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din Mahmud Zengi için 1160 yılında yap
tığı, Uluğ Bey'in Semerkant'taki sarayı
nın duvarına yerleştirilen saatler zikre
dilebilir. 

Anadolu'da bilinen en eski güneş saati 
(ı 409) Konya Hacı Hasan Mescidi'nde bu
lunmakta ve onu Topkapı Sarayı'ndaki 
Fatih Sultan Mehmed devrine ait yatay 
bir güneş saati takip etmektedir. Fetih
ten XVIII. yüzyılın sonlarına kadar istan
bul· da çeşitli binalara, özellikle camile
re oldukça ayrıntılı ve kullanışlı güneş 

saatleri yerleştirilmiş, mekanik saatie
rin yaygınlaşmasıyla revaçtan düşmele
rine rağmen Osmanlı Devleti'nin son za
manlarına kadar da bu saatleri çizen 
kişiler eksik olmamıştır: bu ustaların son 
temsilcisi ressam ve muvakkit Ahmed 
Ziya Akbulut'tur (ö. 1936) Osmanlılar'

da güneş saati yapanlar yanında bu ko
nuda eser veren alimler de bulunmak
tadır. lll. Murad döneminde (ı 574- ı 595) 

yaşayan Takıyyüddin er-Rasıd'ın Kandil
li Rasathanesi'nde bulunan şu üç eseri 
oldukça önemlidir: ReyJ:ıdnetü 'r -n1J:ı if 
resmi's-sdcat cald müsteve 's -sütı1h (nr. 
123 / 3), el-Mizveletü'ş-şimdliyye bi
faili dd'iri uiu~ Kostantiniyye (nr . 547). 

ed-Düstı1rü 'r - racfJ:ı li- ~ava cidi't- tas
tfJ:ı (nr 415 / 6) Bu eserler, 41 " li istan
bul ufkuna göre tanzim edilecek saat
lerden bahsetmekte ve çeşitli örnekler 
vermektedir. 
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Afrika'nın en güneyindeki ülke. 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFY A 

II . TARİH 

lll . ÜLKEDE İSlAMiYET 
_j 

Afrika kıtasının en zengin ülkesi olan 
Güney Afrika Cumhuriyeti (Afrikaaner di
linde Republiek van Suid-Afrika) kuzey
batıdan Namibia. kuzeyden Botsvana 
ve Zimbabve, kuzeydoğudan Mozambik 
ve Ngwane (Swaziland), güney ve güney
doğudan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. 
Güneydoğuda bağımsız bir devlet olan 
Lesotho'yu tamamen kuşatır; bağımsız 
statüleri milletlerarası alanda tanınma
yan Transkei, Bophuthatsvana, Venda 
ve Ciskei cumhuriyetleri hariç tutuldu
ğunda yüzölçümü 1.123.226 km2• nüfu
su 1990 sayımına göre 30.797.000 (dört 
cumhuriyetle birlikte yüzölçümü 1.221 .037 

km 2, nüfusu 33.071.000 ı 1993 tah ı) ve pa
ra birimi randdır ( = ı 00 sen tl. Kaaprovin
sie (Cape of Good Hope). Natal, Transvaal 
ve Orange adlarında dört büyük eyale
te ayrılan ülkenin yasama başşehri Ca
pe Town ( 1.491 .000), yürütme başşehri 

Pretoria (739 000). diğer önemli şehirle
ri de Johannesburg (1 .726.000), Durban 
(961.000) ve Port Elizabeth'tir (585 000) 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

1. Yüzey Şekilleri. Büyük kısmı geniş 
bir plato olan Güney Afrika Cumhuriye
ti toprakları yüzey şekilleri bakımından 
üç bölgeye ayrılır: 1. 1200-1800 m. yük
sekliğinde ve yer yer "highveldt" deni
len daha yüksek otlaklarla kaplı üçgen 
şeklindeki geniş plato ; 2. Bu platonun 
çevresini saran yarım ay biçimindeki dağ
lık bölge: 3. Denize bakan büyük yamaç
lar ve dar kıyılar. Kuzeybatıda Kalahari 
çölünde yükseklik 900 metreye, doğu
da Lesotho sınırındaki Mont aux Saurces 
dağında 3299 metreye ulaşır. Yamaç
lar, kuzeydoğuda ortalama 2100 m. yük
sekliğindeki Transvaal Draken dağlarıy
la başlar ve güneye doğru devam eder. 
Başlıca akarsu sistemleri, kolları Vaal 
ve Caledoon ile büyük bir alanı sulaya
rak Atlas Okyanusu'na dökülen Orange 
ve ülke topraklarını daha çok kolları Oli
fants, Marico ve Sand ırmaklarıyla sula
dıktan sonra Mozambik'te Hint Okya
nusu'na dökülen Limpopo'dur. 

