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zavil Kongosu. Fildişi Sahili, Dahomey, 
Gabon. Yukarı Volta, Madagaskar. Njjer. 
Orta Afrika Cumhuriyeti. Senegal ve Çad 
siyası birlik düşüncesine karşı çıkarken 
Fas. Gana, Gine, Mali. Birleşik Arap Cum
huriyeti (Mısır-Suriye 1958-1961), Libya 
ve Cezayir geçici hükümeti Kazablan
ka'da yaptıkları toplantıda (Ocak 1961 ı 
siyası birlik fikrini savundular. "Kazab
lanka grubu" olarak anılan bu devletle
rin fikrine karşılık da "Monrovia grubu" 
adıyla yeni bir gruplaşma ortaya çıktı. 
Brazavil grubuna ilave olarak Liberya, 
Njjerya, Somali, Sierra Leone. Togo, Eti
yopya ve Libya'dan oluşan bu yeni grup, 
Liberya'nın başşehri Monrovia'da yap
tıkları toplantıda (Mayı~ 1961 ı siyası bir
leşmeye karşı çıkıp Afrika dayanışması
nı savundular. Bölgelerde görülen bloke 
taşmalar diğer bazı grupların da orta
ya çıkmasına sebep oldu. Afrika Birliği 
Teşkilatı'nın kurulmasıyla (1963) bu gi
bi grupların çoğu dağıldıysa da bazıları 
hala faaliyetlerini sürdürmektedir. 
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8. Afrika'da Başlıca İslami Cihad ve Di
reniş · Hareketleri. Afrika XIX. yi.\zyıl ile 
XX. yüzyılın başlarında İslam'ı yaymak 
ve Avrupa ülkelerinin sömürgeci geniş
lemesine karşı koymak amacı taşıyan 
bazı hareketlere sahne oldu. Tasawuff 
düşünceden büyük çapta etkilenen bu 
hareketlerin belli başlıları şunlardır. 

a) Fülani Hareketi. Batı Afrika'da sö
mürgecilik öncesinde en önemli İslami 
cihad hareketi, Senegal'in Futa Toro böl
gesinden Njjerya'nın kuzeyindeki Hevsa 
bölgesine hicret etmiş Fülanl kabilesine 
mensup Osman b. Füdfnin (Osman dan 
Fodyo, ö. 1817) putperest kabileler ara
sında İslam'ı yaymak için başlattığı ha
rekettir. Osman b. Füdfnin kısa zaman
da iyi sonuçlar elde etmesiyle Gobir 
bölgesindeki Degal'da büyük bir müslü
man topluluk meydana geldi. Bu toplu
luğun gittikçe güçlenmesi. bölgeyi kont
rolünde tut&n Hevsa Krallığı'nda endi
şe uyandırdı ve iki topluluk arasında 
bir gerilime yol açtı. 1797'de Gobir Kra
lı Nafata ile onun yerine geçen Yunfa 
müslüman yayılmasının önüne geçmek 
için bazı tedbirler aldılar. Hareketin li
deri Osman b. Füdfye karşı saldırıya 

geçen Gobir Kralı Yunfa 'nın kuwetleri
ni müslümanlar başarıyla püskürterek 
1806-1808 yılları arasında bölgede bir
çok önemli merkezi ele geçirip nüfuz
larını genişlettiler. Gobir'in merkezi Al
kalawa'yı da Fülanl hareketinin nüfuzu
na alan Osman b. Füdl, İslaml esaslara 
bağlı bir de.vlet kurdu (1809) ve Atiantik 
sahillerinden Tinbüktü ve Hevsa'ya ka
dar olan bölgeyi hakimiyeti altına aldı . 

Daha sonra, sınırları genişleyen devletin 
batı kesimini kardeşi Abdullah b. Mu
hammed'e, doğu kesimini de oğlu Mu
hammed Bella'ya bıraktıysa da ölünce
ye kadar devleti tek başına yönetmeye 
devam etti. 

