
KONFÜÇYÜSÇÜLÜK 

ların yürümeye çalışmaları gereken bir 
yoldur. 

Çin'de cumhuriyetin kurulmasıyla bir
likte gök kültü kaldırılmış. Mao devrinde 
Konfüçyüsçülüğün kitapları yakılmış , 

Konfüçyüs unutturulmak istenmiştir. Bu
na rağmen Konfüçyüs'e gösterilen saygı 
devam etmiştir. Diğer taraftan Konfüç
yüsçülüğün bir din veya bir ahlak sistemi 
olup olmadığı öteden beri tartışılmıştır. 
Konfüçyüsçülüğün bir mabed teşkilatı , 

özel bir ruhban sınıfı. zorunlu bir amen
tüsü yoktur. Bununla beraber bir yüce 
Tanrı inancı , bir kurucusu. kutsal kabul 
edilen bir metin koleksiyonu vardır. Fakat 
Chu Hsi ve yeni Konfüçyüsçülüğün can
landırılmasından başlayarak 700 yıl bo
yunca pek çok Konfüçyüsçü bilim adamı 
Tanrı'ya ve ölümden sonrasına (ah iret) 
inanma konusunda agnostik davranmış
tır. Konfüçyüsçülük de daima bu dünya
da en yüksek gaye olarak sosyal ve ferdi 
hayatı tamamlamayı göz önünde bulun
durmuş, ahlak kuralları. eğitim, politik ve 
sosyal istikrar üzerinde ısrarla durmuştur. 
Ayrıca Çin tarihinde 2000 yılı aşkın bir 
süreden beri Konfüçyüs'e üstün bir insan, 
kutsal ve bilge bir kişi olarak tapınılmış , 

kendisine dualar edilmiş, kurbanlar su
nulmuştur. AYrıca yönetici kozmik bir güç 
ve aşkın manevi değerler sisteminin de 
yer aldığı Konfüçyüsçülük, Çin'in milli din~ 

lerinden biri olarak kabul edilmesi yanın
da insanlığın en önemli ve en etkili din
leri arasında gösterilmiştir (DCR, s. 203-
204) . 
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DEMOKRATiK CUMHURİYETİ 

Orta Afrika' da ülke. 

1. FiZiKi ve BEŞERi COGRAFYA 

ll. TARİH 

Jll. ÜLKEDE İSLAMiYET 
L _j 

Afrika kıtasının Sudan ve Cezayir'den 
sonra üçüncü büyük ülkesi olan ve 1 971-
1997 yılla rı arasında Zaire diye anılan· 
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ba
tısında Kongo Cumhuriyeti, kuzeyinde 
Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sudan, doğu
sunda Uganda, Ruanda, Burundi ve Tan
zanya , güneyinde Zambiya ile Angola 
bulunmaktadır. Belçika sömürgesi iken 
30 Haziran 1960 tarihinde bağımsızlığına 
kavuşan ülkenin yüzölçümü 2.345.409 
km2 , nüfusu yaklaşık 54 milyon (2001 'de 
53.624.7 ı 8), para birimi Kongo frangı , 

başşehri Kinşasa'dır (Kinshasa. eski adı 
Leopoldville) . 

I. FiZiKi ve BEŞERi COGRAFYA 

Kongo DemokratikCumhuriyeti'nin At
las Okyanusu sahili boyunca sınırı sadece 
37 km. olup ülkenin büyük bir kesimi yük
sek dağlar, yayialar ve ovalardan ibaret
tir. Kong o nehri ekvator kuşağını aşıncaya 
kadar Lualaba adını alır. Önce kuzeybatı
ya, ardından güneybatı istikametine doğ
ru ilerleyen 4734 km. uzunluğundaki dün
yanın bu üçüncü nehri, kendisine katılan 
irili ufaklı diğer nehirlerle birlikte birçok 
çağlayan ve gölleri aşarak, bir süre de 
Kongo Cumhuriyeti ile Kongo Demokra
tik Cumhuriyeti arasında sınır. çizdikten 
sonra bir haliç oluşturup Atlas Okyanu
su'na dökülür. Genelde ova ve yaylaların 
birbirini izlediği geniş bölgelerde birçok 
volkan konisi bulunmakta olup bunların 
en yükseği 5000 metreyi aşan Ruwenzo
ri'dir (5 ı ı O m ). Büyük Göller bölgesindeki 

