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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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lýk verdi, ayrýca Zengibar’da karanfil yetiþ-
tirilmesi için büyük çaba harcadý. Zengi-
bar dünyanýn baþta gelen karanfil üretici-
si haline geldi. Amerika Birleþik Devletle-
ri, Ýngiltere ve Fransa baþta olmak üzere
çok sayýda ülkeyle ticarî anlaþmalar yap-
tý. 1856’da Saîd b. Sultân yerine Zengibar
sultaný olan oðlu Seyyid Mâcid, Avrupalý-
lar’la münasebetlerini yoðunlaþtýrdý. An-
cak Maskat’ta tahta oturan kardeþiyle ara-
larýndaki mücadele yüzünden Zengibar
Uman’dan ayrýldý ve Ýngiltere himayesini
kabul etti.

Sömürge Dönemi. XIX. yüzyýlýn sonla-
rýnda Doðu Afrika sahilleri ve Tanzanya
yeniden sömürgecilerin saldýrýlarýna mâruz
kaldý. Zengibar’da tahta çýkan Seyyid Ber-
gaþ b. Saîd devrinde (1870-1888) Afrika’-
da nüfuz alanlarýný geniþletmeye çalýþan
Avrupalý sömürgeciler Bergaþ’a ait bazý
bölgeleri yönetimleri altýna aldýlar. Zengi-
bar Sultanlýðý’nda 1885’te Alman Doðu Af-
rika himayesi ilân edildi. Almanya 1888’-
de Tanzanya’nýn Zengibar Sultanlýðý’na ait
sahil arazilerini kiralamak suretiyle ele ge-
çirdi. 1885-1890 yýllarýnda Almanya ile Ýn-
giltere arasýnda büyük rekabet yaþandý.
1890’da yapýlan anlaþmayla Zengibar ve
Pemba adalarý Ýngiltere’ye, Tanzanya’nýn
kara kýsmý Almanlar’a verildi. Bu arada
Zengibar sultanýna yýllýk 17.000 sterlin
ödenerek ismen bölgenin hâkimi olduðu
açýklandý, ancak siyasal yetkileri elinden
alýndý. Tanzanya’nýn önemli limanlarýndan
Dârüsselâm’ý merkez yapan Almanlar, Ýn-
gilizler’in kontrolündeki Zengibar’ýn üstün-
lüðüne son vermek amacýyla Dârüsselâm’a
önem verdiler ve deniz ticaretinin buraya
yönelmesi için muhtelif tedbirler aldýlar.
Bu dönemde bazý müslüman liderler Al-
man sömürgeciliðine karþý isyanlara baþ-
vurdu. Ebûþirî b. Sâlim el-Harsî, 1888’de

Almanlar’a karþý baþlattýðý mücadelede
1889 yýlý Aralýk ayýnda Ýngilizler’in Alman-
lar’ý desteklemesi yüzünden baþarýsýz ol-
du. Alman iþgaline karþý baþka bir direniþ
ise güneydeki Kilve’nin iç kýsýmlarýnda Hint-
liler’den yardým gören Hasan b. Ömer’in
önderliðinde sürdürüldü. 1905-1907 yýlla-
rýnda yerlilerin Ruvuma’da Kinjikitile lider-
liðinde baþlattýðý Maji-Maji isyanýnda sö-
mürge ordusundan 404 kiþi ölürken isyan-
cýlarýn tamamý öldürüldü. Bu isyanlar ve
diðer çatýþmalar sýrasýnda Almanlar tara-
fýndan Tanzanya topraklarýnda katledilen-
lerin sayýsý 200.000 ile 300.000 arasýnda
tahmin edilmektedir. 1907’deki isyan ba-
hanesiyle Almanlar yerlileri kuzeyde kah-
ve, güneyde pamuk ekiminde zorla çalýþ-
týrdýlar. Öte yandan 1890-1900 yýllarý ara-
sýnda Tanzanya’da çok sayýda felâket mey-
dana geldi. Büyükbaþ hayvanlar arasýnda
baþlayan salgýn hastalýk büyük bir kýsmý-
nýn telef olmasýna yol açtý. Ardýndan çiçek
hastalýðý ve tarým alanlarýný mahveden çe-
kirge sürüleri gibi felâketler ülkeye büyük
zarar verdi. Ýngilizler’in Kasým 1914’te Ma-
fia adasýný ele geçirmesiyle baþlayan Alman
Doðu Afrika sömürgesine ait yerleri iþgal
süreci, I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan 1919’-
da Versailles Antlaþmasý ile Alman Doðu
Afrikasý’nýn büyük bir kýsmýný almalarýyla
devam etti ve 1921’de Belçika’nýn elinde
kalan Ruanda ve Burundi hariç Almanlar’ýn
elindeki bütün topraklar ele geçirildi. Ýngi-
lizler, Tanzanya’yý önce Ýngiliz mandasý, da-
ha sonra Birleþmiþ Milletler emanet böl-
gesi olarak yönettiler. Ülke 1947’de Birleþ-
miþ Milletler Cemiyeti’nin vekâletine býra-
kýldý. II. Dünya Savaþý’nýn ardýndan bölge-
de baðýmsýzlýk hareketleri yeniden baþla-
dý. Tanzanya’da baðýmsýzlýk yanlýlarý Mo-
zambik Kurtuluþ Cephesi tarafýndan yü-
rütülen silâhlý mücadeleyi desteklediler.

