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de hâlâ ayakta kalanlar mevcuttur. Tan-
zanya’da XVI. yüzyýlýn baþýnda Portekiz do-
nanmasýnýn tahrip ettiði Kilve Sultanlýðý’-
nýn saray ve cami kalýntýlarý (Neville Chit-
tick, Kilwa: an Islamic Trading City on the
East African Coast, I-II, Nairobi 1974), Eme-
vîler, Abbâsîler, Tolunoðullarý, Fâtýmîler, Ey-
yûbîler, Murâbýtlar, Muvahhidler, Sa‘dîler,
Hafsîler, Merînîler, Zîrîler ve Hammâdîler’e
ait eski eserler tarihin arkeolojik anlamda
en önemli tanýklarýdýr. Osmanlý Devleti’nin
Kýzýldeniz’deki Sevâkin adasýnda, Mýsýr’da,
Tunus, Libya ve Cezayir’de yaptýrdýðý çe-
þitli binalarla baþta Mali Sahrâaltý Afrika-
sý’nda farklý sultanlýklarýn inþa ettirdikleri
yüzlerce yapýnýn kalýntýlarý Afrika tarihi-
nin önemli eserleri arasýnda yer almakta-
dýr. Somali kýyýlarýnda ve diðer bölgelerde
bulunan sikkelerle diðer tarihî eserler de
kýta tarihine katkýda bulunmaktadýr.

Dünyada sözlü edebiyatýn güçlü oldu-
ðu kýtalar arasýnda Afrika öncelikli bir ko-
numa sahiptir; destan kültürü XX. yüz-
yýlda dahi kýta tarihi için önemli bir unsur
þeklinde varlýðýný hissettirmekteydi. Ma-
li’de Suncata destaný, Arap yarýmadasýn-
dan Kuzey Afrika’ya yayýlan bedevî Arap-
lar’ýn Benî Hilâl destaný, tarihî þahsiyetle-
rin destanlaþan hayat öyküleri belli oran-
da kýta tarihinin kaynaklarý arasýnda zik-
redilmektedir. Sahrâaltý Afrikasý’nda (Bi-
lâdüssûdan) gelenekçiler, arþivciler veya
soybilimciler olarak tanýmlanan ve kýsaca
“grio” diye adlandýrýlan kimseler yazýlý ta-
rihe geçiþte en önemli bilgi kaynaklarýný
oluþturmuþtur. Malili tarihçilerden Ahma-
dou Hampâté Bâ L’empire peul du Ma-
cina isimli kitabýný (Dakar 1955) kaleme
alýrken seksen altý ayrý kiþiden bilgi derle-
miþtir. Yves Person, Fransýz sömürgecili-
ðine karþý mücadele eden Samori Ture’-
nin 1830-1900 yýllarý arasýndaki hayatýný
yazdýðý sýrada tamamen sözlü anlatýmla-
rý kaynak olarak kullanmýþtýr. Senegal’de
Amadou Wade 1941’de, Volof ulusunun or-
taya çýktýðý XIII. yüzyýla kadar uzanan ta-
rihlerini yazarken elli iki ayrý kiþinin anlat-
týklarýný not edip Wâlo Krallýðý’nýn tarihini
yazmýþtýr. Nijerli Diouldé Laya da 1972 yý-
lýnda La tradition orale adlý ortak çalýþ-
mayý sözlü anlatýmlarý kullanýp derlemiþ-
tir. Sahrâaltý Afrikasý’nda XX. yüzyýlda sýk-
ça baþvurulan bu sözlü anlatým eðer yazý-
ya aktarýlmasaydý artýk nesli tükenmekte
olan birçok anlatýcýnýn vefatýyla bazý ta-
rihî olaylar hakkýnda günümüze herhangi
bir kayýt ulaþmayacaktý.

Tarihin bilinen en eski yazýlý kaynaklarý
Afrika kýtasýyla alâkalý olup birinci dere-
cede önemlileri Mýsýr, Mali, Fas, Cezayir,

Nijerya gibi ülkelerde resmî veya özel kü-
tüphanelerde bulunan yahut sömürgeci-
lik döneminde Avrupa kütüphanelerine
taþýnan yazma eserlerdir. UNESCO’nun hi-
mayesinde faaliyet gösteren Mali’de Ah-
med Baba Merkezi’nde, Fas’ta Temgrût
Nâsýriyye Zâviyesi Kütüphanesi’nde, Mori-
tanya’nýn Þinkýt þehrinde Mektebetü Ehl-i
Hibbet ve Tîþît’te Mektebetü’l-evkaf gibi
kütüphanelerde Batý Afrika tarihi hakkýn-
da en nâdir eserler bulunmaktadýr. Avru-
pa arþivlerinde yer alan sömürgecilik dö-
nemine ait çok sayýdaki belge dýþýnda Af-
rika ile ilgili baþta Ýstanbul’da Osmanlý Ar-
þivi olmak üzere Mýsýr, Fas, Hindistan ve
Çin gibi ülkelerin arþivlerinde birinci elden
kaynak niteliðine sahip belgeler mevcut-
tur. Özellikle Osmanlý Arþivi yeteri kadar
incelenmeden bu kýtanýn tarihindeki bazý
boþluklar doldurulamayacaktýr.

