
CALINOS 

(Latin dünyasındaki Avenzoar) adlı Endü
lüslü bir hekime aittir (İbn Ebü Usaybia, 
S. 461, 519). 

Kitabü'ş-Şükı1k, yahudi f ilozof Musa 
b. Meymün'a da Callnus'u eleştirme fik
rini ilham etmiştir. Razfnin eserini gü
ya sırf felsefi açıdan yapılmış bir eleşti
ri şeklinde değerlendiren İbn Meymün, 
kendi eserinin ondan farklı olarak aynı 
zamanda tıbbi amaç taşıdığını belirtir 
(Mehdi Muhakkık, s. 14) İbn Meymün Fu
şı1Iü Musa ti't- tıb (Fu.şulü'l-~urtubf) ad
lı eserinde Callnüs'un kırktan fazla çe
lişkisini ortaya koyduğu iddiasındadır ve 
onu felsefi meselelerde bilgisizlikle it
ham etmektedir. Buna karşılık Callnüs 
külliyatı konusunda İshak b. Ali er- Ru
havl gibi uzman hekimler yetişmiş, Razi 
ve İbn Rüşd onun başlıca tıbbi eserleri
ne ihtisarlar yazmış, ünlü hekim-filozof 
İbn Sina bile onun tıp teorisinden fay
dalandığını belirtmiştir ki bütün bunlar 
Callnüs'un İslam tıbbındaki önemini or
taya koymaktadır. Onun İslam ahlak il
minde karakter formasyonu konusun
daki tesirleri de ayrıca kayda değer ma
hiyettedir. 

Eserleri. Calfnüs'a 400'den fazla eser 
nisbet edilmekteyse de bunların çoğu 

kayıptır. 140 civarında eseri tamamen 
veya kısmen Grekçe orüinalleriyle günü
müze ulaşmıştır. Tıbba dair on dokuz 
eserinin şüpheli. kırk beşinin nisbetinin 
ise uydurma olduğu kabul edilmektedir. 
Calinüs'a ait eserlerin eksiksiz bir La
tince koleksiyonu C. G. Kühn tarafından 
Claudii Galeni Opera Omnia başlığıy
la yirmi cilt halinde neşredilmiştir (Lip
siae ı82ı-1833; 2. bs. Hildesheim 1964-

1 965). Onun eserlerinden yapılmış ikti
baslardan oluşan bir İngilizce antoloji 
Arthur John Brock tarafından Greek 
Medicine adlı bir çalışma içinde (Lon
don ı 929) yayımlanmıştır. Bazı eserleri 
de müstakil olarak İngilizce'ye tercüme 
edilerek neşredilmiştir. Tatmin edici bu
lunmamakla birlikte George Sarton'un 
Galen of Pergamon (Lawrence, Kansas 
Press ı 954) adlı monografisi toplu bir 
değerlendirme bakımından kayda de
ğerdir. OWsei Temkin'in Galenism: Rise 
and Decline of a Medical Philosophy 
(lthaca, N. Y., 1973) adlı çalışması Calf
nüs'un tıp tarihindeki etkilerini konu 
edinmiştir. 

Calinüs'un Grekçe orijinalleri kayıp 

olan bazı tıbbi ve felsefi eserleri Arap
ça ve Latince tercümeleriyle günümüze 
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ulaşmıştır. Huneyn b. İshak'ın, Halife Mü
tevekkil -Alellah'ın dostu ve katibi Ali b. 
Yahya el~Müneccim (ö. 275/888-89) için 
yazdığı Risale ii ~ikri ma türcime min 
kütübi Calinıls bi- cilmihi ve ba c ii ma 
Jem yütercem adlı zamanımıza ulaşmış 
bir eseri, Callnus'un Arapça'ya çevrilmiş 
olan kitaplarının listesini ihtiva eder. Hu
neyn b. İshak, Ca!lnüs'un tıp ve felsefe 
kitaplarını iki makale halinde tanıtan Pi
nax (Ar. Fineks) adlı fihristin orijinalini 
görmüş, bunu hem Süryanlce'ye hem de 
Arapça'ya çevirmiş, fihristte zikredilme
yen eserleri de üçüncü bir liste halinde 
Pinax çevirisine ilave etmiştir. Yine İbn 
İshak'ın RisaJe'sinden anlaşıldığına gö
re bu ünlü mütercim, Beni Musa ailesin
den Muhammed ve Ahmed'in himaye
siyle, içlerinde İshak b. Huneyn. Hubeyş 
b. Hasan, İstefan b. Basil, isa b. Ali gibi 
isimlerin yer aldığ ı mütercim kadrosuy
la birlikte Callnüs'un 129 eserini Sürya
nlce nüshalardan Arapça'ya tercüme et
miştir (Huneyn b. İshak, Risale, s. 149-

179). İbn İshak'ın bu risalesi Max Me
yerhof'un ayrıntılı bir incelemesine ko
nu olmuş (bk. bibl.). yazar onun verdiği 
listedeki 129 eseri Latince'deki adlarıy
la sıralamıştır. Calfnus hakkında en ge
niş bilgiyi aktaran İbn Ebü Usaybia ise 
Huneyn'in adı geçen sahih ve şüpheli 

eserler bibliyografyasını aktarmakta ve 
daha sonra birçok şüpheli eserin adını 
da bu listeye ilave etmektedir (cUyunü'l
enba', s. 149). Muhammed Zübeyr el
Baba, Ca!lnus ·un eserlerini Hipokratik 
şerhler, anatomi ve embriyolojiye dair 
eserler, fizyolojiye dair eserler, teşhise 
dair eserler. tedavi şekillerine dair eser
ler, farmakolojik eserler, hıfz ıssıhhaya 

dair eserler şeklinde tasnif eden bir liste 
vermektedir (bk bibl.). Calinüs'un özel
likle tıbbi eserlerine dair ayrıntılı bir bib
liyografya Fuat Sezgin'in k)tabında mev
cuttur (GAS, 111, 68-140) Aynı eser, İslam 
dünyasında Cevami c u '1-İskenderaniy
yin adıyla anılan Callnüs koleksiyonunu 
da tanıtmaktadır (lll, 140-150). 

