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III. ÜL KE DE İSLÂMİ YET

XVI. yüz yıl da En dü lüs’ü ter ket mek zo-

run da ka lan müs lü man lar dan ba zı ka fi le-

ler La tin Ame ri ka’ya yer le şen ilk müs lü man 

gru bu teş kil eder. An cak yer li hal kın bas kı-

sıy la bu ilk müs lü man la rın za man için de ya 

ge ri dön dük le ri ve ya din le ri ni de ğiş tir dik-

le ri tah min edil mek te dir. Ar jan tin’de asıl 

müs lü man var lı ğı XIX. yüz yı lın or ta la rın-

da Arap göç le riy le baş la dı. Da ha çok ye ni 

iş imkânla rı bul mak ama cıy la Lüb nan ve 

Su ri ye’den göç eden ler le bir lik te Ar jan tin’e 

ge len ilk müs lü man göç men ler bu ül ke ye 

yer leş ti ler. 1870-1926 yıl la rın da Os man lı 

top rak la rın dan çe şit li din ve mez hep le re 

men sup bir çok top lu luk Ar jan tin’e göç et ti. 

Ar jan tin’e gi den müs lü man la rın ço ğu Arap 

kö ken li ol ma sı na rağ men Os man lı Dev le ti 

va tan da şı sa yıl dık la rın dan Türk (Tur co) is-

miy le ta nın dı lar. Os man lı top rak la rın dan 

yo la çı kan ilk göç men ler 1872’de böl ge ye 

ulaş tı lar. Ar jan tin ra por la rın da ilk ka yıt lı 

göç men le rin ise 1887’de Bue nos Ai res’e 

ge len on ye di Os man lı va tan da şı ol du ğu 

be lir ti lir. 1899’da ilk de fa Arap adı resmî 

ka yıt lar da gö rül me ye baş lan dı. Böy le ce 

1876-1899 yıl la rın da Os man lı Dev le ti’nden 

Ar jan tin’e 10.000 ci va rın da in san göç et-

miş ol du. 1914 yı lı na ge lin di ğin de Ar jan tin’e 

göç yo luy la gi den Os man lı va tan daş la rı nın 

sa yı sı 116.133’e ulaş tı. XX. yüz yıl da da ül ke-

ye göç akı nı sür dü. Son bü yük göç dal ga sı, 

1950’ler de 100.000’in üze rin de Su ri ye ve 

Lüb nan kö ken li göç me nin git me siy le ger-

çek leş ti. An cak bun la rın % 70’i hı ris ti yan dı. 

1960 nü fus sa yı mı na gö re Arap göç men le-

rin sa de ce on da bi ri nin müs lü man ol du ğu 

gö rül dü. 1990’lar da Af ri ka lı müs lü man la rın 

gö çüy le de Bue nos Ai res’in çeh re si de ğiş-

me ye baş la dı.

Göç men ler ilk dö nem den iti ba ren ya-

ban cı kül tü re uyum sağ la ma ya ça lış tı lar. 

kay nak la rı na olan il gi si ya tı rım la rın ve kit-

le sel göç le rin yo lu nu aç tı. 1870-1929 yıl la-

rı ara sın da Ar jan tin’e her ül ke den bü yük 

göç ler baş la dı. Göç yo ğun lu ğu özel lik le 

Av ru pa’yı bü yük kri ze sü rük le yen I. Dün-

ya Sa va şı’nın ar dın dan da ha da art tı. Bu 

yıl lar da ül ke ye 6 mil yon ci va rın da göç men 

gel di. Eko no mik ge liş me ler ne ti ce sin de 

Ar jan tin 1920’le rin so nun da dün ya nın ye-

din ci en zen gin ül ke si ol du.

1943’te baş kan Ra mon Cas til lo yö ne ti-

mi ne kar şı bir dar be ya pıl dı ve dar be nin 

li de ri Ju an Do min go Peróon ik ti da ra gel di. 

