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Şeyda Naciye Ötegen1 

Sylviane Anna Diouf, ödüllü bir tarihçi ve küratördür.2 Babası 

Senegalli annesi Fransız’dır. Sosyal tarihçi olmasının yanı sıra 

öğretim üyesi, komite üyesi, konuşmacı ve en önemlisi yazardır. 

Fransa’da doğup büyümesinin ardından birçok Avrupa, Afrika, 

Asya ve Amerika ülkesine seyahat etmiş, bazı ülkelerde uzun 

süreli kalmıştır. 1989’dan beri New York’ta yaşamaktadır.3 

Biyografisine bakıldığında üretken bir araştırmacı olduğu 

anlaşılan Diouf, kendisiyle yapılan bir röportajda yazdıklarının 

bilmedikleri olduğunu söylemektedir. Yazar çok bilgili olduğu bir alanda değil aksine 

bilmediği, aklına takılan sorular hakkında kitaplar yazmaktadır. Afrika üzerine yaptığı 

çalışmalar da bu düşüncelerin yansımaları görülmektedir. İncelenen Allah’ın Kulları isimli 

kitap, yazarın Afrikalı Müslümanlara ait yeteri kadar literatürün bulunmadığı fikrinden 

ortaya çıkmıştır. Konu hakkında elde ettiği bilgilerin güvenilirliğinden de şüphe etmektedir. 

Bu sebeple kendisi işe koyulmuş ve İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve Portekizce kaynakları 

kullanarak alana dair geniş çaplı bir araştırma yapmıştır. 4 

Akademik çalışmaları, kitap ve makaleleri çok sayıda olsa da çalışma sırasında yalnızca iki 

kitabının Türkçeye çevrildiği tespit edilmektedir; Amerika’da Köle Müslümanlar Mücadele, 
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Direniş, İsyan ve Allah’ın Kulları Amerika Kıtasında Köleleştirilmiş Müslümanlar. Yalnızca 

yazılarında değil çalıştığı sergilerde de Afrika ve kölelik konularına yer veren yazar, birçok 

ödül kazanmıştır.5 

Afrikalı Müslümanların Amerika kıtasında var oluşlarını her açıdan ele alan kitap, altı 

bölümden oluşmaktadır. Kitapta genel olarak köleliğin nasıl ve neden başladığı, yeni kıtada 

İslam’ın nasıl hayatta kaldığı ve Afrika’ya geri dönüş konuları işlenmiştir. Eser; özellikle 

Amerika’da köle olarak yaşamış Afrikalıların otobiyografilerini birinci kaynak olarak 

kullandığından dipnotlar açısından oldukça zengindir, ancak muhtemelen farklı dillerden 

kaynakların kullanılması sebebiyle kitabın akıcılığı zaman zaman kaybolmaktadır. Tarihi 

bilgilerle iktifa etmeyip birebir yaşanmışlıklardan örnek veren yazar, olayların akılda 

kalıcılığını bu yolla artırmıştır. Hacmi geniş olan kitabı okumaya vakti olmayanların en 

azından genel bir özet şeklinde sayılabilecek son bölüm olan Müslüman Mirası’nı, okumaları 

tavsiye olunur.6 

Afrikalı Müslümanların Esareti 

Afrika kıtası, İslam dini ile Habeşistan’a hicret sonucunda tanışmıştır. Sonrasında Hazreti 

Ömer zamanında (634-644), İslam topraklarının genişlemesiyle kıtada İslamiyet yayılmıştır. 

Bölgede çok sayıda İslam alimi yetişmiş ve halen yetişmektedir.7 Diouf, bölgede İslam 

dininin ilk başlarda tüccar ve yöneticiler tarafından benimsendiğini sonrasında kitleler 

halinde bu dine girildiğini yazmaktadır. Karakter olarak samimi, radikal ve mistik yönelimli 

olan halk, İslam’ı da derinlemesine benimsemiştir, kıtada tarikatların da zaman zaman etkisi 

görülmektedir. İlk emri “Oku!” olan ilahi vahye muhatap Müslümanlar, kıtadaki tek okur-

yazar kesimi oluşturmaktadır. Kur'an-ı Kerim’i öğretmek amacıyla kurulan okullar; okur-

yazarlık öğrenmek isteyen gayri Müslimlere de açıktır.8 

Çoğunluğu Müslüman olan kıtada  Amerikalılar ile Avrupalılar; adam kaçırma ve 

doğrudan satın alma yollarıyla köle ticaretine başlamışlardır. Bu meseleyi ele alırken yazar, 

