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Özet 

 

Mali Cumhuriyeti Batı Afrika’da yer alan önemli bir devlettir. Çünkü tarihi boyunca üç büyük 

imparatorluk kurulmuştur: Gana, Mali ve Songay. Bu imparatorluklar sayesinde,  tüm dünya Mali’yi 

tanımıştır. Bazı rivayetlere göre; Mali’ye Afrika’nın büyük fatihi Ukbe b. Nâfi’nin ikinci valiliği 

esnasında yani hicri birinci yüzyılda İslâmiyet girmiştir. Bazılarına göreyse bu etkileşim, beşinci yüzyıla 

denk düşmektedir. Her şeye rağmen şunu söyleyebiliriz ki; Mali birinci yüzyılda İslam’a girmiştir. Ancak 

o tarihlerde halk Müslüman olurken, yönetim İslamiyet ile ancak beşinci yüzyılda örtüşebilmiştir. Bu 

süreçle birlikte imparatorluğun himayesi altındaki yerel sultanlar da İslâmiyet’i seçtiler ve yönetimlerine 

İslam hukukunu yerleştirdiler. Bu bağlamda dini hizmetler, imparatorluk döneminden itibaren başlamıştır. 

Bilhassa Mansa Musa ve sonrasında gelen Askiya Muhammed ile Sünni Ali Ber dönemlerinde dini 

hizmetler büyük hız kazanmıştır. Mali’deki bu tür faaliyetlerin 800 yüzyıllık bir mazisi vardır. 

 

Giriş 

 

Resmi ismiyle Mali Cumhuriyeti, Afrika’nın batısında bulunan bir ülkedir. Denize kıyısı olmayan 

Mali; kuzeyde Cezayir, batıda Moritanya ve Senegal, güneybatıda Gine, güneyde Fildişi sahili, 

güneydoğuda Burkina Faso ve doğuda Nijer ile komşudur. Eski bir Fransız sömürgesi olan bu ülke, Batı 

Sudan ve Senegal’i birleştiren Mali Federasyonu’nun bölünmesinden sonra 22 Eylül 1960 tarihinde 

bağımsızlığını elde etmiştir. Yüzölçümü 1.241.238 km² olan ülkenin nüfusu, 2014 yılındaki nüfus 

sayımına göre 16.455.903 olarak tespit edilmiştir.
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 “Mali”, Populations du monde, http://populationsdumonde.com/fiches-pays/mali, Erişim tarihi: 02.01.2017 
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Üç renkli olan Mali’nin bayrağındaki her rengin bir anlam vardır, yeşil (tarım), sarı (altın) ve 

kırmızı (kan)’dır. Başkenti Bamako yaklaşık (2 milyon kişi) ve diğer önemli şehirleri: Kayes, Kulikoro, 

Sikasso, Segu, Mopti, Gao, Timbüktü ve Kidal’dir. Tek meclisli, çok partili Cumhuriyet ile yönetilen 

ülkenin resmi dili Fransızca’dır. Ülke toprakları yüzey şekilleri açısından sade bir görünüme sahiptir.  

Kuzeydeki kumullarla kaplı geniş çöl sahası büyük Sahra’nın bir devamıdır. 

 

 

Ülkenin en önemli akarsuyu kaynağını Gine’den alan ve Nijerya’da Atlas Okyanusu’na dökülen, 

Malililerin Dioliba dedikleri Nijer Nehri, Mali’nin güneybatısından kuzeydoğusuna kadar 1.700 

kilometrelik bir mesafe kat eder. Ülkenin ikinci nehri Dia Futa Calon’dan Mali’ye geçerek 730 

kilometrelik bir yol kat edip Senegal’den Atlas Okyanusu’na dökülür. 

Tarım sembolu Altın  sembolu Kan sembolu 

Çöl 

Sahil 

savana 
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Etnik Yapı 

  Mali’de en kalabalık etnik unsur % 38 orana sahip olan Manding dili konuşan halklardır. Bunlar 

kendi içlerinde Bambaralar, Dyulalar ve Mandinkalar gibi birtakım alt gruplara ayrılırlar. Mandinglerin % 

80’i Müslümandır. İkinci sırada % 17 orana sahip ve % 95’i Müslüman olan Fülaniler gelir. Onlardan 

sonra gelenler her ikisi de % 6 orana sahip olan Tevâriklerle Songaylardır. Bunların tamamı Müslümandır. 