selâm, Mozambik’te Süfâle olmak üzere
önemli ticarî merkezler kurdular. Þehir
devletleri iç bölgelerdeki yerlilerle ticarî
iliþkileri sayesinde elde ettikleri fildiþi, ba-
kýr ve canlý hayvan gibi mallarý baþta Arap
yarýmadasý olmak üzere Mýsýr, Ýran, Hin-
distan ve Çin’e kadar ulaþtýrýyordu. 1200
ile 1500 yýllarý arasý, özellikle bölgeye ge-
len müslümanlarýn yerli kadýnlarla yaptýk-
larý evlilikler neticesinde ortaya çýkan ve
“sevâhilî” (sahilliler) denilen melezlere nis-
betle adlandýrýlan Sevâhilî medeniyetinin
altýn çaðý diye nitelendirilmektedir.

XVI. yüzyýlýn baþlarýndan itibaren Por-
tekizli seyyahlar bölgeye ulaþtýlar. 1498 ve
1502 yýllarýnda Kilve’ye gelen Vasco da Ga-
ma’nýn teþvikiyle harekete geçen Porte-
kizliler, bölgedeki diðer sahil þehirlerinin
yaný sýra Zengibar adasýný (1503) ve ardýn-
dan 300 caminin bulunduðu Kilve’yi (1505)
iþgal ettiler. Camilerin büyük bir kýsmýný
yýktýlar ve kendilerine karþý koyan müslü-
manlarý öldürdüler. Doðu Afrika sahillerin-
deki müslümanlar yaklaþýk iki asýr boyun-
ca Portekiz iþgali altýnda kaldýlar. Sömür-
ge kuvvetleri ve misyonerler bu dönemde
halký hýristiyanlaþtýrmaya uðraþtýlar. Müs-
lüman yerlileri de mülkiyet haklarýndan
mahrum býrakarak tarým iþlerinde çalýþ-
týrdýlar. Bunun üzerine Kilve ve diðer þe-
hirlerdeki müslümanlar baþ kaldýrdýlar. Ýþ-
gal esnasýnda bütün önemli merkezlerin
yakýlýp yýkýlmasý yüzünden bölgede ticarî
hayat eski canlýlýðýný kaybetti. Bu þehir
devletlerinin Portekiz iþgalinden kurtarýl-
masý için Osmanlý Devleti tarafýndan 1585
ve 1588’de donanma gönderildiyse de ba-
þarý saðlanamadý. Öte yandan Uman’da
tahtý ele geçiren Ya‘rubî hânedaný 1652-
1688 ve 1696-1698 yýllarý arasýnda Doðu
Afrika sahilini Portekizliler’den kurtarmak
için seferler düzenledi. Seyf b. Sultân’ýn
1698’deki seferinde Mozambik hariç ön-
ceden müslüman emîrlerin elinde bulunan
þehirlerin tamamý zaptedildi, Portekizliler
bölgeden çýkarýldý ve buralarýn idaresi için
Nâsýr b. Abdullah el-Mezrûî vali tayin edil-
di. 1724’te Portekizliler, Kilve ve Patta’yý
ele geçirdilerse de 1744’te bu defa Uman
Bû Saîd hânedanýnýn kurucusu Ahmed b.
Saîd buralarý geri alýp Uman Sultanlýðý’na
baðladý. Seyyid Saîd b. Sultân zamanýnda
Zengibar ve Pemba adalarý fethedildi. Sey-
yid Saîd 1837’de Mombasa’yý ele geçirdik-
ten sonra baþþehrini Maskat’tan Zengi-
bar adasýna taþýdý. Zengibar Sultanlýðý’nýn
kurucusu sayýlan Saîd, Doðu Afrika sýnýrla-
rýnda hâkimiyet alanýný Mogadiþu’dan Ka-
bo Delgado’ya kadar uzanan bölgede ge-
niþletti. Fildiþi ve kereste ticaretine aðýr-