Peróon il ki Şu bat 1946’da, ikin ci si ana ya sa-

nın de ğiş ti ği 1951’de ol mak üze re iki de fa 

dev let baş ka nı se çil di. Fa kat oto ri ter si ya-

se ti yü zün den ül ke de ka rı şık lık lar çı kın ca 

1955’te ikin ci bir dar be ile dev ril di. Uzun 

yıl lar sür gün de ya şa yan Peróon 1973’te ül-

ke si ne dön dü ğün de tek rar dev let baş ka nı 

se çil di. Onun bir yıl son ra ölü mü üze ri ne 

ka rı sı İsa bel Peróon dev let baş kan lı ğı na 

ge ti ril di. An cak o da ül ke nin bir lik ve be-

ra ber li ği ni sağ la ya ma dı ve 1976’da or du 

ta ra fın dan uzak laş tı rıl dı. 1976-1982 yıl la rı 

ara sın da Ar jan tin’i yö ne ten dar be ci ge-

ne ral ler za ma nın da “Ulu sal Uz laş ma Sü-

re ci” adı ve ri len ve hap se di len ler dı şın da 

30.000 ki şi nin or ta dan kay bol du ğu bir dö-

nem ya şan dı. As ker ler 1983 yı lı son la rın da 

se çi me gi de rek ida re yi si vil le re tes lim et-

ti. 1989’da Su ri ye kö ken li Car los Me nem 

on yıl sü rey le dev let baş kan lı ğı na se çil di. 

Ar jan tin’in 1990’lı yıl la rı pek çok ül ke için 

ba şa rı lı bir mo del ola rak gö rül me si ne rağ-

men ül ke 2000’li yıl la rın ba şın da eko no mik 

sı kın tı içi ne düş tü. Me nem’den son ra ki üç 

yıl lık ara dö nem den son ra 2002’de devle t 

baş kan lı ğı na se çi len Edu ar do Du halde ül-

ke nin içi ne düş tü ğü eko no mik kriz le mü-

ca de le et me ye ça lış tı. 

II. TA RİH

Ar jan tin adı La tin ce “gü müş” anlamın-

da ki “ar gen tum” (İs pan yol ca “plata”) ke-

li me si ne da ya nır. Böl ge ye gelen ilk Avru-

pa lı lar olan İs pan yol lar, ül ke toprakla rı nın 

bü yük gü müş re zerv le ri ne sa hip ol du-

ğu na inan dık la rın dan bu ra ya la Pla ta is-

mi ni ver di ler. Ar jan tin’de ilk yer le şi min 

var lı ğı nı gös te ren ka yıt lar milâttan ön ce 

10.000 yı lı na ka dar uza nır. Milâttan son-

ra 850’den iti ba ren böl ge de müs tah kem 

yer le şim yer le ri in şa edil di. XVI. yüz yı lın 

ilk yıl la rın da Av ru pa lı lar’ın ül ke ye gel me-

sin den ön ce bu top rak lar da ki yer li hal kın 

nü fu su nun 500.000 ka dar ol du ğu tah min 

edil mek te dir. İs pan yol lar’ın ül ke ye ge liş le-

rin de muh te me len ilk kar şı laş tık la rı halk 

Pam pa böl ge sin de ki gö çe be Kue randí 

top lu luk la rıy dı.

