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PORTEKİZLİLER SONRASI DOĞU AFRİKA 
 
Daha önce Portekizlilerin Doğu Afrika’ya gelme, istila ve yerleşme süreçlerine değinmiştik. Bu yazıda 
Portekizliler sonrasında bölgenin durumuna odaklanılacaktır. Portekizlilerin Doğu Afrika’ya yerleştikleri süre 
zarfında yerel halk üzerinde kurdukları baskı ve köle ticaretinin o güne kadarki en yüksek seviyeye çıkması 
bölgede yaşayan kabilelerin direnişe geçmesine sebep olmuştur. Daha önce bahsi geçen Mijikendalar ve on 
iki kabile Portekiz baskısından kurtulmanın yolunu Araplardan yardım istemekte bulmuşlardır. Arapların 
bölgedeki ve Hint Okyanusu’ndaki ticari faaliyetleri kabilelerin yardım için ilk olarak onları tercih etmesinde 
etkili olmuştur. Bunun yanında İslam’ın daha önce Araplar vasıtası ile Doğu Afrika’ya gelmiş ve özellikle 
kıyıda teveccüh görmüş olması ve Portekizlilerin yaptıkları pek çok eylemde katı bir Hristiyanlık 
propagandası yapması da Arapları en ideal müttefik yapmıştır. Bugün özellikle Hint Okyanusu kıyılarında 
pek çok Arap kökenli aile çok iyi Swahili konuşmaktadır.  
 

1 UGSAM Afrika Araştırmaları Direktörü 
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Arapların bölgeye gelişinin Portekizlilerden önce olduğuna değinilmişti. Yarubiler, Busaidiler, Hadramiler, 
Nabhaniler Güney Arabistan, Yemen ve Umman’dan bölgeye gelen gruplardır. Bu gruplar bölgeye 
geldiklerinde çoğunlukla yerleşmiş ve Afrikalı ailelerle evlilik yapmışlardır. Umman’da 1154-1624 yılları 
arasında yönetici aile olan Nabhanilerin on üçüncü yüzyılda bölgeye geldiği tahmin edilmektedir. Bugün 
Tanzanya-Kenya sınırına yakın bir bölge olan Kilwa, eskiden Kilwa Sultanlığı ismiyle yönetilen bir İslam 
toprağı olmuştur. Bu bölgenin onuncu yüzyılda bölgeye gelen Arap ve Farsiler tarafından İslam devleti 
haline getirildiği bilinmektedir (Nakamura, 2011: 46). 
 
Portekizlilerin yaptıklarından sonra yardım istenilen Umman Sultanlığı, Yarubi hanedanlığının 
kontrolündedir. Devletin belirlenmiş imam tarafından yönetildiği Umman güçleri, Seyf bin Sultan tarafından 
1698 yılında Mombasa’ya gelmiştir. Mücadele sonrasında galip gelen ve Portekizlilerin geride bıraktığı 
kaleleri alan Umman Sultanlığı, en önemli kale olarak görülen Jesus Kalesi’ni de alarak Portekiz’i Mozambik’e 
kadar sürmüştür.  
 
Umman bir yandan Afrika kıyılarındaki etkinliğini arttırırken diğer yandan da içerideki iktidar kavgasına 
sahne olmuştur. 1741 yılında Ahmed bin Said Umman’da Busaidi Hanedanı’nın yönetimi ele aldığını ve 
kendisinin Umman’ın yeni imamı olduğunu ilan etmiştir. Bir önceki yönetici aile olan Yarubiler, iç 
politikadaki taht savaşı sebebiyle son dönemlerinde Doğu Afrika’daki güçlerini de koruyamamışlardır. 
Busaidilerin yönetimi ele almasından önce 1735 yılında Mombasa’nın ikinci valisi olan Muhammed bin 
Osman, Umman’dan bağımsızlığını ilan edecek kadar ileri gitmiştir. 
 