İslam dininin köleliğe bakışına yer vermiştir. Çoğunlukla olmasa da bazen Müslümanların 
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İslam hukukuna tam olarak uymayarak; iç savaşlar sırasında bazı bölgelerde dindaşlarını 

köle ticareti ile sattıklarını yazmıştır. Kimi zamanda kuraklık ve çekirge istilası gibi 

sebeplerle geçimini sağlayamayan Müslümanların özgürlüklerini kendileri satmak zorunda 

kalmıştır. Yazarın Senegal’den verdiği örneklerde Müslümanların hem Afrika hem de 

Avrupa kıtasına köle ticaretinin yapıldığı görülmektedir. Ancak Afrika kıtasında kölelik 

sosyal bir statü ile ilişkili iken Avrupa ve Amerika’da kişinin rengi ile alakalıdır.9 Denizaşırı 

ülkelere gönderilen Müslümanlar arasında tüccar, öğretmen ve din adamları bulunsa da 

renklerinden ötürü aşağılanmışlardır.10 

Yeni Dünya’da Müslümanlar 

Kuzey ve Güney Amerika ile Karayiplere dağıtılan Müslümanların toplam sayısı 

bilinememektedir. 9, 11 veya 12 milyon sayıları telaffuz edilse de yazılı kaynakların yeterli 

bilgi vermemesi nedeniyle hata payı büyüktür. Yeni bir dünyaya; dinleri, malları ve 

özgürlüklerini sömürgeleştirme hedefiyle zorla götürülen Müslümanların içinde ısrarla 

dinini değiştirmeyenler bulunmaktadır. Sonra ele alınacağı üzere bu ısrarların neticesini 

halen kıtada görmekteyiz. 

Bazı Müslümanların baskılar nedeniyle dinini değiştirmiş gibi göründüğü de 

anlatılmaktadır. Tam manasıyla mensubuna bir yaşam biçimi ortaya koyan İslam dinini, 

gizli bir şekilde yaşamak oldukça zordur. Öncelikle her gün farz olan beş vakit namaz yerine 

getirilmelidir. Kaynaklarda namaz kılmalarına izin verilen Müslümanların bazılarının günde 

üç veya iki vakit namaz kıldıkları geçmektedir. Beş vakit kılmamalarının sebebi buna 

ayıracak süre bulamamaları veya zamanla dini öğretilerin unutulmasından kaynaklanıyor 

olabilir.11 

Bir diğer ibadet olan Ramazan orucu ise fazladan bir fiili çaba gerektirmediğinden 

uygulaması daha kolay olmuştur. Yetersiz beslenmelerine rağmen Müslümanlar oruç 

tutmuşlardır. Ancak beslenme yasaklarından olan haram yiyecekleri yememe konusunda 

zorluk çekmişlerdir. Hemen her evde bulunan alkol tüketimini reddetmişlerdir. Daha ucuz 

olması sebebiyle çoğunlukla domuz eti alan sahiplerden bazıları Müslümanların bu eti 

yememe hassasiyetlerine dikkat etmiştir. Mekke’de bulunan Kabe’yi ziyaret ve başka 

 
9 Diouf, a.g.e., s.21-48. 

10 Diouf, a.g.e., s.63. 

11 Diouf, a.g.e., s.65-100. 



uygulamaları içeren hac ibadeti ise Amerika kıtasında köle olan bir Müslüman için ütopik 

hayalden öteye gidememiştir. Köleleştirilmeden önce hacca giden Müslümanlar tecrübelerini 

dindaşlarına sözlü olarak aktarmışlardır. Müslüman olarak yeni dünyaya ayak basan 

Afrikalılardan tüm zorluklara rağmen dinini yaşamaya çaba gösterenler, çevresine İslam’ın 

gereklerini bildikleri kadarıyla anlatanlar ve hayatlarını yazıya geçirenler olmuştur. Bölgede 

