
AMENTÜ 

mist yahudiler tarafından yahudi amen~ 
tüsü yeniden tesbit edilmişse de muha
fazakar yahudiler MOsa b. Meymün'un 
belirlediği amentüye bağlı kalmıştır. 

Havarilerden iki nesil sonra ilk defa 
Roma'da tesbit edilen. "Havarilerin iman 
esasları" olarak bilinen ve daha sonra
ki Filistin, Mısır. Küçük Asya ve Antakya 
amentülerinin de temelini teşkil eden 
on üç maddelik hıristiyan amentüsü ise 
Allah'a, Rab Isa'ya, Kutsal Ruh'a ve öl
dükten sonra dirilişe inanmanın yanın
da Hz. Isa'nın doğumu. çarmıha gerili
şinden sonra diriltilip göğe yükseltilme
si ve herkese hükmetmek üzere tekrar 
dünyaya gelişiyle ilgili birtakım hıristi

yan akidelerini de ihtiva eder. iznik (325) 

ve istanbul (381 ) konsillerinde tesbit edi
len ikinci hıristiyan amentüsünde teslis 
akidesi biraz daha genişletilerek kökleş

tirilmiştir. . 

islam'dan önceki bu iki semavi dinin 
amentülerinde kitaplara, meleklere ve 
kadere iman yer almamakta, buna kar
şılık Hıristiyanlık'ta Hz. Isa'nın ulühiye
tine ve Allah'ın oğlu olduğuna inanma 
esası getirilmekte, yahudilerin elinde bu
lunan revrat'ta ise ahirete imandan bah
sedilmemektedir. islam kaynaklarına gö
re bütün peygamberlerin insanlara aynı 
iman esaslarını öğrettiği, bunlarda hiç
bir değişikliğin · bulunmadığı. peygam
berlerin ve ilahi kitapların birbirini tas
dik ettiği (bk el-Hac 22/ 78 ; eş- Ş O ra 42/ 

13; Al-i im ran 3/ 3 ; el-Bakara 2/ 91 ; el-Fa
tır 3513 1) dikkate alınırsa. yahudi ve hı 

ristiyanların Kitab-ı Mukaddes'te iman 
esasları ile ilgili olarak birçok değişik
likler yaptıklarına hükmetmek gerekir. 
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AMENTÜ ŞERHİ 

Nurnan Kurtulmuş 'un 
(ö. 1952) 

iman esaslarını açıklamak üzere 
kaleme aldığı akaid kitabı. 

_j 

Amentü*de yer alan iman esaslarını 
açıklamak ve bu şekilde halka itikadi 
konularda muhtaç olduğu bilgileri ver
mek maksadıyla "amentü şerhleri" yaz
ma geleneği Osmanlılar'ın son dönem
lerinde başlamıştır. Kadızade Ahmed b. 
Mehmed Emin ' in (ö 988 / 1580) Türk
çe olarak telif ettiği Ferc'lidü '1- fevaid* i. 
Esad Sahib Efendi'nin Arapça olarak 
yazdığı ve Kemahlı Feyzullah Efendi'nin 
Türkçe'ye çevirdiği Fera ,idü'l-feva ,id'i 
(Kahire 1313). Davüd b. Muhammed Kar
si'nin (ö . 1160/ 1747) Türkçe Amentü bil
lCih Şer hi (Süleymaniye K tp .. Hacı Mah
mud Efendi, nr 1490). Seyyid Ömer b. Ab
durrahman'ın Amentü Şerhi (Risale·i Nar 

ala nar, Süleymaniye Ktp ., Yazma Bağ ı ş l ar, 

nr. 1976) ve Nurnan Kurtulmuş'un Arnen
tü Şerhi bu türdeki çalışmaların başlıca 
örnekleridir. Bunlar arasında en çok ya
yımlanan ve meşhur olanlar ise Kadıza
de ile Nurnan Kurtulmuş 'un eserleridir. 

1887'de Kastamonu'da doğan Nurnan 
Kurtulmuş buradaki Askeri Rüşdiye'yi ve 
Bursa Askeri ictactisi'ni bitirdi. 1905'te is
tanbul Harbiye Mektebi'nden mezun ol
duktan sonra Edirne'deki ikinci Ordu'
ya mülazım-ı sani (teğmen ) olarak tayin 
edildi. Balkanlar'da, Erzurum, Batum ve 
Azerbaycan'da savaşlara katıldı. Son ola
rak Sakarya Meydan Muharebesi 'nde 
ağır şekilde yaralanınca binbaşı rütbe
siyle emekli olup 1932'de istanbul'a yer
leşti ve burada vefat etti. Amentü Şer
hi'nden başka Binbir Hadis Tercemesi 
(İstanbul 1948 ; 1958), Kur'an Meraklı
larına Hediye, Cuma ve Bayram Hut
beleri (İ s tanbul 1952; 195.8; 1964 ; 1965 ) 

adlı eserleri de neşredilmiştir. 

Altı bölümden oluşan Amentü Şerhi 
117 başlık altında çoğu itikadi, bir kıs
mı da fıkhi olan konuları işler. Birinci 
bölümde tevhid, esrna-i hüsna. Allah ' ın 

varlığının delilleri. iman ve şubeleri gibi 
ilahiyyat bahisleri. ikinci bölümde melek
lerin çeşitleri, özellikleri ve görevleri an
latılır. Esere ilmihal hüviyetini kazandı
ran üçüncü bölümde kitaplara iman üze
rinde durularak genellikle Hanefi mez
hebine ait bilgiler verilir. Dördüncü bö
lümde Kur'an'da adı geçen peygamber
ler ve Hz. Muhammed'in nübüweti anla
tılır. Beşinci bölümde ahirete, altıncı bö
lümde de kadere iman ele alınır. 

Amentü Şerhi Cumhuriyet dönemin
de yeni harflerle yayımlanan ilk amentü 
şerhid i r. Hasan Basri Çantay· ın "çetin 
emekterin mahsulü. kaynakları sağlam. 
dili düzgün ve faydalı " şeklinde tanıttı 

ğı eser. medreseterin kapatılmasından 
sonra Türkçe yazılmış dini kitapların na
dir bulunduğu dönemlerde halkın ilgisi
ni çekmiş ve ihtiyacına cevap vermiştir. 
ilk defa 1943 yılında yayımlanan ese
rin günümüze kadar yirmi baskısı yapıl
mıştır. liJ Yus uF ŞEvKi YAVU 7. 
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AMERiKA 

Batı yarı küresinde yer alan 
dünyanın ikinci büyük kıtası . 

I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFY A 

Il. TARİH 

III. KlTADA İSlAMiYET 
_j 

42.3 milyon km 2 yüzölçümüne ve 700 
milyondan fazla nüfusa sahip olan kıta 
kuzeyden Kuzey Buz denizi. batıdan Bü
yük Okyanus, doğudan Atlas Okyanusu 
ve güneyden Güney Buz denizi ile çevri
lidir. 72" kuzey (Boothia yarım ad as ı) ve 
56" güney (Horn Burnu) enlemleri ile 166" 
batı (Alas ka ' nın batısınd a ki Ga ller Prensi 
Burnu) ve 35" batı (Brez ilya' nın doğusun

daki Branco Burnu) boylamları arasında 
uzanır. Şekil itibariyle iki büyük üçgen
den meydana gelmiştir. Kuzey ve Güney 
Amerika adlarıyla anılan bu üçgen şe
killi kara parçalarının arasında, üzerin
de Orta Amerika ülkelerinin yer aldığı 
bir berzah bulunur. Kıtanın Kuzey-güney 
doğrultulu uzunluğu 15.000 kilometre
yi, doğu- batı yönünde en fazla genişliği 
ise 5.000 kilometreyi aşmaktadır. 