Fülanı hareketi, Osman b. Füdfnin ölü
münden sonra oğlu Muhammed Bella 
(ö. ·i838) tarafından Sakoto Halifeliği adı 
altında sürdürüldü. Bella, Fülanı haki
miyetini kabul etmeyen kabilelerle de
vamlı bir savaş halinde idi ve kendisine 
itaat etmeyen kabilelere karşı 1836'da 
kazandığı Gawakuke Savaşı'yla hakimi
yeti altındaki topraklar en geniş sınırla
rına ulaştı. Sakoto Devleti'nin sınırları 

batıda Masina'dan doğuda Baglrmrye, 
güneyde Yorbu'dan kuzeyde Büyük Sah
ra'daki Adar Agades'e kadar uzanıyor
du. Giriştiği fetih hareketleri yanında 
MuhammE)d Bella, ilmi gelişmeyi de teş
vik ederek medrese ve camiler inşa et-

tirdi. Kendisi de ilmi çalışmalara bizzat 
iştirak ederek ülkede ilmi seviyenin yük
selmesine çalıştı. Ayrıca dışarıdan gele
bilecek saldırılara karşı koymak için sı
nırlarda riba.t* ıar inşa ettirdi. 

Masina bölgesinde Osman b. F'üdfnin
kine benzer faaliyeti, Ahmedü Lobbo 
(Şeyh Hamedü) olarak bilinen Fülanl ali
mi Ahmed b. Muhammed b. Ebü Bekir 
b. Said gerçekleştirmiştir. Osman b. 
Füdfnin emrinde cihad hareketlerine 
katılan Ahmedü .Lobbo daha sonra Ma~ 
sına bölgesindeki kabileler arasında 

İslam' ı yaymaya· çalıştı ve 1813'te put
perest Bambara kabilelerine karşı ci
had ilan etti. 1826'da Tinbüktü'ye ka
dar ilerledi ve Hamdullahi şehrini baş
şehir yaparak bir İslam devleti (Maslna 
Şeyh Hamad Devleti) kurdu. Ahmedü 
Lobbo'nun ölümü üzerine (1844) devle
tin başına oğlu Ahmedü Şeyhu (ö. 1852) 

geçti ise de el-Hac Ömer'in 1862'de baş
şehir Hamdullahi'yi ele geçirmesiyle bu 
devlet ortadan kalktı . . 

b) TekrOr Devleti ve el-Hac Ömer. Batı 
Afrika'da Avrupa sömürgeciliğine karşı 
başlçıtılan cihad hareketlerinin önemli
lerinden biri de el-Hac Ömer'in (ö. 1864) 

liderliğindeki harekettir. Ticaniyye tari
katına mensup olan el-Hac Ömer, F'uta 
Calan bölgesinde Diaguku'da bir din öğ
retim ve davet merkezi kurarak (1840) 

etrafına büyük bir cemaat topladı. Da
ha sonra Dinguiray'a yerleşerek putpe
restleri İslam'a davet etmeye başladı ve 
18S2'de putperest kabilelere karşı ci
had ilan etti. Kısa zamanda bölgedeki 
şehirlerin çoğunu ele geçirdi. Bambuk 
ve Bambara Krallığı'nı kontrolüne aldı. 
Ardından Avrupa sömürgeciliğine karşı 
harekete geçti. el-Hac Ömer'le ticarı 
ilişki içinde olmalarına rağmen F'ransız
lar bölgeyi sömürgeleştirmek amacıyla, 
Senegal nehri kiyısındaki Medine şehri
ne saldırdılar ( 1857) . Ancak el-Hac 
Ömer liderliğindeki müslümanlar şeh
ri kuwetıe· savundu. Daha sonra doğu
ya doğru çekilmeye karar veren el-Hac 
ömer. Masina ve Bambara bölgesindeki 
birçok şehri kontrolüne aldı ve kurduğu 
Tekrür Devleti, Tinbüktü'ye kadar uza
nan bölgeye hakim oldu. Bu arada 
bölgede el-Hac Ömer'e karşı \)irçok 
ayaklanma meydana geldi. Kendisi de 
bu ayaklanmaların birinde öldürüldü 
(1864) . el-Hac Ömer'in ölümünden son
ra. taraftarlarından bir kısmı başkanlık 
için seçim yapılmasını isterlerken bir 
kısmı da onun büyük oğlunu halef tayin 
ettiğini iddia ettiler. el-Hac ömer'in ye-



rine getirilen oğlu Ahmedü Seku ülke
nin bütününe hakim olamadığından si
yasi birlik bozuldu ve 1870'te iki yıl sü
ren bir iç savaş ortaya çıktı. Ahmedü 
1880'lerde Fransızlar'ın Tekrar Devleti'
ne yönelik işgallerine karşı koydu ise de 
iç ayaklanma ile dışarıdan gelen bu sal
dırılar karşısında yenHmekten kurtula
madı ve Tekrar Devleti Fransızlar tara
fından ortadan kaldırıldı (1893ı. 