Calinüs'un Fi'l- A!Jlalf., Fi'l -Ad at, Fi 
Enne1-agyare mine'n -nas }f.ad yente
ficune bi-acia'ihim, Fi Enne }f.uva'n
nefs tevabic li-mizaci'l -beden, Fi En
ne'l -muJıarrike 'J-evvella yete}J.arrek, 
Kitabü Ara ' i Bu}f.rat ve Felatun gibi 
bazı başlıklarla anılan felsefi eserleri de 
İslam dünyasında belirli bir ilgi ve tesi
re sahip olmuştur. Bunlardan bazıları 

muhtasar halde de olsa günümüze ulaş
mış ve neşredilmiştir (bk. bibl.) 
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liJ İLHAN KuTLUER 

Genel olarak Osmanlı topraklarından 
göç edip Amerika kıtasına yerleşen 
toplulukları ifade eden bir terim. 

_j 

Arapça "göç etmek" anlamındaki ceUi 
masdanndan türetilmiştir. Hicret kavra
mından farklı bir anlam taşımakta olup 
XIX ve XX. yüzyıllarda Osmanlı hakimi-



yetindeki topraklardan Güney ve Kuzey 
Amerika'ya yapılan göçleri ifade etmek
tedir. Son otuz kırk yıl içinde bu terimin 
kapsamı, Amerika kıtasına ve Orta Ame
rika adalarına yapılan diğer müslüman 
göçlerini de içine alacak şekilde geniş
letilmiştir. Hatta bugün sadece Ameri
ka'ya göç eden müslümanlar için kulla
nılmaya başlanmıştır. ll. Dünya Savaşı'
na kadar Yeni Dünya'ya göç edenlerin 
büyük bir kısmını hıristiyanlar oluştur
maktaydı. Fakat son yıllarda Asya ve Af
rika'dan müslüman göçünün artması ca
liyenin bu anlamda kullanılmasında et
kili olmuştur. 

öte yandan son otuz kırk yıl içinde 
Amerika'da bir kısım zencilerin eski kül
tür ve din kökenierini araştırmaya ko
yulmaları, caliye ile ilgili çalışmalara ye
ni ve dikkat çekici boyutlar kazandırmış
tır. XVI. yüzyılda başlayan köle ticareti 
hakkında arşiv belgeleri ve aile evrakı 
içinde kalmış şahsi hatıralara dayanıla

rak Amerika Birleşik Devletleri'nden J . 
C. Fletcher, D. P. Kidder, Roger Bastide, 
Folarin Shyllon, Clyde Ahmed Winters ve 
Brezilya'dan Gilberto Freyte, Nina Rod
rigues gibi yazarlarla birçok enstitü ve 
araştırma merkezi tarafından yapılan 

incelemelerde Amerika'ya getirilen kö
lelerin önemli bir kısmının müslüman ol
duğu. bunların arasında tahsil görmüş, 
yüksek ailelere mensup kişilerin de bu
l unduğu ortaya çıkmıştır. Bu araştırma
larda ayrıca Afrika kökenli müslüman
ların önemli bir kısmının Gana, Mali, So
kotro. Kani m- Bornu, Songay ve Sudan 
gibi yerlerden getirildiği tesbit edilmiş
tir. Bunlardan bir kısmı, Amerika'ya ulaş
tıklarında din değiştirmeye mecbur edil
melerine rağmen esas dinlerini muha
faza ederek ibadetlerini sürdürmüşler
dir. Bu sebeple Brezilya'da siyah köleler 
arasında İslamiyet bir hayli yaygın ola
rak XIX. yüzyıla kadar varlığını korumuş

tur. Ussa (Havsa) ve Mali 'den getirilen 
köleler. XVII. yüzyılda merkezleri Pernam
buca ve Alagoas olmak üzere Palamares 
Cumhuriyeti'ni kurarak Portekizliler ve 
Hollandalılar' la mücadele etmişlerdir. 

Ayrıca Brezilya'nın Bahia eyaletinde bu
lunan siyahlar 1830 yılında Antonio Can
selheiro'nun liderliğinde Brezilya tarihin
de çok önemli yeri olan bir isyan hazır
lamışlardır. Süfi yönü ağırlık taşıyan bu 
isyan bastırıldıktan sonra harekete ka
tılan siyahların bir kısmı Afrika'ya dön
müş, bir kısmı da Dahomey vb. bölgele
re yerleşerek camiler inşa edip eski İs
lami geleneklerini sürdürmüşlerdir. 

