika’ya ilişkin yayılımcı politik girişimlerde bulunmuştur. Bu bağlamda 

Fransa’nın içinde bulunduğu ekonomik siyasi buhran döneminden kurtulmak için Napolyon 

Bonopartı öncülüğünde dışa açılmaya karar verilmiştir. Bu dışa açılım uzun süreli bir 

değişikliğin ani bir dışa vurumudur. Bu açılım, hem askeri şoktur, hem kültürel şoktur, 

Fransa’nın ordusu ve bilimiyle, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya dalışıdır. Fransa’nın söz 

konusu hareketi bölgedeki Fransız nüfusunu artırmak ve modern bir Doğu İmparatorluğunun 

temellerini atmak değil, aynı zamanda İngiltere’ye bir darbe indirebilmektir. Bu bağlamda 

Mısır sadece bir çarpışma alanıydı, daha sonraki gelişmelerle Haçlı seferlerinden beri dünyanın 

bu bölgesindeki sömürgecilik ve müstemlekecilik hareketinin adımları olmuştur. Ortaçağdan 
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beri Avrupa’nın bahsi geçen coğrafyalara yönelik tutumunda değişmeyen tek şey, onda özü 

değişen önce dinsel, daha sonra sosyo-kültürel, bir ötekiliğin kavranması ve ondan yola 

çıkılarak bu ötekiliğin üretilmesidir. Bu bakımdan 1798’de Fransa’nın Mısır’ı işgalinin “Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika ile Avrupa arasındaki ilişkilerin rengini” belirlediği, çeşitli açılardan, 

bir kültürün kendinden açıkça daha güçlü bir kültür tarafından gerçekten bilimsel olarak 

kendine mal oluşuna bir model oluşturmuştur. Dolayısıyla bu çalışmada bu devletlerden sadece 

Fransa’nın 1750-1800 yılları arasındaki Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikaları 

incelenmiştir.  

Bu tez çalışmasının ilk bölümünde Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

ülkelerine yönelik sömürgecilik politikasına değinilmiştir. Buna göre, Fransa’nın ilk olarak 

Afrika’da toprak edinmeye başlaması, 1624’de Senegal sahillerine çıkarma yapıp kıyıda üsler 

inşa etmesi ile başlamıştır. Fransa, Senegal, Fildişi Sahili, Burkina Faso, Mali, Nijer ve Togo 

gibi devletleri sömürgesi altına aldıktan sonra yerel halkın kendi dillerini konuşmasını 

yasaklayarak onları Fransızca konuşmaya zorlamıştır. 1755 yılından itibaren bölgeye yerleşen 

Fransızlar sömürgecilik faaliyetlerini daha baskın olarak gerçekleştirmek için yerel dilde 

konuşan kabile halkına yönelik çeşitli yaptırımlar uygulayarak Fransız kültürünün bu kabileler 

arasında yaygınlaşmasını hedeflemişlerdir. Örneğin, sömürgeciliğin bu bölgelerde 

yayılmasından önce kendi dillerinde konuşan Fas, Tunus, Cezayir, Murtaniya gibi ülkeler 

sömürge faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte, kendi dillerinden, kültürlerinden yoksun 

bırakılarak müstemlekecilik altında yaşamak zorunda kalmışlardır. Sömürgeye maruz kalmış 

bu devletler günümüzde hala kamuda, eğitimde kendi dillerinin yanı sıra Fransızcayı da resmi 

dil olarak kullanmaktadırlar. Ayrıca,  bu devletler uluslararası yazışmalarda Arapça yerine 

Fransızcayı daha çok tercih etmektedirler. Dolayısıyla Arapça daha çok iç işlerinde ve halk 

arasında konuşulan bir dil haline gelmiştir. 
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Fransa’nın 1756-1763 yılları arasında Amerika’daki müstemlekelerini İngiltere’ye 

kaptırması, ekonomik sıkıntıları beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra, XV-XVI. 

yüzyıllardan itibaren Avrupa’da yaşanan Reform ve Rönesans hareketleri ve güçlenen 

burjuvanın artan beklentileri Fransa’da iç çekişmeleri daha da artırmıştır. Bu akımların etkisi 

Fransa’da Cumhuriyetçiler ve Direktuvar (Directoir) yanlısı olan gruplar arasında gerginliklere 

sebep olmuş ve zamanla bu gerginlik ülke genelinde başlayan ayaklanmalarla sonuçlanmıştır. 

