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Doğu Afrika sahilinde 
X- XVIII. yüzyıllar arasında 
hüküm süren bir sultanlık. 

_j 

Bugün Tanzanya Devleti'nin Hint Okya
nusu sahilinde küçük bir ada olan Kilve 
Kisivani ve kuzeyinde yer alan yarımada

daki Kilve Masoko ile buranın 29 km. yu
karısındaki Kilve Kivinji'den ibaret üç yer
leşim mahallinin adıdır. 648 yılından iti
baren Arap yarımadasından Doğu Afrika 
sahillerine gelen müslümanlar Mogadi
şu, Sofala, Melinde, Mombasa. Brava ve 
Zengibar şehir devletlerini kurarlarken 
97S'te iran'dan gelen Şlrazlılar Kilve ada
sına yerleştiler. Şlraz Emlri Hüseyin b. Ali, 
yedi oğlu ile akrabalarını ve ileri gelen 
adamlarını yanına alarak yedi gemiyle 
kendilerine uygun yerleri yurt edinmek 
üzere ülkeden ayrıldı. Bunların bir kısmı . 

Şii olmaları sebebiyle ilk geldikleri Moga
dişu'da istenmedikleri için daha güneye 
doğru ilerledi. Annesi Habeşistanlı olan 
emlrin oğlu Ali anneleri Şlrazlı olan diğer 
kardeşleri tarafından dışlanınca kendi 
ailesi ve adamlarıyla birlikte Kilve Kisiva
ni adasına yerleşmeye karar verdi. Verim
li topraklara ve bol su kaynaklarına sahip 
olan adada putperestlerin dışında Ye
menli Zeydller'den küçük bir müslüman 
topluluk vardı, bunlar bir de mescid inşa 
etmişlerdi. Adada yaşayan Muriri Veberi 
adlı bir müslüman buranın zenci sahibi 
Emüli ile Ali b. Hüseyin'i tanıştırdı. Bera
berinde getirdiği kumaşların karşılığın
da adayı satın alan Ali b. Hüseyin ayrıca 
Emüli'nin kızıyla evlendi. 

Kilve Kisivani'nin kuzey kısmına yerle
şen Ali b. Hüseyin ile adamları. yerlilerden 
ve diğer komşu şehir devletlerden gele
bilecek saldırılara karşı suların çekildiği 
anlarda yürüyerek geçilebilen ada ile sa
hil arasındaki kanalı derinleştirdiler. Şl
razlı l ar denilen bu yeni toplum. Doğu 
Afrika'da kendi medeniyetlerinin bir 
merkezini kurarak bölgede İslam'ın ya
yılmasına katkı sağladı. Ali b. Hüseyin'
den sonra kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu 
sultanlığın sınırlarını genişletmek ama
cıyla çevreye seferler yaptı ve Mafya ada
sını ele geçirdi. K.ilve'yi bölgenin en güçlü 
şehirlerinden biri haline getirerek Hint 
Okyanusu ticaret ağının en büyük limanı
na dönüştürdü . Zengibar gibi diğer önem
li adalarla münasebetler geliştirildL Put
perestierin baskısından kurtulmak için 
Zengibar'a giderek topladığı kuwetlerle 
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geri dönüp burayı eski gücüne kavuştur
du. Sultan Davüd b. Süleyman (ı ı 30- ı ı 70) 
tarafından Mogadişu'nun altın ticareti 
yaptığı bugünkü Mozambik sınırları için
de kalan Safala ' nın ele geçirilmesinden 
sonra Kilve bolluk ve refaha kavuştu. Çün
kü Zimbabve ve Mutapa'dan o asır l arda 

yılda 1 O ton altın elde ediliyordu. Adada 
bu dönemde metal paralar basıldı . 