Sahrâaltý Afrikasý’nda müslüman tarih-
çilerin hakkýnda ilk bilgi verdikleri yer al-
týn ülke diye niteledikleri tarihî Gane Sul-
tanlýðý’dýr. Burayla ilgili bilgi ilk defa Mu-
hammed b. Ýbrâhim el-Fezârî (ö. 190/806)
tarafýndan kaydedilir. Ardýndan Ya‘kubî’-
nin TârîÅ ve Ýbnü’l-Fakýh’in Kitâbü’l-Bül-
dân adlý eserlerinde Bilâdügane hakkýn-
da az da olsa bazý mâlûmata rastlanýrken
daha sonra Ali b. Hüseyin el-Mes‘ûdî’nin
Mürûcü’×-×eheb’i, Ebû Ubeyd el-Bekrî’-
nin el-Mesâlik ve’l-memâlik’i, Þerîf el-
Ýdrîsî’nin Nüzhetü’l-müþtâš’ý ve Ýstahrî’-
nin el-Mesâlik ve’l-memâlik’inde Bilâ-
düssûdan hakkýnda geniþ bilgi yer almak-
tadýr. Þerîþî Þer¼u Mašåmâti’l-¥arîrî’de,
Yâkut el-Hamevî Mu£cemü’l-büldân’da,
Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî Â¦â-
rü’l-bilâd’da, Ýbn Saîd el-Maðribî Bas¹ü’l-
ar² fi’¹-¹ûl ve’l-ar²’da (Co³râfyâ fi’l-ešålî-
mi’s-seb£a), Ebü’l-Fidâ Tašvîmü’l-büldân’-
da, Ýbn Fazlullah el-Ömerî Mesâlikü’l-eb-
½âr’da, Ýbn Battûta er-Ri¼le’de Afrika’-
nýn çeþitli bölgelerine dair geniþ bilgi ve-
rirken Kalkaþendî Øub¼u’l-a£þâ’da Mali,
Sûsû, Gane, Kavkav ve Tekrûr hakkýnda ol-
dukça zengin mâlûmat aktarýr. Ýbn Hal-
dûn’un el-£Ýber adlý eseri Afrika tarihiyle
ilgili temel kaynaklarýn baþýnda gelir. Ese-
rinde Maðrib’i çevreleyen Sudan sultan-
lýklarýna özel bir bölüm ayýran Ýbn Haldûn
Gane, Sûsû, Mali gibi mahallî hânedanla-
rý ayrýntýlý biçimde anlatýr.

Bilâdüssûdan’dan bahseden ve Arapça
yazýlan müstakil kitaplar Afrika’nýn tarihi
hakkýnda birer hazine niteliðindedir. Bun-
larýn baþýnda Malili tarihçi Abdurrahman
b. Abdullah es-Sa‘dî’nin TârîÅu’s-Sûdân’ý
gelmektedir. Yine ayný ülkeden fakih ve
tarihçi Mahmûd Kâ‘t’ýn TârîÅu’l-Fettâþ

Yahyâ, Abdülkerîm el-Cilâlî sayýlabilir. Ro-
ger le Tourneau, G. Yver, H. Terasse, E.
Lévi-Provençal, G. Marçais, Ch. A. Julien
ve R. Brunschvig gibi þarkiyatçýlar Kuzey
Afrika tarihiyle ilgili önemli araþtýrmalar
yapmýþlardýr.
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ÿÝsmail Yiðit

Doðu, Batý ve Orta Afrika. Afrika tari-
hinin ana kaynaklarý arkeolojik eserler, söz-
lü anlatýmlar ve yazýlý metinler olarak üçe
ayrýlmaktadýr. Afrika tarihiyle ilgili yazýlý ilk
bilgiler Herodotos, Manethon, Pliny, Stra-
bon, Claudius Ptolemaios (Batlamyus) ve
Cosmas Indicopleustes gibi Antikçað ta-
rihçilerinde görülür. En kapsamlý bilgiler ise
müslüman Arap tarihçilerinin ve coðraf-
yacýlarýnýn, Arapça’yý yazý dili olarak kulla-
nan Afrika yerlisi tarihçilerin ve yerli dil-
lerde yazanlarýn eserlerinde yer almakta-
dýr. Arkeolojik açýdan Afrika tarihine ýþýk
tutacak, kýtaya dýþarýdan gelenlerden ge-
riye kalan Fenike, Roma, Yunan ve Bizans
dönemlerine ait kalýntýlar yanýnda yerlile-
re ait en zengin birikime baþta eski Mýsýr
olmak üzere bugünkü Sudan ve Etiyop-
ya’daki Aksum ve Nûbe krallýklarý toprak-
larýnda rastlanýr. Güneyde Zimbabve, ba-
týda Mali gibi ülkelerde de krallýk dönem-
lerine ait kalýntýlar vardýr. Ýslâmiyet’in Af-
rika’da yayýlmasýyla birlikte kýtanýn her ta-
rafýnda müslümanlarýn inþa ettiði binalar
asýrlar içinde cereyan eden savaþlarla bü-
yük oranda tahribe uðramýþsa da içlerin-
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Tip 1840-1905). XX. yüzyýlýn baþýnda Gi-
neli tarihçi Þeyh Mûsâ Kamara’nýn Dakar’-
daki Institut Fondanental d’Afrique Noir
Kütüphanesi’ne devredilen 10.000 yazma
eseri arasýnda yer alan æuhûrü’l-besâtîn
fî târîÅi’s-Sevâdîn adlý kitabý Bilâdüssû-
dan tarihi hakkýnda ciddi eserlerden biridir.