c) Mehdi Hareketleri. Sudan Mehdisi. 
Sudan'da Muhammed Ahmed b. Seyyid 
Abdullah (ö. 1885ı tarafından başlatılan 

ve Mehdflik hareketi adını alan dini-siya-
. si hareket, özellikle Avrupa sömürgecili
ğine karşı yürütülen mücadele ile önem 
kazandı. 1880'e kadar Beyaz Nil üzerin
deki Aba adasında münzevi bir hayat 
yaşayan Muhammed Ahmed, 1881 'de 
kendisini mehdi ilan ederek faaliyetleri
ne başladı. Bu hareketin yayılmasında 
özellikle kuzeydeki kabile reisierinin yar
dımını gördü. Bağlı bulunduğu Semma
niyye tarikatını bir haberleşme vasıtası 
gibi kullanarak Mehdflik hareketini bü
tün Sudan'a yaydı ve bölgeyi sömürge
leştirrnek isteyen İngi lizler'e karşı müca
dele etti. Mısır'ın nüfuzundaki Sudan ' ın 

kuzey bölgelerinde Mehdi'nin etkisinin 
artması ve fikirlerinin yayılması üzerine 
Misır'ın yönetime karşı çıktıkları gerek
çesiyle Mehdi ve taraftarları üzerine as
keri birlikler yollamasından sonra ( ı 881 ı 
batıya doğru çekilen Mehdi, dostluk kur
duğu ve ailevi ilişkilerle bağlı bulundu
ğu Baggara kabilesine sığındı. Bu ara
da bölgenin diğer kabile reisieri ile dini 
liderlerinin desteğini kazanarak 1882'c 
den itibaren İngilizler'e karşı hareke
ti büyütüp savaş esaslarına göre orga
nize edilen silahlı kuwetlerinin (ensar), 
1883'te Mısır-İngiliz · kuwetlerine karşı 
başarı kazanmalarından sonra Mehdflik 
bütün Sudan'ı etkisi altına aldı. 27 Ocak 
1885'te Hartum'un ele geçirilmesiyle 
gÜcü en yüksek noktaya ulaşan Mehdi, 
başşehri Hartum olan bir İslam devleti 
kurarak rtıücadelesini daha da yoğun
laştırdı. Ancak kısa bir süre sonra ölen 
Mehdi'nin (25 Haziran 1885ı yerine ge
çen Abdullah b. Muhammed et-Teayişf 
(ö. 1899ı hareketi yaymaya devam ettiy
se de Tuşki'de İngiliz- Mısır ortak kuwet
leri karşısında uğranılan yenilgi (ı 889). 
hareketin dönüm noktasını teşkil etti. 
Bu mağ!Obiyeti takip eden iç ayaklan
maların devletin gücünü sarsması, ye
nilgiye yenilerin eklenmesine yol açtı ve 
1896'da İngiliz-Mısır kuwetlerinin bü
tün Sudan;ı ele geçirmek için başlattığı 
büyük askeri hareket karşısında Mehdi 

kuwetleri dağıldı. Daha sonra 1899'da 
Halife Abdullah'ın yenilmesiyle d.e Meh
di Devleti ortadan kalkmış oldu. 

