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ZENGÝ ATA

olduðunu kaydeder. M. Fuad Köprülü’nün
Muînü’l-mürîd müellifi Þeyh Þeref Ho-
ca’nýn Zengi Ata’nýn müridleri arasýnda
yer aldýðýna dair ifadesinin kaynaðý meç-
huldür.

Zengi Ata’nýn kabri bugün Özbekistan’-
da Taþkent’in Zengiata ilçesinin ayný adý
taþýyan köyündedir. Timur tarafýndan in-
þa edilen türbenin yanýna zamanla mes-
cid, minare ve medrese eklenmiþ, daha
sonra bunlar birkaç defa tamir görmüþ-
tür. Türbenin 50 m. kadar yakýnýnda An-
ber Ana’ya ait türbe vardýr. Halkýn ziyaret
ettiði türbe etrafýnda, Zengi Ata bayramý
diye anýlan ve her yýl eylül baþlarýnda icra
edilen bir þenlik geleneði ortaya çýkmýþ-
týr. Bu bayramda halk kutlamalardan bir-
kaç gün önce ve özellikle cuma günü köy-
de toplanýr, köy bir panayýr yerine döner,
kurulan tezgâhlarda yiyecek ve içecek-
lerin yaný sýra bayrama özgü deðiþik kaf-
tanlar da satýlýrdý. Bu arada býçak ve kýlýçla
gösteri yapanlara, Hz. Peygamber ve onun
dönemiyle ilgili çeþitli hikâyeler anlatanla-
ra rastlanýr, derviþ kýlýklý insanlar Zengi Ata
kabrinde dua okuyuculuðu yapardý. 1873’-
te Orta Asya’da seyahat eden Eugene
Schuyler’in de izlediði bu bayram, Ruslar’ýn
Orta Asya’ya hâkim olmasýndan sonra dinî
yapýsýný yitirmeye baþlamýþ ve zamanla
unutulup tarihe karýþmýþsa da Zengi Ata’-
nýn kabri Özbekistan’da hâlâ önemli bir
ziyaretgâhtýr.
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Doðu Afrika’da ada ve burada
XVIII-XX. yüzyýllarda

hüküm süren sultanlýk.

I. TARÝH
II. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

˜ ™

Doðu Afrika sahiline yakýn Tanzanya açýk-
larýnda Unguja (Zengibar) ve Pemba adlý
iki büyük ada ile çevredeki küçük adalar-
dan oluþur. Aslý Farsça olan Zengibâr’a (zen-
ciler sahili) Arapça’da Zencibâr (Berrü’z-

Hârizm’de vefatý üzerine tâziye için o böl-
geye gittiðinde þeyhinin dul kalan eþi An-
ber Ana ile evlenmek istedi. Anber Ana
önceleri buna rýza göstermediyse de Zen-
gi Ata’nýn bir kerameti üzerine kabul et-
ti. Zengi Ata ardýndan Taþkent’e döndü.
Rivayete göre Zengi Ata çobanlýk yapar-
ken dört gençle karþýlaþmýþ, medrese tah-
sili görmüþ olan bu gençlerin tasavvuf yo-
lunda bir mürþid aradýklarýný öðrenince on-
lara kendisine intisap edebileceklerini söy-
lemiþ, gençlerden ikisi hemen, diðer ikisi
de biraz tereddütten sonra ona intisap et-
miþtir. Bunlar tasavvufî eðitimlerini Zen-
gi Ata’nýn yanýnda tamamlayýp hilâfet alan
Uzun Hasan Ata, Seyyid Ata, Sadr Ata ve
Bedr Ata’dýr. Zengi Ata’nýn Seyyid Ata ve
Sadr Ata’yý halký Ýslâm’a davet etmek üze-
re Deþtikýpçak bölgesine gönderdiði, onla-
rýn irþadýyla o dönemde Altýn Orda hüküm-
darý olan Özbek Han’ýn halktan 70.000 ki-
þiyle birlikte Ýslâmiyet’i kabul ettiði nakle-
dilir. ƒazînetü’l-a½fiyâß gibi kaynaklarda
Zengi Ata’nýn 656 (1258) yýlýnda vefat et-
tiði kaydedilmektedir. Özbek Han 713’te
(1313) tahta geçtiðine göre Zengi Ata bu
ihtidâ olayýndan (720/1320) çok önce ve-
fat etmiþtir. Necmeddîn-i Kübrâ’nýn (ö.
618/1221) Zengi Ata’ya asâ ve seccade
gönderdiði, bu hediyeleri tasavvuf yolun-
da bir süre daha çalýþmasý gerektiði þek-
linde yorumlayan Zengi Ata’nýn kemale
erdiðini belirtmek için asâyý kýrdýðý riva-
yet edilir. Zengi Ata’nýn Ahmed Yesevî ve
Hakîm Ata gibi hikmet tarzýnda tasavvu-
fî þiirler söylediði anlaþýlmaktadýr. Ancak
onun þiirlerinden sadece bir tanesi gü-
nümüze ulaþabilmiþtir. Taþkent’teki Bî-
rûnî Þarkiyat Enstitüsü Kütüphanesi’nde
Yesevî hikmetlerini ihtiva eden iki mec-
mua içinde bu hikmeti bulunmaktadýr (nr.
11367, vr. 92b; nr. 12308, vr. 109a-110b).

Zengi Ata’nýn birinci halifesi Uzun Ha-
san Ata medrese ilimlerinden özellikle usul
derslerindeki maharetinden dolayý Usullük
Hasan Ata adýyla da bilinir. Semerkant’ta
ona nisbet edilen bir mezar vardýr. Zengi
Ata’nýn ikinci halifesi Seyyid Ata, Hârizm
bölgesine yerleþip halký irþadla meþgul ol-
muþ, yerine geçen oðlu Abdullah Zerbahþ,
Buhara’ya göç etmiþtir. Yesevî þeyhlerin-
den Ýsmâil Ata’nýn Seyyid Ata’dan feyiz al-
dýðý söylenir. Zengi Ata’nýn üçüncü halife-
si Sadr Ata, Taþkent yakýnlarýnda irþadda
bulunmuþ, kendisinden sonra devam eden
Yesevî kolu Mâverâünnehir’de uzun süre
etkinliðini göstermiþtir. Bedr Ata’nýn irþad
faaliyetleri hakkýnda ise bilgi yoktur. Rý-
zâ Kulý Han, Türkmen bölgesinde yaþayan
Adun Ata’nýn da Zengi Ata müridlerinden
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verimli araziler elde etti. Adalarda baþlan-
gýçta Araplar önemli bir nüfusa sahipken
Þîrâzîler denilen melez toplum, âzatlý kö-
leler ve kýtadan devamlý getirilen Afrika
kökenlilerin sayýsýnýn giderek artmasýyla
çoðunluk konumlarýný kaybettiler. 1948’-
de Zengibar ve Pemba’nýn toplam nüfusu
264.162 kiþiydi, bunun 44.560’ý (% 16,9)
Arap asýllý idi. 148.400’ü Þîrâzî, 51.460’ý
Afrika yerlisi, 15.211’i Hintli, 3267’si Ko-
morlu, 296 Avrupalý ve diðer milletlerden
287 kiþi yaþamaktaydý. 1964 yýlýndaki dar-
be sýrasýnda Arap nüfusun önemli bir kýs-
mý katledildi veya ülkeyi terketti (aþ.bk.).
Zengibar’da halkýn geçiminde eskiden ol-
duðu gibi yine karanfil, hindistan cevizi,
tarçýn, biber gibi baharat aðýrlýklý yer tut-
maktadýr, son yýllarda turizm de önemli
gelir kaynaklarý arasýna girmiþtir.

