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TOGO

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 ardýn-
dan baþbakanlýða Togo Baðýmsýzlýk Hare-
keti önderlerinden Togo Birlik Komitesi li-
deri Sylvanus Olympio getirildi; 27 Nisan
1960 tarihinde baðýmsýzlýk ilân edildi.

1961 seçimlerinden sonra baþkanlýk sis-
temine geçildi ve Sylvanus Olympio ülke-
nin ilk baþkaný seçildi. Fakat 13 Ocak 1963
tarihinde bir askerî darbeyle öldürüldü.
Baðýmsýzlýk sonrasý ülkenin ilk baþbakaný
olan ve Fransa tarafýndan desteklenen Ni-
colas 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 dar-
beyle yönetime hâkim oldu ve siyasî par-
tileri kapattý. 1979’da hazýrlanan yeni bir
anayasa ile ülkede tek partili sisteme ge-
çildi. Yapýlan ilk seçimde Eyadéma devlet
baþkaný seçildi. 1986’daki seçimleri de ka-
zandý; 1990 yýlýnda muhalefetin yönlen-
dirdiði gösteriler karþýsýnda muhalefetten
Joseph Koku Koffigoh’u baþbakan tayin
etmek zorunda kaldý. 1992’de yeni ana-
yasa düzenlenerek gergin ortam yumu-
þatýlmak istendi. Eyadéma muhalefetin
boykot ettiði 1993 seçiminde üçüncü defa
devlet baþkanlýðýna getirildi. 1998 ve 2003
yýllarýndaki seçimleri de kazanan Eyadé-
ma’nýn baþkanlýk görevi 2005 yýlýnda ölü-
müne kadar devam etti. Yerine bir oldu-
bittiyle oðlu Gnassingbé’nin geçmesi üze-
rine muhalefet ve Afrika Birliði buna kar-
þý çýkýnca baþlayan karýþýklýklar yüzünden
istifa etmek zorunda kaldý. Yerine geçici
olarak müslüman meclis baþkaný el-Hâc
Abbas Bonfoh getirildi. 25 Nisan 2005 ta-
rihindeki seçimleri tartýþmalý bir þekilde
Gnassingbé’nin kazanmasý üzerine ülkede
büyük karýþýklýklar çýktý ve resmî rakam-

lara göre 500, Togo Ýnsan Haklarý Örgü-
tü’ne göre 800 kiþi öldü, 40.000 Togolu
komþu ülkelerden Benin ve Gana’ya sýðýn-
dý. Ortalýk yatýþýnca 3 Mayýs 2005 tarihin-
de yeni devlet baþkaný görevine baþladý.
2010 yýlý Þubat ayýnda yapýlan devlet baþ-
kanlýðýný ikinci defa kazanan Faure Gnas-
singbé halen görevini yürütmektedir. Av-
rupa Birliði bu geliþmeler üzerine on üç
yýldýr ülkeye karþý uyguladýðý ambargoyu
kaldýrdý.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Günümüz Afrika ülkeleri içinde Ýslâmlaþ-
ma’nýn en yeni olduðu ülkelerden biri olan
Togo’ya Ýslâmiyet XVII. yüzyýlda çevre ül-
kelerinden kuzey, doðu ve batý sýnýrlarýn-
dan buraya göç eden müslüman âlimler ve
tüccarlar vasýtasýyla girdi. Kuzeyden Mali
ve Nijer’den Mandingler’in farklý kollarýyla
Nijerya’dan gelen Hevsâ ve Yorubalar bu-
radaki Ýslâm toplumunun ilk çekirdeðini
meydana getirdi. Togo’nun batýsýndaki Fil-
diþi Sahili ve Gana üzerinden gelen müs-
lümanlar Mango þehri ve çevresine yer-
leþtiler. Müslüman göçmenlerin içinde en
kalabalýk grubu Nijerya’dan gelen Yoruba
ve Nago kabileleri teþkil ediyordu. Bu ka-
bileler daha ziyade güneydeki sahil þeridi-
ni ve özellikle baþþehir Lomé’yi tercih etti-
ler. Lomé Merkez Camii bunlarýn oturduðu
mahallede inþa edilmiþti. Bu kabilelerin
ardýndan gelen Hevsâlar da Zongo deni-
len kendilerine mahsus bölgeye yerleþti-
ler. Lomé’de son altmýþ yýlda cuma nama-
zý kýlýnan 110 kadar cami inþa edildi; bu
sayý her yýl artmaktadýr.