Amerika adı , yeni bir kıta keşfettiğin
den habersiz olan Kristof Kolomb'un ar
dından 1497'de oraya giden ve 1504 yı
lında yayımlanan mektuplarında bu top
raklardan "mundus novus" (yeni dünya) 
şeklinde bahseden İtalyan denizeisi Ame
rigo Vespucci 'nin (Americ Vespuce) adın 

dan türetilmiştir. Amerika Maya, Aztek 
ve İnka gibi eski medeniyetlere beşiklik 
etmiş bir kıtadır. Eski medeniyetleri ku
ran ilk insanların. Kızılderililer'in ve Es
kimolar'ın Sering Boğazı yoluyla Asya·
dan, çağdaş medeniyeti kuranların ke
şiften sonra Avrupa'dan göç ettikleri ve 
bunlara daha sonra Afrika'dan getirilen 
zenci kölelerle Asya'daki siyasi değişik
liklerden kaçan yeni göçmenlerin katı l

dıkları göz önüne alınırsa bu kıtaya "göç
menler kıtası " denilebilir. 



Amerika kıtası . yüzölçümü itibariyle 
Afrika kıtasından bir buçuk, Avrupa'dan 
dört defa daha büyüktür. Ana kıta Ku
zey ve Güney Amerika diye ikiye ayrılı r 
ve geçiş bölgesinde yer alan Orta Ame
rika da beşeri coğrafya açısından Gü
ney Amerika'ya benzerlik gösterdiği Gü
ney Amerika ile birlikte mütalaa edilir. 
Meksika'nın kozeyinden itibaren Angio
Sakson veya kuzeybatı Avrupa kültü
rünün hakim olduğu Kuzey Amerika'ya 
Anglo-Amerika, Güney Amerika ile bir
likte Orta Amerika'ya ise Latin Amerika 
adları verilmektedir. 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFYA 

1. Yüzey Şekilleri. Yeryüzü şekillerinin 
sıralanışı bakımından Kuzey Amerika ile 
Güney Amerika'nın durumu biribirine 
çok benzer. Her ikisinin de batısında Bü
yük Okyanus kıyısına paralel olarak ku
zeyden güneye doğru uzanan genç kıv
rım dağları. doğusunda ise Atlas Okya
nusu'na komşu yaşlı dağlar ve platolar 
bulunur. Batıdaki genç dağlarla doğu
daki yaşlı dağlar arasına her iki kara 
parçasında da alçak platolar ve ovalar 
girer. Büyük Okyanus kıyısında Alaska'
dan Şili'nin güneyine kadar uzanan genç 
dağlar aynı zamanda Amerika'nın en 
yüksek kesimlerini meydana getirir. Ku
zey Amerika'da bu dağlar birtakım sı

ralara ayrılır ve bu sıraların arasında Co
lorado ve Büyük Havza gibi geniş plato
lar bulunur. Bu dağ sıraları Meksika'ya 
doğru birbirine yaklaşarak tek bir sıra 
haline gelir ve Orta Amerika ' yı geçtik
ten sonra Güney Amerika'nın batısın

da And dağları adıyla devam eder. And 
dağları da Kuzey Amerika'nın batısın

daki dağlar gibi birkaç sıradan oluşur. 
Fakat bu sıralar arasındaki açıklık ku
zeydeki kadar fazla olmadığından ara
ya giren Bolivya ve Peru platoları gibi 
plat olar. Kuzey Amerika· dakiler kadar 
geniş değildir. Amerika' nın doğusunda 

bulunan yaşlı dağlar ve platolar alanı. 
Kuzey Amerika· daki Labrador platosu 
ile başlar ve güneye doğru Appalachian 
dağlarıyla devam eder : Guiana ve Bre
zilya platoları da bu sıranın Güney Ame
rika ' nın doğusundaki devamını meyda
na getirir. 

2. İklim ve Bitki Örtüsü. Amerika kıta
sının kuzey- güney doğrultusunda büyük 
bir mesafe boyunca yayılması bu kıtada 
çeşitli iklim tiplerinin oluşmasına sebep 
olmuştur. Ayrıca doğu ve batısında dağ

lık bölgelerin bulunması , iç kesimlerin
de bu dağlık alanlar vasıtasıyla deniz
den ayrılmış havzaların yer alması ve kı
yılarında farklı sıcaklıkta okyanus akın-

tılarının mevcut olması kıtanın iklimini 
daha da çeşitlendirmektedir. Bu yüz
den Amerika kıtasında kuzeydeki so
ğuk iklimlerden tropikal- ekvatoral ik
limlere ve Kuzey Amerika'nın batı kıyı
larındaki Akdeniz iklimine, iç kesimle
rindeki step hatta çöl iklimlerinden de 
yüksek irtifalarda kendini hissettiren 
dağ iklimlerine kadar çok çeşitli iklim 
tipleri görülür. Bu çeşitli iklim tiplerine 
bağlı olarak kıtanın tabii bitki örtüsü· de 
çeşitlilik gösterir. Kuzeyde soğuk iklim 
şartlarının meydana getirdiği bir tund
ra şeridi mevcuttur. Yılın büyük bir kıs
mında karla örtülü olan bu kesimde 
ağaç bulunmaz : hakim bitki örtüsünü 
sadece bazı otlar ve likenler meydana 
getirir. Tundra şeridinin bitiminden iti
baren orman alanları başlar. Batıdaki 

Kayalık dağlar ile doğudaki Appalachian 
dağları orman örtüsünün kesif olduğu 

· bölgelerdir. Kuzey Amerika'nın orta ke
siminde, Mississippi'nin batısından iti
baren batıya doğru uzanmış yaklaşık 

1.5 m. boyundaki otlardan meydana ge
len ve "preri" adı verilen gür bir bitki ör
tüsü görülür. Prerilerden batıya doğru 
gidildikçe daha kısa boylu atların hakim 
olduğu alanlara geçilir. Güney Ameri
ka'da ekvatorun iki tarafında bol yağış
la ilgili olarak ekvatoral ormanlar bu
lunmaktadır. Amazan havzasını baştan 
başa bu ormanlar kaplar : bunun dışın
da And dağları da belli bir yüksekliğe 
kadar ormanlarla kaplıdır. 

Akarsu havzaları bakımından Kuzey ve 
Güney Amerika biribirine benzer. Her iki
sinin de batı kesimlerinde yüksek dağ 
sıralarının bulunması, büyük ırmakla

rın doğu ve güneydoğuya yön~lmesi so
nucunu meydana getirmiştir. Göllerin 
sayısı ve büyüklüğü bakımından ise Ku
zey Amerika Güney Amerika 'dan çok 
farklıdır. Dördüncü zaman buzunarının 

· buralara yayılıp sonra çekilmeleriyle 
açı lan çukur larda büyük göller meyda
na gelmiştir. Bugün bunların bazıları 

Amerika Birleşik Devletleri - Kanada sı
nırı üzerinde (Superior, Michigan, Erie, 
Ontario, Huron), bazıları da tamamen Ka
nada'da (Büyük Ayı, Büyük Esir, Atha
baska ve Winnipeg) bulunmaktadır. Göl 
bakımından fakir olan Güney Ameri
ka· nın en önemli gölü And dağları üze
rindeki Titfcaca ·dır ve başlıca Kuzey 
Amerika göllerinin hepsinden daha kü
çüktür. 