Ýslâm dünyasýnýn çeþitli bölgelerinde ye-
tiþen coðrafyacýlarýn eserleri de Afrika hak-
kýnda önemli bilgiler içermektedir. Bunlar
arasýnda Muhammed b. Mûsâ el-Hâriz-
mî, Ýbn Hurdâzbih, Ya‘kubî, Ýbnü’l-Fakýh,
Ýstahrî, Mes‘ûdî, Muhammed b. Ahmed
el-Makdisî gibi âlimler Maðrib denilen Ku-
zey Afrika, Mýsýr’ýn güneyinde Habeþistan
adý verilen Kýzýldeniz ile Nil nehri arasýn-
daki bölge, Bilâdüzzenc denilen Doðu Af-
rika sahilleri ve özellikle Büyük Sahrâ çö-
lünün güneyini çevreleyen Bilâdüssûdan
bölgesine mutlaka deðinmektedir. Seya-
hatnâmeler de Afrika tarihine ciddi an-
lamda kaynaklýk etmektedir. Afrika tarihi
konusunda birinci derecede kaynaklar ara-
sýnda yer alan Ýbn Battûta’nýn er-Ri¼le
adlý eseri son derece zengin bilgiler içer-
mektedir. Afrika’ya dair ikinci önemli seya-
hatnâme, Avrupalýlar tarafýndan esir alýn-
dýktan sonra ismi Afrikalý Leon (Leon Afri-
cano) olarak deðiþtirilen Hasan el-Vezzân’ýn
yazdýðý Va½fü Ýfrîšýyye’dir. Hasan el-Vez-
zân’ýn Batý Afrika hakkýnda, 1510 ve 1512-
1514 yýllarý arasýnda iki defa Tinbüktü ve
Çad’a giderek Mýsýr üzerinden dönerken
gördüðü yerlerle ilgili aktardýðý bilgiler son
derece kýymetlidir. Evliya Çelebi’nin Mýsýr
baþta olmak üzere Kýzýldeniz’in batý kýyý-
larý, Nil havzasý ve Somali kýyýlarýna kadar
uzanan geniþ coðrafî bölgeyle ilgili verdiði
mâlûmat baþka kaynaklarda bulunmamak-
tadýr (Maria Teresa Petti Suma, “Il viaggio
in Sudan di Evliya Çelebi”, Annali dell’Isti-
tuto Orientale di Napoli, sy. 14, N. S. 1964,
s. 433-452).

Ýbn Hallikân’ýn Vefeyâtü’l-a£yân’ý gibi
genel biyografi eserlerinin yanýnda ªa-
bašåtü’l-Mâlikiyye, ªabašåtü’þ-Þâfi£iy-
ye, ªabašåtü ¥anefiyye, ªabašåtü ¥a-
nâbile, ªabašåtü’½-Øûfiyye, ªabašåtü’l-
e¹ýbbâß, ªabašåtü’l-¼ükemâß, ªabašå-
tü’l-lu³aviyyîn ve’n-na¼viyyîn, ªabašå-
tü’l-šuŠât ve’l-fušahâß gibi özel içerikli ta-
bakat kitaplarý da Afrika tarihine önemli
katký saðlayan bilgiler içermektedirler. Bun-
larýn en meþhuru Ahmed Bâbâ et-Tin-
büktî’nin Kuzey ve Kuzeybatý Afrika’ya
mensup Mâlikî âlimlerinin biyografisine
dair Neylü’l-ibtihâc adlý eseridir. Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Ebû Bekir es-Sýddîk
el-Burtulî’nin Fet¼u’þ-þükûr fî ma£rifeti
a£yâni £ulemâßi’t-Tekrûr’unda (nþr. Mu-

hammed Ýbrâhim el-Kettânî – Muhammed
Haccî, Beyrut 1401/1981) Batý Afrikalý âlim-
lerin biyografisine dair önemli bilgiler ve-
rilmektedir. Mýsýr’dan baþlayarak Fas’a ka-
dar uzanan bölgede Tolunoðullarý, Ýhþîdî-
ler, Rüstemîler, Ýdrîsîler, Aðlebîler, Fâtýmî-
ler, Midrârîler, Hammâdîler, Zîrîler, Eyyû-
bîler, Memlükler, Murâbýtlar, Muvahhid-
ler, Merînîler, Vattâsîler, Abdülvâdîler, Sa‘-
dîler, Hafsîler, Filâlîler ve Osmanlýlar dö-
nemi tarihçilerinin telif ettikleri çok sayý-
da eser kýtanýn tarihine büyük katký sað-
lamaktadýr. Sahrâaltý Afrikasý’nda Gane,
Kânim-Bornu, Mali, Songay, Dârfûr, Func,
Vedây, Harar, Zengibar, Sokoto ve Hevsâ
devletleri gibi farklý coðrafyalarda hüküm
süren mahallî sultanlýklarýn tarihleri hak-
kýnda son iki yüzyýlda çok sayýda akade-
mik çalýþma yapýlmýþ ve kýta tarihindeki
birçok bilinmeyen dönem aydýnlatýlmýþtýr.
Batý Afrika bölgesiyle ilgili Arapça kay-
naklarý Joseph Cuoq Recueil des sources
arabes concernant l’Afrique occiden-
tale du XIIIe au XVIe siècle adýyla müs-
takil kitap halinde bir araya getirmiþtir (Pa-
ris 1975).