yanardağlardan Kivu hala faaliyettedir. 
Tropikal ikiimin hüküm sürdüğü ülkede 
ortalama sıcaklık 26°C- 28°C arasında de
ğişmektedir. Ubangi ve Kongo nehirleri 
arasında yağış almayan iki aylık süre dı
şında geri kalan bölgelerde yıl boyunca 
yağmur yağ ar. N ehrin her iki tarafında 
geniş ormanlık alanlar vardır ve Ekvator 
bölgesindeki sık ormanlar yaşamaya faz
la elverişli olmadığı için nüfus oranı bura
da düşer. Pigmeler'in ve diğer zenci top
lulukların yaşadığı bu alanlarda tarım ve 
hayvancılık yapılmaktadır. Thrım ürünle
rinden mısır, manyoka, yer fıstığı ve kah
ve üretilir; ayrıca hurma yağı, şeker kamı
şı . kakao, kauçuk, pamuk, çay ve güzel 
kokulu otlar da önemli gelir kaynaklarıdır. 
Tatlı su balıkçılığı epeyce gelişmiş olup or
manlardan büyük miktarda ağaç kesimi 
yapılmaktadır. Altın, kalay, bakır, kobalt, 
kurşun, uranyum, kömür ve elmas ma
denleri bakımından zengin olan ülkenin 
başta Amerika Birleşik Devletleri'ne ve 
Belçika'ya yaptığı ihracatı daha çok Bel
çika'dan sağladığı ithalatından fazladır. 
YaklaşıkZ3.000 km. uzunluğunda bir me
safede nehir taşımacılığı yapılırken git
tikçe gelişen karayolları ve havayolları da 
demiryolları kadar önemli hale gelmiştir. 
Ülkede bulunan az sayıdaki Avrupalılar 
önceleri fildişi ve kauçuğa önem verirken 
daha sonra madenieri ve büyük tarım 
alanlarını işletmişler, şehirlerde imalat 
sanayiini kurmuşlardır. Ülke nüfusunun 
büyük çoğunluğu madenlerle imalat sa
nayiinde işçi olarak çalışmakta , geri kala
nı ise çiftçilik yapmaktadır. Avcılık ve ba
lıkçılıkla uğraşanlar da vardır. 

250 civarında Afrika yeriisi Bantu ve 
Hami asıllı kabilenin meydana getirdiği 
karışık etnik yapı içinde Mongolar, Luba
lar, Kongolar ve Mangbetu- Azandeler 
toplam nüfusun% 50'sini oluşturmakta
dır. Günümüzde nüfusun% 70'i hırist i 

yan, % 1 5'i müslüman, geri kalanlar ise 
animisttir. Yüzlerce dilin konuşulduğu ül
kede resmi ve idari dil Fransızca olmakla 
birlikte mahalli dillerden Lingala, Sevahi
li'nin bir şivesi olan Kingwana, Kikongo 
ve Tshiluba milli dil kabul edilmiştir. 
6.301.000 (2002) nüfusuyla başşehir Kin
şasa'dan başka büyük şehirleri Lumum
bashi (1.074.600). Mbuji-Mayi (905.800) 
ve Kolwezi'dir (803.900). 

Il. TARİH 

Milattan önce I. yüzyılda Batı Afrika'
dan hareket eden Bantu etnik grubu do
ğuya doğru ilerleyip uzun bir süreç içinde 
Büyük Göller bölgesine yerieşirken Kon-



go havzasını onlarla birlikte Pigme etnik 
grubu da yurt edindi. V. yüzyıldan itiba
ren bütün Ekvator bölgesi ve Hint Okya
nusu sahillerine yayılan Bantular'ın alt 
kollarından Luba birliğinden doğan Mu
lopwe imparatorluğu XVI. yüzyıla kadar 
hüküm sürdü. Bu arada XIII. yüzyılda At
las Okyanusu sahilinde kurulan Kong o 
Krallığı. 148Z'de ilk defa Portekizliler'le 
bazı malların ticaretini yapmak üzere an
laştı. 1498 yılından itibaren Amerika'ya 
Afrikalı kölelerin taşınması bölgedeki ti
careti bu alanda yoğunlaştırdı ve 1880 
yılına kadar sadece Kong o civarından mil
yonlarca köle taşındı. XVI. yüzyılda Porte
kiziii er' in Kongo Krallığı'nı hıristiyanlaştır
ma faaliyetini XVII. yüzyılda italyan mis
yonerler devam ettirdi. Bu iki asır boyun
ca Hollandalılar'ın da bölgede bazı nok
taları ele geçirmesiyle Kasai ve Katanga 
gibi iç bölgelerden de köle ticareti aralık
sız sürdü. 

