
ru oldu. Dışarıdan sağladığı yardımlarla 
mevcut yolların ve ekonomik tesislerin 
iyileştirilmesine çalışan yönetim, yaban
cı yatırımları ülkeye çekmek için liberal
leşmeye giderken düşünce hürriyetlerin
deki kısıtlamaları korudu ve dini grup
lara yasaklamalar getirdi. Ülkede çok 
partili hayata geçilmesi için 1990' dan iti
baren bazı çalışmalara başlandı. 7 Ocak 
1993 'te milletlerarası teşkilatların da ka
tı ldığı bir törenle ülkede dördüncü cum
huriyet dönemine geçildi. 
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III. ÜLKEDE İSlAMiYET 

Gana'ya İslamiyet' in, ilk hicri yüzyıllar
dan itibaren Kuzey Afrika kökenli Beni 
Hasan kabilesine mensup müslüman tüc
carlar tarafından getirilmiş olduğu yö
nünde bir görüş varsa da XIV. yüzyılda 
Mali imparatorluğu'ndan gelen Malinke 
ve Soninkeli tüccarlar vasıtasıyla yayıl
dığı yolundaki ihtimal daha kuwetlidir. 
Volta bölgesindeki altın madenierini gö
ren müslüman Diyulalar burada kendi
lerine bazı kolaniler kurdular; zamanla 
bu küçük yerleşmeler altın madenierine 
giden ticaret yolları üzerinde sıklaştı . Di
ğer taraftan kuzeyden gelerek Sahra'yı 
boydan boya geçip Nijer'deki büyük pa
zarlara doğru yönelen kervan yolu da 
müslümarf yerleşim merkezlerinin art
masına sebep oldu. Bu ilk dönemdeki 
Diyula merkezlerinin en önemlileri, Ga
na Cumhuriyeti'nin batı sınırında bugün-

kü Nsorkor yakınlarındcı bulunan ve XVIII. 
yüzyı lda ortadan kalkan Begho ile ku
zeydeki Wa idi. Müslürııan nüfusun böl
geye yayılışının ikinci safhası, XV. yüz
yılda ülkenin kuzeydoğusundaki Hevsa 
Devleti'nden gelmeye başlayan ve ge
nelde kala ticaretiyle meşgul olan müs
lüman tüccarlar tarafından gerçekleşti
rilmiştir. Bu tüccarlar, özellikle XVIII. yüz
yılda ticaretin genişlemesiyle Gana böl
gesine yayılarak Salaga ve Yendi gibi 
kuzey bölgelerdeki önı;ımli pazarları ve 
yerleşim merkezlerini kurdular. Eldeki 
bilgilere göre İslamiyet'in, Diyula ve Hev
sa tüccarlarından oluşan bu ilk yerleşik 
müslümanların dışına çıkması ve çevre
ye yayılması XVI. yüzyılda başladı. Bu dö
nemde Begho Şeyhi isınail ve oğlu Mu
hammed el-Ebyaz, Gonca kralı ve son
radan Kuzey Gana'da yükselen gücün 
temsilcisi olan Malinke- Bambara'ya is
lamiyet'i kabul ettirdiler. Sidl Muham
med b. Muhtar el-Küntl'nin yazdığı Ta
ril]u Künte'ye (er-Risaletü ' l·Ôallaviyye) 
göre Begho'daki tarikatçılığı ilk defa, 
Batı Sudan'da Kadiriyye tarikatını ku
ran ve yayan Ömer eş-Şeyh' in (ö . ı 522) 
müridieri başlattılar; cıncak bu hareket 
Kadiriyye'ye karşıt olar;ık gelişmiştir. 

