
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-
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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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ticisi, engizisyon mahkemelerinin baş 

hakimi ve Kastilya Kraliçesi isabella ' nın 
özel günah çıkarma papazı olan Kardi
nal Ximenes de Cisneros'un. haklarında 
"Onlarda bizim imanımız, bizde de onla
rın sanatı eksik" dediği bu sanatkarla
rın çoğu , kilisenin de göz yummasıyla , 

ispanya'nın deniz aşırı kolonHerine bi
naların yapım ve dekorasyonu için gö
türülmüşlerdir. Amerika'ya göç eden ve 
marangozluk, demircilik, tuğlacılık, de
ricilik ve inşaat işleri gibi çeşitli dallarda 
faaliyet gösteren bu sanatkarlar, özel
likle çini ve ahşap süslemeciliğinde yeni 
bir ekol meydana getirdiler. Mavi tonun 
hakim olduğu çinicilikte Fas, Mısir, Su
riye ve hatta iran motifleri Meksika'dan 
Brezilya'ya kadar yayıldı ve Endülüs is
lam sanatı Latin Amerika· da dekoras
yon alanında evrensel bir boyut kazan
dı. Bu mimari süsleme sanatları Kuzey 
Amerika · da da • Kaliforniya stili" deni
len bir tarzda inklşaf etmiştir. Endülüs
lü sanatkarların etkinliği karşısında XVII. 
yüzyılın başlarında Meksiko şehir mec
lisinin onlara lonca imtiyazları verilme
sini önleyici kararlar çıkardığı da bilin
mektedir .. 

XVII. ve özellikle XVIII. yüzyılda Afri
ka'dan Amerika'ya götürülen kölelerin 
önemli bir kısmı müslümandı. Amerikan 
köle tacirleri, gerek yakalanmalarının 
kolay ve fiyatlarının daha düşük olması, 
gerekse gemilerde daha az yer tutma
ları sebebiyle daha çok kadın ve küçük 
çocukları götürmeye önem vermişlerdir. 

Özellikle kadın ve çocukların islamı ko
nularda yeterli bilgi ve şuura sahip bu
lunmamaları ve ayrıca esaret hayatı ya
şamaları . bu insanların zamanla dinf ve 
millf kimliklerini kaybetmelerini çabuk
laştırmıştır. Bununla birlikte Amerika'ya 
sanatkar, gemici, tüccar ve hatta köle 
olarak gelenler arasında dinf ilimlerde 
bilgili kimselerin etrafında yer yer ce
maatlerin oluşması. çocukların . <;!aha ge
tirilmeden önce ülkelerinde Kur' an oku
ma ve namaz kılmayı öğrenmiş olmala
rı , bazı bölgelerde şu veya bu şekilde is
lamiyet'in sürdürülmesini mümkün kıl

mıştır. Bu ilk müslümanların Amerika'da 
etkili bir dinf toplum kuramamalarının 
en önemli sebebi maruz kaldıkları bas
kı ve şiddettir. Atiantik'te yolculuğun 
zor ve pahalı olmasından dolayı yanla
rında eşierini götürerneyen müslüman 
göçmenlerin orada yerli kadınlarla ev
lenmeleri ve meydana gelen melez ne
sillerin birkaç kuşak sonra bulundukla
rı toplumun içinde eriyip gitmeleri de 
başka bir sebep olarak zikredilebilir. 

38 

XIX. yüzyılda Amerika 'ya Asya· nın çe
şitli ülkelerinden sözleşmeli işçilerin gel
mesiyle bu kıtada müslümanlar için ye
ni bir dönem başladı. Bu müslümanlar. 
bazı güçlüklere rağmen daha önce ge
lenler gibi büyük bir baskıyla karşılaş

mamaları. anavatanlarıyla ilgilerini kes
memeleri ve özellikle dinf bilgi ve şuur 

bakımından daha güçlü olmaları gibi se
beplerle kimliklerini korumada ve çeşit
li islamı cemaatler oluşturmada daha 
başarılı oldular. ingiltere ve Hollanda gi
bi sömürgeci ülkelerin Asya· daki sömür
gelerinden Amerika· daki sömürgeleri
ne çalıştırmak üzere getirdikleri işçiler
le Osmanlı topraklarından göç edenlerin 
sayısı da büyük bir yekün tutmaktadır. 

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren 
Osmanlı toplumunda görülen sosyal, eko
nomik ve kültürel değişmeler, Kuzey 

A 
B 

D E 

D% 10'danfazla 

D% 1'den fazla 

D %o 1'den fazla 

D%o1'denaz 

1500 km. 

Amerika· nın endüstrileşmede katetti
ği büyük mesafe ve Güney Amerika ' nın 

dev boyutlu ziraf teşekküllerindeki artı
şın getirdiği çalışma imkanlarıyla yük
sek ücretler bu kıtaya göç temayülü
nü arttırmıştır. Bazı kaynaklar Amerika 
Birleşik Devletleri'nde daha 1820 yılla
rında Osmanlı göçmenleri bulunduğunu 
kaydetmekte ise de başta Suriye olmak 
üzere Osmanlı topraklarından asıl göç 
1860'1arda başlamıştır. ilk zamanlar ol
dukça sınırlı kalan göçmen sayısı 1878-
1879, 1896-1897 yılları ile bilhassa itti
hat ve Terakki hükümetinin sağladığı 

nisbf serbestlik ve Balkan Savaşı gibi se
beplerden dolayı 1908-1914 yılları ara
sında zirveye ulaşmıştır. Bu göçlerde her 
ne kadar büyük çoğunluğu hıristiyanlar 
teşkil etmişse de mevcut Osmanlı bel
geleri müslüman göçmen sayısının muh
temelen % 1 S- 20 gibi önemli bir oran-
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da olduğunu göstermektedir. Elde ye
terli istatistikler olmamakla birlikte bu 
konuda araştı rma yapanlar. 1860-1914 
yılları arasında Suriye ve Lübnan · dan 
göçenierin sayısı ile ilgili olarak 300.000 
ile 500.000 arasında değişen rakamlar 
vermektedirler. Mevcut bilgiler göz önü
ne alındığında bu tarihler arasında Os
manlı to~raklarından Amerika'ya giden 
toplam gôçmen sayısının muhtemelen 1 
milyonun üzerinde olduğu ve bunun da 
yarısını Suriye ve Lübnan'dan. geri kala
nın ı ise Arnavutluk, Makedonya. Trakya 
ve Anadolu 'nun çeşitli bölgelerinden 
göç edenlerin oluşturduğu anlaşılmak

tad ı r. Ancak bu göçmenlerin önemli bir 
kısm ı zamanla geri dönmüştür ve bun
ların sayısı. özellikle Suriyeliler başta ol
mak üzere toplam göçmenlerin tahmi
nen üçte biri kadardır. 