TANZANYA

Tanzanya’nýn

eski baþþehri

Dârüsselâm’dan

bir görünüþ



584

TANZANYA

te sultanlýk sosyalist bir devrimle ortadan
kaldýrýldý. Nyerere tarafýndan desteklenen
ve adadaki Afrika kökenlilerle Þîraz asýl-
lýlarýn ortak partisinin baþkaný olan Þeyh
Âbid Amani Karume’nin büyük bir katli-
ama dönüþen bir ihtilâlle iktidarý ele ge-
çirmesinin ardýndan Zengibar Halk Cum-
huriyeti kuruldu (12 Ocak 1964). 26 Nisan
1964 tarihinde Zengibar ile Tanganyika
birleþtirilerek Tanzanya adýný aldý. Bu yeni
sosyalist rejim Doðu bloku güçleri olan Çin,
Doðu Almanya ve Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliði tarafýndan desteklendi.
Kambarage Nyerere devlet baþkanlýðý gö-
revini 5 Kasým 1985’e kadar sürdürdü. Zen-
gibar asýllý bir müslüman olan Ali Hasan
Mwinyi 1985 yýlý Kasým ayýnda devlet baþ-
kaný oldu. 1990’da yapýlan seçimleri Mwin-
yi tekrar kazandý ve pazar ekonomisiyle çok
partili hayata geçiþ için gerekli reformla-
ra hýz verdi. Üçüncü devlet baþkanlýðý se-
çimlerini 1995 yýlýnda hýristiyan aday Ben-
jamin Mkapa kazandý ve 21 Aralýk 2005
tarihine kadar bu görevini sürdürdü. Onun
döneminde kara tarafýyla Zengibar arasýn-
daki iliþkiler gerginleþti. Ülkede son genel
seçimler Aralýk 2005’te yapýldý. Halen dev-
let baþkanlýðý görevini hýristiyan Jakaya
Mrisho Kikwete yürütmektedir. Baþbakan-
lýða getirilen on bir kiþiden Râþidî Mfau-
me Kawawa ile Sâlim Ahmed Sâlim müs-
lümandýr. Afrika ülkeleri arasýnda en faz-
la mülteci barýndýran ülkelerden biri olan
Tanzanya’da halen yarým milyonun üzerin-
deki göçmenin çoðunluðu komþusu Bu-
rundi ve Demokratik Kongo Cumhuriye-
ti vatandaþýdýr. Güney komþusu Malavi ile
Nyasa gölü üzerindeki sýnýr tartýþmalarý ise
devam etmektedir.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Tanzanya’ya Ýslâmiyet, I. (VII.) yüzyýlýn
sonlarýnda Arabistan’dan Kuzeydoðu Af-
rika sahillerine gelip Brava ve Zengibar gi-