Caliye teriminin kapsamını çok daha 
geniş anlamda ele alan bazı araştırma
cılar, Kristof Kolomb'un Amerika'yı keş

fi sırasında yanında yeni hıristiyan ol
muş, fakat İslami inançlarını muhafaza 
eden gemiciler bulunduğunu iddia et
mektedirler. Hatta Amerika ' nın iç ta
raflarına giden ilk kaşifler arasında bir
çok müslümanın bulunduğunu ileri sü
renler de vardır. Endülüs'ün 1492'de İs
panyollar tarafından tamamen geri alın
masından sonra uygulanan baskıdan kur
tulmak için birçok müslüman görünüş
te din değiştirerek (takıyye•ye başvura

rak) kurtuluşu Yeni Dünya'ya göç etmek
te bulmuştur. Genellikle Orta Amerika'
ya yönelen bu göç o derece artmıştır ki 
İspanya kraliçesi 1 S31 yılında bir emir
name çıkararak kendi şahsi izni olma
dan müslümanların Amerika'ya gitme
lerini yasaklamıştır. 

Caliyenin kapsamının bu şekilde ge
nişlemesi, yapılacak araştırmaların yeni 
bir metot ve anlayışla ele alınmasını ve 
caliye tarihinin en azından dört bölüme 
ayrılarak incelenmesini gerektirmekte
dir. Birinci devre Amerika'nın keşfinden 
XIX. yüzyıla kadar olan zamanı, ikinci 
devre XIX. yüzyılın ortalarından ı. Dünya 
Savaşı'na kadar olan zamanı, üçüncü 
devre iki dünya savaşı arasını, dördün
cü devre de müslümanlar bakımından 
en önemlisi olan ve ll. Dünya Savaşı'n

dan bugüne kadar geçen zamanı içine 
alan dönemdir. Bunlardan ikinci devre
de Amerika 'ya en yoğun göç meydana 
gelmiştir. Osmanlı Devleti'nden Ameri
ka'ya ilk göçlerin 1820'de ve özellikle 
1860 · lardan sonra başladığı bilinmek
tedir. Amerika Birleşik Devletleri İstatis
tik Dairesi'nin yayınlarından göç eden
lerin kökenieri ve sayıları tesbit edile
bilmektedir. Buna göre 1869-187S ara
sında Anadolu ve Suriye'den yalnız on 
altı muhacirin gelmesine karşılık 1886-
1890 arasında bu sayı 221 s· e yüksel
miştir. 1901 ile 190S arasında ise göç
men sayısı 30.S1S'e ulaşmıştır. Göçün 
en kesif yılları sayılan 1911-191 S yılla
rında muhacir sayısı 72.231 kişiye yük
selmiştir. Böylece 1869-191 S arasında 
Anadolu ve Suriye'den Amerika Birleşik 
Devletleri'ne giden göçmenlerin yekünü 
178.712 olmuştur. Bazı kaynaklar Ru
meli'den göç edenlerin sayısını 1891 'de 
26S, 1892' de 227 kişi olarak göstermek
tedir. Ancak diğer bazı kaynaklar, Os
manlı Rumelisi'nden Amerika'ya göçle
rin daha 18S7'de başladığını ve 1903'
ten itibaren her yıl bu göçleri n 1 000 ki-
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şinin üzerine çıktığını, 1907'de 20.767, 
1908"de 11 .209 kişiye ulaştığını ve 1911-
1914 arasında 14.000 civarında olduğu

nu belirtmektedir. 1890-191 O yıllarında 
Anadolu ve Suriye'den Amerika'ya orta
lama olarak yılda 40.000 kişinin göç et
tiği bilinmektedir. Göçmenlerin büyük 
bölümü Güney Amerika'da Brezilya ve 
Aıjantin'e gitmiştir. Ayrıca Meksika, Kü
ba ve diğer ülkelere de önemli miktar
da göç olmuştur. Latin Amerikalılar' ca 
Turcos (Türkler) denilen ( 1992 Mayısında 

Türkiye'yi ziyaret eden Arjantin Cumhur
başkanı Carlos Menem de "Turco" lakabı
nı taşıyordul bu göçmenlerden Aıjantin'e 
189S yılına kadar 11. S8S, 1896 - 190S 
arası 66.SS8, 1906-191 S arası ise S9.272 
kişi, yani yirmi dört yıl içinde yaklaşık 
138.000 kişi göç etmiştir. Brezilya'ya da 
1897-191 S yılları arasında Suriye, Ana
dolu ve Filistin'den 4S.OOO göçmen git
miştir. Aynı süre içinde Küba 'ya giden 
Osmanlı göçmenlerinin sayısı ise 4500'
dür. Buna göre 1880-1914 yılları arasın

da kıtanın diğer ülkelerine gidenlerle bir
likte yaklaşık 200.000 kişi Güney Ame
rika'ya göç etmiştir. Bu sayıya Amerika 
Birleşik Devletleri'ne gidenler de ekle
nirse Kuzey ve Güney Amerika'daki göç
men sayısının en azından yarım milyo
na ulaştığı görülür. Bazı kaynaklar bu 
sayıyı 1 milyona kadar çıkarmaktadır. 