Bazı araştı rmacı lar, Suriye h ıri stiyan

larının özellikle müslüman nüfusun teh
didi sonucu göçtüklerini ileri sürerken 
bu göçle ilgili literatürde Dürzi i syanları, 

kontrolden çıkan eşkıyalık, devlet me
murlarında görülen bozulma ve bu fak
törlerin doğurduğu emniyetsizlik hisleri 
üzerinde durulmaktadır. Amerika'ya göç 
eden ilk Suriyeli göçmenlerin çoğu aşa 

ğı sosyoekonomik tabakadan olup bü
yük bir kısmı para biriktirdikten sonra 
geri dönmüştür. Bunlardan bol parayla 
dönenierin kırsal kesimde bir üst sınıf 
oluşturma ları da Amerika'ya göç tema
yüllerini arttırmıştır . Müslüman göçünün 
baş lıca sebepleri arasında ise sosyoeko
nomik bozulma ile bilhassa mecburi as
kerlik ve bu konudaki uygulamada gö
rülen imtiyazlar zikredilebilir. Bu göç
lerle ilgili olarak iler i sürülen baskı. zu
lüm ve kötü muamele söylentileri, as
lında Avrupa ve Amerika'da hıristiyan
la rın sempati ve desteklerini sağ lamaya 

yönelikti r. Amerika Birleşik Devletleri ile 
diğer ülkelerin basınında yer alan bu 
iddialar, genellikle Osmanlı yönetiminin 
her otorite kullanımını baskı , kanuni 
vergilerin ödenmesiyle ilgili her talebi
ni de zorbalık olarak göstermeye çalı
şan hıristiyan misyonerlerle mahalli din 
adamlarının yazdıkları raporlara dayan
maktadır. Amerika Bi rl eşik Devletleri'n
deki h ı ristiyan ların sempatisini kazan
ma gayretleri. XX. yüzyı lın başlarından 

itibaren göçmen aydınların çeşitli milli
yetçilik hareketlerini destekleyen kitap 
ve dergiler yayım lamaya ve kendilerini 
geri dönenierin siyasi sözcüleri gibi gös
termeye başlamalarıyla daha ciddi bir 
Osmanlı - islam karşıtı gelişme göster
miştir. Hıristiyanların sempatisini ka-

zanmak için başvurulan yollardan biri 
de bazı göçmenlerin Anadolu veya baş
ka bir yerden gitmiş olsalar bile müslü
manlar tarafından Kudüs'ten çıkarıldık
larını söylemeleridir. Bazı durumlarda 
ise birtakım hıristiyan göçmenlerin ken
dilerini müslüman olarak tanıtıp tekrar 
eski dinlerine dönmek suretiyle maddi 
çıkar sağladıkları dahi görü lmüştür. 

I. Dünya Savaşı sonlarına kadar Os
manlı topraklarından Amerika 'ya göç 
edenler, Osmanlı vatandaşı oldukları ve 
bu devlet in pasaportunu taşıdıkları için 
hangi din ve milliyete mensup olurlarsa 
olsunlar "Turcos" (Türkler) diye adlandı
rılmışlardır. Bu SÖZ daha geniş manada 
"müslüman" karşılığında da kullanılm ış

tır ve bugün özellikle bazı Latin Ameri
ka ülkelerinde Turca aile adıyla anılan 
kimselere rastlanmaktadır. Amerika'ya 
göçen hıristiyanların bulundukları top
luma daha kolay intibak etmelerine kar
şılık, müslüman göçmenler genellikle be
kar erkek olmaları ve kendi gelenek
lerine uygun evlilikler yapma imkanın

dan mahrum bulunma ları sebebiyle güç
lü cemaatler kuramamışlardır. içier inde 
irşad edici ve destek verici liderlerin pek 
bulunmayışı ve kültürel devamlılığın te
mel vasıtası olan aileleri oluşturabilecek 
müslüman kadın yetersizliği , bu cema
atlerin zayıf kalmalarında ve zamanla 
silinip gitmelerinde ana etken olmuş
tur ; geri dönüşün de bunda önemli bir 
payı vardır. 

Amerika kıtasında ülkelere göre müs
lümanların bugünkü durumu şöyledir : 

ABD (bk. AMERiKA BiRLEŞiK DEVLETLERi). 

Kanada. Burada bir müslüman toplu
l uğun oluşması, biri ll. Dünya Savaşı'n
dan önce. diğeri sonra meydana gelen 
iki göç dalgasıyla gerçekleşti. Kanada'da 
ilk müslüman varlığı, 1871'de yapılan . 

nüfus sayımında on iki müslümanın kay
dedilmesi ile ortaya çıktı. 1901 'de bu 
sayı Türk ve Araplar'dan müteşekkil ol
mak üzere 300-400 kadardı. Daha sonra 
müslümanların yeni göçlerle sayılarının 

artması Kanada hükümetleri tarafından 
engellendi; bu sebeple 1911 ile 1915 
arasında çoğalma oranları oldukça dü
şüktür. 1951 'de 1800 olan müslüman 
sayıs ı 1961'de 5800'e, 1971'de 34.430'a 
ve 1982'de 120.000 'e ulaşmıştır. Bu ül
kedeki müslümanların % 45'ini Hindis
tan ve Pakistan menşeliler oluşturmakta, 
bunu aynı orana yakın bir sayıda Arap
lar takip etmektedir. Kanada'da bulu
nan müslümanların hemen hemen yarı
s ı Ontario eyaletindeki Toront o şehrinde 
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yaşamakta ve Katolikler ' le yahudiler
den sonra bu eyalette üçüncü büyük di
ni cemaati oluşturmaktadır. Son yı llarda 

ülkeye yerleşen müslümanların çoğun
luğunu yüksek öğrenim görmüş olanlar 
teşkil etmektedir. 

