
Müslümanlık'la Hıristiyanlığı bütünleş

tirmeye çalışan Hindistan kökenli Kadı
yanTlik yaygın olup propagandaya yöne
lik güçlü yayın araçlarına ve özel kolej
lere sahiptir. 
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c) Doğu Afrika'da İslamiyet. islami
yet'in Doğu Afrika'da yayılışı, kıtanın Kı
zıldeniz ve Hint Okyanusu sahil_leri bo
yunca ticari münasebetler ve bu yörele-

re yapılan göçlerle denizden, Mısır' ın 

fethini müteakip Nil vadisi boyunca gi
rişilen fetih hareketleri, ticari faaliyet
ler ve yeni göçlerle de karadan olmak 
üzere başlıca iki yolla olmuştur. 

Sahil Kesiminde Yayılışı. Araplar'ın Do
ğu Afrika ile ticari münasebetleri is
lam'ın doğuşundan çok önceki tarihlere 
uzanmaktadır. Müslümanların Afrika ile 
ilk münasebetleri ise Habeşistan hic
retleri sırasında meydana geldi. Mekke 
müşriklerinin islamiyet'i kabul edenlere 
uyguladıkları baskı ve zulmün artması 
üzerine Hz. Peygamber'in izniyle bir 
grup müslüman Habeşistan'a hicret et
ti; daha sonra da ikinci hicret gerçek
leşti. Hicri altıncı yılda Hz. Peygamber 
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komşu bazı ülkelerin hükümdarları gibi 
Habeş Kralı Necaşi'ye de bir mektup 
göndererek onu islam'a davet etti. Ne
caşi'nin bu mektuba müsbet cevap ver
diği bilinmektedir. Habeşistan ' a hicret 
eden müslümanlar da Hayber'in fethi
ne kadar (7 1 628) orada kaldılar. 

Araplar'ın Doğu Afrika sahilleri bo
yunca eskiden kurdukları ticari müna
sebetler. Arap yarımadasının tamamen 
islamiyet'i kabul etmesiyle daha da ge
lişti. Müslüman tüccarlar Doğu Afrika 
sahillerinde ve bu sahillere bakan ada
larda. yalnız sahil yerlileri ile değil kıta
nın iç taraflarından gelenlerle de müna
sebet kuruyorlar ve aynı zamanda Do
ğu ve Güney Asya ile Afrika sahilleri ve 
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Mısır arasındaki ticaretin önemli bir hal
kasını oluşturuyorlardı . Hatta bazı li
manlarda kıtanın iç bölgeleriyle irtibat 
sadece müslüman tacirler vasıtasıyla 

sağlana biliyordu. 

Hz. Peygamber'den sonra Hulefa-yi 
Raşidin devrinde ticaret yollarının em
niyeti konusuna verilen önem, Afrika ile 
münas.ebetlerin gelişmesinde büyük rol 
oynadı . Emevi ve Abbasi devirlerinde 
devletin sınırlarının genişlemesi, refah 
ve servetin artması, ticari münasebet
leri daha da geliştirdi. Fildişi , altın ve 
diğer madenieri temin maksadıyla Hint 
Okyanusu'na açılarak Afrika sahilleri 
boyunca ilerleyen ve gittikçe güçlene
rek bu bölgelerde ticareti kontrol altı

na alan müslüman tüccarlar daha hicn 
ikinci asırda Rodezya'nın kuzeyindeki 
altın kaynaklarına ulaşmayı ve Zimbab
ve'den hayvan sırtında demir gibi bazı 
madenieri getirmeyi başardılar. 

Emevner devrinden başlamak üzere 
kabile, aile ve dini cemaatler arasında 
görülen mücadele ve çatışmalar sonucu 
zaman zaman bazı gruplar, hükümdeı,·