Çoğunluğunu hıristiyan Araplar ' ın teş

kil ettiği göçmenler, Osmanlı toprakla
rında zulme uğradıklarını söyleyerek 
Amerika halkının acıma duygusunu is
tismar etmişlerdir. Halbuki Osmanlı ar
şivleri incelendiğinde göç edenler ara
sında çok sayıda müslümanın da bulun
duğu görülür. Nitekim göçlerle ilgili bir 
Osmanlı konsolosluğu raporunda, Malta 
adasına uğrayan bir gemide 201 Suri
yeli muhacirin bulunduğu ve bunların 

yarısının müslüman olduğu belirtilmek
tedir. Marsilya'da bulunan diğer bir Os
manlı konsolosu ise Amerika'ya giden 
göçmenler arasında Elazığ, Aydın ve 
Trabzon'dan çok sayıda müslüman gen
cin bulunduğuna işaret etmektedir. Ay
rıca Washington'da bulunan Osmanlı se
fareti 1900 yılında Massachusetts, Mic
higan ve Saint Louis'de 200'den fazla 
müslümanın yaşadığını tesbit etmiştir. 
Yine resmi istatistiklere göre 1909'da 
Arjantin'e giriş yapan 11.765 Suriyeli 
muhacir arasında S111 kişi müslüman 
olarak kaydedilmiştir. Bununla beraber 
ayırım yapılacağı veya Amerika'ya kabul 
edilmeyecekleri korkusu ile önemli mik
tarda müslümanın dinlerini sakladıkları 
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da bir gerçektir. öte yandan Hıristiyan
lığı kabul ettikleri takdirde göçlerinin 
kolaylaşacağı ve iş bulacakları şeklinde 

misyoner propagandasının tesiriyle bir
çok müslümanın dinini değiştirmediği 

halde hıristiyan ismi aldığı da görülmüş
tür. Bu arada bekar müslüman muhacir
Ierden önemli bir kısmı Amerikalı kadın
larla evlenip çocuklarını hıristiyan olarak 
yetiştirmek zorunda kalmıştır. Makedon
ya'da 1900-1913 yılları arasında meyda
na gelen karışıklıklar sonucunda önem
li bir göç hareketi olmuştur. Bu karga
şa döneminde özellikle Dahili Makedon 
ihtilal Örgütü (Vnatreşna Makedonska Re
volucionerna Organizaciya: VMRO) tarafın
dan öldürülen Türkler'in çocuklarının bir 
kısmı. Amerika'ya göç eden Bulgarlar 
tarafından beraberlerinde götürülmüş
tür. Bu çocukları kendi aileleri arasında 
gösteren Makedonyalı Bulgarlar onları 
hıristiyan olarak yetiştirmişlerdir. Ancak 
bugün bunlardan birçoğu Türk asıllı ol
duğunu ifade etmektedir. 

Osmanlı ülkesinden Amerika 'ya göç
lerio yalnız Suriye ve Lübnan'dan olduğu 
şeklindeki görüş yanlıştır. Mevcut bazı 
vesikalar. Doğu Anadolu'dan da çok sa
yıda insanın Amerika'ya göç ettiğini gös
termektedir. 

Amerika 'ya yapılan göçün sebepleri 
zamana göre değişiklik göstermiştir. Göç
menler arasında fakir köylülerden yük
sek okul mezunu kimselere kadar çeşit
li sınıftan insanlar bulunmaktadır. Me
sela bunların içinde Beyrut'taki Suriye 
Protestan Kolej i· nden (bugünkü Beyrut 
Amerikan Üniversitesi) mezun olanlar bu
lunduğu gibi fakirlikten ve topraksızlık

tan kurtulmak isteyen köylüler de var
dır. Öte yandan yerli ekonominin uğra
dığı sarsıntılar. geleneksel sanatların git
tikçe önemini kaybetmeye başlaması, 

yatırımların yok denecek kadar az olu
şu, Lübnan'da filoksera hastalığının bağ
ları kurutması. ipek böceklerini öldüren 
bir hastalığın ipek sanayiine büyük za
rar vermesi, Cebelilübnan'ın muhtariyet 
kazanması ile onu besleyen iç bölgeyle 
ilişkilerin kesilmesi gibi sebepler fakirli
ğe ve işsizliğe yol açmıştır. Ayrıca İtti
hat ve Terakki hükümetinin 1911 yılın

da hıristiyanları da askerlik yapmaya 
mecbur tutması. özellikle Suriye ve Lüb
nan'dan göçlerin artmasına yol açmış

tır. Bu olumsuz etkenler yanında cazip 
bazı sebepler de göçte etkili olmuştur. 
Nitekim Amerika'da işçiye olan ihtiyaç, 
yevmiyeleri Avrupa ve bilhassa Osmanlı 
Devleti'ne kıyasla çok yükseklere çıkar-

36 

mıştır. Hatta Arjantin ve Brezilya'da ta
rım kolundaki işçi ihtiyacı dolayısıyla bu 
ülkelerden gelen iş adamları Suriye'nin 
köy ve kasabalarında gezerek işçi topla
mışlardır. Bu şekilde çalışmak için Ame
rika'ya giden göçmenlerin büyük çoğun
luğu bir süre çalışıp para biriktirdikten 
sonra yurduna geri dönmüştür. Yaklaşık 
üçte birinin geri döndüğü bilinen göç
menlerin hayat seviyelerinin yükselme
si, fakir komşularının da Amerika'ya göç 
etmesinde etkili olmuştur. 

Osmanlı Devleti. 1856-1914 yılları ara
sında büyük bir muhacir akınına maruz 
kalmasına ve bunlara toprak dağıtma
sına rağmen hala ziraata açılmamış ge
niş topraklara sahipti. Bu sebeple dün
ya ekonomik konjonktürünün ziraat aley
hine gelişmesine rağmen devlet kurtu
luşu ziraatın ilerlemesinde görerek dı
şarıya göçü yasaklamıştır. Pasaport ve
rilmediği halde mürur tezkereleri kulla
nılarak göçün gizlice sürdürülmesi ve 
göçte devletin çıkarlarının da olduğunun 
görülmesi üzerine yasaklama 1892 yılın
dan itibaren kaldırılmıştır. Amerika ·ya 
giden göçmenler geride kalan ailelerine 
ve akrabalarına oldukça büyük miktar
lara ulaşan paralar göndermekteydiler. 
Mesela XIX. yüzyılın sonlarında Cebeli
lübnan'ın 220 milyon frank olan yıllık 