XIX. yüzyılda bugünkü Sudan'ın güne
yinde yaşayan Zandeler. Kongo'nun ku
zeydoğusuna yerleşerek 181 S'te Mang
betu Krallığı'nı kurdular. Yüzyılın üçüncü 
çeyreğinde ülkenin güneydoğusunda ma
ceracı bir siyah! olan Msiri'nin tesis ettiği, 
ömrü yüzyılın sonuna kadar varmayan 
Garengaze Krallığı bulunuyordu. XVIII. 
yüzyılda Uman'da kurulan ve XIX. yüzyı
lın ilk yarısında hakimiyetini Doğu Afrika 
sahillerine kadar yayan BG Said haneda
nı . Zengibar'ı yönetim merkezi yaptıktan 
sonra Sultan Seyyid Said ve yerine geçen 
Seyyid Mikid zamanında Afrika'nın içer
lerine yöneldi ve ticaret ağını Büyük Göl
ler bölgesine kadar genişletti. Tanganika 
gölünün doğusundaki Tabara'dan sonra 
1840'ta Ujiji şehrini kuran Uman asıllı 
Zengibarlı Araplar ve Sevahilller daha faz
la fildişi bulmak için gölün batı tarafına 
geçtiler. Bunların içinde. yerlilerce ve Av
rupalı seyyahlarca daha çok Tippo Tip 
adıyla tanınan Hamid b. Muhammed b. 
Cum'a el-Mürcibl XIX. yüzyıl Kongo tari
hinin en önemli şahsiyetlerinden biridir. 
Babasının Nyamwezi kabile reisinin kı 

zıyla evliliğinden doğan Mürcibl. 187Z'de 
aralarında kan bağı olduğunu iddia etti
ği Batetela -Bakusu etnik grubunun reisi 
Kasango Rushie ile anlaşarak Manyema 
bölgesine yerleşti. Kısa zamanda nüfuz u 
kuzeydeki lturi ormanına. güneyde Ka
tanga bölgesine. batıda Lomami ırmağı
na ve doğuda Tanganika gölüne kadar 
geniş bir alanı kapladı. Kendisini Utetera 
sultanı olarak nitelemeye başladı. 

Afrika kıtasını paylaşmak için kıyasıya 
bir mücadeleye giren Avrupa devletlerin-

Doğ u 

Ko ngo'da 
devlet kuran 

Tippo lip 
laka plı 

Ham id 
b. Muhammed 

b. cum'a 
ei·Mürcibi 

den Fransa, ingiltere. Almanya ve Por
tekiz'in yanında Belçika Kralı ll. Leopold 
1870 yılından itibaren Kongo ile de şah
sen ilgileniyordu. Daily Tele graph ve 
New York Herald Tribun e gazeteleri 
adına 187 4'te seyahate çıkan ve gerçek 
adı John Rowlands Stanley olan ingiliz 
asıllı Amerikalı seyyah Henry Morton 
Stanley'in Ko ngo'daki keşiflerine yardımcı 
oldu. Bu seyyah, Zengibar'dan 700 silahlı 
adamıyla başladığı yolculuğu sırasında 

kendileri için tehlikeli olan Doğu Kongo 
kısmını Tippo Tip sayesinde gezdi ve 
1877'de Atlas Okyanusu sahiline ulaştı. 
Stanley ve Tippo Tip'in birlikte geçtikleri 
güzergah 1 882 -1883 yıllarında birçok 
seyyah tarafından kullanıldı. Daha ön
ce Güneydoğu Kongo'yu gezen David 
Livingstone dışında V. L. Cameron, T. H. 
Parke ve Schweinfurth gibi seyyahlar da 
bu geniş ülkenin farklı bölgelerini gez
mişlerdi. 