larırı ve rakiplerinin sultasından uzak 
buldukları Doğu Afrika sahillerine ve 
özellikle Habeşistan'a toplu halde hic
ret ettiler. Bunların ilki 65 (684) yılında 
Haccac'm yönetiminden rahatsız olarak 
Şam yöresinden ayrılan bir grupla aynı 
yıl Abdülmelik b. Merve'in'ın gönderdiği 
ordudan kaçarak Afrika sahillerine göç 
eden Uman ibazneri'dir. Yine Abdülme
lik b. Mervan zamanında, daha önce Hz. 
ömer devrinde de bir defa yapıldığı gi
bi, Kızıldeniz'de gemilerin rahatça do
laşmasını sağlamak üzere Habeş kor
sanlarının üzerine bir ordu gönderilerek 
barınakları olan Dehlek adası ele geçi
rildi (702) . Bu, aynı zamanda Doğu Afri
ka sahillerinde gerçekleştirilen ilk fetih
tir ve bu fetihten sonra müslüman ta
cirler Dehlek adası ve Massava Limanı 
yoluyla Habeşistan içlerine kolayca nü
fuz etme imkanı bulmuşlardır. Abdül
melik b. Mervan zamanında Afrika'ya 
göç eden müslümanlar Hint Okyanusu'
nun bugünkü Kenya ve Tanzanya kıyıla
rındaki liman ve adalarda Lamu. Pate, 
Malindi, Mombasa ve Zengibar gibi şe
hirleri kurdular. Hişam b. Abdülmelik 
zamanındaki Şia isyanları sırasında çı

kan bir savaşta Zeyd b. Ali'nin öldürül
mesi üzerine göç eden taraftarları, So
mali kıyılarındaki Benadir bölgesine yer
leştiler (740). Bu Zeydi Siner'den bazıları 
Abbasi devrinin başlarında da daha gü-
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neydeki Pemba adasına göçtüler. İsla
miyet'ten önce Araplar'ın ticari müna
sebet kurmuş bulundukları Komor ada
ları ve Madagaskar'a da İslamiyet hicri 
birinci asırda girdi. 

Abbasiler zamanında Karmatner'in çı
kardıkları iç karışıklıklarda, Ahsa hü
kümdarının baskısından kaçan büyük 
bir grup Somali sahillerine hicret ede
rek orada bugünkü Somali 'nin başşehri 
olan Makdişu (Mogadişu) şehrini kurdu~ 
lar (907) . Bu bölgenin daha önceki sa
kinleri olan Zeydller bu Sünni grupla 
imtizaç ederneyerek daha güneye ve iç 
bölgelere çekilip karşılıklı evlenmeler yo
luyla yerli halk~ karışara k Arap ve Zenci 
karışımı bir topluluk meydana getirdi
ler. Bunlara muhtemelen Ümmet-i Zey
diyye'den muharref olarak Emüzeydiç 
denildi. Ahsa'dan göç eden Araplar da
ha sonra Brava ve Merka gibi bazı şe
hirleri kurdular. 

X. yüzyılın ortalarında Şiraz hüküm
dan, annesinin Habeş asıllı olması se
bebiyle diğer kardeşleri tarafından aşa
ğılayıcı bir muameleye maruz kalması 
üzerine, aile ve tebaasından bir grupla 
birlikte Hürmüz adasından hareketle 
Afrika sahillerine yöneldi. Kendileri Şii 

olduklarından Makdişu Limanı'na uğra

mayarak daha güneyiere indiler ve bu
günkü Tanzanya kıyılarında bulunan Kil
ve şehrini kurdular. Burada zamanla 
güçlü bir devlet meydana getiren Şira
ziler'in hakimiyeti altındaki topraklar 
kuzeyde Zengibar ve Pemba adasına. 

güneyde Sütale'ye (Sofala) kadar uzan
maktaydı. Bunlc;ır XVI. yüzyılın başların
da Portekizliler'in gelişine kadar haki
miyetlerini sürdürdüler. Ki lve ve Zengi
bar havalisi, XVII. yüzyılın sonlarına doğ
ru Maskat (Uman) sultanları tarafından 
Portekizliler'den geri alınarak tekrar 
müslümanların hakimiyetine sokuldu. 
Portekizliler bölgeye geldiğinde Kilve'de 
SOO'den fazlacaini bulunuyordu. 

XII. yüzyılın başlarında Uman'da Neb
haniler Devleti'nin yıkılışından sonra, hü
kümdar Süleyman b. Süleyman'ın mai
yetinde büyük bir grup Afrika'ya hicret 
ederek bugünkü Kenya kıyılarında yer 
alan Pate adasına vardılar. Adanın Arap 
ve İran asıllı sakinlerince iyi karşılanan 
Nebhaniler daha sonra yönetimi elleri
ne alarak XIX. yüyıla kadar hakimiyetle
rini sürdürdüler. 