Kanada'daki müslüman azınlığın du
rumu. islami teşkilatıanmalar bakımın
dan Amerika Birleşik Devletleri, Brezil
ya ve Arj antin'dekinden daha munta
zamdır. İlk İslami cemiyet 1920 yılında 
Edmonton'da kuruldu ve burada bir ca
mi inşa edildi. ll. Dünya SavaŞı ' ndan son
ra ise 1954'te Windsor (Ontari o) ve Lon
don'da (Ontario), 195S'te Toronto'da ve 
1957'de de Lac la Biche (Aiberte) ile bir
kaç yerde daha İslam cemiyetleri ku
ruldu; halen ülkede elli kadar cemiyet 
faaliyetini sürdürmektedir. Daha son
ra bölgesel cemiyetler ülke çapında ko
ordinasyona gitme i htiyacını hissederek 
1973 yılında Kanada i s larrı Cemiyetleri 
Konseyi (The Council of Muslim Communi- · 
ties of Canada -CMCC) adı altında birleşti
ler. Konsey eğitim. gençlik, kadın, din, 
halkla ilişkiler ve yayıncılık alanlarında 

faaliyet göstermekte, ayrıca Kanada ve 
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki müs
lüman öğrenci teşkilatlarıyla da ortak
laşa çalışmaktadır. Ülkede bulunan elli
ye yakın cami. aynı zamanda İslam mer
kezi ve Kur'an kursu olarak kullanılmak

tadır. En önemli camiler Edmonton (er
ReşTd Camii , ı 983). La c la Bi che (ı 958). 

London (ı 965). Windsor ( 1969). Toronto 
(1970). Montreal ( ı 972) ve Ottawa' da 
( 1978) bulunmaktadır. 

Kanada devlet oku lla rında dini eğ itim 

yapı lmamakta , ancak bazı okullarda ve
rilen mukayeseli din dersleri çerçevesin-

Keıtv •de islam Merkezi • Trinidad ve Tobago 
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de islamiyet de öğretilmektedir. 1953'te 
Mc Gill Üniversitesi'nde. daha sonra da 
Torooto Üniversitesi'nde islam araştır
maları enstitüleri kurulmuştur. Çoğun
lukla ingilizce ve bazan Arapça neşredi
len süreli yayınların en önemlisi. Kana
da islam Cemiyetleri Konseyi (CMCC) ta
rafından 1972'den beri çıkartılan Islam 
Canada'dır (geniş bUgi için bk. KANADA). 

Trinidad ve Tobago. Müslümanların bu 
ada la ra ilk gelişleri, Batı Afrika· da ya
şayan Mandingo kabilesinden yakalanan 
kölelerin şeker kamışı tarlalarında ça
lıştırılmak üzere buraya sevkedilmele
riyle başlamıştır. 1777-1802 yılları ara
sında. özellikle ingilizler'in 1797' de ada
larda kolani kurup Senegal'den köle ti
caretine başlamalarıyla 20.000'e yakın 
köle buraya getirildi. Bu köle müslü
manlar, yeni sahiplerinin baskıları ne
ticesinde dini kimliklerini koruyamadı
lar; isimleri değiştirildi, zulüm ve baskı
dan kurtulmak için ya Hıristiyanlığı ka
bul ettiler veya hıristiyan gibi davran
mak zorunda kaldılar. Bununla birlik
te 1830 ·larda buraya gelen ve Port of 
Spain'de yaşayan Mandingolu müslü
man köleler güçlü liderleri Muhammed 
Beth etrafında toplanarak islamı kim
liklerini korumaya çalıştılar. 1840 - 1850 
arasında adalara göç eden ve köle ol
mayan Mandingolu müslümanlar ken
di din ve kültürlerini korumada son de
rece başarılı oldular. Daha önce 1818-
1825 yılları arasında adanın doğu kıyı
sında yerleşmiş olan müslümanlar da 
bölge halkının islamiyet'i kabul etmesin
de öncülük ettiler ve 1840'larda Quare 
şehri yoğun bir müslüman yerleşim mer
kezi oldu. Ancak buradaki gelişme uzun 
sürmedi. 

1834'te Trinidad'da köleliğin kaldırılı

şından sonra gitmek isteyenlerin ülke
den ayrılmalarından dolayı ekonomide 
ciddi sıkıntılar doğdu. Bu yüzden ingil
tere kölelerin yerine çalıştırmak üzere 
1854'ten 1915 yılına kadar Hindistan'
dan aralarında müslümanların da bu
lunduğu sözleşmeli işçiler getirdi. Bu 
müslümanların hayat şartları da sahip 
oldukları bazı sınırlı haklar dışında Afri
kalı kölelerinkinden pek farklı değildi. 