Ardından gelenler % 5.2 orana sahip olan Soninkelerdir. Soninkelerin yarıdan fazlası Müslümandır. % 

5.15 orana sahip olan Senufolar gelir. Senufoların üçte biri Müslümandır. Onlardan sonra % 3 orana sahip 

ve tamamı Müslüman olan Morlar gelir. Bunların dışında Dagonlar, Bobolar ve Araplar gibi değişik etnik 

unsurlar bulunmaktadır. 

I. Tarihi ve İmparatorluk Dönemleri 

 

1. Gana İmparatorluğu 

Batı Afrika’da kurulan ilk büyük devletin bu imparatorluk olduğu konusunda kaynaklar 

birleşmektedir. 750-1076 yıllarında hüküm sürmüş olan Gana İmparatorluğu sınırları içerisinde 
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Müslümanların yaşadıkları tespit edilmiştir. Fakat o zamanki krallar Müslüman değillerdi. Sonrasında 

Wari Diaby döneminden (1040) itibaren krallar İslamiyet’i seçmiştir.
2
 

 

 

2. Mali İmparatorluğu (1230-1600) 

 İlk imparatoru Soundiata Keita (1190-1255), Gine’de Soso Sultanlığı’nı ele geçirene kadar pek 

çok savaş yapmıştır. Akabinde Gana İmparatorluğu’nu da ele geçirdikten sonra Mali İmparatorluğu’nu 

kurmuştur.    

 

3. Songay İmparatorluğu (1340-1591) 

Mali İmparatorluğu’ndan önce kurulmuş olmasına rağmen, daha sonra Mali’nin hâkimiyetine 

girmiştir. Mansa Musa’dan sonraki dönemde 1285’te, Sünni hanedanı tekrardan Mali Sultanlığı’na 

bağlandıysa da 1400 yılında Sünni Madogo ülkesi kısmen müstakil olmuştur. 

                                                           
2
 “Şeyh Ebubekir Kammara ile Mülakat”, Mecelletü Kırââti İfrikıyye, S. 3, Zilhicce 1429 (Aralık 2008). 
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Bir süre sonra Tevâriklerin eline geçen şehir, hanedanın on yedi veya on sekizinci hâkimi olarak 

kabul edilen Sünni Ali Ber (1464-1492) tarafından tekrar geri alınarak tamamen müstakil bir devlet haline 

getirildi. 

 

 

II. İmparatorluk Dönemlerinde Dini Hizmetleri ve Kurumlar 

 

Mali sultanlarının en meşhuru olan Mansa (Kanka) Musa döneminde imparatorluk en geniş 

sınırlarına ulaşmış ve en parlak dönemini yaşamıştır. İbadete düşkün olan Mansa Musa 1323-1325 yılları 

arasında gerçekleştirdiği hac seyahatine 60.000 kişiyle (asker) çıkmıştı ve kendisi ile hanımı İnari 

Kunti’nin refakatlerinde özel hizmetler için binlerce köle ve cariye bulundurduğu bilinmekteydi. Bilhassa 

hükümdarın kutsal topraklarda sadaka olarak dağıtmak üzere beraberinde 20.000 altın (iki ton civarında 

olduğu) getirdiği ve bu hediyelerin 500 köle tarafından taşındığı dillere destandı. Bu yüzde Mısır ve 

Hicaz’da gördüğü saygınlığın yanı sıra Mali Sultanlığı’nın adı İslam dünyası ve Avrupa’da da tanınmıştı. 

Bir rivayete göre haccın sebebi; bir hatası yüzünden annesinin ölümüne sebep olması ve Allah’ın 

kendisini bağışlaması için bol bol sadaka dağıtma isteği ile hayatının geri kalan kısmını oruçlu geçirmeye 

karar vermesiydi. 

1. Mansa Musa’nın Hac Sonrası Yaptığı İslam Hizmetleri  
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 Hac yolculuğu esnasında cuma günleri uğradığı her şehirde cami yaptırdı. 