3. Nüfus. Amerika. kilometrekareye an
cak on beş kişi düşen nüfusu ile yoğun
luğu nisbeten az bir kıtadır ve mevcut 
nüfusu da yüzeyine eşit biçimde dağı!-
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mamıştır. Genel olarak kıyı bölgeleri ka
labalık, iç kesimler ise tenhadır ve bu iç 
kesimler arasında Amazan havzası gibi 
tamamen boş denilebilecek alanlar da 
vardır. Kıyı kesiminin kalabalıklığı da Ku
zey ve Güney Amerika'da birbirine ben
zememektedir. Kuzey Amerika'da Atlas 
Okyanusu kıyıları Büyük Okyanus kıyı

larından daha kalabalık olmasına rağ

men, Güney Amerika'da her iki kıyının 
nüfus yoğunluğu arasında belirgin bir 
fark görülmez. Kıtanın kuzey ve güney 
parçaları arasında nüfus dağılışı açısın
dan bir başka önemli fark da iç kesim
lerin yükselti kadernelerindeki nüfus da
ğılışında göze çarpar. Kuzey Amerika'nın 
iç kesimlerinde, dünyanın birçok yerin
de olduğu gibi alçak alanlar daha ka
labalıktır ve yükseklik arttıkça nüfus 
yoğunluğu düşer. Buna karşılık Güney 
Amerika ' nın iç kesimlerinde ve özellik
le And dağlarının bazı bölgelerinde yük
seklerdeki nüfus aşağılardakinden daha 
fazla olabilmektedir. Bu durum, ekvato
ra yakın bölgelerde ikiimin belli yüksel
tilerden sonra daha yaşanılabilir karak
ter almasından ileri gelir. Güney Ameri
ka nüfusunun hemen hemen yarısı tek 
bir ülkede (Brezilya) yaşamakta, öteki 
yarısı ise geriye kalan on bir ülkeye da
ğılmış bulunmaktadır. Aynı şekilde Ku
zey Amerika'da da bütün nüfusun üçte 
ikiden fazlası Amerika Birleşik Devletle
ri'nde yaşamaktadır ki bu nüfus Kuzey 
ve Güney Amerika toplam nüfusunun 
da yarısına yakındır . Menşe bakımın

dan nüfusun büyük çoğunluğunu Ku
zey Amerika· da İngiliz ve Fransız, Gü
ney Amerika· da ise daha çok İspanyol 
ve az miktarda da Portekiz kökenli Av
rupalılar teşkil eder. İktisadi gelişme açı
sından da Kuzey ve Güney Amerika ara
sında büyük fark görülür. Kuzey Ameri
ka her bakımdan gelişmişlik örneği ol
duğu halde Güney Amerika henüz bir
çok kesimlerinde gelişme çabası içinde 
bulunmaktadır. 

4. Din. Kıtanın keşfinden önce Ameri
ka'da çeşitli medeniyetler ve buna bağ
lı olarak farklı kabile dinleri gelişm işti. 

XVI. yüzyıldan itibaren Amerika kıtasına 
yerleşmeye başlayan Avrupalılar, Hıris

tiyanlığı da beraberlerinde getirerek bu 
dini yerli halka kabul ettirmeye çalış

tılar. Böylece önceleri kıtada varlığını 

sürdüren İnka, Aztek, Toltek ve Maya 
gibi yerli uygarlıkların dinleri, yerlerini 
büyük ölçüde Hıristiyanlığa bırakmak zo
runda kaldılar. 

Avrupa'dan Amerika'ya yayılan Hıris
tiyanlık, Amerika Birleş ik Devletleri'yle 
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Kanada'da daha çok Protestanlık ve kı

tanın diğer yerlerinde ise Kataliklik şek
linde devam etti. Bugün Kuzey Ameri
ka'da Protestanlar, Orta ve Güney Ame
rika'da ise Katalikler hakim durumda
dır. Ayrıca Protestanlık içinde müstakil 
kiliselere sahip birçok tarikat ortaya çık
mıştır. Bunların halk arasında en yaygın 

Kuzey Amerika 
600 7()0 

olanları Mormonlar, Kuakerler, Baptist
ler, Presbiteryenler, Anglikanlar, Morav
yonlar, Yedinci Gün Adventistleri ile Met
hodistler' dir. 

Güney Amerika'da bulunan ülkelerin 
çoğunda Katalik mezhebi resmi devlet 
dini haline gelmiş olup diğer mezheple
re bağlı olanlar azınlık halindedir. Brezil-

80" 80" 

Revl\lagiged adaları 
(Meksik ) 

1500 kın 
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ya, Arjantin. Peru, Paraguay, Uruguay, 
Şili ve Kolombiya gibi Güney Amerika 
ülkelerindeki Katolikler'in oranı % 80'i 
aşmaktadır. Ayrıca bu ülkelerdeki Kato
lik kilisesi 1960'lardan itibaren büyük 
değişiklikler geçirerek önem kazanmış

tır. Ülkelerin sosyal, politik ve ekono
mik durumlarına göre yeni bir şekil alan 

7()0 
60" 



kilise devlette söz sahibi olmuş, olayla
rın gelişmesini etkilemiştir. 

Güney Amerika'da hala görülen ani
mistik inançlara bağlı ilkel kabileler da
ha çok Peru ' dadır. Brezilya ' nın bazı yö
relerinde yerliler ve Afrika asıllılar put
perestlik inanç ve geleneklerini sürdür
mektedirler. Köle ticareti ve daha sonra 
sözleşmeli işçilerin getirtilmesi sırasın
da kıtaya giren İslamiyet' in etkisi bu
gün özellikle Surinam. Guyana. Trinidad 
ve Tobago'da önemli ölçüde devam et
mektedir. Müslümanlar kıtanın diğer ül
kelerinde ise küçük cemaatler halinde 
yaşamaktadırlar (aş bk ) Amerika kıta
sında yahudiler. Amerika Birleşik Dev
letleri 'nde etkin olmalarına karşılık kü
çük gruplar halindedirler. 

S. Ekonomi. a) Kuzey Amerika . Kuzey 
Amerika kıtasının beşeri coğrafya açı

sından en fazla dikkati çeken özelliği. 

son 1 SO yıl içinde göstermiş olduğu bü
yük iktisadi gelişmedir. Bu iktisadi ge
lişmede çeşitli ve zengin doğal kaynak
ların önemi çok fazladır ve bu kaynak
ların iyi bir şekilde kullanılması da kıta
daki büyük endüstri bölgelerinin ortaya 
çıkmasına sebep olmuştur. Kuzey Ame
rika dünyadaki petrol ve doğal gazın 

beşte üçünü. demir cevherinin yarıdan 
fazlasını . maden kömürünün yarıya ya
kınını. bakırın beşte ikisini, kurşun ve 
çinkonun da üçte birini vermektedir. 
Başlıca petrol yatakları doğudaki Appa
lachian petrol bölgesiyle batıda Kalifor
niya'da, güneyde Teksas'ta ve eski bir 
petrol ülkesi olan Meksika 'da bulunan
lardır. Appalachian dağlarının bulundu
ğu kesim sadece petrol üretim alanı de
ğildir. Bu dağların arasındaki vadilerle 
üzerlerindeki plato alanları aynı zaman
da maden kömürü. kalker. tuz. jips, de
mir cevheri ve hidrolik enerji üretim ala
nı olarak da şöhret yapmıştır . Appalac
hian dağlarının batısındaki havzalar ise 
petrol, doğal gaz. bakır. molibden, altın , 

gümüş, çinko, uranyum ve fosfat gibi 
çeşitli doğal kaynakların yayılmış oldu
ğu alanlardır. 