2. İklim ve Bitki Örtüsü. Ülkede yağış 
yoğunluğuna bağlı olarak birbirinden 
farklılıklar gösteren dört ana iklim hü
küm sürer: Geniş bir kesimi etkileyen 
astropikal iklim. büyük yamaçların gü
neyinde yarı kurak iklim, yüksek plato 
ile büyük yamaçlar arasında sıcak Mo
zambik akıntısının yol açtığı nemli tro
pikal iklim, Cape bölgesinde kışları ya
ğışlı olan ılıman iklim. iç kesimdeki yük
sek plato bölgesi savana tipi bitki örtü
süyle. daha yüksek olan "highveldt" ke
simleri ise çayırlarla örtülüdür. Batıya 
doğru gidildikçe önce çalılıklar. daha son-
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ra bozkırlar ortaya çıkar; doğu kıyısın
da bitki örtüsü daha zengindir. Cape böl
gesi kurakçıl ağaçlar, çalılıklar ve yap
rağını dökmeyen makilerle kaplıdır: iç 
kesimlere doğru dikenli çalılıklar ve boz
kırlar uzanır. 

3. Nüfus ve Etnik Yapı. Güney Afrika'
da etnik yapı beyazlar, siyahlar. "colo
ured" (renkli) denilen melezler ve Asya
lılar olmak üzere dörde ayrılır. 1989 sa
yımına göre beyazların toplam nüfusu 
4.530.000, siyahların 14.260.000, melez
Ierin 2.610.000 ve Asyalılar'ın 810.000 
olup beyazlar İngilizler'le Afrikaaner de
nilen Felemenk- Fransız-Alman kökenli
lerden, siyahlar çoğunlukla Bantu (Sat
ho, Zuhu, Owambo). Boşiman ve Hotan
tolar' dan, melezler Çin li -Hintli - M alay
Arap-Zenci kökenlilerin karışımından ve 
Asyalılar da Hint asıllılardan meydana 
gelmiştir. Nüfus yoğunluğu km2 /31,S. 
yıllık nüfus artışı % 2,3'tür; halkın % 
S6'sı şehirlerde oturur. 

Nüfusun % S7'sinin okur yazar oldu
ğu ülkede beyazlar, siyahlar ve melez
lerle Asyalılar için üç ayrı eğitim sistemi 
vardır. Devlet okullarında eğitim para
sız olup yedi-on altı yaş arası beyaz ço
cukları için zorunludur. Başlıcaları yal
nız beyazlar için olmak üzere ülkede on 
bir üniversite bulunmaktadır. 

Ülkenin resmi dilleri İngilizce ile Afri
kaaner dilidir (Güney Afrika Felemenkçe
si); kırsal kesimlerde Bantu ve Haysan 
dilleri konuşulur. Nüfusun büyük çoğun
luğunu hıristiyanlar (Protestan, daha az 
miktarda Katolik), geri kalanı ise Bantus
tan denilen kırsal idari bölgelerde yaşa
yan animistlerle hıristiyanlar gibi şehir
lerde oturan azınlık düzeyindeki müslü
man, Hindü ve yahudiler oluşturur. 

4. Ekonomi. Önceleri yalnız bir tarım 
ve hayvancılık ülkesi olarak bilinen Gü
ney Afrika, XIX. yüzyılın sonlarında zen
gin elmas ve altın yataklarının bulunma
sından sonra madencilik ve endüstri ül
kesi olarak gelişti. Başlıca tarım ürünü 
mısır olan (7 milyon ton) ve 12,8 milyon 
büyükbaş, 31,3 milyon küçükbaş hay
van yetiştiren ülkenin en önemli yer al
tı kaynakları altın (617 ton), elmas (10,1 
milyon kırat), uranyum (4500 ton), fosfat 
(2,5 milyon ton). taş kömürü (178,2 mil
yon ton), demir (15,6 milyon ton), krom 
(1 ,2 milyon ton) ve manganezdir (1 ,2 mil
yon ton) . Önemli sanayi ürünleri ise şa
rap (820 milyon litre), şeker (2, 1 milyon 
ton), çelik (9, 1 milyon ton), elektrik (144,6 
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milyar kilovatsaat), tütün mamulleri, kim
yasal maddeler, dokuma, elektrikli ma
kineler ve motorlu araçlardır. Sanayi te
sisleri Güney Transvaal, Cape Town, Dur
ban ve Port Elizabeth bölgelerinde top
lanmıştır. 

Kişi başına gayri safi milli hasılanın 
1890 Amerikan doları ( 1987) olduğu 

ülkenin ekonomisi temelde özel girişim
ciliğe dayanır. Ancak devlet çeşitli kuru
luşlar aracılığıyla madencilik, elektrik 
üretimi ve ulaşım alanlarında önemli rol 
oynar. Ülkedeki karayollarının uzunluğu 
181.651 km., demiryollarının 20.823 ki
lometredir (15.427 kilometresi elektrikli). 
Faal nüfusun % 28'i tarım, % 31'i sa
nayi ve % 41'i hizmet sektöründe çalı
şır. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dış ti
caretini gerçekleştirdiği ülkeler arasın
da Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 
Japonya ve İsviçre başta gelmektedir. 