Bunlara islam'dan uzaklaşmaları için 
hıristiyan misyonerierin yoğun çalışma
larıyla sürekli telkinlerde bulunuldu ve 
hatta bazan cemaat namazlarını dağıt
mak gibi zor kullanma şeklinde baskı 

da yapıldı. Bu yüzden Hintli müslüman
lar inançların ı gizli olarak muhafaza et
mek zorunda kaldılar. Ancak sözleşme
leri bittiğinde birçokları Hindistan· da-
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ki yoksulluk nedeniyle burada kalmayı 
tercih ettiler ve Afrikalı müslümanların 
aksine anavatanlarıyla ilişkilerini kesme
dikleri için de din ve kültürlerini koru
mada oldukça başarı sağladılar. 1883 'te 
işçi olarak Trinidad'a gelen Afganlı Sey
yid Abdülaziz sözleşmesi bittiğinde Do
ğu Hindistan Cemiyeti (The East lndian 
Association) adlı bir cemiyet kurdu ( 1893) 
ve ölümüne kadar başkanlığını yürüttü. 
1907' de Trinidad kadılığına atandı. Bir
çok cami yapımına ve 1926'da müslü
man gençlerin bir cemiyet kurmasına 
ön ayak oldu. Aynı yıl Takviyetü'l- islam 
Cemiyeti (Tackveyatul-lslami Association) 
adı .altında sonraları hükümet nezdinde 
müslümanların temsilcisi olarak kabul 
edilecek bir cemiyet kurdu. 1914'te Tri
nidad · a gelen Mevlana Hac Süfi Şeyh 
Muhammed Hasan Hanefi Kadirf islam·a 
tavizsiz bağlanmak gerektiği ve kadın
ların örtünmeye titizlikle uymak zorun
da oldukları konusunda halkı uyardı; 

Trinidad ·da kaldığı kısa süre içinde is
lam'ı yeniden canlandırdı. Yine Mevla
na Nazır Ahmed adında Hintli bir imam 
1937' de buraya gelerek okulların kurul
masında yardımcı oldu. 

Trinidad ·da 1945 ·e kadar islam dini 
resmi olarak tanınmadığı için islamı eği
tim kurumlarının tesisini müslüman ce
miyetler üst! endi. Takviyetü'l- islam Ce
miyeti ilk defa 1949'da islamı prensip
Iere göre bir okul açtı ve daha sonra di
ğer islamı okullar bunu takip etti. Bu
gün Trinidadlı müslümanlar, bünyesin
de Kur'an kursları olan yetmiş kadar ca
mi, yirmi ilkokul, üç ortaokul ve bir lise
ye sahip bulunmaktadır. 

Trinidad 'daki müslümanlar Amerika 
kıtasında en iyi teşkilatianmış islam top
luluğudur. 1930'da kurulan ve 1935'te 
resmen tanınan Trinidad ve Tobago Ehl-i 
sünnet ve'l- cemaat Cemiyeti (Anjuman 
Sunnatul Jamaat Assodation of Trinidad and 
Tobago) ülkenin en güçlü islam cemiyeti 
olup toplam elli üç cami, yedi ilkokul ve 
iki ortaokulun idaresi, müslümanların 

% 80-85'inin üyesi bulunduğu bu cemi
yet tarafından yürütülmektedir. Trini
dad' da bulunan diğer cemiyetler, 1960'ta 
kurulan ve ülkenin dışında da faaliyet 
gösteren Karayip ve Güney Amerika is
lam Davetçileri Birliği (The lslamic Missi
onaries Guild of South America and the Ca
ribbean). 1947'de kurulan Trinidad Müs
lüman Birliği (Trinidad Muslim League) gi
bi kuruluşlardır. Trinidad'daki bu cemi
yetlerin ana faaliyetleri arasında , üyele
rini her bakımdan yetiştirmek ve onla
rın maddi manevi ihtiyaçları ile ilgilen-

rnek yer alır. Hemen hemen her cemi
yetin bir yayın organı vardır. Bunlar ara
sında. 1966 ·dan beri islam Davetçileri 
Birliği'nin (lslamic Missionaries Guild) çı

kardığı The Torch of Islam (daha önce 
çıkartılan The Islamic Herald ' ın yerine). 
Trinidad ve Tobago Ehl-i sünnet ve'\-ce
maat Cemiyeti'nin yayın organı Mus
lim News, Trinidad ve Tobago Müslü
man Gençler Cemiyeti (Trinidad and Toba
go Muslim Youth Association) tarafından çı
kartılan Al-Naadiyah, islam Propagan
da Merkezi'nin (lslamic Propagation Cen
ter) yayımladığı Al- Hikmat, islam Ce
maati 'nin (Jamaat AI-Muslimin) yayın orga
nı Al-Nur, islam Vakfı'nın (lslamic Trust) 
iki ayda bir yayımladığı Muslim Stan
dart, düzensiz basılan Cemaatü'I-Mü'mi
nfn'in The Voice'i en önemlileridir. Ay
rıca hükümet kısıtlı da olsa müslüman
ların kamu araçlarından faydalanmala
rına izin vermektedir. Mesela 1974'te 
Ramazan bayramı namazı radyodan ve
rilmiş ve bu tarihten sonra her cuma 
yarım saat müslümanlara yayın yapma 
hakkı tanınmıştır (daha geniş bilgi için 
b k. TRİNİDAD) 

Surinam. 1667 yılından itibaren Hol
landa sömürgesi olan bu ülkeye ilk yer
leşen müslümanlar da yine altın ma
denlerinde ve büyük çiftliklerde çalış

mak üzere Afrika'dan getirilen müslü
man kölelerdir. Ancak bu ilk müslüman
lar. başka ülkelerdeki köleler gibi yaşa
dıkları zor şartlar ve islami gerekleri ye
rine getirmenin yasaklanması sebebiyle 
dini kimliklerinden uzaklaştılar. 1863'te 
ülkede köleliğin resmen kaldırılmasın

dan sonra Hollanda hükümeti ekonomi
nin bu durumdan etkilenmemesi için ya
ni kararlar aldı. Bu kararlarla kölelere 
hürriyetlerine kavuşmadan önce on yıl 

boyunca eski sahipleri yanında paralı ça
lışma zorunluluğu konuldu. Ayrıca buna 
paralel olarak Cava ve Hindistan'dan beş 
yıllık sözleşmeyle ücretli işçiler getirildi. 
Bu statüde Cava'dan 1831-1850, Hin
distan'dan ise 1873-1916 yılları arasın
da getirilen işçilerin çoğu müslümandı. 
Sürelerini dolduran göçmen işçiler ül
kelerine dönmek veya Surinam'da kal
mak konusunda serbest bırakıldı. 1927'
de diğer Surinamlılar gibi müslümanlar 
da Hollanda vatandaşı kabul edildiler. 
1940'tan itibaren müslümanlara kendi 
şahıs, aile ve miras hukukiarına uyabil
me serbestliği verildi. 1975 'te Hallan
dalılar ülkeyi terkettiler ve daha sonra 
kabul edilen anayasa uyarınca ülkede 
genel seçimler yapıldı. 1980'de bir as
keri darbeyle ordu yönetime el koydu; 



1982'de de benzer bir darbe vuku bul
du ve birçok müslüman Hintli Hollanda 
ve ingiltere'ye göç etti. 