 Mekke’de karşılaşıp yanında getirdiği Endülüs asıllı mimar Ebu İshak İbrahim es-Sahili’ye 

Timbüktü’de (Djinguereber Camii) ve diğerlerini yaptırmıştır. 

 Timbüktü ve Gao gibi şehirleri önemli birer İslam medeniyet merkezine dönüştürdü. 

 Müslüman ülkelerle ilişkileri geliştirmek için gayret gösterdi. Mısır Memlûk ve Fas Merini sultanları 

ile iyi ilişkiler kurdu. 

 Ülkesinde ilmi hareketi canlandırmaya çalıştı, Maliki mezhebine mensup olan sultan komşu ülkelerde 

yaşayan Maliki fakihlerini ülkesine çağırdı. 

 Hac dönüşü tahsil için Fas’a talebeler gönderdi. 

 Sankore Üniversitesi’ni kurmuş ve İslami Bilimler ile Arap dili bölümlerini kurmuştur. 

 Divanlar (bakanlıklar), medreseler ve Kuran kursları ile kütüphaneler de yaptırmıştır.
3
 

 

Cenne Camii, Timbüktü, Mali 

                                                           
3
 İbn Haldûn, Kitâbü’l-İber, C. 6, s. 267; Makrîzî, ez-Zehebü’l-mesbûk fî zikri men hacce mine’l-hulefâi ve’l-mülûk, s. 144; İbn 

Battûta, Rıhletü İbn Battûta, s. 376. 
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Djinguereber Camii, Timbüktü, Mali 

 

 

Sankore Üniversitesi, Timbüktü, Mali 

III. Sömürge Döneminde ve Sonrasında Dini Yaşam 
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 Mali’de İslamiyet güçlü olduğu için sömürgeciler ilk geldiklerinde misyonerlik faaliyetleri 

yapamadılar. Hatta bazı âlimler, Fransız işgaline karşı mücadele etmişlerdir. Örneğin; el-Hâc Ömer Tall 

(1855) ve Samori Ture (1880) ve Şeyh Şerif Hamahullah gibi. Bunların hepsi bir ayrı bir grup olarak 

direniş göstermişlerdir ve işgalcilerin Hıristiyanlık fikirlerini bölgeye taşıyarak misyonerlik 

faaliyetlerinde bulunduklarını halka anlatmışlardır. Hatta bazı rivayetlerde Şeyh Şerif Hamahullah’ın 

sesini kesmek için Mayıs 1941’de işgalci Fransızlar, evine saldırdılar ve onu yakalayıp Fransa’ya 

götürdüler. 16 Ocak 1943’te Fransa’da hastalanarak vefat etmiştir. Ardından müntesiplerinin (öğrencileri) 

tamamı yakalandı. Buna rağmen Fransız işgaline karşı mücadeleye bölge halkıyla birlikte devam ettiler. 

el-Hâc Ömer Tall da tanınan salih bir kişiydi. Hac dönüşünde Mısır’dan geçerek el-Ezher’de eğitim 

aldıktan sonra Dinguira’nın yardımıyla bir İslam Devleti kurmuştur.1852 senesinde cihad ilan ederek 

Bambuk ve Karta’ya hücum etmiş ve onların Müslüman olmasına vesile olmuştur. 

IV. Mali’de Din Hizmetinde Bulunan Kurumlar ve Tarihçeleri 

Öncelikle biraz tarihten bahsetmek istiyorum. Mali’deki Müslümanlar, sömürge döneminde üç 

aşamalı bir süreçten geçtiler: 

1 - Askeri Çatışma Süreci 

Bu dönemde Hıristiyanlaştırma çalışmalarına karşı mahalli liderler, silahlı mücadeleyi sürdürdüler. 