Il. TARİH 

Afrika'nın güneyine ilk yerleşenler, Ho
tantolar tarafından yurtlarından çıkarı
lan Boşimanlar'dır. Bilindiği kadarıyla 

günümüzdeki Bantu dilini konuşanların 
ataları, ll. yüzyıl dolaylarında güneye doğ
ru inerek Transvaal'ın iç kesimlerine ka
dar gelmişlerdi. XI -XII. yüzyıllarda Lim
popo vadisinde hüküm süren Mapungub
ve Krallığı'nın yıkılmasından sonra XIII
XVI. yüzyıllar arasında daha kuzeyde ge
lişen Zimbabve ve lngombe ile de kral
Iıkiarına bağlı bazı küçük devletler orta
ya çıkmıştı. XV. yüzyılda Portekizliler'in 
Ümitburnu'nu ve Table körfezini keş
fetmelerinden sonra (Bartolomeo Dias, 
1488; Vascode Gama, 1498) bu sahiller 
denizcilerin su ve erzak temini için ka
raya çıktıkları bir yer olmuşsa da XVII. 
yüzyılın ortasında Hollandalılar gelince
ye kadar iskan edilmemiştir. 1648'de Gü
neydoğu Asya'daki kolonilere göçmen 
götüren bir Hollanda gemisinin fırtına
ya yakalanıp Kaap (Cape) yarımadası sa
hillerinde kayalara bindirmesi ve yolla
rına devam edemeyen göçmenlerin bu
raya yerleşmek zorunda kalmaları üze
rine, onları korumak amacıyla hareket 
eden Hollanda Doğu Hindistan Şirketi 

adına Jan van Riebeeck, Table dağı etek
lerinde kalıntıları halen mevcut bulunan 
kaleyi inşa ettirmiş (1652) ve şirketin 

gönderdiği elemanlarla burada küçük 
bir kolani idaresi kurmuştur (1657). Ko
loninin kurulması üzerine bölgede yaşa
yan Hotantolar'la Boşimanlar'ın bir kıs
mı iç bölgelere çekildi. Zamanla Hollan-

dalılar bu yerlilerle Güneydoğu Asya'da
ki kolonilerinden getirdikleri Malaylar'ı 
çiftliklerinde köle olarak çalıştırmaya 

başladılar; böylece "coloured" denilen 
melez ırk ve Hollanda, Almanya, İngilte
re ile Fransa'dan yeni göçmen grup
larının gelmesiyle de içinde İngilizce, 
Fransızca, Almanca unsurların bulundu
ğu Felemenk lehçesini konuşan Afri
kaaner ırkı ortaya çıkmaya başladı. Ön
celeri yalnız Kaapstad bölgesinde yaşa
yan ve Trek Boerler de (göçmen çiftçiler) 
denilen Afrikaanerler, nüfuslarının gi
derek artması üzerine iç bölgelere doğ
ru yayılmaya başladılar ve karşılaştıkla
rı yeriiierin ele geçirebildiklerini köleleş
tirirken diğerlerini daha içerilere sür
düler. 

XVIII. yüzyılda sömürgeci devletler ara
sında rekabetin kızışması üzerine 1773'
ten itibaren İngilizler'le Hollandalılar ara
sında birkaç defa el değiştiren Kaapstad. 
Napolyon savaşları sırasında Fransızlar'ın 
eline geçmesini önlemek için İngilizler 
tarafından bir defa daha işgal edildi 
(1795). Bölge 1802'deki Amiens Antiaş
ması ile tekrar Hollanda'ya verildiyse de 
1806'da yine İngilizler'in eline geçti ve 
1814'teki Paris Antiaşması ile de Cape 
adıyla resmen bir İngiliz kolonisi olarak 
tanındı. İngilizler'in buraya yerleşmesi ve 
özellikle Port Elizabeth 'in kurulmasıyla 
(1820) imtiyazlı yeni bir nüfus oluştu. Bu 
durum Boerler'i endişelendirdi ve 1830'
da birçoğu İngiliz yönetiminden ayrıla
rak kuzeye ve doğuya doğru göç etme
ye başladı. İngilizler'in 1833'te köleliği 
kaldırmasına şiddetle karşı çıkan Boer
ler 1834 -183S'te Ca pe kolonisinden ta
mamen ayrıldılar ve "büyük göç" (grand 
trek) denilen bir hareketle kuzeye yöne
lerek Zulular'ı topraklarından atıp Na
ta!, Transvaal ve Orange bağımsız cum
huriyetlerini kurdular. 1842'de Natal'e 
saldıran İngilizler burayı yönetimleri al
tına aldılarsa da diğer ikisinin bağımsız
lıklarını tanımak zorunda kaldılar (1852-
1854). Böylece ortaya çıkan iki Boer dev
leti yerli, melez ve Asyalılar'a hiçbir hak 
tanımadan tam bir ırkçı politika takip 
etmeye başladı. 