Bu sosyo-ekonomik krizden çıkmaya çalışan Fransa Kralı XV. Louis (1715-1774) ve dönemin 

dış işleri bakanları olan Louis Philogène Brûlart, vicomte de Puisieulx (1747-1751), François 

Dominique de Barberie de Saint-Contest (1751-1754) ve diğerleri bir dizi toplantılar 

düzenlemişlerdir. Bu toplantılarda Fransa’nın içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkabilmesi 

için Doğa Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yayılmacı ve sömürgeci politikalarını gerçekleştirmek 

amaçlanmıştır. Fakat, bölgedeki Osman-İngiliz işbirliği Fransa’nın bu bölgedeki bahsi geçen 

politikalarını engellemiştir. Dolayısıyla,  Fransa’nın bölgede ki bu başarısızlığı nedeniyle iç ve 

dış politikalarını sürekli değiştirmek zorunda kalmıştır. Bundan dolayı bu dönemde sık sık dış 

işleri bakanları ve bölgeden sorumlu komutanlar görevlerinden alınarak, bunların yerine bu 

görevleri ifa edecek yeni kişiler atanmıştır. Örneğin, Fransa’nın Doğu Akdeniz bölge komutanı 

General André Masséna  (1775-1817)  ve Dış İşleri Bakanı olan Étienne François, duc de 

Choiseul (1758-1761) gibi komutan ve bakanlar kendilerine tevdi edilen görevleri yerine 

getiremedikleri için azledilmişlerdir. 

 Ayrıca bu dönemde bölgeye misyoner faaliyetlerini gerçekleştirmek için gönderilen 

seyyahların sundukları raporlarına esasen Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’nın ne kadar önemli 

olduğu vurgulanmıştır. Dolayısıyla bu bölgelerin yer altı kaynaklarının zenginliği ve deniz 

ticaretinin büyük bir kısmının bu bölgelerden geçmesi nedeniyle Avrupa devletlerinin ilgi 

odağında olmuştur. Bundan dolayı bu bölgelerde söz sahibi olmak isteyen Fransa yeni 

politikalar geliştirmiştir. Örneğin, bölgeye gönderilen tüccarlar misyoner kılığına girerek yerel 

https://www.wikizero.com/tr/General
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halkı bölgedeki Osmanlı yönetimine karşı kışkırtmışlardır. Bununla da yetinmeyen bu 

misyonerler daha sonra kabileler arasında iç karışıklık çıkararak bir kaos ortamı 

oluşturmuşlardır. 

 Bu doğrultuda ordu komutanı Choisel Etienne-François (1758-1790) gibi uzmanlar 

yukarıda açıkladığımız bu politikaları uygulamaya geçirme noktasında görevlendirilmiştir. Bu 

uzmanlar Fransa’yı bu buhran döneminden çıkarmak için yeni müstemlekelerin elde edilmesi 

gerektiği kanaatindeydiler. Ancak, bu müstemlekeleri elde etmek hiç de kolay değildi. Çünkü 

bu dönemin en güçlü sömürge devletlerinden biri olan İngiltere, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

ticaret yolları üzerinde söz sahibiydi. Bunun üzerine Fransa, İngiltere’nin egemenliği altında 

olan Doğu Hint ticaret yollarını ve İngiltere’ye ait müstemlekeleri elde ederek bu ekonomik 

krizden çıkmayı umut ediyordu. Ayrıca bu dönemde bölgeye hâkim olan Osmanlı Devleti’ne 

yönelik başlatılan taarruzlar neticesinde eskiden beri kadim dost olarak bilinen Fransa’yla 

Osmanlı Devleti’nin ilişkileri gerginlikle dolu yeni bir sürece girmişti. Bu bağlamda Fransa, 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri olan Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Libya ve Suriye’ye 

yönelik yayılmacı ve sömürgeci politikalarını uygulayabilmek için yerel halk üzerine ağır 

vergiler koyarak halkı sefaret içinde yaşamaya sevk ettiler. Buna örnek olarak Fransa’nın vergi 

politikalarını uygulayabilmek için 1768 yılında bölgeye gönderdiği General Manu, Comte de 

Vergennes, Comte Saint-Prieste (1784) gibi valiler vasıtasıyla mevcut Osmanlı yönetimine 

karşı halkı kışkırtarak bölgede etkin olmaya çalışması gösterilebilir. 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde, XVIII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren gelişmeye 

başlayan Avrupalı ve diğer devletlerin, kendi topraklarını ve nüfuzlarını genişletmek amacıyla 

doğrudan veya dolaylı olarak yaptıkları Osmanlı-Çarlık Rusya Savaşı (1787-1792),  Rusya-

Avusturya Savaşı (1783-1787) İngiltere-Fransa  (1798-1801), Osmanlı-Fransız Savaşları 

(1798-1801)  irdelenmiştir. Ayrıca bu bölümde Fransa, İngiltere ve Çarlık Rusya’sı gibi 

devletlerin Osmanlı topraklarını ele geçirmeye yönelik ekonomi, sosyal yaşantı, düşünce biçimi 
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ve diplomasi mücadeleleri üzerinde durulmuştur. Bunlara ek olarak, bu bölümde Osmanlı 

Devleti ile İngiltere’nin Fransa’ya yönelik Sblizheniye (yakına çekme) ve Sliyeniye (batırmak, 

içinde yok etmek) gibi politikalar uygulanarak Fransa’yı bu bölgelerden uzaklaştırma ve 

bölgede tek egemen güç olmak istemeleri ve ayrıca, bu iki ülke arasındaki kısa sürede olsa 

devam eden işbirliği üzerinde durulmuştur.  