I. TARÝH

Milâttan sonra 50 yýlýnda yazýlan The
Periplus Maris Erythraei adlý kitapta
(Princeton 1966) ada Menuthias olarak
isimlendirilir, Pemba veya Mafia adasýn-
dan bahsedilirken Zengibarlýlar yerli ida-
recilerinin emri altýnda “uzun bir adada
yaþayanlar” diye anýlýr. VIII. yüzyýla kadar
bazý Yunan ve Latin kaynaklarýnda yer
alan “zenc” kelimesi gibi yüzeysel bir ad-
landýrma dýþýnda bu ada topluluðuyla il-
gili bilgiye rastlanmamaktadýr. Mýsýrlýlar’ýn
milâttan 2000 yýl kadar önce Doðu Afrika
sahilleriyle ilgilendikleri ve Kýzýldeniz üze-
rinden buraya ticaret gemileri gönderdik-
leri bilinmektedir. IV. yüzyýldan itibaren
Sâsânîler’in de bu sahillere ulaþtýklarý ve
özellikle Yemen’de hâkimiyet kurduktan
sonra bölgeye karþý ilgi duyduklarý anla-
þýlmaktadýr. Ýslâm öncesi dönemde Arap-
lar ticaret amacýyla Doðu Afrika sahilleri-
ne gitmiþ ve bazýlarý buralara yerleþip yer-
li halkla kaynaþmýþtýr. Sevâhilî dilinde yazý-
lan ve 1810’da bir nüshasýna ulaþýlan Pa-
te Tarihi ve Lamu Tarihi’ndeki bilgilere
göre müslümanlar ilk defa, Emevî Halife-
si Abdülmelik b. Mervân’ýn (685-705) Do-
ðu Afrika’da bir emirlik kurmaya niyet et-
mesi üzerine gelmiþlerdi. Abdülmelik b.
Mervân, Uman’da Ezd kabilesinden Süley-
man ve Saîd el-Cülendî kardeþler kuman-
dasýnda buraya yolladýðý Araplar’a Pate,
Melindi, Zengibar, Mombasa, Lamu ve Kil-
ve þehirlerini tesis ettirmiþtir. Diðer ba-
zý kaynaklara göre ise bu þehirlerin halký,
Emevî Valisi Haccâc b. Yûsuf’tan kaçarak
buralara sýðýnan Hâricîler’den olup artan
Emevî baskýsýndan kurtulmak istemiþler-
di (Semîha Ýbrâhim Muhammed, s. 38).
Abbâsî Halifesi Hârûnürreþîd döneminde

(786-809) Pemba ve Zengibar dahil diðer
adalarda da çok sayýda þehir kurulduðu
yönünde rivayetler mevcuttur. Zengibar
þehrinde VIII ve IX. yüzyýllara ait biri taþ,
diðeri ahþap iki cami kalýntýsý üzerine X.
yüzyýlda inþa edilen ve XX. yüzyýldaki arke-
olojik kazýlarla ortaya çýkarýlan yetmiþ kiþi-
lik cami sadece Doðu Afrika’da deðil bü-
tün Sahrâaltý Afrikasý’nda inþa edilen en
eski tarihli eserdir. 1865’te Unguja Ukuu
merkezindeki kazýlarda bulunan dinarlar-
dan bir tanesi milâdî 797 yýlýna aittir.

Doðu Afrika’ya müslümanlarýn ikinci
önemli göçü 957 yýlýnda Hasan b. Ali eþ-
Þîrâzî’nin Ýran’dan oðullarý ve maiyetiyle
birlikte bölgeye gelmesiyle baþladý. Þîrâ-
zî, deniz yoluyla Tanzanya’nýn güneyinde
Kilve’ye giderek orayý merkez edindi. Da-
ha sonra Zengibar ve Pemba dahil Mo-
zambik kýyýsýndaki Süfâle’ye kadar sahil-
deki bütün adalarý kendisine baðladý. Söz
konusu sultanlýk (Devletü’z-Zenc) Afrika’nýn
bu bölgesindeki müslümanlarýn kurduðu
ilk devlet olarak gösterilmekte ve Zengi-
barlýlar da kökenlerini bu döneme kadar
götürmektedir. Yâkut, Zenc kralýnýn ika-
metgâhý olan Lencûye adlý büyük bir ada-
dan söz eder ki (Mu£cemü’l-büldân, V, 27)
bu yer Sevâhilî dilinde bugün dahi Unguja
denilen Zengibar adasýdýr. XVI. yüzyýlda
kaleme alýnan Kitâbü’s-Selve fî aÅbâri
Kilve adlý esere göre Kilve’ye ilk gelenler
Þîrâzîler olup buraya hükmedenler arasýn-
da çýkan mücadeleler neticesinde onlar-
dan birinin Zengibar’a giderek orada kendi
devletini kurduðu ve zaman zaman onun-
la Kilve hâkimi arasýnda çekiþmeler olduðu
kaydedilir (Saîd b. Ali el-Mugýrî, s. 107-
108, 116, 125-126). Zengibar’ýn güneyin-
deki Kizimkazi’de bulunan 1 Zilhicce 500
(24 Temmuz 1107) tarihli kitâbe ve mih-
rap burada bir caminin varlýðýný göster-
mekte, mahallî sözlü tarih bilgileri ve bu-
lunan diðer taþ kitâbelerden hareketle Ki-
zimkazi’de bir sultanlýðýn hüküm sürdü-
ðü anlaþýlmaktadýr. Müslümanlarýn bölge-
ye üçüncü büyük göçü, Uman taraflarýn-
dan gelen Süleyman b. Süleyman b. Mu-
zaffer en-Nebhânî öncülüðünde XIII. yüz-
yýlýn baþýnda gerçekleþti. Önce Pate ada-
sýna gelen Süleyman’ýn buranýn Ýshak ad-
lý emîrinin kýzýyla evlendikten sonra taht
kendisine býrakýlýnca giderek güçlendirdi-
ði Benî Nebhân hânedaný bir süre bütün
Doðu Afrika’ya hükmetti. Araplar’ýn böl-
geye ilgisi aralýksýz devam etti ve sonraki
asýrlar boyunca hemen her ada müstakil
bir hânedana dönüþtü. Ardýndan burada
Portekizliler etkili olmaya baþladý.