Togo göç almaya devam etti. Fildiþi Sa-
hili’nden Tchokossi, Burkina Faso’dan Gur-
ma, Nijer’den Cerma ve Nijerya’nýn Nijer
havzasý ile diðer bölgelerinden gelen Hev-
sâlar, Fûlânîler ve Yorubalar en kalabalýk
müslüman kitleleri oluþturdu. Togo’nun
kuzeyindeki putperest kabileler, komþu-
larý Gana’daki Dagomba ve Mamproussi
müslüman emirliklerin halkýndan etkilen-
diler. Bölgede Ýslâm’ýn yayýlmasýnda Hev-
sâ tüccarlarý ve Fûlânî çobanlarýnýn da et-
kisi vardýr. XVIII. yüzyýlda Bilâdüssûdan’-
dan gelen tüccarlar, ticaret yollarý güzer-
gâhlarýndaki yerleþim yerlerinde kendi-
lerine mahsus mahalleler kurup burada-
ki yerli kadýnlarla evlendiler. Togo yerlileri
içinde Tchokossi, Basari ve özellikle Koto-
koli etnik gruplarýnýn büyük kýsmý Ýslâm’ý
kabul etti. Kotokoliler’in Bilâdüssûdan’dan
gelmiþ olduklarý ihtimali de kuvvetlidir. Ül-
kenin kuzeyindeki bölgede Sokodé ve ci-
varýnda yaþayan ve Tem diye isimlendiri-
len Kotokoliler dindarlýklarýyla meþhurdur.

Yearbook (2010). African Development Bank Gro-
up, African Union ve Economic Commission for
Africa. http://www.uneca.org/eca_programmes/
policy_analysis/statistics/docs/asyb2010/ADB_
Yearbook_2010_web.pdf. 24.10.2010; “World Po-
pulation Prospect: The 2008 Revision Population
Database. Population Division of the Depart-
ment of Economic and Social Affairs of the Uni-
ted Nations Secretariat, http//esa.un.org/unpp/
p2k0data.asp 11.04.2010.
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II. TARÝH

Togo adý, Alman sömürgeciliði dönemin-
de küçük bir kýyý köyünün adýnýn verilme-
siyle ortaya çýkmýþtýr. Togo’nun sömürge
öncesi tarihi komþu ülkelerin tarihi içinde
kaybolmuþ gibidir. Komþu ülkelerde yaþa-
yan, etnik kökeni farklý pek çok zenci kabi-
lesi ülkenin çeþitli bölgelerine göç etmiþ,
bir kýsmý birbiriyle karýþmýþ, bazýlarý da
müstakil halde yaþýyordu. Sömürgeci dev-
letlerden buraya ilk olarak XV. yüzyýlýn son-
larýnda Portekizliler geldi. Onlarýn geliþin-
den itibaren sahiller köle yakalama, top-
lama ve ihraç için kurulan karakollarla dol-
maya 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, Av-
rupa devletlerinin XVI-XIX. yüzyýllar ara-
sýnda Batý Afrika’da en fazla köle ticareti
yaptýklarý bölgelerden birini teþkil etmek-
teydi. 1856’dan itibaren Togo sahil bölge-
sine ilgi duyan Almanya, 1884 yýlýnda To-
go gölü civarýndaki kabile reislerinden III.
Mlapa ile bir himaye anlaþmasý imzaladý
ve 1885’te Berlin’de yapýlan, kýtanýn sömür-
geci ülkeler arasýnda paylaþýlmasýnýn gö-
rüþüldüðü Afrika Konferansý’nda Togo Al-
manya sömürgesi kabul edildi. Ancak I.
Dünya Savaþý’nda Ýngiltere ve Fransa bu-
rayý hâkimiyetleri altýna almak için hare-
kete geçtiler. 1914’te Alman sömürgeci-
liðine 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 Ant-
laþmasý’na göre Birleþmiþ Milletler vesa-
yet rejimi yürürlüðe kondu. Bu süreçte
baðýmsýzlýk çalýþmalarý baþladý ve siyasî
partiler kuruldu. 30 Aðustos 1956’da To-
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sariler’in % 16’sý müslümandýr. 1980 yý-
lýnda ülkedeki müslümanlarýn oraný % 15
civarýnda verilirken 2008’de bu oran Togo
Müslümanlarý Birliði tarafýndan % 35 ola-
rak ifade edilmektedir.

