TOGAN, Ahmet Zeki Velidi

Zeki Velidi Togan, bilginin kaynaklarýna
vasýtasýz inme ve kaynaklara dayanarak
sentez yapabilme kabiliyetine erken yaþlarda sahip olmuþtur. 1914’teki Türkistan
seyahatinde Kutadgu Bilig’in yeni bir
nüshasýný bulmuþ, 1923’te Ýbnü’l-Fakýh’i,
1930 sonrasýnda Hârizm dili kalýntýlarýný
keþfetmiþtir. 1925’lerden itibaren Ýstanbul
kütüphanelerinde mevcut yazma eserlerdeki önemli bilgileri toplamýþtýr. Ayný zamanda Türkistan ilim geleneðinin Batý bilimiyle sentezini temsil ediyordu. Dayýsý Habib Neccar ve babasý yoluyla Kuzey Türklüðü’nün, bu yolla da Türkistan ilim geleneðinin mirasçýsý idi. Ayrýca Barthold ve
Dopsch’tan çok etkilenmiþti. Ýlmî kanaatlerini kimseden çekinmeden söylerdi. Yeni bilgiler öðrenmeyi ve araþtýrmacý özelliðini hayatýnýn sonuna kadar devam ettirmiþ, hasta yataðýnda Oðuz destaný üzerinde yeni yorumlar yapmýþtýr. Üniversalizme kaçan bir tarih anlayýþýna sahip bulunan Zeki Velidi Togan bir Türk ve müslüman kimliðiyle tarih dünyasýnda etkili olmuþtur. Türk tarihinin özelliklerinin bilincinde olup bu konularda ödün vermemiþ,
mücadeleci yönünü milletlerarasý kongrelerde yansýtmýþtýr. Türk tarihçiliðinin XX.
yüzyýldaki en etkili þahsiyetlerinden olan
Togan, Fuad Köprülü ile birlikte Türkiye
Cumhuriyeti’nde Türk kavramýnýn aslî özelliklerinin belirlenmesinde ve Hollandalý Türkolog Karl John’ýn Orta Asya tarihiyle ilgilenmesinde katkýda bulunmuþtur. Onun
siyasî ve ilmî faaliyetlerine dair 1990 sonrasýnda birçok yayýn çýkmýþ, Özbekistan’dan Muhammadcan Abdurahmanov, Togan’la ilgili bir doktora çalýþmasý yapmýþtýr (2005).
Eserleri. Togan ilk araþtýrmalarýna 1908’lerde baþlamýþ ve çalýþmalarýný hayatý boyunca sürdürmüþtür. Baþlýca eserleri þunlardýr: Türk ve Tatar Tarihi (Kazan 1912);
el-Bîrûnî ve Âsârý (1928’de basýlmaya
baþlanmýþ, üç formasý basýlmýþ, harf inkýlâbý sebebiyle yarým kalmýþtýr); Onyedi
Kumaltý Þehri ve Sadri Maksudi Bey
(Ýstanbul 1934); Ýbn Fadlån’s Reisebericht (Leipzig 1939); B¢r†n¢’s Picture of
the World (Delhi 1940; Bîrûnî’nin Ta¼dîdü nihâyâti’l-emâkin’inin bazý bölümlerinin ve el-Æånûnü’l-Mes£ûdî ’nin dünya coðrafyasýna ait kýsmýnýn yayýmý olup yarým
kalmýþ bir çalýþmadýr); Bugünkü Türkistan ve Yakýn Mazisi (Kahire 1928-1940;
baskýsý Fevzi Çakmak’ýn yardýmýyla tamamlanmýþtýr); 1929-1940 Seneleri Arasýnda Türkistan’ýn Vaziyeti (Ýstanbul 1940);
Moðollar, Çingiz ve Türkler (Ýstanbul
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1941); Umumî Türk Tarihine Giriþ, En
Eski Devirlerden 16. Asra Kadar (Ýstanbul 1946, 1970; Togan’ýn en önemli eserlerinden biridir); Bugünkü Türkili Türkistan ve Yakýn Tarihi I (Ýstanbul 1981;
Kahire’de Arap harfleriyle basýlan metnin
kýsmen yenilenen þeklidir); Tarihte Usûl
(Ýstanbul 1950, 1969); Horezmce Tercümeli Muqaddimatal-Adab = Khorezmian Glossary of the Muqaddimat alAdab (Ýstanbul 1951); 1951’de Ýstanbul’da Toplanan XXII. Müsteþrikler
Kongresi Mesaisi ve Akisleri (Ýstanbul
1953); Türk-Türkistan (Ýstanbul 1960; Yeni Türkistan dergisinin 1927’de çýkan 40.
sayýsýnda neþredilen bir yazýsýdýr); On the
Miniatures in Istanbul Libraries (Ýstanbul 1963); Türk Kültürü El-Kitabý’nýn
Program ve Çalýþma Planý (Ýstanbul
1967); Hatýralar, Türkistan ve Diðer
Müslüman Doðu Türklerinin Milli Varlýk ve Kültür Mücadelesi (Ýstanbul 1969;
Ankara 1999, birçok dile [kýsmen Japonca’ya] ve diðer Türk lehçelerine çevrilmiþtir).

