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liyetçiliðinin Davasý ve Hedefleri, Ko-
münist ve Komünistlerin Tahlil ve Ten-
kidi (Ankara 1947), Türkçülük Davasý ve
Türkiye’de Ýþkenceler (Kayseri 1950),
Ziya Gökalp ve Yeni Türkiye’nin He-
defleri (Ankara 1956), Niçin Komünist
Oluyorlar? (Ankara 1958), Atatürk ve
Türk Milliyetçiliði (Ankara 1961), Türk-
çülük ve Ziya Gökalp (Ýstanbul 1962),
Türkçemiz (I-III, Ýstanbul 1971, H. Fethi
Gözler ile birlikte), Tevfik Fikret ve Din
(Ýstanbul 1972), Ziya Gökalp’in Kronolo-
jisi (Ankara 1981), Ýslâm Dini’nin Düþ-
manlarý ve Allah’a Ýnananlar (Ýstanbul
1989). c) Þiir Kitaplarý: Ýnsan ve Dünya
(Ankara 1978), Cihan Ýçinde Bir Cihan:
Felsefî ve Ýslâmî Þiirler (Ýstanbul 1980),
Atatürk Ýçin Þiirler (Ankara 1981).
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Doðu Afrika’da bir ülke.
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Kuzeyde Kenya ve Uganda, batýda Ru-
anda, Burundi ve Kongo Demokratik Cum-
huriyeti, güneybatýda Zambiya, güneyde
Malavi ve Mozambik ile komþudur; doðu-
sunda Hint Okyanusu bulunur. Resmî adý
Ýngilizce’de The United Republic of Tanza-

nia, Sevâhilî dilinde Jamhuriya Muunga-
no wa Tanzaniya olan ülkenin yüzölçümü
945.087 km², nüfusu 41 milyon (2002),
baþþehri Dodoma (150.604), diðer önemli
þehirleri Dârüsselâm (2.339.910; eski baþ-
þehir), Aruþa (270.485), Mbeya (232.596),
Mwanza (209.806), Morogoro (209.058),
Zengibar (205.870) ve Tanga’dýr (180.237).

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Tanzanya’da yüzey þekillerinin ana çizgi-
lerini doðuda alçak kýyý ovalarý ve adalar,
ortada merkezî platolar ve kýrýk hatlarla
(faylar) kuzey ve güney sýnýrlarýnda yer alan
yüksek daðlar oluþturur. Kýyý ovalarý ile 40
km. kadar açýkta bulunan Zengibar ve
Pemba adalarý en alçak kesimleri teþkil
eder. Ülke topraklarýnýn büyük bir bölümü-
nü 900-1500 m. yükseltili merkezî platolar
kaplar; Doðu Afrika büyük fay sisteminin
doðu ve batý kollarý da bu platoyu keser.
Fay sisteminin Malavi (Nyassa), Rukva ve
Tanganika göllerini içine alan batý kolu Or-
ta Tanzanya boyunca uzanan ve Natron,
Manyara ve Eyasi göllerini içine alan doðu
kolundan daha belirgindir. Kuzeyde Kenya
sýnýrýndaki Meru (4630 m.) ve Afrika’nýn en
yüksek zirvesi olan Kilimanjaro (5895 m.)
daðlarý ile dünyanýn en geniþ kalderalarýn-
dan (büyük krater çukuru) Ngorongoro baþ-
lýca volkanik kökenli yer þekilleridir. Afri-
ka’nýn üç büyük nehri Nil, Kongo ve Zam-
bezi’nin kaynaklarý Tanzanya’dýr. Orta ve
güney bölgelerde geniþ bir alanýn sularýný
toplayan Rufiji ýrmaðý doðuya doðru aka-
rak Hint Okyanusu’na dökülür. Afrika’nýn
en büyük gölü Wictoria (68.870 km²), ikin-
ci büyük (32.893 km²) ve en derin (1435 m.)
gölü Tanganika, üçüncü büyük gölü (29.604
km²) Malavi ülke topraklarýnda yer almak-
tadýr. Tanzanya’da sýcak ve nemli tropikal
iklim hüküm sürer. Adalarda yýlýn her ayý
yaðýþlý olup ortalama yýllýk yaðýþ 1500 mi-
limetreden fazla ve aylýk ortalama sýcak-
lýk 25 C° civarýndadýr. Kýyý kesimi aralýktan
marta kadar kuzeydoðu yönünden esen
yaz ve mayýstan ekime kadar güneybatý
yönünden esen kýþ muson rüzgârlarýnýn
etkisi altýndadýr. Kuzeyde iki, güneyde uzun
süren bir tek yaðýþlý mevsim vardýr. En
fazla yaðýþ kuzeye ve daðlýk bölgelere, en
az yaðýþ güneye ve iç platoya (750 mili-
metreden az) düþer; merkezî yaylanýn bü-
yük bir bölümünde kuraklýk hâkimdir. Aðaç-
lý savanlar ve ormanlýk alanlar topraklarýn
yaklaþýk yarýsýný kaplar; tarýma elveriþli ký-
sým ancak % 4’tür. Fauna ve flora bakýmýn-
dan çok zengin olan ülkede 23.560 km²
tutarýnda on bir millî park doðayý koruma
bölgesi olarak ayrýlmýþtýr. Bunlarýn -ve bü-