Müslümanlarýn en yoðun bulunduðu þe-
hirlerin baþýnda Ýslâm’ýn bu ülkedeki be-
þiði sayýlan Sokodé gelmektedir ve Ýslâm-
laþma’nýn baþladýðý ilk þehir olmasý baký-
mýndan ayrý bir özelliðe sahiptir. Bunu 35
km. doðusundaki Tchamba, 50 km. ku-
zeyindeki Bafilo ve yine 200 km. kuzey-
deki Mango ve Dapaong takip etmekte-
dir. Ülkenin güneyinde yayýlma oraný dü-
þüktür; Lomé ile Atakpamé’de yaþayan
müslüman nüfusu daha çok kuzeyden ve
çevre ülkelerinden gelen göçmenler mey-
dana getirmektedir. Onlarýn yaþadýðý semt-
ler, Nijerya’dan gelen Hevsâlar’ýn dilinden
alýnan ve daha sonra Togo’ya dýþarýdan ge-
lenlerin yaþadýðý mahallelerin ismi haline
gelen Zongo adýný taþýmaktadýr. Lomé son
elli yýlda önemli bir ticaret ve iþ merkezi
olmasýnýn avantajýyla yeni inþa edilen ca-
mileri, Kur’an kurslarý, medreseleri ve kü-
tüphaneleriyle müslümanlarýn yoðunlukla
bulunduðu en önemli þehir haline geldi.

Togo’da Ýslâm’ý temsil eden en mühim
kuruluþ, ülkedeki müslümanlarýn kültürel
seviyelerini yükseltmek amacýyla 27 Eylül
1963 tarihinde kurulan Togo Müslüman-
larý Birliði’dir (Union des Musulmans du
Togo [UMT]). Birliðin baþlýca faaliyetleri
müslümanlar arasýnda beraberliði saðla-
mak, Kur’an okullarýný geliþtirmek, cami-
ler inþa etmek ve hac seferleri tertiple-
mektir. 1970’te Togo Müslümanlarý Birli-
ði’nin baþkanlýðýna getirilen Idrissou No-
umani 1972 yýlýndaki siyasî karýþýklýðýn gi-
derilmesinde önemli rol üstlenen siyasî bü-
ronun baþkanlýðýný yaptý. Birliðin baþkanlý-
ðýný 2007’den itibaren Inoussa Bouraima