Surinam 'da müslüman grupların çe
şitli diller konuşmaları ve farklı mezhep
lere bağlı olmaları bir bütün halinde kay
naşmalarına engel teşkil etmiştir . Hat
ta bu husus kıble tayini konusunda bile 
kendini göstermektedir. Cavalılar Suri
nam'a Pasifik Okyanusu 'nu geçerek gel
dikleri için kıbleyi geldikleri batı yönü. 
Hintliler ise Atlas Okyanusu tarafından 
geldikleri için doğu yönü olarak kabul 
etmişlerdir. Bu sebeple yine Kabe isti
kametinde olmakla birlikte her iki ce
maatin camilerinin kıblesi farklıdır. Su
rinam'da ilki 1932'de başşehir Parama
ribo'da kurulan camiierin sayısı yetmişi 
bulmakta ve her birinin bünyesinde bi
rer Kur'an kursu faaliyet göstermekte
dir. Kur 'an ' ın , biri bir Felemenkçe pro
fesörü, diğer ikisi Kadıyanller tarafından 
yapılan üç Felemenkçe çevirisi bulun
maktadır. Bütün bu ayrılıklara rağmen 

müslümanlar teş kil atlanmalarını sürdür
müşler. 1929' da Surinam islam Organi
zasyonu· nu (Su ri nam Islami c Organisation) 
kurmuşlardır. Cemiyet 1978'e kadar Ka
dıyanTier'in hakimiyeti altında kalmış , bu 
tarihten sonra müslümanlar Surinam is
lam Cemiyeti ' ni (Surinam Musl im Associ
ation) kurmuşlardır ! geni ş bilgi için bk. 
SURiNAM) 

Guyana. Komşu Surinam gibi bu ülke
nin de islamiyet'le tanışması. araların
da birçok müslümanın bulunduğu Af
rikalı kölelerin getirilmesiyle oldu. An
cak diğer ülkelerdeki köleler gibi bu
raya yerleşenler de aynı akıbete uğra

yarak Avrupalı efendilerinin baskı ve 
islam'dan uzaklaştırma hareketlerinin 
sonucunda din ve kültürlerinden ayrıl

dılar. 

Köleliğin kaldırılmasından sonra ingil
tere · nin Hindist an· dan getirmeye baş

l a dığ ı ll ll'341 sözleşmeli i şçil e r arasında 

birçok müslüman bulunuyordu. Bu müs
lümanlara sözleşmeleri süresince inanç
larını terketmeleri için büyük zulüm ve 
baskı yapıldı ; müslümanlar ancak gizli 
cemiyetler kurarak kimliklerini koruya
bildiler. 1860'a kadar müslümanların is
lami nikah kıymaları engelleniyor ve ki
lisede evlenmeleri isteniyordu. Bu ta
rihten sonra ingilizler'in müslümanlara 
karşı tutum ve davranışları nisbeten yu
muşadı; cami yapmalarına ve açıkça ce
miyet kurabilmelerine izin verildi. Ülke
nin çeş itli yörelerinde bulunan cemiyet
ler 1936'da birleşerek Birleşik Sadr- ı is
lami Encümeni (The United Sadr lslamic 

Darusseıam Mesci dı - Guvana 

Anjumanl adlı bir cemiyet kurdular. An
cak bu cemiyet€ mensup Hintli ve Afri 
kalı müslümanlar 1961 genel seçimle
rinde farklı partiler yanında yer alınca 
ayrılığa düşüp ikiye bölündüler. Bu bö
lünme üzerine birçok yeni ve tarafsız ce
miyet kuruldu. Bunların en önemlileri is
lam Kardeşliği Genel Meclisi (The Gene
ral Cangres of lslamic Brotherhood), islam 
Merkezi Müslüman Gençler Birliği (The 
Young Muslim League) ve islam Merke
zi 'dir (lslamic Cent re) . Ancak bugün ma
halli cemaatler Sadr-ı islami'nin şube
si durumundadır ve bu şubelerin sayısı 
120'dir. Her şube bir cami bünyesinde 
teş kilatia nmış olup beraberinde bir de 
Kur· an kursu hizmet vermektedir. Al
tı caminin bulunduğu başşehir George
town 'daki Queenstown Camii , ülkede bu
lunan toplam sayıları 130 civarında olan 
camiierin en büyüğüdür. Parlamento ve 
bakanlar kurulunda müslüman üyelerin 
de bulunduğu Guyana'da müslümanla
rın şahıs. aile ve miras hukuku islami 
esaslara göre düzenlenmektedir. 

Guyana'da yaşayan 130.000'in üzerin
deki müslüman genel nüfusun % 17' ini 
teşkil etmektedir. 

Brezilya . Portekiz 1500 yılında bugün
kü Brezilya topraklarını işgal ettiğinde 

göç etmelerini engellemesine rağmen 
vatandaş larından Endülüslü birçok müs
lüman Brezilya 'ya ulaşa rak bir cemaat 
meydana getirdiler. XVI. yüzyıl sonları-
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na doğru ülkede müslümanların sayısı 
iyice arttı ve bu durum karşısında en
gizisyon mahkemelerinin sert kuralları 
burada da uygulanarak birçok müslü
man işkenceyle öldürüldü 115941. XVII. 
yüzyılda Portekizliler Afrika· dan köle
leştirdikleri insanları Brezilya 'ya taşı