Kuzey Amerika ' nın iktisadi hayatında 
dikkati çeken bir husus da tarımla uğ

raşan nüfusun bütün nüfusa oranı faz
la olmadığı halde buranın bazı ürünler 
açısından dünya genelinde söz sahibi ol
masıdır. Mesela Asya'dan sonra en faz
la pirinç Kuzey Amerika'da yetişmekte
dir. Amerika'da pirinç tarımı Mississippi 
nehrinin aşağı mecrasında ve Meksika 
körfezinin kuzey kıyıları ile Kaliforniya'da 
çok gelişmiştir. Pamuk da Asya'dan son-

ra en fazla Kuzey Amerika'da üretilmek
tedir. Dünyada pamuk ekimine ayrılan 
sahaların dörtte bir kadarı sadece Ame
rika Birleşik Devletleri'nde bulunmakta 
ve geniş yer kaplayan bu topraklar ülke 
coğrafyasında "Pamuk kuşağı " (Cot on
belt) adıyla tanımlanmaktadır. Amerika'
da pamuk tarımının önemi zencilerin bu 
topraklarda köle olarak çalıştırılmasın
dan sonra artmıştır. Meksika da önem
li bir ham pamuk ihraç ülkesidir. Kuzey 
Amerika· da Amerika Birleşik Devletleri 
ve Kanada önemli birer buğday üretici
sidir. Buğdayın kuzey sınırı . Atlas Ok
yanusu kıyısında so· kuzey enieminden 
başlar. batıya doğru gittikçe yükselerek 
Kayalık dağların eteklerinde 62. kuzey 
paraleline kadar çıkar. Doğudaki buğ

day sınırının daha düşük olması bu kıyı
lardaki fazla nem ve Labrador soğuk su 
akıntısının varlığı ile ilgilidir. Buna kar
şılık batı kesiminde buğday tarımının 
daha kuzeyde de yapılabilmesi , Kayalık 

dağlardan esen "chinook" adlı sıcak rüz
garın etkisiyle mümkün olmaktadır. 

Kuzey Amerika'da uzaklıkların dev bo
yutlarda olması ve bu uzaklıkları kısa 

sürede ve rahat bir şekilde katetme is
teği ulaşımı geliştirmiştir. Demiryolları 

ağı çok genişlemiş ve özellikle iki okya
nusu biribirine bağlayan yolların yapı
rnma önem verilmiştir. Son yıllarda de
nizyollarının yolcu taşımadaki payı öteki 
ulaşım sektörleri karşısında azalmış ol
makla birlikte bu sektör hala yük taşı
macılığında önemli bir yere sahiptir. Ku
zey Amerika 'daki iç sular yeryüzünün 
bu konudaki en canlı trafiğine sahne ol
maktadır. Nehir. kanal ve göllerin ortak
laşa devreye girdiği bu uzun su yolları 

sayesinde. açık deniz vapurları kıyıdan 
1000 km. kadar içeride bulunan n ehir !i
manlarına ulaşabilmektedir. Kıtanın ku
zey kesimlerinde özellikle Kanada'da ka
rayolu ulaşım ı önem kazanmıştı r. Ticari 
anlamda havayolu kullanımı Kuzey Ame
rika'ya Avrupa 'dan on yıl sonra girmiş, 

fakat hızlı bir gelişme göstererek bura
yı hava ulaşırnından en fazla faydalanı
lan yer durumuna getirmiştir. 

b) Güney Amerika . Güney Amerika'da 
boş ve nüfusu seyrek alanların geniş 

yer tutması burada hayvancılığın geliş
mesine yol açmıştır. Orta kesimleri kap
layan kuzeyden güneye doğru Chaco, 
Pampas ve Patagonya bölgeleriyle çayır
ların bol olduğu yöreler hayvancılık ya
pılan alanlardır. Buna karşılık bu kıtada . 
tarımın geniş alanlara yayılması çok da
ha yenidir ve bu genişleme. Güney Ame-
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rika 'ya arka arkaya gelen göçmen akın
larının bir sonucudur. Tarım ürünleri 
arasında kahve ve kakao ön sırada yer 
alı r. Dünyada kahve üreten ve satan ül
kelerin en başında Brezilya gelir; bura
da kahve tarımına XVIII. yüzyılın ilk ya
rısında Para ve Maranhao eyaletlerinde 
başlanmıştır. Brezilya'nın önemli liman
larından olan Santos, kahve ticaretinin 
adeta sembolü haline gelmiştir ve dün
ya kahve ticaretiyle beraber kahve fi 
yatları da bu limandan kontrol edilmek
tedir. 

Bugün Afrika kıtasında daha fazla 
önem kazandığı görülen kakao ağacının 
anavatanı Güney Amerika ' nın tropikal 
kısımlarıdır ve halen çeşitli bölgelerde 
kakao tarımı yapılmaktadır. Özellikle 
Brezilya'daki Bahia bölgesi önemli bir 
kakao üretim alanıdır ve bu bölgenin 
dışa açılan kapısı durumunda olan Ba
hia Limanı da önemli bir kakao ihraç 
merkezidir. Önem bakımından kahve ve 
kakaoyu şeker kamışı, tütün. pamuk ve 
muz takip eder. Orta Amerika, Antiller 
ve Küba 'da çok yetiştirilen şeker kamı

şı Güney Amerika'nın kuzey kesimlerin
de de fazlaca üretilir. Peru. Kolombiya, 
Brezilya, İngiliz Guyanı ve Venezuela 'da 
bu üretim bir hayli ilerlemiş durumda 
olup Brezilya Hindistan'dan sonra dün
yanın en fazla şeker kamışı tarımı yapı
lan ülkesi durumuna gelmiştir. Güney 
Amerika'da tahıl tarımı da oldukça yay
gındır ve buğday ekiminin güney sını

rı 4S. güney paraleline kadar iner. En 
önemli buğday alanları Arjantin, Urugu
ay ve Şili ile Güney Brezilya ' nın bazı ke
simlerinde bulunur. Arjantin'in Pampas 
bölgesi Güney Amerika ' nın tahıl arnba
rı durumundadır ve buradan dışa rıya 

buğc,lay ihraç eden tek ülke de Arjan
tin'dir. 