gelirinin 90 milyonunu göçmenlerin gön
derdiği paralar oluşturmaktaydı. Arjan
tin· den 1913 yılında tek bir bankadan 
Osmanlı Devleti'ne 11 .800.000 pesos, bü
tün Arjantin· den ise bir yılda 240 mil
yon Osmanlı kuruşu yollanmıştı (Karpat, 
IJMES, XVII, 188). Bununla beraber göç
menlerden bir kısmının Osmanlı Devleti 
aleyhine çalıştığı görülmüştür. Özellikle 
Suriyeli bazı hıristiyan milliyetçilerle Er
meniler çıkardıkları dergi ve gazeteler 
yoluyla Osmanlı hükümetine, saltanata 
ve genellikle Türkler'e hücum etmişler. 
hatta Amerikan vatandaşlığına geçen 
bazı Ermeni militanlar Osmanlı toprak
larında siyası teşkilatianma yoluna git
mişlerdir. Takibe uğradıkları zaman da 
Amerikan vatandaşı olduklarını ileri sü
rerek kapitülasyon hükümlerinden isti
fade edip kurtulmuşlardır. Bu sebeple 
hükümet, aslen Osmanlı vatandaşı olup 
daha sonra Amerikan vatandaşlığına geç
miş kimselerin Osmanlı ülkesinde Os
manlı kanuniarına tabi olacaklarına dair 
bir karar çıkarmıştır. 

Caliyenin ikinci devresinde Amerika 
Birleşik Devletleri'ne giden ve özellikle 
Orta Amerika'daki Michigan. Ohio ve llli
nois eyaletlerine yerleşen müslüman göç-

menlerle New York, New Jersey ve Mas
sachusetts"de yerleşmiş bulunan müs
lüman göçmenlerin dinf ve geleneksel 
hayatlarını devam ettirme çabası içinde 
oldukları görülmektedir. Bu müslüman 
göçmenlerden bazılarının yayımlanan ha
tıralarında dinf ve kültürel bakımdan ne 
gibi güçlüklerle karşılaştıkları anlatılmak
tadır. Bununla birlikte müslümanların 
Amerika ile olan ilişkileri iyi başlamıştı. 
Amerika Birleşik Devletleri 1776 ·da is
tiklalini elde ettikten sonra Cezayir, Tu
nus ve Trablusgarp'tan bazı müslüman
ların Amerika'ya gitmesini teşvik et
mişti. Buna karşılık 1783'te Amerika 'yı 
ilk tanıyan ve oraya elçi gönderen ülke 
Fas olmuştu. 1840 yılında da Uman ima
mını temsilen Ahmed Ben Naaman adın

da bir elçi Massachusetts eyaJetini ziya
ret etmişti. Fakat bu temaslar müslü
manlara özellikle cami, vakıf gibi mü
esseseler kurmaları açısından fayda sağ
lamadı. Bu hususta ilk göçmenlerin faz
la başarı gösterernemelerinde kendi din 
ve kültürleri konusundaki bilgisizlikleri, 
gerçek anlamda din hürriyetine yer ve
ren Amerika anayasasından faydalan
ınayı bilmemeleri ve bir ölçüde de olsa 
Amerikan halkının başka diniere karşı 
hoşgörülü davranmamasının rolü vardır. 
Bununla beraber müslüman göçmenler 
1912 yılında Detroit'te ilk camiyi inşa 

etmeyi başardılar. 1930'da Nation of ls
lam adıyla ilk müslüman teşkilat kurul
du. Yeni bir din şeklinde ortaya çıkan 
bu teşkilat, 1975 yılından sonra Wallace 
b. Muhammed tarafından Sünnf esasla
ra göre yeniden düzenlenmiştir (DİA, lll, 
48-49). 

İslamiyet'in Amerika Birleşik Devlet
leri'nde ve özellikle orta eyaJetlerinde 
yayılmasında, ilki 1876 yılında Amerika'
nın istiklalinin 1 00. yılı kutlamaları do
layısıyla Chicago'da, ikincisi 1893'te Ame
rika'nın keşfinin 400. yılı münasebetiyle 
New York'ta, üçüncüsü de 1904'te Saint 
Louis'de açılan fuarlar etkili olmuştur. 
Bunların ilkinde Osmanlı İmparatorlu
ğu. Mısır hidivliği. Tunus beyi ve Cezayir 
kahramanı Abdülkadir el-Cezairf tara
fından verilen birçok kıymetli sanat eş
yası teşhir edildikten sonra bölgedeki 
müzelere hediye edilmiştir. İkincisinde 
ise fuarın ortasında Sultan ll. Abdülha
mid tarafından inşa ettirilen cami çok 
olumlu tesir bırakmıştır. Özellikle cami
de ezan okunup namaz kılınması, bunu 
gören ve dinlerini açığa vurmaktan çe
kinen birçok müslümanı cesaretlendire
rek mescid ve cami yaptırmalarına ze
min hazırlamıştır. Bu fuarda sağlanan 



başarıdan sonra Osmanlı hükümeti Saint 
Louis'de kurulan üçüncü fuara da katıl
mayı kararlaştırmış, Osmanlı Devleti'ni 
Washington sefiri Şefik Bey, Mısır'ı ise 
Butrus Gali Paşa temsil etmiştir. Bu fu
arlarda Osmanlı Devleti'nde bastırılan 

binlerce kitap sergilenmiş, daha sonra 
bunlar çeşitli kütüphanelere hediye edil
miştir. Böylece ikinci caliye devri sona 
ererken Amerika Birleşik Devletleri'nde 
İslamiyet önemli mesafe katetmiş ola
rak 1910'lardan sonra Amerika'ya göç 
eden müslümanlara kendi okullarını, ca
mi ve mescidlerini kurma cesaretini ver
miştir. 