Portekiz dönemi hakkýnda Zengibar kay-

Zenc), Avrupa dillerinde Zanzibar denilir.
Ýngiliz sömürgeciliði döneminde koptuðu
kara tarafýna 1964’te yeniden baðlanan
Zengibar, Pemba adasý ve etrafýndaki kü-
çük adalarla birlikte halen idarî bakýmdan
Federal Tanzanya Devleti’nin bir kýsmýný
teþkil eden otonom bir bölgedir. Bu ada-
lardan Tumbatu dýþýndakiler meskûn de-
ðildir ve yalnýz balýkçýlarla turistlerin uð-
radýðý yerlerdir. Kuzeyden güneye uzun-
luðu 108 kilometreyi aþan, batýdan doðu-
ya geniþliði en fazla 45 kilometreyi bulan
Unguja, Tanzanya sahilinin 37 km. açýðýn-
da yer alýr. Zengibar’ýn yüzölçümü 2650
km², nüfusu 2002 sayýmýnda 981.754 idi.
2012 yýlýnda nüfus 1.200.000’i geçmiþtir ve
çoðunluðu Unguja adasýnda yaþamakta-
dýr. Unguja’nýn merkezi olan baþþehir Zen-
gibar (403.670) dýþýnda diðer önemli þehir-
leri Pemba adasýnda merkez Chake Cha-
ke (42.200), Wete (32.600) ve Mkoani’dir
(20.000). Ülke üçü Unguja ve ikisi Pem-
ba’da olmak üzere beþ idarî bölgeye, her
bölge de ikiþer ile ayrýlmýþtýr. Zengibar ve
Pemba adalarýnda yerli Bantu kökenliler
ve Arap yarýmadasýndan gelen Araplar’ýn
yanýnda, X. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda maiye-
tiyle birlikte Ýran’dan bölgeye göç eden
Hasan b. Ali eþ-Þîrâzî’ye nisbetle Þîrâzîler
diye anýlan grup, Endonezya ve Hindis-
tan’dan gelen çok farklý etnik unsurlar-
dan meydana gelen güçlü bir melez nü-
fus yaþamaktadýr. Yerliler Araplar’dan da-
ha önce adaya yerleþtiði ve Ýslâm’ý kabul
ettiði için onlarla rahat anlaþýp birlikte
yaþamýþtýr. Ýçlerinden kültür seviyesi yük-
sek olanlara “ustaarabu” (Arap medeniyeti-
ne mensup olan) denilmekteydi. Ýranlýlar’ýn
Ýslâm’dan önce bölgeye gelip yerleþtikle-
rine dair bilgiler mevcuttur. Hintliler’in bu
adalarda XVI. yüzyýldaki Portekiz iþgalin-
den önce de varlýklarý bilinmektedir. Uman
Sultanlýðý devlet merkezini 1840’ta Zengi-
bar’a taþýyýnca Hindistan bölgesinden çok
sayýda müslüman ve Hindu tüccar bura-
ya gelip yerleþti. XVI. yüzyýlda Portekizli-
ler’in hýristiyan Habeþ Krallýðý’ný destekle-
mek maksadýyla geldikleri dönemde müs-
lüman Harar Emîri Ahmed Gran’a yardý-
ma gelen Hadramutlu Þâtirî ve Cemâlül-
leyl ailelerine mensup Araplar daha sonra
Doðu Afrika sahillerini ve aralarýnda Zen-
gibar’ýn da bulunduðu adalarý yurt edin-
diler. Yerli kadýnlarla evlenip birbirlerine
kaynaþtýklarý gibi Sevâhilî dilini de konuþ-
ma dili olarak benimsediler. Bû Saîd hâ-
nedaný 1840 yýlýnda pâyitahtý Zengibar’a
taþýyýnca Arap yarýmadasýnýn farklý bölge-
lerinden çok sayýda Arap buraya göç edip
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hükmeden Nebhânîler’in ardýndan Ya‘ru-
bîler’den Nâsýr b. Mürþid, Rustâk’ta Ýbâzýy-
ye imamý seçilerek (1024/1615 veya 1034/
1624) Ya‘rubîler (Yeâribe) hânedanýný kur-
du; Uman’da iktidarýný kuvvetlendirirken
deniz ticaretine önem verdi. Hint Okyanu-
su sahillerinde etkinliðini arttýrdý. Ancak
1702-1728 yýllarýnda kabileler arasýnda de-
vam eden iç savaþlar sonrasýnda Ya‘rubî
hânedaný zayýfladý, Doðu Afrika’daki nü-
fuzu da bundan olumsuz yönde etkilen-
di ve Maskat ile Zengibar arasýndaki irti-
bat koptu. Nâsýr’ýn halefi I. Sultan b. Seyf
(1640-1680) Pemba ve Zengibar adalarýný
Portekiz istilâsýndan kurtarmak için gi-
riþimlerde bulunduysa da baþarýsýz kal-
dý. Fakat oðlu I. Seyf b. Sultan zamanýnda
(1692-1711) Mombasa, Kilve ve Pemba’-
nýn Portekizliler’den alýnmasýyla müslü-
manlarýn Doðu Afrika’daki en kalýcý ve en
uzun ömürlü iktidarlarýnýn yolu açýldý. Ar-
dýndan Zengibar, Ya‘rubîler ile XVII. yüz-
yýlýn sonlarýndan 1837 yýlýna kadar Mom-
basa’da hâkim olan Basra körfezi ve Uman
asýllý Mezrûîler arasýndaki hâkimiyet mü-
cadelesine sahne oldu. Bir taraftan rakip
hânedanlarla mücadele diðer taraftan ken-
di içlerindeki hâkimiyet mücadelesi Ya‘ru-
bîler’i zayýflattý; nihayet II. Seyf b. Sultan’ýn
ölümü üzerine Suhâr valisi olan damadý
Bû Saîd ailesinden Ahmed b. Saîd, Uman
sultanlýðýna geldi (1156/1743) ve Ya‘rubî-
ler hânedaný ortadan kalktý.