Umman’ın Portekiz’i bölgeden çıkardığı tarihten, yönetiminin değiştiği tarihe kadar bölgeye yerleşen 
Arapların artık Afrikalı olduğu ve “Swahilileştiği” kaynaklarda yer almaktadır (Soghayrun, 2001: 17-19). 
Busaidiler iktidarlarını güçlendirdikten sonra Umman’dan Doğu Afrika’ya göçü desteklemişlerdir. Özellikle 
daha önce kısa bir süre Portekizliler tarafından kullanılan Zanzibar’ın2 Umman tarafından kontrol altına 
alınarak ticari faaliyetlerin merkezi yapılması, Umman’ın Doğu Afrika kıyılarındaki ekonomik çıkarları ve 
güvenliğinin sağlanması konularında da önemli bir fetihtir. Zanzibar’ın kıyadaki Kilwa ile ekonomik 
bağlantısının sağlanması ile birlikte Umman’ın bölge ticaretindeki payı artmıştır. Hindistan’dan gelen 
tacirlerin durağı haline gelen bu iki merkez, zamanla Arap, Swahili ve Hint kültürünün daha da 
yakınlaşmasına vesile olmuştur. Aralarında evlilikler yaparak daha da “Afrikalı” olan Araplar ve Hintler, 
ticareti yerel olmanın avantajlarını kullanarak yapmışlardır. Yerel olmanın avantajı hususu bölgede ticaret 
yapan Hristiyanların ve diğer toplulukların karşılaştıkları vergi ve diğer yüklerin oranlarının farklı 
olmasından anlaşılmaktadır (Gilbert&Reynolds, 2016: 356). Zanzibar’ın önemi gittikçe artarken, Umman’da 
dönemin sultanı Seyyid Said, adaya yeni saraylar inşa ettirmiştir ve 1839 yılında Umman’ın başkentini 
Zanzibar olarak belirlemiştir. Bu radikal karar ile birlikte Umman eski başkent Maskat’tan değil, Zanzibar’dan 
yönetildiği bir  döneme girmiştir  (Bayram, 2018: 120).  Seyyid Said, başkenti taşırken aynı  zamanda  yanında  
 

2 Zanzibar bugün Tanzanya idaresinde olan bir adadır. Ticaretin yanında turizm faaliyetleri açısından da hem Tanzanya’nın hem de 
Afrika’nın en değerli yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 
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AtkinsHamerton adlı bir İngiliz’i de beraberinde götürmüştür. Hamerton İngiliz hükümetinin görevlendirdiği 
bir bürokrat ve İngilizler tarafından yönetilen Doğu Hindistan Şirketi’nin (East IndiaCompany) temsilciydi 
(Gilbert&Reynolds, 2016: 357). Seyyid Said, hanedanlığının güvenliğini düşünerek Hamerton’a ve onun temsil 
ettiği güce güvenmiştir. Doğu Hindistan Şirketi’nin kendine ait ordusunun olması ve İngiltere yönetiminde 
dış politika belirleyerek Hindistan’ın büyük bölümünü yönetmesi Said’i etkilemiştir. Ancak bu durum aslında 
İngilizler için Doğu Afrika’ya yerleşmek ve Hindistan ile Doğu Afrika’yı beraber yönetmek için bulunmaz bir 
fırsat olmuştur. Said’in iyi niyetlerle yanına aldığı Hamerton ile 1851 yılında görüşen Amerikan konsolosu 
Ward, çok yakında İngilizlerin bölgeyi kontrol altına alacağı kaydını tutmuştur (Salim, 1989: 231). 
 

 