Somali Mehdisi. Somali'de Muham
med b. Abdullah Hasan'ın (ö. ı 92oı li
derliğini yaptığı bir İslami direniş hare
ketidir. Mutıammed b. Abdullah 1895'
te Mekke'de Salihiyye tarikatına intisap 
ederek Somali'ye döndükten sonra bu 
tarikatı yaymaya çalıştı ve kısa zaman
da Somali'nin İngiliz sömürgesi olan 
kısmında taraftar topladı. Başlangıçta 

sömürge yönetimiyle ilişkilerini iyi tutc 
makla beraber 1899'dan itibaren tutu
munu değiştirerek İngilizler'e karşı 
cephe aldı. Aynı yıl mehdi olduğunu ilan 
ederek gayri müslimlere karşı cihad 
başlattı. İngilizler, İtalyanlar'la birlikte 
1900-1904 yılları arasında Mehdflik ha
reketini durdurmak için karşı saldırıya 
geçtiler. Bu saldırılar karşısında ülkede 
bir birlik oluşturmayı amaçlayan Mehdi, 
kabileleri bir araya getirmeye çalıştıysa 
da bunda başarı sağlayamadı. Bu arada 
kendisinin de Salihiyye prensiplerinin 
dışına çıkan hareketleri. tarikat lideri 
ve kurucusu Seyyid Muhammed es-Sali
hi tarafından hoş karşılanmadı ve tar'i
kattan çıkarılmasına sebep oldu. Mu
hammed b: Abdullah' ın Somali'de yirmi 
yıl boyunca devam eden mücadelesi, 
1920 yılında İngilizler'in nihai saldırısı 
karşısında uğranılan yenilgiyle sona er
di ve kendisi de kısa bir müddet sonra 
öldü. 

d) SenOsilik Hareketi. Aynı zamanda 
bir tarikat olan ve Libya ile Büyük Satı

ra'da Avrupa sömürgeciliğine karşı et
kili mücadele veren Seni1siyye hareketi, 
Muhammed b. Ali es-Senüsi (ö 1859ı 

tarafından paşlatıldı. Muhammed b. Ali 
es-Senüsf Mekke'de, Abdullah b. İdris 
el-Fasf'nin müridi oldu ve onun . ölümü 
üzerine ortaya çıkan gruplardan birinin 
liderliğine getirildi. Birkaç yıl Mekke'de 
kaldıktan sonra kendisine karşı gelişen 
muhalefet yüzünden 1840 yılında Ku
zey Afrika'ya dönmek zorunda kaldı. 

Dönü~te uğradığı Kahire'de de aynı ta
vırla karşılaştı. Libya'da ise bütün karşı 
koyuşlara rağmen düşüncelerini kabile
ler arasında yaymak için uygun bir· or
tam buldu. 1843 yılında tarikatın ilk 
zaviyesini Derne ile Bingazi arasındaki 
Beyda'da kurarak faaliyetlerini düzenli 
bir şekilde sürdürdü. 1846' da tekrar 
gittiği Mekke'de 1853 yılına kadar kal
dı. Bu sırada ilmi çalışmalar yaparak 
düşünce ve prensiplerine daha düzenli 
bir şekil verdi. Libya'ya geri döndüğün-
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de hareketini yeniden organize ederek 
daha aktif hale getirdi. Zaviyeleri büyü
tüp daha müstahkem yerler olan ı'i
batlara dönüştürdü ve hareketin mer
kezini Mısır sınırı yakınındaki Cagbub'a 
taşıdı. Sultan Abdülmecid'den yakın ilgi 
ve destek gördü. SemOsf'nin ölümüyle 
hareketin liderliğine . oğlu Muhammed 
el-Mehdi (ö ı 902ı geçti. Diğer oğlu Mu
hammed eş-Şerif (ö. 1896ı ise Cag
bub'daki medresenin yönetimini üstlen
di. 1870'te Bingazi, 1882'de Trablus
garp zaviyelerinin kurulmasına rağmen 
şehirlerdeki yayılışı oldukça sınırlı kalan 
SenOsflik, Sahra kabileleri arasında hız

la yayılarak 1870'1erde bölgenin yansını 
etkisi altına aldı. XIX. yüzyılın sonunda 
merkezi Cagbub'dan Kufra'ya taşındı 

ve burada hareketin daha düzenli bir 
hale getirilmesi için idari ve adlf ku
rumlar teşkil edildi. Ayrıca SenGsiler 
Kufra'da, Çad gölüne doğru ilerleyen 
Fransızlar ve Sudan'daki Mısır-İngiliz 
güçlerine karşı yer yer çatışmaya girdi
ler. Hareketin liderlerinden Şerffin 