Ayrıca, bu dönemde Fransa’nın 1750 yılından sonra bölgeye yönelik sömürgeci ve 

yayılmacı politikaları doğrultusunda Fas, Tunus, Cezayir, Mısır ve Suriye’ye gönderdiği tüccar 

kılığındaki misyonerler yerel halkı kışkırtmış ve Osmanlı yöneticilerine karşı 

ayaklandırmışlardır. Fransa’nın bu tutumu diğer bölgelerde de savaşlara neden olmuştur. Örnek 

olarak,   Yedi Yıl Savaşı (1756-1763), Amerika’da İngiltere-Fransa Savaşı (1775-1783), Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Osmanlı-İngiltere-Fransa savaşı (1798-1801) gösterilebilir. 

Bundan dolayı, Fransa’nın bu savaşları kazanmak amacıyla ortaya koyduğu yayılmacı siyaset, 

uluslararası çatışmaları da beraberinde getirmiştir. 

18.yüzyılın son çeyreğine doğru, Fransa, Almanya, İngiltere ve Çarlık Rusya’sı gibi 

devletler güçlenirken, Osmanlı Devleti, Avusturya, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkeleri 

zayıflamıştır. Bu devletlerin içinde bulunduğu zor durumu kendi lehine çeviren Fransa, bölge 

üzerinde hâkimiyetini güçlendirmeye yönelik bölgede dükler oluşturulmuş ve yerel valiler 

atmıştır. Bunun yanı sıra, bölgeye gelen Fransız tüccar ve misyonerler Katolikler vasıtasıyla 

bölge halkını Osmanlı Devleti ve diğer büyük devletlere karşı kışkırtmıştır.  

Fransa’nın yayılmacı politikalarından endişelenen İngiltere, 1791 yılından itibaren 

Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğünü savunma siyaseti yürüterek Fransa’yı engellemeye 

çalışmıştı.  Çünkü İngiltere’nin Osmanlı toprakları üzerinde olan Hint ticaret yolunu Fransızlara 

kaptırması İngiltere ekonomisi açısından olumsuz bir durum olacaktı. Ayrıca İngiltere 

ekonomik kaynaklarının önemli bir kısmını doğudaki Hint ticaret yolu vasıtasıyla 

sağlamaktaydı.  Osmanlı Devleti ise bu süreci Fransa’da bulunan Osmanlı elçisi Es-Seyyid Ali 
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Efendi (1796-1802) vasıtasıyla takip etmiştir. Es-Seyyid Ali’nin askeri faaliyetler hakkında 

verdiği raporları Osmanlı Devleti dikkate alınmış ve bu alanda uzman olan Baron De Tott 1765 

yılında İstanbul’a gelerek askeri reformların uygulanmasına destek sağlamıştır. Ayrıca bu 

dönemde Çarlık Rusyası’nın ikinci ordu komutanı olan Fyodor Grigoryeviç Orlov (1741-1796) 

Doğu Akdeniz’e yönelik Fransa’nın bir hareket içinde olduğunu dönemin Kraliçesi olan II. 

Katerina’ye bildirmiş bunun üzerine birinci Doğu Akdeniz komutanı olan Aleksey Grigoryeviç 

Orlov’dan (1737-1807) Fransa’nın bu hareketini yakından takip etmesi istenmiştir. Bunun 

üzerine Çarlık Rusyası’nın sıcak denizlere inme politikasını engelliye bileceğini düşünen 

Aleksey Grigoryeviç Orlov bahsi geçen harekâtı Osmanlı hükümetine bildirmiştir. Aleksey 

Grigoryeviç Orlov’un Osmanlı hükümetine verdiği bilgiler ışığında Fransa’nın Doğu Akdeniz 

ve Kuzeye Afrika’ya yönelik bir askeri hareket planladığı öğrenilmiştir. Fakat, Fransız elçisi 

Choiseul Gouffier’un (1784)  III. Selim tarafından saraya çağrılması üzerine gelen elçi böyle 

bir şey olmadığını iletmiştir. Ayrıca, dönemin İngiliz savaş bakanı ve Hindistan İşleri Teftiş 

Kurulu Başkanı Henry Dundas’ın İngiltere Dış İşleri Bakanı Georgegrenvizlle gönderdiği 

raporda Fransa filosunun Mısır’ı işgal etmek için yelken açtığını bildirmiştir. Bunun üzerine 

Osmanlı Devleti Es-Seyyid Ali’ye bu bilgilerin doğruluğunu teyit etme talimatı vermiştir. 

Ancak, Es-Seyyid Ali Fransa Dışişleri Bakanı olan Charles-Maurice de Périgord 

Talleyrand’dan (1789-1814) bilgi talep etmesine rağmen istediği bilgiyi alamamıştır. Bu da 

göstermekteydi ki, Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki haber alma konusundaki zorluklarını ve 

zayıflamakta olan etkisini gösteren bir olaydı. 