Sahil boyunca teşekkül eden müslü
man sultanlıklar zamanla ticari faali
yetlerini arttırarak özellikle altın ve fil-

dişi temini maksadıyla Rodezya ve bu
günkü Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ku
zeydoğu taraflarından kıtanın içlerine 
nüfuz ettiler. Mozambik'in Güney Afri
ka Cumhuriyeti sınırına :yakın bir yerde 
bulunan Süfale XVI. yüzyılda bölgenin 
en önemli altın ihraç limanıydı. Afrika'
nın Hint Okyanusu sahilinde kuzeyde 
genel olarak Araplar, güneyde ise İran 
asıllılar hakimdiler. Kıyı boyunca ve özel
likle Zengibar ve Kilve havalisinde mu
hacirlerle yerli halkın kaynaşmasından 

Sevahili (sahilliler, kıyıda yaşayanlar) de
nilen karma bir halk oluştu . Bunlar aynı 
adı taşıyan ve Bantu dili ile Arapça ' nın 

karışımı olan bir dil konuşuyodardı. 

İç Bölgelerde Yayılışı. İslamiyet'in Afri
ka kıtası ile karadan ilk münasebeti Hz. 
_ömer'in hilafeti sırasında Amr b. As'ın 
Mısır'ı fethetmesiyle (20 / 641 ı olmuş

tur. Bizans hakimiyeti ve kilisenin halk 
üzerindeki baskısı Mısır' ın fethini ve 
İslamiyet'in buranın yerli hc;ılkı olan Kıp
tiler arasında yayılmasını kolaylaştırdı. 
Öyle ki Kıptiler'in çoğu daha. fetih tae 
mamlanmadan müslüman oldu ve sayı
ları gittikçe arttı. Bu yüzden Hz. Osman 
zamanında (643-655) Mısır'dan elde edi
len haraç on iki milyon dinar iken Mua
viye zamanında (661-679) bu miktar ye
di milyon dinara düştü. Ömer b. Abdüla
ziz devrinde (717-720) bu miktarın son 
derece azalması üzerfne, Mısır ·valisi 
bundan böyle müslüman olacak kimse
lerden cizye vergisinin düşürülmemesi
ni teklif ettiyse de halife ömer b. Ab
dülaziz, "Allah Hz. Muhammed'i cabi 
(vergi toplayan) değil, dal (doğru yola ça
ğıran) olarak göndermiştir" diyerek bu
nu reddetti. 

Mısır'ın fethinden sonra müslüman
lar ülkenin güney sınırından gelebilecek 
muhtemel bir saldırıya karşı Nübe'ye 
yöneldiler. Ukbe b. Nafi'in Nübe'ye dü
zenlediği sefer bir sonuç vermedi ve 
Nübeliler'le bir anlaşma yapıldı (64 ı). 

Daha sonra Mısır Valisi Abdullah b. Sa'd 
b. Ebü Serh, Nübe içlerinde Dongola'ya 
kadar vardı ve yine karşılıklı güven ve 
ticari iş birliği esasına dayalı bir anlaş
ma yapıldı (651). Bu arada Kızıldeniz ile 
Nil arasındaki Beca bölgesinde yaşayan 
halkın birçoğu İslamiyet'i kabul etti. Da
ha sonraki yıllarda Mısır'da haraç arnili 
olan (723-734) Ubeydullah b. Habhab 
Becalılar'la bir anlaşma yaptı ve bunun 
ardından aralarında Cüheyne, Himyer 
ve Hevazin gibi tanınmış kabile men
suplarının da bulunduğu birçok Arap 



Seca ülkesine yerleşti. Bu yeni iskan 
hareket.inden sonra İslamiyet bölgede 
süratle yayıldı ve hicri ll. yüzyılın başla
rından itibaren bazı Beca hükümdarları 
da İslam'a girmeye başladı. 

Mısır ile Sudan arasına yerleşmiş bu
lunan Beni Rebia kabilesi X. yüzyıldan 
itibaren Becalılar'la münasebetlerini ge" 
liştirerek Allaki madenierini kontrolleri 
altına aldılar. Bu asrın müslüman müel
lifleri Beca bölge-sindeki Sevakin (Sua
kin) ve Ayzab (Aidhab) gibi şehirlerde
ki parlak İslami hayatı tasvir etmekte
dirler. Selahaddin-i Eyyübi zamanında 
Nübeliler'in düşmanca bazı teşebbüs

leri sebebiyle Selahaddin'in kardeşi Tü" 
ran Şah Aşağı Nübe'yi istila etti ( 1173). 
fakat ülkeyi ilhak etmedi. Muhacir ve 
tacirler vasıtasıyla İslamiyet giderek ge
lişme gösterirken Nübe'de çok eski ta
rihlerde yerleşen Hıristiyanlık gittikçe 
zayıflamaya yüz tuttu ve ilk defa XIV. 
yüzyılda Nübe'de müslüman sultanlık

lar görülmeye başladı. Bölgenin en bü
yük yerleşim merkezlerinden biri olan 
Dongola şehri hükümdan İslamiyet'i ka
bul etti ve Mısır halifesi adına hutbe 
okuttu. 