Avrupalýlar içinde Afrika tarihiyle ilk il-
gilenenler Portekiz Devleti adýna eser ya-
zan müellifler olup bunlar kýtanýn batý, gü-
ney ve doðu sahillerine dair farklý eserler
kaleme almýþtýr. Aralarýnda en eski çalýþ-
ma olan, G. E. Zurara’nýn 1454’te kaleme
aldýðý Cronica de Guiné adlý eser, yaza-
rýn kýtayý hiç görmeden üçüncü elden kay-
naklardan yararlanarak derlediði bir ça-
lýþmadýr. Venedikli Alvise da Cà Mosto bir
tüccar sýfatýyla 1455 ve 1456 yýlýnda git-
tiði Senegal hakkýnda Ýtalyanca eserinde
bilgi vermiþtir. Diogo Gomes 1495’te Afri-
ka sahillerine yaptýðý yolculukla ilgili bir se-
yahatnâme kaleme almýþtýr. Ýçlerinde en
önemlisi olan Joao de Barros’un Extractos
da Asia adlý eserinde (1552) oldukça ciddi
bilgilere rastlanýr. Sömürgecilikle birlikte
Avrupalýlar, kýtanýn tamamýna yakýný hak-
kýnda önce müslüman âlimlerin Ortaçað
boyunca yazdýklarý eserleri kendi dillerine
tercüme ederek mâlûmat edinmiþtir. Na-
polyon’un 1798’de Mýsýr’ý istilâsýndan son-
ra baþlayan, Avrupalý seyyahlarýn eserleri
baþta olmak üzere gittikçe uzmanlaþan,
kýsmen kýta yerlisi, çoðunluðu diðer kýta-
lardan akademisyenlerin araþtýrmalarý da
Afrika tarihine ciddi katkýlar saðlamýþtýr.
Bu dönemle birlikte Afrika tarihi farklý böl-
geler dikkate alýnarak incelenmeye baþ-
lanmýþtýr. Zengin tarihî geçmiþiyle Mýsýr
üzerine yapýlan çalýþmalar âdeta müsta-
kil bir alan oluþtururken Maðrib tarihi Ce-
mîl M. Ebü’n-Nasr’ýn (Jamil M. Abun-Nasr)

fî aÅbâri’l-büldân ve’l-cüyûþ ve ekâ-
biri’n-nâs adlý eseri (Fr. trc. O. Houdas –
M. Delafosre, Paris 1964) kýsaca Askiya de-
nilen müslüman sultanlarýn idaresindeki
Songay tarihine aðýrlýk vermektedir. Tin-
büktü paþalýðýnýn 1000-1150 (1592-1737)
yýllarý arasý tarihine dair anonim Dîvânü’l-
mülûk fî selâ¹îni’s-Sûdân, adý bilinme-
yen bir müellif tarafýndan Te×kiretü’n-
nisyân fî aÅbâri mülûki’s-Sûdân ismiy-
le (Fr. trc. O. Houdas, Paris 1899-1901)
biyografik bir eser þeklinde düzenlenmiþ-
tir. Doðu Afrika bölgesi tarihine dair gü-
nümüze ulaþan nâdir eserlerin baþýnda es-
Selve fî aÅbâri Kilve yer almaktadýr (nþr.
Muhammed Ali es-Salîbî, Maskat 1405/
1985). Afrika’nýn merkeziyle ilgili en önem-
li yazma eseri, Dierk Lange Le diwan des
sultans du [Kanem] Bornu: Chronolo-
gie et historie d’un royaume africain:
de la fin du Xe siècle jusqu’à 1808 adýy-
la neþretmiþtir (Frankfurt 1977). Nijerya
Fûlânî Devleti’nin kurucusu Osman b. Fû-
dî’nin mücadelesi, faaliyetleri ve Sokoto
halifeliði etrafýnda XIX ve XX. yüzyýllarda
birçok eser kaleme alýnmýþtýr. Fûdî’nin oð-
lu Muhammed Bello’nun Ýnfâšu’l-mey-
sûr fî târîÅi bilâdi’t-Tekrûr adlý eseri meþ-
hurdur. Genel anlamda Kuzey Afrika’daki
tarikatlarla ilgili en geniþ mâlûmatý, Octave
Depont ve Xavier Coppolani Les confre-
ries religieuses musulmanes adýyla ki-
tap haline getirmiþlerdir (Paris 1897). Ký-
tanýn tarihiyle ilgili en uzun ömürlü aka-
demik dergi, Fransýz sömürgeciliði döne-
minde Cezayir Tarih Cemiyeti tarafýndan
1856-1962 yýllarý arasýnda toplam 106 cilt
kesintisiz yayýmlanan Revue africaine’-
dir. XIX. yüzyýlda Batý Afrika’da yaþayan
ve devlet adamlýðý yanýnda mutasavvýf ve
âlim kimliðiyle de öne çýkan el-Hâc Ömer’in
Beyânü mâ vaša£a adlý eseri bu coðraf-
yanýn tarihine belli ölçüde ýþýk tutmakta-
dýr (haz. Sidi Mohammed Mahibou – Jean
Louis Triaud, Voilà ce qui est arrivé: Ba-
yan ma waqa£a d’al-¥ajj £Umar al-Futî, Pa-
ris 1983). Doðu Afrika’da hüküm süren
Zengibar Sultanlýðý’na baðlý kalarak Büyük
Göller bölgesinde ilerleyip Tanganika gö-
lünün batýsýnda kendi müstakil devletini
kuran Tippu Tip lakaplý Hâmid b. Muham-
med el-Mürcibî biyografisini Maisha ya
Hamed bin Muhammed el Murjebi ya-
ani Tippu Tip adýyla kaleme almýþ (nþr.
ve Ýng. trc. W. H. Whiteley, Nairobi 1966,
1974), eserin Latin harfleriyle yazýlan as-
lýný H. Brode 1905 yýlýnda, Fransýzca ter-
cümesini François Bontinck 1974’te Brük-
sel’de yayýmlamýþtýr (L’autobiographie de
Hamed ben Mohammed el-Murjebi Tippo
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ve Sudanic Africa: A Journal of Histo-
rical Sources (Bergen 1990) gibi dergi-
ler, bilhassa Sahrâaltý Afrikasý’ndaki müs-
lüman toplumlarýn tarihî süreçlerinin ay-
dýnlatýlmasýna önemli katký saðlamakta-
dýr.