Fransa ise, Osmanlı Devleti’nde yaşanan gelişmeleri Osmanlı Devletinde bulunan elçisi 

Choiseul Gouffier yoluyla öğrenmeye çalışıyordu. Fransa Deniz Kuvvetleri Bakanı Horace 

Sébastian (1790) bu şekilde, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da Osmanlı ve diğer devletlerin 

askeri güç ve etkinliğini öğrenmeyi amaçlıyordu. Nitekim Fransa’nın içinde bulunduğu 

https://www.wikizero.com/tr/Horace_S%C3%A9bastiani
https://www.wikizero.com/tr/Horace_S%C3%A9bastiani
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ekonomik sorunlardan kurtulabilmesi için, Osmanlının egemenliği altından bulunan Doğu 

Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerindeki yer altı kaynaklarının elde edilmesinden geçmekteydi.   

Çalışmanın son bölümünde ise, Fransa politikasında Mısır beylikleri ve Kölemenlerin 

önemi, Osmanlı tarafından Fransız politikasına karşı alınan önlemler, Osmanlı eyaletleri 

üzerinde İngiliz-Fransız mücadelesi, Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika siyasetinde III. 

Selim’in tutumu ve Mısır meselesi sonrası Osmanlı-Fransız ilişkileri üzerinde durulmuştur. 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika yer altı zenginlikleri, 

verimli toprakları, kültür çeşitliliği ve benzeri özellikleriyle cazibeli olmaya devam etmekteydi. 

Bundan dolayı Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmaları Fransa’nın bahsi geçen bölgelere 

yönelmesine neden olmuştu. Örneğin, iki denizi birbirine bağlayarak Hint Okyanusu ve 

Atlantik arasındaki iletişimi sağlayan Mısır’ın ticari önemini 1780’li yıllardan itibaren Batılı 

devletlerin dikkatini çekmiştir. Özellikle II. Katerina’nın Habsburglar’la birlikte Osmanlı 

İmparatorluğunu paylaşma planı olan “Grek projesi” uyarınca, “Osmanlı Devletini korumaya 

gücünün yetemeyeceği”, Mısır’ın Fransa’ya kaptırılması “dünyadaki tüm tacir devletlerin 

anahtarlarını Fransa’ya teslim etmek anlamına geliyordu.  

Ayrıca, 1769 yılında Fransa Dükü Şevazil devletin menfaatleri için özellikle Mısır’ın 

işgal edilmesi gerektiğini dönemin Kralı olan XIV. Louis’e iletmiştir. Fakat ülke içindeki 

ayaklanmalar bu seferin gerçekleşememesine neden olmuştur. 1785 yılında Fransa,  bölge 

üzerinde yaptırdığı araştırmalar ve bölgeye giden keşifçilerin verdiği raporlar doğrultusunda 

Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika politikası çerçevesinde rakibi olan İngiltere’ye karşı yeni 

stratejiler geliştirmiştir. 

Bununla beraber, dönemin ordu komutanı olan Napolyon Bonoparte’ın bu görevi icra 

edeceği kanaatine varıldı. Napolyon Bonoparte ise Avrupa kıtasında İngiltere’ye karşı başarı 

sağlayamayacağını düşünüyordu. Ancak,  daha sonra Napolyon, İngiltere’nin Doğu Akdeniz 

ve Kuzey Afrika’daki ticaret yollarını ele geçirerek İngiltere’yi yenebileceği kanaatindeydi. 
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Böylece Fransa, Avrupa ve bahsi geçen bölgelerde kaybettiği gücü yeniden elde edebilecekti. 

Bunun üzerine, 10 Mayıs 1798 tarihinde General Kazabiyanka, Tulon Limanı’nda bulunan 

Lorion adlı Fransız donanmasının göreve hazır olduğunu Napolyon Bonoparte’a bildirmiştir. 

Dokuz gün sonra Fransız donanması Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yelken açmıştır. Mora 

Adası’na gelen donanma kısa bir süre içerisinde adayı ele geçirmiştir. Bu haberi alan Osmanlı 

Padişahı III. Selim Fransa elçisi Gouffier’i çağırarak konuyla ilgili bilgi talep etmiştir. Ancak 

Fransa elçisi konuyla ilgili bilgisi olmadığını ifade etmiştir. Bunun üzerine, III. Selim Paris’te 

bulunan elçi Es-Seyyid Ali’den bilginin doğruluğunu teyit etmesini talep etmiştir.  Fakat elçinin 

Fransız makamlarından aldığı bilgi III. Selim’i tatmin etmemiştir. Mısır valisinin Fransa 

donamasının İskenderiye Limanına yaklaştığını görmesi üzerine merkez İstanbul’a telgraf 

çekerek bilginin doğruluğunu teyit ettirmiştir. 