gösterilmiþ, ancak bu ruhlara animizmin
öngördüðü þekilde bir kült diye tapýnýlma-
mýþtýr. Eski Türkler’e ait hiçbir etnolojik
veri millet olarak Türkler’in bir puta tap-
ma kültünden bahsetmemektedir. Tanyu’-
ya göre zâhirde Ýslâm’ýn ruhuna muhalif
görünen adak gibi uygulamalara yönelik
araþtýrmalarda sapkýnlýktan uzak halk kült-
lerindeki niyete baðlý dinî pratik yönü ara-
yýp ortaya çýkarmak esas olmalýdýr.

Türkiye’nin dinler tarihi bakýmýndan çok
önemli bir konumda bulunduðunu vurgu-
layan Tanyu’ya göre Anadolu -Þiîlik, Bek-
taþîlik ve Alevîlik dahil- Ýslâm mezhepleri-
nin yaný sýra tarikatlara ve mistik þahsiyet-
lere vatan olmuþ, ayný zamanda milâttan
önce 6000’lere kadar inen tarihiyle Hitit,
Hurri, Frigya, Lidya, Pers, Süryânî, Yunan
ve Roma medeniyetlerine ev sahipliði yap-
mýþ önemli bir ülkedir. Trakya baþta olmak
üzere Anadolu’nun pek çok bölgesi 1071’-
den önce de Hunlar, Hazarlar, Avarlar ve
Peçenekler gibi Türk topluluklarýnýn etki-
sini derinden hissetmiþtir. Tanyu ayrýca,
bu çok kültürlü zenginliðiyle Anadolu top-
raklarýnýn hâlâ arkeolojik açýdan yeterince
incelenmemiþ ve kadîm yerel dinlerin ta-
rihinin henüz tam olarak ortaya konma-
mýþ olmasý sebebiyle bu topraklarýn kül-
türel yönlerini öne çýkaracak uzun ve sa-
býrlý araþtýrmalara ihtiyaç duyulduðuna
dikkat çekmiþtir.