Avrupa’daki Afrika’ya dair çalýþmalarýn
zenginliði yanýnda Osmanlýlar’ýn Afrika’da
dört asrý bulan hâkimiyetleri henüz yete-
ri kadar incelenip aydýnlatýlmamýþtýr. Bu
konuda sýnýrlý sayýda eser arasýnda Aziz
Samih Ýlter’in Þimali Afrika’da Türkler
(I-II, Ankara 1936-1937), Ercüment Ku-
ran’ýn Cezayir’in Fransýzlar Tarafýndan
Ýþgali Karþýsýnda Osmanlý Siyaseti:
(1827-1847) (Ýstanbul 1957), Abdurrah-
man Çaycý’nýn Büyük Sahra’da Türk-
Fransýz Rekabeti: 1858-1911 (Erzurum
1970) ve Cengiz Orhonlu’nun Osmanlý Ým-
paratorluðu’nun Güney Siyaseti: Ha-
beþ Eyaleti ile (Ýstanbul 1974) sýnýrlý dene-
cek kadar azdýr. Tunuslu tarihçi Abdülce-
lîl Temîmî’nin Recherches et documents
d’histoire maghrebine: l’Algérie, la
Tunisie et la Tripolitaine (1816-1871)
(Tunis 1980) ve Faslý tarihçi Abdurrahman
el-Müdden’in editörlüðünde yayýmlanan
el-£O¦mâniyyûn fi’l-Me³årib min Åilâ-
li’l-erþîfâti’l-ma¼alliye ve’l-mütevassý¹a
(Rabat 2005) bu alandaki eksikliði gideren
eserlerdir.

Avrupalý seyyahlarýn XIX. yüzyýl önce-
sinde sýnýrlý da olsa Afrika ile ilgili kaleme
aldýklarý önemli seyahatnâmeler vardýr.
Bunlar arasýnda Joao de Barros’un Da
Asia (1552), Olfert Dapper’in Description
of Africa (1668), Mungo Park’ýn Travels
in the Interior Districts of Africa: Per-
formed in the Years 1795, 1796, and
1797, René Caillié’nin Travels through
Central Africa in Timbuctoo (1830), Tin-
büktü’de doðduktan sonra esir alýnýp Ja-
maika’ya götürülen ve burada Edward Do-
nellan adýyla vaftiz edilen Ebû Bekir es-
Sýddîk’ýn kölelik öncesi hâtýralarýný kaleme
aldýðý, Arapça aslý kaybolmakla birlikte
Ýngilizce’si 1836’da Journal of the Royal
Geographical Society’de yayýmlanan
eseri, Heinricht Barth’ýn Travels and Dis-
coveries in North and Central Africa
(1857-1858), Henri Duveyrier’in L’explo-
ration du Sahara: Les touaregs du nord
(1864), Batý Afrikalý James Africanus Hor-
ton’un West African Countries and Pe-
oples (1868), Gustave Nachtigal’in Saha-
ra und Sudan (1879-1889), Maurice De-
lafosse’nin üç ciltlik Haut-Sénégal Niger
(1912) ve George McCall Theal’in on bir
ciltlik History of South Africa (1892-1919)
adlý eserleri sayýlabilir.