 
Farklı ürünlerin ticaretinin yanında köle ticareti de zaman içerisinde Zanzibar özelinde fazlasıyla öne 
çıkmıştır. Karanfil tarlalarında çalıştırılan kölelerin topladığı ürünler Hindistan’a satılarak büyük gelir 
kaynağı olmuştur. 1840’ların başında karanfilden elde edilen gelirin beş katına çıkması kölelerin 
kullanılması sayesinde gerçekleşmiştir (Cooper, 1977: 51). Öyle ki 1850’lerde Zanzibar’daki yüz elli bin kişilik 
nüfusun altmış bini köledir (Iliffe, 1979: 42).Karanfil ve köle ihracatı Zanzibar’daki köle sayısını düzenli 
şekilde arttırmıştır. Ancak İngilizler durumun gidişatından memnun değildir. Amerikan vatandaşlarının 
Zanzibar’a getirilen mallarda yalnızca yüzde beş vergi ödemesi, Amerikalılara satılan malların ise vergiden 
muaf olması, Fransızlarla diplomatik ilişkilerin ilerletilmesi ve köle ticaretinin yüksek boyutlara ulaşması 
İngilizlerin rahatsız olduğu faktörlerdir. Özellikle Amerikalılar, 1833’te imzalanan sözleşme kapsamında 
avantajlı ticari şartlara ulaşmıştır. Bölgeden fildişi ve karanfil alırlarken, şeker, silah, barut ve pamuk ihracatı 
yapmışlardır. 1838’de ihracatlarının tutarı yüz bin dolar iken, 1856’da bu ihracat beş yüz elli bin dolara kadar 
çıkmıştır. Oranın bu kadar artmasındaki en büyük kalem ise pamuk ihracatı olmuştur (Nicholls, 1971: 332). 
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İngilizlerin Doğu Afrika’da Yönetimi Ele Alması ve Almanlarla Yapılan Paylaşım 
İngilizlerin on dokuzuncu yüzyılın ilk döneminde Doğu Afrika’daki genel politikası Zanzibar’daki Umman 
yönetiminin sürekli güçlü tutulması ve desteklenmesi şeklinde olmuştur. Bu politika pratikte iki faktörü 
beraberinde getirmiştir. İlki, Sultan’ın iç politikadaki muhtemel rakiplerine ve dış politikadaki tehditlere 
karşı arkasına aldığı İngiliz gücü ile daha sert tedbirler alabilmesi, ikincisi ise Avrupa devletlerinin İngilizlerin 
teşvikiyle Umman’ın Sultanına saygı göstermesidir. 
 
Destek uzun vadeli bir vaat olsa da ilerleyen dönemde İngilizlerin Sultan ile anlaşmazlık yaşayacağı iki konu 
bulunmaktadır. Bunlar adadaki Hintlerin durumu ve kölelik müessesesinin sonlandırılmasıdır. İngiliz 
mandasına giden yolun anlaşılması için on dokuzuncu yüzyılda bölgede kölelik konusunun anlaşılması 
gerekmektedir. İngilizler 1807 yılında Atlantik’teki köle ticaretini tek taraflı olarak yasaklamışlardır (Gilbert & 
Reynolds, 2016: 307). Atlantik sonrası sıra Hint Okyanusu’na gelmiştir. Napolyon yönetimindeki Fransa aynı 
İngiltere gibi, kendi sınırlarından uzakta bölgeleri kontrol etmektedir. Hem Hindistan’da hem Mauritius’ta 
köle çalıştıran Fransa, İngilizlerin 1807’deki bu kararını uygulamamıştır. Mauritius’un daha sonra İngilizlerin 
eline geçmesi ile birlikte bölgede 1810 yılında altmış bin kölenin bulunduğu tespit edilmiştir (Srinivasan, 
1999: 1012). Mauritius’taki kölelerin ekserisinin Doğu Afrika kıyılarından ve özellikle de Zanzibar’dan gelmiş 
olması, yönetimi ele alan İngilizlerin merkezi hükümete baskı yapmasını beraberinde getirmiş ve bunun 
sonucunda Seyyid Said’in üzerindeki baskı biraz daha artmıştır. Bu baskının ana kaynağı İngiliz 
yönetimindeki Hindistan sınırlarında bulunan Kalküta’da doğmuş ve sonrasında Kraliyet Donanması’nda 
general rütbesine kadar yükselen Sir Fairfax Moresby’dir. Moresby daha sonra kendi soyadı ile anılacak olan 
antlaşmayı Seyyid Said ile imzalayan kişidir. 1822 yılında imzalanan Moresby Antlaşması ile bir hat 
oluşturulmuş ve kölelik bu hattın batı kısmında yasal olarak kalmaya devam etmiş, doğusunda ise 
tamamen yasaklanmıştır. Umman bu durumda hem Maskat’a hem Basra’ya yasal bir şekilde köle taşımaya 
devam etmiştir. Ancak İngilizlerin kontrolündeki Hindistan’a köle getirilmesi tamamen yasaklanmıştır. 
İngiltere’nin hakimiyet alanındaki bölgelere köle taşımak yasak olsa da kölelerin üretiminde bulunduğu 
ürünlerin taşınmasında herhangi bir sakınca bulunmamıştır. Hem Amerikalıların hem Fransızların hem de 
Almanların önceki bölümde belirtilen şekilde Zanzibar’a gelerek ticaret yapması İngilizleri belli noktalarda 
daha uzlaşmacı bir tavra itmiştir. Seyyid Said’in köleleri Basra bölgesine satmak yerine kendi belirlediği 
karanfil tarlalarında çalışmaya yönlendirmesi bu bağlamda akılcı bir hamle olmuştur. 
 