Bû Saîd hânedanýnýn kurucusu Ahmed
b. Saîd, Doðu Afrika ile kopan baðlarý ye-
niden kurmaya çalýþtý. Uman’da Ýranlýlar’a
karþý verdiði mücadelede Osmanlý Devle-
ti tarafýndan desteklendi. Onun torunlarý
Saîd b. Sultan ve kardeþi Sâlim Uman’ý bir-
likte yönettikleri dönemde hânedanýn hâ-

kimiyetini Afrika sýnýrlarýna kadar geniþ-
lettiler. Sâlim 1821’de ölünce devleti tek
baþýna yöneten Saîd, zamanýný Maskat ile
sultanlýðýn Doðu Afrika’daki merkezi Zen-
gibar arasýnda geçirmek durumunda kal-
dý. Nihayet 1837’de Mombasa’yý ele geçi-
rip Mezrûî hânedanýný yýktýktan sonra Zen-
gibar’a yerleþti. Böylece bölge tarihinde
büyük önem taþýyan ve sýnýrlarý kuzeyde
Mogadiþu’dan güneyde bugünkü Tanzan-
ya’ya ulaþan, kýyýya yakýn Lamu, Pate ve
Pemba adalarýný da içine alan Zengibar
Sultanlýðý meydana geldi. Saîd b. Sultan
bölge üzerinde siyasî ve ticarî emelleri
olan Amerika Birleþik Devletleri, Ýngiltere,
Fransa ve diðer ülkelerle antlaþmalar ya-
parak ülkede istikrar ve refahý saðladý.
Zengibar, Doðu Afrika’nýn baþlýca ticaret
merkezi haline geldi. Ülkesi için önemli bir
ekonomik kaynak olan köle ticaretinin ya-
saklanmasý konusunda Ýngiltere’nin bas-
kýlarýna karþý koyamadýysa da bu yasaðýn
uygulanmasýný uzun bir zamana yayarak
fildiþi ve kereste ticareti, bugün de öne-
mini koruyan karanfil üretimi gibi diðer
bazý kaynaklar buldu. Saîd’in ardýndan ye-
rine geçen oðlu Mâcid b. Saîd ile Maskat’-
taki kardeþi Süveynî arasýndaki hâkimiyet
mücadelesi, Ýngilizler’in araya girmesiyle
Uman Sultanlýðý’nýn iki kardeþ arasýnda
bölünmesiyle sonuçlandý (1861); bu du-
rum ertesi yýl bir Ýngiliz-Fransýz deklaras-
yonuyla tanýndý. Mâcid, babasýnýn köle ti-
caretini yasaklayan ferman ve antlaþma-
larýný iptal etmek istediyse de Batýlýlar’ýn
tepkileri üzerine bunu baþaramadý. Mâ-
cid’in ölümü üzerine, daha önce ona kar-
þý Süveynî ile birlikte mücadele veren ve
Bombay’a sürgüne gönderilen (1859) kar-
deþi Bergaþ tahta geçti (1870-1888). Ba-
týlý ülkelerin, köle ticaretini tamamen ya-
saklama bahanesiyle uluslar arasý baský-
larý arttýrarak Zengibar ve çevresini ablu-
ka altýna alýp bölgedeki topraklarý hâkimi-
yet alanlarýna katmaya baþladýklarý bu dö-
nemde Osmanlý Devleti de Zengibar’la il-
gilenmeye çalýþtý. Bergaþ b. Saîd’in 1878’-
de hac için Hicaz’a gideceði haberleri ula-
þýnca II. Abdülhamid, Hicaz valisine sul-
tanýn en iyi þekilde aðýrlanmasý için tâli-
mat verdi ve birinci dereceden Mecidiye
niþaný gönderdi. Ancak Bergaþ hacca gide-
meyince Hicaz vilâyetinin önde gelen me-
murlarýndan Emin Bey geçici elçi olarak
tayin edilip niþan kendisine ulaþtýrýldý. Ber-
gaþ’tan sonra oðlu Halîfe tahta geçti; II.
Abdülhamid, Þükrü Bey’i elçi göndererek
tebriklerini bildirdi (1889). II. Abdülhamid
ayný yýl Zengibar hakkýnda gerekli bilgile-

naklarýnda yeterli bilgi bulunmazken sö-
mürge kaynaklarý oldukça zengin bilgiler
içerir. Vasco da Gama 1499’da Hindistan’-
dan dönerken Zengibar’a da uðramýþtý.
Avrupalýlar’ýn bu ilk temasýndan dört yýl
sonra Portekiz donanmasýnýn adayý iþgal
ettiði, 1528’de Nuno da Cunho’nun donan-
masýnýn buraya uðradýðý kaydedilmektey-
se de bunlarýn adada kalýcý bir ticaret nok-
tasý kurup kurmadýklarý bilinmemektedir.
1530 yýlýnda Rui Lourenço Ravasco adayý
abluka altýna alarak bombalayýnca Zengi-
bar 130, Kilve 1000 ve Pate adasý 100 mis-
kal haraç ödemeyi kabul etti. XVI. yüzyý-
lýn sonunda Hint Okyanusu’ndaki donan-
manýn komutaný Francisco d’Almeida’nýn
kumandanlarýndan Joao Homere, Zengi-
bar’ý kesin olarak iþgal etti. Bazý Portekiz-
liler adada yaþamaya baþladý ve kumaþ,
inci, demir, fildiþi, amber ticaretiyle uð-
raþtý. Portekiz sömürgeciliði döneminde
adaya birçok meyve aðacý dikildi. Porte-
kizliler bir dönem Hint Okyanusu’nda ken-
di dillerini Arap harfleriyle yazýp ortak bir
dil oluþtursalar da bu dil Ýngilizce’nin böl-
gede hâkimiyet kurmasýyla ortadan kalktý.
Portekiz istilâsýnýn nihayet bulduðu 1698’-
de Zengibar, Fâtýma bint Yûsuf el-Alevî
tarafýndan yönetiliyordu. Bu hükümdarýn
yerine oðlu Hasan geçti ve adadaki tarihî
þehri imar etti.

