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GİRİŞ

Elinizdeki rapor, Amerika’da İslam’ın genel bir resmini ortaya koymayı, bu bağlamda Ame-
rikan Müslümanları için önem taşıyan güncel tartışmaları gelecek perspektifi içinde ele 
almayı amaçlamaktadır. Rapor, özellikle Türkiye’deki geniş kesimlere Amerikan Müslüman-
larının bir profilini çizmeyi, bunu yaparken de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ABD’deki çalış-
maları için geniş kapsamlı bir çerçeve çizmeyi göz önüne almaktadır. 

Bir rapor olması nedeniyle yer yer akademik çerçevenin dışına çıkılsa da güncel akade-
mik tartışmalara değinilmektedir. Öte yandan böyle bir çalışmanın kendi içindeki kısıtla-
rı nedeniyle yer yer özet bilgiler ve kritik perspektifler ön plana çıkarılmıştır. ABD içinde 
eyaletler ve farklı şehirlerin kendilerine has dinamikleri olmakla birlikte örneğin Kuzey 
Amerika’daki Kanada’nın Quebec eyaletinden farklı şekilde Amerikan Anayasası’nın ge-
tirdiği bütünlüklü bir din-devlet ilişkisi yapısı sunması nedeniyle genel bir analiz çerçevesi 
tercih edilmiştir. Bununla birlikte raporda bazı konular için özel olarak yerel gündemler ön 
plana çıkarılmıştır. Bu yüzden rapor tüm yerel dinamiklere hitap eden bir değerlendirme 
sunmamaktadır. Dolayısıyla eyalet ve şehir bazlı yerel dinamiklerin ayrıca değerlendiril-
mesinde fayda vardır.

Bu çerçeve dâhilinde rapor iki ana bölüm altında geliştirilmiştir. Birinci bölümde daha çok 
betimleyici bir yaklaşımla Amerika’daki dini grupların bir özeti verilmekte, yer yer Müslü-
man tecrübesiyle paralelliklere işaret edilmektedir. Bu bölümde ABD’deki Müslümanların 
genel bir resmi de yer almaktadır. Müslüman kuruluşları, önde gelen Müslüman liderler 
ve toplum içindeki tartışmalar, genel hatlarıyla bu bölümde sunulmaktadır. İkinci bölüm 
daha tematik olarak düşünülmüş, karşılaştırmalı bir şekilde ABD’deki Müslümanların gün-
deminde yer kapsayan temel sorunlar ve fırsatlar tartışılmış, uzun vadede önem arzeden 
kimlik, eğitim, teolojik yorum gibi konular ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
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Raporun bir başka amacı, Amerika’daki Türkiye kökenli Müslümanların geniş Müslüman 
toplumla ilişkilerini geliştirmek, faaliyet alanlarının çeşitlenmesine katkıda bulunmaktır. 
Raporun özellikle bu yönüyle okuyuculara, din görevlilerine ve araştırmacılara fayda sağ-
lamasını ümit ediyoruz.
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I. AMERİKA’DA İSLAMIN GENEL BİR RESMİ

Amerika Birleşik Devletleri kolonyal döneminden bu yana din ve dini toplumlarla farklı 
ilişki biçimleri geliştirmiştir. Özellikle 1776’da bağımsızlığını kazanmasından önce Avru-
pa’dan aldığı etnik göçler ve göçmen grupların geldikleri ülkelerdeki dini tecrübeleri ülke-
de din ve devlet ilişkisinin gelişimine etki ettiği gibi, etnik bazlı dini tecrübelerin ve Avru-
pa’da din-devlet ilişkisinin dinamiklerinin yükünü de beraberinde getirmiştir. Öte yandan 
Amerika’da İslam’ın tarihinde kıtanın sahne ettiği kölecilik döneminin etkileri, siyahi köle-
lerin haklarını kazanma süreçlerindeki mücadeleleri ve ilerleyen yıllarda ülkede göçmen-
lerin etnik-ırki geçmişine yönelik algıların değişmesi önemli ölçüde belirleyici olmuştur. 

Aşağıda bu çerçeve dâhilinde ilk olarak Amerika’daki güncel İslami toplumun bir genel 
profili sunulacak, ardından tarih içinde bir geri adım atılarak İslam dışındaki dini cema-
atlerin tarihine ve tecrübelerine değinildikten sonra İslam’ın gelişimine kronolojik olarak 
bakılacaktır. 

Amerika’daki Müslüman nüfusu hakkında elimizde net bir rakam bulunmamaktadır. En 
eski tarihi kolonyalizmin erken dönemlerine ve dolayısıyla erken 18. Yüzyıla kadar gi-
den ve bilhassa 1965 sonrasında artan Müslüman nüfusa ilişkin olarak 2,6 milyon ile 7 
milyon arasında rakamlar telaffuz edilmektedir. Nüfus sayımında dini aidiyet sorusunun 
bulunmaması nedeniyle birçok araştırma etnik köken üzerinden dini aidiyet belirlemesi 
yapmaktadır. Öte yandan birçok Müslüman kuruluş gibi CIA de kendi raporlarında 6 ile 8 
milyon arasında bir nüfustan bahsetmekte, Pew gibi istatistiki bilgilerden yola çıkan ku-
rumlar ise 2,6 milyon rakamını baz almaktadırlar. Her ne kadar bu noktada ihtiyatlı olmak 
gerekse de 2,6 milyon rakamı sahadaki birçok isim tarafından gerçekçi bulunmamak-
tadır. Öte yandan etnik köken bazlı tahminlerin bir diğer sorunu hem benlik tanımlarını 
Müslüman olarak yapmak istemeyen bireyleri Müslüman saymasında, hem de Hindistan 
gibi çok dinli toplumlardan gelen göç dalgaları içindeki Müslüman oranını tahmin ede-
memesinde yatmaktadır. Dolayısıyla, Amerikan nüfus sayımında bireylerin dini tercihleri 
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hakkında soruların yer almaması nedeniyle tüm dini grupların ne kadar mensubu olduğu 
ancak farklı yöntemlerle ve yaklaşık olarak tahmin edilebilmektedir. Keza, literatürde de 
Amerika’da ne kadar Müslüman’ın yaşadığı bir tartışma konusudur. Müslüman Temsilcile-
rin 6-8 milyon arası olan tahminleri değişik araştırma kurumları tarafından abartılı bulun-
makta, Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin sayımıyla gerçekleştirdikleri tahminler-
de bu kurumlar 2,6 milyon kadar bir Müslüman nüfusundan bahsetmektedirler.1 Bununla 
birlikte farklı Müslüman organizasyonlar ve akademisyenler ise her iki rakamın da gerçeği 
yansıtmaktan uzak olduğunu2 belirtmekle birlikte, kimisi 6 milyon rakamını, kimisi ise is-
tatistiki yöntemlerin kabul ettiği 2,6 milyon rakamını benimsemektedir.3 Aynı çalışmaya 
göre Amerika’daki Müslümanların %63’ünü göçmen Müslümanlar oluşturmakta, bunların 
%40’ının ise ülkeye 1990 yılından sonra geldikleri belirtilmektedir. Amerika’da doğmuş 
olan %37’lik nüfusun %69’u sonradan Müslüman olduklarını belirtmişlerdir. Keza, siyahi 
Amerikalı Müslümanlar arasında sonradan Müslüman olanların oranı da %63’tür. 

Bununla birlikte Amerika doğumlu Müslümanlar içinde hem siyahi Amerikalılar, hem mü-
htediler, hem de ikinci ve üçüncü nesil göçmen çocukları önemli yer kaplamakta; buna 
rağmen birçok çalışmada bu nüfus sıklıkla ihmal edilmekte, karşımıza çelişkili bilgiler çık-
maktadır. 

Bu bağlamda toplam Amerikan nüfusu içinde oldukça küçük bir yüzdeye sahip olmasına 
rağmen Amerikan Müslüman toplumunun gerek medya ölçeğinde, gerek kamusal alan-
da, gerekse siyaset ve güvenlik çevrelerinde topladığı ilgi dikkat çekmektedir. Bunun en 
önemli nedeni 11 Eylül 2001’deki terör saldırıları olmakla birlikte, son dönemde artışa 
geçen İslamofobi, çok dinlilik ve çok kültürlülük tartışmaları da dikkate alınmalıdır. 

Amerika’da birçok dini toplum gibi Müslüman toplum da kendi içindeki bütünlük, dini 
yorumlardaki muhafazakârlık-liberallik ikilemi, göçmen-yerel doğumlu kuşakların farklı 
dinamikleri, kültür ve din ayrımı, göçmenlerin geldikleri ülke gündemleriyle ilişkileri gibi 
dinamikler çerçevesinde kendi içinde ayrışmalara ve tartışmalara sahiptir. Buna ek olarak 

1  Bakınız: PEW Research Center, Muslim Americans: No Signs of Growth in Alienation or Support for Extre-
mism, (Washington, D.C., PEW, 2011); http://www.people-press.org/files/legacy-pdf/Muslim%20American%20Re-
port%2010-02-12%20fix.pdf .  

2  Zahid Bukhari, “Blind Men and the Elephant: Media Outlets, Political pundits and the Pew Study on Muslim Ame-
ricans,” bakınız: http://blogs.georgetown.edu/?id=25221 [son erişim tarihi Nisan 12, 2012].

3  Farid Senzai, “Engaging American Muslims: Political Trends and Attitudes,” ISPU, April 2012. Bakınız: http://ispu.
org/pdfs/ISPU%20Report_Political%20Participation_Senzai_WEB.pdf [son erişim tarihi Nisan 10, 2012].
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Amerikan dış politikasının Müslüman ülkelerdeki önemi ve ulus-ötesi dini birliktelik kav-
ramı nedeniyle Amerikalı Müslümanlar akademi ve siyaset dünyasının ilgisini çekmiştir. 

Amerikan Müslüman toplumunda diğer dini grupların da paylaştığı yukardaki dinamikler 
çerçevesinde farklı pozisyonlardan bahsetmek mümkündür. Daha önce dikkat çekildiği 
gibi oldukça derin bir farklılığa sahip Müslüman nüfusun bazı bölgelerde kendine has di-
namikleri de vardır. Detroit ve Los Angeles gibi şehirlerdeki Şii-Sünni dinamikleri, güney 
eyaletlerdeki farklılaşma, şehir merkezlerindeki Müslümanların sosyo-ekonomik durumları 
ve sorunları ve şehir dışındaki nispeten varlıklı kesimlerin farklı günlük gerçeklikleri, Müs-
lümanlar içindeki ırkçılıktan, göçmen-Amerika doğumlu Müslüman tartışmalarına kadar 
birçok konuda bu dinamikler önem taşımaktadır. Raporun ilgili bölümlerinde bu ayrışma-
lar tematik bir şekilde ele alınacaktır.

Öte yandan Amerika’da İslam’ın genel bir tarihine bakmadan önce ülkedeki önemli dini 
grupların tecrübelerine bakmakta fayda vardır. Bu, özellikle Amerikalı Müslümanların uzun 
dönemli evrimi konusunda bilgi vermesi, yer yer bu grupların tecrübelerinden ders alın-
ması bağlamında kritik bir öneme sahiptir. 
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II. AMERİKA’DA DİNİ GRUPLARIN TARİHİ

PROTESTAN/PÜRİTEN KÖKLER

Amerika’nın kuruluşunda din ve dini grupların rolü hakkında genel kabul gören iki farklı 
tez bulunmaktadır. Özellikle son yıllarda sekülerizm üzerine yayınlanan kritik yayınların 
ardından biri ABD’nin Protestan dini değerleri üzerine kurulduğunu, diğeri ise ABD’nin 
kuruluşunda Avrupa’daki din-devlet ilişkilerinin sorunlu yönlerinin geride bırakılmasını 
amaçlayan bir dünya görüşünün hâkim olduğunu savunan bu iki tez mercek altına alın-
mıştır. 

Bu çalışmalar her iki tezin haklı ve haksız yönleri kadar akademide kullanılan anlamıyla 
“din,” “sekülerizm,” “sekülerlik” gibi terminolojilerin sınırlılıklarını da göz önüne serme ve 
gri alanların etkisine işaret etme noktasında önem taşımaktadır.1 Amerika’da dinin etkisi 
üzerindeki tartışmalar bu alternatif tarihi okumalar eşliğinde farklılıklar arzetmekte, aka-
demik tartışmalarda “sivil din”2 olarak adlandırılan “resmi” bir okumanın ortaya koyduğu 
toleranslı ve dini özgürlükleri de dinin yönetim üzerindeki etkisini sınırlamayı da garanti 
altına alan bir okumayı ön plana çıkarmaktadır. 