Güney Amer ika yeraltı kaynakları ba
kımından oldukça çeşitlili k göster ir. Baş
lıca petrol yatakları Venezuela'da Mara
caibe gölünün çevresinde, Kolombiya'nın 
Magdalena vadisinde kıyıdan SOO km. 
kadar içerideki Barranca Bermeje do
laylarında , Ekvador ve Peru'nun Büyük 
Okyanus kıyılarında ve bu iki ülkenin bir
birine komşu oldukları kesim ile Arjan 
tin ' in Patagonya bölgesinde bulunur. 
Petrol bakımından zengin durumda olan 
Güney Amerika'da maden kömürü he
men hemen yok denecek kadar azdır; 
işletilen en önemli yataklar Şili ' de ve Bre
zilya 'da bulunan birkaç küçük kömür 
havzasında yer alır. Diğer yeraltı kay
naklarından bakır Şili ve Peru · da çıkarı-
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lır. And dağlarının ihtiva ettiği tabii kay
naklar arasında Peru topraklarından çı 

karılan çinko, kurşun ve demir sayılabi
lir. Güney Amerika'da demir yatakları 
Peru'dan başka Brezilya, Şili, Kolombi
ya, Venezuela ve Arjantin'de de bulu
nur; kıymetli madenierden altın Kolom
biya'da çıkarılır. 

Güney Amerika'nın yeraltı kaynakla
rı bakımından zenginliğine rağmen en
düstrisi henüz yeteri kadar gelişmemiş
tir. Ağır endüstri kollarından demir çe
lik endüstrisi, demir cevheri yataklarının 
yaygın olduğu Kolombiya, Brezilya, Ve
nezuela. Şili, Peru ve Arjantin'de toplan
mıştır. Ham madde sıkıntısı çekmeyen 
kimya endüstrisi sadece Brezilya ve Ar-

jantin'de, dışa bağımlı olan makina en
düstrisi ise Brezilya, Arjantin, Kolarnbi
ya ve Venezuela'da gelişme göstermiş

tir. Dokuma endüstrisi en erken başla
yan endüstri kolu olup yün ve pamuk 
üretiminin bol olduğu Güney Amerika'da 
bütün ihtiyacı karşılayacak düzeydedir. 

Güney Amerika'da ulaşım ağı. nüfus 
dağılışında olduğu gibi düzensiz bir da
ğılım gösterir. Demiryollarının ancak kı
sa hatlar halinde denizden içeriye doğ 

ru uzandığı veya Fransız Guyanı gibi hiç 
bulunmadığı ülkelerin yanında Arjantin 
gibi demiryolu ağının sık olduğu ülkeler 
de vardır. Karayollarının durumu da he
nüz sıkı bir ağ kuruluşunda değildir ve 
ulaşım alanındaki bu eksikliğin akarsu-

lardan geniş ölçüde faydalan ıl arak gide
rilmesine çalışılmaktadır . Güney Ameri
ka'da iç kesimlere kolaylıkla girebilme
nin en iyi yollarından biri nehir ulaşımını 
kullanmaktır. Açık deniz gemileri. Ama
zan ağzından bu nehir üzerindeki Ma-
naus Limanı ' na kadar sokulabi lmekte
dirler: ayrıca altları düz tekneler kullan
mak suretiyle Amazan'un koliarına gir
mek ve bu yolla Peru s ı nırına kadar ulaş
mak da mümkün o l maktadır. Amazan' 
dan başka Plata. Parana. Uruguay ve Pa
raguay ırmakları da kıyıdan içeri lere doğ
ru teknelerle yüzlerce kilometre sokul
ma imkanı verirler. Ulaşım bakımından 
kuzeybatıdaki Magdalena nehrinin du
rumu daha farklıdır. Bu nehir üzerinde 
yer yer çavlanlar bulunduğundan ula-
şım. bazı kesimlerinde yük ve yolcunun 
trenlere aktarılması. sonra yine nehir 
üzerinde taşınması şeklinde sürdürül-
mektedir. Hava ulaşımı son yıllarda be

,0" lirli bir gelişme göstermiş ve kıtanın 
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ll. TARİH 

1. Kuzey ve Orta Amerika. Milattan ön
ce çeşitli medeniyetlere sahne olan Ku 
zey Amerika' da milattan sonra da böl
genin yerli halkını oluşturan Kızıld eril i

ler tarafından bazı mahaiiT uygarlıklar 

(şeflikler) kuruldu. Orta Amerika'da ise 
hiyeroglif yazıyı benimseyen Mayalar. mi
lattan sonra lll. yüzyılda klasik dönem 
uygarlığının başlangı cı sayılan yeni bir 
medeniyet geliştirdiler: bu medeniyet 
IX. yüzyıla kadar sürdü. Ancak VII - IX. 
yüzyıllar arasında Orta Amerika'nın gü
neyinden gelen göçler ve savaşl ar. bu 
medeniyetle bir likte birçok klasik dö
nem medeniyetinin yok olmasına sebep 
oldu. X. yüzyılda Yucatan Maya bölgesi 
ne giren bir Kızılderili kabilesi olan Tol
tekler 11 OO'de Tu la şehrin i kurarak me
deniyetlerin i geliştirmeye başlad ılar. Böl
gede 1200 yılına kadar devam eden Tol
tek etkisi, Xl ve XII. yüzyı lda yerin i ku
zeyden Meksika'ya gelen Aztekler'e bı
raktı. 1325 yılında Tenoçtitlan (bugünkü 
Mexico City) şehrini kuran Aztekler is
panyollar'ın saldırılarına kadar medeni
yetlerini sürdürdüler. Bu saldırı sonun
da bütün Aztek imparatorluğu ortadan 
kalktı. 

Avrupalı l ar'ın Amerika'ya ulaşmaları 

Kristof Kolomb'un kıtayı keşfinden daha 
önceki dönemlere dayanmaktadır. Nite
kim iskandinav yazılı destaniarına göre 
X. yüzyılda Nöldikler (Vikingler) Kanada '
nın Atlas Okyanusu sahillerine u laşmış-



!ardı. Grönland'ın güneybatı sahillerinde 
kolani kuran bu Avrupalılar. buradan dü
zen ledikleri seferlerle kıtanın kuzeydoğu 

sahillerine kadar gittiler. Ayrıca Mağribli 
müslüman coğrafyacı idrisi'nin (ö 11 65) 
Atiantik haritasında Antilla adalarını gös
termesinden anlaşıldığına göre müslü
manlar da Kolomb'dan önce bölgeden 
haberdar idiler. Hatta daha sonra tarihçi 
İbn Fazlullah Ömer! (ö 1349), Batı Afri
kalı Mense Kanka Müsa ve Sene Gambi
ya kıyısından başlayan ikinci sefere baş
kanlık yapan ll. Ebü Bekir'in hükümdar
lıkları sırasında XIV. yüzyılda Mali' den 
keşif heyetleri yollandığını yazmıştır. 

XV. yüzyılda , Avrupalılar'ın coğrafi ke
şifleri başlattıkları sırada Kristof Kolomb 
1492'de Hindistan'a gitmek düşüncesiy
le çıktığı ilk seyahatinde Bahama ada
Ianna vardı. Amerika' nın Avrupalılar' ca 
keşfi sayılan bu tarihten sonra Kolomb 
kıtaya üç defa daha geldiyse de Avru
palılar'ın bilmediği yeni bir yer keşfetti
ğini anlayamadı. Ancak her defasında 
bulduğu kıymetli madenler Avrupa dev
letleri ve seyyahlarının kıtaya olan ilgi
sini arttırdı. Kıtada yer elde etmek için 
rekabete başlayan Avrupa'nın iki sömür
geci devleti İspanya ve Portekiz, bu re
kabeti ortaklaşa bölüşmek üzere 1494'te 
papalığın da onayı ile Tordesillas Ant
Iaşması'nı imzaladıla r. 