Arap yarýmadasýnda Hâricîler’le Emevî-
ler arasýnda baþlayan mücadele ardýndan
baþka bölgelere de geçti. Erken dönem-
de Güney Arabistan’da Ýbâzîliði yayan Cü-
lendâ b. Mes‘ûd’dan sonra Vâris b. Kâ‘b
el-Harûsî ve Gassân b. Abdullah el-Yah-
medî’nin imâmeti zamanýnda (IX. yüzyýl)
Uman, Ýbâzýyye davetinin merkezi haline
geldi. Bir süre Doðu Afrika sahillerine de
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ce bu þehirde Pere-Lachaise Mezarlýðý’nda
Osmanlýlar’a tahsis edilen kýsma defnedil-
di. Ýngilizler 1913’te Zengibar’ý tamamen
sömürge haline getirdiler. Bu dönemde
Zengibar Sultanlýðý’ný temsil eden son üç
hânedan mensubundan Süveynî’nin toru-
nu Halîfe b. Harûb (1911-1960), Bû Saîd
ailesi adýna tahtta en uzun süreli kalan
sultan oldu. Vefatýnýn ardýndan sultan olan
Abdullah b. Halîfe üç yýl, son sultan olarak
tahta geçen oðlu Cemþîd b. Abdullah ise
12 Ocak 1964 tarihindeki darbeyle tah-
týndan indirilinceye kadar Zengibar’da bu
sultanlýðý temsil etti (ayrýca bk. BÛ SAÎD
HÂNEDANI).

Zengibar’da Ýngiliz yönetimine karþý ilk
siyasî yapýlanmalar üyelerinin çoðu Arap
kökenli olan Arap Derneði ile (Arab Asso-
ciation, 1901) baþladý. Sayýca az olmakla
birlikte ekonomik bakýmdan gittikçe güç-
lenen Hintliler 1914’te Hint Derneði’ni (In-
dian Association) kurdular. Afrika yerlile-
ri ve Þîrâzîler daha geç tarihlerde dernek
kurabildiler. 1934’te Afrika Derneði (Afri-
can Association), 1939’da Þîrâzî Derneði (Shi-
razi Association) faaliyete geçti. 1955’te Zen-
gibar Sultaný Tebaasý Millî Partisi (National
Party of the Subjects of the Sultan of Zanzibar)
teþkil edildiyse de bir yýl içinde Arap Der-
neði’ne üye kiþilerin eline geçti ve 1956’-
da Zengibar Millî Partisi (Zanzibar National
Party) adýný aldý. 1957’deki seçimlerde Af-
rikalý yerlilerle Þîrâzîler bir araya gelip Af-
ro-Þîrâzî Partisi (Afro-Shirazi Party) adýyla
bir siyasî hareket oluþturdular. Fakat Arap
Derneði finans kaynaklarý ve yetiþmiþ ele-
man bakýmýndan daha güçlü olduðu için
seçimleri Zengibar Millî Partisi kazandý. Bu
arada Pemba adasýnda Zengibar ve Pem-
ba Halk Partisi (Zanzibar and Pemba Peop-
le’s Party) yeni bir siyasal yapýlanma ola-

rak yerini aldý. Sömürge karþýtý hareketler
giderek arttý. 1963’teki ikinci seçimde Af-
ro-Þîrâzî Partisi % 54 oy almakla birlikte
sadece on üç milletvekili çýkarabildi; bu-
na karþýlýk toplam % 46 oy alan partiler-
den Zengibar Millî Partisi on iki ve Zengi-
bar ve Pemba Halk Partisi altý milletveki-
liði kazandý, ikisi anlaþýp on sekiz milletve-
kiliyle koalisyon hükümeti kurdu. Bu ara-
da Abdurrahman Muhammed, Babu Üm-
met Partisi’ni (Ummah Party) kurdu. Zen-
gibar Sultanlýðý 10 Aralýk 1963 tarihinde,
monarþiye dayalý anayasasýyla baðýmsýzlý-
ðýný kazanmasýnýn üzerinden henüz bir ay
geçmiþken, 12 Ocak 1964’te muhalefet-
teki Afro-Þîrâzî Partisi’nin Pemba adasýn-
daki sekreteri, Ugandalý hýristiyan John
Okello adlý eski bir polis memurunun ön-
cülüðünde gerçekleþtirilen ihtilâlle yýkýl-
dý. Sultan Cemþîd b. Abdullah ve Baþba-
kan Muhammed Shamte Hamadi Sey-
yid adayý terketti, Zengibar’ýn önde gelen
þahsiyetleri öldürüldü, Araplar büyük bir
katliama uðradý. Köylerinin tamamý yýkýl-
dý, asýrlardýr burada yaþayan halk adalar-
dan Uman’a gitmek üzere kovuldu. Evle-
ri, iþ yerleri yaðmalanýp bütün mallarýna
el konuldu. Bütün araziler devletleþtirile-
rek 27.000 hektar halka daðýtýldý. Böylece
200 yýllýk Umanlý Araplar’ýn hâkimiyeti-
ne tamamen son verilmiþ oldu. Baskýlarla
Zengibar’ý terke zorlanan Araplar’ýn sayý-
sý 15.000’i geçti. Adalarda bütün zorluk-
lara raðmen 25.000-27.000 arasýnda bir
Arap nüfus kaldý.

Bu ihtilâl sultanlýða muhalif olanlarý ikti-
dara taþýdý ve 12 Ocak 1964 tarihinde Zen-
gibar Halk Cumhuriyeti ilân edildi. Ümmet
Partisi’nin desteðini alan Afro-Þîrâzî Par-
tisi Baþkaný Abeid (Obeid) Amani Karume
(Ubeyd Emânî Kerûmî) Zengibar Ýhtilâl Mec-

rin edinilmesi için Beyrut Ticaret Mahke-
mesi reisi Abdülkadir Efendi’yi Zengibar’a
yolladý. Batýlý devletlerin büyük rahatsýz-
lýk duyduðu Osmanlýlar’ýn bu ilgi ve deste-
ði sýnýrlý kalýrken Zengibar ve çevresinde
Almanya, Fransa ve Ýngiltere’nin nüfuzu
giderek arttý. Zengibar Sultanlýðý’nýn hâ-
kimiyet alaný daraldý; bu süreç nihayet,
1890’da Almanya ile Ýngiltere arasýnda im-
zalanan Helgoland-Zanzibar Antlaþmasý’yla
Zengibar’ýn Ýngiliz sömürge yönetiminin
merkezi yapýlmasýyla sonuçlandý.