Fransa, Akdeniz politikası geliştirirken ülke içinde büyük siyasal karmaşa 

yaşanmaktaydı. Dışa yönelen Kralların bu iç sorunları da çözmesi, bir gereklilik olarak 

belirmekteydi; ancak hangi kralın hangi ağırlıkta ve yöntemle bu sorunlara yaklaştığı konusu, 

Fransa’nın dışa yönelik yayılmacı politikasını da etkileyecekti. Kral Louis ile Directoir arasında 

yaşanan çıkar çatışmalar ülke genelinde gerginliklere neden olmuş ve bunun üzerine I. 

Koalisyon Savaşları (1792-1797) yaşanmıştır. I. Koalisyon Savaşları’nın 1797 yılında 

bitmesinden sonra başlayan II. Koalisyon Savaşları ülkeyi ekonomik bunalıma sürüklemiş ve 

eski yönetim bu olaylardan Napolyon’u sorumlu olarak görmüştür. Mevcut yönetim 

Napolyon’u ülkeden uzaklaştırmak için daha önce planlanan Mısır Seferi’nin 

gerçekleştirilmesine karar vermiştir. Bir anlamda, Mısır Seferi’nin itici güçlerinden biri de, 

Fransa içindeki siyasi çıkar çevrelerinin rekabeti gibi görünmekteydi.  

Napolyon, hem ülkesindeki hem de çıkarma yapacağı ülkedeki engelleri aşacak şekilde 

politika geliştirme konusunda bazı zaaflar yaşamıştır. Bu bakımdan bir örnek vermek gerekirse, 

işgal girişim sürecinde Mısır’da bulunan Kölemenler, Fransa’nın Mısır’a çıkarma yapmasıyla 
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Osmanlı yönetimi ile işbirliği yapmıştır. Kölemen liderleri olan Murat ve İbrahim Beyler 

Fransız kuvvetlerine karşı Osmanlı Valisi Yusuf Ziya Paşa ile ittifak kurmuşlardır. Napolyon 

Bonoparte Kahire’ye doğru ilerlediğinde bu ittifak, Napolyon Bonoparte öncülüğündeki 

Fransız ordusuna karşı başarısız olmuştur.  

Daha sonra, 1801 yılında Fransız kuvvetlerini Mısır’dan çıkarmak için Osmanlı devleti 

adına Kaptan-ı derya Hüseyin Paşa ile İngiltere adına ise Sidney Smith işbirliği yaparak 

Fransızların Mısır’dan tahliye edilmesini sağlamışlardır. 

Tüm bunlara ek olarak, Mısır Seferi’nin ayrıntılarında da yer verildiği gibi, İhtilal 

Savaşları boyunca, geniş bir coğrafyada ve üç imparatorluğa yönelik olarak (Avusturya-

Macaristan, Osmanlı Devleti ve Çarlık Rusya’sı) seferler düzenleyen Napolyon ve onun gibi 

birçok komutan ve birçok lider, işgal ettikleri topraklarda müstemlekeciliği güçlendirme ve 

ulus-devlet, ulusçuluk ve liberalizm fikirlerini yayma eğilimi göstermişlerdir. 

Bu tez çalışmasında ortaya koymaya çalışılmış olan müstemleke devletlerinin, 

uluslararası siyasi ilişkilerin şekillenmesinde etkili olan Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika 

üzerindeki ticaret yollarına sahip olma arzusu, ekonomik güç teminini sağlamak için yer altı 

kaynakları bakımından zengin olan Afrika kıtasını sömürme isteği, nasıl ki Osmanlı Devleti’ni 

büyük ölçüde etkilemiş ise, bugün bu bölgelerde yaşanan sorunlar Türkiye Cumhuriyeti’ne de 

aynı şekilde tesir etmektedir. Nitekim, bundan birkaç yüzyıl önce Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’da cereyan eden bu tür meseleler, topraklarının genişliği ve söz konusu bölgelerin büyük 

çoğunluğunun idaresi altında olması nedeniyle Osmanlının iç meseleleri olarak ele 

alınmaktaydı.  

Ayrıca, Napolyon Bonoparte’ın “Fransa’yı bir sömürge imparatorluğu haline getirme 

arzusu sınır tanımayan bir Fransız yayılmacılığı olarak kendisini göstermiş” ve dolayısıyla 

Mısır Seferi bu durumdan etkilenerek başarısızlığa uğramıştır.  
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Fransa açısından Napolyon Bonaparte’ın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika seferlerinin 

başarısızlığı ordu içinde ve halk arasında ümitsizliğe sebep olmuştur. Bu olumsuz koşullara 

rağmen Mısır Seferi gerçekleşmiş ve Napolyon’un iktidardaki rolünü artırmıştır. Bunun en 

büyük örneklerinden birisi de, Napolyon’un 1804 yılında Notre Dame Katedrali’nde VII. Papa 

Pius tarafından taç giyerek imparator olmasıdır. Fakat bu yeterli olmayacaktı. Fransa’nın zaman 

içerisinde ortaya çıkan müttefikleri, yalnızca kendi çıkarları için uyguladıkları yayılmacı 

politikalarına hâkim olamayarak daha yüzyıllarca bu amaca hizmet etmekten 

çekinmeyeceklerdi. 
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ÖZET 

 

Tezin konusu “Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika Politikası (18. yüzyılın ikinci 

yarısı)” olup, incelenen dönem, Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ve özellikle 

Akdeniz’de takip ettiği politikadan dolayı meydana gelen siyasi ve stratejik değişimler ve 

İngiltere, Rusya, Avusturya gibi büyük devletlerin Osmanlı Devleti üzerindeki yıkıcı 

faaliyetleri ve siyasi çıkar ilişkileri açısından önem taşımaktadır. 