Abdülkadir Ýnan ile birlikte 1927’de Yeni Türkistan dergisini çýkaran ve çeþitli
dergilerde çok sayýda makalesi yayýmlanan Togan’ýn bir kýsým yazýlarý ölümünden
sonra bir araya getirilerek neþredilmiþtir.
Bunlardan bazýlarý þunlardýr: Türklüðün
Mukadderatý Üzerine (Ýstanbul 1970,
1977); Kur’an ve Türkler (Ýstanbul 1971);
Oðuz Destaný, Reþideddin Oðuznamesi, Tercüme ve Tahlil (Ýstanbul 1972;
bu üç eser Tuncer Baykara tarafýndan derlenip yayýmlanmýþtýr); Baþkurtlarýn Tarihi (E. Yoldaþbayev’in Baþkýrtça’ya aktarmasýyla, Ufa 1994; Türkçe’ye trc. Ýsenbike Togan, Ankara 2003). Togan’ýn “Moðollar Devrindeki Anadolu’nun Ýktisadî Vaziyeti” adlý çalýþmasý (1930) W. Hinz tarafýndan iþlenip kitap halinde yayýmlanmýþtýr. Togan’ýn Kur’an’ýn en eski Türkçe çevirileriyle ilgili çalýþmasý Ýç Asya Türklüðü’ne ýþýk tutmuþtur. Cengiz ve Timur’a ait
araþtýrmalarý ise henüz neþredilmemiþtir.
BÝBLÝYOGRAFYA :
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60. Doðum Yýlý Münasebetiyle Zeki Velidi Togan’a Armaðan, Ýstanbul 1950-55, s. XVII-XXXI;
Çaðatay Uluçay – Martin B. Dickson, “Published
Writings of Prof. Zeki Velidi Togan”, a.e., s.
XXXIII-L; F. Bergdolt, Der Geistige Hintergrund
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Togan”, Doðumunun 65. Yýlýnda Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armaðan: Tarih Yazýlarý (der.
M. Akif Erdoðru), Ýstanbul 2006, s. 513-529; R.
M. Bulgakov, Materialý k Bibliografii Ahmet-Zkaki Validi Togana, Ufa 1996; A. M. Yoldaþbayev,
Ýzvestnýy i Neizvestnýy Zaki Validi, Ufa 2000;
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Gine körfezinin kuzeyinde yer alan Togo
doðuda Benin, kuzeyde Burkina Faso, batýda Gana ile sýnýrlanmýþtýr; güneyinde bulunan Gine körfezindeki kýyýsý sadece 56
kilometredir. Yüzölçümü 56.785 km², nüfusu yaklaþýk 7 milyondur (2010 tah.). Uzun
yýllar Fransýz Togosu olarak bilinen ülke
baðýmsýzlýðýný 1960’ta kazanmýþtýr. Resmî
adý République Togolaise, baþþehri Lomé
(2006’da 750.000), diðer önemli þehirleri
Sokode (111.200), Kara (104.900), Atakpamé (77.300) ve Dapaong’dur (53.600).
I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Ülke kuzeyden güneye doðru gittikçe alçalan bir plato görünümündedir. Yükseltisi 500 m. dolayýnda olan, genellikle kum
taþýndan meydana gelen kuzeydeki saha
Volta’nýn kolu Oti tarafýndan sulanýr. Bu
sahanýn güneyinde volkanik kayaçlarýn ve
kuvarsitlerin meydana getirdiði kuzeydoðu-güneybatý doðrultusunda uzanan sert
kütleyi Mono ve Ogou nehirleriyle kollarý
yarmaktadýr. Bu sert kütlenin güney kesiminde Togo’nun en yüksek daðý Agou (Pic
Baumann, 986 m.) yer alýr. Ülkenin güneyde kalan kýsmý Lomé havzasý olarak bilinir.
Dar bir þerit halinde alçak kumul tepelerinin þekillendirdiði bu kýyýlarda bulunan
çeþitli büyüklükteki göllerin en büyüðü Togo gölüdür (51 km²).
Kuzey-güney eksenindeki ince-uzun ülkede kuzeyden güneye gidildikçe iklim
þartlarýnda belirgin deðiþiklikler ortaya çýkar; bu þartlar ayný zamanda çeþitli ekolojik kuþaklarýn da ortaya çýkmasýna yol
açar. En kuzeyde savan ikliminin hâkim
olduðu kuþak vardýr. Bu sahalarda haziran-ekim arasýnda yaðýþlý, kasým-mayýs
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sima, khaya anthotheca ve pterocarpus
mildberaedii büyük oranda tahrip edilmiþ
aðaçlara örnektir.