XVI ve XVII. yüzyýllarda Portekiz sömür-
gesi olan Zengibar böylece iç iþlerinde ba-
ðýmsýz kalmakla birlikte dýþ iþlerinde yet-
kileri elinden alýnarak Ýngiltere’nin himaye-
sine býrakýldý. 1892’de General Lyold Mat-
hews buraya yönetici tayin edildi. Ber-
gaþ’ýn ardýndan yerine kardeþi Halîfe b.
Saîd (1888-1890) ve ardýndan bir diðer kar-
deþi Ali b. Saîd (1890-1893), onun da ölümü
üzerine yeðeni Hamed b. Süveynî (1893-
1896) geçti. Hamed b. Süveynî ölünce Hâ-
lid b. Bergaþ sarayý ele geçirip tahta otur-
mak istedi. Bu geliþmeyi çýkarlarýna uy-
gun bulmayan ve Bergaþ’ýn yeðeni Hamûd
b. Muhammed’i sultan yapmak isteyen Ýn-
giltere ile Hâlid arasýnda ciddi bir deniz
savaþý ihtimali doðdu; Ýngilizler’in açtýðý
ateþle Beytülhakim Sarayý yýkýldý. Bunun
üzerine Hâlid bir gün önce oturduðu tah-
týndan ayrýlýp Alman konsolosluðuna sýðýn-
dý. Hamûd b. Muhammed (1896-1902) tah-
ta oturdu ve yeni barýþ antlaþmasýný im-
zaladý. Ýngilizler onun oðullarýndan Ali’yi
Londra’ya götürerek eðitimini Ýngiltere’-
de almasýný saðladýlar. Babasýnýn ölümün-
den sonra tahta geçen Ali b. Hamûd, Ba-
tý geleneklerini adalara getirmeye çalýþ-
tý. 1907’de Ýstanbul’u ziyaret etti. 1911’de
tahttan feragat edip 1918’de Paris’te ölün-
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parti arasýnda rekabet yaþanmaktadýr.

II. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Ýslâmiyet Doðu Afrika’da, ticarî faali-
yetler ve Arap yarýmadasýnýn yanýnda Ýran’-
dan ve diðer bölgelerde baský gören Þiî ve
Hâricî gruplarýn göçleri vasýtasýyla yayýldý,
Zengibar ve çevresi bunda merkezî rol oy-
nadý. Bû Saîd hânedanýndan Saîd b. Sul-
tan, Zengibar adasýný devletin merkezi ya-
pýnca mensup bulunduðu Hâricîliðin Ýbâ-
zýyye kolu burada yayýlma imkâný buldu.
Saîd b. Sultan ve oðlu Mâcid b. Saîd za-
manýnda baþkadýlýk yapan Muhammed b.
Ali el-Münzirî ve ondan sonra kadýlýk ma-
kamýna gelen oðlu Ali b. Muhammed el-
Münzirî (1866-1925), Bergaþ b. Saîd za-
manýnda kadý ve müftü olan Yûsuf b. Nâ-
sýr el-Harûsî tanýnmýþ Ýbâzî âlimleridir. Sul-
tan Bergaþ’ýn özel ilgisini kazanan bir Ýbâ-
zî âlimi de Ali b. Hamîs el-Bervânî’dir. 1841-
1870 yýllarýnda kadýlýk yapan Þâfiî âlimi
Muhyiddin b. Þeyh b. Abdullah el-Kahtâ-
nî ayný zamanda bir þair olup bölgeyi XIX.
yüzyýlýn ortalarýnda gezen Ýngiliz seyyahý Sir
Richard Francis Burton kendisini ziyare-
tinde ilmine hayran kalmýþtý. Saîd b. Sul-
tan ve oðlu Mâcid b. Saîd zamanýnda Zen-
gibar’da kadýlýk yapan bir Þâfiî âlimi de
Komor’da doðup orada yetiþen Ahmed b.
Saîd el-Alevî’dir.

Zengibar’ýn önde gelen Hadramut asýl-
lý Þâfiî âlimlerinden Ahmed b. Ebû Bekir
b. Sümeyt (ö. 1925), Sultan Bergaþ zama-

nýnda Zengibar’da iki yýl kadýlýk görevinde
bulunduktan sonra Ýstanbul’a gitti ve ora-
da yine Hadramut asýllý Fâzýl Paþa diye ta-
nýnan Seyyid Fazl b. Alevî b. Sehl’den ders
aldý. Bir süre Ezher’de de öðrenim gör-
dükten ve hac farîzasýný ifa ettikten son-
ra Zengibar’a döndü, hayatýnýn sonuna
kadar kadýlýk görevini yürüttü. Abdülazîz
b. Abdülganî el-Ganî el-Emevî (ö. 1896) ilk
defa Saîd b. Sultan döneminde Kilve’ye ka-
dý tayin edildi, ardýndan bu görevi Zengi-
bar’da sürdürdü. Oðlu Burhân b. Abdüla-
zîz el-Emevî ve ayný aileden Tâhir b. Ebû
Bekir el-Emevî de Zengibar’da kadýlýk yap-
mýþ âlimlerdir. Mekke, Medine ve Hadra-
mut gibi pek çok yere seyahat edip otuz
beþ icâzetnâme alan Þeyh Abdullah b. Mu-
hammed Bâ Kesîr, Ýbn Sümeyt gibi Ale-
viyye tarikatýna mensuptu. Daha sonra y-
etiþen âlimler arasýnda Ebû Bekir b. Ab-
dullah b. Muhammed Bâ Kesîr, Þeyh Mu-
hammed Ömer el-Kâtibu ve Þeyh Abdul-
lah Sâlih el-Fârisî anýlabilir. Son ikisi 1952’-
de eðitime baþlayan Müslüman Akade-
misi’nde (Academie Musulman) müdür-
lük yaptý.

1964’te devlet baþkanlýðýna gelen Ubeyd
Kerûmî döneminde adadaki müslüman
toplumun ileri gelenlerine baský uygulan-
dý, tasavvufî gelenek ve Ýslâmî eðitim bü-
yük bir kesintiye uðradý. Daha sonraki dö-
nemde dinî hayatta yeniden canlanma göz-
lendi. Ülkedeki müslümanlar adýna Tan-
zanya Camiler Meclisi (Baraza la Misikiti wa
Tanzania) kuruldu. Tarikatlar yanýnda Ýs-
lâm dünyasýnýn diðer bölgelerinden esin-
lenen hareketler etkinlik saðladý. 1993 yýlý
Ocak ayýnda Zengibar, Ýslâm Konferansý
Teþkilâtý’na üye ilân edildiyse de bunun
anayasaya aykýrýlýðý ileri sürüldü ve ayný
yýlýn aðustos ayýnda üyelikten çekildi.