Bu kıtanın zenginliklerini ele geçirmek 
ve yerli dinlerin yerine Katolikliği yay
mak amacıyla harekete geçen bu dev
letlerden İspanya ilk defa Hispaniola'
da (bugün Haiti ve Dominik cumhuriyetleri ) 
yerleşti. İspanyollar buradan hareketle 
1510'da Küba, Jamaika ve Porta Riko'yu 
ele geçirdiler ve 1 S 13 'te Panama kısta
ğına ulaştılar. 1 519'da Meksika'yı almak 
için başlattıkları savaşta Aztek İmpara 
torluğu'nu da yıkarak iki yıl içerisinde 
bölgeye yerleştiler ( 1521 ı. 

1524 -1525 yıllarında Portekiıli Esta
ban Go m es İspanyollar adına Florida 'ya 
geldi. İspanya'nın Küba valisi ise 1 539'da 
Florida'yı aldı ve iç bölgelere doğru iler
leyerek kuwetleriyle birlikte üç dört yıl 
içinde Kuzey Amerika'nın güneydoğu ke
simlerini ve Mississippi nehrini keşfetti. 
Böylelikle yavaş yavaş doğuda Missis
sippi, kuzeyde Monterrey ve San Fran
sisko'ya kadar uzanan topraklarda ha
kim olan İspanya, Kuzey Amerika'daki 
sömürgelerini, merkezi Meksika'da olan 
bir genel valilikle yönetimi altına almış
tı. Bu genel valiliğin sınırları Meksika, 
Yucatan yarımadası ve Guatemala böl
gelerini kapsıyordu. Madencileri, asker-

leri ve rahipleri Güneybatı Amerika'da 
ilerledikçe İspanya Teksas'ta ( 1718), Si
naloa'da ( 1734), Yeni Santander'de ( 1746) 
ve Kaliforniya 'da ( 1767) yeni askeri hü
kümetler kurdu. 

Kıtaya daha sonra gelen İngiltere ve 
Fransa, İspanyollar'ın hakim olduğu top
rakl arı zamanla kendi ellerine geçirdiler. 
181 O' dan sonra İspanya 'nın Amerika'da
ki üstünlüğü sarsılmaya başladı. 1823-
1839 arasında, hakimiyeti altında bulu
nan Meksika, Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Nikaragua ve Kosta Rika dev
letleri bağımsızlıklarını kazandılar. 

İspanyollar, Kuzey Amerika' nın güne
yinden kıtaya nüfuz etmelerine karşılık 
Fransız ve İng ilizler Atiantik kıyılarından 
iç bölgelere doğru ilerlediler. 

Fransızlar ilk sürekli yerleşimlerini 

1604 'te Fund körfezinde kurdular. Bun
dan sonra asıl büyük yerleşimlerini 1608'
de Quebec'de gerçekleştirdiler. 1682'de 
Mississippi'nin ağzına kadar ulaşan Fran
sızlar, Ohio'dan Meksika körfezine kadar 
olan sahanın kendilerine ait olduğunu 
iddia ederek burada kralları Louis'ye iza
feten Louisiana'yı kurdular ( 1699) Böy-
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lelikle Fransız kolonileri Acadio'nun (son
ra Nova Scotia) girintili çıkıntılı kuzey kı 

yılarından büyük göllerin ötesine, Mis
sissippi 'nin doğu yakasından Meksika 
körfezi ve yeni kurulan New Orleans'a 
( 1718) kadar genişledi. İngilizler'le kıtada 
üstünlük sağlama mücadelesinde Fran
sız kolonileri birkaç defa saldırıya uğra
dı ve topraklarının bir kısmı İngilizler'in 
eline geçti. İngiltere ile bu yüzden giriş
tikleri Yedi Yıl Savaşı'nda ( 1756-1763) ye
nilerek Paris Antiaşması'yla ( 1763) Mis
sissippi'nin doğusunda kalan kısmını ve 
Kanada'nın tamamını İng iltere'ye, Mis
sissippi'nin batısını ise İspanya'ya bırak
mak zorunda ka ldı. Böylelikle Fransa Ku
zey Amerika'daki kolonilerinin hemen 
hepsini kaybetti. Fransızlar 1800'1erde 
Louisiana 'yı ele geçirdilerse de 1803 'te 
burayı Amerika Birleşik Devletleri'ne ver
diler. 

XVII. yüzyıl başlarından itibaren İngil
tere keşifler sonunda tanıdığı Kuzey 
Amerika'nın çeşitli yerlerinde geniş top
raklara sahip olmaya başladı. 1607' de 
ellerinde krallığın imtiyaz belgesi bulu
nan bir grup İngiliz tüccar Virginia'daki 
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James nehri ağzına gelerek Jamestown 
şehrin i kurdular. 1612 ·de Virginia· da 
üretilen ıslah edilmiş tütünün Avrupa'da 
tutulmaya başlaması bu ürüne verilen 
önemi arttırdı. Bunun sonucunda doğan 
iş gücü ihtiyacını karşılamak için gerek
li yeni işçileri temin maksadıyla köle ti
caretine ağırlık verildi. Böylece Amerika 
Birleşik Devletleri tarihinde çok büyük 
boyutlara ulaşacak olan Afrikalı zenci 
kölelerin Amerika'ya taşınması mesele
si başlamış oldu. 

1620 ·de, d inf i nançlarını daha kolay 
yaymak için Pilgram Pathers adlı mez
hebe bağlı bir başka İngiliz grup günü
müzde Massachusetts kıyılarındaki Cod 
Burnu'na (Cape Cad) gelerek New Ply
mouth'u kurdular ve İngiltere'nin ikinci 
yerleşimini gerçekleştirdiler. Yüzyılı aş

kın bir zamanda Apalaş dağları ile At
las Okyanusu arasında ilk teşekkül eden 
iki kolaniyle birlikte on üç İngiliz kolo
nisi kuruldu. Kurulan diğer kolaniler 
Marylan d ( 1632). Connecticut ve Rhodel
land (1636). ilk önce Hollandalılar tara
fından New Amsterdam adıyla kurulan 
New York ( 1664), New Jersey ve Delaware 
(1664), New Hampshire (1679), Pennsyl
vania (1681). Kuzey Carolina (1729) ve 
Georgia (ı 729) idi. 

1763'te Paris Antiaşması ile Kanada'
nın tamamını ve Mississippi'nin doğu

sundaki toprakları ele geçiren İngilte
re bundan sonra üç kolani daha kurdu. 
Bunlar Doğu Florida, körfez boyunca 
uzanan Batı Florida ve Quebec idi. Bu 
tarihlerde İngiltere hemen hemen bü
tün Kuzey Amerika'ya hakim olmuştu. 
Ancak çok geçmeden bu kalanilerin on 
üçü kendi anayasalarını hazırlayarak 

1776 'da bağımsızlık bildirisini yayımla

dılar ve 1873'te Amerika Birleşik Dev
letleri kurulmuş oldu. Böylece İngiltere 
Kuzey Amerika'daki en zengin sömür
gelerini kaybetti. 1860'tan sonra İngi
.lizler'in elinde kalan kuzeydeki kolaniler 
arasında da önemli değişiklikler oldu. 
1867'de Quebec, Ontorio, Nova Scotia 
ve New Brunswick'i kapsayan kolonilere 
darninyon statüsü tanındı. 