Müslümanlar mümkün olduğunca birbirlerini bırakmamışlardır. Gayri müslim 

Afrikalılardan İslam dinine geçenler de olmuştur.12 

Müslümanların ibadetlerinin yanı sıra giyimleri, hareketleri, isimleri ve diğer kültürel 

tezahürleri yazar Diouf tarafından ele alınmıştır. Genel olarak bakıldığında Amerika’da 

köleleştirilmiş Müslümanlar için sahiplerine göre farklı uygulamalar ortaya çıkmıştır. Kimisi 

Müslümanlığı yansıtan kıyafetler giymelerine, İslami isimler kullanmalarına karşı 

çıkmazken, kimisi kıyafetlerini zorla çıkarmış, isimlerini değiştirmiştir.13 

Amerika Kıtasında İslam’ın İzleri 

İslam’ın yüzyıllar önce yayıldığı Afrika kıtasından işkencelerle, zorla götürülen 

Müslümanlar yeni kıtaya beraberlerinde İslam dinini de getirmişlerdi ancak bu dini 

yaşamaya devam etmekte zorluk yaşıyorlardı. Bir cemaat dini olan İslam’ı, tek başına 

yaşaması zordur. Amerika’ya gelen Müslümanların büyük çoğunluğu erkek olduğundan 

aile kurmakta zorlanıyorlardı. Anayurtlarından koparılan Müslümanların, dini bilinçli bir 

şekilde yaşamaları kolay olmamıştır. 

Yaşanan tüm zorluklara rağmen yazarın ortaya koyduğu tablo sayesinde Müslümanların 

kıtada derin bir İslam mirası bıraktığı görülmektedir. Daima beyaz insanlar tarafından ele 

alınan sömürgeleştirilmiş Afrikalıların tarihi kitapta anlatıldığı üzere yanlıdır. Bu eksik ve 

hatalı aktarıma sebep olan yazılara göre Afrikalıların kıtadan izleri silinmiştir. Sylviane 

Diouf ise tam da bu noktada kitabı yazmaya karar vermiş ve gerçekte olanları birinci 

ağızdan –kıtaya getirilen okur-yazar Müslümanlardan- aktarmıştır. Adeta olayı ters yüz 

etmiş, ihmal edilen Afrikalı Müslümanlar gerçeğini gün yüzüne çıkarmıştır.14 
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Sonuç 

“Sarıklı erkekler ve örtülü kadınlar, pamuk topladılar, kamış kestiler ve güneşin 

doğuşundan batışına tütün sardılar. Diğer köleler gibi dövüldüler, kırbaçlandılar, 

küfredildiler, sakatlandılar ve küçük düşürüldüler. Ailelerinin parçalanmasına ve 

sevdiklerinin öldürülmesine şahit oldular. Zulmün ve aşağılanmanın ortasında, ibadet 

etmeye, oruç tutmaya, eli açık olmaya, kumda da olsa yazı yazmaya, başkalarına yardım 

etmeye, yalnızlık şarkıları söylemeye ve kendileri, dinleri ve kültürleriyle iftihar ettiklerini 

göstermeye devam ettiler. 

Afrikalı Müslümanlar, Amerika Kıtası'nda, Hristiyan efendilerinin köleleri olabilirlerdi, ama 

onların zihinleri özgürdü. Onlar, Allah'ın kullarıydılar."15 

Okuyan kişinin hem Afrika hem de Amerika kıtası hakkında; coğrafi, sosyal ve kültürel pek 

çok konuda bilgi sahibi olacağı bir kitaptır. Dipnotları ile okuyucuyu araştırmaya, 

sorgulamaya ve merak etmeye teşvik etmektedir. Dünyadaki Müslümanların bir kısmının 

sosyal tarihi, Amerika kıtasında yüzyıllarca yaşanan köleliğin durumu ve Afrika kıtasında 

İslam konularına ilgi duyanların okuması uygun olan bir kitaptır. Yazarın aynı konularda 

yazdığı yetişkin ve çocuklar için yaptığı çalışmalara yabancı dili bulunan okuyucular 

bakabilirler. Hacmi geniş olmasına rağmen içeriği oldukça akıcı olan kitabı okurken pek çok 

konuda TDV İslam Ansiklopedisi maddesine başvurmak yerinde olacaktır. Çevirisinin akıcı ve 

güzel olduğu eser dışında yazarın ve başka araştırmacıların daha fazla kitabının çevrilmesi 

ve literatüre kazandırılması, küresel çapta Müslümanlar hakkında edinilen bilgi ve 

bilinçlenmeyi artıracaktır. 
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