Stanley seyahatinden ingiltere'yi fayda
landırmak istediyse de gerekli ilgiyi gör
medi. Yukarı Kongo Araştırma Komitesi'
ni kurduran ll. Leopold ile anlaşarak bu
raları onun için tekrar gezmeye karar 
verdi. 1879-1884 yılları arasında Kongo 
nehri boyunca birçok kabile reisiyle an
laşmalar yapıp karakollar kurdu. Kongo'
dan elde edeceği büyük gelirlerle Çin ve 
Filipinler'de arazi almak isteyen ll. Leo
pold, daha önce oluşturduğu komitenin 
adını 1884'te Milletlerarası Kon go Derne
ği olarak değiştirdi. Ülkesine bağlı bir sö
mürge haline getiremeyeceğini anladığı 
bölgede Berlin Konferansı'nda kabul edil
diği üzere Bağımsız Kongo Devleti'ni kur
du ( 188 5) . Ardından da ülkenin doğusu
na hakim olan müslümanlardan faydalan
maya çalıştı. ilk önce Tippo Tip'i Stanley 
Falls'a vali tayin etti ( 1887-1890) . 1888 yı
lında Ekvator bölgesinde Sudan Mehdi
si'nin saldırılarıyla sıkışan Mısır hidivliği
ne bağlı Hattıistiva vilayeti valisi Emin Pa
şa'ya Stanley vasıtasıyla ulaşıp Hattıisti-
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va'yı Bağımsız Kongo Devleti'ne bağlaya

rak orada kendi valisi sıfatıyla kalmasını 
istediyse de bu arzusu Emin Paşa tarafın
dan kabul edilmedi. Ayrıca ele geçirmek 
istediği yeni yerlere müslüman vali yar~ 
dırncıları tayin etti. Tippo Tip, katılacağı 
seferler esnasında ll. Leopold adına aça
cağı her karakol karşılığında para alacak, 
bu devletin her tarafında serbest ticaret 
yapacaktı. Fakat kendisine istediği mik
tarda silah ve asker yardımı yapılmadığı 
için kısa zamanda bu iş birliğini bıraka
rak 1892'de Zengibar'a çekildi ve 14 Ha
ziran 1905 tarihinde burada öldü. Yerine 
Raşid b. Muhammed. Stanley Falls'a vali 
oldu. Tippo Tip'in çekilmesinden sonra 
müslümanların Doğu Kongo'daki haki
miyeti Belçika'ya karşı fazla dayana
mamış ve üç yıllık bir direnişin ardından 
1895 yılında sona ermişti. Böylece ll. 
Leopold'ün müslümanlarla gerçekleştir
mek istediği siyasi teşebbüsleri başanya 
ulaşam adı. 

Belçika kralı bu geniş ülkeyi elinde tut
mak için yeriilere karşı baskılarını arttı
rınca ingiltere ve Amerika Birleşik Dev
letleri tarafından protesto edildi. Kölelik 
kaldırılmış olsa da madenierin işletilme
si ve zirai alanlardan daha fazla ürün alı
nabilmesi için ahali zorla çalıştırıldı. Bel
çika hükümeti ve kamuoyu başlangıçta 
kralın sömürgeci siyasetini eleştirirken 
daha sonra ülkeye büyük menfaatler sağ
ladığını görünce onu destekledi. Fakat 
kralın aşırı harcamalarını kapatmak için 
yabancı şirketlerden aldığı paralara kar
şılık Kongo'da onlara büyük araziler sat
ması sebebiyle zor durumda kalan Belçi
ka hükümeti 1 S Kasım 1908 tarihinde 
ülkeyi resmen sömürgeleştirdi. 

1 960 yılında Belçika diğer Afrika ülke
leri gibi Kongo'nun da bağımsızlık isteği 
karşısında direnemedi. Bağımsızlık son
rası ilk devlet başkanı olan Joseph Kasa
vubu ( 1960-1 965) ve özellikle başbakanlı
ğa gelen Patrice Lumumba, sömürge kar
şıtı mücadeleleri ve Sovyetler Birliği'ne 
olan yakınlıklarıyla tanındılar. Ancak baş
bakan. 14 Eylül1960 tarihinde General 
Joseph -Desire Mobutu tarafından yapı
lan darbe sonucu tutuklanarak öldürül
dü. 1964 yılında Katanga ayrılıkçı bölgesi 
lideri Moise Tshombe sürgünden getirile
rek başbakan yapıldı . 196S'te devlet baş

kanlığına el koyan Mobutu ( 1965-1997) 