1516’da İs pan yol kra li yet do nan ma-

sın da ki de niz ci Ju an Di az de So lis, Uzak-

do ğu’ya yö ne lik ke şif se ya ha tin de Pla te 

neh ri kı yı la rın da ka ra ya çık tı. An cak onun 

ve tay fa la rı nın ço ğu nun yer li ler ta ra fın-

dan öl dü rül me si bu top rak la ra ilk ya ban cı 

yer le şi mi ni en gel le di. 1536’da yi ne İs pan-

yol Kral lı ğı’na men sup de niz ci Ped ro de 

Men do za gü nü müz de Bue nos Ai res’in bu-

lun du ğu yer de, ar ka daş la rı ise 1537’de 

Asun ci on’da bi rer İs pan yol ko lo ni si kur du-

lar. Bu nu ar dın dan ku ru lan di ğer yer le şim 

yer le ri iz le di. Yer li le rin di ren ciy le kar şı la şıp 

bir sü re ge ri çe ki len İs pan yol lar da ha son-

ra tek rar ham le ya pa rak 1580’de Bue nos 

Ai res’i ye ni den in şa et ti ler. Bue nos Ai res 

ve çev re si XVI II. yüz yı lın son la rı na ka dar 

İs pan yol lar’ın Pe ru ge nel va li li ği ne bağ lı 

ola rak yö ne til di. XVI II. yüz yıl la bir lik te İs-

pan yol Bo ur bon mo nar şi si böl ge nin idarî, 

ik ti sadî ve as kerî po li ti ka la rı nı de ğiş ti ren 

bir di zi ye ni ka rar la rı (Bo ur bon re form ları) 
uy gu la ma ya koy du. 1776’dan iti ba ren İs-

pan yol Kral lı ğı, Ar jan tin ve çev re sin de ki 

top rak la rı nı Pe ru ge nel va li li ğin den ayı rıp 

ye ni kur du ğu Rio de la Pla ta ge nel va li-

li ği ne bağ la dı. Bue nos Ai res bu va li li ğin 

mer ke zi ol du. XIX. yüz yıl baş la rın da Ar jan-

tin bur ju va sı İs pan ya’ya bağ lı lık hu su sun-

da an laş maz lı ğa düş tü. 1816’da İs pan yol 

sö mür ge ci li ği ne kar şı baş la tı lan ey lem ler 

ne ti ce sin de Bue nos Ai res’te 9 Tem muz 

1816’da Rio de la Pla ta bir le şik eya let le-

ri adıy la ba ğım sız bir dev let ilân edil di. 

Bu na rağ men ül ke için de eya let ler ara-

sında ki ça tış ma lar 1861’de mer kezî güç-

ler du ru ma hâkim olun ca ya ka dar sür dü. 

1862’de Bue nos Ai res Va li si Bar to lomé 

Mit re, Ar jan tin Cum hu ri ye ti adıy la ku ru-

lan dev le tin ilk baş ka nı ol du. XIX. yüz yı lın 

son la rın da Av ru pa lı lar’ın Ar jan tin ta rım sal 

Kral Fahd

Kültür Merkezi

ve Camii –

Buenos Aires / Arjantin



110

ARJANTİN

1920’lı yıl lar da Ar jan tin’de ki Os man lı va-

tan daş la rı on ye di ga ze te ve on dört der gi 

çı ka rı yor du.
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Cezayirli düþünür.˜ ™

Ar ko un (Ar. Ark†n / Er kûn) 1928’de Ce-

za yir’in ku ze yin de ki Kåbâilül kübrâ böl ge-

sin de bir Ber berî kö yün de doğ du. Ön ce le ri 

ayn har fiy le ya zı lan adı ( ن כ  ) Fran sız ca 

ka le me al dı ğı eser le ri nin Arap ça çe vi ri le-

rin de elif har fiy le ya zıl ma ya baş lan mış ve o 

şe kil de yay gın laş mış tır (Fay sal Os man İs-
mâ il Vezûz, s. 2). Ce za yir Üni ver si te si Fi lo-

lo ji Fa kül te si’nde öğ re nim gör dük ten son-

ra yük sek li san sı nı 1956’da Pa ris’te Arap 

di li ve ede bi ya tı da lın da ta mam la dı. 1956-

1959 yıl la rın da Stras bo urg ve Pa ris’te li-

se ve üni ver si te dü ze yin de ders ler ver di. 