Büyük mücadelelerin ardından Müslümanlar kazandı. Örneğin Mouhamed Lamine Drame, 1830-1840 

arasında doğmuştu. Babasının gözetiminde hafızlık yapmış ve İslami ilimleri öğrenmişti. Hacca gitmiş 

ve Medine’de ilim için yıllarca kalmıştı. 1878’de ülkesine dönerken dönerken Mısır’dan ve Osmanlı 

ulemasının ilim ve irfanından etkilenmişti. Bahsettiğimiz el-Hâc Ömer Tall’ı çok severdi ve onun 

Fransız işgaline karşı mücadelesini destekleyerek sürdürmüştü.
4
 

2 - Akıl Süreci 

19.  ve 20.  yüzyıla kadar süren askeri çatışmaların faydalı olmadığını gördükleri için Müslümanlar 

başka alternatif aramaya başladılar. Örneğin, Kuran kurslarının kurulmasını ve medreseler ile camilerin 

yapılmasını sağladılar. İslam dininin yayılması için hızla harekete başladılar. 

3 - Uyanış ve Dini Kurumlar Süreci 

1950’li yıllarda yüksek tahsilini tamamlayan öğrencilerin savunduğu yeni fikirlerle geleneksel 

İslam anlayışını temsil edenler arasında dini tartışmalar yaşandı. Çünkü bu öğrenciler, diğer İslam 

ülkelerindeki dini hareketlerden etkilenip ülkelerine döndükten sonra Arap ülkelerinin maddi desteğiyle 

dini hizmet kurumları, medreseler, Kuran kursu meclisleri tesis etmeye başladılar. Bilhassa bu süreçle 

birlikte İslam dünyasının Uluslararası İslami kurumlarının ofisleri, Mali’yi üs edinmeye başladı.
5
 

Bamako’da farklı görüşteki insanlar farklı camilerde namaz kılmaya başladılar. Bunun sebebi, yeni 

İslam anlayışını temsil edenlerin Vehhabi olmakla itham edilmeleriydi. Dolayısıyla 1979 yılında devletin 

desteğiyle İslam dinine hizmet için ilk defa “Mali Birlik ve İslami İlerleme Derneği (Association 

Malienne Pour l’Unité et le Progrès de l’Islam - AMUPI) kuruldu. Amacı, Müslümanların birliği ve 

beraberliğini sağlamak ve fitneyi engellemekti. Nitekim üçüncü Cumhurbaşkanı zamanında 04-038 sayılı 

kanunla (05 Ağustos 2004 tarihli), Mali devletinin garantörlüğünde tüm dini hizmet kurumlarını temsil 

                                                           
4
 Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.armee.mr/index.php/12-2012-06-04-20-32-02/1134-2013-06-06-10-38-23   

5
 “Şeyh Ebubekir Kammara ile Mülakat”, Mecelletü Kırââtü İfrikıyye, S. 3, Zilhicce 1429 (Aralık 2008), 

http://www.alukah.net/world_muslims/0/69361/  

http://www.armee.mr/index.php/12-2012-06-04-20-32-02/1134-2013-06-06-10-38-23
http://www.alukah.net/world_muslims/0/69361/
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etmek üzere Mali İslam Yüksek Konseyi (Haut Conseil İslamique du Mali) kurulmuştur. Peki bu 

kurum kimdir ve hedefleri nelerdir? 

MALİ YÜKSEK İSLAM KONSEYİ 

Başkanı: Şeyh Mahmud Dicko 

 Genel Hedefleri 

1- Tüm dini hizmet kurumlarını temsil etmek, 

2- Müslümanların birliğini korumak, 

3- İslam’ın değer ve ilkelerini korumak, 

4- Yoksulluk ve dışlanmaya karşı mücadele etmektir. 

            İslam Yüksek Konseyinin gerçekleştirdiği önemli çalışmalar şunlardır: 

 Tüm büyükşehirlerde aynı amaçla bir ofis açmıştır. 

 Müslümanlar arasında (mezhep ve meşrep tartışması) anlaşmazlık olmasına rağmen, 

Müslümanların saflarını birleştirmeyi başarmıştır. 

 Dış tehditler karşısında İslam’ı ve Müslümanları savunmaktadır. Örneğin, 2010’da Avrupa’dan 

gelen aile kanununun karşısında durup ve engel olmuştur. 

 Gayrimüslimlerin (Hıristiyanların) haklarını korumaktadır. 

 Mahalli âdet, örf ve ahlakı yok edenlere karşı durmaktadır. 