İlk ihtida olaylarından 1 SO yıl kadar 
sonra islami hareket Gana'da kuwetli 
bir gelişme içine girdi. XVIII. yüzyılın baş
larında Dagomba kralı islamiyet'i kabul 
etti ve Muhammed Zencine adını aldı; 
hemen arkasından da komşu Mempru
si Kralı Atabiye müslüman oldu. Böyle
ce XV111. yüzyıl başlarında bugünkü Ku
zey Gana topraklarında hüküm süren 
Gonca, Dagomba ve Memprusi devletle
ri müslüman hükümqarlar tarafından 
yönetilmeye başlandı. Ancak bunlardan 
hiçbirinin Puta Toro ve Puta Calan gibi 
XVIII. yüzyıl imamlıklarına benzediği söy
lenemez. Eski kurallara bağlılıkları do
layısıyla aralarında isıarnı siyaset ve hu
kuk sistemleri oldukça güç bir şekilde 
yerleşti. XVIII. yüzyılın ortalarında müs- · 
tümanlar Aşanti Devleti 'nde çoğalmaya 
ve özellikle kralın etrcıfında görülmeye 
başladılar ; 1780'de de Kral Osei Kwa
me müslüman oldu. Bu yüzyılın sonla
rıyla XIX. yüzyılın başlarında islamı top
lumlar daha güney kesjmlere doğru teş
kilatlanmalarını genişlettiler; bu arada 
Aşantiler'in başşehri K,umasi'de müslü
manlar kralın divanında ve mahkeme
lerde görev aldılar. Müslümanların ilmi 
faaliyetleri de Aşantili putperestler üze
rinde etkili oldu. Osei Kwame'nin isla
miyet'i ·kabul ettiği yıllarda Kumasi 'de 
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müslüman cemaatin !ideri olan yaşlı Şeyh 
Baba imamlık ve kapılık görevlerini yü
rütüyor. açtığı mekt.epte de yetmiş ka
dar öğrenciye Kur'an akutuyar ve Arap
ça öğretiyordu; Osei Kwame de İslami
yet'i seçtikten sonra çocuklarını Şeyh 

Baba'nın okuluna gönderdi. Şeyh Baba, 
Muhammed Kamateyn ve Ebü Bekir Tu
ray gibi diniliderler Aşanti halkı üzerin
de çok etkili olmuşlardır. Divandaki müs
lüman katipler bütün kayıtları Arapça 
olarak tutuyorlardı ve diğer müslüman 
ülkelerle yapılan politik yazışmalarda da 
yine Arapça kullanılıyordu . 

1820 yıllarında ingilizler'in Arap dilini 
bilen şarkiyatçıları af:dı ; bu sebeple ön
celeri misyonerlik faaliyetleri için sade
ce bölgeye Arapça İncil tercümeleri gön
dermekle yetindiler; Gana'ya geldikten 
sonra ise derhal İslam'dan soğutma (de
islamisation) hareketini başlattılar ve hal
kı islamı prensiplerden uzaklaştırmak 
için çalışmaya ağırlık verdiler. öncelikle 
Batı adetlerini ve ingiliz dilini bilen bir 
nesil yetiştirildi ; zamanla ülkenin yöne
timi de bu Batı medeniyetini benimse
miş olan Ganalılar'ın eline geçti ve halk 
arasında nüfuzlu ul~manın yerini yurt 
dışında okuyanlar ;ıldı. Sömürgeciler, 
gerçek anlamdaki rakiplerinin İslam'ı 
yaşayan kişiler ve uıema olduğunu an
ladıkları için ülkedeki İslami eğitimi ken
dilerine hedef aldılar. 

XIX. yüzyıl başlarında bölgede Osman 
b. Füdi tarafından başlatılan İslam'a gö
re yeniden yapılanma hareketi Kuzey Ni
jeıya'da Pülanl Emirliği'nin doğmasına 