1  Bu yönde bir analiz için bakınız, Michael Warner, “Was antebellum America secular?”, The Immanent Frame, 2 
Ekim, 2012. Bakınız http://blogs.ssrc.org/tif/2012/10/02/was-antebellum-america-secular/ [son erişim tarihi 17 Şu-
bat, 2013.]

2  Bu tezin 1960’lardaki modern bir değerlendirmesi meşhur akademisyen Robert Bellah tarafından geliştirilmiştir. 
Robert N. Bellah, “Civil Religion in America,” Daedelus, 96:1, 1967, ss.1-21. Bakınız: http://www.robertbellah.com/
articles_5.htm [son erişim 3 Mart 2014].  Bellah bu tezini 11 Eylül gibi gelişmeleri ve İslam’ın rolünü de göz önüne 
alarak belli ölçüde revize etmiştir. Bu bağlamda “sivil din” çerçevesindeki tartışmaları Amerikan Müslümanlarının 
11 Eylül sonrası tecrübelerini de göz önüne alarak analiz eden bir değerlendirme için bakınız: Ebrahim Moosa, “Civil 
religion and beyond,” the Immanent Frame, 22 Ocak, 2010. Bakınız: http://blogs.ssrc.org/tif/2010/01/22/civil-reli-
gion-and-beyond/ [son erişim 23 Şubat 2014.]
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Bu bağlamda Rousseau ve Tocqueville gibi erken modern dönem teorisyenlerinin Avru-
pa’daki reformasyon döneminin tecrübelerinden hareketle, ABD’nin kuruluşunda dinin 
sivil hayat ve devlet yönetiminde olumlu bir rolü olması için George Washington ve Ab-
raham Lincoln gibi kurucuların dinin kamusal hayattaki rolünü sınırlamayan ve aynı za-
manda dini çeşitliliğin yaşama alanı bulmasını öngören Yahudi-Hristiyan öğelerden bes-
lenen bir anlayışı hâkim kılmak için çaba gösterdikleri ve bu anlayışın tüm siyasi farklara 
rağmen Amerikan siyasi hayatındaki baskınlığının devam ettirildiği teorisi yaygın şekilde 
kabul görmüştür.

Bu çerçevede Amerika’da özellikle Protestan dini grupların Avrupa’daki tecrübelerinin 
aksine kamusal hayatta canlı bir şekilde yer alma noktasında verimli bir zemin buldukla-
rı ve esasen Amerika fikrinin gelişiminde kritik bir rol oynadıkları kabul edilmektedir. Bu 
bağlamda bugün ABD’de Protestan dini çoğunluk içinde pek çok farklı rengin kendine yer 
bulduğunu söylemek mümkündür. Yayınlanmış istatistikler bazında konuşmak istediği-
mizde ABD’de nüfusun %78,4’ünü oluşturan Hristiyanlar arasında Protestan geleneğine 
bağlı olanların oranının %51,3 olduğunu, bunlar arasında Evanjelik Hristiyan mezheple-
rinin %26, ana akım Protestanların %18’i, siyahi Protestanların %7’i oluşturduğunu gö-
rüyoruz.3 

Bilhassa diğer dini azınlıkların Amerikan din yelpazesine yerleşmesi noktasında önümüz-
deki yıllarda din ile bağlılıklarını daha katı bir yapı içerisinde devam ettiren Evanjelik ve 
Siyahi Baptist kliselerinin takınacakları tutumun önemi artmaya devam edecektir. Hris-
tiyan kimliklerini ve sosyal hayatta dinin rolünü önemseyen bu grupların Müslüman ve 
Musevi gruplarla ilişkileri diğer dini gruplara kıyasla daha kısıtlı olmasına rağmen, azınlık 
olma, sosyal adalet ve yer yer tartışmalı etik sorunlar çerçevesinde hızla sekülerleşen di-
ğer dini grupların aksine, bu yapıların ileride Müslümanlarla ortak bir zemin oluşturması 
da ihtimal dâhilindedir. Öte yandan bu zeminin oluşması teolojik tartışmaların ötesine ge-
çebilecek ittifakların kurulmasıyla mümkün olabilecektir. Bu bağlamda bir kez daha coğ-
rafi ve yerel dinamiklerin öne çıkacağını söylemek mümkündür. 

Bu gruplar arasındaki yorum farklılıklarına ve Müslümanlarla ilgili görüşlere raporun daha 
sonraki kısımlarında yer verilecektir. İleride açacağımız üzere tüm dini çoğulculuk tartış-
malarına rağmen gerek Protestanlık içindeki farklı akımların, gerek Hristiyanlığın diğer 

3  Farklı Hristiyan grupların içindeki farklılıklar için Pew Araştırma kuruluşunun verileri göz önüne alınmıştır. Bakınız: 
“Religious Composition of the U.S.” http://religions.pewforum.org/pdf/affiliations-all-traditions.pdf [son erişim 17 
Mart, 2014].
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mezheplerine bağlı kesimlerin ABD’de uzun süre kendilerine gerekli alan bulmak için çaba 
gösterdiklerini ve yer yer kovuşturmalara uğradıklarını da akılda tutmak gerekir. 

Bu baskın geleneğin Müslümanlarla ilişkileri ve özellikle kölecilik dönemindeki dışlayıcı 
renklerine geçmeden önce ise Amerikan dini hayatının Protestan Hristiyanlarla birlikte en 
önemli unsurlarını oluşturan ve gerek kendi içlerindeki tecrübeler, gerekse Müslümanlar-
la ilişkileri bağlamında önem taşıyan iki gruba, Katolik ve Musevi Amerikalılara ve Ame-
rika’daki tecrübelerine, bakmak gerekiyor. Bu iki grup tarihi olarak dışlanmaktan bugün 
Amerika’nın en önemli siyasi ve hukuki kurumlarından olan Yüksek Mahkeme’nin tüm 
üyelerini temsil etme noktasına gelmeleri açısından dikkat çekicidir. 

KATOLİK VE MUSEVİ TOPLUMLARIN TARİHİ TECRÜBESİ

AMERİKAN KATOLİKLİĞİ

1791’deki Anayasa’daki 1. Değişiklik’e kadar Amerika’nın Katolik Hristiyanlıkla ilişkisi ge-
nelde sorunlu bir çizgi izlemiştir. ABD’deki %25’e yakın Katolik nüfus kendi içinde önem-
li farklılıklar barındırmaktadır. 1960’ta başkan seçilen John F. Kennedy’ye kadar Katolik-
lerin ABD’deki konumu tartışma konusu olmuş, Kennedy dahi başkanlık kampanyasında 
Papa’ya mı, Amerikan anayasasına mı bağlı olduğu noktasında sorgularla karşılaşmıştır. 

Gerek kolonyal dönemin başlangıcındaki İspanyol ve Fransız etkisi, gerekse 19. Yüzyıldaki 
Protestanlaşmaya kadar bir dönem ABD’de çoğunluğa dahi ulaşan Amerika’daki Roman 
Katolik nüfusun tecrübeleri ve kendi içindeki daimi göçlerle değişiklik gösteren etnik ya-
pısı Müslüman toplum için önem taşımaktadır. 1789 bağımsızlığı öncesinde anti-Kato-
lik yasaların bazı bölgelerde hâkim olması, Katolik göçünü engellemeye dönük girişim-
ler, daha sonra özellikle İrlanda, İtalya ve Polonya’dan Katolik göçün yolunun açılması, 
1900’lü yılların özellikle ikinci döneminde Hispanik Katolik nüfustaki artış ve Amerikan 
Katoliklerinin merkezi organizasyonu, Katolik ve Amerikan kimliklerinin vurgulu bir şekil-
de ve zaman zaman Vatikan’dan ayrı olarak gelişmesi gibi faktörler bu bağlamda önem 
taşımaktadır.4 

4  Amerika’daki Katolik tecrübesinin gelişimi için bakınız, Jose Casanova, Public Religions in the Modern World, (Chi-
cago and London: University of Chicago Press, 1994), ss. 167-207. Ayrıca bakınız, David J. O’Brien, “The Changing 
Contours of American Religion,” in Religion and Immigration: Christian, Jewish, and Muslim Experiences in the 
United States, (eds.) Yvonne Y. Haddad, Jane Smith and John Esposito, (Oxford: Altamira Press, 2003), s.19.
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Amerikan Katolikliğinin önemli kurumlarından olan US Conference of Catholic Bishops 
ülkedeki Katolik klise organizasyonu için bir hiyerarşi sağlamakta ve aynı zamanda dini, 
sosyal ve siyasi konularda Katoliklere kaynak sağlamakta ve rehberlik yapmaktadır. Ame-
rikan Katolikliği için kimlik sorunları Müslüman nüfusa benzer şekilde gelişim göstermiş, 
anti-Katolik hareketlerle ve şüphecilikle mücadele, İtalyan ve İrlandalı Katolikler arasında-
ki çekişmeler, Hispanik Katoliklerin etnik ve dil bazlı farklılıklarının göçmenlik ve yerellik 
ikileminde sıkıntılı bir görünüm arzetmesi, sosyo-ekonomik mobilizasyon sürecinde Kato-
likler arasındaki gelir uçurumumun açılması, göçmenlik sorununa bakış gibi konular Müs-
lüman tecrübesiyle paralellikler taşımıştır. Özellikle Avrupalı Katoliklerin ikinci ve üçüncü 
kuşaklarında içselleştirilen Amerikan kimliği beraberinde asimilasyon, Katolik değerlerin 
kaybı gibi konuları da sosyal ve teolojik düzlemde öne çıkarmıştır. Kürtaj, doğum kontro-
lü, eşcinsel kimlik ve ilişkilere bakış konularında hızla sekülerleşen Protestan çoğunluktan 
farklı aidiyetler gösteren Amerikalı Katoliklerin siyasi pozisyonları da klise içindeki “öz-
gürleşme teolojisi”, “Katolik sosyal öğretisi” gibi akımlar ve bu dini kaygılar çevresinde bir 
gerilim oluşmasına neden olmuştur. 

Bugün gerek kimlik tartışmaları, gerekse Amerika’da eğitim kurumları, sosyal organizas-
yon, göçmenlik-yerellik gerilimi gibi birçok konuda Katolik tecrübesi Amerikan Müslü-
manları için önemli izlekler taşımaktadır. 1962- 1965 arasında toplanan İkinci Vatikan 
Konseyi (Vatikan II) sonrasında yayınlanan Nostra Aetate5 – Yaşadığımız Zamanlar – baş-
lıklı dokümanla dünya çapında diğer dinlerle ilişkilerinde ve kendi içindeki teolojik tartış-
malarda devasa bir değişime giren Katoliklik içinde Vatikan II’nin etkisi ABD’de özellikle 
Katoliklerin gerek Protestan ve Ortodoks dindaşlarıyla, gerekse Musevilik, İslam, Budizm 
ve Hinduizm gibi geleneklerle ilişkilerinde önemli değişiklikler getirmiştir. Bugün Katolik- 
Müslüman ilişkilerinde bu gelişmenin etkisi kadar Papa Benedict dönemindeki sorunla-
rın ardından Papa Francis’in etkisi de önem taşımaktadır. Raporun ilerleyen bölümlerin-
de Katolik tecrübesinin Müslümanlar için taşıdığı önemli yönler karşılaştırmalı olarak ele 
alınacaktır.

MUSEVİ TOPLUMU, SİNAGOGLAR VE EĞİTİM KURUMLARI

Amerika Birleşik Devletleri’nde Musevilik Katolikliğe benzer bir gelişim çizgisi göstermiş-
tir. ABD’ye gelen Musevi göçü Katolikliğe kıyasla daha fazla coğrafi yoğunlaşma göster-
miş, özellikle Atlantik kıyısındaki eyaletler ve California’da önemli Musevi yoğunlaşma-

5  Nostra Aetate’nin tam metni için bakınız, http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/docu-
ments/vat-ii_decl_19651028_nostra-aetate_en.html 
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sı yaşanmıştır. 1800’lü yıllarda başlayan Yahudi göçü ilk döneminde ABD’deki Protestan 
Hristiyanların şüphesiyle karşılaşmış, ellile Seferad kökenli Yahudiler ırkçı ve dini önyar-
gılar sonucunda sorunlarla karşılaşmışlardır. 1940’ların sonlarında Amerikan nüfusu için-
de %3,5’e yaklaşan bir orana sahip olan Musevilerin genel nüfus içindeki oranı ise hızla 
düşmeye devam etmiştir.