Hz. Peygamber zamanında yapılan 

hicretlerden sonra asırlar boyunca müs
lümanların Habeşistan'a nüfuzu son de
rece sınırlı olmuştur. Hz. Ömer devrinde 
Kureyş kabilesinin Beni Mahzüm kolu 
Habeşistan'a hicret etmişti. Bunların 

bugünkü Adisabaha'nın bulunduğu yer
deki Şüve (Shoa) bölgesinde müslüman 
bir sultanlık kurdukları (896) bilinmek
tedir. Bu tarihlerden itibaren müslü
manlar Habeşistan'ıri içlerine nüfuz et
meye başladı, güneyde Sidama ile ku
zeyde Tigre'ye yerleştiler. Daha iç taraf
larda bulunan Cuba (bugün Suctah ' ın gü
neyindeki Juba) bölgesi İslamiyet'i ka
bul etti. XII. yüzyılın başlannda Şüve hü
kümdarları burayı hakimiyetleri altına 

aldılar ve İslamiyet Şüve'nin doğusunda 
yayılmaya başladı. Xlll. asırda Şüve'nin 
doğusunda sahilde Zeyla'a varan böl
gede Evfat Sultanlığı kuruldu. XVI. yüz
yılın ilk yarısında Harar Emiri Ahmed 
Oran Habeşistan'ı kuzey sınırlarına ka
dar istila etti. Bu istilanın müslüman
ların ülke içlerine nüfuzu ve İslamiyet'
in yayılmasına büyük tesiri oldu. Daha 
sonra Portekizliler'in yardımıyla müslü
manlar mağlüp edilmekle birlikte, hıris
tiyan kiliselerinin rekabeti ve hıristiyan 
din adamlarının içine düştükleri ahlaki 
çökiintü karşısında İslamiyet yayılma-

ya deyam etti. Habeşistan toprakların
da muhtelif dönemlerde ortaya çıkan 
müslüman sultanlıklar. Habeşistan Hı

ristiyan Krallığı'na zaman zaman ver
gi ödemek zorunda kalmalarına rağ

men hükümranlıklarını sürdürerek İs
lamiyet'i yaymaya devam ettiler. 

İslamiyet Batı Sudan'a Xl. yü~yılda gir
mekİe birlikte Doğu Sudan'da (Mısır Su
danı) ancak XIV. yüzyılda Nübe'de Don
gola Hıristiyan Krallığı'nın yıkılışından 

sonra geniş şekilde yayılmaya başladı. 
Fakat Dongola ile Alve'nin İslam haki
miyetine . girmesine rağmen güneyde 
Habeşistan engeli sebebiyle Sennar'dan 
öteye geçilemedi. Orta Sudan'da Kor
dofan, Dartür ve Bornu istikametinde 
ilerleme kaydedildi. XVI. yüzyılın baş

larında Sennar ve havalisinde kurulan 
Func İslam Sultanlığı, XVIII. yüzyılın son
larına kadar hüküm sürdü. Bu sultanlık 
Sudan'da kurulan ilk İslam devleti idi 
ve en parlak dönemi olan XVIII. yüzyılda 
sınırları güneyde Fazugli, doğuda Kızıl

deniz, kuzeyde Üçüncü Selale ve batıda 
Kordofan'a kadar uzanıyordu. Daha ön
celeri muhacir Araplar'ın gelip yerleş
tikleri Kordofan bölgesine İslamiyet'in 
girişi erken tarihlerde vuku bulmuştu .: 

Arapça konuşulan kuzey ve orta kısım
larda halkın hepsi müslüman olup gü
neyde ise İslamiyet daha çok ticaret yol
ları boyunca yayılmıştı. XIV. yüzyılda Tu
nus'tan ve doğudan gelip Darfür'a yer
leşen müslümanlar XVI. yüzyılda güçlü 
bir İslam devleti kurdular. Mehmed Ali 
Paşa'nın Doğu Sudan'ı fethine kadar 
bölgenin en güçlü devleti olan Darfür'
un sultanları Babıali ile de münasebet 
kurmuşlar, Sultan Abdülmecid ve Sul
tan Abdülaziz'den hükümdarlıklarını ta
nıyan fermanlar almışlardır. Dartür'un 
batısında yer alan Vaday'da XVIII. yüz
yılın başlarından itibaren İslamiyet yer
li halk arasında yayılmaya başlamış ve 
bu sırada kurulan Vaday Sultanlığı XX. 
yüzyılın başlarına kadar hüküm sür
müştür. 