1868-1870 yıllarında Orange ve Vaal 
ırmakları arasındaki bölgede elmas ya
taklarının bulunmasından sonra hem 
İngilizler hem de Boerler bölge üzerin
de hak iddia etmeye başladılar ve ara
larında çıkan sürtüşme 1877'de İngiliz
ler'in Transvaal'i ilhakıyla sonuçlandı. 



ingiltere'nin ilhakından sonra binlerce 
elmas arayıcısının hücumuna uğrayan 

Transvaal'de bunlara siyasi hak verilme
sini isteyen ingilizler'le Boerler arasında 
yeniden anlaşmazlık çıktı; ayaklanarak 
silaha sarılan Boerler ingilizler'i Majuba 
Hill Savaşı'nda yenip tekrar bağımsızlık
larını elde ettiler (ı 88 ı) Ancak ingiliz
ler. Zambezi'nin kuzeyine kadar yerli
lerden ele geçirdikleri toprakla rla onları 
tamamen kuşatm ış durumda oldukla
rından aralarındaki gerginlik her an ye
ni bir çatışmaya dönüşebilecek düzeyde 
devam ediyordu. Nitekim bölgede elmas
tan sonra 1886'da altın bulunmasıyla bir
likte Cape eyaleti başbakanı C. Rhodes'in 
Boerler'den, gittikçe çoğalan altın ve el
mas arayıcısı yabancı işçilerin hakları

nın korunmasını istemesi üzerine arala
rında savaş çıktı. Boerler Savaşı denilen 
ve 1899'dan 1902'ye kadar süren bu ça
tışma Boerler'in yenilgisi ve devletleri
nin doğrudan ingiltere'ye bağlı iki eya
Jet haline getirilmesiyle sonuçlandı. 191 O 
yılında eski iki ingiliz eyaletiyle (Cape ve 
Natal) bu iki Boer eyaleti ortaklaşa ha
zırladıkları bir anayasayı yürürlüğe ko
yarak ingiltere'ye bağlı Güney Afrika Bir
liği Devleti'ni kurdular. Devletin başı, in
giltere'den gönderilen ve yürütme gü
cünü de elinde bulunduran genel vali idi. 
Yasama gücü. üyelerinin bir kısm ı be
yazların oylarıyla seçilen. bir kısmı tayin 
yoluyla gelen çift meclisli parlamentoda 
bulunuyordu ve genellikle çoğunluk par
tisi başkanının kurduğu hükümet par
lamentoya karşı sorumlu idi; ilk tayin 
edilen başbakan Boerler'den L. Botha 
oldu (1910-1919) 

Güney Afrika Birliği I. Dünya Savaşı çık
tığında ingiltere'nin yanında fiilen çar-

pışmalara katıldı ve Alman Güneybatı 
Afrikası ile Alman Doğu Afrikası'nı ele 
geçirdi. Savaş sonrasında Milletler Ce
miyeti. Güneybatı Afrika'nın manda yö
netimini Güney Afrika Birliği'ne verdi. 
1926'da ülkeyi ingiltere'nin denetimin
den çıkararak hükümran bir devlet ola
rak tanınmasını sağlayan Başbakan J. 
Hertzog'un takip ettiği politika ırkçılı

ğın şiddetlenmesinde önemli rol oynadı. 
ll. Dünya Savaşı başladığında tarafsız 

kalmayı tercih eden ülke daha sonra Al
manya 'ya karşı savaşa girerek birçok 
cepheye asker yolladı. Savaştan sonra ik
tidara gelen ( 1948) ve aşırı ırkçı görüşle
ri savunan D. F. Malan ırk ayırımı (apart
heid) politikasını geliştirmek üzere bazı 
kanunlar çıkardı ve ırk ayırımının kap
samı sadece zencileri değil ülkede bulu
nan beyazların dışındaki diğer ırkları da 
içine alacak şekilde genişletildi. Beyaz
larla beyaz olmayanlar arasındaki evli
likler yasaklandı ve ırk ayırımı okullar
dan iş yerlerine. trenlerden sinema sa
lonlarına kadar her yerde sistemli bir 
şekilde uygulamaya konuldu. Malan'dan 
sonra başbakan olan J. C. Stridjom ( 1954-
1 958) ve 1966'da öldürülen H. F. Verwo
erd de aynı siyaseti ilerleterek sürdür
düler. Ancak bu derece aşırı ırkçı dav
ranışların sert bir muhalefetle karşılaş
ması gecikmedi ve aslında 1912'de ku
rulduğu halde fazla bir varlık göstereme
yen siyahların African National Congress 
of South Africa (ANC) adlı teşkilatı. müs
lüman azınlıkların da güçlü desteğiyle 
kanunlara uymama boykotunu başlattı. 
Fakat hareket çok kanlı biçimde bas
tırılarak African National Congress of 
South Africa yasa dışı ilan edildi, lider
leri hapse atıldı ve müslümanlar da de-