· Afrikalılık siyaseti gütmeye başladı. 1971 ·
de kendi adını Mobutu Sese Seka, devle
tin adını Zaire, Leopoldville'in adını Kin
şasa. Stanleyville'in adını Kisangani, Eli
sabethville'in adını da Lumumbashi ola-
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rak değiştirdi. Mobutu, yaklaşık otuz iki 
yıl tek partili baskıcı bir yönetirole idare 
ettiği ve iç isyanların eksik olmadığı ül
kede Laurent- Desire Kabila'nın (ı 997-
200 ı) iktidarı ele geçirme mücadelesi 
karşısında direnemeyerek 1997 yılında 
ülkeyi terketmek zorunda kaldı ve aynı 
yı l sürgünde bulunduğu Fas'ta öldü. Ye
ni iktidar tarafından ülkenin resmi adı 
1997'de tekrar Kongo Demokratik Cum
huriyeti olarak değiştirildi. Bu dönemde 
de gerek komşu ülkelerin gerekse Ame
rika Brileşik Devletleri, ingiltere. Belçika 
gibi devletlerin iç karışıklıklara müdaha
leleri devam etti. 16 Ocak 2001 tarihinde 
Laurent- Desire Kabila bir suikast sonu
cu öldürülünce yerine oğlu Joseph Kabila 
devlet başkanı oldu. 

III. ÜLKEDE İSLAMiYET 

İslamiyet'in Kongo'ya yayılması farklı 
istikametlerden gerçekleşti. İlk defa 666 
yılında kuzeydeki Çad gölü havzasına ka
dar ilerleyen Arap akınlarının etkileri bu 
ülkenin kuzeyine uzansa da sonraki asır
larda bu gelişmenin izlerine rastlanma
mıştır. Xl. yüzyıldan itibaren Biladüssü
dan'da kurulan Mali, Kanim, Bornu, Ba
girmi, Vaday ve Hevsa sultanlıklarının za
man zaman güneyle irtibatları sayesinde 
İslam'ın tesirinin Kongo'ya kadar uzandı
ğı bilinmektedir. Asıl İslamiaşma ise XIX. 
yüzyılın başlarından itibaren Doğu Afrika 
sahillerindeki Arap ve Sevahill etkileriyle 
başladı. Doğu Afrika sahilindeki müslü
man tüccarlar üç ayrı İstikametten Büyük 
Göller bölgesinin batısına geçerek İsla 
miyet'i yaydılar. Birincisinde Kenya'daki 
Mombasa liman şehrinden Viktoria gölü
ne ilerleyip Manga'ya ulaştılar ve bura
daki ticari faaliyetleriyle etkili oldular. 
ikincisinde Zengibar'dan bugünkü Tan
zanya sahilindeki Bagamoyo'ya geçerek 
buradan içerilere doğru ilerlediler. 1860-
1895 yılları arasında Tanganika gölünün 
batısındaki Fizi'den itibaren Kasango ve 
Nyangve'ye, Uvira'dan Kirundu ve Kisan
gani'ye kadar geniş bir bölgeyi hakimi
yetleri altına aldılar. Üçüncüsünde ise 
Tanzanya'nın güneyindeki Kilve Sultanlı
ğı'ndan hareket eden müslüman tüccar
lar Katanga bölgesine ulaŞıp ticari faali
yetlei'ini sürdürdüler. Yeriiierin İslamiyet'i 
seçmesi, daha çok emrinde çalıştıkları 
müslümanların hayat tarziarına duyduk
ları hayranlığa dayanıyordu . 1ippo Tip'
ten önce başlayan tüccar akınlarının ar
dından onun kurduğu müslüman haki
miyeti de kısa zamanda bölgeyi etkiledi 
ve medeniyete kapılarını açtı. Yerliler, 
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kendilerine Avrupa malları ile silah ve ba
rut getiren müslümanları iyi karşıladılar. 
Müslüman tüccarların, yanlarında Hint 
Okyanusu sahilindeki şehirlere götürdük
leri kölelerin bir kısmı oralarda efendile
rinin dinine girdiler. İslamiyet'in kısa za
manda yayılışıyla Kasango ve kuzeyindeki 
Nyangve bölgenin önemli İslam şehirleri 
oldu. 