maya başladılar. Bunlar arasında , Da
homey (Ben in) kralının islamiyet'in ya
yıldığı bölgelere yaptığı saldırılar sonun
da ele geçirip Portekizliler dahil bütün 
Avrupalılar' a sattı ğı Yoruba, Hevsa, Fü
lani ve Mandingo kabilelerinden pek çok 
müslüman vardı. Bu esirler içinde islami 
ilimleri ve Arapça ' yı çok iyi bilen alimler 
de bulunuyordu ve hatta bu alimler di
ğer kölelere dahi islam'ı benimsetmiş
lerdi. Afrikalı köleler Brezilya'da her şe
ye rağmen iki yüzyıldan fazla müslüman 
olarak kalmayı başardılar ; kurdukları 

cami ve Kur'an kurslarının sayısı yüzleri 
buldu. Kuzeydoğudaki Bahia eyaletinde 
ve özellikle başşehri Salvador'da güçle
nen Afro-Brezilyalı müslümanlar, 1807-
1835 yılları arasında hükümete karşı do
kuz kere ayaklandılar. Bu müslüman
ların etkisi öylesine yayıldı ki Salvador 
1835'te Rio de Janeiro. Ceara ve Per
nambuca gibi diğer eyaletlerde yaşayan 
müslüman köleler tarafından Brezilya'
daki imametin merkezi olarak tanınacak 
duruma geldi. Aynı yıl Afro- Brezilyalı 

müslümanların , temelinde Salvador'da
ki medreselerin katkısı bulunan en son 
ve en büyük ayaklanmaları vuku buldu. 
Bu ayaklanmanın en büyük özelliği be
yazlar. melezler ve " düşman dini "ni be
nimseyerek hür olmak istemeyen kölele
re karşı açılmış olmasıdır. 1835 ayaklan
masının da başarısızlığa uğraması üze
rine Brezilya hükümeti islam'ın kölelere 
yaptığı etkiyi kaldırmak için sert karar
lar aldı ; herhangi bir islami faaliyette 
bulunulması yasaklandı , hatta müslü
manlarla i ş birliği yapanlara ölüm ceza
sı getirildi. Bu zor durum karşısında bin
lerce müslüman Brezilya ·yı terkederek 
tekrar Afrika 'ya döndü veya hükümet 
tarafından zorla geri gönderildi. Ülkede 
kalanlar ise ancak inançlarını gizleyerek 
yaşayabildiler. 

1860'1ı yıllardan itibaren Asya 'dan ge
len yeni göçlerle müslüman yerleşme

sinde yeni bir devre açıldı. Önceleri Su
riye ve Lübnan'dan. daha sonra da israil 
Devleti'nin kuruluşu üzerine Filistin· den 
gelen bu müslümanlar 1929' dan itibaren 
teşkilatlana rak yeni cemiyetlerini kurdu
lar. 1956'da müslümanların durumuyla 
ilgilenmek üzere islam Konferansı tara
fından Brezilya ·ya bir temsilci gönderil-
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:>ao Paul o senrınoe bır cornı - Srezııva 

di. Bundan dört yıl sonra bir İslam Kon
feransı heyetinin de hazır bulunduğu bir 
merasimle Sao Paulo'da Latin Ameri
ka'nın ilk camii açıldı. 18 Ekim 1970'te 
Sa o Pa u lo · da Brezilya'daki İslami kuru
luşların ilk kongresi yapıldı ve açılışını 

Mısır evkaf bakanının yaptığı bu kongre
ye birçok Güney Amerika ülkesiyle çe
şitli İslam ülkelerinden heyetler katıl
dı. Brezilya'da bulunan 400.000'i aşkın 
müslümanın çoğu Sao Paulo ve çevre
sinde yaşamakta olup birçok dini hak
lara sahiptirler ve iyi örgütlenmişlerdir. 
Brezilya'da müslümanlar yedi eyalette 
on ayrı şehirde teşkilatlanmışlard ır. Bi
rer merkeze sahip bulunan bu teşkilatla
rın yedi tanesinin camisi bulunmaktadır. 

Camisi olan cemiyetler Curitiba, Lond
rina. Paranagua. Sao Paulo. Barretos. 
Cuiaba ve Brazilia şehirlerindedir. Suri
yeli bir müslümanın Amazonas eyaleti
nin başşehri Maraus'ta İslami yayınlar 
yapan özel bir televizyon istasyonu var
dır. Özellikle Suriyeliler'in her iş alanın
da yılmadan çalışmalarından dolayı Bre
zilya'da "Suriyeli gibi çalışırım" sözü dar
bımesel haline gelmiştir. 1977'de on ye
di müslüman ülkenin büyükelçileri Brezil 
ya 'da bir İslam merkezi açtılar. 1979'da 
islam cemiyetleri bir araya gelerek Müs
lüman Cemiyetler Fedarasyonu 'nu oluş
turdular. 1981 'de Brazilia ·da, merkezi 
Cenevre'de bulunan İslam ve Batı (Islam 
and West) cemiyetinin bir şubesi açıldı. 
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Sürdürülen bu faaliyetlerin sonucu olarak 
Nisan 1981 'de de Brazilia Üniversitesi 
tarafından İslam medeniyeti üzerine mil
letlerarası bir seminer düzenlendi. 

Arjantin. XVI. yüzyılda ülkelerinden ko
vulan Endülüslü müslümanların gelme
siyle İslamiyet Arjantin· e girmiş oldu. 
Ancak yerli halkın baskısıyla bu müslü
manlar zamanla dinlerinden uzaklaştılar. 
1880-1955 yılları arasında süren ve Arap 
ülkelerinden. özellikle Suriye· den gelen 
büyük göçlerle birlikte Arjantin'de yeni 
bir müslüman topluluk oluşmaya başla
dı. Buenos Aires'teki Türk Konsoloslu
ğu 'nun bir raporuna göre 1911-1913 yıl
ları arasında buraya yaklaşık 46.000 Os
manlı göçmeni gelmiştir. Bugün Arjan
tin'de yaşayan 400.000'i aşkın müslü
manın onda biri Şii, bunların da çok az 
bir kısmı Dürzf'dir. Müslümanların yoğun 
olduğ u bölge başşehir Buenos Aires 'tir. 
Suriyeliler arasındaki hıristiyan Araplar'ın 
Arjantin toplumu içinde bütün sosyal 
faaliyetlere rahatça katılabilmeleri müs
lümanları da etkilemiş, hatta onları dini 
kimliklerinden uzaklaştıracak boyutlara 
ulaşmıştır. İslami yönleri giderek zayıf
layan müslümanlar arasında artık Arap
ça konuşulmamaktadır. Ayrıca Arjantin 
kanunları İslami isimlerin kullanılmasını 
yasaklamakta, dolayısıyla müslüman ları 

hıristiyan ismi almaya zorlamakta ve is
lami evliliği de tanımamaktadır. Bu zor
lamaların dışında müslümanların çoğu 

nun da hıristiyan adetlerine uyması Ar
jantin 'de İslamiyet'in gittikçe erime teh
likesini arttırmaktadır. 