Avrupa’daki anti-semitik gelişmeler Amerikan Museviliğinin gelişmesinde önemli rol oy-
namış, özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’deki Batı kökenli – Aşkenazi – Musevi 
nüfusta önemli artış görülmüştür.  Buna rağmen gerek Hristiyan nüfusun artışı, gerekse 
Musevi nüfus içindeki doğum oranlarının azınlıkta olan Ortodoks Yahudiler haricinde dü-
şük olması nedeniyle rakamsal olarak olmasa da yüzdesel olarak Musevi nüfusta düşüş 
yaşanmıştır. 

ABD’deki Museviler arasındaki etnik köken, dil, ırk gibi önemli farklılıklar bulunmakta ve 
bu yönüyle Musevi tecrübesi Müslüman tecrübesiyle paralellikler göstermektedir. Öte 
yandan İslam’a kıyasla Museviler Amerikan “erime potasının” bir unsuru olarak görülmüş-
ler, 1950’lerin ortasına doğru devam eden önyargılara rağmen Protestan ve Katoliklerle 
birlikte ABD’nin ana dokusunu oluşturan bir dini toplum olarak algılanmaya başlamışlardır. 

Bugün ABD’de yer yer 4. neslini üreten Yahudi toplumu içinde teolojik farklılıklar önem 
taşımakta, Reform Museviliği, muhafazakâr Musevilik, Ortodoks ve ultra Ortodoks gibi 
gruplar arasında önemli farklılıklar görülmektedir. Bu yaklaşımların bir başka önemli un-
suru dini eğitim sağlayan Musevi medreselerinin ve yüksek eğitim kurumlarının oluşma-
sıdır. New York City’deki Yeshiva Üniversitesi ve Jewish Theological Union, Massachusetts 
eyaletindeki Brandeis Üniversitesi gibi kurumlar din adamı yetiştirme misyonlarını zaman 
içinde eğitim, psikolojik destek, gençlik programlarının gelişmesiyle farklı alanlara taşı-
mış, yer yer diğer dini geleneklerin mensuplarının da yararlandığı kurumlar haline dönüş-
müşlerdir. 

Katolik geleneğinde olduğu gibi dünya çapındaki Musevi öğrenim kurumlarıyla kurdukla-
rı ilişkiler bir yandan geleneğin farklı yüzleriyle ilişkide olunmasına, bir yandan Amerikan 
Museviliğinin biricik yönlerinin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Tüm dini geleneklerde ol-
duğu gibi teolojik yorumlar ve bu yorumlardaki kültürel-etnik farklılıkların etkisi nokta-
sında farklılıkların dikkat çekici şekilde gözlemlenebildiği Musevi ilahiyatının Amerikan 
yorumlarında bütünlükten ziyade farklılıklar göze çarpmaktadır. Aşkenaz ve Seferad Ya-
hudiliğinin yorumları, zaman içinde Amerikan örneğindeki reform Museviliği gibi akım-
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ların örneğin farklı cinsel kimliklerin dini yorumu çerçevesinde geleneğin dışına çıkması 
gibi konular ve iç ayrılıklar dini lider üretme misyonlu kurumların gelişmesine engel ol-
mamıştır. 

Azınlık psikolojisi noktasında sorunlu bir geçmişle boğuşan Amerikan Musevilerinin İsra-
il’le ilişkileri de gerek ABD’deki algılarını, gerekse ikinci ve üçüncü nesil Musevilerin dinle 
olan bağlarının bir dış ulus devlet üzerinden kurulması noktasında önem arzetmektedir. 
Birçok dini toplumda olduğu gibi nesiller arasında dinle olan ilişkiler bazında sorunlar ya-
şayan Musevi toplumunda bugün seküler eğilimler Katolik Amerikalılarda olduğu gibi art-
sa da dini kimliğin kültürel ve siyasi yönleriyle yeni ilişki biçimlerinin geliştirildiğini6 de 
göz önüne almak gerekir. 

Üniversitelerde ve siyasi alandaki İsrail bağlantılı Musevi aktivizminin yer yer İslamofobik 
tonlar taşıyan güçlü sesine rağmen kimi yorumcular bu konuda yeni nesillerin görüşlerinin 
farklılık gösterdiğini belirtmektedirler.7 Öte yandan gerek İslamofobik çevrelerde gerek-
se İslami yorumları kendi zaviyelerinden kategorize etmede etkili olan Amerikan Musevi 
kuruluşlarının bir kısmının8 etkisinin İslam-Musevilik ilişkilerinde sorunlu bir tablo arzet-
tiğini gözden kaçırmamak gerekir.

6  Bakınız: http://www.pewforum.org/2013/10/01/jewish-american-beliefs-attitudes-culture-survey/ [son erişim 20 
Mart 2014].

7  Peter Beinart, “The American Jewish Cocoon,” The New York Review of Books, September 26, 2013.
8  Bu noktada örneğin Anti-Defamation League’in din ve Amerika’da İslam’a ilişkin ana akım görüşlere en yakın ku-

rumlardan Muslim Public Affairs Council’i İsrail karşıtı kurumlar arasında sıralaması önemli bir fikir vermektedir. 
Bakınız http://www.adl.org/press-center/press-releases/israel-middle-east/adl-lists-top-ten-anti-israel-groups-in-
america.html 
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Bu bölümde Kuzey Amerika’da İslam’ın tarihine ilişkin temel bulgulara yer vereceğiz. Öte 
yandan bu bölümün raporun temel amacıyla yakından bağlantılı bir şekilde kurgulandığını 
vurgulamak gerekir. Objektif verilere dayandığı varsayılan tarihi anlatım bölümünü böyle 
bir girişle kurmamız bazı okuyuculara garip gelebilir. Açmamız gerekirse, tarih yazımının 
teorik yönleri üzerinde durmadan kronolojik akışın farklı dönemlerinde bir tarihi anlatının 
hangi yönlerinin öne çıktığından bahsediyoruz. 

Bu bağlamda aşağıda ele alacağımız tarihi perspektifin raporun genelinde üzerinde dur-
duğumuz Amerikan İslam’ı tartışmasıyla yakından ilişkili olduğunu vurgulamak gerekir. 
Bir dönem daha çok göçmenlerin ve MSA, ISNA gibi önde gelen kurumsal yapıların tari-
hi üzerinden anlatılan Amerika’da İslam’ın geçmişi bugün kolonyal dönemde Amerika’ya 
gelen Müslümanlar ve özellikle köle ticaretinde Müslüman olarak ülkeye getirilen fakat 
daha sonra din değiştirmek zorunda kalan Afrikalı Müslümanlar üzerinden anlatılmak-
tadır. Keza, günümüz Amerikan Müslüman toplumunda mühtedilerin öne çıkması erken 
dönem Amerikalı mühtedilerin tarihlerine önem verilmesine yol açmış, bu konudaki ça-
lışmalar izole akademik eserler olmaktan çıkarak güncel tartışmaların içinde yer bulmaya 
başlamıştır. Tarihyazımı bilimi çerçevesinde ilgi çekici yönler içeren bu alternatif tarihler 
ve dönemsel farklılıklar bir yandan siyasi gelişmelerle de ilgilidir. Aşağıda ele alacağımız 
ve kapsamlı bir tarihten ziyade okuyucuyu raporun genel çizgileri yönünde hazırlamayı 
amaçlayan anlatı bu yönleriyle hâlihazırdaki kimlik tartışmasına zemin hazırlamayı amaç-
lamaktadır.

Amerika’daki Türklerin kendi tarihleri ve zaman içindeki benlik algısı bağlamında da bu 
tarihi alternatif yorumlarıyla birlikte okuyabilmek önem taşımaktadır. Benzer şekilde ge-
nel tarihle yerel tarihlerin iç içe geçtikleri noktalar olmakla birlikte tabi oldukları dinamik-
ler genel tarihi çizginin dışına çıkabilmektedir. Somut bir örnek vermek gerekirse, her ne 
kadar Amerika’da Müslüman nüfusun artışında tarihi olarak 1965 göçmenlik reformu ve 
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Müslüman ülkelerdeki post-kolonyal siyasi tecrübeler rol oynamış olsa da bu temel bellek 
noktası ‘65 öncesinde kıtanın farklı bölgelerinde yerleşmiş göçmen Müslümanların oldu-
ğu gerçeğini değiştirmemektedir. 

Örneğin, California’daki Yuba City civarında 1900’lü yılların ilk iki on yılı içinde yerleşen 
Güney Asyalı Müslümanların tarihi1 ve North Dakota eyaletinin Ross şehrinde kayıtlı ilk 
camiyi 1920’li yıllarda kuran Lübnanlı göçmenlerin tecrübesi2, keza Osmanlı imparator-
luğunun dağılması sürecinde Balkanlar ve Akdeniz havzasından ülkeye gelen fakat bir 
müddet sonra bir kısmı geri dönen toplam 60.000’e yakın Arnavut, Boşnak, Suriyeli ve 
Lübnanlı Müslümanın tecrübeleri genel kronolojinin dışına çıkan vakalardır. Bunun gibi 
farklı örneklere ülkenin değişik bölgelerinde, örneğin Detroit, Michigan’ın bazı bölgele-
rine otomotiv endüstrisinin çalışan ihtiyacını karşılamak üzere gelen/getirilen Müslüman 
göçmenlerin tarihlerinde rastlamak mümkündür. Bu tür erken dönem Müslüman göçmen 
yerleşimlerinden bir kısmının zaman içinde geleneksel İslami öğretilerden uzaklaştığı, bir 
kısmının zaten Ahmediye gibi Ortodoks İslami öğretilerden uzak akımların etkisinde ol-
duğu da akılda tutulmalıdır.3 Bu akımların özellikle siyahi Amerikalıların geniş kitleler ha-
linde İslam’a girişindeki rolü ileride ele alınacaktır. 

ATLANTİK KÖLE TİCARETİ, AMERİKA’NIN KURULUŞUNDA 
AFRİKALI MÜSLÜMAN KÖLELER VE ERKEN DÖNEM AMERİKAN TARİHİ

Amerika kıtasındaki ilk Müslümanların Atlantik Köle Ticareti sırasında 1500’lü yılların ba-
şından itibaren kıtaya getirildikleri, 1804’ten itibaren Afrika kıtasındaki siyasi gelişmele-
rin etkisiyle Atlantik köle ticaretinin yoğunluk kazanması sonrasında Kuzey Amerika’daki 
köle kolonilerine getirilişlerinin hız kazandığı bilinmektedir. Bu bağlamda Senegal, Gam-
biya, Gana, Mali, Fildişi Sahili, Sierra Leone, Benin, Liberya ve Nijerya gibi coğrafyalardan 
Amerikan kıtasına getirilen 12 milyona yakın kölenin %10 ile 15’inin Müslüman Batı Af-
rikalılardan oluştuğu tahmin edilmektedir.4 Özellikle Afrika’daki köleciliğin farklı renkleri 

1  Bakınız: http://www.lib.berkeley.edu/SSEAL/echoes/chapter8/chapter8_3.html - bu belgeye dikkatimi çektiği için 
belgesel yönetmeni David Washburn’e teşekkür ederim.