Somali topraklarının Arabistan'a ya
kınlığı, burayı İslam'ın ilk tebliğ faali
yeti alanlarından biri haline getirmiştir. 
Ülkenin güney sahillerine müslüman 
muhacirler erken tarihlerde yerleştiler. 
İslamiyet'in sahilde kolayca yayılmasına 
karşılık iç bölgelerin İslamiaşması daha 
yavaş ve genellikle tarikatlar vasıtasıyla 
gerçekleşmiştir. Ülkenin kuzeyinde Ha
beşistan'ın güney sınırları boyunca XIV. 
yüzyıldan başlayarak kurulan Zeyla', 
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Adal ve Harar gibi müslüman sultanlık
ların da Somali'de İslamiyet'in yayılma
sında önemli tesirleri olmuştur. 

Doğu Afrika'da İslamiyet'in yayılışı 
temelde barışçı yollarla sağlanmıştır. Kı
zıldeniz ve Hint Okyanusu sahilleri bo
yunca çok eskilere varan ve İslami de
virde gittikçe gelişen ticari münasebet
lerle çeşitli zamanlarda meydana gelen 
göçler Doğu Afrika'nın İslamlaşması
na temel teşkil etmiştir. Gerek Mısır' 

ın fethini müteakip güneyde Nübe'ye 
doğru girişilen fetih hareketi, gerekse 
sahillerde ve daha sonraları iç bölgeler
de oluşan müslüman sultanlıkların yerli 
putperest ve hıristiyanlarla zaman za
man yaptıkları savaşlar, düşmanın mu~ 
kavemetini kırmada faydalı olmuşsa da 
müslümanların taraftar kazanması dai
ma barışçı yollardan sağlanmıştır. Sey
yahlar ve araştırmacıların verdikleri bil
giler, İslamiyet'in Afrika'da zorlayıcı ted
birlerle değil tamamen barışçı yollarla 
yayıldığını açıkça göstermektedir. 

Müslüman tacir ve tebliğcilerin gü
nün belli zamanlarında abdest alıp na
maz kılmaları, dua etmeleri, cuma ve 
bayram namazları, kurban kesme gibi 
ibadetleri yeriiierin dikkatini çekmiş, 

kendileriyle kurulan yakın ve samimi 
münasebetler, muhtaç ve kimsesizlere 
yapılan yardımlar güven telkin etmiş ve 
müslümanlarla kolayca kaynaşmalarını 

sağlamıştır. Bilgi, kültür ve ahlak bakı
mından müslümanların sahip oldukları 
üstünlük de onlara büyük bir itibar ka
zandırmıştır. Müslüman tacir ·ve muha
cirlerin yerli kadınlarla evlenerek onlar
la kaynaştıkları konusunda kaynaklar 
son derece açıktır. Bu da İslam'ın yayılı
şını kolaylaştıran önemli hususlardan 
biridir. Müslüman tebliğcilerin sınıf far
kı gözetmemesi ve yeriiierin müslüman 
olur olmaz tebliğcilerle kendilerini eşit 
durumda görmelerine karşılık, hıristi

yan misyonerierin kendilerini yerli halk
tan üstün görmeleri, yerli kadınlarla ev
lenmemeleri, İslam'ın siyahların dini. 
Hıristiyanlığın da beyazların dini olduğu 
şeklinde bir kanaatin doğmasına yol 
açmıştır. Diğer taraftan İslamiyet'i ka
bul etmekle parlak bir kültür ve me
deniyetin bir ferdi olma imtiyazını elde 
etme ve bütün İslam ülkelerinde ser
bestçe dolaşma imkanına kavuşma dü. 
şüncesi de müslüman olmayı yeriiierin 
gözünde cazip hale getirmiştir. İslami
yet'in dağlık bölgelerden çok vadi ve 
ovalarla ana yolların çevrelerinde yayıl-
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mış olması da ticaretin bu konudaki ro
lünü göstermesi bakımından önemlidir. 

Batı sömürgecilik hareketinin, Afrika'
da İslamiyet' in yayılmasına dalaylı yol
dan da olsa müsbet bir tesiri olmuştur. 

