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dan þeker kamýþý tarýmýnda çalýþtýrýlmak
üzere getirilen köleler arasýnda bulunan
müslümanlarla Trinidad’da Ýslâm’ýn varlý-
ðý duyulmaya baþlandý. Bu müslümanla-
rýn çoðu Senegal’de yaþayan Mandingo ka-
bilesine mensuptu ve Arapça konuþmak-
taydý. Ýlk getirilen köleler daha çok Port of
Spain þehrinde ikamet etti. 1802 yýlýnda
adalara sevkedilen kölelerin sayýsý 20.000’e
ulaþtý. Bölgede yer alan müslüman köle-
leri özgürlüklerine kavuþturmak amacýy-
la çeþitli kuruluþlar oluþturuldu (Free Man-
dingo Society). 1840’lý yýllarda Hindistan’-
dan getirilen ve þeker kamýþý tarlalarýnda
çalýþtýrýlan anlaþmalý iþçiler arasýndaki müs-
lümanlar adalara gelen ikinci müslüman
grubu meydana getirmektedir. 1881’de
bölgede bulunan Hintli iþçi sayýsý 50.000’e
çýktý. Hindistanlý iþçilerin adalara getirilme-
si XX. yüzyýl baþlarýna kadar sürdü. Bun-
larýn arasýndaki müslümanlar çoðunlukla
Sünnî Hanefî idi; aralarýnda az sayýda Þiî
de vardý. Ýþçilerin genellikle çalýþma süre-
lerinin dolmasýnýn ardýndan ülkelerine dön-
meyip adalara yerleþmeleri sebebiyle 1914-
1921 arasýnda bölgedeki topluluklara Ýs-
lâm’ý öðretmek üzere Hindistan’dan din
adamlarý geldi. 1924 yýlýna kadar Hindis-
tan’dan getirilen çok miktarda Hint kö-
kenli iþçinin yaklaþýk altýda biri müslüman-
dý. Hýristiyanlýðý kabul etmeleri için çeþitli
baskýlara mâruz kalan müslümanlar, bu
baskýlardan ancak ülkenin Ýngiliz sömür-
gesinden ayrýlýp baðýmsýz olduðu 1962 yý-
lýnda kurtulabildi. Hint kökenli müslüman-
lar daha çok Trinidad, Afrika kökenliler ise
Tobago adasýnda yerleþmiþti. Ülkede ay-
rýca Çin’den gelen küçük bir grup müslü-
man yaþamaktadýr.

XIX. yüzyýlýn sonlarýndan itibaren müs-
lüman toplumun ihtiyaçlarýnýn giderilmesi
ve haklarýnýn savunulmasý amacýyla pek çok
teþkilât kuruldu. Ýlk teþkilâtlanma 1883’-
te ülkeye anlaþmalý iþçi olarak gelen Sey-
yid Abdülazîz adlý bir Afganlý ile baþladý.
Seyyid Abdülazîz, sözleþme süresinin dol-
duðu 1893’ten sonra kurduðu Doðu Hindis-
tan Cemiyeti’nin (The East Indian Associ-
ation) baþkanlýðýný yaptý. Birçok caminin
inþasýna öncü olan Seyyid Abdülazîz 1907’-
de Trinidad’a kadý tayin edildi. 1927’de Tak-
viyetü’l-Ýslâm Cemiyeti’ni (Tackveyatul-Is-
lami Association [TIA]) teþkil etti. Ardýn-
dan gelen Ýslâmî kuruluþlarýn en önemlisi
1930’larda oluþturulan ve müslümanla-
rýn % 80’ini temsil eden, yönetim tarafýn-
dan müslümanlarýn resmî temsilcisi ka-
bul edilen Ehl-i sünnet ve’l-cemaat Cemi-
yeti’dir (Anjuman Sunnatul Jamaat Asso-
ciation [ASJA]). Trinidad Muslim League