Kilve Sultanlığı. Güney Afrika'nın iç 
bölgeleriyle Nyassaland gölü ve bugünkü 
Zimbabve Devleti topraklarında yaşayan 
yerlilerle kurduğu ticari münasebetler sa
yesinde buralara verdiği kumaş karşılı
ğında altın alıyordu. Bugünkü Malavi ve 
Tanzanya'nın iç kısımlarından ise fildişi ve 
köle temin ediliyordu . Ayrıca Arabistan'
dan mutfak eşyaları. Hindistan'dan fa
yans ve Çin'den porselen alıp karşılığın
da altın, fildişi ve köle veriyordu. 

Ali b. Hüseyin'in kurduğu Kilve Sultanlı
ğı'nın sınırları yaklaşık bir asır sonra ku
zeydeki Pemba adasından güneydeki So
fala'ya kadar iniyordu. Sahildeki yaklaşık 
otuz beş şehir devletinin en güçlüsü olan 
Kilve sultanlığına. Zenci Devleti veya Zen
ci İmparatorluğu adı da verilmektedir. Sü
leyman b. Ali zamanında Mogadişu hariç 
bütün sahil şehirleri bu devletin içinde 
yer alıyordu. Bilhassa Xl-XV. yüzyıllar ara
sı b uranın refah seviyesinin en yüksek ol
duğu dönemdir. Afrika'da ekvatorun gü
neyinde kalan bölgeler içinde İngiliz sö
mürgesi öncesi inşa edilen en büyük bina
lar bu adada bulunuyordu. Özellikle XIV. 
yüzyılda inşasına başlanan ve Sultan Sü
leyman ( ı4ı 2- ı442) zamanında tamam
lanan Doğu Afrika Sevahili mimarisinin 
en önemli eserlerinden Kilve Büyük Ca
mii, Gereza Kalesi ve Sultan Hasan b. Sü
leyman ( ı 3 ı O- ı 3 3 3) adına yaptırılan H u
suni Kebva Sarayı başlıca tarihi eserler 
arasındadır. Adada genelde ahşap yapı

laşma tercih edilirken büyük binalar taş
tan inşa ediliyordu. XIV. yüzyıla ait Çin 
kaynaklarında burada dört beş katlı bi
naların varlığından söz edilmektedir. Mi
maride özellikle kubbelerle yekpare taş 
sütunların ve hendesl şekillerin yanı sıra 
süslemelerin varlığı da buraya ilk gelen 
müslümanların kendi kültürlerini bera
berlerinde getirdiklerini göstermekte
dir. 

1331 yılında buraya gelen İbn Battü
ta'ya göre Kilve dünyanın en güzel ve ma
m ur şehirlerinden biridir. Ahşap evleri, 
yağmurlarının bolluğu ve savaşa düşkün

lükleri onun dikkatini çekmişti. Şafii mez
hebine bağlı Kilve'nin hakimi Ebü'I-Mu
zaffer Hasan b. Talüt, putperestlere karşı 

yaptığı savaşlardan elde ettiği ganimet
Ieri dinin emirleri doğrultusunda harca
makta ve sarayında Irak, Hicaz, Yemen 
ve diğer bölgelerden gelen ziyaretçileri 
kabul etmekteydi. Ayrıca cömert ve ik
ram sahibi olan sultan. ahaliden fakirler
le yakından ilgilendiği ve ilim sahibi kim
selere saygı gösterdiği için "Ebü'I-Meva
hib" diye adlandırılmıştı. 