Cape Town 
şehrinden 

bir görünüş -
Güney Afrika 
cumhuriyeti 
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ğişik bölgelere dağıtıld ı ( 1960) Bu ara
da, iktidarda bulunan Birleşik Ulusal Par
ti anayasada yaptığı bir değişiklikle Gü
ney Afrika Birliği'ni şeklen bağlı olduğu 
Londra'dan ayırarak tamamen bağımsız 
Güney Afrika Cumhuriyeti adlı devletin 
kurulduğunu ilan etti (31 Mayıs ı 961 ı 

Birleşmiş Milletler teşkilatı takip etti
ği ırkçı siyaset yüzünden Güney Afrika'
yı sürekli biçimde kınadı ve 1962'de bü
tün üyeleri tarafından bu devletle olan 
ilişkilerin kesilmesi ve ürünlerinin boy
kot edilmesi kararlarını aldıysa da Ame
rika ve ingiltere gibi devletlerin uygula
maya yanaşmamaları yüzünden bir so
nuç elde edilemedi. 1968 ·de beyaz öğ
rencilerin tepkisine yol açan ırk cıyırım
cılığına din adamları da karşı çıkmaya 

başladı. 1970'teki seçimlerde sandalye 
kaybeden Birleşik Ulusal Parti bu tepki
ler karşısında daha şiddetli tedbirler al
maya yöneldi; ancak gittikçe yoğunlaşan 
gösteriler üniversite ve iş yerlerine de 
sıçrayarak ülkenin iç düzenini tehdit ede
cek hale geldi. Haziran 1976 ·da Sowe
to'da, dünyanın her yanında geniş yan
kı uyandıran yeni olaylar patlak verdi ve 
kısa sürede Cape Town gibi büyük mer
keziere de sıçradı. Bu gösteriler karşı
sında hükümet. milletlerarası ilişkileri

nin hemen hemen tamamıyla kesilme
sine sebep olan ırk ayırımcılığından ta
viz verme yoluna girdi. 1979'da, 1978'
den beri görevde olan P. W. Botha hü
kümeti tarafından siyahlara sendika kur
ma hakkı tanındı ve 1980'de de melez
lerle Asyalılar'a sını rlı siyası haklar geti
ren reformlar yapıldı; ancak bu arada 
ırk ayırımcılığı politikasına da devam edil
di. Bütün direniş teşkilatları, 1960'ta ya
sa dışı ilan edilen African National Con
gress of South Africa'nın çatısı altında 

birleşerek protesto hareketlerini sür
dürdüler. 1984'te cumhurbaşkanına ge
niş yetkiler veren ve bazı sınırlı reform
lar ihtiva eden yeni bir anayasa kabul 
edildi. Bu anayasaya göre beş yıl için se
çilen parlamento üç ayrı meclisten oluş

makta ve bunlardan millet meclisi be
yazların. temsilciler meclisi melezlerin. 
delegeler meclisi de Asyalılar'ın kendi iç
lerinden seçecekleri milletvekillerinden 
meydana gelmekteydi; siyahların ise seç
me ve seçilme hakları yoktu. 1984 'te 
cumhurbaşkanı olan ve başbakanlığı da 
elinde tutan Botha baskı politikasını de
ğiştirmedi; sürdürülen protesto hare
ketleri tam bir ayaklanmaya dönüşerek 
bütün ülkeyi sardı. Hükümetin buna gös
terdiği şiddetli tepki ve Temmuz 1985'-

301 



GÜNEY AFRiKA CUMHURiYETi 

te ilan ettiği sıkıyönetim, birçok Batılı 

ülkenin ekonomik müeyyide uygulama
sına yol açtı. 1989'da Botha'nın istifası 
üzerine cumhurbaşkanı seçilen F. W. de 
Klerk Şubat 1990'da, bir süre sonra si
yahlara oy hakkı tanınacağını ve azınlık
ların korunacağını açıklayarak Africa 
National Congress of South Africa'yı ya
sallaştırıp ünlü siyahi lider Netson Man
dela'yı serbest bıraktı. Fakat bu defa si
yahlar içinde bölünme meydana geldi ve 
başına Mandela'nın geçtiği zenci teşkilat
larını birleştiren ılımlı Birleşik Demok
ratik Cephe ile fanatik Zulu lnkatha ha
reketi arasında kanlı olaylar baş göster
di. Hükümet 30 Haziran 1991'de ırkçı 
politikayı kaldıracağım resmen açıkladı. 
1993'te Ulusal Parti ile Africa National 
Congress of South Africa kongresi ara
sındaki görüşmelerde belli bir yakınlaş
ma sağlanarak 27 Nisan 1994'te ilk milli 
seçimlerin nisbi temsil sistemine göre 
yapılmasına karar verildi. Bu tarihte ya
pılan seçimlerde Africa National Con
gress of South Africa çoğunluğu elde 
ederken 342 yıllık beyaz azınlığının ikti
darı ardından Netson Mandela başkan
lığında ilk defa siyah ve beyazlardan olu
şan bir hükümet kuruldu. 