Bu sırada Umman ekonomisinde köle ticaretinde olan bağımlılık yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Bunun 
yerine İngiliz Hindistan’ına fildişi, karanfil, susam, yaban mersini ihracatı artmıştır. Amerikalılar ve Fransızlar 
da bölgeden alışveriş yapmaya devam etmişlerdir.3 Seyyid Said artan İngiliz baskısına daha fazla 
dayanamayarak 1845 yılında daha önce kendisi ile birlikte Maskat’tan Zanzibar’a gelen Hamerton ile 
antlaşma imzalamıştır. Bu antlaşma ile beraber Basra’ya yapılan köle ticareti de yasadışı ilan edilmiştir. 
Umman Sultanı’nın elinde yalnızca kendi kontrolü altındaki bölgelerde köle ticareti yapabilme izni kalmıştır.  
 

3  Bölgede fildişinin içine koyularak taşındığı kumaşlara “Merikani” denmektedir. Adını Amerikalıların bölgeye sattığı kumaşlardan 
almaktadır. 
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Hamerton aynı zamanda bölgedeki Hintlerin İngiliz kontrolünde olduğu baskısını yapmış ve yasal 
işlemlerinin tümünün Doğu Hindistan Şirketi tarafından yapılması gerektiğini savunmuştur. Bu durum 
bölgedeki Hintlere bakış açısının değişmesine de sebep olmuştur. Önceden Müslüman kimliği ile aynı 
potada eriyen Hintler ve Araplar bu kez farklı iki kesim olarak davranmaya başlamışlardır. 1856 yılında 
Seyyid Said öldüğünde İngilizler Umman yönetimini ikiye ayırmıştır. Bunlardan biri Zanzbibar’da diğer ise 
Muskat’ta Seyyid Said’in iki oğlu tarafından yönetilmiştir. Macid bin Said Zanzibar’ın, Suvayni bin Said ise 
Muskat’ın lideri olmuştur. İngilizler yasakladıkları köle ticaretinin denetimini Kraliyet Donanması’na 
yaptırmış ve pek çok Arap gemisi sürekli durdurulur hale gelmiştir. Bu durum Arap yarımadası ve Doğu 
Afrika arasındaki ticarete büyük darbe vurmuştur. Bunun yanında Zanzibar’da sürekli İngiliz donanması 
bulunması köle ticareti kontrolü bahane edilerek meşru hale getirilmiştir (Oded, 2017). 
 
Zanzibar’ın yönetimi 1870 yılında tekrar el değiştirmiş ve yönetim Bergash bin Said’e geçmiştir. Bundan iki 
yıl sonra Bergash, İngiltere’nin isteği sonucunda köleliği tamamen yasaklayan antlaşmayı kabul etmek 
durumunda kalmıştır. Zaten yönetimindeki adada bulunan savaş gemileri ve gemilerde bulunan İngiliz 
askerleri Sultan’a başka bir seçenek bırakmamıştır. 
 