Avrupalılar içinde ilk defa Portekizli 
seyyahlar Kilve'ye gelmeye başladılar; 
1498 ve 1 S02 yıllarındaVascode Gama. 
1 SOO yılında Pedro Alvares Cabral burayı 
ziyaret etti. Etiyopya- Arabistan bölgesi 
valisi tayin edilen kral naibi Francisco 
d'Aimeyda 1 SOS'te SOO kişilik bir kuwet
le adaya çıktı. Özellikle hanedan içindeki 
iktidar mücadelesi yüzünden ve diğer şe
hir devletlerinin kuwetlenmesiyle iktisa
di ve idari bakımdan zayıflayan Kilve ko
layca işgal edildi . PortekizlBer 1 S 13 yılın 

da adayı tamamen harabe haline getir
diler. Sultan İbrahim onların adadan ay
rılmasından sonra tekrar idareyi ele ge
çirdiyse de Portekizliler'le iş birliği yapan 
Muhammed Rükneddin'i öldürmesi üze
rine kral naibinin gönderdiği Gonçalo Vaz 
de Goes tarafından cezalandırıldı. Bu de
fa Muhammed'in oğlu Ali Hüseyin sultan 
tayin edilmişse de bu da istenilmeyen 
davranışlarda bulunduğu için Mombasa'
ya götürülerek orada öldürüldü. 

Portekizliler'in Kilve tarihi hakkında ele 
geçirdikleri eser bu alanda ilk yazılı kay
nak olup 1 S30'da Joam de Barros tara
fından tercüme edildi. 1862 yılında Şeyh 
Muhyiddin bu eseri yeniden kaleme aldı. 
Zengibar Sultanı Bergaş, 1877'de ikinci 
bir nüshasını yazdığı eseri İngiliz konso
losu John Kirk'e hediye etti. Daha sonra 
British Museum'a konulan eser Arthur 
Strong tarafından İngilizce'ye tercüme 
edilerek yayımiandı ("The History of Kil
wa", JRAS (April l 8951. s. 405-430). U man 
Kültür Bakanlığı ise aynı nüshayı es-Sel
ve fi a]]bô.ri Kilve adıyla bastırdı ( 1985) . 
Kilve'de tahta oturan toplam kırk iki sul
tan hakkında çok kısa bilgiler veren ese
rin Portekizce ilk tercümesiyle XIX. yüz
yılın ikinci yarısında yazılan Arapça nüs
hası arasında belirgin farklar bulunmak
tadır. 

Başlangıçta Şii olan ve XIII. yüzyıla ka
dar devam eden Şlrazl hanedam daha 
sonra sırasıyla İ bazi ve Şafii mezhebine 
intisap etmişti. XIV. yüzyılda Yemen asıllı 
Ebü'I-Mevahib Hasan b. Talüt hanedam 
kurdu. Adada hanedanlık her zaman ba
badan oğula geçmez. kardeşler arasında 
da el değiştirirdi. Hatta bazan vefat eden 



sultanın yerine amcaları sırayla sultan 
olabildikleri gibi aynı anda sultan unvanını 
taşıyan çok kimse bulunabilirdi. 

Portekizliler'in yaklaşık iki asır süren 
Hint Okyanusu'ndaki hakimiyetleri Kilve 
ve diğer şehir devletlerinin baş kaldırma