Üçüncü caliye devrinde 1. Dünya Sava
şı'nın bir sonucu olarak Kuzey Ameri
ka'ya giden göçmenlerin sayısında bü
yük bir azalma olmuştur. Nitekim yalnız 
1914 yılında Osmanlı Devleti'nden top
lam 29.913 muhacir çıkmış iken savaşın 
devam ettiği 1915-1919 yılları arasında 
ancak 6000 kişi göç etmiştir. 

Savaştan sonra meydana gelen siyasi 
değişiklikler de göç durumunu yakın
dan etkilemiştir. Balkanlar'ın ve Suriye, 
Filistin. Irak gibi Araplar'la meskün top
rakların Osmanlı Devleti'nden ayrılması 
sonucu 1921-1924 yılları arasında yir
mi altısı Anadolu'dan, diğerleri Balkan
lar'dan olmak üzere sadece 2500 Türk 
Brezilya ve Arjantin'e gitmiştir. Buna kar
şılık aynı yıllarda eski Osmanlı toprakla
rından Amerika Birleşik Devletleri'ne gi
denlerin sayısı yaklaşık 33.000 kişi olup 
bunlardan altmış ikisi Türk, yirmi biri 
Arap, kalanı da Ermeni ve Rumlar'dan 
oluşmaktaydı. Bu sırada Kanada'ya da 
göç başlamış ve eski Osmanlı Devleti te
baasına mensup yaklaşık 6000 kişi bu 
ülkeye göç etmiştir. Aynı devre içinde Ka
nada'ya göç eden Ermeniler'in sayısı ise 
820 civarındadır. 

Amerika Birleşik Devletleri 1924 yı
lından itibaren, ülkeye yapılacak göçler
le ilgili olarak her memleket için ayrı 

ayrı doğum yeri esasına dayalı kota ko
yan bir kanun çıkarmıştır. Buna göre 
Türkiye'nin göç kotası yılda 1 00 kişi ola
rak belirlenmiş ve kısa süre içinde bu 
kotanın 1940 yılına kadar olan dönemi. 
çoğunluğu Ermeni, Rum ve diğer azınlık
lar tarafından doldurulmuştur. Kota uy
gulanmayan Güney Amerika'ya göçler 
ise özellikle kotası daha düşük olan Suri
ye ve Lübnan'dan sürdürülmüştür. Üçün
cü devir caliyesinin en önemli özelliği, 

hıristiyan göçmenlerin iktisadi durum
larını güçlendirmeleri yanında dini- milli 
cemaatler oluşturarak kiliseler yoluyla 

kültürlerini ve dini vasıflarını korumala
rı ve kimliklerini devam ettirmeleri ol
muştur. Buna karşılık büyük bir kısmı 
bekar olan müslümanların. yerli hıristi
yan kadınlarla evlenmeleri ve çocukla
rının da hıristiyan olarak yetiştirilmesi 
sonucunda ilk müslüman kuşağın ve
fatından sonra dini varlıkları tamamen 
ortadan kalkmıştır. Hıristiyanlarda ol
duğu gibi kendi cemiyetlerini de oluş
turamayan müslüman muhacirlerden 
1860-1945 yılları arasında Amerika'ya 
yerleşen yaklaşık 250.000 kişi bu şekil
de tarihten silinmiştir. 

ll. Dünya Savaşı sonrasında çıkan si
yasi karışıklıklar sebebiyle Güney Ame
rika'da ekonomik gelişmelerin durması 
buradaki ülkelere göçü önlemiş, buna 
karşılık Amerika Birleşik Devletleri eko
nomik gelişmesiyle göçmenler için en 
cazip ülke haline gelmiştir. Ancak kota 
sistemi kitle göçlerini engellediğinden 

Amerika Birleşik Devletleri'ne göç 1900-
1924 yıllarına kıyasla çok düşük kalmış

tır. Nitekim 1931-1950 yılları arasında 
eski Osmanlı ülkesinin Avrupa'da kalan 
bölgelerinden 1317. 1951-1970 yılları 

arasında 8960, Asya· da kalan bölgele
rinden de aynı yıllarda toplam 5246 kişi 
Amerika'ya göç etmiştir. Ancak göçmen 
sayısının azalmasına karşılık göçmenle
rin eğitim seviyeleri yükselmiştir. Bun
da Amerika'nın seçkin elemanlara olan 
ihtiyacı rol oynamış, bu sebeple doğduk

ları ülkelere ayrılan kota listelerinin ba
şına konan çeşitli uzmanların ülkeye gi
rişi kolaylaştırılmıştır. Bu sayede yüz bin
lerce kişi ve bu arada 1 O.OOO'i aşkın Türk 
doktor. mühendis, profesör. iktisatçı vb. 
meslek sahibi kimse Amerika'ya yerleş
miştir. Aynı durum Ortadoğu ülkeleriyle 
Pakistan. Malezya. Endonezya gibi bir
çok müslüman ülkede de görülmüştür. 
Öte yandan 1960'lardan sonra savaş do
layısıyla veya siyasi sebeplerle göçe mec
bur kalan birkaç milyon insan Amerika 
Birleşik Devletleri· ne yerleşme imkanı 
bulmuştur. Bu şekilde 80.000 Filistinli, 
250.000 iranlı, 300.000 Afgan (bun l arın 
içinde çok sayıda Özbek, Türkmen vb. Türk 
vard ı r) Amerika'ya yerleşmiştir. Daha son
ra bunlara Yemen. Suriye, Irak gibi ül
kelerden gelen ve çoğu müslüman olan 
göçmenler de katılmış, böylece ll. Dün
ya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik 