İspanya, İngiltere ve Fransa gibi Rus
ya ve Hollanda da Amerika kıtasına ilgi 
gösteren devletler arasındaydı. 17 41' de 
Rus çarının emrindeki Danimarkah kap
tan Vitus Sering bugün kendi adıyla anı 

lan bağazı geçip Alaska'ya çıktı. 1799' da 
ise Rus çarı bu bölgeyi bir Amerikan
Rus şirketine devretti. 1867' de Amerika 
Birleşik Devletleri Alaska 'yı Rusya 'dan 
7.200.000 dolar karşılığında satın aldı. 
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2. Güney Amerika. Güney Amerika'da 
görülen ilk topluluklar, Orta Amerika yo
lunu takip ederek gelen ve avcılık, ba
lıkçılık ve meyva toplayıcılığı gibi işlerle 
uğraşan göçebelerdi. Kuzey Amerika 'da
ki Maya ve Aztekler gibi bunların yazı
ya dayanan bir medeniyetleri yoktu. Bir 
medeniyetin kurulması ancak X. yüzyı
lın son larına doğru gerçekleşti. Peru'ya 
nereden geldiği bilinmeyen İnkalar, Cuz
co yakınlarında yerleşmişler ve bölge
deki yerli kabileleri hakimiyet altına ala
rak gelişmeye başlamışlardı. Aztekler' e 

. oranla daha geniş bir imparatorluk ku
ran İnkalar XV. yüzyılda medeniyetlerini 
doruğa ulaştırdılar. Bu dönemde ülke
nin sınırları bugünkü Peru, Ekvador, Bo
livya, Kuzey Arjantin ve Kuzey Şil i 'yi içi
ne alacak kadar genişti. imparatorluk 
İspanyol işgalinden kısa bir süre önce 
ikiye bölündü. 

Avrupalılar ' ın Güney Amerika 'ya ilk 
çıkışları Kristof Kolomb'un üçüncü sefe
rinde gerçekleşti ( 1498). Bu seferle Pa
ria körfezinde Venezuela 'n ın doğu kıyı

larına çıkarak Orinoco deltasına ulaştı 

lar. 1 520'de Macellan İspanya adına çık
tığı dünya turunda bugün kendi adıyla 
anılan bağazı geçerek kıtanın en güney 
kısımlarını keşfetti. Bu keşiflerin ardın
dan Avrupalılar'ın kıtaya ilk müdahale
leri başladı. 1530'da Panama'dan ayrı
lan İspanyol Pizzaro ve Diego da Almag
ra, bir yıl sonra Peru'daki İnka İmpa
ratofluğu ' na saldırarak beş yıl içerisin
de imparatorluğu ele geçirdiler ( 1536). 
1541 'de orta Şili'ye Santiago şehrin i ku
ran İspanyollar 1SS3'te Şili'ye tamamen 
hakim oldular. Ancak kurdukları birçok 
şehir yerli halk tarafından zaman za
man saldırıya uğradı. Bu yüzden İ span
yollar'ın ülkenin kuzey taraflarındaki 

egemenlikleri belirsiz ka ldı. İspanyollar 
Rio de la Plata bölgesinden Güney Ame
rika'nın doğusu na nüfuz ettiler. 1 536'da 
Buen Aires'i (Buenos Aires) kurdular, fa
kat burada da yerli Kızılderililer'in saldı
rısına uğradılar ve kurdukları şehir yı
kıldı. Saldırılardan kurtulan İspanyollar 
Parana ve Uruguay nehirlerini geçtikten 
sonra 1 541'de Asuncion'u kurdular. Yak
laşık yarım yüzyıl boyunca Arjantin · in 
sömürgeleştirilmesini buradan sağladı
lar ve yıkılan Buen Aires'i 1580'de yeni
den eski haline döndürdüler. 

Güney Amerika'daki İspanyol sömür-. 
gel eri, ilki 1 53S'te Peru'da (merkezi Li

·ma), ikincisi 1717'de Yeni Oranada'da 
(merkezi Bogota), üçüncüsü ise 1776 'da 
Rio de la Plata'da kurulmuş genel vali 
liklerle yönetiliyordu. 

İspanya'nın sömürgesi olmayan Güney 
Amerika'nın diğer kesimleri, Tordesillos 
Antiaşması (1498) gereğince Yeşil Bu
run'un (Cape Verde) batısından geçen bir 
sınırla Amerika'nın en doğusundaki top
raklar Portekiz'e bırakılmıştı. Ancak Por
tekiz, diğer sömürgeleriyle daha fazla 
meşgul olduğundan Güney Amerika'nın 
bu bölgesinde etkili değildi. 1 530'1ar
da bölgenin Fransızlar tarafından teh
dit edildiğini görünce bugünkü Brezil
ya'yı da kapsayan bir alanı on iki yöne
tim birimine bölerek egemenliğini tam 
olarak sağladı. Çok geçmeden bu on iki 
valilik, çıkarları ve özel problemleri olan 
on iki özerk topluluğa dönüştü. 1 548'de 
Portekiz bunları merkezi Bahia' da olan 
genel bir valilik yönetiminde topladı. Por
tekiz'in şeker kamışı üretimini geliştir

mesi kölelik sistemini de beraberinde 
getirdi. XVI. yüzyılın ikinci yarısından iti
baren büyük şeker kamışı çiftliklerinde 
Afrikalı köleler zor şartlar altında çalış
tırılınaya başlandı. 

1 580'de Portekiz ve İspanya krallıkla 
rının birleşmesi üzerine Brezilya da bun
lara katıldı. XVII. yüzyılda Portekiz sö
mürgesi olan bu topraklar sık sık Fran
sız ve Hollandalı lar'ın saldırılarına uğra

dı. Fransızlar Saint Louis (Sao Luis de Ma
ranhao) şehrini kurdukları Maranhao kı
yılarını , Holandalılar ise Bahia ve Per
nambuca'yu işgal ettiler. Ancak daha 
sonra Portekizliler özellikle Hollandalı

lar'ın işgaline son verdiler. 

XIX. yüzyıldan itibaren Güney Ameri
ka'da hakim devletlere karşı bağımsız
lık mücadelesi başladı. Napolyon'un İs
panya'yı işgali , Amerikan ve Fransız ihti
lalleri ve milletlerarası rekabet sonucu 
İngiltere'nin bağımsızlık mücadelelerini 
tahrik etmesi gibi olaylar bu hareketle
rin başlamasına sebep oldu. 

1811 'de Paraguay. 1816' da Venezuela, 
1818'de Şili, 1820'de Ekvador, 1821 'de 
Arjantin, 18ZS'te Bolivya, 1828'de Uru
guay bağımsızlıklarını kazandılar. 1819 '
da kurulmuş olan Büyük Kolombiya'dan 
1829'da Venezuela, 1830'da da Ekva
dor ayrılınca geri kc;ılan kısım Yeni Ora
nada adı ile 1863'e kadar devam etti. 
Bu tarihte de cumhuriyet ilan edilerek 
Kolombiya adın ı aldı. Kolombiya'ya bağ
lı olan Panama ise 1903'te ayrılarak ba
ğımsızlığını kazandı. Böylece üç Guya
na ' nın (bugün Surinam, Guyana ve Fransız 
Guyanası) dışında bütün Güney Amerika 
devletleri bağımsızlıklarını elde etmiş 

oldular. 