 

MALİ’DE ÖNE ÇIKAN DİNİ HİZMET KURUMLARI 

 

1. Collectif des Associations Islamiques du Mali - CAIM (Mali İslami Dernekler Kolektifi) 

İslam cemiyetlerini bir araya getirmek için kurulmuştur. 

2. L`Union National des Associations des Femmes musulmanes du Mali - UNAFEM (Mali 

Müslüman Kadın Dernekleri Ulusal Birliği) 

Hedefleri: 

 Dini hizmet çalışmalarında bir araya gelerek güç oluşturmak. 

 Müslüman kadınların problemlerini çözmek. 

 Dini ilimleri öğrenmek ve öğretmek. 

 Sosyal çalışmaları yapmak ve yaptırmak. 

 

3. L’Union des Jeunes Musulmans du Mali - UJMMA (Mali Müslüman Gençler Birliği) 

2007’de Malili gençler tarafından kurulmuştur. Kurumun bünyesinde faaliyet gösteren 127 kurum 

bulunmaktadır. 

Hedefleri: 

 Müslüman gençlerle dini hizmet çalışmalarında bir araya gelerek güç oluşturmak. 

 Müslüman gençlerin problemlerini çözmek. 

 Dini ilimleri öğrenmek ve öğretmek. 

 Sosyal aktiveler yapmak ve yaptırmak. 

 

DİĞER ÖNEMLİ DİNİ HİZMET KURUMLARI 

4. El-Faruk Sosyal Hizmet Derneği 
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Merkezi: Bamako 

1994’te kurulmuştur. Bazı Arap ülkelerdeki vakıfların desteğiyle hem dini hizmetleri hem de 

yardım ve dayanışma çalışmaları yapmaktadır. Çok sayıda cami, medrese ve hastane 

yaptırmışlardır. 

5. Mali Vaizler Derneği 

Bamako’ya ve tüm şehirlere vaizleri göndermek ve dini konferansları organize etmeyi 

amaçlamaktadır. 

6. İmamlar ve Âlimler Derneği 

7. Mali Müslüman Gençlik Derneği 

1991 yılında kurulmuştur. Gençlerin din eğitimini sağlamayı amaçlıyor. Eğitim, sağlık merkezleri 

ve kültür yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışmaktadır. 

8. Mali Fransız Öğrenciler Derneği 

LEEMA 9 Şubat 1994’te kurulmuştur. Kültürel ve dini faaliyetler yürüten, henüz mesleği olmayan 

öğrencileri koordine eden, kar amacı gütmeyen ve herhangi bir siyasi partiye bağlı olmayan bir 

kurumdur.  

9.  Mali Vaiz kadınlar Derneği 

SORU: Tüm bu dini hizmet kurumlarının aralarında belli bir ahengin olmaması yani parça parça 

olmalarının sebebi nedir? 

Çünkü Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üstlendiği vazifeye ve yaptığı çalışmalara benzer bir çalışma 

bizde mevcut değil. Örneğin, imamlar, vaizler, din adamları maaşlarını devletten almıyorlar. Bu yüzden 

herkes kendilerine için bir kurum kuruyor ve bu durumda ster istemez, farklı müspet veya menfi 

unsurların sürece dâhil olmasına neden olabiliyor. 

10. İslam Dünyasında Dini Hizmet Kurumları 

 İkinci Cumhuriyet döneminde yurtdışıdan dini hizmeti eden kurumlar, Mali’ye gelemeye 

başladılar. 

 Dünya Müslüman Gençlik Meclisi-WAMY(الندوة العالمية للشباب اإلسالمي) 

 İslam Forumu Derneği- el-Münteda )المنتدى اإلسالمي( 

 İslam Kültür Merkezi ( الثقافي اإلسالميالمركز)  

 Afrika İslami Yardım Ajansı (الوكالة اإلسالمية لإلغاثة)  

 Afrika Müslümanlar Komisyonu (لجنة مسلمي أفريقيا)  

 Katar el-Hayriyye  )قطر الخيرية(  

 Uluslararası İslami Organizasyon (İngiltere merkezli)  (هيئة اإلغاثة اإلسالمية العالمية)  

 Kuveyt Zekât Evi )بيت الزكاة الكويتية( 

 İran Kültür Merkezi  (İran merkezli) vb. 