Sömürge altındaki ülkelerde düzen ve 
güvenliğin sağlanması, demiryollarının 

açılması, ana yollara bağlanan tali yol
ların yapılması, müslüman tacir ve teb
liğcilerin iç bölgelere nüfuzunu kolay
laştırmıştır. Sömürgeci devletlerin idari 
görevlerdek~ yardımcı personeli ve açı

lan okullarda ders veren hocaları daha 
çok fikri ve kültürel bakımdan ileri olan 
müslümanlardan seçmeleri, hem İslam 
tebliğini kolaylaştırmış hem de müslü
man olmayı yeriiierin gözünde cazip ha
le getirmiştir. 

Doğu Afrika'da İslamiyet'in yayılma
sında etkili olan diğer bir faktör .de ta
rikatlardır. Özellikle dışarıdan gelen mu
hacir müslümanların yerleştikleri yer
lerde cami ve medreseler baştan beri 
mevcut olagelmiştir. Daha sonraki asır
larda özellikle tarikatların İslam·ı teb
liğ kon_l)sunda gösterdikleri faaliyetler, 
cami ve medreselere tekke ve zaviyeleri 
de eklemiştir. Cami, medrese ve zaviye
ler dini öğretim ve tebliğin birer mer
kezi idi. Buralarda ders veren ve irşad
da bulunanlar Fas, Tunus, Kayrevan, Ka
hire, Şam, Bağdat, Mekke ve Medine gi
bi İslam ilim merkezlerinde tahsil gö
rüp dönüyorlardı. Açılan medreselerde 
hem müslüman hem de putperest yerli 
çocuklar birlikte okutuluyor. kimsesiz
ler toplanıp müslüman olarak yetiştiri
liyordu. Tahsilini buralarda tamamla
yanlar dört bir tarafa tebliğe gönderili
yorlardı. İslam'ı sade ve basit bir dille 

438 

tebliğ eden bu alim ve mürşidler, yalnız 
müslümanların değil yeriiierin gözünde 
de büyük bir itibara sahiptiler. Bazı böl
gelerde sosyal mevki bakımından ka
bile reisierinden sonra gelir, birbirine 
düşman topraklardan serbestçe geçe
bilirlerdi. 

Doğu Afrika'ya tarikatların girişi, özel
likle yakın münasebetleri bulunan Ye
men ve Hadramut tacir ve muhacirleri 
vasıtasıyla olmuştur. Bu bölgeye giren 
en eski tarikat Kadirflik'tir. Kadirfliğin 
Doğu Afrika'ya VIII. (XIV.) asırdan önce 
girmediği ileri sürülmekle birlikte, Kı 

zıldeniz kıyısındaki Massava şehri halkı 
Abdülkadir-i Geylani'nin (ö . 561 1 ı 165-
66) orada vefat ettiğine inanmakta ve 
Massava'da onun adını taşıyan ve aynı 
zamanda ziyaretgah olan bir cami bu
lunmaktadır. Massava'nın ardından da
ha güneyde Zeyla' ile Somali'nin Hint 
Okyanusu sahillerindeki Makdişu'da ya
yılan Kadirflik, XVI. yüzyıla doğru Habe
şistan içlerindeki Harar bölgesine girdi. 
Ahmed Gran'ın fetihleri boyunca (ı 506-
1543) bütün Habeşistan'da ve daha son
ra da Somali, Tanzanya ve diğer yöre
lere yayıldı. Doğu Afrika'da etkili tari
katlardan biri de Mirganiyye'dir (Hat
miyye). Bu tarikat, İdrisiyye'nin kurucu
su Ahmed b. İdris'in (ö 1253 / 1837) Mı
sır ve Sudan'da tarikatı yaymak üzere 
gönderdiği Muhammed b. Osman el
Mirgani (ö. ı 268 / 1852) tarafından şey
hinin ölümünden sonra Kesela'da (Doğu 
Sudan) kuruldu. Onun zamanında İsla
miyet'in tebliği Kesela bölgesinde zirve
ye ulaştı. Daha sonra tarikat Kızılde

niz sahilindeki Sevakin, Massava ve Erit
re'de yayıldı. XIX. yüzyılın ilk yarısında 

Nairobi'de 
modern 
bir cami
Kenya 

Ku e Ku e islam merkezi ve camii- Zimbabve 

Kuzey Afrika'da kurulan Senüsilik, Do
ğu Afrika'da özellikle Somali ve Gala 
(Galla) bölgesinde etkili oldu. Aynı za
manda dini bir ıslah hareketi olan Senu
silik medrese ve zaviyelere büyük önem 
verdi. SenOsfler'in köleleri satın alıp azat 
ederek tarikatın merkezinde eğittikten · 
sonra tebliğde bulunmak üzere kendi 
memleketlerine geri göndermeleri son 
derece etkili olmuştur. Diğer tarikatlar
dan Ahmediyye daha çok Somali'de, 
Şazeliyye Tanzanya'nın güneyinde, Ti
caniyye Habeşistan'da, Semmaniyye de 
Sudan ve Eritre'de yayılmıştır. 