2  Bakınız: http://www.voanews.com/content/a-13-2005-10-20-voa14/293702.html 
3  Mücahit Bilici, Finding Mecca in America: How Islam is Becoming an American Religion, (Chicago and London: 

University of Chicago Press, 2012), pp.40-45.
4  Köle ticaretindeki kölelerin dini kökenlerini belirlemek dini kategorizasyona göre kayıtlar tutulmadığı için yakla-

şık olarak tahmin edilmiştir. Amerika’daki Müslümanların sayısının belirlenmesinde kullanıldığı gibi köle ticaretin-
deki Müslüman sayılarını tahmin etmede gemilerin seyehat güzergahları bağlamında çıkış ülkelerindeki Müslüman 
nüfus oranına dayanan tahminler kullanılmaktadır. Bakınız, Sylviane A Diouf, “From West Africa to the Americas: 
Muslims and the Transatlantic Slave Trade,” Seasons, Spring-Summer, Vol.2, No.2 (2005), pp.2-25.
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itibariyle Amerika kıtasına getirilen Afrikalı köleler arasında Müslüman nüfusun önemli 
yer tuttuğu ve bu Müslüman kölelerin esasen genç ve eğitimli entelektüel bir kesimden 
oluştuğu akılda tutulmalıdır. Bugün bu nüfusun arasından zaman içinde kendi toplumları 
içinde yer edinenlerinin hatıraları yavaş yavaş gün yüzüne çıkmakta, dönemin Müslüman 
köleleri ile -bugünkü siyahi Müslümanların geçmişleri hakkında ilginç bulgular yayınlan-
maya devam etmektedir. 

Bu bağlamda bir yandan Afrikalı Müslüman göçmenlerin kölecilik nedeniyle din değiştir-
mek zorunda kaldıkları, büyük bölümünün tarihi sürekliliği kesen şekilde zorla Hristiyanlı-
ğı kabul etmek zorunda bırakıldıkları ya da asimile oldukları bilinse de, geriye kalan kayıt-
larda Virginia, Georgia, South ve North Carolina ve Louisiana gibi eyaletlerde bir yandan 
bunun tüme teşmil edilecek bir gelişme olmadığı, bazı Müslüman kölelerin dini kimlikle-
rini din değiştirmiş gözükmelerine rağmen korudukları ve bu uğurda önemli çabalar gös-
terdikleri, farklı formüllerle namaz ve zekât gibi yükümlülüklerini sürdürdükleri, folklorik 
şarkı gibi unsurlarda İslami motifleri canlı tuttukları ortaya konmuştur. 

Bu bağlamda din değiştirmelerin bazı vakalarda Hristiyan misyonerler olarak Afrika’ya 
dönmelerine izin verilen köleler arasında görüldüğü, fakat bu kişilerin Afrika’daki mem-
leketlerine dönüşlerinde Müslüman kimlikleriyle geri döndükleri görülmüştür. Amerika 
kıtasındaki Müslümanların köle sahiplerinin dini kimlikleri çerçevesinde farklı muame-
lelere tabi tutuldukları, Güney Amerika’daki İspanyol ve Fransız etkisiyle Kuzeydeki Pro-
testan sahiplerin dini anlayışlarındaki değişikliklerin de zorla din değiştirme, Müslüman 
Afrika ülkelerinden gelen köleleri kabul edip etmeme ve misyonerleştirme çabalarında 
farklı şekillerde rol oynadıkları akılda tutulmalıdır. Bu bağlamda özellikle son yıllarda Bilali 
Muhammed, Omar ibn Said, Job ben Solomon ve Abu Bakr al Siddiq gibi dini eğitim almış 
kölelerin tecrübeleri üzerinde durulmuştur.5

Bu bağlamda dikkat çeken bir başka tartışma ise daha önce de vurguladığımız gibi Ame-
rika’da İslamin yerleşmesine ve yerlileşmesine ilişkin bakışlarda erken dönem Amerikan 
tarihinin yorumlanmasında köleciliğin negatif algılarından ziyade pozitif ve kapsayıcı ör-
neklere de yer verilmesi, kolonyal dönem ve ardından Amerikan siyasi sisteminin kurul-
masında önemli rol oynayan tarihi kişiliklerin İslam’la ilişkilerindeki ilginç bulguların öne 

5  Bu bölümün temel argümanları ve bu kişilikler hakkındaki bilgiler için bakınız Sylviane A. Diouf, Servants of Allah, 
African Muslims Enslaved in the Americas, (New York: NYU Press, 1998) ve Kambiz Ghaneabassiri, A History of 
Islam in America: From the New World to the New World Order, ( New York: Cambridge University Press, 2010), 
pp. 59-94.
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çıkarılmasında gözlemlemek mümkündür. Bu bağlamda gerek tarihi bütünlük, gerekse bir 
anlayış ve okuma farkı bağlamında Amerikan sisteminin dini çoğulculuğuna ve İslam’ın 
Amerika’da marjinal bir din olarak dışlanmadığına vurgu yapan bu okumaları6 dikkat al-
makta, fakat bunu yaparken aşırıya kaçan bir “sorunsuzluk” ya da “yerellik” algısına düş-
memekte fayda vardır. Daha önce de ifade edildiği gibi, Amerika’nın İslam ve Protestanlık 
dışındaki dini geleneklerle ilişkisi doğrusal bir kapsayıcılık ve çoğulculuk doğrultusunda 
gelişim göstermemiştir. İslam’ın Amerikan dini yelpazesinin doğal bir unsuru olarak yer-
leşmesi, benzer şekilde erken dönemden itibaren gelişen Amerikan Budizm’inde de gö-
rüldüğü gibi, henüz gelişmekte olan bir süreçtir.

Keza güncel tartışmalarda da eski dönem Amerikan tarihi kişiliklerinin İslam’la ilişkileri 
bağlamında dikkat çeken tartışmalar yaşanmıştır. Örneğin 2007 yılında Amerikan Temsil-
ciler Meclisi’ne seçilen ilk Müslüman olarak kayda geçen Minnesota Temsilcisi Keith Elli-
son’un göreve başlarken edeceği yeminde Amerika’nın Kurucu Babalarından Thomas Jef-
ferson’ın 1765 yılında edindiği ve kütüphanesinde kayıtlı olan tarihi Kur’an’a el basarak 
yemin etmesi ve buna bazı politikacıların karşı çıkması7 kayıtlara geçen dikkat çekici bir 
olaydır. 

Bu girişin ardından aşağıda Amerika’da İslam’ın gelişiminde önem rol oynamış olan ilk 
dönem mühtedileri ve Moorish Science Temple ve Nation of Islam gibi proto-İslami olu-
şumlara bakmakta fayda vardır. 19. Yüzyılın sonu ve 20 yüzyılın ilk yarısında şekillenmeye 
başlayan bu oluşumlar Amerika’nın kendi içinde ve dünya sahnesindeki profilinde geçir-
diği dönüşümlerle birlikte düşünüldüğünde 1900’lü yılların ikinci yarısında ve ardından 
içinde bulunduğumuz 2000’li yıllardaki Amerikan Müslümanlarının tecrübelerine önemli 
şekilde etki etmiştir.

6  Bu yaklaşımın dikkat çeken bir örneği için bakınız, Precious Rasheeda Muhammad, ‘Muslims and the Making of 
America,” Muslim Public Affairs Publications, 2013. Tam metin için bakınız: http://www.mpac.org/assets/docs/
publications/MPAC--Muslims-and-the-Making-of-America.pdf 

7  Amy Argetsinger ve Roxanne Roberts, “But It’s Thomas Jefferson’s Koran,” The Washington Post,  Wednesday, Ja-
nuary 3, 2007,bakınız, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2007/01/03/AR2007010300075.
html  Thomas Jefferson’un Kuran’ı ve İslam hakkındaki 18. Yüzyıl sonundaki mülahazaları hakkında ayrıntılı bir ça-
lışma için bakınız, Denise A. Spellberg, Thomas Jefferson’s Qur’an, (New York: Alfred A. Knopf, 2013). 



III. AMERİKA’DA İSLAMIN KISA TARİHİ GEÇMİŞİ

23

İLK DÖNEM MÜHTEDİLERİ, ERKEN DÖNEM GÖÇMEN 
AKIMI VE PROTO İSLAMİ OLUŞUMLAR

Köleciliğin kaldırılması sürecinde beyazlık, göçmenlik, ekonomik kalkınmanın yürütücü-
sü iş gücünün niteliği gibi konularda Amerikan siyasi sisteminin içinden geçtiği karmaşık 
dönemin bir başka unsuru, Amerikalı kimliğiyle başka ülkelere seyahat eden bireylerin ve 
ABD’nin dış dünyadaki diplomatik temsilcilerinin tecrübeleri olmuştur. Bu süreç oldukça 
karmaşık, kendi içinde dinamiklere sahip bir zaman dilimi olmuştur. Öte yandan Avru-
pa’dan tevarüs edilen masonluk gibi oluşumlar Amerika kıtasında farklı bir gelişim arzet-
miş ve Shriner/Tapınakçılar adı verilen masonlukla ilişkili bazı hareketler Oryantal ilgileri 
nedeniyle yer yer İslami öğelerin kıtaya taşıyıcısı olmuşlardır. Bugün ülkenin farklı bölge-
lerinde İslami mimariden esinlenen, yer yer ayet ve hadisleri bünyesinde taşıyan tarihi 
eserlerin mevcudiyetinde bu akımın etkisi olduğu hatırlanmalıdır.

Yukarıda bahsettiğimiz üzere bu süreçteki göçmenlik yasaları Amerika’nın içinden geç-
tiği ırk temelli tartışmalar nedeniyle temelde deri rengi üzerinden şekillenen bir zemin-
de sürmüş, Akdeniz ve Avrupa havzalarından kıtaya gelen bireyler genelde bu düzlemde 
sınıflandırılmışlardır. 19. Yüzyılın sonundan itibaren farklı saiklerle devreye sokulan göç-
menlik yasalarından büyük çoğunluğu doğrudan Müslümanları hedef almasalar da beyaz 
ve Protestan Amerikan kimliğini koruma amacıyla Asya ve Güneydoğu Avrupa’dan gelen 
göçleri sınırladıkları için önem taşımışlardır.

Bu karmaşık tarihten bizim için önem taşıyan kısım İslam’ın Amerika’da yerleşmesinde 
önemli rol oynayan ilk dönem kuruluşlara etki eden tarihi şahsiyetler ve bunların daha 
sonra ana akım Müslüman toplumu tarafından nasıl algılandığıdır. Aşağıda bu isim ve olu-
şumlardan önde gelenlerine yer veriyoruz.

Erken dönem Amerikan İslam’ının gelişmesinde ilgi çekici şekilde Hint-Pakistan havzasın-
da üremiş ana akım İslam’ın dışındaki hareketlerden Ahmediye’nin kıtaya dönük misyo-
nerlik çalışmaları önemli rol oynamıştır. Ahmediye hareketinin kurucusu Gulam Ahmed’in, 
İslam’a ilgisi Amerika’dayken başlayan ve 1800’lerin sonunda Filipinler’de Amerikan kon-
solosu olarak çalıştığı sırada ihtida eden Alexander Russell Webb (1846-1916) ile ileti-
şimde olduğu ve Webb’in daha sonra kendi anlayışı çerçevesinde teozofiye yaklaşması 
çerçevesinde etkili olduğu bilinmektedir. 1893’te Chicago’da düzenlenen World’s Parli-
ament of Religions adlı toplantıdaki tek Müslüman delege olan ve İslam’ın batı, bilim ve 
ezoterik dini gelenekleri başarıyla bir araya getiren bir din olduğunu savunan Webb, bi-
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lindiği kadarıyla ilk önde gelen beyaz ve Anglosakson geçmişe sahip mühtedidir. Bugün 
Webb’in hayatı ve tecrübesiyle ilgili yayınlar da mühtedilerin Amerikan Müslüman top-
lumundaki önemi arttıkça daha fazla gündeme gelmektedir. Webb hakkında en kapsamlı 
çalışma da, aşağıda ayrıntıyla ele alacağımız önde gelen kanaat önderlerinden ve mühte-
dilerden Dr. Umar Faruq Abd-Allah tarafından yayınlanmıştır.8 

Ahmediye gibi ana akım İslami öğretilerin dışındaki bir hareket, kıtada siyahi Amerikalı-
ların geniş kitleler halinde İslam’a girmesi sürecinde bugün de dikkat çekici bir fenomen 
olmaya devam etmektedir. Daha önce belirttiğimiz gibi 1900’lu yılların başında Osmanlı 
coğrafi havzasından kıtaya gelen Müslümanlar kadar Asya kıtasından da göçler gerçekleş-
miştir. Yer yer Sufi akımların bazı kollarının da görüldüğü bu süreçte birçok farklı hikâye 
yer alsa da özellikle tarihi perspektif açısından kısaca Moorish Science Temple’a bakmak-
ta fayda vardır. 