bi þehir devletlerini kuran müslüman Arap-
lar vasýtasýyla girdi ve bölgede yerliler ara-
sýnda yayýlmaya baþladý. Müslüman Arap-
lar’ýn yerli kadýnlarla evliliðinden doðan
Zenci-Arap-Ýranlý-Hintli melezi nesiller Do-
ðu Afrika’da yeni bir kültürün oluþmasýný
beraberinde getirdi. Sevâhil kelimesi, bu
kültürün ve yerli Bantu dili ile Arapça’nýn
ve Farsça’nýn karýþýmýndan ortaya çýkan
yeni dilin (Sevâhilî) adý oldu. Þâfiî mezhe-
bine baðlý Sünnî Araplar’dan sonra Ýran’-
dan gelip Kilve Sultanlýðý’ný kuran Þiîler
dinî bakýmdan bölgede fazla etkili olama-
dý ve halkýn çoðunluðu Þâfiî olarak kaldý
(DÝA, I, 435-436). 1331 yýlýnda bölgedeki
þehirleri gezen Ýbn Battûta, Kilve’yi dün-
yanýn en güzel ve mâmur þehirlerinden bi-
ri diye tanýtýr ve þehir halkýnýn Þâfiî mez-
hebine mensup, dindar, iffet sahibi kiþi-
ler olduðunu, þehirde saðlam yapýlmýþ ah-
þap mescidlerin bulunduðunu yazar (Se-
yahatnâme, I, 280). Bölgede müslüman-
larýn sayýsýnýn giderek artmasýný büyük öl-
çüde Uman’ýn baþþehri Maskat’taki taht
merkezini Zengibar adasýna taþýyan Bû
Saîd hânedaný saðladý. Portekiz sömürge-
ciliðinin Doðu Afrika’daki en büyük rakibi
olan bu hânedan Doðu Afrika müslüman-
larýna rahat bir nefes aldýrdý ve Kilve yeni-
den önem kazandý. Ýbâzî / Hâricî olan Zen-
gibar sultanlarý halkýn mezhebine karýþ-
madý, Uman asýllý tebaalarý için Ýbâzî, Se-

Baðýmsýzlýk Dönemi. Tanzanya’nýn ba-
ðýmsýzlýðý için ilk adýmlar 1920’li yýllarda
atýldý ve sömürgecilere karþý ilk ciddi di-
reniþler müslümanlardan geldi. Çünkü sö-
mürge yönetimleri, misyonerlerin açtýðý
okullarda Batýlý eðitim usullerine göre ye-
tiþtirilen ve önemli kýsmý Hýristiyanlýðý ka-
bul eden yerlileri sömürge idaresinde gö-
revlendirmek suretiyle onlarýn desteðini
almayý büyük ölçüde baþarmýþtý. Asýl ba-
ðýmsýzlýk giriþimi 1929’da Tanganyika Af-
rika Cemiyeti’nin kuruluþuyla baþladý; bu-
nu 1934’te Tanganyika Müslüman Cemi-
yeti’nin kuruluþu izledi. Tanganyika Afri-
ka Cemiyeti’nin amacý herkesi Afrika kar-
deþliðine önem veren tek bir hedef etra-
fýnda toplamaktý. Müslümanlarýn Ýngiliz
sömürgeciliðine karþý ilk önemli direniþi
yoðun biçimde yaþadýklarý Tanga ve Dâ-
rüsselâm’da baþladý. 1947’de her iki sahil
þehrinde yapýlan grevlerle sömürgecilerin
ticaret aðý bir ayda büyük zarara uðratýldý.
Bu grevlerin lideri Abdülvâhid Sykes, bir
taraftan Tanzanya Ýslâm Cemiyeti’nin sek-
reterliðini yaparken diðer taraftan, 1954’-
te asýl amacý Tanzanya’nýn baðýmsýzlýðý için
mücadele olan ve ülkede sömürgeciliðe
karþý ilk siyasî hareket niteliði taþýyan Tan-
ganyika Afrika Millî Birliði’nin kurucularý
arasýnda yer aldý. Birliðin kurucusu Julius
Kambarage Nyerere, Birleþmiþ Milletler’in
kanunî muhatabý sayýldý. Tanzanya 1 Ma-
yýs 1961’de kendi kendini idare etme hak-
kýný ve ayný yýlýn 9 Aralýk günü Tanganyika
adýyla baðýmsýzlýðýný elde etti. Bir yýl son-
ra yine 9 Aralýk’ta Tanganyika Cumhuriye-
ti ilân edilerek kýrk üç yýllýk Ýngiliz sömür-
geciliðine son verildi. Katolik bir hýristiyan
olan Kambarage Nyerere önce hükümeti
kurdu, 1962’de devlet baþkanlýðý maka-
mýna oturdu. Öte yandan Ýngiltere’nin hi-
mayesindeki Zengibar Sultanlýðý 9 Aralýk
1963’te baðýmsýzlýðýný ilân etti, ancak 1964’-
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Tippo Tip’in teblið faaliyetleri de etkili ol-
du. Yerliler kendilerine Avrupa mallarý ile
silâh ve barut getiren müslümanlarý iyi
karþýladýlar. Müslüman tüccarlarýn Hint
Okyanusu sahilindeki þehirlere götürdük-
leri kölelerin bir kýsmý oralarda efendileri-
nin dinine girdi. 1880’li yýllarda Zengibar
sultanýnýn Mamboya’da bir askerî üs kur-
masýnýn ardýndan Tabora dahil pek çok yer-
de müslüman nüfusu artýþ gösterdi. Müs-
lümanlar yerli kadýnlarla evlendiklerinden
daha etkili olma imkâný elde ettiler. Özel-
likle Ýngilizler’in Hindistan’da sömürge kur-
malarýndan sonra Doðu Afrika sahillerine
çoðu iþçi statüsünde getirdikleri Hintliler
arasýnda bulunan müslümanlarýn önemli
bir kýsmý Þiîliðin farklý kollarýna, özellikle
Aða Han’a baðlýydý. Ýngiliz sömürge ida-
resi onlardan bazýlarýný yasama meclisi da-
hil önemli görevlere getiriyordu. Aða Han
ayrýca bütün Doðu Afrika müslümanlarý-
nýn dinî meseleleriyle ilgilenen Doðu Afri-
ka Müslümanlarý Refah Cemiyeti’ni des-
tekliyordu.