UI. ÜLKEDE İSLAMiYET 

Ülkedeki müslümanların ataları, 16S4'
ten itibaren Hollanda'nın Uzakdoğu sö
mürgelerinden çiftliklerde çalıştınlmak 
üzere köle olarak gönderilen yerlilerle 
mahküm ve siyasi sürgünler arasında 
bulunan müslümanlardır. Bunlardan Şeyh 
Yüsuf, Bentem Sultanlığı 'nın bağımsızlı

ğı için Hollandalılar'a karşı verilen mü
cadelede önce Seylan adasına sürgün 
edilmiş olan önemli bir liderdi. Oradan 
kırk dokuz müridiyle birlikte gönderil
diği Kaap kolonisinde dini bir çevre oluş
turmaya çalıştı ve 1699'da öldüğünde 
Eerst nehrinin ağzında Zandvlei denilen 
yere gömüldü. Şeyh Yüsuf. bugün de Gü
ney Afrika'ya İslam'ı getiren kişi olarak 
saygıyla anılmaktadır. 1713'te çıkan bir 
salgın hastalıkta sayıları S70 olan mah
küm müslümanlardan 200'ü hayatını 

kaybetti; kalanlar İslamiyet'i kabul eden 
zenci kadınlarla evlendiler. Sonradan hür
riyetini elde eden bu topluluk burada
ki müslümanların çekirdeğini oluştur

muştur. 

Güney Afrika'da İslamiyet'i yaymaya 
çalışan iki önemli şahsiyet, mahküm ola
rak gelen ve mahkümiyetlerini tamam
ladıktan sonra burada kalan Yemenli 
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Said Alevi ile imam Abdullah Kadi Abdüs
selam'dır. Bölgede Tuan (Malayca "hoca 
efendi") Said adıyla tanınan Said Alevi, 
17 43 'te girdiği Table körfezi açıkların
da bulunan Robben adasındaki hapis
haneden on bir yıl sonra çıktığında po
lis oldu ve bu durum onun İslam' ı öğret
meyi amaçladığı köleler arasına kolay
ca girmesini sağladı. Cape Town müslü
manlarının Tuan Guru dedikleri imam 
Abdullah da (ö. 1807) Robben adasında
ki mahkümiyetinden sonra İslamiyet'i 
yaymaya başladı ve bu arada Arap alfa
besinin kullanıldığı Malayca ile İslam fık
hına dair bir kitap yazdı. İmam Abdul
lah, bugün Ewel Cami adıyla bilinen bir 
de medrese kurmuş (ı 797) ve bu med
rese 1830'larda Bengalli İmam Ahmed 
tarafından geliştirilmiştir. 

XIX. yüzyılın başından itibaren İngiliz
ler'in Hollandalılar'ın yerini alması üze
rine Uzakdoğu'dan Güney Afrika'ya çe
şitli yollarla müslüman gönderilmesi işi 

durdu. 1804 yılında Cape genel valisi, 
müslümanların yetkililerden izin almak
sızın dini veeibelerini yerine getirebile
ceklerini bildiren bir kararname yayım
tadı. 1822'de Cape Town'da çoğu Malay 
asıllı 3000 müslüman bulunuyor ve İsla
miyet hür zencilerle köleler arasında gün 
geçtikçe yayılıyordu; 1843 'te bu nüfus 
7830'a çıktı. Şehirde ilk resmi İslami okul 
ve cami 18SO'lerde açıldı. XIX. yüzyılda 
Osmanlı Devleti Cape müslümanları ile 
ilgilenmeye başlayarak dini eğitimlerine 
yardımcı olmak üzere buraya Ebübekir 
Efendi (ö . ı880) adında bir alimi gönder
di ve şehirde açılan Mekteb-i Osmani'nin 
masraflarını karşıladı. Özellikle Hanefi 
mezhebinin bölgede yerleşmesinde et
kili olan Ebübekir Efendi 1869 yılında 
Beyanü'd-din adında bir ilmihal kitabı 
yazmış ve eser 1877'de istanbul'da ba
sılmıştır (daha sonra M. Brandel-Syrier ta
rafından İngilizce'ye tercüme edilen kitap 
Leiden'de iki defa daha yayımlanmıştır 

1 ı 960, ı 97 ı 1; b k. bi bl.) . Ebübekir Efendi'
nin gayretiyle kız çocukları için de ayrı 
bir mektep açılmış ve hanımı burada 
hocalık yapmıştır. Ebübekir Efendi'nin 
torunları halen Cape Town'da yaşamak
tadır. 