yürütmektedir. Onun açýklamalarýna göre
6 milyonu aþan ülke nüfusunun üçte biri
müslümandýr. Togo Müslümanlarý Birliði,
Suudi Arabistan ve Küveyt’in katkýlarýyla
önce Lomé, Palimé ve Sokodé’de üç Kur’an
okulu açtý. Arapça ve dinî bilgiler öðret-
menleri Mýsýr’dan getirildi. Birliðin en meþ-
hur yöneticilerinden olan Muhammed Belly,
Arap ülkeleriyle münasebetleri arttýrdý ve
1962-1972 yýllarýnda Mýsýr ve Fas’a seksen
iki öðrenci gönderildi. Bunlarýn geri dö-
nüþleri ülkede ilmî seviyesi yüksek nesil-
ler yetiþmesine vesile oldu. Ancak bu teþ-
kilât hükümete verdiði kuvvetli destek se-
bebiyle son yýllarda bazý eleþtirilerin hede-
fi haline geldi. Togo’da en fazla müntesibi
bulunan Ticâniyye tarikatý ülkede Ýslâm’ýn
yayýlmasýnda önemli rol oynadý. Tarikat ön-
derleri, iktidara karþý uyumlu tavýrlarý sa-
yesinde müslümanlarýn baskýdan uzak kal-
masýný saðladýlar. Kadirîler ise özellikle Da-
paong ve çevresinde kalabalýktýr. Senegal-
li mutasavvýf Ýbrahima Nyass’ýn Terbiye
isimli tarikatý Sokodé’de epeyce yaygýn-
dýr. Ancak bu tarikatlardan hiçbirinin müs-
lümanlarýn geneli içinde fazla raðbet ka-
zanmadýðý, bunun baþlýca sebebinin Togo
Müslümanlarý Birliði’nin tarikatlara karþý
menfi bir tavýr takýnmasý olduðu söylen-
mektedir.

Müslümanlarýn en tanýnmýþ siyasî þah-
siyetlerinden Fousseni Mam, baðýmsýzlýk
öncesinde kurulan Nicolas Grunzitky hü-
kümetinde Ýçiþleri bakanlýðýna getirildi ve
ardýndan Gnassingbé Eyadéma’nýn hükü-
metlerinde baþka bakanlýklarda bulundu.
Diðer önemli bir þahsiyet, Gnassingbé Eya-
déma’nýn ölümü üzerine geçici devlet baþ-
kanlýðýna getirilmesi gerektiði halde ülke
dýþýnda bulunduðu için bundan mahrum
býrakýlan Meclis Baþkaný Fambaré Ouat-
tara Natchaba’dýr. Ülkeye dönmesine izin

Onlar sayesinde bölgede Ýslâmiyet yayýl-
dý ve çok sayýda cami yapýldý. Togo toprak-
larýnda bilinen ilk cami Ýslâm’ý kabul eden
Kotokoli Kralý II. Uro Jobo tarafýndan 1820
yýlýnda inþa edildi. Bütün Kotokoliler’in Ýs-
lâm’a girmesi hususundaki teþebbüsü se-
bebiyle þiddetli bir animist direniþiyle kar-
þýlaþan kralýn 1875’te ölümü üzerine yeri-
ne geçen III. Uro Jobo, direniþin isyan ve iç
savaþa dönüþmesiyle Ýslâmiyet’i terketti-
ðini açýklamak zorunda kaldý. Müslüman-
larla animistler arasýndaki mücadele sö-
mürgecilik döneminde de sürdü. Kotoko-
li Kralý III. Uro Jobo 1959’da devlet baþka-
ný Sylvanus Olympio tarafýndan tahtýndan
indirildi. Günümüzde otuz üçü Sokodé þe-
hir merkezinde olmak üzere bölgede 150’-
nin üzerinde cami bulunmaktadýr. 1970’li
yýllarýn baþýnda Togo’daki müslümanlarýn
neredeyse üçte ikisine yakýný ülkenin ku-
zeyinde yaþamaktaydý.

