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III . ÜLKEDE İSLAMiYET 

Kanada'da müslümanların varlığı ilk 
defa 1871 'deki nüfus sayımında ortaya 
çıkmış ve toplam sayılarının on iki oldu
ğu tesbit edilmiştir. XX. yüzyılın başında 
birkaç yüze ve 1 911' de 797'ye çıkan sayı 
on yıl sonra 478'e düşmüş, 1931'de tek
rar yükselerek 645'i, Il. Dünya Savaşı'nın 
başlarında da yaklaşık 1 OOO'i bulmuştur. 
1951 'e kadar cemaatin büyümesi sadece 
doğumlara bağlı olarak son derece sınırlı 
düzeyde kalmış. 1951 'den sonra ise dışa
rıdan göçmen kabul edilmesiyle beraber, 
o yıl1800 olan sayı1961 'de 5800'e, 1971'
de34.430 'a, 1981'de98.165'e ve 1991'
de 253.260'a ulaşmıştır. 

Kanada'daki islam cemaati etnik ba
kımdan büyük bir çeşitlilik gösterir. 1950'
li yıllara kadar gelenler umumiyetle Arap
ça konuşulan ülkelerdendiler; daha son
ra Güney ve Güneydoğu Asyalılar'la Doğu 
Afrikalılar öne geçtiler. Bugünkü cemaati 
Lübnan, Suriye, Ürdün, Filistin, Kuzey Af
rika, Pakistan, Bengladeş, Türkiye, İran, 
eski Yugoslavya, Arnavutluk, Doğu Afri
ka ve Karayip kökenliler meydana getir
mekte ve geldikleri yerlere bağlı olarak 
çoğunluğu Sünniler, geriye kalanı da Şii
ler ve Düriller teşkil etmektedirler. 

Müslümanlar daha çok Ontario, Quebec, 
Alberta ve British Columbia eyaletlerin
de yerleşmişler, özellikle de Toronto, 
Montreal, Edmonton, Calgary ve Lac La 
Biche şehirlerinde yoğunlaşmışlardır. Yer 
seçiminde dilin önemli bir faktör olduğu 
ve Fransızca konuşulan eski sömürge ül
kelerinden gelenlerin Quebec'i, Güney 
Asya ülkelerinden gelenlerin ise diğer 
eyafetleri tercih ettikleri görülmektedir. 
1965'e kadar Quebec'te yoğun olan yer
leşme bu tarihten sonra ekonomik se
beplerle Ontario'ya kaymış ve burası ce
maatin yarıdan fazlasının yaşadığı eyalet 
halini almıştır. islam ülkelerinden Ka
nada'ya göç olayı genelde ekonomik ve 
kültürel sebeplerin etkisiyledir. 1952'de 
Montreal'deki Mc Gill Üniversitesi'nde 
Institute of lslamic Studies'in açılması ve 
arkasından onu diğerlerinin takip etme
si, müslüman ilim adamlarının ve öğren
cilerin buraya yönelmesinde önemli bir 
rol oynamıştır. Müslümanlar en fazla eği

tim ve sanayi merkezi olan şehirlerde 
toplanmışlardır ve mühendislik, hekim
lik, öğretmenlik. muhasebecilik gibi mes
leklerin yanında küçük sanayide faaliyet 
göstermektedirler; lokanta. bakkal. bu
tik ve seyahat acentesi işletmeciliği ya
panlar da bulunmaktadır. Ortadoğu ve 
Doğu Afrika kökenli olanlar iş dünyasında 
daha etkindirler. 

Müslümanlar zamanla yaşadıkları şe
hirlerde kendi pazar, lokanta, ibadet ve 
eğitim yerleriyle sosyal kurumlarını oluş
turdular. 1920'de Lübnanlı müslümanlar 
tarafından ilk teşkilat Edmonton'da ku
ruldu. İlk cami, anayasanın güvence altı
na aldığı din ve inanç özgürlüğü çerçeve
sinde 1938 yılında aynı şehirde inşa edil
di (Reşld Camii). Daha sonra müslüman 
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nüfusun çoğalmasına paralel olarak ihti
yaçlarınartmasıyla St. John's, Dartmouth. 
Halifax, Montreal, Ville St. Laurent, Otta
wa, Toronto, Hamilton. London. Windsor, 
Kingston Hespler, Thunder Bay. Winnipeg, 
Saskatoon, Regina. Calgary. Edmonton, 
Lac La Biche ve Van Couver'da yeni cami 
ve mescidler açıldı. Öte yandan teşkilat
lanma çabaları da 1957'de Arabian Mus
lim Association of Lac La Biche'in kurul
masıyla başlamış ve giderek hızlanmış
tır. Ülkedeki bütün müslümanları çatısı 
altında toplayan The Council of Muslim 
Communities of Canada (CMCC) 1972'de 
kurulmuştur. Bu kuruluşun eğitim. din 
işleri. halkla ilişkiler ve yayın gibi konular
da gösterilecek faaliyetleri düzenleyen 
kurulları mevcuttur. 1982 'de kurulan The 
Canadian Council of Muslim Women, ül
kede müslüman kadınları bir çatı altında 
toplamaya çalışan bir kuruluştur. İsmai
lller'in oluşturduğu Toronto- based lsma
ili National Council for Canada teşkilatı 
da ülke çapındadır. Federation on lslamic 
Associations in the United States and 
Canada'nın üyesi olan ve Muslim Student 
Association of the United States and Ca
na da (MSA) ile iş birliği halinde çalışan 
The Council of Muslim Communities of 
Canada 1972'den beri Islam Canada 
adlı aylık bir dergi yayımlamaktadır. Ka
nada'nın birçok şehrinde İslam merkez
leri ve çeşitli müslüman dernekleri açıl
mıştır. 