1860'lardan sonra Güney Afrika'da İs
lamiyet'in gelişmesi Hintli müslümanla
rın buraya gelişiyle yeni bir döneme gir
di. Natal eyaletinin tarım kesiminde or
taya çıkan işçi sıkıntısı üzerine İngiliz ko
loni yönetiminin Hindistan'dan getirdiği 

anlaşmalı işçiler arasında müslümanlar 
da bulunuyordu. 1869'da ticaret yapmak 
amacıyla Kuzey Hindistan'dan büyük bir 
müslüman grubu geldi ve bunların ço
ğu Johannesburg'a yerleşerek ertesi yıl 
burada yapılan ilk camiyi ibadete açtı
lar. Hint kökenli müslümanlar zamanla 
zenginleştiler ve birçok şehre dağıldılar. 
Güney Afrika'da İslam için bir başka dö
nem, 187S'te Doğu Afrika sahillerinde
ki Zengibar'dan sayıları birkaç yüzü bu
lan müslümanların Durban şehrine ge
lip yerleşmesiyle başladı. Bu müslüman
lar Afrikalı olmalarına rağmen dini bağ
larından dolayı Asyalı telakki edildiler ; 
Hintli müslümanların oturduğu mahat
telere yerleştiler ve çocuklarını onların 

okullarına gönderdiler. 

Müslümanların Güney Afrika'ya ilk ayak 
basmalarından itibaren karşılaştıkları 

güçlükler ve çeşitli yasaklarnalara rağ
men İslamiyet ülkede gittikçe yayıldı. 
Yalnız Cape Town'daki müslümanların sa
yısı 1906'da 22.S7S'e, 192S'te de 24.434'e 
ulaşmıştı. Bu dönemde şehir ve çevre
sinde en az yirmi üç cami ile Arapça ve 
dini ilimterin okutulduğu çeşitli özel okul
lar bulunuyor, The Moslem Outlook, 
The Cape lndia, The Atrican World gi
bi haftalık İslami gazeteler yayımlanı
yordu. Bugün ise 1989 sayımına göre ül
ke nüfusunun yaklaşık% 1,2'si (462.000 

kişi) müslüman olup ayrı dil ve etnik ya
pının doğurduğu tabii sonuçta bu azın
Iık biri melezler, diğeri Asyalılar arasın
da gelişmek üzere iki topluluğa ayrılmış 
durumdadır. Bunlardan melezler genel
likle Cape Town'da, Asyalılar ise bu şe
hirden başka daha yaygın olarak Johan
nesburg ve Durban'da oturmaktadırlar. 
Ülkede bu iki grubun dışında 13.000'e 
yakın da Afrika kökenli ve çok az sayı
da beyaz müslüman yaşamaktadır. 

Müslümanlar XX. yüzyılda eğitim ala
nında önemli faaliyetlerde bulundular. 
Cape Town'daki başlıca liderlerden Ab
dullah Abdurrahman, 1912'de kurulan 
Tatfallah Enstitüsü (Medresetü'l-felah) için 
devlet desteği sağlamak amacıyla bü
yük bir gayret gösterdi. XX. yüzyılın ilk 
yarısında Cape eyaletinde on dört, Na
tat eyaletinde beş resmi müslüman oku
lu açıldı. Ancak ırk ayırımının iyice şid
detlendiği 1960' lı yıllarda bu okulların 
çoğu beklenen hizmeti yapamaz hale ge
tirilmiş ve bazısında da ırk ayırımı gü
den eğitim sistemi uygulanarak siyah 
öğrenciler melez ve Asyalı öğrenciler-



den ayrılmıştır. Bugün müslümanlar da
ha çok camilere bitişik kendi özel okul
larında çocuklara İslam dinini öğretme
ye çalışmaktadırlar. Ülkede tahminen 
250 cami- okul bulunmaktadır: Durban'
daki Mescid-i Cum·a bunların en büyü
ğüöür. 

Ülkede İslami yüksek eğitim yapan 
okullar 1960'lardan itibaren hızla arttı. 
İslami sahada çalışma yapmak isteyen 
müslüman gençlere gerçek bir eğitim 
vermeyi amaçlayan bu okullardan bugün 
açık olanlarının sayısı on altıdır. Bunla
rın dördünde belirli zamanlarda eğitim 
verilirken diğerl~ri normal bir müfredat 
uygularlar. Altı tanesi "darülulüm" adıy
la anılan bu enstitülerin içinden en ve
rimli çalışanları, Azadville Darülulümu 
ile Newcastle Darülulümu'dur. Hindis
tan'da Urduca eğitim yapan Diyübend 
(Deoband) Darülulümu örnek alınarak 

1971'de kurulan Newcastle'daki darülu
lümun eğitim dili İngilizce'dir. 1982'de 
açılan Azadville Darülulümu'nun eğitim 
dilinin Urduca olmasının yanı sıra ge
lenek ve ruh bakımından Diyübend Da
rülulümu'na daha bağlı bir okul görünü
mündedir. Diğer darülulümlar ise Jo
hannesburg. Chatsworth, Pietersburg ve 
Cape Town'da açılmıştır. 