Heligoland–Zanzibar Antlaşması (1890) 
1884 yılındaki Berlin Konferansı, Afrika’nın paylaşımı için düzenlenmiş ve Avrupa güçlerinin sömürge 
yarışında birbirlerine zarar vermemeleri yönünde kurgulanmış bir konferanstır. Almanlar konferansa gelene 
dek Afrika’daki sömürge yarışına dâhil olarak belli bölgeleri kontrol altına alma yoluna gitmişlerdir. 
Konferans sonrasında Almanlara ayrılan bölgeler bugünkü sınırları ile ifade edilecek olursa Batı Afrika’da 
Kamerun, Togo, daha güneyde Namibya ve doğu kıyılarında Tanzanya ile Kenya’nın bir bölümüdür. Bu durum 
Fransızlar ve Almanları Çad Gölü çevresi mücadelesinde ve İngilizler ile Almanları da Doğu Afrika kıyılarında 
karşı karşıya getirmiştir. 

 
Bu mücadelenin bir sonucu olarak, 
1890 yılında Almanya ile İngiltere 
arasında Heligoland-Zanzibar Antlaş-
ması imzalanmıştır. Buna göre Kuzey 
Denizi’nde İngilizlerin hâkimiyetinde 
olan ve stratejik önemi bulunan 
Heligoland Adası Almanların kontrol-
üne bırakılmıştır. Buna karşılık olarak 
Almanlar, Zanzibar üzerindeki hak ve 
iddialarından vazgeçmiş, aynı za-
manda 1885’ten beri elinde bulun-
durduğu Witu Krallığı’nın4 yönetimini  

 

4 Witu Krallığı içerisinde Kenya’da kalan Lamu Adası’nı, Tana Nehri’ni bulunduran ve Hint Okyanusu’na kıyısı olan üç bin kilometre 
karelik bir alandır. 
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de İngilizlere bırakmışlardır. Aslında bu anlaşma, Almanların Doğu Afrika’daki gücünü İngilizlere devretmesi 
anlamına gelmektedir. Karşılığında ise İngilizlerle sorun yaşama ihtimali olan bölgelerde kesin sınırların 
çizilmesini almışlardır. Buna göre Alman Togo ile İngiliz Gana arasında, Alman Kamerun’u ile İngiliz Nijerya’sı 
arasında sınırlar belirgin hale gelmiştir. Ayrıca Caprivi’yi de alan Almanlar bu Zambezi Nehri’ne ulaşma 
yönünde önemli bir adım atmıştır (Chickering & Gummer, 2007). 
 
Anlaşmanın en önemli yanı, Doğu Afrika’daki Alman-İngiliz çatışmasının önüne geçilmesi ve iki gücün 
sınırlarını daha net şekilde çizmiş olmalarıdır.  
 
Kıta üzerinde İngilizlerin Fransızlarla rekabeti ise devam edecektir. Almanlar yalnızca Avrupalı güçlerle değil 
aynı zamanda yerel kabilelerle de savaşmak zorunda kalmıştır. Avrupa devletlerinin ellerinde teçhizatlı 
asker sayısı ve ağır silah avantajı bulunması, kabilelerin kendi topraklarında yeni bir hükümranlık kurmak 
isteyenlere bir anda teslim oldukları anlamına gelmemektedir. Tanzanya’nın güneyindeki kabilelerden biri 
olan Hehe kabilesi de Almanlara karşı topraklarını savunanlardan olmuştur. 1891 yılında Hehe5 ile Almanları 
karşı karşıya getiren savaşta yerliler düşmanlarına büyük korku salmıştır (Peers, 2005: 18-19). Almanların iç 
bölgelere ilerleyişinin aynı şekilde direnişle karşılandığı çok sayıda yer bulunmaktadır. Bu ilerleyişe karşı 
yapılan direnişler, Almanlar ve İngilizlerin bölgedeki rekabeti ve iki dünya savaşı arasında Doğu Afrika’nın 
incelenmesi sonraki çalışmada devam edecektir. 
 

5 Hehe kabilesi ismini savaş esnasında çıkardıkları “He!, He!” seslerinden almıştır. 
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