Afrikacýlar diye adlandýrýlan Afrika uz-
manlarý tarafýndan ilk defa 1962 yýlýnda
düzenlenen uluslararasý kongre, bu alan-
da araþtýrma yapanlarý bir araya getire-
rek kýta tarihinde yeni bir baþlangýç oluþ-
turmuþ, Gana Üniversitesi’nin bu faaliye-
tine Afrikalýlar yanýnda dünyanýn farklý ül-
kelerinden yaklaþýk 450 kiþi katýlmýþtýr.
Avrupa sömürgeciliði döneminde þekille-
nen ve kýta ülkelerinin baðýmsýzlýklarýný
elde ettikleri yýllarda giderek büyük geliþ-
me gösteren Afrika araþtýrmalarý alanýn-
da Avrupa ve Amerika üniversitelerinde
çok sayýda enstitü ve araþtýrma merkezi
açýlmýþtýr. Buralarda görev yapan binlerce
araþtýrmacý Afrika tarihine büyük katký-
lar saðlamaktadýr. Ýdarecileri ve aslî üye-
lerini yalnýz Afrika tarihçilerinin meydana
getirdiði, kýta dýþýndan olanlarýn ise sade-
ce gözlemci olarak katýlabildikleri Afrika
Tarihçileri Cemiyeti (Association of African
Historians-[AAH]) kuruluþundan bugüne ka-
dar dört uluslararasý kongre düzenlemiþ-
tir ve daha özgün araþtýrmalarýn yapýlma-
sýna öncülük etmektedir. Kongrelerde su-
nulan tebliðler basýlmaktadýr. Afrika Za-
mani adýyla yayýmlanan bülteni cemiyetin
faaliyetleri hakkýnda bilgi vermektedir.

UNESCO tarafýndan Afrika tarihi konu-
sunda uzmanlara hazýrlatýlarak Fransýzca
ve Arapça olarak tamamý sekiz cilt halin-
de yayýmlanan eserin ilk cildi Afrika tarih-
çiliði ve kaynaklarýna ayrýlmýþ olup diðer
ciltleri kýtanýn bilinen tarihî süreçlerini baþ-
langýçtan günümüze kadar genel Afrika
tarihi Histoire générale de l’Afrique:
TârîÅu Ýfrîšýyye’l-£âm adýyla ele almak-
tadýr. Cambridge Üniversitesi’nin hazýrla-
dýðý, 1997-2000 yýllarý arasýnda sekiz cilt
olarak neþredilen The Cambridge His-
tory of Africa adlý eser de kýta tarihine
önemli katký saðlamýþtýr. 1990’da on iki cilt
halinde neþredilen Les africains adlý eser-
de kýta tarihinin önde gelen þahsiyetleri-
nin hayatý makaleler þeklinde yer almak-
tadýr. Mark R. Lipschutz ve R. Kent Ras-
mussen’in Dictionary of African Histo-
rical Biography adlý ortak çalýþmasý, baþ-
langýçtan günümüze Afrika tarihinde et-
kili olan þahsiyetler hakkýnda ansiklopedik
bilgi vermektedir. Ýlk defa 1973 yýlýnda Pa-
ris’te yayýmlanan Grand atlas du conti-
nent africain, ile Cultural Atlas of Af-
rica (Oxford 1981) ve 1985 yýlýnda Lon-
dra’da yayýmlanan Historical Atlas of
Africa (London 1985) genel anlamda ký-
tanýn fizikî, beþerî ve kültürel coðrafya-
sýyla ilgilidir.

A History of the Maghrib (Cambridge
1975) ve Abdullah Urvî’nin (Abdullah La-
roui) The History of the Maghrib: An In-
terpretive Essay (Princeton 1977) baþ-
lýklý eserlerinde olduðu gibi bölgenin tarihî
süreci içinde incelenmektedir. Sahrâaltý
Afrikasý kýtanýn büyük bir bölümünü teþ-
kil etmektedir. Modern dönem tarihlerin-
de genelde Siyah Afrika diye isimlendiri-
len bu bölgenin tarihi hakkýnda ilk ciddi
çalýþmalar Alfred Le Chatelier’in l’Islam
dans l’Afrique occidentale (Paris 1899)
ve Paul Marty’nin 1917-1930 yýllarý arasýn-
da yayýmladýðý on üç ciltlik Etudes de l’Is-
lam adlý eserlerdir. Müslümanlarla ilgile-
nen bir diðer Fransýz olan Alphonse Goul-
liy l’Islam dans l’Afrique occidentale
française’i kaleme almýþtýr (Paris 1952).
Thomas Hodgkin’in Nigerain Perspecti-
ves, An Historical Anthology adlý eseri
(1960) Afrika tarihçiliði için bir model oluþ-
turmuþtur. Joseph Ki-Zerbo’nun Histoire
de l’Afrique noire d’hier à demain (Pa-
ris 1978), Catherine Coquery-Vidrovitch’in
Histoire des villes d’Afrique noire des
origines à la colonisation (Paris 1993) ve
Elikia M’Bokolo’nun Afrique noire: His-
toire et civilisation du XIXe siècle à nos
jours (Paris 2004) gibi eserleri önemli aka-
demik çalýþmalar arasýnda yer almaktadýr.