yol açtı. Gana'nın Yepdi ve Dagomba gi
bi kuzeydoğu kesiminde bulunan şehir
lerindeki müslüman kesimi de etkileyen 
bu yeni hareketin biraz sert olması ve 
bölgedeki putperest yerlilerle ilişki ku
rulamaması sebebiyle İslamiyet'in bu 
bölgelere ve daha güneye doğru yayıl
ması zayıf kaldı. Aynı yüzyılın ikinci ya
rısında ise bölgenin kuzeybatı tarafla
rında kuwetli bir i~Iamlaşma cereyanı 
görülmektedir. Sisal;:ı'nın bazı kesimle
rini etkileyen bu harı;ıket, Wa bölgesinin 
Dagari- Dyula kabilesinden gelen el-Hac 
Mahmud Karaotao'nun cihadı olarak bi
linir. Yüzyılın sonlarına doğru Wa bölge
si ve Batı Gonca kısa bir süre için Samo
ri Ture'nin Mandinçıo Devleti'nin haki
miyeti altına girdi. XX. yüzyılın başların
da Samari Ture. Muhtar b. el-Hac Mah
mud Karantao gibi müslüman liderler 
Aşantiler' le birlik kurarak Batı emperya
lizmini temsil eden güçlere karşı hare
kete geçtilerse de paşarılı olamadılar. 
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XIX ve XX. yüzyıllarda müslüman nüfu
sun bölgeye doğru göç hareketi hızlan
dı. Zabarima, Hevsa ve Yoruba kabilele
rinden gelenler yeni göçlerde çoğunlu
ğu oluşturdular. Bugün modern Gana'da 
müslümanlar hemen her bölgede bulun
makta ve aynı oranda yayılmaktadırlar. 
islamiyet'in güneyde güçlenmesi, 1880'1i 
yıllarda Fante kabilesine mensup islam 
davetçileri Ebü Bekir. Bünyamin Sam 
ve Medhl Apah'ın gayretleri sonucunda 
gerçekleşmiştir. 

Gana'da müslüman nüfusun gerçek 
anlamda bir sayımı yapılmış değildir : 

ancak oranının toplam nüfusa göre % 
20 civarında olduğu sanılmaktadır. Bu 
durumda bugünkü müslüman sayısının 
3 milyonu geçtiği söylenebilir. islamiyet 
daha çok Tem (% 19,6). Mole-Dagbani 
(% 22). Gurma (% 21) ve Grussi (% 14.2) 
grupları arasında yaygındır. Bawki, Yen
di, Tamale, Sallaga, Wa ve Kete Kraçi 
gibi merkezlerde müslümanlar çoğun
luktadır. Müslümanlar genellikle çiftçi 
lik, hayvancılık ve kısmen ticaretle uğra
şırlar: daha çok orta sınıfı teşkil etme
lerine rağmen aralarında Accra'da tica
retle meşgul olan büyük zenginlere de 
rastlanmaktadır. Genellikle Maliki mez
hebine mensup olan müslümanlar tari
kat hayatına meyillidirler. En çok men
subu bulunan tarikatlar Kadiriyye ve Ti
caniyye'dir. Kadirlliğin ülkedeki geçmişi 
XVI. yüzyılın ortalarına kadar gider; XIX. 
yüzyılda daha çok Hevsa kabilesinin gay
retleriyle yayılıp güçlenmiştir. Aynı şe

kilde muhtemelen el-Hac ömer'in kur
duğu Örneri kolundan gelen Ticaniler de 
yine XIX. yüzyılın ikinci yarısında önemli 
bir artış göstermişlerdir. 1921 yılından 
beri ingiliz güctümünde gelişen Kadıya
nflik (Ahmediyye) mezhebi de davetçileri 
vasıtasıyla güneyde, özellikle Saltpond 

Kuzey Cana 'da (Chesal geleneksel m imariyi yansttan bir 
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bölgesinde hızlı bir çalışma içinde bulun
maktadır. Ahmed! davetçileri. ülkede is
lamiyet'in yayılmasına karşı olanların ar
zuları paralelinde müslümanlara, tari
katın kurucusu Mirza Gulam Ahmed'in 
ingiltere'ye bağlılığı ve cihad emrinin il
gasını esas alan sapık fikirlerini aşıla

maktadırlar. 

Müslümanlar bugün hacca gitme hu
susunda hür iradelerine bağlıdırlar ve 
hacı olanların sayısı yılda ortalama 2500 
civarındadır. Müslümanların şahıs huku
ku (medeni hukuk) islami sisteme bağlı
dır . Ülkede çok sayıda cami ve dini öğ
retim veren okul faal durumdadır. 1982'
de toplam cami sayısının 250 'yi aştığı 

tesbit edilmiştir ; bugün ise bu rakamın 
çok daha yüksek olduğu sanılmaktadır. 