1896'da, Mehdi'nin de.1902'de ölmele
rine rağmen halefieri SenüsT hareketini 
devam ettirdiler. 1902'de Mehdi'nin 
büyük oğlu Seyyid İdrfs çok genç yaşta 
liderliği üstlendi. İtalyanlar'ın Libya'ya 
gir;meleri üzerine ( 19 ı ı ı Osmanlı kuv
vetleriyle birleşerek sömürgeciliğe karşı 
mücadelesini sürdüren SenüsTlik hare
keti 1920'ye kadar Büyük Satıra 'da 

gücünü korumaya devam etti. 

e) Emir Abdülkadir ei-CezAiri Hareketi. 
Cezayir'in batısında Fransız sömürgeci
liğine karşı Emir Abdülkadir'in (ö. 1883ı 

başlattığı hareket, kabHelerin Fransız

lar'a karşı koymak istemelerinden doğ

du. Babası tarafından bu harekete ön
derlik yapması için görevlendirilen Ab
dülkadir, 1832'de Oran ve MuaskeF ka
bilelerinin bağlılıklarını temin ederek 
mücadeleyi başlattı. Ulemanın desteği 

ile bölgedeki otoritesini daha da güç
lendirerek elinde bulunan kuwetlerle 
düzenli bir ordu kurmayı başardı. Ab
dülkadir mücadelesini iki safhada sür
dürdü. 1832'den 1839'a kadar. devam 

·eden ilk devre, bir dizi silahlı mücadele 
ve düşmanla taktik icabı yapılmış bazı 
antlaşmaları ihtiva eder: bunlardan 
Tafna Antiaşması'yla Cezayir'in üçte iki
sini hakimiyetine a ldı. 1839'dan 1847'ye 
kadar olan ikinci devrede ise Fransız

lar'la devamlı çarpışma halinde bulundu 
ve bu yüzden kurulması düşünülen dev
let fikri gerçekleştirilemedi. Fransızlar' ın 

devamlı saldırilan karşısında Abdülkadir 
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Fas sultanına sığındı. Cezayir'de 184S'te 
Muhammed b. Abdullah'ın başlattığı di
renişi fırsat bilerek tekrar ülkesine dö
nen Abdülkadir 1847'de Fransızlar' a ye
nik düşüp esir alınmasına kadar müca
delesine devam etti. 

f) Abdülkerim el;HattAbi Hareketi. Ku
zey Afrika 'da İspanyol ve Fransız sömür
geci güçlerine karşı bir hareket başla
tan Abdülkerim ei-Hattabi (ö 1963). ba
basının ölümünden sonra kabilesinin ba
şına geÇerek diğer kabilelerle birlikte 
Rif bölgesinde bağımsız bir devlet kur
mak için İspanyollar'a cihad açtı. İspan
yollar'a karşı 1921'de büyük Rif ayak
lanmasını düzenledi: İspanyol ordusunu 
mağlüp ederek Rif Cumhuriyeti'ni kur
du ve bu devletin ilk başkanı oldu. Bu 
başarı. Abdülkerim'e halk arasında bü
yük bir nüfuz sağladı. Cumhuriyetin dı
şarıda tanınması için yapılan teşebbüs
ler sonuçsuz kaldı. Fransızlar, gittikçe 
güçlenen Hattabfye karşı bölgedeki et
kili tarikatları ayaklandırmaya çalıştık

ları gibi İspanyollar' la da anlaşarak gü
neyden ve kuzeyden Abdülkerim'in or
dularına saldırdılar ve onları mağlüp et
tiler : Abdülkerim'i de esir alıp sürgüne 
gönderdiler. Böylece Hattabi hareketi 
son bulmuş oldu. 
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III. DİN 