Kongo'da yarım asır dahi sürmeyen 
müslüman hakimiyetinin bölgeye kazan
dırdıkları ziraat alanında yeni tahıl ve 
sebzelerin üretimiyle sınırlı kalmadı. Ge
niş arazilerde mısır. hint darısı, buğday 
ve pirinç ekimine ağırlık verildi. Kongo'
da tanınmayan hayvan türlerinin yetişti
rilmesi ve önemli pazarların kurulmasİ 
sağlandı. Bölgeye gelen müslüman er
keklerin yerli kadınlarla evlenmesinden 
melez bir nesil doğdu. Doğu' Afrika sahi
linden Lombani ırınağına kadar yaklaşık 
2000 km. boyunca Sevahill dili herkesin 
anladığı ortak dil oldu. Avrupalı seyyah
ların yerlilerle münasebetlerini bununla 
kurmalarına rağmen sömürge idaresi bu 
dili yasakladı. 

Bölgeyi ele geçirmek için başlangıçta 
müslümanlarla iş birliği yapan ll. Leopold, 
1895 yılından itibaren düşmanca tavır 
takinarak maliarına el koyduğu gibi İsla
miyet'in yayılmasını engellemeye çalıştı. 
Şafii mezhebine bağlı olan müslümanla
rın hukuki meselelerini yerliler için açtır
dığı mahkemelerde hallettirmedi, ayrıca 
misyonerierin onları hıristiyanlaştırma 
girişimlerini destekledi; sadece ticaret 
yapmalarına karışılmadı. Doğu Afrika sa
hilindeki müslümanlarla koparılan bağ
lar ise ancak 1. Dünya Savaşı'ndan sonra 
yeniden kurulabildi. 

İslamiyet'in Kongo'ya yayılmasında, 
1875'te Mısır'ın Sudan'ın güneyine inme 
teşebbüsü ile 1881'de Sudan'daki Mu
hammed Ahmed el-Mehdi'nin faaliyetleri 
de etkili oldu. Bilhassa Hi d iv İsmail Paşa. 
Mısır adına bölgeye gidecek tüccarları bü
yük imkanlarla destekleyince bunlar Ku
zeydoğu Kongo'daki Azande bölgesine ka
dar giderek anlaştıkları kabile reisieriyle 
ticaret yaptılar. Mehdi'nin Kongo'da kur
mak istediği İslam toplumu ise bir varlık 
gösteremedi. Ayrıca Çad'daki Vaday Sul
tanı Senüsiyye tarikatına girince Tippo 
1ip'i etkileyerek fildişi ticaretini Trablus
garp'a yönlendirmişse de Avrupalılar'ın 
müdahalesiyle bu girişim de yarıda kal
mıştı. 

Belçika'nın 1918 yılından itibaren Kon
go, Ruanda ve Burundi sömürgelerinde 
İslam 'a karşı sert tedbirler almasına rağ-