 Mali’de faaliyet gösteren bu kurumların büyük çoğunluğu, Ortadoğu temelli olsa da Avrupa 

merkezli kurum ve kuruluşlarda faaliyet göstermektedirler. 

11.   Türkiye’den Gelen Dini Hizmet Kurumları 

 

1- Diyanet İşleri Başkanlığı (Eyüp Müftülüğü) tarafından Eyüp Sultan adıyla bir cami yanında 

İslam Yüksek Konseyi merkezi binası, Kuran kursu, öğrenci yurdu ve hastane yaptırılmıştır. Bu 

faaliyetlerin hayata geçirilmesinde T.C. Çad/Encemine E. Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas ile 

Eyüp İl Müftüsü’nün büyük emek ve katkıları bulunmaktadır. 
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2- Türkiye’den gelen farklı cemaatlerin faaliyetlerinin yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu da 

bulunmaktadır: İHH, Hasene (Almanya) ve Cansuyu gibi. 

Ancak bu kurumların, ülkemizde daha fazla faaliyet göstermesini temenni ediyoruz. 

 

 

DİB Eyüp Müftülüğü tarafından yaptırılan Eyüp Sultan Camii, Bamako, Mali 
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İslam Yüksek Konseyi Başkanı ve Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez birlikte 

V.  Gayrimüslim Dini Kurumlar ve Bölgesel Faaliyetleri 

1. Mali’de Gayrimüslimler 

Herkes biliyor ki Mali’de Hıristiyanlaştırma hareketleri sömürgecilikle birlikte başlamış ve yerel 

ittifaklarla yürütülmüş ve halen de devam etmektedir. Sömürge döneminde Hıristiyanlaştırma siyasetinin 

başlama sebebi şudur: “Bölgedeki Müslümanlar, başka bir din (Hıristiyanlık) bilmiyorlardı. Sadece 

kitaplardan okudukları kadarıyla İslâmiyet dışındaki ilahi dinlerin müntesiplerine gayrimüslim diyorlardı. 

Bölgedeki yayılmacılığın önündeki en büyük engelin din yani İslamiyet olduğunu gören sömürgeci 

devletler, toplumsal dönüşümü başlatmak için misyonerleri kullandılar ve bunların Afrika’nın farklı 

coğrafyalarında kurumsallaşmasının önünü açtılar. Bu amaçla Müslümanlar arasında Hıristiyanlığı 

yaymayı hedeflediler. Bu bağlamda İslamiyet’in yaygın olduğu yerlerde (Timbüktü gibi) misyonerlik 

faaliyetleri daha yoğundur. Mesela Mali’ye 19. yüzyılda (1876-1881 arası) ilk kez Timbüktü’ye bir 

misyoner gönderilmiştir ancak başarılı olamamıştır. Çünkü öldürülmüştür. Buna rağmen pes etmemişler 

ve kendi dini kimliklerini saklayarak Müslüman kimliğiyle Mali’ye girmeye başlamışlardır (René  

Auguste Caillié gibi). Dolaysıyla (Kayes)’de bilhassa (Kita) bölgesindeki dini yaşamın yoğun olduğu 

yerleri ziyaret etmeye başladılar. Bu bölgeler haricinde Kolokani, San, Badjangara ve Kati en yoğun 

misyonerlik faaliyetlerinin yapıldığı bölgelerdi. Misyonerler yardım amacıyla para, ilaç, yemek ve elbise 

dağıtma faaliyetlerinde bulundular. Günümüzde bu misyoner kuruluşlar, merkezi hükümete okul yapma, 

okul malzemeleri, hastane, tarım ve hayvancılık gibi büyük projeler teklif etmektedirler. Ayrıca bu 

bölgelerde yaşayan Hıristiyanlara da dolaylı yollardan maddi yardımlar sağlayarak bölgesel bir güç 

olmalarının da yolunu açmak istemektedirler. Örneğin San bölgesi, Mali’nin en sıcak bölgelerinden birisi 

olmasına rağmen, 83 yaşındaki bir misyoner rahibe vardır; yıllardır orada yaşamaktadır ve burada kilise, 

hastane, çocuklar için anaokulu ve enstitü yaptırarak etkinliğini arttırmayı sürdürmektedir. 