(TML), Trinidad Islamic Association (TIA)
ve on dört küçük cemaati bir araya geti-
ren The United Islamic Organization diðer
önemli Ýslâmî kuruluþlardýr. Bunlarýn ya-
nýnda Güney Amerika ve Karaibler Ýslâm
Tebliðcileri ile Ýslâmî Vakýf ve Teblið Cema-
ati gibi bölgenin genelinde teþkilâtlanmýþ
cemiyetler de ülkede faaliyet göstermek-
tedir. Ýslâmî gruplar arasýnda siyasî açýdan
en tanýnmýþ olaný ise 1980’lerin ortalarýn-
da Yâsîn Ebû Bekir’in kurduðu Jamaat al-
Muslim’dir (JAM). Örgüt sonradan Ýslâmi-
yet’i seçmiþ, çoðunluðu Afro-Trinidad kö-
kenli müslümanlarý temsil eder. Yâsîn Ebû
Bekir liderliðindeki silâhlý kiþiler 27 Tem-
muz 1990’da parlamentoyu basarak baþ-
bakaný ve bazý devlet yöneticilerini rehin
aldýlar ve bir darbe giriþiminde bulundu-
lar. Ancak bu teþebbüs hükümet kuvvet-
leri tarafýndan bastýrýldý. Bu örgüt daha
sonraki yýllarda da bazý olaylara karýþtý.
Nijerya Fülâni Devleti’nin kurucusu dinî li-
der Osman b. Fûdî (Osman dan Fodio) gele-
neðinin Afro-Trinidad kökenli müslüman-
lar üzerinde büyük etkisi vardýr. Bu sebep-
le ülkede Þeyh Osman b. Fûdî Cemaati (Ja-
ma’at of Shaykh Uthman b. Fudi) adlý bir grup
bulunmaktadýr.

Trinidadlý müslümanlar XIX. yüzyýlýn or-
talarýnda Port of Spain’de bir mektep kur-
dular. Batýlý misyonerler, 1870 civarýnda
ülkede ilk mescidlerin görüldüðünü kay-
deder. 1930’lu yýllarýn baþlarýnda dinî eði-
timin verildiði ilk mektepler açýldý. Ancak
bunlar planlý bir müfredata ve iyi hocala-
ra sahip olmayan gayri resmî okullardý.
Düzenli okullarýn ilki 1930’larýn sonlarýna
doðru Hint kökenli müslümanlar tarafýn-
dan Chaguanas’ta hizmete sokuldu. Müs-
lümanlarýn daha etkin biçimde teþkilât-
lanmasýyla birlikte okul ve cami sayýsý art-
maya baþladý. Günümüzde ülkede 100 ci-
varýnda cami bulunmaktadýr. Bunlarýn %
70’i Anjuman Sunnatul Jamaat Associati-
on, diðerleri Trinidad Muslim League ve
Trinidad Islamic Association’a baðlýdýr. Tri-
nidad’da Ahmediyye tarikatý önemli nü-
fuza sahiptir. Ülkede müslümanlarýn ban-
ka ve þirketleri de vardýr. Trinidad ve To-
bago Devleti müslümanlarýn bazý kutsal
günlerini ve bayramlarýný tanýmaktadýr.
Müslümanlarýn çýkardýðý baþlýca süreli ya-
yýnlar arasýnda The Torch of Islam (The
Islamic Herald), Anjuman Sunnat-ul-Ja-
maat Association’un resmî yayýn organý
Muslim News, Cemâat-i Müslimîn’in ya-
yýn organý Al-Nur, Müslüman Gençler Ce-
miyeti’nin çýkardýðý Al-Naadiyah ve Ýs-
lâm Vakfý’nýn (Islamic Trust) yayýn organý
Muslim Standart sayýlabilir.
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ÿMeral Avcý

II. TARÝH

Avrupalýlar, Trinidad ve Tobago’dan ilk
defa 1498 yýlýnda Kristof Kolomb’un üçün-
cü keþif gezisinde Ýspanyol gemicilerinin
ada sahillerine çýkmasýyla haberdar oldu-
lar. Bu sýrada adalarda Aravak dili konu-
þan çeþitli gruplarla Karaib yerlileri yaþý-
yordu. Trinidad, Ýngilizler tarafýndan iþgal
edildiði 1797 yýlýna kadar Ýspanyol sömür-
gesi halinde kaldý. 1802’den itibaren res-
men Ýngiliz sömürgesi yapýldý. Tobago ada-
sý, iki yüzyýl boyunca birçok defa el deðiþ-
tirerek çeþitli Avrupalý devletlerin, nihayet
1814’te Ýngiliz sömürgeci yönetiminin hâ-
kimiyetine girdi. 1889’da Ýngiliz hükümeti
her iki adayý tek yönetim altýnda topladý.
Trinidad ve Tobago, 1958-1962 yýllarý ara-
sýnda Ýngiltere’nin bölgede baðýmsýz bir fe-
derasyon þeklinde kurduðu The West In-
dies’in bir parçasý oldu. 31 Aðustos 1962’-
de bu federasyondan ayrýlan Trinidad ve
Tobago, Ýngiliz Milletler Topluluðu’na bað-
lý müstakil bir statü kazandý. 1976’da ülke
yeni bir anayasa ile cumhuriyet rejimine
geçti. 1980’de Tobago adasý özerklik için
bazý haklar aldý. 1996’da parlamento ada-
ya daha geniþ bir özerklik tanýyýnca Toba-
go Meclisi adanýn özerk yönetiminden so-
rumlu tek kurum haline geldi.