Eserleri. a) Dinler Tarihi Çalýþmalarý:
Ankara ve Çevresinde Adak ve Adak
Yerleri (Ankara 1967), Türklerde Taþla
Ýlgili Ýnançlar (Ankara 1968), Dinler Ta-
rihi Araþtýrmalarý (Ankara 1973), Yeho-
va Þahitleri: Dinler Tarihi Bakýmýndan
Tenkîdi Bir Ýnceleme (Ankara 1973), Ta-
rih Boyunca Yahudiler ve Türkler (I-II,
1976, 1979), Türklerin Dinî Tarihçesi
(Ýstanbul 1976), Ýslâmlýktan Önce Türk-
lerde Tek Tanrý Ýnancý (Ankara 1980),
Nuh’un Gemisi (Aðrý Daðý) Ermeniler,
Bütün Olaylarýn Ýç Yüzü (Ýstanbul 1989).
b) Modern Türkiye Tarihi, Kültürü ve Si-
yasetine Yönelik Çalýþmalarý: Türkçülük
ve Gerçek Demokrasi (Ýstanbul 1945),
Türk Gençliðinin Kükreyiþi: Türk Mil-
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lerle yýldan yýla önemli farklýlýklar gösterir
ve sýk sýk ciddi kayýplara uðrar. Yetiþtirilen
tarým ürünlerinin baþlýcalarý kahve, sisal
keneviri, çay, pamuk, tütün, buðday, mý-
sýr, karanfil, manyok, süpürge darýsý, darý,
pirinç ve muzdur. Ticarî tarým ise kahve,
karanfil, pamuk, sisal keneviri, kaju cevi-
zi, çay ve tütün gibi ürünleri kapsar. Sý-
cak ve nemli iklimi sebebiyle hastalýk ta-
þýyýcý çeçe sinekleri sýðýr besiciliðini güçleþ-
tirir. Kümes hayvancýlýðýnýn yaný sýra yerel
tüketime yönelik, ýrmak ve göllerle sýnýrlý
balýk avcýlýðý yapýlýr. Ormanlardan önemli
miktarda kereste elde edilir. Maden kay-
naklarýnýn baþýnda elmas, altýn, kalay ve
mika gelir. Ýmalât sektörünün ekonomiye
katkýsý belirli bir oraný geçmez. Daha çok
yerel ürünleri iþleyen sanayi kuruluþlarý-
nýn büyük bölümü devletin kontrolünde-
dir. En geliþmiþ sanayi dallarýný gýda ve do-
kumacýlýk sektörleri oluþturur. Rufiji del-
tasý ve Songo Songo adasýndan çýkarýlan
doðal gazýn boru hatlarýyla ulaþtýrýldýðý Dâ-
rüsselâm’da bir petrol rafinerisi vardýr. Tan-
zanya’nýn ihracatý ithalâtýný karþýlamaz.
Baþlýca ihraç ürünleri altýn, kahve, pamuk,
sisal keneviri ve karanfildir. Ýthal ürünleri-
ni ise gýda maddeleri, ham petrol ve ma-
kineler teþkil eder. Tanzanya’nýn ulaþým ve
taþýmacýlýk hizmetleri özellikle nüfusu az
olan iç kesimlerde çok yetersizdir. Kara-
yollarýnýn büyük kýsmý toprak yol özelli-
ðinde olduðundan yaðmurlu mevsimler-
de kullanýlamaz hale gelir. Dârüsselâm li-
man þehri devletin iþlettiði Tan-Zam de-
miryolu vasýtasýyla komþu Zambiya, Bu-
rundi, Uganda ve Malavi’ye de hizmet ve-
rir ve özellikle Zambiya bakýrýnýn transit
taþýmacýlýðýndan büyük bir gelir elde edi-
lir. Dârüsselâm dýþýnda Tanga ve Mtvara
limanlarý da ihracat açýsýndan önemlidir.
Wictoria ve Tanganika göllerinde düzen-
li gemi seferleri yapýlýr. Dârüsselâm’daki
uluslararasý havaalaný Afrika’nýn baþlýca ha-

va limanlarý arasýnda yer alýr. Yöresel bitki
ve hayvan türleriyle zengin bir biyocoðraf-
ya çeþitliliði barýndýran Kilimanjaro, Seren-
geti ve Manyara gölü millî parklarý, Ngo-
rongoro kalderasý ve güneybatýda Tanga-
nika gölünün uç kýsmýnda bulunan Kalam-
bo çaðlayaný en fazla turist çeken yerler-
dir. Safari turizmi ülke ekonomisi için önem-
li bir gelir kaynaðýdýr.
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II. TARÝH