Resmî adý

:
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République Togolaise
(Togo Cumhuriyeti)
Lomé
56.785 km²
7.000.000 (2010 tah.)
Fransýzca
Communauté Financiere
Africaine Franc
(CFA Franký = XOF)
1 XOF = 100 centime

arasýnda kurak bir dönem söz konusudur.
Savan alanlarýnda yaðýþ miktarlarý 8001000 mm. arasýnda deðiþir. Kurak dönemde sýcaklýklar 17-39 °C, yaðýþlý dönemde
ise 22-34 °C’ler arasýnda seyreder. Savan
vejetasyonu akarsu boylarýnda yerini galeri ormanlarý denilen yoðun orman topluluklarýna býrakýr. Daha güneyde görülen
yaðýþlý mevsim nisan-ekim, “harmattan”
adý verilen ve Büyük Sahrâ’nýn güneyinden esen kurutucu rüzgârlarla belirginleþen kurak mevsim ekim-mart arasýndadýr. En kuzeydeki bu alanýn daha güneyindeki yaðýþlý mevsim ise mayýs-ekim dönemini kapsar ve yýllýk yaðýþ miktarý 12001500 mm. arasýnda deðiþir. Yaðýþ miktarý
bu kuþaðýn batý kesiminde yükseltiye baðlý olarak daha da artar, ayrýca mevsimin süresi de uzar. En güneyde ise subtropikal
iklim þartlarý hâkimdir.
Kuzeyden kýyý kesimlerine kadar olan sahalarda orman topluluklarý, büyük ölçüde
tarýmsal faaliyetler (özellikle kahve, kakao,

Togo’nun 1950 yýlýnda 1,3 milyon olan
nüfusu 1980’de 2,7 milyona, 2000’de 5,2
milyona ve 2005 yýlýnda 6 milyona çýkmýþ,
2010’da yaklaþýk 7 milyona ulaþmýþtýr. Kilometrekareye ortalama 123 kiþi düþer ve
nüfusun yoðunluðu kuzeyden güneye doðru artar. Yaklaþýk % 42’si þehirlerde, % 58’i
kýrsal kesimde yaþayan nüfusun % 99’u,
çoðunluðu Ewe, Mina ve Kabyé kabile
gruplarýna dahil otuz yedi Afrika kökenli
kabileden meydana gelmektedir. Yerel dinlere inananlarýn oraný % 51 iken hýristiyan
nüfusun payý % 29 ve müslüman nüfusun payý ise % 20’dir. Resmî dilin Fransýzca olduðu Togo’da Ewe, Mina ve Kabyé kabilelerinin dilleri de konuþulmaktadýr. Kiþi
baþýna millî gelir 900 Amerikan dolarý düzeyindedir (2009). Gayri sâfi millî hâsýlanýn
% 47,4’ü tarým, % 25,4’ü sanayi, % 27,2’si
hizmet sektöründen elde edilmektedir. Nüfusun % 65’i tarým, % 5’i sanayi, % 30’u
hizmet sektöründe çalýþmaktadýr.
Ýþ gücünün yaklaþýk % 65’inin tarýmdan
geçimini saðladýðý ülkede ticarî veya geçim tipi tarýmsal üretim yapýlmaktadýr.
Topraklarýn % 44,2’si tarýma uygun olmakla birlikte bunun sadece 70 kilometrekaresi sulanabilir arazidir. Ekonomik açýdan
önem taþýyan baþlýca ürünlerin arasýnda
toplam ihracatýn % 40’ýný oluþturan kakao, kahve ve pamuk baþta gelmektedir.
Bunlarýn dýþýnda sýrayý yam (Hint yer elmasý), kassava (manyok), mýsýr, fasulye, çeltik
ve darý alýr. Bazý temel gýda maddeleri ithal edilmektedir. Ülkede daha çok küçükbaþ hayvancýlýk geliþmiþtir. 1971-2007
yýllarý arasýnda meydana gelen iki büyük
kuraklýk yaklaþýk 550.000 kiþiyi, ayný dö-