Bu çalışmada, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yakın Osmanlı tebaaları üzerinde 

Avrupalı devletlerin faaliyetlerine karşı Osmanlı Devleti’nin kendisini en az zararla kurtarma 

çabaları açık bir şekilde gösterilmektedir. 

Bu tez çalışmasında üzerinde durulan önemli bir konu; bu süreçte Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika politikası ve özellikle Mısır’da; Fransa, İngiltere ve Çarlık Rusya’sı arasında 

uluslararası çekişmelere ve sorunlara sebep olmuştur. Ayrıca Batılı devletler tarafından yapılan 

baskıcı siyaset ve yayılmacı politiklar karşısında Osmanlı Devleti denge politikası izlemiştir. 

Bu kapsamda ulaşılan değerlendirmelere göre, Fransız hükümeti sömürgeleştirme ve ticaret 

faaliyetlerinin yanı sıra bahsi geçen Osmanlı eyaletlerinde koloniler oluşturmak amacıyla nüfus 

sevkıyatı da yapmıştır. 

Fransa, Avrupa’daki iç isyanlar ve fikir akımlarına rağmen XVIII. yüzyılın sonuna 

doğru yaşanan siyasi istikrarsızlıktan kazançlı çıkmış ve bu durum ekonomisine destek 

sağlamak ve yeni müstemlekeler bulmak için okyanus ötesine açılmasına vesile olmuştu. İlk 

olarak Amerika kıtasına açılan Fransa, ekonomik sıkıntı yaşayan ülkenin zenginliğinin 

arttırılmasına gayret etti. Fransa 1608 yılından itibaren Güney ve Kuzey Amerika’da kurulan 

kontlar (Rio de Janeiro ve Quebec) sayesinde ekonomisine çok büyük destek sağladı. Neticede 

köle ticaretini güçlendirdikleri Batı Afrika kıyılarına kadar giden Fransızlar en büyük kazancı 

bu ticaretten elde ettiler. Bunun yanı sıra, Senegal ve Benin gibi sahil bölgelerinde büyük köle 
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pazarları kuran Fransa bu bölgeleri idare altında tutarak yıllarca bu bölgeleri sömürmeyi 

başarmıştır.    

Ayrıca 1777 Saratoga Savaşı’nı kazanan Fransızlar, Kuzey Amerika’da Acadia 

bölgesinden Meksika Körfezi’ne kadar olan bölgeyi kısa zamanda hâkimiyetleri altına alarak 

Antil adalarını da müstemleksi olarak ilan etti. Ancak Amerika kıtasında Fransızlara karşı iş 

birliği yapan Avrupalı devletlere yenilen Fransa buradaki sömürge topraklarını 1763’te Paris 

Antlaşması’yla İngiltere’ye bırakarak Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’da yeni sömürge 

toprakları aramaya başladı.  

Bunun yanı sıra Fransızlar, Amerika’da kaybettiği topraklarına karşı Doğu Akdeniz ve 

Kuzey Afrika’ya hâkim olan İngiltere ve Osmanlı Devleti’nin gücünü kırarak uzak doğuya 

giden deniz yollarına hâkim olmak için Mısır’ı işgal ederek tekrar ekonomik bir güç 

yakalayacaklarını düşünüyorlardı.  

Mısır’ı işgal eden Fransızlar üç yıl sonra 1801 yılında Doğu Akdeniz ve Kuzey 

Afrika’yu terk etmek zorunda kalmışlardır. 1798-1801 yılları arasında Mısır’da yerel halka ve 

Osmanlı askerlerine karşı savaşan Fransızlar binlerce masum insanın ölmesine ve sakat 

kalmasına neden olmuşlardır. Ancak Avrupa’daki iç savaşlardan dolayı ekonomik sıkıntı 

yaşanmasına rağmen Fransa, Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’daki bu başarısızlığını ileriki 

yıllarda avantaj olarak değerlendirecektir. Ayrıca, Fransa ordusunda yer alan bilim adamlarının 

bölgedeki araştırmalarına yardımcı olmak amacıyla Napolyon’un desteklediği Egyptology 

Enstitüsü, bilim dünyası için ve özellikle de Mısır tarihi açısından önemli bir adım olarak 

değerlendirilmiştir. Fransa’nın Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika’ya yönelik politikasını anlayan 

Osmanlı Devleti özellikle Avrupa devletleriyle sınır komşusu olduğu toprakları korumak için 

denge politikası geliştirmiş ve Avrupalı devletlere elçiler göndererek Osmanlı Devleti’ne 

yönelik politikaları belirlemeye çalışmıştır.  
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Devleti, İngiltere, Frankofon ülkeler, Akdeniz, Mısır,  Napolyon Bonaparte. 