Ýslâmiyet’in Afrika yerlileri arasýnda ya-
yýlmasý neticesinde Arapça okuyup yazan,
Ýslâm hukukunu bilen nesiller yetiþti. Ana-
erkil aile yapýsý yerine soya baðlý bir vera-
set anlayýþý benimsendi. Yerliler para kul-
lanmayý öðrendikleri gibi mallarýný satmak
için pazarcýlýk yapmaya baþladýlar. Gele-
neksel tarým üretiminde kadýnlarýn yerini
erkekler aldý. Sevâhilî kültürü bütün böl-
gede yayýldý. Yeni müslüman olanlar Kur-
’ân-ý Kerîm’i ezberlemeye ve çocuklarýný
sünnet ettirmeye özen gösterdiler. Uzun
süre sadece konuþma dili olarak kalan Se-
vâhilî dili XIX. yüzyýlda Arap harfleriyle ya-
zý diline dönüþtü. Doðu Afrika bölgesinde
bu dili konuþan 85 milyona yakýn insan
bulunmaktadýr. Almanlar’ýn yazýyý Latin
harflerine çevirmesi bu dilin giderek bir
edebiyat ve ilim dili olmasýný engellemedi

(bk. SEVÂHÝLÎ). Ülke nüfusunun üçte biri-
ni oluþturan Tanzanya müslümanlarýnýn
büyük kýsmý Sünnî’dir, Hint kökenlilerin
önemli bölümü Nizârî-Ýsmâiliyye mezhebi-
ne mensuptur ve ülkede sayýlarý gittikçe
azalan Ýbâzîler de vardýr. XX. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda bölgede yetiþen müslüman ay-
dýnlarýn baþýnda Þeyh Emîn el-Mezrûî ve
Zengibarlý halefi Þeyh Abdullah Sâlih el-
Fârisî gelmektedir. Sevâhilî dilinde Kur’ân-ý
Kerîm meâli ilk defa 1953 yýlýnda yayým-
landý.