özellikle Cape müslümanları siyasi ha
yatta aktif bir rol oynamışlardır. Bu ce
maat. 1948'deki hükümet değişikliğiyle 
başlayan ve 1954'te şiddetleneo ırk ayı
rırncılığına sert bir şekilde karşı koydu. 
1960'ta hükümetin Grup Alanları Yasa
sı adıyla çıkardığı kanun uyarınca müs
lümanların büyük bir bölümü yerlerin
den sürüldü ve böylece birer merkez ha
line getirdikleri camilerinden uzaklaş

maları sağlanmış oldu. Bunun üzerine 
müslümanlar Cape Town'da çeşitli grup-

Cape Town 'da müslümanlara ait bir türbe · 
Güney Afrika cumhuriyeti 

ların bir çatı altında toplandığı The Call 
of Islam adlı cemiyeti kurdular. Bu ce
miyetin başkanı imam Abdullah Harün 
tarafından organize edilen protesto mi
tingleri ve yayımlanan bildiriler, müslü
man cemaatinin Güney Afrika tarihin
deki taskılara olan tepkisini gösterdi. 
imam Abdullah Harün hükümetin ka
rarlarına muhalefet ettiği için 1969' da 
tutuklandı ve tutukluluğunun üçüncü 
ayında esrarengiz bir şekilde öldü. Bu
gün de The Call of Islam, müslüman ce
maati arasında dinamizmini dışarıdaki 
İslami hareketlerin eğilimlerinden değil 
doğrudan kendi Güney Afrika deneyi
minden alan en güçlü teşkilattır. Güney 
Afrika Cumhuriyeti'nde resmen tanın

mış olan diğer İslami teşkilatların başın
da üç büyük eyaletteki Jamiatu'l-ulama 
of Transvaal, Jamiatu'l-ulama of Natal, 
The Muslim Judical Council of Cape ve 
Madjlisu'l-ulama of Port Elizabeth gel
mektedir. Bunun yanında İslami tebliğ 
çalışmalarını Durtan'daki lslamic Pro
pagation Center ve Johannesburg'taki 
Islamic Missionary Society gibi teşkilat
lar da yürütmektedir. İslami yapılanma 
sürecindeki güçlü teşkilatlardan biri de 
The Muslim Youth Movement'tır. Örgü
tün politikası, tehdit unsuru olmaktan 
çok uzlaşmacı eğilimler üzerindedir. 1980 
yılında kurulan Qiblah (Kıble). İran devri
minden etkilenen müslümanlar tarafın
dan kitle hareketi başlatmak amacıyla 
vücuda getirilmiştir: Cape Town'da faali
yet gösteren Muslim Students Assoca
tion ise bir öğrenci teşkilatıdır. Bunların 
yanında bir de 1975'te kurulan The ls
lamic Council of South Africa bulunu
yarsa da bu teşkilat. ülke politikası üze
rine uygulamaya çalıştığı yanlış çözüm
ler sebebiyle müslümanlar arasındaki 

desteğini önemli ölçüde kaybetmiş du
rumdadır. 

Bu teşkilat ve cemiyetler faaliyetleri
ni basın ve yayın dünyasına da yaymış-

. !ardır . Müslümanların çıkardığı The Mus
lim Digest, bütün dünya müslüman ya
zarlarının makalelerinin yayımlandığı ay
lık bir dergidir. Athlone'da basılan The 
Muslim News ise daha çok hükümetin 
aldığı kararları eleştiren siyasi bir gaze
tedir. 1974'te Muslim Students Assoca
tion Inqilaab, The Muslim Youth Mave
ment al- Qalam dergisini çıkarmaya baş
ladı . The Madjlisu'l-ulama of South Af
rica teşkilatının da The Majlis adlı bir 
yayın organı vardır. Ülkedeki İslam araş
tırmaları ise Durban- Westville Üniversi
tesi'ne bağlı Arapça, Urduca, Farsça bö-
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lümü ile İslam Araştırmaları Bölümü'n
de, Cape Town Üniversitesi Din Araştır
maları Bölümü'nde, Johannesburg Rond 
Afrikaans Üniversitesi İslam Araştırma
ları Merkezi'nde ve Pretoria Güney Afri
ka Üniversitesi Dini İlimler Bölümü'nde 
yapılmakta ve çalışmalar bu kuruluşla
rın ilmi dergilerinde yayımlanmaktadır. 
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