Kanada'da islam çalışmalarına olan ilgi 
Arap dili üzerindeki araştırmalar yoluyla 
başlamıştır. XIX. yüzyılın ortalarında To
ranta Üniversitesi'nin Yakındoğu ve Şar
kiyat bölümlerinde Arap diliyle bağlantı lı 

olarak İslam'la ilgilenilmiştir. Gerçek an
lamda İslam araştırmalarının tarihi ise ll . 
Dünya Savaşı'nı takip eden yıllara daya
nır. Bu çalışmalarla ilgili tam teşekküllü 
program 1951'de McGill Üniversitesi'nde 
Kanada'nın tanınmış şarkiyatçısı Wilfred 
Cantwell Smith tarafından kurulan Insti
tute of lslamic Studies olmuştur. Ensti
tünün on üç yıl boyunca müdürlüğünü 
yapan Smith Islam in Modern History 
(Princeton 1957). Modern Islam in In
dia (London 1946) ve Faith and Beli et 
(Princeton 1979) gibi eserleri kaleme al
mıştır. 

İslam çalışmaları için ikinci önemli mer
kez, ingiltere üniversitelerindeki şarkiyat 
çalışmalarına benzeyen ve bir yüzyıl Ya
kındoğu çalışmaları geleneğine sahip To
ronto'da üniversitenin Near Eastern Stu
dies bölümüdür. 1957'de F. V. Winnett 
başkanlığında araştırmalara devam eden 



bu bölüm aynı yıl Michael Wickens. 1959'
da Michael Marmura ve 1960 Roger Sa
vory'yi bünyesine katarak İslam ve Orta
doğu çalışmalarını daha da genişletti. 
Üniversitede İslam çalışmaları için müs
takil bir bölüm Wickens'in başkanlığında 
1961'de açıldı; 1976'da bölümün ismi 
Ortadoğu ve İslam Araştırmaları oldu. 
Wickens'in çalışmaları arasında Naslrüd
dln-i TCısl'den The Nasirean Ethics(Lon
don 1964) ve Sa'dl-i Şlrazl'den Moral 

Pointed and Tales Adamed (Toronto 
1974) adlı çeviriler vardır. Savory'nin öz
gün çalışmaları arasında ise Introduction 
to Islamic Civilation (Cambridge 1980) 

ve Iranunder the Safavids (Cambridge 
1980) bulunur. Daha sonra Alberta, Mont
real, Carleton. Concordia, Queen, Calgary 
ve British Colombia üniversitelerinin çe
şitli enstitülerinde Ortadoğu ve dolayı
sıyla İslam araştırmaları devam etmek
tedir. 

Kanada'daki Türk incelemelerine ise 
hemen hemen ll. Dünya Savaşı'nın ardın
dan İslam ve Ortadoğu araştırmalarıyla 
birlikte Toro n to ve McGill üniversitelerin
de başlandı. Bu iki kurumun dışında bazı 
üniversitelerin tarih bölümlerinde Türk 
tarihine yer verilmiş ve konuyla ilgili mo
nografi ve kitaplar yazılmıştır. Bunlar ara
sında Alberta Üniversitesi'nden Max Mo
te'ninAn Ottoman-Russian Exchange 
of Ambassadors (Chicago 1970) ve Ulrich 
Trumppener Germany and Ottoman 
Empire, 1914-1918(Princeton 1968) adlı 

çalışması yer alır. Toronto Üniversitesi 
sanat tarihi profesörlerinden Elizabeth 
Rosenbaum -Aifödi de Anamur'daki ka
zıları başlatmıştır. 
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MiiiJ DAVUT DuRSUN 