Bugün Doğu Afrika ülkelerinden So
mali, Cibuti ve Kornar adalarında nü
fusun tamamı müslümandır. Sudan'da 
müslümanların oranı % 70, müslüman
ların çoğunlukta bulundukları Eritre 
bölgesinde 1960'tan beri örgütlenerek 
bağımsızlık mücadelesi verdikleri Habe
şistan'da (Etiyopya) % SO dolaylarında, 
Tanzanya'da % 40, Mozambik'te% 18, 
Kenya'da % 7.5 ve Madagaskar'da % 
S'tir. Tanzanya, Mozambik ve Kenya'da 
müslüman nüfus daha çok sahil boyun
ca yoğunluk göstermektedir. 

Hint Okyanusu sahilleri boyunca yer 
yer bazı Şii gruplar bulunmakla birlikte 
Doğu Afrika ülkelerinin hemen hepsin
de halkın çoğunluğu Sünni'dir ve Şafii 

mezhebine mensuptur. Yalnız Sudan'
da Maliki mezhebi hakim olup Tanzan
ya'da Afrika menşeliler Şafii. Hintliler 
Haneff. Umanlılar ,ise Sünni olmayıp İba
zf'dir. Kenya'da çoğunluk Şafii olmakla 
birlikte Asya menşeliler Haneff. Sudan
lıla r da Malikf'dir. 
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AFRIKA BİRLİGİ TEŞKİIATI 
( ~_,..<ol lö .J.>__,li;.J;.;.. ) 

Güney Afrika Cumhuriyeti ile 
Namibia'nın dışında kalan bütün 

Afrika ülkelerinin üye bulundukları 
milletlerarası bir teşkilAt. 

_j 

Afrika Birliği Teşkilatı (ing. Organiza
tion of African Unity; Fr. !'Organization 
de I'Unite africaine) Adisababa Konfe
ransı (Mayıs 1963) sonunda bağımsız 

otuz Afrika ülkesi tarafından kurul
muştur. Amacı Afrikalılar arasında da
yanışmayı ve birliği güçlendirmek, iş 

birliğini geliştirmek, ülkelerin bağımsız
lıklarını. toprak bütünlüklerini ve haki
miyetlerini savunmak, sömürgeciliğin 

her çeşidini yok etmek, ırkçılığa ve kıyı
ma karşı mücadele vermek, insanların 
refah seviyelerini yükseltmek ve Birleş
miş Milletler kuruluş yasasına uygun 
olarak milletlerarası iş birliğini geliştir

mektir. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra 
sömürgeciliğin tasfiyesi ile milletlerara
sı politika sahnesine çıkan genç devlet
lerin karşı karşıya bulundukları benzer 
problemler ve ortak tarihi geçmiş, bu 
devletler arasında iş birliği ve dayanış
manın geliştirilmesini mecburi hale ge
tirmiştir. Bu sebeple siyasi ve iktisadi 

Afrika 
Bi rliğ i 

Teşkilatı'n ı n 

arması 

politika alanında etkili olabilmek ıçın 

çok sayıda mahalli teşkilat kurulmuş
tur. Afrika Birliği Teşkilatı kurulmadan 
önce Afrikalılar arasında birliği ve daya
nışmayı arttırmak amacıyla 1958'de 
Gana-Gine Birliği , 1960'ta Gana-Gine
Mali Birliği. 1961'de Afrika Devletleri ve 
Madagaskar Birliği , Kazabianka devlet
ler grubu, yine 1961'de Monrovia dev
letler grubu gibi daha dar kapsamlı ba
zı teşkilatlar kurulmuşsa da bunlar Af
rika Birliği Teşkilatı'nın oluşmasıyla 

fonksiyonlarını kaybettiği için dağılmış
lardır. 

Habeşistan imparatoru Haile Selasi
ye'nin gayretleri ile 22-25 Mayıs 1963'
te Adisababa'da bir araya gelen otuz 
iki bağımsız Afrika ülkesinin devlet ve
ya hükümet başkanları Afrika Birliği 

Teşkilatı için kuruluş kararı aldılar ve 
Togo ile Fas'ın dışındaki bütün ülke 
temsilcileri teşkilatın kuruluş yasasını 

imzaladılar. Bu yasada üye devletlerin 
eşitliği, birbirlerinin iç işlerine karışma
maları ve toprak bütünlüklerine saygı 
duymaları teşkilatın temel prensiple
ri olarak belirlenmiştir. Afrika kıtasın

da yer alan bütün bağımsız devletlerin 
teşkilata üye olma hakları bulunmakta
dır. 