pamuk ve palmiye gibi sanayide kullanýlan türlerin yetiþtirilmesi) ve ekonomik deðer taþý-

yan aðaçlarýn yasa dýþý yollardan kesilmesi
gibi sebeplerle büyük ölçüde tahrip edilmiþtir. Bugün doðal ormanlarýn önemli bir
kýsmý kaybolmuþ durumdadýr. Togo’nun
florasýna 1500’den fazla bitki kayýtlýdýr ve
bunlarýn ancak % 45 kadarý doðaldýr; geriye kalanlar ülkeye çeþitli yollarla gelmiþ
bitkilerdir. Çok sayýdaki doðal bitki de nesli tehlike altýnda olan ve ender bulunan
türlerden kabul edilmektedir. Sayýsý elliyi geçen bu bitkiler arasýnda lannea welwitschii, cordia platythyrsa ve ficus anomani gibi aðaç türleri ve dennettia tripetala, diospyros elliotii, pavetta mollis gibi
çalý türleriyle çok sayýda liyan (sarýlýcý bitki)
vardýr. Afzelia africana, aningeria altis-
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nemde meydana gelen altý büyük sel ise
400.000 kiþiyi etkilemiþtir. Ekonomisinin
büyük ölçüde tarýma dayanmasý ülkenin
kuraklýk ve sel felâketlerinden daha fazla
zarar görmesine yol açmaktadýr. En önemli doðal kaynaklarý fosfat, kireç taþý ve mermer olan Togo dünyanýn dördüncü büyük
fosfat üreticisidir. Zengin fosfat yataklarý
Togo gölü yakýnlarýnda bulunur. Sanayinin
büyük kýsmý fosfat madenciliðine dayanmaktadýr. Sanayi tesisleri baþþehir Lomé
çevresinde kümelenmiþtir. Bunun yanýnda tarýmsal ürünlerin iþlenmesi ve içecek
sanayii ile çimento ve tekstil diðer sanayi
kollarýný oluþturmaktadýr; el sanatlarý da
geliþmiþtir.
Ýhracatýn yaklaþýk dörtte biri komþu ülkelere gerçekleþtirilmektedir. En fazla ihracat yapýlan ülkeler Nijerya, Mali, Burkina Faso, Hindistan ve Gana’dýr. Pamuk, çimento, fosfat, kakao ve kahve baþlýca ihraç; makine ve teçhizat, temel gýda maddeleri ve petrol ürünleri ithal mallarýný oluþturmaktadýr. Togo’nun özellikle petrol ve
doðal gazdan yoksun olmasý enerji kaynaklarý açýsýndan dýþa baðýmlý kalmasýna
yol açmýþtýr. En çok mal aldýðý ülkeler Çin,
Fransa, Hindistan, Hollanda ve Ýngiltere’dir. Ulaþým sekiz havaalaný yanýnda 532
km. demiryolu hattý ve yaklaþýk üçte ikisi
toprak yollardan meydana gelen 7520 km.
karayolu ile gerçekleþtirilmektedir. Ayrýca yaðýþlý mevsimde, ülkenin en önemli
su kaynaðýný da oluþturan Mono nehrinin
50 kilometrelik kýsmýnda taþýmacýlýk yapýlmaktadýr. Baþlýca liman Togo’dan baþka Mali, Burkina Faso ve Nijer gibi denize
kýyýsý bulunmayan ülkelerin de yararlandýðý Lomé’dir.
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ÿMeral Avcý