Arjantin· de müslümanların teşkilat

lanma serbestliği sınırlı kalmıştır. İsla
mi manada ilk teşkilat 1918'de Buenos 
Aires'te İslam Merkezi adıyla kuruldu. 
Önceleri kendi binası olmayan yerlerde 
faaliyet gösteren bu merkez için 1968'
de. Arjantin· deki bütün müslümanların 
manevi merkezi olarak kullanılmak üze
re yeni bir bina inşa edildi. Bu ülkede hiç 
cami yoktur ; ancak Buenos Aires ve Cor
doba'da iki caminin yapımı planlanmış 
durumdadır. Buenos Aires'te bulunan 
diğer İslami teşkilat Arap- Arjantin İs
lam Cemiyeti 1960'ta kuruldu ve Bue
nos Aires'te ilk İslami okulu açtı. Ülke
nin diğer şehirlerinden Mendoza. Cordo
ba, Rosario ve Tucuman'daki cemiyetler 
daha çok ku lüp statüsündedir. Kur'an'ın 
elde bulunan ispanyolca çevirisi ise yeter
sizdir. Arapça akademik seviyede Cordo
va Millf Üniversitesi ile Buenos Aires Sa l
vadcr Üniversitesi· nde öğretilmektedir. 

Venezuela. Venezuela'ya müslümanlar 
ilk defa İspanyol sömürgeciliği dönemin-

de geldiler. Daha sonra da Hindistan'
dan göçler oldu, ancak göçmenlerin kar
şılaştıkları baskı sebebiyle İslamiyet ül
kede yerleşemedi. XX. yüzyılın ikinci ya
rısında çalışmak üzere özellikle Suriye, 
Lübnan, Filistin ve Pakistan'dan gelen 
müslümanlar yeni bir grup teşkil etti
ler. İlk gelenlere nisbetle dini inançları
nı yaşamada fazla bir baskıyla karşılaş
mayan bu grup, ülkede İslami bir ce
maatin oluşmasında önemli mesafeler 
katetti. 1966 yıl ında başşehir Caracas'ta 
bir İslam merkezi kuruldu. Başlangıçta 
yalnız bir mescidden ibaret olan bu mer
kezde zamanla diğer bazı projeler ger
çekleştirildi ve Arapça eğitim yapılan is
lami bir okul açıldı. Hükümetçe de tanı
nan bu oku la İslamiyet'i öğrenmeleri için 
müslüman olmayan öğrenciler de kabul 
edilmektedir. Merkezde ayrıca bir kü
tüphane ve matbaa bulunmakta, Arapça 
ve diğer dillerde dini eserler basılmak
tadır. Sayıları SO.OOO'in üzerinde olan 
müslümanların çoğu Caracas 'ta yaşa
maktadır. Caracas. Margarita adası ve 
San Felibe'deki üç caminin yanında müs
lümanların kurduğu birçok kulüp ve der
neğin bünyesinde de birer mescid bu
lunmaktadır. 1980'de Caracas Üniversi
tesi'nde İslam felsefesi ve Arap araştır
maları bölümleri açılmış, 1988 yılında 
Merida Üniversitesi'nde de bu bölümie
rin açılması için çalışmalara baş lanmı ştır. 

Kolombiya. Kolombiya'ya özellikle 1 ve 
ll. Dünya savaşları sırasında Lübnan, Su
riye ve Filistin'den 3000-4000 civarında 
müslümanın da katı ldığı göçler olmuştur. 
Bugün ülkede bulunan yaklaşık 20.000 
müslümanın çoğu son yıllarda yine Su
riye ve Lübnan'dan gelmiştir. Müslü
manların büyük bir kısmı başşehir Bo
gota'da yerleşmiş olup bunu Paranaica. 
Maico. Cali ve San Andres takip etmek
tedir. Ülkede cami yoktur, fakat müslü
man dernekleri kiraladıkları binalarda 
mescid ve Kur'an kursu hizmetlerini yü
rütmektedirler. 

Diğer Ülkeler. XIX. yüzyılda sözleşmeli 
işçi olarak Jamaika'ya gelen ve 1982'de 
sayıları 14.000 olan müslümanlar ilk ce
miyetlerini 1950'de kurdular. Jamaika'
da bugün iki cami bu l unmaktadır. Müs
lümanların teşkilatlandığı diğer Orta 
Amerika ülkelerinden Panama'da ilk ce
miyet 1930'da İslam Misyonu (lslamic 
Mission) adı altında kuruldu. Bu cemiye
tin adı 1967'de Hint- Pakistan İslam Ce
miyeti (Inde -Pakistan lslamic Association) 
ve 1974'te Panama İslam Cemiyeti (Pa
nama lslamic Association) olarak değişti
rildi. Bugün ayrıca Meksika. Şili, Barba-



dos, Bahama. Curacau, Grenada, Domi
nica. Puerto Rico, San Cristobal adası. 
Virgin ada ları, Martinique ve Peru· da 
müslümanlar küçük cemaatler halinde 
fakat teşkilatlı bir şekilde bulunmakta
dırlar. Fransız Guyanası. Küba, Paragu
ay. Uruguay. Ekvador ve Bolivya'da ya
şayanlar ise sayıca daha az olup küçük 
topluluklar halindedirler. 
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I. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