Devletleri'nde müslüman nüfusu hızla 

artmıştır. Dolayısıyla 1950'1erden sonra 
caliye teriminin anlamı yavaş yavaş de
ğişmeye başlamış ve artık eskiden ol
duğu gibi din, ırk ve milliyet farkı gö
zetilmeden Osmanlı Devleti'nden göç 
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edenlerin bütününü kapsamak yerine 
sadece müslüman muhacirleri ifade eden 
bir tabir haline gelmiştir. Bu husus tam 
anlamıyla yerleşmemiş olmakla birlikte 
genel eğilim bu yöndedir. 

Eski Osmanlı ülkelerinden gelerek 
Amerika kıtasına yerleşen hıristiyan ve 
müslüman göçmenlerin bazıları önemli 
mevkilere kadar yükselmişlerdir. Mese
la daha 1920'1erde Meksika'nın Sonara 
eyaletinde devrimle işe başlamış ve da
ha sonra devlet başkanlığı yapmış olan 
Plutarco Elias Cales Arap asıllıdır. Co
lumbia'da hıristiyan Arap kökenli Julio 
Turbay Ayala cumhurbaşkanlığına ka
dar yükselmiştir. Brezilya'da Paulo Sa
lim Malouf. çok zengin olan Sao Paulo 
eyaJetinin valiliğini yapmış, daha sonra 
cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Nikara
gua'da Arap asıllı hıristiyan göçmenler 
bakanlık mevkilerini işgal etmişlerdir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Arap 
asıllı Aburezk Güney Dakota'dan sena
tör seçildiği gibi California'dan hıristiyan 
asıllı Arap göçmenlerin çocukları fede
ral kongreye üye olmuşlardır. Amerika 
Birleşik Devletleri'nde Osmanlı ülkesin
den gelen göçmenlerin çocuklarını dip
lomaside (Philip Habib). üniversite rek
törlüklerinde (Donna Shalala). büyük şir
ketlerin başkanlıklarında ve birçoğunu 
üniversite profesörlüğünde görmek müm
kündür. Bu arada yine Osmanlı ülkele
rinden göç eden hıristiyanlar kültürel ve 
dini alanlarda büyük faaliyet göstermiş
ler, 1924'e kadar 219 kilise ve dini hiz
met yeri inşa etmişlerdir. 1929 yılına ka
dar Amerika Birleşik Devletleri'nde Arap
ça olarak toplam 1021 gazete ve dergi 
yayımlanmıştır. Bunlardan Al-Huda ga
zetesi 1943'ten beri yayımlanmaktadır. 
Aynı yıllarda Güney Amerika'da 166 ka
dar gazete ve dergi çıkarılmaktaydı. Bu
na karşılık 1952 ·de Amerika Birleşik 

Devletleri'nde cami sayısı dokuz kadardı. 
Müslümanların sayısı ise zenciler hariç 
50.000 civarında tahmin edilmektedir. 

Amerika Birleşik Devletleri'nde 1960'
tan itibaren hızla artmaya başlayan müs
lümanların sayısı, yapılan bir araştırma
ya göre 1983'te 1.950.000'e, 1992 yılı 

başlarında ise 3-4 milyona yükselmiştir. 
Bugün Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 
cami sayısı 302. mescid sayısı ise 199'
dur. Yaklaşık 100'e yakın dernek kurmuş 
olan müslümanların en kalabalık oldu
ğu yerler Chicago, New York ve Detroit 
gibi şehirlerdir. Cami inşaatında, Ame
rika'da öğrenim görmekte olan yakla
şık 30.000 müslüman öğrenciyi temsil 
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eden Muslim Students Association (MSA, 
1963) adlı kuruluşun etkisi büyüktür. 
1983'te adını lslamic Society of North 
America (ISNA) olarak değiştiren ve mer
kezi Indiana'da bulunan kuruluş, müs
lüman devletlerden sağladığı yardımlar

la camiler inşa ettirmiş, din dersleri ve
ren okullar açmış, hapishanelerdeki bin
lerce zenciyi müslüman yapmıştır. Bun
dan başka merkezi Chicago'da bulunan 
bir İslam federasyonu daha kurulmuş
tur. Ayrıca çeşitli yerlerde ilmi ve kültü
rel faaliyetlerde bulunan müslüman ku
ruluşlar mevcuttur. Amerika Birleşik 

Devletleri'nde İslamiyet'in bugünkü ge
lişmesinde Araplar ' ın önemli katkıları 

olduğu gibi Türkler'in ve diğer milletie
rin de büyük katkıları vardır. İs lamiyet 
Amerika'da Hıristiyanlık ve Yahudilik gi
bi ülkenin ana dinleri arasında yer al
makta ve anayasa hükümlerine göre her 
türlü hakka sahip bulunmaktadır. 
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cALüT 
( ü jb,. ) 

Hz. Daviid tarahndan öldürülen 
ünlü bir savaşçı . 