Ülkede Ýslâm’ýn yayýlýþý Alman ve Fran-
sýz sömürgeciliði döneminde devam etti.
Komþu ülkelerden gelen göçmenlerle bir-
likte müslüman nüfus kýrk beþ yýlda yak-
laþýk üç kat arttý. Müslüman önderlerden
yardým gören Fransýz idarecileri baþta So-
kodé ve Lomé olmak üzere pek çok þehir-
de cami yapýlmasýna izin verdiler ve mad-
dî destekte bulundular. Komþu ülkeler-
den müslüman göçü baðýmsýzlýk sonra-
sýnda da sürdü. Arap ülkelerinin burada
diplomatik temsilcilikler kurmasý da müs-
lüman sayýsýnýn artmasýna yardýmcý oldu.
1963 yýlýnda Togo Müslümanlarý Birliði’nin
kurulmasý, Ýslâmiyet’in resmî dinler ara-
sýnda tanýnmasý, cuma vaazýnýn Togo Rad-
yosu’ndan yayýmlanmasý ve müslümanla-
rýn itibarlý toplum kabul edilmesi Togo’da
statülerini güçlendirdi. 1969’da Gana’da
yaþanan iç karýþýklýk yüzünden Togo’ya il-
tica eden 600.000 kiþi arasýnda çok sayý-
da müslüman vardý.

Baðýmsýzlýk ilân edildiðinde 1.545.585
olan ülke nüfusunun 134.370’i müslü-
mandý. Müslümanlarýn sayýsý on yýl içinde
330.000’e ulaþtý. Aradaki fark Ýslâm’ýn ya-
yýlma hýzýný açýk biçimde göstermektedir.
Müslümanlarýn ülke içindeki daðýlýmý fark-
lýlýk arzetmektedir. Bunlarýn toplam nüfu-
sa oraný ülkenin orta kýsmýnda % 39, ka-
ra bölgesinde % 18, yüksek yaylalarda %
16,8, Savana bölgesinde % 14, sahil þeri-
dinde % 12 civarýndadýr. Bazý istatistikle-
re göre Nijerya’dan göç eden Hevsâlar’ýn
% 96’sý, Fûlânîler’in % 86’sý, yerlilerden
Kotokoliler’in % 95,5’i, Tchambalar’ýn %
95,2’si, Yorubalar’ýn % 79’u, Mossiler’in
% 71,6’sý, Nagolar’ýn % 66,9’u, Yangalar’ýn
% 54,3’ü, Tchokossiler’in % 41,1’i ve Ba-
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Ceyhun nehrinin
yukarý havzasýnda

tarihî bölge.
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Kaynaklarda Tokaristan, Tuharistan, To-
hayristan, Tu-ho-lo gibi farklý þekillerde ge-
çen bölge, ismini Tohar adý verilen bir ka-
vimden almýþtýr. Toharîler, Eskiçað’larda
Greko-Baktrian Ýmparatorluðu’nu yýkan
kabileler arasýnda zikredilmiþtir. Dar an-
lamda Tohâristan sýnýrlarýný en doðru bi-
çimde IV. (X.) yüzyýl Ýslâm coðrafyacýlarýn-
dan Ýstahrî verir. Buna göre Tohâristan,
Belh’in doðusunda ve Bedehþan’ýn batýsýn-
da, Ceyhun’un (Amuderya) güneyinde, Hin-
dukuþ daðlarýnýn kuzeyinde yer alan böl-
gedir. Ýslâm döneminde Tohâristan, ge-
niþ mânada Ceyhun’un yukarý mecrasý-
nýn saðýnda ve solunda bulunan, Belh’e
baðlý olan bütün daðlýk bölgeleri kapsýyor-
du. Eski kaynaklarda Tohâristan Yukarý
Tohâristan ve Aþaðý Tohâristan olmak üze-
re iki bölgeye ayrýlýyordu. Yukarý Tohâris-
tan, Belh’in doðusu ile Ceyhun nehrinin
güneyinde idi. Aþaðý Tohâristan, Yukarý To-
hâristan’dan daha doðuda ve Ceyhun neh-
rinin batýsýnda yer alýyordu. Ýstahrî’ye gö-
re Tohâristan’ýn þehirleri þunlardý: Simin-
cân, Hulm, Baðlân, Seklekend, Vervâlîz,
Arman, Revan, Tâlekan, Sekîmþet, Rûb,
Saray, Âsam, Enderâb, Mezr, Kâh (Mesâ-
lik, s. 275-276). IV. (X.) yüzyýl müelliflerin-
den Kudâme b. Ca‘fer’e göre Merv’den ay-
rýlan iki büyük yoldan birincisi Þâþ’a ve
Türk ülkelerine giderken ikincisi Tohâris-
tan’a doðru uzanýyordu.