1. Coğraf! Konumu ve Yüzey Şekilleri. 
Kuzey Amerika ' nın orta kesimini doğu
da Atlas Okyanusu'ndan batıda Büyük 
Okyanus kıyılarına kadar uzanarak kap
layan Amerika Birleşik Devletleri kuzey
den Kanada. güneyden de Meksika ile 
komşudur. Ayrıca Amerika kıtasının ku
zeybatısındaki Alaska ile Büyük Okya
nus'ta bulunan Havai takımadalarını da 
içine alır. Bütün karaların yaklaşık% S'i
ne yakın 9.363.353 km2 yüzölçümü ile 
dünyanın üçüncü büyük ülkesi olan Ame
rika Birleşik Devletleri. jeolojik yapı ve 
yüzey şekilleri bakımından doğuda ve 
batıda dağlık iki alan ve bunların ara
sında Kanada sınırından Meksika körfe
zine kadar kesintisiz bir depresyon ha
linde uzanan ovalarla alçak platolar ol
mak üzere üç farklı bölgeye ayrılır. Do
ğudaki dağlık kütlenin bel kemiğini, At
las Okyanusu ile merkezi depresyon ara
sında birbirine paralel olarak uzanan or
ta yükseklikteki Appalach dağları mey
dana getirir (doruk Mt. Mitchell, 2045 m.) 
Yaklaşık 1 SOO km. uzunlukta. 200-300 
km. genişlikte ve azami 2000 m. yük
seklikte bir eski kütle oluşturan Appa
lachlar güneybatıya gidildikçe kıyıdan 

uzaklaşırlar ve bu dağ sı raları ile Atlas 
Okyanusu arasına hafif eğimli düzlük
ler girer. New York yakınlarından başla
yarak güneye doğru genişleyen ve Flori
da'yı da içine alan bu alçak düzlüklerin 
kıyılarında dar, derin ve dalianmış kör
fezlerle koylar (Hudson halici, Delaware, 
Chesapeake körfezleri) yer alır. Ülke yü
zölçümünün yaklaşık 1 /3 kadarını kap
layan batıdaki dağlık alan. aslında do
ğu ve batı kenarlarında kesintisiz ola
rak uzanan sıradağlar ile bunların ara
sında yer alan havzalardan ve platolar
dan meydana gelir. Bunlardan Kayalık 
Dağlar (Rocky Mountain) adı verilen ve 
yer yer 4000 metreyi aşan doğudaki dağ 
sıraları. değişik yerel adlarla Alaska ve 
Kanada'dan Meksika'ya kadar uzanır

lar. Kayalık Dağlar'ın batısında, kuzey
de bazaltik lav akıntılarından oluşmuş 
1 000-2000 m. yükseklikteki Columbia 
platosu. ortada fay blokları ile birbirin-
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den ayrılmış büyüklü küçüklü birçok hav
zadan oluşan Büyük Havza (Grand Bassin). 
güneyde de kalkerier in yaygın olduğu 
derin kanyonlarla yarılmış 1600-2000 m. 
yükseklilüeki Colorado platosu yer alır . 

Bu platolar ve havzalar alanı batıdan, 

birbirine yakın şekilde uzanan iki dağ 
sırası ile kuşatılır. Bunlardan doğudaki 
sıranın güney kesimini granitik bir te
melden meydana gelen Sierra Nevada 
bloku, kuzey kesimini ise Kaskad dağ
ları oluşturur. Büyük Okyanus kıyıların

da uzanan ve Kanada'da bir adalar dizi
si halinde devam eden ikinci sırayı Kali
forniya (California) kıyı dağları meydana 
getirir. Ülkenin bu bölgesi aktif faylarla 
kesilmiş olduğundan bu fayların yol aç
tığı hareketler sonucunda zaman za
man depremiere uğrar. Üçüncü birimi 
oluşturan merkezi depresyon 3 milyon 
kilometrekareye yakın geniş bir yer kap
lar. Ortalama yüksekliği 250-300 m. do
layında olan bu çukur alanın genel eği
mi güneye doğrudur. Kuzey kesiminde 
Superior. Michigan, Huron, Erie ve On
tario gölleri (toplam yüzölçümleri 245.000 
km 2 ) ile son ikisinin arasında bulunan 
ünlü Niagara şelaleleri yer alır. Güney 
kesiminde ise Meksika körfezi kıyıları 

boyunca, çoğu yerde kıyı gölleri ile kaplı 
alçak kıyı ovaları uzanır. Merkezi dep
resyon batıda basamak basamak yük
selen Mississippi, Missouri ve koll arıy

la ayrılmış 1 000- 2000 m. yükseklikteki 
platolarla Kayalık Dağlar'ın eteklerine 
dayanır; ortasında Mississippi ve Mis
souri nehirleri boyunca, taşkın zaman
larında yer yer sular altında kalan alüv
yal ovalar uzanır. Kolları ile birlikte yılda 
400 milyon ton kadar alüvyon taşıyan ve 
ağzında süratle ilerleyen kuş pençesi bi
çiminde bir delta oluşturan Mississippi 
dünyanın en uzun nehir ulaşım yoludur. 

2. İklim ve Bitki Örtüsü. Orta kuşağın 
sıcak ve soğuk kesimlerinde yer alan 
Amerika Birleşik Devletleri'nde yazları 
kısa ılıman iklimden yarı tropikal iklim
lere, hatta step ve çöl iklimlerine kadar 
büyük farklılık gösteren çeşitli iklim tip
leri görülür. Merkezi depresyonun de
nizden uzak ve karasallığın yüksek ol
duğu iç kesimleri yazın çok sıcak ve 
nemli, buna karşılık kışın soğuk ve ku
zey kısımları karlıdır . 1 oo· batı merid
yeni bu bölgede nemli ve kurak alanla
rın yaklaşık sınırıdır. Bu meridyenin do
ğusundaki daha nemli kesimler preri ve 
orman, batısındaki daha kurak bölgeler 
ise steple kaplıdır. Merkezi depresyo
nun güney kıyılarında iklim yarı tropikal 
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