men yerliler içinde Müslümanlıkyayılma
ya devam etti. Bağımsızlığa kadar Kongo 
müslümanları arasında üç dönemde dini 
açıdan gelişmeler gözlendi. 1925'te açı
lan Kur'an okullarına devam eden çocuk
lar daha sonra Tanzanya'nın Ujüi. Thbora, 
Darüsselam şehirlerine ve Kahire'ye gön
derildi; bunların arasından Doğu Afri
ka'nın Kur'an öğreticileri (mwalimu) çıktı. 
İkinci önemli gelişme, Doğu Afrika'ya Ka
diriyye tarikatını getiren Darüsselamlı 
Hasan b. Amir eş-Şirazl'nin tesirinin içe
rilere doğru yayılmasıdır. Ujüi'deki tem
silcisi Abdullah Kitenge'nin yanında yeti
şen Kongolu Akiba Kangala 1932 yılından 
itibaren bu tarikatı Kongo müslümanları 
arasında yaydı . Ancak Kangala ve arka
daşı Amsi b. Yusuf 1937'de Uriva'ya sü
rüldüler ve orada vefat ettiler. Bunların 
ardından Kongo müslümanlarının önder
liğini uzun yıllar Şabani Kagombo b. Baru
ani ve Mwinyi Salarnani yürüttü. Üçüncü 
gelişme. 1950'1i yıllarda Doğu Afrikalı 
müslüman alimierin Kongo'yu sıkça ziya
retleriyle başladı. Bu dönemde Kongo'ya 
ticaret için gelen Pakistanlı tüccarların 
da desteği görüldü. Belçika sömürge yö
netiminin sonuna doğru üzerlerindeki 
baskıların gevşemesi üzerine Kasango ve 
Kisangani müslümanları dış dünyaya açı
lırken diğerlerinin tecrit hali biraz daha 
devam etti. 1957'de Kasango bölgede İs
lam'ın merkezi olarak kabul ediliyordu. 
Uzun yıllar kendilerine herhangi bir res
ml temsil yetkisi verilmeyen müslüman
lar buna karşı 1960 -1967 yıllarında bir
çok defa baş kaldırdılar. 1964'te ilk Kon
go İslam Kongresi Kasango'da toplandı 
ve 1967'de hukuken tanınma imkanını el
de etti. Kasango'da 1969 yılında toplanan 
ikinci kongrede müslümanlar arasındaki 
bölünme yüzünden her türlü dernekleş
me askıya alındı ve 1971 'de yapılması ka
rarlaştırılan üçüncü kongre de yasaklandı. 
Kisimgani dışında Kongo'da halen müs
lümanlar daha çok Lualaba nehri boyun
daki Ponthierville (Ubundu) , Kirundu, Kin
du ve Kimarn bo şehirlerinde yaşamakta
dır. İslamiyet, 1850'lerde nüfuz ettiği ül
kenin doğusundan sonra XX. yüzyılın or
tasına doğru diğer bölgelerinde de yayıl
maya başladı. ll. Dünya Savaşı sırasında 
Afrika kıtasında göçlerin denetimden çık
ması üzerine başşehir Leopoldville'e Ma
lililer başta olmak üzere Senegal, Çad ve 
Nüerya'dan çok sayıda müslüman geldi. 

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin batı 
komşusu olan Kongo Cumhuriyeti'nde 
İslam'ın varlığı diğerine göre çokyeni ol
makla birlikte bu müslümanların ülke nü-



fusu içerisindeki oranı farklı kaynaklarda 
o/o S ile o/o 20 arasında gösterilmektedir. 
Fransız sömürgesi olduğu için buraya Ba
tı Afrika'daki diğer Fransız sömürgeleri 
olan Senegal, Mali ve Gine'den göçler ger
çekleşti. Ayrıca İ ng i ltere sömürgesi olan 
Gana ve Nijerya 'dan gelenlerle müslü
manların sayısı arttı. Başşehir Brazzavil
le'de i nşa ettikleri camiler dışında müs
lümanlar açtıkları medreselerde de ço
cuklarına dini eğitim vermektedir. 
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KONİÇE 

Bosna -Hersek'te tarihi bir kasaba. 
L 

Saraybosna'yı Mostar üzerinden Adri
yatik sahillerine bağlayan önemli yol üze
rinde ve Neretva nehrinin kenarında ku
rulmuştur. Denizden yüksekliği 280 m . 
olup etrafı yüksek dağlarla çevrilmiştir. 
Koniçe (Konjic). Kuzey Hersek'te Osmanlı 
hakimiyeti sırasında gelişerek bölgenin 
önemli yerleşim yerlerinden biri olmuş-

tur. Bosna'nın 867'den (1463) itibaren 
Osmanlı idaresi altına girdiği sırada kü
çük bir köy durumundaydı . Burası Orta
çağ 'dan kalan ve Osmanlılar tarafından 

kuzeydeki daha önemli bir mevki olan 
Belgrad -Giamoc'dan ayırmak için ve kü
çük yapısı sebebiyle Belgradcık diye isim
lendirilen kalenin yıkıntıl arının aşağısın 

da küçük ve dar bir düzlükte yer alıyordu. 
880-883 ( 1475-1478) tarihli kayıtlara gö
re bir pazar yeri olan bu köyde on üç hıris
tiyan hanesi ( yak l a ş ık alt m ı ş ki ş i) mev
cuttu . Sonraki yıllarda yavaş fakat düzenli 
bir gelişme gösterdi. 935 ( 1529) tarihli 
tahrir defterinde Koniçe'de yarısı müslü
man, yarısı hıristiyan olan yirmi altı hane
nin ( yaklaş ı k ı 20 kişi) mevcut olduğu kay
ctedilmişti (BA, TD, nr. 96) . 983'te (1575) 
burada yetmiş dört müslüman ve on beş 
h ırist iyan hanesi_(toplam 400 k i ş i) bulun
niasma karşılık 1013'te (1604) 117 müs
lüman hanesiyle sadece iki hıristiyan ha
nesi (toplam 700-750 ki ş i ) vardı. Bu du
rum. 1475'ten 1604'e kadar olan dönem
deki büyümeye işaret ettiği gibi İslami
yet'in de hızla yayılmış olduğunu gösterir. 