Taberî’de Sâsânîler tarihine ait bölüm-
de II. Yezdicerd’in ölümünden (457) son-
ra Ýran tahtýný ele geçirmek amacýyla ya-
pýlan savaþlar sýrasýnda ilk defa Haytal ad-
lý bir topluluktan bahsedilir ve Haytallar’ýn
(Heyâtýle-Akhunlar / Eftalitler) Tohâristan’ý
zaptettiði belirtilir (TârîÅ, II, 82). 557’de
Akhun Devleti, Göktürk ve Sâsânî impa-
ratorluklarýnýn askerî harekâtý sonucu yý-
kýlýnca bölgede ortaya çýkan otorite boþ-
luðunu Batý Göktürk Devleti’nin doldur-
mak istediði anlaþýlmaktadýr. 558 yýlýndan
sonra karýþýklýklarýn baþ gösterdiði Tohâ-
ristan bölgesine Batý Göktürk Devleti yö-
neticileri otoriteyi saðlamak üzere Tong
Þad Tse-ki’yi gönderdi. Böylece Tohâris-
tan’da Batý Göktürk Devleti idaresi baþla-
dý. Çin kaynaklarýnda Tohâristan’da Gök-
türk hâkimiyetine dair haberler arasýnda
Hiuen-Tsang’ýn hâtýratý önemli yer tutar.
630’da bölgeye gelen Budist hacý, Tohâ-

ristan hâkimi Tong Yabgu Kaðan’ýn aðabe-
yi Tardu’yu ziyaret etti. Tohâristan Yabgu-
luðu, Batý Göktürk Devleti’nin hâkimiye-
tinde iken 630’dan sonra karýþýklýk döne-
mine giren bu devlette cereyan eden olay-
lardan dolaylý biçimde etkilendi. 641 yýlý
sonunda Batý Göktürk Hakaný Tu-lu Ka-
ðan, rakibi Yabgu Kaðan’ý Taþkent beyi va-
sýtasýyla ortadan kaldýrýnca Yabgu’nun ta-
raftarý olan Nou-she-pi Türk boylarý yeni
Göktürk kaðanýný tanýmadý ve çoðu To-
hâristan bölgesindeki Türk boylarýnýn ya-
nýna kaçtý. Bu olaya öfkelenen Tu-lu Ka-
ðan düzenlediði seferde Tohâristan’ý aðýr
þekilde cezalandýrdý.

Batý Göktürk Devleti’nin hâkimiyeti dö-
neminde Tohâristan yabgularý Çin Ýmpa-
ratorluðu ile de temaslarda bulundu. Çin
kaynaklarýna göre bunlar, Ou-té devrinde
(618-626) bir defa, Tchen-koan devrinde
(627-649) iki defa Çin sarayýna elçi gön-
derdiler. Tchen-koan döneminde yollanan
elçilerden ilki 635 yýlýnýn beþinci ayýnda,
ikincisi 645 yýlýnýn birinci ayýnda Çin’e git-
ti. Ýkinci elçilik münasebetiyle Çin kaynak-
larý Tohâristan yabgusunun ismini kayde-
der. Cha-po-lo adýný taþýyan bu kiþi muh-
temelen Tardu Yabgu’dan sonra Tohâris-
tan’ýn üçüncü Türk hâkimiydi. Batý Gök-
türk Devleti zamanýnda Tohâristan’dan Çin
Ýmparatorluðu’na 650 yýlýnda bir elçi da-
ha gönderildi. Yine Çin kaynaðýna göre bu
elçi Çin sarayýna günde 150 km. koþabi-
len deve kuþlarý hediye etti. 656-660 yýlla-
rýnda Tohâristan Yabguluðu’nun idarî mer-
kezi bugünkü Kunduz þehrinin güneyinde
yer alan Vervâlîz idi. Yabguluðun 100.000
askerden oluþan bir ordusu mevcuttu. Yer-
leþik hayata geçmeye baþlayan ülke sakin-
leri büyük çapta hayvancýlýk yapmaktaydý.
Ýnanç bakýmýndan Budizm’in ülkede bü-
yük etkisi vardý. 659’dan sonra ülkenin bir
kýsmý Çin Yüe-çi hükümetinin idaresi altý-
na girdi.