II. TARÝH

Togo adý, Alman sömürgeciliði döneminde küçük bir kýyý köyünün adýnýn verilmesiyle ortaya çýkmýþtýr. Togo’nun sömürge
öncesi tarihi komþu ülkelerin tarihi içinde
kaybolmuþ gibidir. Komþu ülkelerde yaþayan, etnik kökeni farklý pek çok zenci kabilesi ülkenin çeþitli bölgelerine göç etmiþ,
bir kýsmý birbiriyle karýþmýþ, bazýlarý da
müstakil halde yaþýyordu. Sömürgeci devletlerden buraya ilk olarak XV. yüzyýlýn sonlarýnda Portekizliler geldi. Onlarýn geliþinden itibaren sahiller köle yakalama, toplama ve ihraç için kurulan karakollarla dolmaya baþladý. Bu durum yaklaþýk beþ asýr
sürdü. Bu yüzden Togo ve Gana sahilleri
Köle Sahili diye isimlendirildi. Ýlk defa 1626’da, daha sonra 1787’de Togo sahillerine
gelen Fransýzlar, Anécho’da bir askerî üs
kurmakla birlikte bölgeyi ancak 1865-1883
yýllarý arasýnda kontrolleri altýna alabildiler.
Lomé þehrini kuranlardan Octavio Olympio
burasýný köle ticareti için önemli yerlerden
biri haline getirdi.
Togo’nun Atlas Okyanusu sahilleri, Avrupa devletlerinin XVI-XIX. yüzyýllar arasýnda Batý Afrika’da en fazla köle ticareti
yaptýklarý bölgelerden birini teþkil etmekteydi. 1856’dan itibaren Togo sahil bölgesine ilgi duyan Almanya, 1884 yýlýnda Togo gölü civarýndaki kabile reislerinden III.
Mlapa ile bir himaye anlaþmasý imzaladý
ve 1885’te Berlin’de yapýlan, kýtanýn sömürgeci ülkeler arasýnda paylaþýlmasýnýn görüþüldüðü Afrika Konferansý’nda Togo Almanya sömürgesi kabul edildi. Ancak I.
Dünya Savaþý’nda Ýngiltere ve Fransa burayý hâkimiyetleri altýna almak için harekete geçtiler. 1914’te Alman sömürgeciliðine son verilerek doðu tarafý Fransa’ya,
batýsý Gana adýyla Ýngiltere’ye kaldý. 1922’de Milletler Cemiyeti tarafýndan Fransa ve
Ýngiltere’nin mandasý onaylandý. 1946’da
halkýn kendi kendini yönetme þartlarýnýn
oluþturulmasýný öngören San Francisco Antlaþmasý’na göre Birleþmiþ Milletler vesayet rejimi yürürlüðe kondu. Bu süreçte
baðýmsýzlýk çalýþmalarý baþladý ve siyasî
partiler kuruldu. 30 Aðustos 1956’da To212