_j 

Talüt'un (Saul) krallığı döneminde İ s
railoğulları'nın savaştıkları düşman ka
vimlerden birinin reisidir. Kur'an'da bil
dirildiğine göre İsrailoğulları Hz. Müsa'
dan sonraki bir peygamberden. kendi
lerini Allah yolunda savaşa götürecek bir 
kral tayin etmesini istemişler. peygam
berler i onlara Talüt'un kral olarak seçil
diğini bildirmiş, fakat İsrailoğulları onun 
krallığına itiraz etmişlerdir. Bunun üzeri
ne peygamberleri onlara Allah'ın Talüt'u 
kendilerinden daha üstün kıldığını, bilgi 
ve kuwetini artırdığını. onun krallığının 
en belirgin alarnetinin ise düşman elin
de bulunan tabutu (ahid sandığı * ) geri 
getirmek olduğunu bildirmiştir . Daha 
sonra Talüt kumandasındaki İsrail or
dusu Calüt ve ordusuyla savaşıp onları 
yenmiş, Davüd da Calüt'u öldürmüştür 
(ei-Bakara 2/ 246-251) 

Kur'an-ı Kerim'de Calüt olarak adlan
dırılan bu kişinin ismi Ahd-i Atik'te Gol
yat şeklinde geçmekt edir. Filisti kavmin
den (İ br. peliştim) ve Gat şehrinden olan 
Golyat iri cüssesi sebebiyle adeta dev 
gibi tasvir edilmekte, onun Refaim de
nilen ve devasa cüsseleriyle meşhur olan 
ırkın bir bakiyesi olduğuna inanılınakta
dır (Tesniye, 2/ ll; IL Samuel, 21 / 19-20; 
ı Tarihler, 20 / 8) Golyat'ın boyu İbranice 
Ahd-i Atıl<' e göre 6 arşın 1 karış (2 ,93 m ). 
Ahd-i Atik'in Yunanca tercümesine ve 
yahudi tarihçisi P. Josephus'a göre ise 
4 arşın 1 karıştır (2,03 m.) (I Samuel, 171 
4; Mangen ot. DB2

, Til / ı, s. 268) . Kuşan
dığı zırhın ağırlığ ı 5000 şekel tunç (yak
laşık 60 kg.), mızrağının ucundaki demi
r in ağırlığı ise 600 şekeldit (! Samuel, 
17/ 5-7) . 

Kral Saul döneminde İsrail toprağını 
işgal eden Pilisti ordusunda yer alan Gol
yat zorlu bir savaşçıdır. İsrail ordusu ile 
Pilisti ordusu karşı karşıya geldiğinde 

başında tunç başlık, üzerinde pullu zı rh. 
baldıriarında tunç zırhlar, omuzları ara
sında tunç kargı ve elinde mızrağı ile İs
rail ordusuna meydan okuyarak onları 
mübarezeye davet eder. Bu meydan oku
ma kırk gün sürer. fakat İsrail ordusun
dan hiç kimse onun karşısına çıkmaya 
cesaret edemez. Orduya katılan büyük 
kardeşlerini ziyaret için karargaha ge
len genç yaştaki Davüd bu durumu gö-

rünce Golyat'ın karşısına çıkmak ister 
ve sapanıyla attığı taş ile onu alnından 
vurur, sonra da kılıçla başını keser (I Sa
muel, 17). 

Ahd-i Atik'te Golyat'ın öldürülmesiyle 
ilgili olarak çelişkili bilgiler vardır. Bir 
yerde Golyat'ın Davüd tarafından öldü
rü ldüğü belirtilirken (1. Samuel, 171 50-
51) başka bir yerde Gatlı Go Iyat' ı Elha
nan'ın öldürdüğü (IL Samuel, 21 1 19) bil
dirilmektedir. öte yandan Kitab-ı Mukad
des'in İbranice nüshası ile Batı dillerine 
yapılan çevirilerinde, "Beytülahmli Elha
nan Gatlı Golyat' ı vurdu" denilirken Türk
çe tercümesinde, "Beytülahmli Elhanan 
Gatlı Golyat' ın kardeşini vurdu" denil
mektedir. Bu son ifade Ahd-i Atik'in baş
ka bir bölümünde de yer almaktadır (I 

Tarihler, 20/ 5) . 

Ahd-i Atik Golyat'ı Pilisti (peliştf -pel iş
tTm) diye takdim ederken İslami kaynak
larda o Babilli (Mes'üdf, 1, 54) veya Ad ya 
da Semüd kavimlerinin ahfadından bir 
kişi olarak gösterilmekte (Taberi, 1, 467). 
hatta BerberTier'in kralı olduğu da nak
ledilmektedir (Mes' üdT. ı , 56-58) . Tarih 
ve tefsir kitaplarında Calüt'un kimliği 

ve Davüd'la mücadelesine dair İsrailiy
yat türünde çeşitli rivayetler yer almak
tadır ki bunlar Ahd-i Atik'teki kıssaya 

benzer mahiyettedir. 
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Silisli kurnun potas veya soda. kireç 
ve bazan daha başka katkı maddeleriy
le birlikte eritilmesiyle elde edilir. Eri
miş haldeyken (ı 500-1600' C) akıcı olup 
daha düşük ısıda (1 ı 00-1200' C) kolayca 
şekillendirilebilme özelliğine sahipt ir. Ta
mamen soğuduğunda ise çok sert ve kı
rılabilir bir yapı kazanır. Suni camın ta
biattaki karşılığı kaya kristali ve absid
yen olarak görülür. Parlak siyah renkli 
volkanik bir madde olan obsidyen Neoli
tik çağda ok ve mızrak ucu gibi aletlerin 
yapımında kullanılmıştır. Kaya kristali 