III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Ýslâm dininin ülkeye giriþi XVIII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýna kadar uzanýr. Atlantik köle
ticareti esnasýnda 1777’de Batý Afrika’-
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da Slavca’nýn deðiþime uðramasýyla yer
eki “itsa”, “itza”ya dönüþmüþtür. Böylece
Trobolitsa “meþe aðaçlý yer, meþelik” an-
lamý kazanýr. Bu ad 900 yýlýndan önce or-
taya çýkmýþ olmalýdýr. Trobolitsa ilk defa
1467’de Stefano Magno tarafýndan zikre-
dilmiþtir. Tripoli’nin günlük konuþma dilin-
de adý hâlâ Trobolitza þeklinde geçer.

Tripoliçe yöresi 1460’ta Osmanlý idare-
si altýna girdi. Arkadya bölgesindeki baþ-
lýca þehir, o zamanlarda antik Tegea’nýn
devamý olup Tripoliçe’nin 12 km. doðusun-
da yer alan Muchli idi. Muchli çok zor ula-
þýlabilen bir yerde kurulmuþtu. Osmanlý
döneminde Tripoliçe büyük bir kasaba ol-
ma sürecine girince Muchli zamanla ter-
kedildi. XVI. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan iti-
baren Tripoliçe büyük bir hýristiyan köyün-
den bir Osmanlý kasabasýna doðru geliþ-
me gösterdi. 1540’lara ait tahrir defterin-
de Tripoliçe’de 234 hýristiyan hânesine kar-
þýlýk sadece yedi müslüman hânesinin bu-
lunduðu belirtilir (BA, TD, nr. 560). II. Se-
lim döneminde (1566-1574) yapýlan tahrir-
de burada giderek artan müslüman ce-
maatine hizmet veren bir cami, bir okul ve
bir hamam kaydedilmiþtir. Bu nüfus müs-
lüman olan yerli Yunan ve Arnavut hýristi-
yanlarla daha da büyüdü (BA, TD, nr. 446,
s. 297). Tripoli ve çevresi baþlangýçta Ar-
gos kadýlýðýna baðlý idi. Daha sonra özellik-
le XVII. yüzyýlda kasabanýn ve köylerinin nü-
fusu arttýðýndan Argos’tan ayrýldý ve müs-
takil bir kadýlýk haline geldi. 1078 (1667-
68) tarihli Rumeli kadýlýklarýna ait resmî
listede buranýn altýncý derece kadýlýk oldu-
ðu belirtilir.

1668 yýlýnýn yaz sonunda Evliya Çelebi
çok müreffeh, çekici ve güzel bir þehir di-
ye nitelendirdiði kasaba hakkýnda geniþ
bilgi verir. Þehir bahçeler ve meyvelikler
arasýnda yer alan taþtan yapýlmýþ, kiremit-
le kaplý binlerce güzel eve sahiptir. Ýki ca-
misi vardý. Bunlardan Çarþý Camii’nin Mo-
ra’da bir benzeri bulunmamaktadýr. Kitâ-
besi bu caminin 1067’de (1657) yapýldýðýný
belirtir. Ahmed Aða tarafýndan inþa etti-
rilen diðer cami ise kubbelidir. Bunlarýn
dýþýnda altý mahalle mescidi, iki medrese,
çocuklar için üç mektep ve iki tekke mev-
cuttur. Ahmed Aða Camii’nin avlusunda-
ki Hüseyin Efendi Tekkesi büyük bir yapý-
dýr; burada gelip geçenlere bol miktarda
yiyecek daðýtýlýr. Tekke Halvetiyye tarika-
týna aittir. Þehirde bir hamam, tüccarlar
için bir han ve seyyahlar için bir misafir
evi vardýr. Evliya Çelebi bu tasvirinin so-
nunda 420 hýristiyan mahallesi bulundu-
ðunu yazar, ancak bunun mahalle deðil hâ-
ne olmasý gerekir. Eðer böyle ise Tripoliçe’-

nin nüfusunun yarýsýndan fazlasýný müs-
lümanlarýn teþkil ettiði düþünülebilir. Ka-
sabanýn deniz seviyesinden yüksekte bir
yerde kurulmasý sebebiyle iklimi yaþama-
ya elveriþlidir, ancak kýþlarý çok soðuk ge-
çer. Bütün nüfus Yunanca (Rumca) konu-
þur ve halký çok misafirperverdir. 1679’da
Bernard Randolph, yanlýþlýkla antik bir þe-
hir olan Megalopolis’le karýþtýrdýðý Trapo-
lizza’yý ziyaret etti. Ona göre burasý Mora
yarýmadasýndaki diðer yerler gibi büyük
deðildir, bununla birlikte bütün Arkadya
bölgesinin en önde gelen mekânýdýr. Ge-
niþ topraklara ve hayvan sürülerine sahip
pek çok zengin Türk Tripoliçe’de yaþamak-
tadýr.