Afrika'da yerli dinler ile sonradan ya
yılmış dinler arasında İslamiyet ve Hıris
tiyanlık önemli yer tutar. Afrika'nın özel
likle batı , ekvator ve güney bölgelerin
de yaşamakta olan yerli dinler. konu
şulan dillerin sayısından daha fazla ol
makla birlikte üç ana din grubu içerisin
de mütalaa edilebilir. Bunlar animizm, 
fetişizm ve totemizmdir. Orta Afrika'da 
pek çok taraftarı bulunan animizm ina
nışında canlı ve cansız varlıkların birer 
ruhu olduğuna ve "ruh gücü"ne inanıl

maktadır. Batı Afrika klanlarının dini 
olan ve içinde bir ruh veya olağan üstü 
bir güç olduğuna inanılan bir nesneye 
(fet iş) tapınmanın esas teşkil ettiği fe
tişizmde, insanların tabiat kuwetleri 
karşısında duydukları korkulardan kur
tulmak için başvurdukları büyü ve sihir 
gibi müesseseler önemli yer tutar. Da
ha çok büyük göller bölgesinde rastla
nan totemizmde ise atalar bir bitki ve
ya hayvanın kimliği ile bütünleştirilmek
te ve totem olarak kabul ettikleri bu 
nesneden türediklerine inanılmaktadır. 

Afrika yerli dinlerinin günlük hayat
taki yeri büyüktür. Kozmolojiyi, ölümü 
ve toplum ilişkilerini açıklamaya çalı

şan din ile sosyal ve siyasi hayat adeta 
iç içedir. Aile veya kabile reisi aynı za
manda bir kahin, ayin yöneticisi ve nis
beten tanrılaştırılmış bir din adamıdır. 

Bu kişinin dini reis olması için uzman 
olmasına gerek - olmayıp otoritesi aile
den, klandan ve siyasi konumundan gel
mektedir. Afrika topluluklarında büyü
cülüğün sosyal hayattaki önemi giderek 
azalmakta ise de kırsal alanlarda yine 
de büyüye itibar edilmektedir. Yerli Af
rika dinlerinde dikkat çeken en önemli 
özellik bir "yüce varlık" inancının bulun
ması ve bunun yaratıcı, öldürücü bir gü
cü ifade etmesidir. Günlük hayatın mer-

kezinde yer alan dinde geleneksel for
müller şeklinde olan dualar nesilden ne
sile intikal edegelmiştir. Yazılı bir dini 
metin bulunmamaktadır. Yerli dinlerin 
önemli rol oynadığı Afrika toplumların
da, ölüleri ve dirileri içine alan hiyerar
şik bir yapılanmanın yer aldığı gözlen
mektedir. Toplum hiyeraşisinin en üst 
tabakasında "atalar·, onun altında aile
nin kurucusu "dedeler· yer almaktadır. 

Bu iki tabaka dirilerle ölüler arasında 
bir geçiş basamağı olup her aile veya 
klanın bunlar tarafından korunduğuna 
inanılmaktadır. Ailenin üstünde soy, so
yun üstünde köy ve köyün üstünde de 
klan yer almakta olup klan reisi, aynı 
zamanda dini ve siyasi bir liderdir. 

Afrika'da uzun bir geçmişi bulunan 
İslamiyet ve Hıristiyanlık daha ziyade 
şehirlerde yaygındır. IV. yüzyılda Hıristi
yanlık. Mısır'dan Tunus körfezine kadar 
olan sahada ve özellikle Aşağı Nil böl
gesinde hakimiyet kazandı. Fakat VII. 
yüzyılda İslam dininin yayılmasıyla geri
lerneye ve · silinmeye başlayan bu din, 
sadece köklü bir geçmişe sahip olduğu 
Habeşistan'da gücünü koruyagelmiştir. 

Hıristiyanlık hiçbir zaman Büyük Sah
ra'dan Batı Afrika'ya doğru sokulama
mıştır. İslamiyet ise VII. yüzyıldan itiba
ren Avrupalılar' ın Gine körfezinin kuzey 
kıyıları boyunca uzanan sahaya gelme
sine kadar geçen bin yıllık zaman zar
fında Kuzey Afrika 'daki bütün topluluk
lar tarafından benimsenmiş ve Gine 
körfezine kadar yayılmıştır. Hıristiyanlık 
bu bölgeye ancak XIX. yüzyılın ortasın
·dan itibaren nüfuz etmeye başlamıştır. 

Portekizliler, XVI. yüzyılda İslamiyet'in 
hicr1 ı. asrın başlarından itibaren yayıl
maya başladığı Doğu Afrika sahilleri ve 
Batı'da Kongo ve Angola'nın kıyı bölge
leri ile Batı Afrika'nın bazı noktalarında 
misyonlar kurarak Hıristiyanlığı yayma-