ları ve direnişleriyle geçti. işgal esnasın
da bütün önemli merkezlerin ya kılıp yıkıl
ması sonucunda bölgede bilhassa ticari 
hayat eski canlılığını kaybetti. Osmanlı im
paratorluğu . bu şehir devletlerinin Por
tekiz işgalinden kurtulması için 1 585 ve 
1588 yıllarında iki defa donanma gönder
mişse de başarılı olamamıştı. Kilve'deki 
tüccarlardan birinin putperest Zimba ka
bilesinin 1 588'de adaya çıkmasına yardım 
etmesi yüzünden binlerce müslüman öl
dürüldü. Uman'da tahtı ele geçiren Ya' 
rubl hanedanı 1652 -1688 ve ı 696-1698 
yılları arasında Doğu Afrika sahilini Por
tekizliler'den kurtarmak için savaşlar yap
tı. Özellikle Ya'rubl hanedanının üçüncü 
hakimi Seyf b. Sultan . 1698'de yaptığı 
saldırı ile şehir devletlerinden Mozambik 
hariç tamamını ele geçirdi ve buraların 
idaresi için N asır b. Abdullah el-MazrCıl'yi 
vali tayin etti. 1724 yılında Luis Mello de 
Sampaya kumandasındaki Portekizliler 
Kilve ve Patta'yı ele geçirdilerse de 1744'
te Uman Sultanı Ahmed b. Said buraları 
tekrar ele geçirerek Uman Sultanlığı'na 
bağladı. 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısı. Mombasa'
daki MazrCıl hanedanı ile Uman Sultanlı
ğı arasında Doğu Afrika sahilindeki şehir 
devletlerine hakim olma mücadelesiyle 
geçti. 1784-1786 arasında Kilve istii<Jali
ne kavuşmuşsa da U man Sultanlığı bura
sı dahil sahildeki bütün şehirleri tekrar 
hakimiyetine aldı. Fransızlar köle ticareti 
için burada bir istasyon kurdularsa da da
ha sonra adaya hakim olan Zengibar Sul
tanlığı bunu kapattı. Uman'daki BO Saldi 
yönetimi başşehri Maskat'tan Zengibar'a 
taşıdı ve Hint Okyanusu sahilindeki bü
tün şehirlerin idaresini 1840 yılına kadar 
ele geçirdi. 1886 yılında Alman işgaline 
kadar BO Said hanedanı Doğu Afrika'nın 
idaresini elinde tuttu . Richard F. Sur
ton'un Kilve'ye seyahatinde burada Zen
gibar sultanının on kadar askeri bulunu
yordu. Bu dönemdeKilve Kisivani'nin öne
mi azalırken kuzeydeki Kilve Masoko ve 
bilhassa Kilve Kilinje köle ticareti sayesin
de canlandı. Buradan Fransa'nın işgalin
deki Moritus ve Reunion adaları ile Ame
rika Birleşik Devletleri 'ne çok sayıda köle 
gönderildi. Kilve ile Afrika'nın iç bölgeleri 
arasında köle ve fildişi ticaretinin yoğun 

olarak arttığı bu dönemde. bugünkü Ma
lavi ile Tanıanya'da yaşayan ve tamamı
na yakını XIX. yüzyılın sonunda müslü
man olan Yao etnik grubunun etkili oldu
ğu bilinmektedir. 

Adada bulunan kalıntılar sayesinde bu
rada dokumacılık yapıldığı anlaşılmakta
dır. Denizciliğe önem verilen Kilve'de elli 
tona varan gemilerle yük taşınıyordu. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında köle ticaretinden 
önemli bir gelir elde ediliyordu . Sadece 
1862 -1867 yıllarında Afrika'nın iç bölge
lerinden Kilve'ye getirilen ve buradan 
dünyanın değişik bölgelerine gönderil
mek üzere Zengibar'a taşınan köle sayısı 
1 OO.OOO'i buluyordu. Ancak aynı dönem
de adada ÇÜ\an kaleradan çok sayıda in
san öldü. 

Almanya. 1. Dünya Savaşı'nın ardından 
Doğu Afrika'daki topraklarını ingiltere'ye 
devretmek zorunda kalınca Kilve 1916 
yılında ingiliz sömürgesi oldu. 1 O Aralık 
1963 tarihinde ise bağımsızlığına kavu
şan Zengibar'ın sınırları içinde kaldı . Zen
gibar' ın 26 Nisan 1964 tarihinde Tanzan
ya ile birleşmesi sonucu Tanzanya Birle
şik Cumhuriyeti sınırlarında kalan üç Kilve 
de günümüzde Lindi vilayetine bağlıdır. 
Halen Kilve adasırıda 5000 kişi yaşamak
tadır ( 1997 y ılı tahmini) . 