Moorish Science Temple erken 20. Yüzyılın siyahi Amerikalıları arasında din, ırk, deri rengi 
gibi konuları yer yer Oryantalist öğelerle bir araya getiren proto-İslami oluşumların erken 
öncülerinden olması hasebiyle önem taşımaktadır. 1886 yılında doğan Timothy Drew adlı 
siyahi Amerikalı, zaman içinde Ahmediye ve Shriners gibi akımların etkileriyle bazı İslami 
öğretilerle tanışmış, Arap coğrafyasına yaptığı seyahatler sonrasında siyahi Amerikalıla-
rın Endülüs mirasçısı Moor’ların bir devamı olduğu ve yüksek bir medeniyetin mirasçıları 
olduğu fikrinden hareketle bazı tarihçilere göre 1913, bir kısmına göre ise 1925 yılında 
Moorish Science Temple adlı kurumu kurmuş, bu süreçte Noble Drew Ali ismiyle peygam-
berlik iddiasında bulunarak 7 Çemberli Kuran adı verilen ve dönemin ilgi çeken ruhani 
hareketlerinin yayınlarından bir araya getirdiği bir kitabın kendisine verildiği iddiasında 
bulunmuştur. Drew Ali’nin hareketi 1929 yılında bir iç tartışma sonrasında öldürülmesi ar-
dından büyük ölçüde yavaşlamış olsa da bugün hala bazı şehirlerde takipçileri mevcuttur. 

Burada bu şekilde İslam dışı bir yorumun siyahi Amerikalılar arasında bazı İslami renkleri-
ne rağmen rağbet görmesi Drew Ali’nin siyahilikle eşleştirilen sorunlu geçmişten bir çıkış 
yolu önermesine ve bir yandan öğretilerinin ruhani yönlerine bağlanmıştır. Tarihi olarak 
siyahi Amerikalıların proto-İslami öğretilerden ana akım İslam’a geçişlerinde doğrusal bir 
süreklilikle olmasa da oynadığı rol ve özellikle Nation of İslam’ın erken dönemlerine ze-
min hazırlaması açısından bu hareketi anlamak önem taşıyor. 1900’lerin ilk üç onyılında 
Amerika’daki ırk politikalarında görülen değişiklikler ve güney eyaletlerinden kuzeydeki 

8  Umar F. Abd-Allah, A Muslim in Victorian America: The Life of Alexander Russell Webb, (New York: Oxford Uni-
versity Press, 2006). 
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eyaletlere yaşanan göç de buralardaki siyahi Amerikalıların kurumsallaşma ve alternatif 
dini akımlardan etkilenme seviyelerinde artış görülmesine yol açmıştır.

NATION OF ISLAM: TARİHİ SÜREKLİLİK

Bu bağlamda benzer şekilde Detroit-Michigan hattında filiz bulan ve tarihi süreklilik ve 
etkisi açısından muazzam öneme sahip Nation of Islam’ın (NoI)9 da kuruluşunda Drew Ali 
gibi geçmişi ve ölümü hakkında birçok rivayet ve mistik anlayış bulunan bir ismin, Fard 
Muhammed (ya da Wallace Fard)’in bulunduğunu görüyoruz. NoI’ın kendi anlatılarında 
Mekke’de Kureyş kabilesine sahip siyahi bir baba ve beyaz bir anneden 1877 yılında doğ-
duğu belirtilen Fard Muhammed, 1930 yılında Detroit’te kurduğu organizasyonla kendisi, 
Kur ’ani referanslar, siyahilerin kendi kimliklerini kazanmaları ve karmaşık bir uzay-dünya 
okuması çerçevesinde geliştirdiği ve yer yer dini-ruhani, yer yer siyasi-ideolojik kısımları 
öne çıkan bir din geliştirmiş, zaman içinde kendisini yaratıcı olarak öne çıkaran bir anla-
yış organizasyona dönüşmüştür. 

Bugünden bakıldığında NoI’in dini eklektizmi ve içindeki bireysel vurgular her ne kadar 
birçok kişiye garip gelse ve İslam’ın kıtada yerleşmesinde bu hareketin oynadığı rol bu 
anlayış nedeniyle yeterince idrak edilmese de, ABD’nin ekonomik ve sosyal olarak buna-
lımlı zamanlardan geçtiği bir dönem ırk ilişkileri, esoterik bir dini anlayış ve disiplinli bir 
yaşam önerisiyle kitleleri mobilize etmeyi başarmıştır. Bu başarıda Fard Muhammed ve 
onun 1934 yılındaki ölümünden sonra ‘peygamberi’ olarak mesajı devam ettiren Elijah 
Muhammed’in tarihi rolleri kritik önem taşımaktadır. 

Elijah Muhammed, 1934 yılından itibaren NoI’ın lideri ve kutsal peygamberi olarak sınıf 
siyaseti, Amerikalılık ve ırk politikaları etrafında karmaşık ve yer yer Amerikan hüküme-
tiyle çatışma halinde uzun yıllar Amerikan dini ve siyasi tarihinin en önde gelen hare-
ketlerinden birinin lideri olmuştur. Elijah, yıllar sonra oğlunun yönetiminde Sünni İslam’a 
yakınlaşan bu büyük hareket içinde bugün dahi merkezi bir rol oynamaya devam etmek-
tedir. Her ne kadar göçmen Müslümanlar arasında Elijah Muhammed’in öğretilerindeki 
şirk unsuru öne çıkmış olsa da, aşağıda ele alacağımız gibi Malcolm X dahi, tüm görüş ay-
rılıklarına rağmen Elijah Muhammed’in oynadığı dönüştürücü rolün altını çizmiştir.

9  NoI’ın tarihini ele alırken vurgulayacağımız gibi bugün Lois Farrakhan liderliğinde devam eden NoI, burada ele aldı-
ğımız organizasyondan farklıdır. 1975 yılında Imam W.D. Muhammed’in liderliğinde eski NoI’ın öğretilerinden uzak-
laşarak ana akım İslami anlayışa giren siyahi Amerikalılarla Farrakhan liderliğinde eski proto-İslami öğretileri devam 
ettiren organizasyonu birbirinden ayırmak kritik bir öneme sahiptir.
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Özellikle 1940’lı yıllarda organizasyonunun temelini güçlendirmeye başlayan NoI Temple 
adını verdiği camilerle Detroit ötesindeki şehirlere yayılmaya başlamış, bu süreçte Fruit 
of Islam adlı güvenlik kolu, Muhammed Speaks10 adlı bir gazete ve Elijah Muhammed’in 
eşi Clara Muhammed’in adıyla açılan okullar ile de kurumsallaşma hız kazanmıştır. Farklı 
şehirlerde açılan NoI Temple’ları açılış sırasına göre #1, 2, 3 olarak isimlendirilerek faali-
yet göstermeye başlamıştır. Örneğin Malcolm X’in New York City’nin Brooklyn semtinde 
liderliğini yaptığı Temple #7, Boston’daki Temple #11, ve Philadelphia’daki Temple #12 
gibi. 1959 yılında PBS adlı devlet televizyonunda yayınlanan “Şiddeti Doğuran Şiddet” adlı 
belgesel, hareketin ve Malcolm X’in takipçi sayısının artmasına neden olmuş, siyah milli-
yetçiliği üzerine kurulu olan hareket daha geniş kitlelere ulaşmıştır.11

İkinci Dünya Savaşı ve Kore savaşlarında takipçilerine askere gitmemeyi salık veren ve 
kendisi de bu nedenle hapis yatan Elijah Muhammed’in hareketinin hapishanelerde ze-
min bularak siyah milliyetçiliği temelinde ve dini eklektizm bağlamında yayılması, hare-
ketin 1950 ve 60’lı yıllardaki kamusal yüzü ve yaygınlaşmasındaki temel faktör olan Mal-
colm X’in de NoI aracılığıyla proto İslam’a girmesinin zeminini hazırlamıştır. Amerikan dini 
ve siyasi hayatının en karizmatik ve uzun soluklu etkiye sahip liderlerinden olan Malcolm 
X’in hayat hikâyesi bir yandan dünya Müslümanlarının siyahi Müslümanlarla temel bağını 
kurması açısından önem taşırken 1960’ların insan hakları hareketi içerisinde aktif olan 
birçok önde gelen Amerikalı Müslümanın ihtida etmesinde de temel bir rol oynamıştır. 

Bugün Amerikan hapishanelerinde siyahilerin12 oranı ve İslami hareketlerin hapishane-
lerdeki dawa/tebliğ çalışmalarında Malcolm X’in mirasının ve hayat hikâyesinin merke-
ziliği halen hissedilmektedir. Yukarıda bahsedilen Muhammed Speaks gazetesinin kuru-
cusu olan ve NoI’ın ulusal sahnede ilgi görmesinde ve bir yandan Federal hükümet ve 
beyaz ırkçı grupların düşmanlığını çekmesinde büyük rolü olan Malcolm X13’in hapisten 

10  Gazete 1960 yılında başlamış, Malcolm X tarafından da 1961 yılında New York versiyonu kurulmuş ve başarıya 
ulaşmıştır. 1975 yılından sonra ilk olarak Bilal-i Habeşi’den ilhamla Bilalian News, ardından The Muslim Journal adı-
nı almıştır. Gazete bugün de Imam W.D.’yi takip eden siyahi Müslümanlarca basılmaya devam etmektedir. Farrak-
han’ın liderliğinde 1979 yılında yeniden kurulan NoI hareketi ise Muhammed Speaks adlı gazeteyi kurmuştur.

11  GhaneaBassiri, Islam in America, s.243.
12  2013 yılı verilerine göre siyahi Amerikalılar beyazlara oranlara 6 kat daha fazla hapse düşmektedir. Bu oran 

özellikle 1990’lı yıllarda hapse atılan siyahilerin sayısının artmasıyla 1960’lara oranla daha yüksek bir seviyede 
seyretmektedir. Bakınız, http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/09/06/incarceration-gap-between-whi-
tes-and-blacks-widens/ 

13  X, NoI’da siyahi Amerikalıların kendilerine verilen ve köleciliğin izlerini taşıyan mirasın reddi anlamında sıklıkla kul-
lanılmıştır. Örneğin, Malcolm X ve Louis X isimleri hareketin iki önemli figürünün isimleri olagelmiştir. Malcolm X’in 
bu noktadan Malik al Shahbaz ismine giden hikâyesi de bir kimlik dönüşümü anlamında önem taşımıştır. Bu nokta 
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çıktığı 1952 yılından hacca gitmesinden hemen önce Elijah Muhammed ve NoI ile bağı-
nı kopardığı 1964 yılının Mart ayına kadar geçen kısa sürede bıraktığı iz dikkat çekicidir. 
Keza, Hacca gittiği 1964 Nisan’ından tam 40 yaşındayken şehit edildiği 1965 Şubat ayı-
na kadarki dar süre içinde Amerikan ve dünya Müslümanları üzerinde bıraktığı izlere ra-
por süresince değinmeye devam edeceğiz. Malcolm X’in hacca gitme süreci bir yandan 
Amerika’da göçmen Müslümanların uzun soluklu kurumsallaşma sürecinin başlangıcına ve 
uluslararası dinamiklerin Amerikan kıtasında İslam’ın yaygınlaşmasına zemin hazırlaması 
bakımından da ayrı bir öneme sahiptir. 

NoI’ın Elijah Muhammed’in ölümü ardından 1975 yılında yerine geçen oğlu Imam W.D. 
Muhammed liderliğinde eski gayr-ı İslami öğretilerden arınıp ana akım Sünni bir Müslü-
man hareket haline gelerek farklı bir dini, ırki ve siyasi çizgiye taşınması sürecinde de iz-
lerini görebileceğimiz Suud etkisi ve uluslararası İslami akımlar bu bağlamda incelenmeye 
değerdir. NoI içinden üreyen Five Percenters, ve 1979 yılında Farrakhan’ın eski NoI ide-
olojisi çerçevesinde kurumu yeniden kurması sürecine de aşağıda değinilecektir. Bu bağ-
lamda ilk etapta 1960’ların başı ve 1970’lerin ortasına doğru kurumsallaşmanın temelle-
rine bakılması faydalı olacaktır. 