2. Çalışmaların Alanı 

Kiliselerin yapılması, eğitim merkezlerinin kurulması ve hastanelerin yapılması öncelikli 

faaliyetlerindendir. Bilhassa insanların cehaletini, fakirliğini,  hastalığını bahane ederek ve doğal 

afetlerden yararlanarak sosyal hizmetler sumak ve medya gibi araçlarla hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. 

Tüm bu faaliyetlere rağmen Mali’de Hıristiyanların çok az olduğu bilinmelidir. Günümüzde Mali’de 

Hıristiyanların genel nüfusa oranı  % 1-2 kadardır.
6
 

VI. Din Eğitimi Veren Kişilerin Profilleri (Eğitimleri, Mezuniyetleri vb.) 

 

                                                           
6
 Detaylı bilgi için bkz. http://www.caritasmali.org/presentation/   

http://www.caritasmali.org/presentation/
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1. Eski Dini Eğitim Veren Kurumlar 

İmparatorluk dönemlerinden yaklaşık 1950’lere kadar Mali’de dini eğitim kurumları, halka (daire) 

usulünü uyguluyorlardı. Öğrenciler bir mekânda daire olarak toplanıp hocayı (şeyh) bekliyorlar ya da 

hasırda oturup önlerinde hoca yüksek bir yerde oturuyordu. Şeyhin (hoca) her konuda bilgili olması 

(mevsui) gerekiyordu. Kuran, tefsir, fıkıh, tarih, nahiv ve belagat gibi dini eğitim halkaları hala köylerde 

varlığını sürdürmektedir. Ancak açılan modern okullarla birlikte yeni nesiller ortaya çıkmıştır ki dini 

eğitim veren kişilerin profilleri de değişmiştir. Artık her konuda ilmi olan alim çok azdır. Sadece tek bir 

konuda derin ilim sahibi olunmaya başlanmıştır. 

 

2. Klasik Sistemde Dini Eğitim Verenler (Âlimler) : 

- Ahmed Baba et-Timbüktî  (963-1556) 

- Şeyh el-Muhtar el-Küntî 

- Şeyh Ömer Tall 

- Şeyh Şerif Hamahullah 

Bunlar büyük âlimlerdir. Mesela Ahmed Baba’nın halen Ahmed Baba Enstitüsü’nde Eski Yazma 

Eserleri (Mahtûtât) bölümünde 50’nin üzerinde eseri vardır. 
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3. Yeni Dini eğitimi veren Kurumları: 

a. Medreseler:  

Mali imparatorluğu döneminde başlamıştır. O zamanlarda eğitim klasik bir şekildeydi. 

Yukarıda anlattığımız gibi. Sonra şuan ki haline gelmiştir. Bunlar, sadece dini eğitim için kurulmuş 

müesseselerdir. Klasik eğitimi değiştirmek için Mısır’da eğitim alan öğrenciler döndüğünde modern 

manadaki ilk medreseleri kurmuşlardır. Modern sistemden kastım, 1. sınıftan başlayarak 12. sınıfı 

kadar devam edip sonra da üniversite eğitimiyle tamamlanan sistemdir. 

Eski zamanlardan beri klasik eğitim veren medreselerde okuyan öğrencilerin devletle hiçbir 

ilişkisi yoktu. Halen dahi özel olarak yapılmaktadır. Mezun olanlar, devlet kademelerinde istihdam 

hakkı kazanamaz. Zira yönetim, dini eğitime bu noktada karşıdır.   
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a. Camiler:  

Aslında Mali’de ki camiler, eski bir üniversite saymak gerekmektedir. Zira Sankore Üniversitesi cami 

olmuştur. Dolaysıyla hala bu görevini icra etmektedir. İmamlar, hocalar ve vaizler camilerde hem dini 

dersleri vererek hem de kuran tefsiri ve hadis şerhi yapmaktadırlar. 

b. Üniversiteler (İslam Bilimleri, Arap Dili ve Belagatı)  