KANDEHAR 
(;l.ıt...W) 

Afganistan'ın güneyinde bir şehir 
ve bu şehrin merkez olduğu idari birim. 
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Büyük İskender'in Asya seferi sırasında 
Persler'in bir satraplık merkezi olan şehir. 

muhtemelen milattan önce ı. binyıl içe
risinde deniz seviyesinden yaklaşık 1 000 
m. yükseklikte, Tarnak ırmağı havzasında 
ve Hindistan ' ı Kabil' e bağlayan ana yol 
üzerinde yer alan stratejik bir noktada 
kurulmuştur. Kandehar (Kandahar) ismi
nin, tarihte Kabil ve İ nd us nehirlerinin yu
karı havzalarında hüküm süren Gandhara 
Hint Krallığı'nın adından geldiği tahmin 
edilmektedir. Şehir zaman içerisinde bir
kaç defa yer değiştirmiştir. Surlarla çev
rili olduğu anlaşılan eski yerleşim merke-

Kandehar'da 
bir alısveris 

merkezi 

KANDEHAR 

zi aslında Kandehar'dan 5 km. kadar gü
neybatıda bulunmakta ve "Köhne Şehir" 
(eski şeh ir) adıyla anılmaktaysa da günü
müzde modern şehirle birleşmiş durum
dadır. 

Müslümanlar, ilk defa Emevller döne
minde Sistan ve Busta'ya yerleştikten 
sonra Kandehar'a akıniara başlamışlar ve 
ardından burayı Abbad b. Ziyad kuman
dasında çetin bir savaş vererek ele geçir
mişlerdir (60/680 J?J). Belazürl, Abbad'ın, 
kendisinin Sistan valiliğinden ayrılmasın
dan sonra elden çıkacak olan şehrin adını 
Abbadiye olarak değiştirdiğini söyler (Fü
tah, s. 632). Kaynaklarda. Abbas! Halifesi 
Ebu Ca'fer ei-Mansür zamanında (754-

775) Sind Valisi Hişam b. Amr et-Thğlibl'
nin Kandehar'a akınlar düzenlediği belir
tiliyorsa da Kandehar adıyla geniş anlam
da bölgenin, özellikle de Havaipindi civa
rında, daha sonra Hindüşahller'in mer
kezi olan Vayhand'ın (bugünkü Und) kas
tedildiği sanılmaktadır ( Ef21 İng. ı. IV, 536) . 

IX. yüzyılda Saffarller'in. X. yüzyılda 
Gazneliler'in hakimiyetine giren ve XIII. 
yüzyılda Moğol saldırısına uğrayan Kan
dehar, 680'de (1281) İlhanlılar'ın vasalı 
Herat hakimi Şemseddin Kert'in eline 
geçti. 785'te (1383) Timurtarafından 
zaptedilerek torun u Pir Muhammed' e ve
rilen şehir 821'de (1418) Şahruh 'un. XV. 
yüzyılın sonlarında yine Timur'un torun
larından Herat hakimi Hüseyin Baykara'
nın mülkü oldu; ancak Baykara'nın Kan
dehar valisi Zünnün Argun bölgede ba
ğımsızlığını ilan etmek için harekete geç
ti ve Kandehar'ı kendisine merkez yaptı. 
Bu durumu fırsat bilen Babürlü Devleti '
nin kurucusu Babür. Argunlular'ın üzeri
ne yürüyerek uzun bir mücadeleden son
ra 928'de (1522) şehri zaptetti. Babür'ün 
ölümünün ardından oğulları Kamran Mir
za ile Hümayun arasındaki taht kavgasın
da şehir Safeviler'in yardımıyla Hüma
yun'un eline geçtiyse de bundan sonra 
birkaç defa Bab ürlüler'le Safeviler arasın
da el değiştirdi. Nihayet 1 OSB'de (1648) 
Safeviler tamamen şehre hakim oldular 
ve 1121 'e (1709) kadar hakimiyetlerini 
sürdürdüler. Bu tarihte bölgede yaşayan 
Afgan kökenli Galzayiler Safevller'e karşı 
ayaklanarak Kandehar'ı aldılar ve burada 
bağımsızlıklarını ilan ettiler. Şehir 1150'
de (1738) Afşarlı Nadir Şah tarafından 
ele geçirildikten sonra tahrip edilerek es
ki yerinin güneydoğusunda Nadirabad 
ismiyle yeniden kuruldu; ancak bu isim 
Nadir Şah 'ın ölümünün ardından unutul
du. Nadir Şah'tan sonra Kandehar'a ha
kim olan Ahmed Şah Dürran i de eski şeh-
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