1960’LAR VE GÖÇMEN KURUMSALLAŞMASI

1960’lı yıllar bu rapor için iki açıdan önem taşımaktadır. Öncelikle Amerika’da bugün et-
kin olan birçok Müslüman kuruluşun temelleri 1960’lı yıllara ve takip eden iki on yıla git-
mektedir. Kurumsal resmin dışında ise Amerika’daki Müslüman nüfusun artış göstermesi, 
ırk ve göçmenlik politikalarının değişmesi gibi faktörler yanısıra bir yandan geniş İslam 
coğrafyasında yaşanan değişimler ve Amerika’nın bu coğrafyayla ilişkileri bağlamında 
önemli dinamikler bu yıllarda şekillenmeye başlamıştır. 

Daha önce ele aldığımız gibi 1900’lü yılların başında ve ortasına doğru ABD’de varlık gös-
termeye başlayan ve bir miktar sürekliliğe ulaşan göçmen Müslüman gruplar olmuş, bun-
lar yer yer bölgesel camiler ve etnik dernekler aracılığıyla kurumsallaşma göstermişlerdir. 
Bu organizasyonlardan bir kısmı ulusal düzeyde kurumsallaşma çabasına da girmişlerdir. 
Bir örnek 1952 yılında daha çok Suriye ve Lübnanlı göçmenlerin Amerika’da doğan 2. Ne-
sil temsilcileri tarafından kurulan ve 1970’li yıllara kadar farklı şehirlerde yıllık toplantılar 
düzenleyen Federation of Islamic Associations of the United States and Canada (FIA)’dır. 

için bakınız, Zareena Grewal, Islam is a Foreign Country: American Muslims and the Global Crisis of Authority, 
(New York: New York University Press, 2014), ss.79-84.
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FIA’nın kuruluşunda aktif olan Abdallah Igram ve diğer figürlerin Amerikan ordusunda 
ikinci dünya savaşında savaşan ve savaştıkları bir ülkede daha fazla hak ve tanınma tale-
binde bulunan kişiler olmaları ve bir yandan kendilerinin de kabul ettiği şekliyle deri ren-
giyle bağlantılı ırkçılıktan etkilenmemelerinin bu taleplerin yer yer olumlu karşılanmasın-
da etkili olması ilgi çekicidir. 

Öte yandan aynı dönemin bir başka faktörü Diyanet’in de Türk büyükelçiliği bağı nedeniy-
le ilişkide olduğu Washington, D.C.’deki the Islamic Center of Washington, D.C.’dir. 1957 
yılında dönemin Amerikan başkanı Dwight Eisenhower’ın katıldığı bir açılış töreniyle hiz-
met vermeye başlayan ve başkentte temsilcilikleri olan 14 Müslüman ülkenin katkılarıyla 
bir cami mimarisinde inşa edilen ilk camilerden olan Islamic Center’in ilginç ve bugün de 
farklı komplikasyonlar arzeden tarihinde 1944 yılında vefat eden zamanın Türk Büyükel-
çisi Mehmet Münir Ertegün’ün cenazesinin İslami usullere göre kaldırılamaması rol oyna-
mıştır.14 Tarihin bu noktasında Amerikan dini yelpazesinde İslam’ın halen doğal bir faktör 
olmaması da bir anlamda ulusal temsil noktasında görülen eksikliklere bağlıdır. Buna rağ-
men ülkede sayıları yüksek olan bazı diğer dini azınlıkların da henüz bu üçlü (Protestan 
ve Katolik Hristiyanlık ve Musevilik) erime potası sacayağında gelişen yelpaze içinde gö-
rülmediği unutulmamalıdır.15

Genel resme dönmek gerekirse 1960’lı yıllar Amerika’da Müslüman sayısının arttığı bir 
dönem olmuş ve ülkedeki Müslüman nüfusun gelişimine etki etmiştir. Bir yandan Soğuk 
Savaş’ın etkisiyle Amerikan hükümetinin Ortadoğu ülkelerinden öğrenci çekme girişim-
leri, bir yandan 1965 yılında göçmenlik reformu yapılmasıyla göçmen kotalarının kaldırıl-
ması ve sosyo-ekonomik düzeydeki değişimler gibi kompleks dinamikler bu tabloya etki 
etmiştir. Ortadoğu ve Doğu Asya’da kolonyalizm sona erip popülist milliyetçi hükümetle-
rin iş başına gelmesi ve bir yandan Amerika’nın global arenadaki profilinin artması süre-
cinde ABD’deki yabancı öğrencilerin sayısı 1948 yılından 1965 yılına kadar 6 kat katlana-

14  Bakınız, William Geerhold “The Mosque on Massachusetts Avenue,” Saudi Aramco, Vol. 16, no:3, May/June 1965.  
https://www.saudiaramcoworld.com/issue/196503/the.mosque.on.massachusetts.avenue.htm .  Ertegün’ün cena-
zesini ölümünden iki yıl sonra İstanbul’a götüren Amerikan deniz zırhlısı USS Missouri’nin İstanbul’a varışı soğuk 
savaşın başlamasından hemen önce Türk-Amerikan ilişkileri açısından da önemli bir tarihe sahip olmuştur.

15  Bu argümanın temeli Will Herberg’in ilk baskısı 1955 yılında yapılan Protestant-Catholic-Jew: An Essay in Ame-
rican Religious Sociology, (Chicago: University of Chicago Press, 1983) adlı çalışmasında görülmüştür. Bu makale-
nin ırk politikaları bağlamındaki bir tartışması için bakınız, Sherman Jackson, “America, The Fragile Ever-Evolving 
Arabesque: Between Muslims, Non-Muslims, and Euromericans,” The Islamic Monthly, No.3, Winter/Spring 2011; 
http://www.theislamicmonthly.com/america-the-fragile-ever-evolving-arabesque-between-muslims-non-mus-
lims-and-euromericans/ 
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rak 2708’den 13664’e yükselmiştir.16 İran, Mısır, Pakistan, Türkiye, Lübnan, Suriye, Suudi 
Arabistan ve Endonezya gibi ülkelerden ABD’ye gelen öğrencilerin bir kısmının ülkede kal-
maya karar vermesi sürecinde de kendi ülkelerindeki siyasi dinamikler ve ABD’deki hayat 
ve iş ortamının sunduğu imkânlar rol oynamıştır. Özellikle 1980’li yıllarda önemi artacak 
olan bu faktörün bir başka yansıması, erken dönem kurumsallaşmalarının aksine, siyasi 
olarak daha bilinçli, eğitim düzeyi daha yüksek fakat aynı zamanda henüz ABD’yi daimi ve 
doğal bir yaşama alanı olarak görmeyen yeni göçmen ve geçici öğrencilerin, azınlık olarak 
yaşadıkları ülkede dini ortaklıklar etrafında bir araya gelme çabaları olmuştur. 

Bu sürecin tarihi süreklilik açısından en önemli sonucu bir yandan yerli ikinci ve üçün-
cü nesil Müslümanların yetişmesine zemin hazırlaması, bir yandan geniş anlamda İslam 
dünyası ve Amerikan Müslüman toplumu arasındaki bağların organikleşmesine yol açma-
sı olmuştur. Bu erken dönem kurumsallaşma sürecinin kendine has dinamikleri arasında 
sosyo-ekonomik mobilizasyon noktasında mesafe kateden yeni Amerikalı Müslümanların 
aynı zamanda marjinal bir dini azınlık durumunda yaşamaya ayak uydurma çabaları ol-
muştur. 

Mısır ve Pakistan’daki siyasal İslam’ın erken örneklerinin kendi ülkelerinde baskı altında 
olması bu ülkelerden gelen aktivist öğrencilerin geri dönüşleri önünde bir engel oluştur-
muş, Amerika’da kendilerini kalıcı görmeyen öğrenciler bir yandan içinde bulundukları 
duruma çözüm yolları aramaya başlamışlardır. Bu süreç, az sonra bakacağımız gibi Mus-
lim Students Association (MSA), Islamic Circle of North America (ICNA) ve Islamic Society 
of North America (ISNA) adlı şemsiye örgütlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.  Yine 
1960’ların sonundan 1980 ve 90’lara doğru uzanan iki on yıl boyunca ABD’deki cami sa-
yılarının arttığını ve etnik kurumsallaşma yanında dini organizasyonlar anlamındaki ku-
rumsallaşmanın da arttığını görüyoruz.

16  GhaneaBassiri, s. 264. 
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Bu noktada kısaca organizasyonel kronolojiye baktığımızda 1950 ve 60’larda ABD’nin İs-
lam coğrafyasındaki siyasi angajmanının artmasıyla farklı ülkelerin de Amerikan Müslü-
manlarına ilgi göstermeye başladığını görmek mümkün. Arap milliyetçiliği ve bunun kar-
şısındaki dini mobilizasyon ve kimlik temelli çekişmede Cemal Abdülnasır liderliğindeki 
Mısır’ın ülkedeki İslami eğitim kurumlarından da faydalanarak örneğin FIA’ya yaklaşması1 
ve Suudi Arabistan’ın yabancı öğrenciler ve siyahi Müslümanlara yatırım yapma kararı bu 
çerçevede değerlendirilebilir. Bu tarih kendi içinde ve farklı organizasyonlarla ilişkiler bağ-
lamında önem taşımaktadır. Öte yandan bazı değerlendirmelerde İhvan ve Cemaat-i İsla-
mi dinamikleri etrafındaki bu dış bağlantı faktörü fazlasıyla öne çıkarılmakta2, kurumsal 
gelişim yer yer dış bağlantı ve finans faktörüyle açıklanmaya çalışılarak yerel dinamikler 
ve sorular ihmal edilmektedir. Örneğin Suudi etkisinde olduğu reddedilmeyen ve 1962 
yılında kurulduktan sonra Amerikan Müslümanları kadar Avrupa’da da çalışmalar yürüten 
Muslim World League’in (MWL) tarihi ve Amerika içindeki etkisi, Suudi Arabistan’ın ide-
olojisini yayan bir kurum olarak görülemeyecek kadar komplekstir. Dönemin dinamikleri 
içinde siyasi İslam’ın farklı renkleri kadar siyahi Amerikalıların da İslam ve İslami eğitim-
le ilişkisini kuran bu kurum hakkındaki değerlendirmelerde dönemsel dinamikleri gözden 
kaçırmak kritik bir hatadır. Avrupa ve Amerika Müslüman azınlıklarının tarihinde önemli 
rolü olan Dr. Said Ramadan ve Dr. Muzammil Siddiqi gibi isimlerin MWL ile geçmişte yakın 
ilişkileri olduğu ve tüm eksilerine rağmen bu kurumun erken dönem kurumsallaşmalar-
daki olumlu etkisi gözden kaçırılmamalıdır. Aşağıda ele alacağımız gibi 11 Eylül sonrasın-
da bu yöndeki değerlendirmelerin yer yer İslamofobi’yle de birleşerek arttığını ve esasen 
Amerikan Müslümanlarının finans ve uluslararası yardım dinamiklerinde önemli rol oyna-
yarak yerlileşme/yerelleşme dinamiğine hız verdiğini görüyoruz.