Koniçe'de İslamiyet' in yayı lış ı . köken 
itibariyle tamamı ya bizzat Koniçe'den 
veya çevredeki yerlerden gelen Osmanlı 
resmi görevlileri tarafından kurulan dini 
vakıflarca desteklenmişti r. Mostar Mu
kataa Nazırı Hacı Karagöz 1 570'te Neret
va üzerinde bfr köprü ile büyük bir han ve 
bir mektep yaptırmıştır. Bugünkü Var
daçka Camii'nin olduğu yerde 982 (1574) 
tarihli bir başka caminin bulunduğu bi
linmektedir. 987'de (1579) Hüdaverdi 
Mehmed Bey bugün Repovaçka Camii di
ye bilinen bir cami ile bir musaila inşa et
tirmiştir. 1 033'te (1623-24) Çarşı Camii 
günümüzdeki şekliyle yeniden yaptırıl 

mış , ardından bu binaya bir de medrese 
eklenmiştir. Medrese binası Il. Dünya Sa
vaşı sonrasına kadar varlığını sürdürmüş-

Koniçe'nin 
1930 yı lı ndaki 

görünüşü 

iön planda 
Neretva 

Köprüsül 

KONİÇE 

tür. 1 058' de ( 1648) Mehmed Çavuş Alioğ

lu (Aiagiç) Neretva'nın kıyısında zarif bir 
kubbeli cami, Halvetl dervişleri için on 
hücreli bir hankah, imaret, mektep ve 
hamamdan oluşan bir külliye ile yakının 

da kendisi için kule biçiminde bir ev yap
tırmış ve bunların bakımı için büyük bir 
para vakfı kurmuştur. 

Kasabanın gelişmesi muhtelif seyyah
ların dikkatini çekmiştir. Athanasio Geor
giceo. 1626 tarihli istihbarat raporunda 
Koniçe'de 300-400 civarında müslüman 
hanesi ( ya kl aş ı k 2000 ki ş i) bulunduğunu 

belirtir. Katalik piskoposu Marian Mara
vit 1655'te 400 müslüman hanesiyle beş 
camiden bahseder. Fransız seyyah ı Quic
iet, Karagöz Bey Hanı'nın 1658'deki hali
nin ayrıntılı bir tasvirini yapar. Evliya Çele
bi 1664'te Koniçe'de altı mahalle ve 600 
hanenin (3000-3500 k i ş i) yanında biri ca
mi durumundaki sekiz mescid, iki med
rese, iki tekke, iki hanla bir hamam bu
lunduğunu ve özellikle demir eşya , kılıç , 

bıçak vb. imalatından ve demirin kasaba
ya hakim dağlardaki madenierden elde 
edildiğinden söz eder. Kasabadaki en son 
fakat en önemli Osmanlı inşa faaliyeti , 
Hacı Karagöz'ün eski tahta köprüsünün 
masrafları Blagaylı Hacı Ali Ağa Kolako
viç tarafından karşılanarak taştan yeni
den inşa edilmesidir. 

XVIII ve XIX. yüzyıllarda Koniçe bir ge
rileme dönemine girdi. Thielen 1828'de 
kasabada sadece 300 hane (ı 500 k i ş i ) bu
lunduğunu , ancak beş caminin varlığını 
sürdürdüğünü yazar. 1861 'de Alman kon
solos u Otto Blau bir zamanlar görülen 
ticari canlılığın tamamıyla sona erdiğini 
belirtir. Avusturya idaresi döneminde 
( 1878-19 ı 8) Koniçe'yi Saraybosna'ya ve 
Mostar üzerinden Adriyatik' e bağ layan 

bir demiryolu inşa edilmesine rağmen 
kasaba tam anlamıyla gelişme göstere
medi. 191 O' larda müslümanların oranı 
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