Afrika toplumlarý arasýnda en kapsamlý
araþtýrmalar müslümanlar üzerine yapýl-
maktadýr. Ýslâmiyet’in bu kýtada yayýlýþýn-
dan günümüze kadar sosyokültürel, dinî
ve ekonomik hayatla ilgili çok sayýda araþ-
týrma yayýmlanmýþtýr. Bunlar arasýnda J.
Spencer Trimingham’ýn Islam in the Su-
dan (Oxford 1949), Islam in Ethiopia (Ox-
ford 1952), A History of Islam in West
Africa (Oxford 1962), The Influence of
Islam upon Africa (London 1968), Islam
in East Africa (Oxford 1971), J. C. Froe-
lich’in Les musulmans d’Afrique noire
(Paris 1962), Joseph Cuoq’un Les musul-
mans en Afrique (Paris 1975) ve Histoire
de l’islamisation de l’Afrique de l’ouest
des origines à la fin du XVIe siècle (Pa-
ris 1984), Vincent Monteil’in l’Islam noir
(Paris 1980), Nehemia Levtzion ve Ran-
dall L. Pouwels’in editörlüðünde neþredi-
len The History of Islam in Africa (Ohio
2000) gibi yüzlerce araþtýrma kitabý bu-
lunmaktadýr. 1987’de ilk sayýsý yayýmlanan
Islam et sociétés au sud du Sahara, R.
S. O’Fahey’in hazýrladýðý Arabic Literatu-
re of Africa I: The Writings of Eastern
Sudanic Africa to c. 1900 (Leiden 1994),
John O. Hunwick’in hazýrladýðý Arabic Li-
terature of Africa II: The Writings of
Central Sudanic Africa (Leiden 1995)
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Endülüs. Genel Tarihler. Endülüs’te ta-
rih yazýcýlýðý Doðu Ýslâm dünyasýndaki ça-
lýþmalardan etkilenerek III. (IX.) yüzyýlda
baþlamýþ, bu etkilenme özellikle bölgeye
gelen bazý Mýsýrlý muhaddisler vasýtasýyla
gerçekleþmiþtir. Genel tarih alanýnda eser
kaleme alan ilk Endülüslü tarihçi diye bi-
linen Ýbn Habîb es-Sülemî’nin (ö. 238/853)
günümüze kýsmen ulaþmýþ ve son bölü-
mü muhtemelen öðrencileri tarafýndan
eklenmiþ olan Kitâbü’t-TârîÅ’i dünya ta-
rihi mahiyetinde en eski metinlerden biri
olup üslûp ve metot bakýmýndan Doðu Ýs-
lâm tarih yazýcýlýðýnýn özelliklerini taþýr. Eser-
de dikkat çeken hususlardan biri Endülüs’e
dair haberlerin menkýbevî, efsanevî, yarý
efsanevî anlatýmlarla iç içe bulunmasý ve
esas itibariyle Endülüs tarih yazýmý gele-
neðinin oluþmasýnda önemli rol oynayan
Leys b. Sa‘d ve Ýbn Vehb gibi Mýsýrlý râvi-
lerden nakledilmesidir. Buna raðmen eser
Endülüs tarih yazýcýlýðýnýn ortaya çýkýþ sü-
recinde önemli bir aþama sayýlýr.

Endülüs’te tarih yazýcýlýðý özellikle IV. (X.)
yüzyýlda ilk özgün eserlerini vermeye baþ-
lamýþtýr. Bunda Râzîler ailesi diye bilinen
baba, oðul ve torunun önemli rolü vardýr.
Ýbn Müzeyn (Muhammed b. Îsâ b. Müzeyn),
baba Muhammed b. Mûsâ er-Râzî’nin te-
lif ettiði Kitâbü’r-Râyât adlý eseri 471’de
(1078) gördüðünü söyler ve ondan bazý na-
killerde bulunur. Endülüs’e yerleþen Arap
kabileleri hakkýnda yazýlmýþ ilk eser olan bu
kitap sonraki müelliflerin ana kaynaðýný
meydana getirmiþtir. Onun Endülüs tarih
yazýcýlýðýnýn kurucusu sayýlan (EI2 [Ýng.], X,
283) oðlu Ahmed b. Muhammed er-Râzî,
bu sýralarda Endülüs âlimlerinin raðbet et-
mediði tarih alanýnda yazdýklarýyla bir çý-
ðýr açmýþtýr. Endülüs tarihçiliði için bir mo-
del teþkil eden Ahmed er-Râzî, AÅbâru
mülûki’l-Endelüs adýný taþýyan eserinde
olaylarý birbiriyle âhenkli þekilde ve bir bü-
tün halinde tanzim etmek suretiyle En-
dülüs’te tarih yazýmýnýn kurallarýný belir-
lemiþtir. Ýbn Habîb’in Kitâbü’t-TârîÅ’inde
geçmiþteki olaylarýn yaný sýra gelecekle il-
gili kehanetlere ve fiten haberlerine yer
verilmesine karþýlýk Ahmed er-Râzî yalnýz
eski hadiseleri anlatmakla yetinmiþtir. Ay-
rýca kendisinden öncekilerde rastlanma-
yan biçimde tarihine Ýber yarýmadasýnýn
coðrafyasýna dair uzun bir mukaddime ile
baþlamýþtýr. Sonraki kitaplarda yer alan
iktibaslar ve hulâsalardan anlaþýldýðýna gö-
re ardýndan Ýspanya’nýn Romalýlar ve Vizi-
gotlar dönemindeki tarihine deðinmiþ ve
eserini tamamladýðý zamana kadar gelen
Endülüs tarihini yýllara göre ele almýþtýr.
Onun oðlu Îsâ er-Râzî’nin bu eseri babasý-

nýn býraktýðý yerden Endülüs Emevî Hali-
fesi II. Hiþâm dönemine kadar (976) getir-
diði anlaþýlmaktadýr. Ýbn Hayyân ve Ahmed
b. Muhammed el-Makkarî günümüze ulaþ-
mayan bu eserden faydalanmýþtýr.