Ýslâmî Kuruluþlar. Müslümanlar, Ýngiliz
sömürgeciliði döneminde giderek artan hý-
ristiyanlaþtýrma faaliyetleri karþýsýnda der-
nekler kurarak mücadele ettiler. 1929’da
baþþehir Dârüsselâm’da Afrika Derneði ve
1933’te Tanzanya Ýslâm Cemiyeti ilk ku-
rulan teþkilâtlardýr. Sömürgecilik sonra-
sýnda bu teþkilâtlar ülkede birliði saðla-
mak için çalýþtýlar. Aða Han’ýn himayesin-
de kurulan Nizârî-Ýsmâiliyye mezhebi ül-
kede geniþ çaplý bir örgüt aðýna sahiptir.
Onlara ait Doðu Afrika Müslümanlarý Hayýr
Cemiyeti 1968’de siyasî faaliyetlerde etkin
olduðu ileri sürülerek kapatýldý. Onun ye-
rine Tanzanya Ýslâm Cemiyeti adýyla kuru-
lan dernek doðrudan iktidar partisi TANU’-
ya baðlandý ve TANU içindeki etkili önderi
Râþidî Mfaume Kawawa devlet baþkaný
birinci yardýmcýsý oldu. Julius Kambarage
Nyerere 1985 yýlýnda devlet baþkanlýðýn-
dan çekilince yerine Ali Hasan Mwinyi’nin
getirilmesiyle müslümanlarýn ülke siyase-
tindeki aðýrlýðý hissedildi ve durumlarýnda
iyileþme oldu. Ýslâm dünyasýndan gelen
yardýmlarla yeni camiler ve okullar inþa
edildi. Bu geliþmelere raðmen Tanzanya
Ýslâm Cemiyeti’nin faaliyetlerinden mem-
nun olmayanlar Kur’an okumayý yaygýn-
laþtýrmak, din eðitimini geliþtirmek ve hac
seyahatleri düzenlemek amacýyla Þeyh
Yahyâ Hüseyin öncülüðünde Baraza adlý

vâhilî müslümanlar için Þâfiî kadý tayin edi-
liyordu. Özellikle Seyyid Bergaþ b. Saîd Ýs-
lâmiyet’in Doðu Afrika’nýn Büyük Göller
bölgesinde yayýlmasýna büyük katký sað-
ladý. Öte yandan Doðu Afrika bölgesi XIX.
yüzyýlýn ortalarýndan itibaren yoðun bir
misyonerlik faaliyetine sahne oldu. Ýlk de-
fa Church Missionary Society mensubu Jo-
hannes Rebmann adlý bir misyoner 1848’-
de Kilimanjaro bölgesine geldi. 1869’da
Pères Saint-Esprit misyoner teþkilâtý iç
kýsýmdaki Bagamoyo’da faaliyete baþladý
ve bunlarý diðerleri takip etti. Misyonerlik
çalýþmalarý sömürge idaresi tarafýndan
desteklendi. Hýristiyanlýðý kabul edenlere
ve misyonerlerin açtýðý okullarda yetiþen-
lere ayrýcalýk tanýndý ve çeþitli iþlerde gö-
rev verildi. I. Dünya Savaþý’ndan sonra Ýn-
gilizler’in desteðiyle çeþitli misyoner grup-
larý, ülkenin kara kýsmýndaki merkezler-
de yoðun bir faaliyet göstererek yerlilerin
önemli bir kýsmýný hýristiyanlaþtýrdý.

Tanzanya’nýn iç kesimlerindeki asýl Ýs-
lâmlaþma, XIX. yüzyýlýn baþlarýndan itiba-
ren Doðu Afrika sahillerindeki Arap ve Se-
vâhilî etkileriyle baþladý ve misyonerlik fa-
aliyetlerinin yoðunlaþtýðý dönemde devam
etti. 1836’da köle ticareti yasaklanýnca
müslümanlar sahile yakýn bölgelerde ya-
þayan Makua etnik grubu içinde teblið
faaliyetine giriþti ve bunlarýn önemli bir
kýsmýný müslümanlaþtýrdý. Doðu Afrika sa-
hilindeki müslüman tüccarlar Büyük Göl-
ler bölgesinin batýsýna geçerek Ýslâmiyet’i
yaydý. 1866’da Mozambik’in kuzeyindeki
Makonde etnik grubunun sahile yakýn böl-
gelerde yaþayan önemli bir kýsmý müslü-
man olmuþtu. Tanzanya, Malavi ve Mo-
zambik devletlerinin ortak sýnýr bölgele-
rinde yaþayan etnik gruplardan Yaolar’ýn
reisi III. Makanjila Banali’nin 1870’te Ýslâ-
miyet’i kabul etmesinin ardýndan onun
idaresindeki yerleþim birimleri Ýslâmî teb-
lið merkezleri haline geldi. Þâzeliyye ve
Kadiriyye’ye mensup þeyhler Ýslâm’ýn ya-
yýlmasýnda büyük hizmetler yaptý. Zengi-
barlý tüccarlar bugünkü Tanzanya sahilin-
deki Bagamoyo’dan içerilere doðru ilerle-
diler. 1860-1895 yýllarý arasýnda Tangani-
ka gölünün batýsýndaki Fizi’den itibaren
Kasongo ve Nyangve’ye, Uvira’dan Kirun-
du ve Kisangani’ye kadar geniþ bir bölge-
ye gidip gelmeye baþladýlar. Kilve Sultan-
lýðý’ndan hareket eden müslüman tüccar-
lar ticarî faaliyetlerini Katanga bölgesin-
de sürdürdüler. Tüccarlar gittikleri yerle-
re beraberlerinde yerlilere Ýslâmiyet’i öð-
retecek “mwalimu / walimu” denilen öð-
retmenler götürüyordu. Bu faaliyetler sý-
rasýnda yerliler arasýnda Ýslâmiyet yayýldý.