Zengibar ve Pemba adalarýndaki müs-
lümanlarýn oraný % 95’i geçmekte olup
geriye kalaný bölgede bir buçuk asýrdýr
faaliyet gösteren misyonerlerin gayretle-
riyle Hýristiyanlýða geçenlerden meyda-
na gelir. Zengibar’da çoðunluðu oluþtu-
ran Sünnîler’den Þâfiîler, onlardan daha
az oranda Hanefîler ve Hanbelîler, ayrýca
Þiîler ve Ýbâzîler vardýr. Þâfiî mezhebi Ye-
men’in Hadramut bölgesinden gelen Arap-
lar, Hanefî mezhebi Hint göçmenleri, Han-
belî mezhebi de Suudi Arabistan’dan ge-
lenler vasýtasýyla yayýlmýþtýr. Þiîler Ýran ve
Körfez bölgesinden gelenlerdir. Ýbn Bat-
tûta’nýn bölgeyi gezdiði XIV. yüzyýlýn ba-
þýnda en yaygýn mezhep Þâfiîlik’ti. Ýbâziy-
ye, Zengibar Sultanlýðý’nda sadece yöne-
ticiler ve onlara yakýn seçkin zümre ara-

lisi baþkaný oldu. Ardýndan ülkenin adý Zen-
gibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti þeklin-
de deðiþtirildi ve Kerûmî devlet baþkaný
seçildi. Zengibar Millî Partisi ve Zengibar-
Pemba Halk Partisi’nin faaliyetleri yasak-
landý. Zengibar Ýngiliz nüfuz alanýndan çý-
karýlýp komünist bir rejim getirildi. Yeni
rejim Çin, Doðu Almanya, Kuzey Kore ve
Sovyetler Birliði tarafýndan desteklendi,
yardým ve danýþmanlar gönderildi. Ýngilte-
re de darbe hükümetini bir ay sonra res-
men tanýdý. Ubeyd Kerûmî kýsa zaman için-
de Tanganyika ile birlik kurma giriþimini
baþlattý. 26 Nisan 1964 tarihinde Zengi-
bar ile Tanganyika arasýnda yapýlan görüþ-
meler neticesinde birleþme kararý alýndý
ve yeni devlete Tanganyika-Zengibar Bir-
leþik Cumhuriyeti adý verildi. Ayný yýlýn 29
Ekim günü ülkenin adý Birleþik Tanzanya
Cumhuriyeti oldu. Böylece Zengibar dýþ
iliþkilerinde Dârüsselâm’a baðlandý, iç iþ-
lerinde serbest kaldý. 7 Nisan 1972 tari-
hinde Ubeyd Kerûmî bir suikast sonucu
öldürüldü. 1977’de Tanzanya’da yeni ana-
yasa hazýrlandý, Zengibar’da 1964 darbesi
sonrasýnda ilk defa seçimler yapýldý. Ýkinci
devlet baþkaný Aboud Jumbe döneminde
(1979-1984) Zengibar da kendi müstakil
anayasasýný 1979’da hazýrladý. Zengibar’ýn
baðýmsýzlýðý yolunda çýkan olaylarý engel-
leyemediði için 1984’te istifa etmek zo-
runda kaldý. Yerine geçen Ali Hasan Mwin-
yi 1,5 yýl Zengibar’ý idare etti. Tanganyika
tarafýnýn devlet baþkaný Julius Kambora-
ge Nyerere’ye yakýn bir isim olarak yar-
dýmcýlýðýný kabul etti ve onun 1985’te çe-
kilmesinin ardýndan yerini alarak Birleþik
Tanzanya devlet baþkanlýðý görevini yürüt-
tü. Zengibar’da Ýdris Abdul (1985-1990),
1990’da tek parti döneminin son seçimle-
rini ve 1995’te yapýlan çok partili seçimleri
kazanan Salmin Sâlmîn Âmûr (Amour) dev-
let baþkaný olarak görev yaptýlar. Ýhtilâlin
tesiri son yýllarda tamamen ortadan kalk-
týðý için Arap ülkelerinin Zengibar’a ilgisi
arttý. Sâlmîn Âmûr 1991’de Uman’ý ziyaret
edip 1964 olaylarýndan dolayý özür diledi.
Baþta Uman olmak üzere Suudi Arabistan,
Küveyt, Birleþik Arap Emirlikleri ve Yemen,
Zengibar’la diplomatik iliþkilerini geliþtirdi.
Katý laikçi anlayýþýnýn yumuþamasý, Sos-
yalist çizginin zayýflamasý ve en önemlisi
Arap düþmanlýðýnýn son bulmasýnýn ardýn-
dan Umanlýlar’dan adaya geri dönüp yerle-
þenler oldu. Birleþik Tanzanya Cumhuriye-
ti’nin bir parçasý olan Zengibar’ýn 1 Kasým
2010 tarihinden itibaren baþkaný Ali Mu-
hammed Shein’dir. Zengibar’da Devrim
Partisi (Chama Cha Mapinduzi) ve Birleþik Si-
vil Cephe (Civic United Front) adlý iki siyasî

Kidichi’de 1850 tarihli Fars Hamamý’nýn ön ve arka cepheleri
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yeni cami yapýldý. 1866’da Þiîler’e ait üç ca-
mi, XX. yüzyýlýn baþýnda on ikisi Ýbâzîler’e,
diðerleri Hadramutlu Sünnî Araplar’a ve
Sevâhilî tüccarlara ait toplam kýrk sekiz
cami mevcuttu. Bugün Zengibar ve Pem-
ba adalarýnda elli bir cami bulunmaktadýr.
1870’te 250 kadarý Hanefî olan Hintliler’in
kendi camileri ve diðer dinî müesseseleri
olmakla birlikte Þâfiîler’le de ortak kullan-
dýklarý yerler vardý. Çok kalabalýk olan Hint-
li Þiîler Ýsmâilî, Bohrâ, Gucerâtlý Hoca ve
Aða Han koluna mensuptu. Bunlarýn bir
kýsmý zamanla Bahreyn ve Ýran asýllý Ýmâ-
miyye Þîasý’na mensup olanlarla irtibatla-
rýný arttýrarak onlarýn tarafýna geçti.