go Özerk Cumhuriyeti ilân edilirken 1957’de yapýlan halk oylamasý sonucu Ýngiltere
sömürgesi olan bölge Gana’ya ilhak edildi.
Ülkede yetkiler yavaþ yavaþ Togolular’ýn
eline geçti ve 1958’deki seçimlerin ardýndan baþbakanlýða Togo Baðýmsýzlýk Hareketi önderlerinden Togo Birlik Komitesi lideri Sylvanus Olympio getirildi; 27 Nisan
1960 tarihinde baðýmsýzlýk ilân edildi.
1961 seçimlerinden sonra baþkanlýk sistemine geçildi ve Sylvanus Olympio ülkenin ilk baþkaný seçildi. Fakat 13 Ocak 1963
tarihinde bir askerî darbeyle öldürüldü.
Baðýmsýzlýk sonrasý ülkenin ilk baþbakaný
olan ve Fransa tarafýndan desteklenen Nicolas Grunitzky seçimleri kazanýp devlet
baþkanlýðýný elde etti. Ayný yýl yürürlüðe
giren anayasayla yeni bir meclis kuruldu.
Ancak 1967 yýlýnda Genelkurmay Baþkaný
Etienne Gnassingbé Eyadéma askerî darbeyle yönetime hâkim oldu ve siyasî partileri kapattý. 1979’da hazýrlanan yeni bir
anayasa ile ülkede tek partili sisteme geçildi. Yapýlan ilk seçimde Eyadéma devlet
baþkaný seçildi. 1986’daki seçimleri de kazandý; 1990 yýlýnda muhalefetin yönlendirdiði gösteriler karþýsýnda muhalefetten
Joseph Koku Koffigoh’u baþbakan tayin
etmek zorunda kaldý. 1992’de yeni anayasa düzenlenerek gergin ortam yumuþatýlmak istendi. Eyadéma muhalefetin
boykot ettiði 1993 seçiminde üçüncü defa
devlet baþkanlýðýna getirildi. 1998 ve 2003
yýllarýndaki seçimleri de kazanan Eyadéma’nýn baþkanlýk görevi 2005 yýlýnda ölümüne kadar devam etti. Yerine bir oldubittiyle oðlu Gnassingbé’nin geçmesi üzerine muhalefet ve Afrika Birliði buna karþý çýkýnca baþlayan karýþýklýklar yüzünden
istifa etmek zorunda kaldý. Yerine geçici
olarak müslüman meclis baþkaný el-Hâc
Abbas Bonfoh getirildi. 25 Nisan 2005 tarihindeki seçimleri tartýþmalý bir þekilde
Gnassingbé’nin kazanmasý üzerine ülkede
büyük karýþýklýklar çýktý ve resmî rakam-
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lara göre 500, Togo Ýnsan Haklarý Örgütü’ne göre 800 kiþi öldü, 40.000 Togolu
komþu ülkelerden Benin ve Gana’ya sýðýndý. Ortalýk yatýþýnca 3 Mayýs 2005 tarihinde yeni devlet baþkaný görevine baþladý.
2010 yýlý Þubat ayýnda yapýlan devlet baþkanlýðýný ikinci defa kazanan Faure Gnassingbé halen görevini yürütmektedir. Avrupa Birliði bu geliþmeler üzerine on üç
yýldýr ülkeye karþý uyguladýðý ambargoyu
kaldýrdý.
III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Günümüz Afrika ülkeleri içinde Ýslâmlaþma’nýn en yeni olduðu ülkelerden biri olan
Togo’ya Ýslâmiyet XVII. yüzyýlda çevre ülkelerinden kuzey, doðu ve batý sýnýrlarýndan buraya göç eden müslüman âlimler ve
tüccarlar vasýtasýyla girdi. Kuzeyden Mali
ve Nijer’den Mandingler’in farklý kollarýyla
Nijerya’dan gelen Hevsâ ve Yorubalar buradaki Ýslâm toplumunun ilk çekirdeðini
meydana getirdi. Togo’nun batýsýndaki Fildiþi Sahili ve Gana üzerinden gelen müslümanlar Mango þehri ve çevresine yerleþtiler. Müslüman göçmenlerin içinde en
kalabalýk grubu Nijerya’dan gelen Yoruba
ve Nago kabileleri teþkil ediyordu. Bu kabileler daha ziyade güneydeki sahil þeridini ve özellikle baþþehir Lomé’yi tercih ettiler. Lomé Merkez Camii bunlarýn oturduðu
mahallede inþa edilmiþti. Bu kabilelerin
ardýndan gelen Hevsâlar da Zongo denilen kendilerine mahsus bölgeye yerleþtiler. Lomé’de son altmýþ yýlda cuma namazý kýlýnan 110 kadar cami inþa edildi; bu
sayý her yýl artmaktadýr.
Togo göç almaya devam etti. Fildiþi Sahili’nden Tchokossi, Burkina Faso’dan Gurma, Nijer’den Cerma ve Nijerya’nýn Nijer
havzasý ile diðer bölgelerinden gelen Hevsâlar, Fûlânîler ve Yorubalar en kalabalýk
müslüman kitleleri oluþturdu. Togo’nun
kuzeyindeki putperest kabileler, komþularý Gana’daki Dagomba ve Mamproussi
müslüman emirliklerin halkýndan etkilendiler. Bölgede Ýslâm’ýn yayýlmasýnda Hevsâ tüccarlarý ve Fûlânî çobanlarýnýn da etkisi vardýr. XVIII. yüzyýlda Bilâdüssûdan’dan gelen tüccarlar, ticaret yollarý güzergâhlarýndaki yerleþim yerlerinde kendilerine mahsus mahalleler kurup buradaki yerli kadýnlarla evlendiler. Togo yerlileri
içinde Tchokossi, Basari ve özellikle Kotokoli etnik gruplarýnýn büyük kýsmý Ýslâm’ý
kabul etti. Kotokoliler’in Bilâdüssûdan’dan
gelmiþ olduklarý ihtimali de kuvvetlidir. Ülkenin kuzeyindeki bölgede Sokodé ve civarýnda yaþayan ve Tem diye isimlendirilen Kotokoliler dindarlýklarýyla meþhurdur.