Bağımsızlık sonrası Güney Amerika'
daki bu devletler uzun süre sosyal. si
yasi ve ekonomik bir çalkantı geçirdiler. 
XX. yüzyılın ikinci yarısında birçok ülke
de sık sık yapılan askeri darbeler böl
geyi sürekli bir bunalım içine sakmuş 
bulunmaktadır. 
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III. KlTADA İSlAMiYET 

islam coğrafyacısı idrisfnin. Lizbon'dan 
batıya doğru denize açılan bazı müslü
man gemicilerin Atiantik'in orta kesim
lerindeki Antilla adasına kadar gittik
lerini söylemesi ve harita üzerinde bu 
adayı göstermesi. Endülüslü müslüman
ların en az XII. yüzyılda, henuz Ameri
ka'nın keşfinden önce bu kıta ile islami
yet' in ilk temasını sağladıklarını ortaya 
koymaktadır. Daha sonra ise ispanyai
lar'ın Amerika'nın keşfi sırasında uzak 
deniz yolculuğu konusunda tecrübe sa
hibi olan Mağribli müslüman denizciler
den faydalandıkları bilinmektedir. 

Amerika'nın keşfiyle birlikte ispanyai
lar'ın başlattıkları deniz aşırı sömürge 
döneminde birçok da müslüman bu ye
ni kıtaya yerleşti. XV. yüzyılın sonların
da Gırnata ' nın düşmesi ( 1492) üzerine 
ispanya'nın Katalik kralları. müslüman
ları zorla hıristiyanlaştırmak ve burada
ki islam kültürünü yok etmek için bü
yük bir katliam ve yıldırma hareketine 
giriştiler. Amerika'ya göç eden müslü-

AM ERiKA 

AMERiKA DEVLETLERi 

Devletin Yüzölçümü Müslüman 
Adı Dili Başşehri <km 2 l Nüfusu <1986l oranı 

Amerika Birleş ik Devletleri ingilizce Washington D.C. 9.363.353 248.770.000 % 4 civarında 
Antigua ve Barbuda ingilizce Sa int John' s 441 .6 78.400 
Arjantin Ispanyolca Buenos Aires 2.766.889 32.425.000 % 1 civarında 
Bahama adaları ingilizce Nassau 13.939 249.000 
Barbad os ingilizce Bridgetown 430 255.000 % 1'den az 
Belize ingilizce Be lmapan 22.965 185.000 
Bolivya ispanyolca 

AVmara Dili 
Keçuva La Paz 1.098.581 7.193.00D % 1'den az 

Brezi lya Portekizce Brasilia 8.511.965 147.404.000 % 1'den az 
Dominika ingilizce Roseau 259 82.800 
Dominik ispanyolca Santo Demingo 48.442 7.012.000 %o 1 'den az 
Ekvador Ispanyolca Quito 269.718 10.490.000 %o 1'den az 
El Salvador ispanyolca San Salvador 21.041 5.138.000 %o 1'den az 
Grenada ingilizce St. George·s 345 90.600 
Guatemala ispanyolca Guatemala City 108.889 8.935.000 %o 1'den az 
Guyana ingilizce Georgetown 215.000 754.000 %17 
Haitl Frans ı zca Port-Au-Prince 27.400 5.520.000 %o 1'den az 
Honduras ispanyolca Tegucigalpa 112.088 4.530.000 %o 1 'den az 
Jamaika ingilizce Kingstone 10.991 2.376.000 %o 1 'den az 
Kanada ingilizce 

Fransızca Ottawa 9.970.610 26.189.000 % 1'den az 
Kolombiya ispanyolca Bogo ta 1.141.748 32.317.000 %o 1'den az 
Kosta Rika ispanyolca San Jose 51.100 2.941.000 %o 1'den az 
Küba ispanyolca Hava na 110.860 10.540.000 %o 1'den az 
Meksi ka ispanyolca Mexico City 1.958.201 84.275.000 %o 1'den az 
Nikaragua ispanyolca Managua 127.849 3.745.000 %o 1 'den az 
Panama ispanyolca Panama City 77.082 2.370.000 %o 1'den az 
Paraguay ispanyolca Asuncion 406.752 4.157.000 o/oo 1'den az 
Peru ispanyolca 

Keçuva Li ma 1.285.216 21.792.000 %o 1'den az 
St. Christopher-Nevis ingilizce Basseterre 266.6 44.100 
St. Lucia ingi lizce Castries 617.2 150.000 
St. Vincent ve 
Grenadines ingilizce Ki ngstown 389.3 114.000 
Surinam Felemenkçe 

ingilizce Paramaribo 163.820 405.000 %25 
Sil i ispanyolca Santiago 736.905 12.961.000 %o 1'den az 
Trinidad ve Tobago ingilizce Port -of S pa in 5.124 1.285.000 %7 
Uruguay ispanyolca Montevideo 176.215 3.017.000 %o 1'den az 
Venezuela Ispanyolca Ca ra cas 912.050 19.246.000 % 1'den az 

Koleni ve Deminyonlar 

Sermuda !ingiltere> Ingilizce Ha milton 53 58.800 
Cayman adaları !ingiltere> ingilizce Georgetown 259 25.300 
Fa Ikiand ada l arı !ingiltere! ingilizce Stanley 12.173 2.000 
Fransız Guyanası !Fransa! Fransızca cavenne 90.000 95.500 % 1'den az 
Grönland !Danimarka> Grönland dili Nu u k 

Darıca IGodthabl 2.175.000 55.400 
Guadalup !Fransa> Fransızca Basse Terre 1.780 341.000 o/ou 1'den az 
Hollanda Antilieri !Hollanda> Flemenkce Willemstad 800 183.000 
Martinik !Fransa> Fra nsızca Port de France 1.091 337.000 %o 1'den az 
Porto Ri ko IA8Dl ispanyolca San Juan 
Virj in adaları IABDl ingilizce Charlotte 

manların önemli bir kısmı bu baskı ve 
zulümden kaçarak dini inançlarının ge
reğini serbestçe yerine getirmeyi uman
lardı. Bu yolculukların çoğu gizlice ve 
gayri islami adlarla yapıldığından kıtaya 
varan müslümanların sayı ve kimlikle
ri hakkında kesin bilgi elde edebilmek 
mümkün olmamakta, ancak hıristiyan 

kralların müslümanların sızmasını önle
mek için aldıkları yasaklayıcı tedbirle
re rağmen bu göçlerin büyük boyutla
ra ulaştığı tahmin edilmektedir. Hatta 
1543 yılında V. Charles'ın , Andrea Do-

9.104 3.308.000 %o 1'den az 
352 107 .000 

ria'nın Cezayirliler'e karşı elde ettiği za
ferden cesaret alarak Amerika'ya yer
leşmiş müslümanların çıkarılmasını em
rettiği bilinmekte ve bu durumdan sa
yılarının göze batacak kadar çok oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

ispanya! - Portekiz sömürgeciliği dö
neminde ispanya'dan Amerika'ya giden 
müslümanların çoğu, vergi ödeyerek is
panya'da kalan dindaşları gibi genellik
le çeşitli sanat dallarında ça lışan sanat
karlardı. Müslümanlarla yahudilere kar
şı uygulanan katliam hareketinin yöne-
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