Râzîler ailesinden sonra Endülüs’te ta-
rih yazýcýlýðý çalýþmalarý hýz kazanmýþ ve ye-
ni eserler kaleme alýnmýþtýr. Bu hususta
yöneticilerin desteði etkili olmuþtur. Nite-
kim II. Hakem’in bazý tarihçileri savaþlar-
dan muaf tuttuðu, bazýlarýný önemli gö-
revlere tayin ettiði bilinmektedir. Halife-
nin himayesine mazhar olan tarihçiler ara-
sýnda Ýbnü’l-Kutýyye, Muhammed b. Yûsuf
el-Verrâk, Ýbn Ferec el-Ceyyânî ve Arîb b.
Sa‘d sayýlabilir. Hâcib Ýbn Ebû Âmir el-
Mansûr, hýristiyanlara karþý düzenlediði
seferler esnasýnda tarihçileri de berabe-
rinde götürmüþtür. Endülüs toplumuna
yeni katýlan sakalibe, III. Abdurrahman za-
manýnda (912-961) kazandýðý nüfuza pa-
ralel olarak kendi zümrelerini öne çýkaran
ve savunan eserler kaleme almýþtýr. Bu dö-
nemde Taberî’nin TârîÅ’ine zeyil yazýp ay-
ný zamanda eseri ihtisar eden Arîb b. Sa‘d
çalýþmasýna kendi dönemine kadar Endü-
lüs tarihini de eklemiþtir. Ýbnü’l-Kutýyye bir
bölümü günümüze ulaþan, Endülüs’ün fet-
hi ve tarihi konusunda Belâzürî’nin Fütû-
¼u’l-büldân’ýndan sonra en eski kaynak
sayýlan TârîÅu iftitâ¼i’l-Endelüs adlý ese-
rinde Endülüs'ün fetihten Abdullah b. Mu-
hammed b. Abdurrahman’ýn saltanatýnýn
sonuna kadar (912) gelen dönemini ele al-
mýþtýr. Ýbnü’l-Kutýyye’nin bu çalýþmasýnda
daha çok kendi soyu olan Gotlar ve mevâ-
lî ile ilgili olaylara aðýrlýk verdiði, Araplar’a
karþý Got krallarýný övdüðü görülmektedir.
Târýk b. Ziyâd’ýn Ýspanya’ya geçiþinden (92/
711) baþlayarak III. Abdurrahman devrinin
sonuna kadar gelen bir baþka umumi ta-
rih müellifi meçhul AÅbâr Mecmû£a’dýr.
Eserin dil ve üslûp farklýlýklarý sebebiyle bir-
den fazla kiþinin kaleminden çýktýðýný söy-
lemek mümkündür. AÅbâr, bilhassa Arap-
lar’la ilgili haberler üzerinde durulmasý ve
mitolojik öðelere itibar edilmemesiyle dik-
kat çekmektedir. Ýbn Ferec el-Ceyyânî, Tâ-
rîÅu’l-müntezîn (ve)’l-šåßimîn bi’l-En-
delüs ve aÅbârihim adlý eserinde Endü-
lüs’teki ayaklanmalarý ele almýþtýr. Endü-
lüs’te tarih yazýcýlýðý büyük ölçüde bu ül-
kenin tarihi üzerinde yoðunlaþmakla bir-
likte Muhammed b. Yûsuf el-Verrâk’ýn Tâ-
rîÅu Ýfrîšýyye’si örneðinde görüldüðü gibi
diðer bölgelerin tarihiyle ilgili eserler de
kaleme alýnmýþtýr.

V. (XI.) yüzyýlda Endülüs Emevîleri’nin yý-
kýlmasýyla tarihçiler daha özgür bir orta-
ma kavuþmuþ, geçmiþe yönelik daha eleþ-

XXI. yüzyýla girilen bir dönemde Afrika
tarihine dair kaynaklar tam olarak ortaya
konulamamýþtýr. 2-4 Aralýk 1999’da Ro-
ma’da tertiplenen, Doðu Afrika’da Ýslâm
konusunda yeni kaynaklarýn ele alýndýðý il-
mî toplantýda sunulan tebliðler bunu açýk-
ça göstermektedir (Islam in East Africa:
New Sources, Roma 2001). Khamis S. Kha-
mis’in “The Zanzibar National Archives”
(s. 17-25), Abdüþþerîf’in (Abdull Sheriff)
“The Records of the Wakf Commission as
a Source of Social and Religious History of
Zanzibar” (s. 27-45), Elio Lodolini’nin “Fon-
ti per la storia dell’Africa Orientale sino al
1920 negli Archivi italiani” (s. 99-118), Fre-
derico Cresti’nin “Bref aperçu des docu-
ments concernant les territoires de l’Af-
rique orientale concervés dans les archi-
ves de la Congrégation de Propaganda
Fide (XVIIe-XIXe siècles)” isimli tebliðleriyle
(s. 119-141) Manuel Lobato ve Eduardo
Medeiros’un “Mouros, islamizados e ba-
neanes. Portuguese Historiography and
Archival Sources on East African Muslim
Communities. A Tentative Checklist” (s.
143-173) ve Mark Horton’un “The Islamic
Conversion of the Swahili Coast, 750-1500:
Some Archaeological and Historical Evi-
dence” (s. 449-469) adlý bildirileri Doðu Af-
rika tarihi kaynaklarý hakkýnda genel bil-
gi vermektedir.
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