TANZANYA

Dodoma

Camii –

Tanzanya



586

TANZANYA

Barave þehrinden gelen ve mezarý Zengi-
bar þehri civarýnda olan Seyyid Ömer Kul-
leteyn vasýtasýyla bölgede daha ziyade Cey-
lâniyye veya Kirama adýyla tanýnan Kadi-
riyye’dir. Ardýndan ayný tarikatýn Üveysiy-
ye kolu geniþ taraftar buldu. Sultan Ber-
gaþ b. Saîd ve Hâmid b. Süveynî’nin bu ta-
rikata intisap ettikleri bilinmektedir. Tan-
zanya’da Sudanlýlar’ca getirilen Yeþrutiy-
ye de yaygýndýr. Ayrýca Rifâiyye ve Aleviy-
ye mensuplarý vardýr. Bu tarikatlar Alman
sömürgeciliðine karþý yürütülen direniþ ha-
reketlerinde etkili oldu.
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ÿAhmet Kavas

yeni bir teþkilât kurdular. Ancak 1992’de
teþkilâtýn ileri gelenleri tutuklandý ve teþ-
kilât kapatýldý. Ayný yýl teþkil edilen Millî
Müslüman Kongresi, Tanzanya’daki bü-
tün müslümanlarý temsil eden teþkilât
olarak Tanzanya Ýslâm Cemiyeti’nin yerini
aldý. Müslüman halkýn bütün kesimlerin-
den temsilcilerin katýldýðý, genel merkezi
Dârüsselâm’da bulunan el-Cem̀‘iyyetü’l-Ýs-
lâmiyye li-þarký Ýfrîkýyye ülkedeki Ýslâmî
mekteplerin bakýmýný üstlenmiþ durum-
dadýr. Ýslâmî eðitim veren okullarda öðre-
tim genellikle Arapça, bazýlarýnda Sevâhi-
lî dilleriyle yapýlmaktadýr. Ýslâmî faaliyet-
ler Dârüsselâm’daki el-Meclisü’l-Ýslâmiy-
yü’l-a‘̀lâ tarafýndan yönetilir. 1964’te Ýslâm
Üniversitesi’nin açýlmasý için kampanya
baþlatýldý ve seçilen heyet Mýsýr, Ürdün,
Irak, Küveyt ve Lübnan’a giderek destek
istedi. Ancak heyetin ülkeye dönmesinin
ardýndan devlet baþkaný Nyerere hükümet-
te yenilik yaptý ve el-Cem`‘iyyetü’l-Ýslâmiy-
ye Baþkaný Tewa Sâid’i hükümetteki gö-
revinden alarak cemiyetin çalýþmalarýný
sonuçsuz býrakmaya çalýþtý. Nyerere 1967’-
de müslümanlarla ilgili iþleri de kendi güdü-
mündeki bir öðretmene havale etti. Tan-
zanya’da bazý tarikatlar oldukça yaygýn-
dýr. Ülkede ilk yayýlan tarikat, Somali’nin

Dodoma

Üniversitesi –

Tanzanya