Zengibar ve Pemba’da eðitim özellikle
kýrsal kesimde Sevâhilî dilinde “chuo” de-
nen ve geleneksel din eðitimi verilen
Kur’an okullarý ile baþlardý. Dört-yedi yaþ
arasýndaki çocuklar ilkokul süresince sa-
bahlarý Kur’an okuluna, ardýndan laik oku-
la devam ederlerdi. Kur’an okullarýnda ay-
ný zamanda çocuklarýn sosyalleþmesi sað-
lanýrdý. Ayrýca medrese denilen okullarda
Kur’an eðitimiyle birlikte matematik, fen
bilimleri, Arapça ve Ýngilizce gibi dersler
vardý. Ýlk defa 1900’lü yýllarýn baþýnda açý-
lan bu okullarýn modernleþmesi 1980’li
yýllarda baþladý. 1964 ihtilâlinden sonra
Kur’ân-ý Kerîm dersi veren kurumlar eði-
tim sistemi dýþýna atýldý. 1982’de eðitim
bütün ülke çocuklarý için mecburi kýlýndý.
Zengibar’da yüksek din öðretimi için ilk
defa 1952’de Müslüman Akademisi açýl-
dý; akademi sadece bu adalarda deðil bü-
tün Doðu Afrika’nýn her tarafýndan genç-
leri buraya çekmekteydi. 1964’te eðitimi-
ne ara vermek zorunda kaldýysa da ardýn-
dan Ýslâmî Ýlimler Yüksek Okulu (Islamic
College) adýyla yeniden açýldý. Mezunlarý-
nýn bir kýsmý Yüksek Öðretmen Okulu’na
(Teacher Training College) devam ederek

laik okul öðretmeni yetiþirken çoðunluk
Kur’an okullarýnda öðretmenlik yaptý. 1
Mart 1967 tarihinde eðitime açýlan Med-
resetü’n-nûr bölgenin en önemli eðitim
kurumlarýndan olup 1994’te yeniden dü-
zenlendi. Zengibar adasýnda 2000 yýlýna
gelindiðinde 207’si devlet, 118’i özel olmak
üzere 325 okul mevcuttu. Yüksek öðretim-
de ise 1999’da baþþehirde Zengibar Dev-
let Üniversitesi (The State University of Zan-
zibar) açýldý. 2004 yýlýnda 948 öðrencisi bu-
lunuyordu. Doðu Afrika’daki en yaygýn dil
olan Sevâhilî ve ayný isimle temsil edilen
toplum genelde adýný aldýðý sahil þeridin-
de yaygýndýr. Zengibar’da doðduðu söyle-
nen bu dil adada Kiswahili diye anýlýr. Ana
kaynaðý Bantu dili olup yoðun biçimde
Arapça’dan ve az miktarda Farsça’dan et-
kilenmiþtir. Klasik þiirde Arapça kelimele-
rin oraný % 70’lere, yazý dilinde % 25’e, ko-
nuþmada % 20 seviyesine kadar çýkmakta-
dýr. Ayrýca ticaret, denizcilik ve idarî alan-
da kullanýlan epeyce Farsça asýllý kelime
bulunmaktadýr (bk. SEVÂHÝLÎ).
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sýnda yaygýn bir mezhepti ve halk arasýnda
fazla mensubu yoktu. Sultanlar mezhep
inançlarýný burada yaymak için özel gay-
ret göstermediler. Hatta hânedan men-
suplarýnýn bir kýsmý Þâfiîler’le birlikte ha-
reket etmekten çekinmedi. Sultan Bergaþ
dönemi hariç Zengibar’da Sünnî-Ýbâzî ger-
ginliði yaþanmadý. Sultan Bergaþ sadece
diðer mezheplerden müslümanlara deðil
hýristiyanlara karþý da hoþgörülü olmakla
birlikte Þeyh Ali b. Hamîs el-Bervânî, Ýbâ-
zîliði terkedip bütün akrabasýyla Sünnîli-
ði benimseyince ona aðýr baský uyguladý.
1964 yýlýna gelindiðinde bütün Zengibar
nüfusunun sadece % 6’sýna tekabül eden
6000 kiþi Ýbâzî idi ve yapýlan darbe doð-
rudan, çoðu Unguja’nýn kýrsal kesimlerin-
de yaþayan bu Ýbâzîler’i hedef aldý. Bin-
lercesi öldürülürken hayatta kalabilenler
Uman’a göçtü. Kalanlar da Sünnîler’e ka-
rýþýp onlarýn camilerinde beraber ibadet
etmeye baþladý.

Bû Saîd hânedanýnýn idaresinde sömür-
ge güçlerine karþý önemli bir halk gücü
teþkil eden Kadiriyye ve Þâzeliyye tarikat-
larý bu adalarda ve nüfuzlarý altýndaki di-
ðer bölgelerde yaygýnlaþtý. Kadirîlik, So-
mali’nin güneyindeki Berâve þehrinden
Kadiriyye’nin Üveysiyye kolunun kurucusu
Þeyh Üveys b. Muhammed’in (ö. 1909) Sul-
tan Bergaþ’ýn daveti üzerine yaygýnlaþtý
ve Zengibar tarikatýn Somali dýþýndaki en
önemli merkezi haline geldi. Berâveli Þeyh
Seyyid Ömer Kulleteyn, Zengibar’da bir-
çok kiþinin ihtidâsýna vesile oldu. Adada
Þeyh Üveys kadar meþhur olan Berâveli
ikinci þahsiyet de fakih ve kadý Þeyh Ab-
dülazîz b. Abdülganî el-Ganî el-Emevî olup
ilk defa Saîd b. Sultan zamanýnda Kilve’ye
kadý tayin edildi, ardýndan bu görevi Zen-
gibar’da sürdürdü. Þâzeliyye’nin Yeþrutiy-
ye kolu, ýslah hareketi mensuplarýnýn ve
Fransýz sömürge idaresinin baskýlarýndan
kurtulmak için 1886’da Büyük Komor’dan
Zengibar’a gelen Hadramutlu Muhammed
Ma‘rûf b. Þeyh Ahmed b. Ebû Bekir vasý-
tasýyla ve daha çok Komor asýllýlar arasýn-
da yayýlmaya baþladý. Yeþrutiyye Komor
adalarý, Mozambik, Madagaskar ve Zen-
gibar’da da yayýldý. Muhammed Ma‘rûf
çok sayýda dinî eser yazan mânevî önder-
lerden biridir. 2006’da yapýlan bir araþtýr-
mada Zengibar’da 130 zâviye tesbit edil-
miþ olup bunlarýn 107’si Kadiriyye’ye aittir
(listesi için bk. Chiaki, I/1 [2007], s. 139).

Zengibar adasýndaki camilerin günü-
müzde ayakta kalan en eski tarihlisi 1766
yýlýna aittir ve ayný dönemde yapýlan baþ-
ka bir cami daha vardýr. 1830-1840 yýlla-
rýnda üç, 1850-1890 arasýnda yirmi yedi
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