1  Ibid., s.259.
2  Bu yaklaşım özellikle 1990’lı yılların çalışmalarında daha baskındır. Bir örnek için bakınız, Steve Johnson, “Politi-

cal Activity of Muslims in America”,  in Yvonne Yazback Haddad (ed.), The Muslims of America, (New York: Oxford 
University Press, 1991), pp.119-123.
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MSA ve ISNA

Kronolojik gelişime geri döndüğümüzde 1960’ların başında Amerika’daki Müslüman öğ-
rencilerin kurumsallaşma çabalarının başladığını görüyoruz. Bugünden bakıldığında tarihi 
bir gelişme olan Muslim Students Association of United States and Canada (MSA)’lerin ilk 
olarak 1963 yılında University of Illinois at Urbana Champaign kampüsünde kurulması, 
ardından hızla diğer üniversite kampüslerinde yeşermesi ve kuruluşunun henüz beşinci 
yılında 105 üniversite kampüsünde faaliyet göstererek FIA ve Muslim World League ile 
ilişki kurması dikkate değerdir. MSA kurucularıyla yapılan mülakatlarda, bir yandan Ameri-
ka’da İslami değerleri yaşatma ve bunlara bağlanmayı, bir yandan bu yeni ülkede İslam’ın 
tanıtılmasını önceleyen Müslümanların iç dinamiklerinde bugün de geçerli olan ailelerin 
dini altyapısının korunmasına dönük hizmetler ve amaçlar, ümmet fikri etrafında dönemin 
siyasi oluşumlarından etkilenme ve Amerika’daki siyahi Müslümanların ve erken dönem 
göçmenlerin İslami öğretilerden uzak görülmesinin izlerine rastlanmıştır. Az sonra ele alı-
nacağı gibi, 1982 yılında MSA’lerin oluşturduğu taban Islamic Society of North America 
(ISNA)’nın kuruluşuyla, öğrenci temelli bir oluşumdan büyük bir ulusal şemsiye organi-
zasyona geçiş gerçekleşmiştir. MSA’ler bugün de Amerika’nın hemen her üniversitesinde 
aktif öğrenci kulüpleri olmaya devam etmekte, her yıl organize edilen ISNA konferansına 
paralel olarak kendi konferansını düzenlemektedir. Birçok aktivist, imam ve cami lideri, 
üniversite hayatlarında MSA’ler içinde aktif olan isimlerden oluşmaktadır. Amerika ve Ka-
nada’da bölgesel bazda da örgütlenmesi olan MSA’lerin yanısıra, ulusal bir yapının parça-
sı olunmasına tüzükler izin vermediği için bazı okullarda bağımsız İslam kulüpleri de bu-
lunmaktadır. Bu türden kulüplerin büyük çoğunluğu, formal olarak MSA ismi taşımasa da, 
MSA’lerle işbirliği içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite düzeyindeki MSA’lerin 
yanısıra bugün Müslümanların yoğun yaşadığı birçok eyalette lise düzeyinde de MSA’lerin 
oluşmaya başladığı dikkat çekmektedir. Raporun ilerleyen kısımlarında ele alınacak olan 
kimlik ve dini yorum farklılıkları bugün MSA’leri etkileyen faktörler arasındadır. Keza, 11 
Eylül sonrasının dinamikleri ve Müslümanların maruz kaldığı İslamofobia ve güvenlikçi yak-
laşımlar da MSA’lerdeki dinamiklere etki etmiş, yer yer önemli sorun alanları oluşmuştur. 

ISNA’dan önce kurulan ICNA’ya geçmeden önce ISNA’nın oluşması ardından gösterdiği di-
namiklere bakmakta fayda vardır. 

ISNA, MSA’den tevarüs edilen aktivizmle genç nesillerin ABD’ye yerleşmesi sürecinde 
kurulmuştur. Bugüne kadar geçirdiği dönüşüme bakıldığında Amerika’nın en büyük ve 
önemli temsil gücüne sahip organizasyonu olması, ISNA’nın önemini artırmıştır. Bir dönem 
FIA’in üstlendiği temsil rolü de, 1990’larla birlikte bir ISNA kurucusunun “gemileri yak-
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mak” olarak adlandırdığı süreçte, Amerika’nın daimi bir yerleşim yeri ve hayatın devam 
ettirileceği bir mekân olarak zihinlere yerleşmesiyle artan aktivizmle birlikte ISNA’ya geç-
miştir. Indiana eyaletinin Plainfeld şehrinde büyük bir merkez inşa eden ISNA, formal ola-
rak vücuda gelmesinden önce bilginin İslamileşmesi gibi çalışmalarla adını duyuran Asso-
ciation of Muslim Social Scientists (AMSS), International Institute of Islamic Thought (IIIT) 
gibi kurumların da fikir babalığında, erken dönem entelektüel ve kurumsal kapasitenin 
inkübatörü rolü oynamıştır. Bu süreç içinde ISNA içinde farklı yaklaşım ve fraksiyonların 
doğduğu, özellikle İslam coğrafyasındaki siyasi krizler ve farklı ülkelerin ISNA aracılığıyla 
Amerikan Müslümanları içindeki etkilerini ortaya koymaya çalışmalarının ve Amerika’nın 
özellikle İran devrimi ve ardından 1. Körfez savaşıyla bölgeyle ilişkilerinin artmasının rol 
oynadığı akıllarda tutulmalıdır. 

Bu dinamiğin bir yandan Batıda yaşayan bir dini azınlığın karşılaştığı fıkhi sorunlar çerçe-
vesinde ISNA içinde alternatif yaklaşımların ve kurumsal cevap üretme çabalarının doğ-
masına neden olduğu da akıllarda tutulmalıdır. Özellikle artan Müslüman nüfusa paralel 
okullaşma ve camileşme oranının artması, bu faaliyetler için edinilen mülklerin güvenli bir 
yöntemle tescili, inşa ve yenileme masraflarının karşılanması ve idari mevzuatının oluş-
turulması ihtiyacını ortaya koymuş, neticede 1973 yılında North American Islamic Trust 
(NAIT) adı altında bir alt şemsiye organizasyonun doğmasına neden olmuştur. 1990’larla 
birlikte sayıları katlanarak artan camilerin büyük bir kısmı NAIT çerçevesi altında gelişim 
göstermiştir. Çatısı altında yaklaşık 400 ila 500 caminin faaliyet gösterdiği NAIT, bugün de 
var olmaya devam etmektedir.3 Ancak 11 Eylül sonrasında, mülklerin sahipliğinden daha 
ziyade, cami projelerini destekleyen ve fon sağlayan bir kuruma dönüştürülme çabaları 
da dikkat çekmektedir.  

Yukarıda bahsi geçen fıkhi sorunlara cevap üretmek üzere MSA içinde dini komiteler oluş-
masına rağmen, zaman içinde artan komplikasyonlar ve yerleşme/yerlileşme dinamikleri, 
ISNA’nın kurulmasının ardından bir fıkhi komite oluşmasını elzem kılmış, bu süreçte ISNA 
içinde Fiqh Council of North America (FCNA) 1986 yılında hayata geçirilmiştir. FCNA, şu 
anda ISNA’nın da bir dönem başkanlığını yapmış olan Dr. Muzammil Siddiqi tarafından yö-
netilmektedir ve konseyin üyeleri gerekli temsilin sağlanmasını amaçlamaktadır. Rapo-
run ilerleyen bölümlerinde Konseyin karşı karşıya kaldığı sorunlara değinilecektir. FCNA 
son yıllarda Amerikan vatandaşı4 olarak yaşam, Şeriat ve Amerikan Anayasası, Şeriatın 

3  Bakınız, www.nait.net 
4  Bazı anket çalışmalarında Amerika’daki Müslümanların %80’e yakınının formel olarak Amerikan vatandaşı oldu-

ğunu göstermektedir. Birinci nesil göçmenler içinde de bu oran %70 olarak ortaya çıkmaktadır. Öte yandan bu ça-
lışmaların girişte ele aldığımız gibi sorunlu yanlarının olduğunu unutmamak gerekir. Bakınız, PEW Research Center, 
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maksatları (aşağıda Maqasid tartışmaları bağlamında el alınacaktır) gibi konuların yanı-
sıra, Ramazan ve Kurban bayram tarihlerinin astronomik metotlarla hesaplanması, zekât 
fonlarından gayr-ı Müslimlerin yararlanıp yararlanamayacağı ve benzeri konular etrafında 
oluşan sorulara cevaplar üretmektedir. Dr. Siddiqi ve Dr. Jemal Badawi gibi eski ISNA baş-
kanları Konsey’de aldıkları görevlerle iki kurumun bağını farklı bir şekilde sürdürürken, 
FCNA’nın günümüzün aktif ve anlık fıkhi sorunlarına ivedilikle cevap üretme kapasitesinin 
sınırlı olması, internet ortamında fetva veren kurum ve kişilerin ortaya çıkmasına sebep 
olmuştur. Ne var ki, birçok sağlıklı örneğin yanısıra yer yer Amerika’daki yaşamın kendine 
has özelliklerini göz önüne almadan yayınlanan bazı fetvaların, sorunları da beraberinde 
getirmeye devam ettiği de gözlemlenmektedir. 

ISNA’nın özellikle 1990’larla birlikte Amerika’da Müslüman olarak yaşamanın bir anomali 
olmaktan çıkarılması ve Amerikalı Müslüman kimliği altından siyasi ve sosyal hak ve so-
rumlulukların yerine getirilmesi fikrine yaklaşması, bir dönem ülkede oy vermeyi caiz gör-
meyen geleneksel görüşün zaman içinde zayıflamasına da neden olmuştur. Bu bağlamda 
her yıl düzenlenen ISNA konferansları (lokasyon olarak 1990’larda Ohio eyaletinde düzen-
lenen konferanslar, zamanla Chicago gibi şehirlere kaymış, özellikle 11 Eylül sonrasında 
Washington, D.C.’de düzenlenen konferans, 2014 yılı için 2008 ekonomik krizinden bu 
yana iflasla boğuşan Detroit şehrinin ekonomisine katkıda bulunmak amacıyla bu şehre 
alınmıştır) on binlerce Müslümanı bir araya getiren toplantılar haline dönüşmüş, zaman-
la Amerikan hükümetinin temsilcileri de bu konferanslara katılmaya başlamışlardır. Keza, 
ISNA’nın yıllık konferansları yanında bölgesel konferansları, İslami eğitim kurumlarını ve 
eğitimcilerini bir araya getiren Eğitim Konferansları ve evlenmeyi amaçlayan insanları bir 
araya getiren Matrimonial Banquet’ler, ISNA’nın aktiviteleri arasındadır. Islamic Horizons 
adlı dergiyi erken dönemlerinden itibaren çıkarmaya devam eden ISNA, 1990’lı yıllarda 
yaşadığı yönetim ve temsil krizinden kurtulmayı başararak yeni bir organizasyona gitmiş, 
bu süreçte 11 Eylül sonrasının hükümet ve dinlerarası ilişkiler bağlamındaki gereksinimle-
rini karşılamak amacıyla Washington, D.C.’de Office of Interfaith and Community Alliances 
adlı bir ofis açmıştır. 2000’li yıllar aynı zamanda ISNA yönetiminde kadınların öne çıktığı 
bir dönem olmuş, Kanadalı bir mühtedi akademisyen olan Dr. Ingrid Mattson önce başkan 
yardımcılığına seçilmiş, ardından 2006-2010 yılları arasında ISNA’nın başkanlığını yap-
mıştır. ISNA’nın bugünkü başkanı D.C. bölgesindeki ADAMS Center’in da imamlığını yapan 
Imam Mohammed Magid’dir. Raporun ilerleyen kısımlarında tartışılacak olan kimlik ve sos-
yal aktivizm bölümlerinde ISNA’nın son yıllardaki profili ve temel aktiviteleri tartışılacaktır.

Muslim Americans: No Signs of Growth in Alienation or Support for Extremism, (Washington, D.C., PEW, 2011), 
s. 8.
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ISLAMIC CIRCLE OF NORTH AMERICA (ICNA)

Islamic Circle of North America (Kuzey Amerika İslami Halkası) Amerika’daki Müslüman 
şemsiye organizasyonlarının en eskileri arasında yer almaktadır. 1963’te kurulan Mus-
lim Students Association (MSA)’in içinden doğan birçok organizasyondan biri olan ICNA 
1968’de çoklukla Güney Asya – Hindistan, Pakistan, Bangladeş- gibi ülkelerden gelen ve 
siyasi aktivizm noktasında hassas olan öğrencilerin girişimi ile kurulmuştur. Birçok çalış-
mada, ICNA kuruluşunda Cemaat-i İslami bağının rol oynadığı belirtilmektedir. Ameri-
ka’daki İslamofobik çevreler de ICNA’nın bu yönüne vurgu yapmaya önem vermektedirler. 
1965’de Amerika’daki göçmenlik yasasının değişmesiyle Hindistan-Pakistan havzasından 
gelen ek göçlerle Güney Asyalı Müslüman nüfusunda artış görülmüş, ICNA da bu nüfusun 
artmasıyla paralel olarak büyümüş ve 1971’de tüzüğünü kayda geçirerek resmileşmiştir.

Bu bağlamda her ne kadar Amerika’daki en büyük Müslüman şemsiye organizasyonu olan 
ISNA’nın kuruluşu 1963’te MSA’in kuruluşuyla beraber anılsa da resmiyette 1982’de ku-
rulmuş olması nedeniyle, 1971 de resmi olarak kurulan ICNA’nın -zenci Müslümanları dı-
şarda tutarsak- göçmen Amerikalı Müslümanların en erken kurumlarından olduğunu söy-
lemek mümkündür.