TeşkilAtın Başlıca Organları. 1. Devlet 
ve Hükümet Başkanları Kongresi. Üye 
ülkelerin devlet veya hükümet başkan
larından oluşan teşkilatın en yüksek 
karar organıdır. Üye devletler arasında
ki politikaları düzenlemek için yılda bir 
defa toplanır. Her üye eşit hakka sahip 
olup kararlar üçte iki çoğunlukla alınır. 

Teşkilatın başkanı üyeler arasından bir 
yıl için seçilir. 2. Bakanlar Konseyi. Üye 
devletlerin dış işleri veya diğer bakanla
rından oluşur. Normal zamanlarda yıl

da iki defa toplanır. Devlet ve Hükümet 
Başkanları Kongresi ile ilgili hazırlıkları 
yürütür. 3. Genel Sekreterlik. Teşkila

tın devamlı organı olup merkezi Adisa
baba'dadır. Üye ülkeler arasında imza
lanan anlaşmaların ve teşkilat yasasının 
uygulanmasına yardımcı olur; bütçenin, 
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özel ve yıllık raporların hazırlanmasını 

sağlar. Genel sekreter, Devlet ve Hü
kümet Başkanları Kongresi tarafından 
seçilir. 4. Hakemlik, Uzlaştırma ve Ara
buluculuk Komisyonu. 1964 yılında üye 
ülkeler arasındaki meseleleri barışçı 

yollarla çözmek için Devlet ve Hükümet 
Başkanları Kongresi'nin seçtiği yirmi 
bir üyeden oluşturulmuştur. Bir baş

kanı ve iki başkan yardımcısı vardır. 

Bu organların dışında teşkilatın eko
nomik ve sosyal işler; eğitim, kültür. 
bilim ve sağlık; savunma ile çalışma ol
mak üzere dört özel komisyonu. ayrıca 
bağımsızlık hareketlerini desteklemek 
ve koordine etmek için bir komitesi (Af
riean Liberation Committee) bulunmak
tadır. 

Afrika Birliği Teşkilatı, üye ülkeler 
arasındaki anlaşmazlıkların çözümü için 
yaptığı ara buluculuk çalışmalarının bir 
kısmında başarılı olmuştur. Genellikle 
devletler arasındaki çatışmaların sınır

Iandıniması konusunda başarı kazandı. 
Bilhassa Gine-Yukarı Volta. Gana-Fildi
şi Sahili ve Fas-Cezayir sınır anlaşmaz
lıklarının çözüme bağlanmasında. ay
rıca Kenya-Somali ve Somali-Habeşis

tan sınır çatışmalarının durdurulmasın
da önemli rol oynadı. Bunlardan başka 
sömürgecilikle mücadele ve Güney Af
rika, Rodezya, Portekiz yönetimleriyle 
ilişkiler üzerine ülke politikalarının ko
ordine edilmesinde başarı sağladı. Fa
kat Nüerya'da 1968-1970 yılları arasın
da meydana gelen iç karışıklıkları dur
durma ve Afrika'da siyasi birlik sağla
ma konularında başarılı olamadı. Arap
İsrail Savaşı, Angola ve Batı Sahra gi
bi konular üyeler arasında görüş ayrı
lıkiarına ve ciddi gerilimiere sebep ol
du. Güney Afrika Cumhuriyeti'ndeki be
yaz azınlık yönetiminin uyguladığı ırkçı 
politikaya karşı ortak bir politika oluş
turarak yönetimle mücadele edenlere 
destek sağladı. Bugün Birleşmiş Mil
letler'de kurduğu Afrika grubu ile mil
letlerarası politika alanında etkinliğini 

sürdürmektedir. 

Afrika Birliği Teşkilatı'nın kuruluşun
da en aktif rolü Afrika'daki islam ülke
leri oynamışlardır. Teşkilata üye olan 
Afrikalı islam ülkelerinin hepsi, aynı za
manda islam Konferansı Teşkilatı ' nın , 
ayrıca Kuzey Afrika'daki İslam ülkeleri 
Arap Birliği'nin üyesidirler. Müslüman 
ülkeler. Afrika Birliği Teşkilatı'nın islam 
Konferansı Teşkilatı ve Arap Birliği ile 
olan münasebetlerinde de etkilidirler. 
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