Mali’de İslam bilimleri diye bir fakültemiz olması çok büyük bir gelişmedir. Zira 4 sene önce bu 

tarzda hiç bir fakültemiz yoktu. Sadece medresede okuyan öğrenciler, bir yolunu bulup yurtdışında 

eğitimlerini tamamlamakta ve ardından memleketlerine dönmekteydiler. Ancak açılan üniversitelerle bu 

zorunluluk ortadan kalkmıştır. Buna ek olarak Türkiye’deki üniversitelerin edindiği tecrübeleri Mali’ye 

yapılacak ikili ortaklıklar ve eğitim anlaşmalarıyla bize aktarmalarını talep etmekteyiz. 

4. Günümüzde Dini Eğitim Veren Şahsiyetler 

Bunların çoğunluğu yurtdışında eğitim alıp memlekete dönen kimselerdir. Medreselerde din dersleri 

vermektedirler. Bilhassa camilerde akşam ve yatsı namazlarının ardından tefsir ve hadis dersleri gibi dini 

temelli huzur dersleri yapmaktadırlar. Bu alanda faaliyet bazı örnek şahsiyetler şunlardır: 

1-  Mahmud Dicko  

İslam Yüksek Konseyi Başkanı ve Bamako’daki Mescid-i Selam’ın imamıdır. Timbüktü 

bölgesinde doğmuştur ve Arapça dili profesörüdür. 1980 yılında Badalabougou’daki Mescid-i Selam’ın 

imamı olmuştur. Ayrıca Kur’an ve Hadis ile ilgili Radyo Bamako’da haftalık bir dini programı vardır. 

2007 yılından şimdiye kadar İslam Yüksek Konseyi başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Malili 

Müslümanların birliği için büyük gayret göstermektedir. 

2-  Şeyh Muhammed Traore 

Mali’de medresede eğitim görmüştür. Ardından Suudi Arabistan’a burslu olarak gitmiştir. Lisans 

ve yüksek lisans eğitimlerini bu ülkede tamamlayıp Mali’ye dönmüştür. Günümüz Mali’sinde en meşhur 

vaizlerden biri olmuştur. İslam Yüksek Konseyi Dini Meseleler Müsteşarlığı Başkanı olarak 

görevlendirilmiştir. Ayrıca Vaizler Derneği başkanıdır. 
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3-  Şeyh Hamahullah Bouye Haidara 

Ticani tarikatının başı olup Niyono’da yaşamakta olup nüfuzu güçlü bir tarikat lideridir. İslam 

Yüksek Konseyi’nin bir üyesidir. Mali’de sömürgecilere karşı duran ve mücadele ederek bu yolda can 

veren Şeyh Şerif Hamahullah’ın torunudur.  

VII. Sonuçlar ve Öneriler 

Bu mütevazı sunumun sonucunda şunları söylemek istiyorum: 

- Mali Cumhuriyeti dini hizmetlerde çok tecrübeli ve eskiden beri bu sahada çalışmaktadır.  Ancak 

projelerin yürütülmesini iyileştirmek için tecrübi aktarımın yanı sıra maddi yardım ve lojistiğe 

ihtiyacı vardır. 

- Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı döneminde kurulan sağlam bağları ve Songay İmparatorluğu’nun 

son dönemlerinde yaşanan dini hizmet etkileşimini ihya etmeli ve varolan köklü bağlarını ikili 

anlaşmalarla güçlendirmelidir.  

- Bu bağlamda Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan, Mali devletine dini hizmetlerde ve 

faaliyetlerde destek vermesini talep etmekteyiz. 

- Müslümanların her yerde, bilhassa Mali’de, Türkiye’den beklentileri vardır. Bilhassa İslam 

liderliği ve Müslümanlara sahip çıkılmasını bekliyorlar. 

- Türkiye’de okuyan Malili öğrencilere, bilhassa ülkelerine döndükten sonra önem verilmeli ve bu 

öğrencilerle var olan sağlam bağ giderek güçlendirilmelidir.  

- Mali’de kısa vadede dini eğitim veren ilk ve orta dereceli kurumlar yapılmalıdır. 

- Orta vadede ise dini eğitim veren yüksek eğitim kurumları tesis edilmelidir. 