Gana 'daki ilk islamı teşekkül , 1932 
yılında kültür ve eğitim alanlarında faa
liyet göstermek amacıyla kurulan The 
Muslim Association of Ghana' dır. Bu ku
ruluş 1939'da Accra belediye seçimlerin
de müslüman adayları destekleyerek si
yasi nitelik kazandı ve ismi de The Mus
lim Association Party olarak değiştirildi. 
19S4'ten itibaren Altın Sahili ve Aşanti 
müslümanları tarafından da desteklen
meye başlandı : 1956 yılında iktidardaki 
Convendiun Peoples Party'ye karşı mu
halefeti oluşturan partiler arasında yer 
aldı. 1957' de ise kendini feshederek bu
gün ülke çapında birçok şubesi bulunan 
Ghana Muslim Representative Council'in 
kurulmasına ön ayak oldu. Halen faali
yet gösteren bu konsey islamı öğretimi 
yönlendirmekte ve yeni okullar açmak
tadır. Ayrıca Gana'da isl amı faaliyetleri 
yürüten şu kuruluşlar bulunmaktadır : 

African Institute for the Development 
of lslamic Values and ldentity, Ghana 
High Council of lslamic Affairs. Ghana 
lslamic Preachers Association Ghana ls
lamic Students Association, Ghana Mus
lim Youth Research, lslamic Research 
and Reformation Center. Naif b. Abdüla
ziz ai-Saud lslamic Center. ilmi çalışma
ların yürütüldüğü yerler ise şunlardır: 

Arabic lslamic Culturel School. Fevziye 
lslamic School, The Holy Quranic School. 
Madrasatul - lrshad Al- Arabia. Madrasa
tul-lrshad Al-Islami, Madrasatul- Ulum 
Al- Dinyah Al-lslamiyah, Rahmaniya ls
lamic School. 

Gana'da islamı eğitimin gelişmesi ve 
yayınların artması halkın inanç bakımın
dan bilinçlenmesine büyük ölçüde tesir 
etmiştir. XVIII. yüzyıl ortalarında kale
me alınan ve yazarı bilinmeyen Kitdb 
Gonca, halkın çok sevdiği önemli bir ta-

rihi ve islamı eserdir. Gana'nın ünlü ali
mi el-Hac ömer b. Ebü Bekir'in (ö 1934) 
eserleri de aynı şekilde halk arasında 
tutulmaktadır. Sayıları 100 kadar olan 
bu eserler halk tipi mev'izalar türünden 
küçük hacimli kitaplar olup hı ristiyanla
rın ülkeye gelişi, Salaga iç savaşı, yalan
cı mehdinin iddiaları gibi konuları işle

mektedir. Bugün Gana'nın her yanında 
el-Hac Ömer'in öğrencileri tarafından 
yetiştirilmiş kişilere rastlamak mümkün
dür: bunlar ayrıca komşu ülkelerde de 
yaygın durumda bulunurlar. Gana Üni
versitesi 'ne bağlı The Institute of Afri
can Studies Ghana Arapça geniş bir di
ni eser külliyatına sahiptir: yayımiadı

ğı bu eserler arasında Hevsa Dagbane. 
Mamprule ve Guan dillerinde olanlar da 
bulunmaktadır. 
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liJ MusTAFA L. BiLGE 

GANE 
( <.;\i:. ) 

Ortaçağ'da 
Batı Afrika Sudanı'nda kurulan 

bir İslam devleti. 
_j 

Sahra ile Nijer ve Senegal nehirleri ara
sında , bugünkü Moritanya islam Cum
huriyeti toprakları içinde Uyünülatrüs 
denilen idari bölgede ve Mali Cumhuri
yeti topraklarının batısında yer almak
taydı. Siyasi başarıları ve gerçekleştirdi
ği medeniyet dolayısıyla Ortaçağ Afrika
sı'nın en önemli devletlerinden biri sayı
lır. Başşehri , devlete de adını veren ve 
harabeleri bugün Moritanya ' nın güney
doğusunda bulunan Gane idi. Kuruluşu 
hakkında bilgi bulunmamakla birlikte 
mevcut veriler değerlendirilerek Gane'
nin milattan sonra ilkçağlar 'dan itiba-