1960-1969 ara sın da Sor bon ne Üni ver si te-

si’nde araş tır ma gö rev li si ola rak ça lış tı. O 

Pa ler mo’da yap tır dı ğı, 2006’da hiz me te 

gi ren İslâm Mer ke zi’nde ki ca mi dir. Müs-

lü man la rın Ömer b. Hattâb adıy la bi li nen, 

1972’de açı lan Arap-Ar jan tin İslâm Ens-

ti tü sü ile 1991’de açı lan Arap-Ar jan tin 

Ko le ji ad lı iki okul la rı var dır. Tev hid Ca mii 

El Mue cin (el-mü ez zin) adıy la pe ri yo dik 

ya yın yap mak ta dır. 1973’te ku ru lan İslâm 

Araş tır ma la rı Mer ke zi’nin dik kat çe ki ci ça-

lış ma la rı var dır. Ro sa rio Ulu sal Üni ver si te-

si’nde ki Or ta do ğu ve İslâm Araş tır ma la rı 

Ens ti tü sü de İslâm ve İslâm ta ri hi ko nu-

sun da araş tır ma lar yap mak ta dır. Ay rı ca 

Cor do ba’da Çağ daş Or ta do ğu Araş tır ma-

la rı Vak fı Mer ke zi önem li araş tır ma mer-

kez le rin den bi ri dir.