Kilve'de ilk defa 1955'te başlatılan ar
keolojik kazılar sonucu çok sayıda tarihi 
eser ortaya çıkarıldı. Bu ada 1981 yılında 
UNESCO tarafından "dünya mirası alanı " 

(world herit.age site) ilan edildi. Tanzanya 
Turizm ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 
isteğiyle 2002 yılından itibaren Fransa'
nın Chantiers Histoire et Architecture 
Medievales (CHAM) adlı kuruluşu yaptığı 
yeni arkeolajik kazılarla burayı turizme 
açmayı planlamıştır. 
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KİM EK 

IX ve X. yüzyıllarda 
İrtiş boylarında yaşayan 

bir Türk kavmi. 

KiME K 

_j 

Kimekler'in adı Orhun Kitabeleri'nde 
geçmediği gibi Çin yıllıklarında da görül
mez. Onların. OnOklar'ın Tulu kolundan 
veya başka bir topluluğundan olduklarını 
düşündürecek bir işaret de yoktur. Ger
dizi'nin naklettiği bir rivayette Kimekler 
Tatar asıllı olarak gösterilirler. Buna göre 
Tatar hükümdarının Şed (Şad ?) ismindeki 
küçük oğlu tahtı ele geçirmek için ağa
beyi ile ınücaç1eleye girişmiş , ancak başa
rı gösteremeyince en sevdiği cariyesini 
yanına alıp irtiş boylarına kaçmış. otu ve 
avı bol olan bu yeri yurt edinmiş . bir müd
det sonra Tatarlar ' ın çocuklarından yedi 
kişi gelerek hizmetine girmiş ve bu yedi 
Tatar çocuğundan zamanla Kimekler'in 
yedi boyu çıkmıştır. Ancak bu rivayet kay
naklarca desteklenmez. Aksine, Kimek
ler'in X. yüzyılın birinci yarısında Türk ale
mini temsil eden ve birbirlerinin dillerini 
kolayca anlayan beş büyük Türk kavmin
d er. (Oğu z . Karluk. Tokuz Guz- Uygurlar. 
Kırgı z l a r) biri olduğu belirtilir. Gerdizl. Ki
rnek boylarını imi imek(> Yi rnek= Yemek). 
Tatar, Balander.tııfçal5. (< Kıfçak =Kıpçak). 
Unkaz. Eclad şeklinde isimlendirmiştir. 

Konuyla ilgili diğer önemli bir kaynak olan 
JjudCıdü'l-'alem'de ise hakan unvanını 
taşıdığı söylenen Kimek hükümdarının on 
bir "amil"inin (bey) bulunduğu belirtil
mektedir. Bu da JjudCıdü '1-'alem'e göre 
Kimekler ' in on bir boydan oluştuğunu 
gösterir. Bununla beraber kaynakta bu 
boylardan sadece Hıfçak, YagsOn YasO. 
K.r k.r (j j) han ve Yemekiyye (Yemek) 
gibi bazılarının adları verilmiştir. Bunlar
dan H ıfçaklar'ın geleneklerinin çoğunluk
la Oğuzlar'a uyduğu söylenmektedir. 

Kimek kavminin asıl yurdu Yukarı irtiş 
boylarıyla onu çeviren topraklardı. X. yüz
yılın ilk çeyreğinde yurtları batıda Tobol'a 
kadar uzanan Kimekler kışın Aşağı Sey
hun boylarında. yazın kuzeydeki bozkır
larda yaşayan Oğuzlar'la komşu oldular. 
Kimekler IX ve X. yüzyıllarda tam göçebe 
bir hayat yaşıyorlardı . Jjududü'J-'alem'e 
göre Kimekler'in hükümdan yaz ayların
da Yemekiye adlı kasabada otururdu. Ki
rnek ülkesinde ayrıca irtiş'in kıyısında Dihi 
Çöb adlı bir de köy mevcut olup yazın bu
ranı n nüfusu oldukça artardı. Bu köyde 
Maveraünnehir'den gelmiş müslüman ta
cirler de bulunurdu. 
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