Ýslâm ordularýnýn Tohâristan’a I. (VII.)
yüzyýlýn ortalarýndan itibaren geldikleri an-
laþýlmaktadýr. Belâzürî, Basra Valisi Ab-
dullah b. Âmir’in Ahnef b. Kays’ý Tohâris-
tan yöresine gönderdiðini ve Ahnef’in böl-
gede bazý yerleri fethettiðini kaydeder (Fü-
tûh, s. 589). Ahnef b. Kays’ýn bölgeye ge-
liþi, Hz. Osman döneminde 650 yýlý civarýn-
da son Sâsânî Hükümdarý III. Yezdicerd’in
son direniþini kýrmasýnýn ardýndan gerçek-
leþti. Emevîler devrinde Ziyâd b. Ebîh’in
emriyle sahâbî Hakem b. Amr el-Gýfârî ku-
mandasýndaki Ýslâm ordusu Aþaðý Tohâ-
ristan ve Garcistan’a geldi; Ceyhun nehri-
ni geçip Çaganiyân’a kadar ilerledi ve III.
Yezdicerd’den sonra taht iddiasýnda bu-

verilmeyen Natchaba, Benin’e sýðýnmak
zorunda kaldý. Eyadéma’nýn oðlu Faure
Gnassingbé babasýnýn makamýna oturabil-
mek için kendisini meclis baþkaný seçtir-
diyse de muhalefetin karþý çýkmasý üzeri-
ne meclis baþkanlýðýna Natchaba’nýn yar-
dýmcýsý el-Hâc Abbas Bonfoh getirildi. Al-
man sömürgeciliði döneminde Togo’nun
en etkileyici simalarýndan biri Ýmam Ýmo-
ru denilen el-Hâc Ömer b. Ebû Bekir idi ve
bu dönemde ülkede mevcut dört caminin
baþimamý kabul ediliyordu. Modjolobo adýy-
la tanýnan el-Hâc Bukari’nin teblið faali-
yetleri de etkili oldu. Ancak 1946 yýlýnda
bir misyonere karþý yapýlan taþkýnlýk se-
bebiyle tutuklandý ve 1961’de hapishane-
de öldü.

Togo Müslümanlarý Birliði tarafýndan Lo-
mé, Kara, Sokodé, Tchamba, Bafilo, Man-
go, Kpalimé ve Dapaong’da inþa edilen se-
kiz medresenin yaný sýra Arapça ve Fran-
sýzca eðitim veren okullar bulunmaktadýr.
Ayrýca Libya ve Birleþik Arap Emirlikleri’-
nin katkýlarýyla Lomé Ýslâm Kültür Merke-
zi, Ýslâm Kalkýnma Bankasý tarafýndan da
bir Ýslâmî eðitim kompleksi inþa edildi. Ýs-
lâm Konferansý Teþkilâtý’nýn 1974 yýlý Þu-
bat ayýnda Lahor’da, ayný yýlýn haziran ayýn-
da Kuala Lumpur’da yapýlan toplantýlarýn-
da temsil edilen Togo 1997’de Ýslâm Kon-
feransý Teþkilâtý’na resmen üye oldu.
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