  



 
 

247 
 

ABSTRACT 

 

          The subject of our thesis is “Eastern Mediterranean and North African Policy of France 

(second half of the 18th century)”. This period is important in terms of the France’s politics 

intended for the Eastern Mediterranean and North African Policy of France, and especially in 

Mediterranean and destructive activities on Ottoman State and politic interests of the great 

states such as England, Russia and Austria. 

        In this study clearly shown Ottoman State’s struggle to save itself with the least damage 

against European States’ activities on the Ottoman subjects close to the Eastern Mediterranean 

and North African Policy of France. 

       An important subject of our thesis is the Eastern Mediterranean and North African Policy 

of France and repercussions of the conflict between France, England and Tsarist Russia in 

Egypt. Also, we tried to find an answer for that how the Ottoman State reacted to this politics 

and changes. 

        In spite of internal riots and idea currents, France gained from politic instabilities at the 

end of the 16th century and this condused to providing an economic support and putting away 

transoceans to find new colonials. France’s first destination was America and by this way 

France tried to increase its economic circumstances which was in crisis. From 1608 France 

provided a tremendous support through counties ( Rio de Janeiro and Quebec) established in 

South and North America. Eventually, French went to the West African coasts where they 

strengthen the slave trade and they have got a maximal gains from this trade. Besides, France 

established big slave marts in coast regions such as Senegal and Benin and exploited these areas 

for many years dominating on them.  



 
 

248 
 

        French also, gained new colonies in a short time by dominating places from Acadia to the 

Mexico gulf in North America. But France lost to the collabrative European countries and left 

the colonies to England as a result of Treaty of Paris in 1763 and started to search new colonies 

in the Eastern Mediterranean and North African Policy of France. 

       And also French were thinking about that to catch an economic power by irrupting Egypt 

for dominating on seaways going to the Far East as a recompense of places France lost in 

America by breaking power of England was dominating on the Eastern Mediterranean and 

North African and Ottoman State. 

        After three years of irrupting Egypt at 1801 French were obliged to leave the Middle East. 

Between 1798-1801 French made war against to natives and Otoman soldiers in Egypt and they 

killed and crippled thousands of innocent people there. 

        But despite the economic hardship because of the civil war in Europe, France has evaluated 

its failure in the Eastern Mediterranean and North African as an advatage in next years. In other 

hand the establishment of the Egyptology Institute supported by Napoleon has aimed to help to 

the scientists to do researches in the region, was evaluated as an important step in terms of 

science World and Egypt history, especially. 

       The Ottoman State has understand France’s politics to the Eastern Mediterranean and North 

African and has built up a balance policy to save its places near by European countries and has 

sent envoys to European States to determine their policies to the Ottoman State. 

         Key words: France, Middle East, Eastern Mediterranean and North African, Africa, 

Ottoman State, England, Francophones, Mediterranean, Egypt, Napoleon Bonaparte. 
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EKLER 

Ek: 1. Fransa’nın Senegal üzerinden Afrika’ya yayılma Haritası  

 

Kaynak: AOF, SN, 1824, 1 G 8 (Senegal Devlet Arşivi)  
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Ek: 2. Afrika kıtasındaki ülkelerin bağımsızlık tarihleri. 

Kaynak: https://puntomedionoticias.info/album/afrika-siyasi-haritas%C4%B1.htm. 

https://puntomedionoticias.info/album/afrika-siyasi-haritas%C4%B1.htm
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Ek: 3. 1756 yılında Osmanlı Padişahı, Fermanı mucibince Fransızların her sene kutladıkları 

gibi bu sene de Kızıl Yumurta Paskalyasını Galata’da bulunan Fransız kilisesinin etrafında 

ellerinde mumlarla dönerek kutlamalarına izin verilme beyanı.   
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Ek:4. 1788 yılında Sultan III. Selim’in, Fransız Devleti tarafından, Eflak Boğdan’a gidip-gelen 

Fransa tüccarlarının sorunlarını giderilmesi için tayin edilen konsolosun himaye edilmesi 

konusunda Boğdan Voyvodası’na gönderdiği emir. 
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Ek: 5. 1790-1791 yıllarında arasında Fransa donanmasının Akdeniz’de beyaz, kırmızı ve mavi 

olarak üç renkte dolaştığını gösteren rapor.  