1686’da müttefik hýristiyan devletlerle
yapýlan uzun savaþlar sýrasýnda Venedik or-
dusu Tripoliçe’yi ve bütün Mora’yý Osman-
lýlar’dan aldý. Müslümanlarýn bir kýsmý kaç-
tý, çoðu katledilerek ortadan kaldýrýldý, ev-
leri yakýldý. 1702 tarihli bir Venedik sayýmý
Tripoliçe’nin sadece 274 hýristiyan hânesi-
ne sahip olduðunu, kadýnlar ve çocuklarla
birlikte nüfusun 966’yý bulduðunu belir-
tir. 1127’de (1715) Osmanlý ordusu Vene-
dikliler’i Mora’dan çýkartýnca Tripoliçe ye-
niden Osmanlý idaresine girdi. 1128 (1716)
tarihli yeni tahrir kayýtlarýna göre burada
hepsi hýristiyan olup ispençe ödeyen 664
yetiþkin erkek nüfus mevcuttu. Tahrir he-
yeti Tripoliçe’de daha önce yaþayan müs-
lüman nüfusun mülklerini, evlerini ve bah-
çelerini bulmuþ, bunlarýn “mâmur ve ha-
rap 384 bab” olduðunu kaydetmiþtir (TK,
TD, nr. 24, vr. 143b-146a). Bu rakam, 1686
yýlýndan önce ortadan kaybolan müslüman
nüfusun durumu hakkýnda bir gösterge
teþkil eder. 1718’de Mora’nýn merkezi kýyý-
daki Nauplia’dan (Anabolu) içerdeki Tri-
poliçe’ye taþýnýnca kasaba büyük bir geliþ-
me içine girdi. Mora paþasý, idareciler ve
askerî birimlerden meydana gelen grup-
lar fizikî büyümede rol oynadý.

1132’de (1720) Topal Osman Paþa þehir
merkezinde büyük bir cami inþa ettirdi.
Oðlu Râtib Ahmed Paþa buna bir mektep
ekledi. Cerrâhî þeyhi Yahyâ Þerefeddin
Moravî þehirde Mora’daki Ýslâmî restoras-
yonun odak noktasý olacak bir Halvetî tek-
kesi yaptýrdý. Topal Osman Paþa Camii’-
nin 1657 tarihli Çarþý Camii’nin yeniden in-
þa edilmiþ hali ya da tamamýyla yeniden
yapýlmýþ bir bina olup olmadýðý bilinme-
mektedir. 1153 (1740) yýlý civarýnda Mora
Valisi Elhac Ebûbekir Paþa, Tripoliçe’nin
merkezinde bütün Güney Yunanistan’ýn
en büyük külliyesini yaptýrdý. Bu külliye
kubbeli bir cami, bir medrese, bir mektep,
bir hamam, bir bedesten ve büyük bir han
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ÿRýza Kurtuluþ
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TRÝPOLÝ

(bk. TRABLUSGARP).
˜ ™

– —
TRÝPOLÝÇE

Yunanistan’da
Mora yarýmadasýnda tarihî bir þehir.

˜ ™

Günümüzde Tripoli (Tripolis) adýyla aný-
lan þehir verimsiz daðlýk Arkadya bölge-
sinin en önemli yerleþim merkezidir. Mo-
ra yarýmadasýnýn orta kesiminde denizden
660 m. yükseklikte önemli bir geçiþ yolu
üzerinde yer almaktadýr. Bir þehir olarak
Osmanlý döneminde ortaya çýkmýþ ve özel-
likle XVIII. yüzyýlda önemli bir Ýslâmî mer-
kez haline gelmiþtir. XIX. yüzyýlda kullanýl-
maya baþlanýlan Tripoli (üç þehir) ismi ken-
disinden pek uzak olmayan antik üç þeh-
re (Mantinea, Pallantion ve Tegea) iþaret
etmektedir. Bu isim Slavca olup antik dö-
nemle bir ilgisi bulunmamaktadýr. Daha
önceki devirlerde kullanýlan Trobolitsa adý
muhtemelen eski Slavca Dabr ile yer be-
lirten “ište”den gelmektedir. 900’lü yýllar-