IV. AR JAN TİN - OS MAN LI İLİŞ Kİ LE Rİ

Os man lı Dev le ti’nin Ar jan tin’le iliş ki le ri 

si yasî ve ti carî ağır lık lı ol muş tur. Si ya sal 

iliş ki le rin ilk adı mı nı Ar jan tin’in Pa ris bü-

yü kel çi si nin Pa ris’te ki Os man lı el çi li ği ne 

yaz dı ğı, ül ke si nin Os man lı Dev le ti’nin ba zı 

şe hir le rin de kon so los luk lar aç mak is te ği ni 

içe ren 21 Tem muz 1870 ta rih li mek tu bu 

teş kil eder. Uzun mü za ke re lerden son ra 

1872’ de iki ül ke ara sın da bir dost luk ve 

ti ca ret ant laş ma sı im za lan dı. An cak bu 

iliş ki ler uzun bir sü re is te ni len dü zeye 

gele me di. XIX. yüz yıl son la rın dan itibare n 

Ar jan tin’e Os man lı top rak la rın dan yapıla n 

yo ğun göç ül ke de bir Os man lı el çi li ği açıl-

ma sı ih ti ya cı nı do ğur du. 11 Ha zi ran 1910’-

da Ro ma’da im za la nan ant laş ma nın ar-

dın dan Bue nos Ai res baş şeh ben der li ği ne 

Pa ris, Brük sel ve Bor de aux’da gö rev yap-

mış Su ri ye kö ken li bir dip lo mat olan Emir 

Emin As lan Bey ta yin edil di. Bu yıl lar da 

Ar jan tin’de ki müs lü man la rın ya rı sın dan 

faz la sı Bue nos Ai res’te ya şı yor du. İki dev-

let ara sın da resmî zi ya ret ler ger çek leş me-

diy se de çe şit li ya zış ma lar ya pıl dı. Ara lık 

1914’te Sul tan Meh med Re şad, Ar jan tin 

Cum hur baş ka nı Vik to ri no La Pla ça’ya bir 

nâme-i hümâyun gön der di. İki ül ke ara-

sın da ki iliş ki le re dam ga sı nı vu ran bir ge liş-

me de 1914’te Ar jan tin as kerî okul ge mi-

si nin Os man lı li man la rı nı zi ya ret et me si-

dir. Os man lı-Ar jan tin ara sın da ki iliş ki le rin 

bir yö nü de ti ca ret tir. 1911’de Os man lı 

Dev le ti’nden Ar jan tin’e ih raç edi len mal la-

rın kıy me ti 338.877 al tın pe zo (1.694.395 

frank), Ar jan tin’den Os man lı Dev le ti’ne ih-

raç edi len mal la rın kıy me ti ise 121.498 

al tın pe zo idi (207.490 frank). Os man lı göç-

men le ri Ar jan tin’de ya yın fa ali yet le ri ne de 

ka tıl dı lar ve “meh cer” adı ve ri len bir edebî 

tür oluş tur du lar. XIX. yüz yı lın ba şın dan 

iti ba ren Cerîde tü’s-selâm, ez-Zamân, 

el-¥ašåßiš gi bi ga ze te ler ya yım la dı lar. 

An cak hı ris ti yan lar la ya pı lan ev li lik ler müs-

lü man nü fu sun ora nı nı dü şür dü. Ay rı ca 

İslâmî ge le nek ve ku ral lar dan uzak la şan 

müs lü man lar cid di bir asi mi las yon la kar-

şı kar şı ya kal dı. 1940’lı yıl la ra ge lin di ğin-

de ikin ci ku şa ğın ço ğu Arap ça ko nuş ma yı 

bi le unut muş tu. Üçün cü ku şak ta Arap ça 

bil me ora nı ise yüz de on la ra ka dar düş-

tü. Bu na rağ men müs lü man göç men ler 

millî ge le nek le ri sür dür mek için kur duk-

la rı bir lik ler le ken di le ri ni ko ru ma ya ça lış-

tılar. Ar jan tin’de Sünnî ve Şiî mez hep le ri-

ne men sup müs lü man la rın sa yı sı 1947’de 

18.764 iken bu sa yı 2014’te 900.000’i aştı. 

Bue nos Ai res’te üçün cü bü yük et nik gru-

bu Arap lar teş kil eder. Bun la rın bir kısmı 

müs lü man dır. Şe hir de bir müs lü man me-

zar lı ğı bu lun mak ta dır. Bue nos Ai res eya-

le ti ne bağ lı La An ge li ta şeh ri ül ke de en 

çok müs lü ma nın ya şa dı ğı yer dir.

Ül ke de müs lü man göç men le rin ilk 

cid di teş kilâtlan ma la rı 1918’de ku ru lan 

ve 1957’de bu gün kü adı nı alan Ar jan tin 

İslâm Mer ke zi’dir. Sünnî bir teş kilât ol ma-

sı na rağ men mer kez bü tün di ğer İslâmî 

grup la rın da hiz me ti ne açık tır. Bu ra da 

La Vaz del Is lam (İslâm’ın se si) adıy la bir 

der gi çı ka rıl mak ta dır. 1960’ta Arap-Ar-

jan tin İslâm Ce mi ye ti ku rul du. Su ri ye kö-

ken li olup Tur co la ka bı nı ta şı yan Car los 

Me nem’in 1989’da dev let baş ka nı se çil-

me si müs lü man lar için ye ni bir dö ne min 

baş lan gı cı ol muş tur. Bu dö nem de müs-

lü man lar çe şit li mer kez ler aç tık la rı gi bi 

dev let te önem li gö rev le re gel di ler. Müs lü-

man la rın hak la rı gün de me gel di. 1995’te 

Ar jan tin Müs lü man Ka dın lar Bir li ği adıy la 

ye ni bir teş kilât oluş tu rul du.

Bue nos Ai res’te üç ca mi bu lun mak ta-

dır. İl ki 1983’te in şa edi len Şiîler’e ait Tev-

hid Ca mii, ikin ci si 1986’da Ar jan tin İslâm 

Mer ke zi’nin aç tı ğı Ah med Ca mii, üçün-

cü sü de Su udi Ara bis tan Kra lı Fehd’in 

Ahmed Camii – Buenos Aires / Arjantin


	DIA EK 1.CILT 1-716 sh 109
	DIA EK 1.CILT 1-716 sh 110