Tanzanya insanlýðýn ilk yerleþim yerle-
rinden biridir ve özellikle Olduvai Boðazý’n-
da yapýlan kazýlarda ilk insanlara ait fosil-
ler bulunmuþtur. Eski dönemlerde Khoi-
sanlar’ýn ve Etiyopya asýllý Kuþitik soylula-
rýn yaþadýðý bölge, milâttan önce 500 yýl-
larýnda Batý Afrika’dan gelen Bantular’ýn
yoðun göçüne sahne oldu. Tanzanya’nýn
Ýslâmî dönemdeki tarihi, müslüman Arap-
lar’ýn VII. yüzyýlýn ortalarýnda Doðu Afri-
ka’nýn Hint Okyanusu sahillerine gelme-
siyle baþlar ve bu dönem Tanzanya tari-
hinin bilinen en erken dönemlerini teþkil
eder. 648 yýlýndan itibaren Arap yarýmada-
sýndan Doðu Afrika sahillerine gelen müs-
lümanlar bir süre sonra Mogadiþu, Süfâ-
le, Melindi, Mombasa, Brava ve Zengibar
þehir devletlerini kurdular ve iç bölgeler-
deki yerli krallýklarla ticarî iliþkiler geliþtir-
diler. Araplar’ýn yerli kadýnlarla evliliklerin-
den doðan melezler toplum içinde etkili
bir unsur teþkil ettiler. X. yüzyýlýn ikinci ya-
rýsýnda Þîraz kökenli Ýranlý Þiî gruplar ülke-
lerinde yaþanan olaylar dolayýsýyla bölge-
ye göç etti (975). Tanzanya’nýn Kilve ada-
sýnda bir sultanlýk kuran Þîrazlýlar XII. yüz-
yýlýn sonlarýnda hâkimiyet alanlarýný kuzey-
de Zengibar ve Pemba, güneyde Mozam-
bik ve Süfâle adalarýna kadar geniþlettiler
ve bu bölgede Ýslâmiyet’i yaydýlar. Kilve’yi,
Doðu Afrika’da Somali’den Mozambik’teki
Süfâle’ye kadar uzanan sahil kesimindeki
þehirlerde müslüman Araplar tarafýndan
kurulan devletlerin en güçlüsü haline ge-
tirerek Hint Okyanusu ticaret aðýnýn en
büyük limanýna dönüþtürdüler. Ancak ül-
kenin iç kesimlerine fazla giremeyen bu
þehir devletleri Tanzanya’da Kilve ve Dârüs-

tün Afrika’nýn- en önemlileri kuzeydeki Se-
rengeti Millî Parký ile (14.600 km²) Ngo-
rongoro kalderasýnýn çevresinde bulunaný-
dýr.

Baðýmsýzlýk sonrasýnda çok hýzlý arttýðý
ve 1967’de 12,3 milyona, 1978’de 17,5
milyona, 1988’de 23,1 milyona, 2002’de
de 41 milyona yükseldiði görülen nüfusun
yoðunluðu kilometrekareye kýrk üç kiþi olup
yoðunluk Pemba ve Zengibar adalarý ile ký-
yý bölgesinin kuzey yarýsý, Wictoria gölü ký-
yýlarý, Kilimanjaro etekleri ve akarsu vadi-
lerinin etrafýnda fazla, orta ve güneydo-
ðu platolarda düþüktür. Nüfusun yakla-
þýk 1 milyonu adalarda, geri kalaný anaka-
rada yaþar. Etnik daðýlýmda % 99’u teþkil
eden Afrika yerlileri 120 civarýnda farklý
kabileden meydana geliyorsa da bunlarýn
hiçbiri çoðunlukta deðildir; en önemlileri-
ni Sukumeler oluþturur. Uzun boylu ve sa-
vaþçý bir kabile olan Masailer, Tanzanya ile
Kenya arasýnda yer alan Masai Mara böl-
gesinde yarý göçebe halinde yaþarlar. % 1
oranýndaki Avrupalý, Hintli ve Arap ise ço-
ðunlukla adalarda ve kýyýda oturmaktadýr.
Toplam nüfusun  % 94’ü her kabileninki ay-
rý olmak üzere çeþitli Bantu dillerini, Ma-
sailer, Nil-Sahra ailesinden Maa dilini ko-
nuþur; kabileler arasý iletiþimde Sevâhilî
kullanýlmaktadýr. Ülkede nüfusun % 35’i
müslüman, % 30’u hýristiyan ve % 35’i
animisttir; Zengibar adasýndaki halkýn he-
men tamamý müslümandýr. Misyonerlik
sonucu XX. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren
hýristiyanlarýn oraný yükselirken yerel inanç-
lara baðlý olanlarýn oraný sürekli düþmek-
tedir.

Dünyanýn en yoksul ülkeleri arasýnda bu-
lunan Tanzanya’nýn ekonomisi büyük ölçü-
de tarýma dayanýr. Faal nüfusun % 80’i-
nin çalýþtýðý tarým sektörü millî gelirin %
54’ünü saðlar.  Ancak tarým üretimi kurak-
lýk, makine ve yakýt yetersizliði gibi etken-
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