 

  



 
 

280 
 

Ek: 6. 1784 yılında Dersaadet’te bulunan Fransız Elçi Kont de Sen Perye’nin (Saint-Priest 

Kontu) süresi dolan beratlı tercümanın yerine, tayin edilen yeni tercümanına da ahitname 

gereğince berat verilmesi hakkında padişah emri. Emirde ayrıca; elçinin yanında görevli olarak 

bulunan hizmetkârlarından vergi alınmaması, yediğine, içtiğine ve giydiğine karışılmaması, 

oturdukları yerlerden ve eskiden beri kullandıkları bağ ve bahçelerden alınacak vergilerden 

muaf tutulmaları, herhangi bir yere gidişlerinde karada ve denizde kimsenin müdahale 

etmemesi yer almaktadır.   
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Ek:7. 1770 yılında Fransa Devleti’nin Sakız’da bulunan konsolosunun yerine Mosso 

Kozinari’nin tayin edilmesinin uygun bulunduğuna dair berat. Beratta; daha önce tayin edilen 

konsoloslar gibi kendisine de berat verildiği, iskelelere gelen-giden Fransız tüccarlarının ortaya 

çıkacak problemlerinin de halledilmesi için konsoloslarına müracaat edecekleri, konsolosa, 

itaat etmeleri, sözüne muhalefet etmemeleri, tezkeresi olmayan gemilere yol izni verilmemesi, 

konsolosun kendisi için getirdiği, yediği, içtiği şeylerden, giyeceklerinden gümrük vergisi 

alınmaması, giderken gelirken yollarda kendisine müdahale edilmemesi, emredilmektedir. 
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Ek:8. 1799 yılında Bonaparte tarafından Osmanlı Sadrazama yazılan mektubun tercümesi. 

Mektupta, Mısır’ın durumu ile ilgili meydana gelen anlaşmazlığın giderilmesi, devletler arası 

barışın temini, Osmanlı Devleti ile dost olan Fransa’ya savaş ilan eden Çarlık Rusyası ve 

Nemçe devletleriyle ittifak edilmesinin doğru olmadığı ve Osmanlı Devleti ile Fransa 

Cumhuriyeti arasındaki siyasi sorunlar ifade edilmektedir.  
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Ek: 9. Fransızlara karşı yapılan Trablusgarp – Amerika Antlaşması 1796  

 

Kaynak: Mine Erol, “Amerikan Trablusgarp İlişkileri”, DTCF Tarih Bölümü Tarih 

Araştırmaları Dergisi, C. XIII, Ankara, 1980, s.131.  
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Ek:10. Osmanlı Hükümeti tarafından Cezayir Valisi Hasan Paşa’ya gönderilen Fransızların 

muhmetemel saldırılarına yönelik mektup.  
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Ek: 11. Mısır Seferi’nden Sonra Esseyit Ali Efendi ile Napolyon Arasında İmzalanan İlk 

Barış Şartları  
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Ek: 12. Malta’nın Fransız Filosu Tarafından İşgali Hakkında Ali Efendinin Osmanlı 

Devletine Raporu  
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Ek: 13. Esseyit Ali Efendinin Napolyon Bonaperte Donanmasının Malta’yı İşgal Etmekle 

Görevlendirildiğine Dair Osmanlı Devletine Mektubu  
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Ek: 14. Bonaparte’ın Gaze Ahalisine Dokunmayacağına Ait Teminat Beyanı  
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Ek: 15. Fransa’nın Mısır İşgalinden Önce, Murat Ve İbrahim Beylerin Mısır’ın İşgali 

Hakkında Osmanlı Devletine Mektubu  
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Ek: 16. Fransızların Mısır İşgali Üzerine, Mısır Ulemasının İstanbul’a Gönderdikleri Mektup    
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Ek: 17. 13 Nisan 1798 Yılında Bonaperte’ın Fransız Hükümetine Yazdığı Rapor 

 

Ziya Şakir, Türkler Karşısında Napolyon, Fransa’nın Mısır’ı İşgali, Akıl Fikir Yayınları, 

İstanbul, 2011. 
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Ek: 18. 26 Nisan 1798 Yılında Savunma Bakanlığına Yazılan Rapor.  

 

Ziya Şakir, Türkler Karşısında Napolyon, Fransa’nın Mısır’ı İşgali, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 
2011. 
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Ek: 19. Fransa Dışişleri Bakanı Charles Maurice de Talleyrand.  

 

  Ziya Şakir, Türkler Karşısında Napolyon, Fransa’nın Mısır’ı İşgali, Akıl Fikir Yayınları, İstanbul, 
2011. 
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Ek: 20. Napolyon Bonaperte.  

 
*https://www.cairn-int.info/journal-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm, Erişim 

Tarihi: 13.11.2018, Saat: 21:30. 

https://www.cairn-int.info/journal-annales-historiques-de-la-revolution-francaise.htm
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Ek: 21. Napolyon Bonapart’ın Akka Seferi  

  

 

https://www.cairn-int.info/journal-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2018-1.htm, Erişim 
Tarihi: 25.12.2018, Saat: 11:00. 

 

  

https://www.cairn-int.info/journal-annales-historiques-de-la-revolution-francaise-2018-1.htm
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