Bununla birlikte 1980’lerde göçmenlerin Amerika’yı daimi bir yerleşim yeri olarak görme-
ye başlamalarını takiben diğer kurumlar gibi ICNA’nın gerek faaliyetlerinde gerekse üye 
profilinde değişimler görülmeye başlamıştır. Yukarıda vurgulanan Güney Asya kimliği ICNA 
içinde hala önem taşısa da, bu kuruluşun bugün sadece Güney Asyalı göçmen Müslüman-
ların bir organizasyonu olarak değerlendirilmesi gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. 

Özellikle New York, New Jersey, Texas, Illinois, California gibi eyaletlerde önemli bir rol 
oynayan ICNA, zaman içerisinde Amerikan kamusal hayatına ilişkin görüşlerinde ve Ame-
rika algısında değişimler göstermiştir. Kurumun merkezi New York eyaletinde New York 
City’nin hemen yanındaki Queens şehrinde bulunmaktadır. Bu yönüyle ICNA’nın Ameri-
ka’daki Türk nüfusunun yoğunlukla görüldüğü bölgelerde önemli bir varlığının olduğunu 
da belirtmek gerekir.

ICNA’nın aşağıda ele alınan MAS ile birlikte düzenlediği yıllık toplantılar 20 bine yakın ka-
tılımcının iştirak gösterdiği önemli organizasyonlardan biridir. Son yıllarda Connecticut 
eyaletinin Hartford şehrindeki devasa bir kongre merkezinde düzenlenen yıllık Kongre, 
bu mekânın artan katılımcı sayısı nedeniyle yetersiz kalması sebebiyle 2014 yılının Mart 
ayında Washington, D.C. yakınlarında, Maryland eyaletinin Baltimore şehrinde yapılmıştır. 
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Geçtiğimiz yıl 38.’si düzenlenen ve 20 bine yakın Müslümanın katıldığı yıllık Kongre’sine 
ek olarak ICNA belirli periyotlarla Amerika’nın farklı coğrafi bölgelerinde de Kongre’ler 
düzenlemektedir.

ICNA, 1990’larla birlikte birçok alt kurum oluşturmuş ve özellikle 11 Eylül saldırıları sonra-
sında geçmişe kıyasla siyasi konularda daha aktif bir profil çizmiştir. Son yıllarda özellikle 
ABD iç politikasında İslamofobik çevrelerin gündeme getirdiği Şeriat söylemi bağlamında 
gelişen Şeriat karşıtı kampanyaya bir karşı kampanyayla cevap veren ICNA, bunun için siya-
si katılımcılık ve sivil örgütlenme noktasında Amerikan Müslümanlarını teşvik etmektedir.

Yukarıda bahsi geçen Cemaat-i İslami geleneği bağlamında ICNA’nın faaliyetleri ve ku-
rumsallaşmasında İslam’a davet (dawah) özel bir yer tutmaktadır. ISNA ve MAS gibi ku-
rumların aksine, ICNA üyelerinin aktif olarak dawah çalışmalarında bulunmalarını salık 
vermekte, ICNA üyeleri semt pazarları, fuarlar, kalabalık parklar gibi mekânlarda açtıkları 
stantlarda İslam hakkında bilgiler vererek Amerikalıları İslam’a davet etmektedirler. Wh-
yIslam.org (Niçin İslam) internet sayfası ve bir telefon hattı da bu çalışmalarda ICNA tara-
fından aktif olarak kullanılmaktadır.

 Son yıllarda Amerika’daki Hispanik nüfusun artmasıyla Amerika’nın farklı eyaletlerine da-
ğılmış ICNA şubeleri İspanyolcayı daha sıklıkla kullanmaya başlamışlar ve örneğin İspan-
yolca Kur’an çevirilerinin basılmasında öncü rol oynamışlardır. 2011-2012 yılı verilerine 
göre ICNA 50 binin üzerinde İngilizce ve İspanyolca Kur’an dağıtmış, 1,5 milyona yakın 
broşür basmış ve birçok eyalette 250’nin üzerinde stant açmıştır.

ICNA’nın bir diğer alt kurumsallaşma girişimi insani yardım çalışmalarıdır. ICNA Relief ve 
Muslims for Humanity-Humanitarian Hands kurumları gerek Amerika içinde, gerekse İslam 
dünyasında aktif çalışmalar yürütmektedirler. ICNA Relief, Amerika içinde yemek bankaları 
ve kadın sığınma evleri gibi kurumlar kurarken, deprem ve sel gibi felaketlerle karşılaşan 
bölgelerde (Amerika içinde New Orleans’ı vuran Katrina tayfunu örneği, dünyada Bang-
ladeş’teki seller, Pakistan’daki depremler, vs. gibi) yardım çalışmaları yürütmüş, Kurban 
bayramında dünya genelinde kurban kesilmesine yardımcı olmuştur. 2005 yılında faaliye-
te geçen Humanitarian Hands adlı kurumu ise mikrofinansdan su kuyuları açılmasına ka-
dar birçok alanda ICNA Relief’in çalışmalarını destekleyen bir kuruluş olarak öne çıkmıştır. 

Keza, Young Muslims (Genç Müslümanlar) kurumu ile ortaokul, lise ve üniversite çağında-
ki gençlerin İslami değerleri benimsemeleri için farklı faaliyetler yürüten ICNA, bir yandan 
ülke genelinde İslami merkezlerin/camilerin kurulmasına yardımcı olmuştur.
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Bu bağlamda ICNA şubelerinin (chapters), farklı oranda aktif olduklarını söylemek müm-
kündür. ICNA’nın merkez liderliğiyle beraber birçok şubesi dinlerarası diyalog, sivil akti-
vizm ve siyasi katılımcılık noktasında bugün ana akım Amerikan siyasi gündemine yakın 
pozisyonları benimsemişlerdir.  Bununla birlikte ICNA’nın gerek kurumsal bazda, gerekse 
üyelerinin profili bazında diğer bazı organizasyonlara kıyasla daha muhafazakâr bir İslam 
algısına sahip olduğunu ve asimilasyon konusundaki hassasiyetin daha yaygın olduğunu 
söylemek mümkündür.

2009-2012 yılları arasında Dr. Zahid Bukhari’nin başkanlığını yaptığı ICNA’nın şu andaki 
başkanı Amerikalı önde gelen Müslüman liderlerden, Virginia eyaletinin Vienna şehrin-
den Naeem Baig’dir.

MUSLIM AMERICAN SOCIETY (MAS)

Muslim American Society (Amerikan Müslüman Toplumu) 1993 yılında kurulmuş bir orga-
nizasyondur. ICNA örneğinde olduğu gibi Amerika’daki Müslümanların sayısının artması ve 
Amerika’da Müslüman olma algılarının değişmesi sonucu ortaya çıkan MAS, ISNA ve ICNA 
gibi şemsiye kuruluşlara kıyasla daha küçük bir organizasyon olmasına rağmen belli şehir 
ve eyaletlerde öne çıkmış, Washington DC’de da önemli bir yer edinmiştir.

MAS’in ortaya çıkışı genellikle Mısır’daki Müslüman Kardeşler örgütünün öğretilerini ta-
kip eden bir grup Müslüman göçmenin bu öğretiler ışığında Amerika’da örgütlenme ka-
rarı almalarına dayandırılmaktadır. Bu görüş kısmen doğru olmakla birlikte, açıklanmaya 
muhtaçtır. MAS’in de kabul ettiği gibi kurumun ortaya çıkış sürecinde rol oynayan bazı 
isimlerin Müslüman Kardeşler’le bağının olduğu doğrudur. Bununla birlikte, MAS Ameri-
ka’daki diğer Müslüman kuruluşları arasında Amerikalı bir Müslümanlık anlayışının inşa 
edilmesi fikrini en erken ortaya koyan ve bu bağlamda organize olan bir kurum olması 
hasebiyle önem taşımaktadır. 

İslamofobik çevrelerin sıklıkla gündeme getirdiği Müslüman Kardeşler (ve yer yer Pakistan 
ve Hindistan, Tunus gibi İslami hareketlerin yoğun olduğu bölgelerdeki kurumlar) bağlan-
tısı bu yönüyle siyasi ve sosyal aktivizme verilen önem noktasında rol oynamış, bunun dı-
şında bir yapısal bağ oluşmamıştır. 

Bununla birlikte MAS içinde bir Mısır etkisi olduğu inkâr edilmemelidir, özellikle el-Ezher 
bağlantısı MAS’e mensup camii ve organizasyonlarda sıklıkla görülmektedir. MAS, birçok 
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Amerikalı imamı Ezher’e göndererek eğitim almalarını sağlamış5, kendi bünyesindeki mer-
kezi olmayan bir eğitim kurumu olan Islamic American University aracılığıyla Ezher eğiti-
mini Amerika’ya taşımayı amaçlamıştır. 

New York, California, Illinois, Michigan, Massachusetts gibi eyaletlerde özellikle aktif bir 
kurum olan MAS, ICNA ve ISNA gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürütmekte, örneğin yıllık 
Kongre’sini ICNA ile ortaklaşa düzenlemektedir.

Öte yandan MAS’i,  ICNA ve ISNA’dan ayıran önemli bazı farklılıklar bulunmaktadır. MAS, 
ISNA kadar Washington merkezli bir kurum olmayıp, kendine bağlı toplumları yerel dü-
zeyde sivil aktivizme önem vermeye teşvik etmektedir. ICNA ile temel farkı ise bu kuru-
ma kıyasla MAS’in Amerikalı bir Müslümanlık kimliğini güçlü şekilde vurgulamasıdır. Bu 
bağlamda MAS’in teolojik bağlamda muhafazakâr bir kurum olduğunu ve bazı asimilasyo-
nist kurumlar gibi dini kimliği ikinci plana atmadığını özellikle göz önünde bulundurmak 
gerekmektedir. Bu bağlamda MAS’in ayırt edici özelliği, göçmenlik psikolojisinden ziyade 
Amerika’da bulunmayı sahiplenmeyi ve İslami değerleri sosyal ve siyasi angajman yoluyla 
ilerletmeyi tercih etmesinde yatmaktadır. 

MAS, bu yönüyle, 11 Eylül öncesinde olduğu gibi sonrasında da Amerikalı Müslümanların 
yerelliğini vurgulamayı tercih etmiş, özellikle ebeveynleri göçmen olsa da Amerika’da do-
ğup büyüyen genç Amerikalı Müslüman nesillerin ancak bu kimliği benimsemeleri halinde 
İslam’ın Amerika’daki geleceğini garantileyebileceklerini vurgulamaya özen göstermiştir. 

Bu bağlamda MAS’in aktiviteleri, genç nesillerin “Terbiye” programı altında İslami de-
ğerlerle donatılması, yerel ve ulusal düzeyde sosyal ve siyasi hayata angaje olunması ve 
Kur’an Enstitüsü aracılığıyla Kur’an eğitimi konularına odaklanmıştır. Sosyal ve siyasi an-
gajman noktasında özellikle cemaat/toplum organizasyonu (community organizing) ko-
nusu MAS’in yerel şubelerinin birçoğunda öne çıkmaktadır. Yerel bazda sağlık reformu, 
göçmenlik tartışmaları, ya da mahalle komiteleri gibi alanlarda önem taşıyan bu alan, MAS 
tarafından Amerikalı Müslümanların toplumsal hayatın yabancı değil, yerli ve İslami bir 
unsuru olarak yer edinmelerini sağlayacak bir yol olarak öne çıkarılmaktadır.

5  Bu isimler arasında Imam Suhaib Webb, Shaykh Jamaal Diwan ve Diwan’ın eşi Shaykha Musluma Prumul özellikle 
dikkat çekmekte, bilhassa gençler arasında dikkatle takip edilmektedir.
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V. KİMLİK SORUNLARI VE YERLİLEŞME TARTIŞMALARI

İZOLASYONDAN MERKEZE NÜFUSUN ALGILARI:  KİMLİK SORUNLARI

Raporun ikinci kısmında daha önce bahsettiğimiz gibi tematik alanlar üzerinden Ameri-
ka’daki Müslümanların gündeminde olan ve onları doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen bir 
dizi faktörü ele alacağız. Bu bağlamda dikkatimiz yer yer sahada günlük yaşamdaki tartış-
malara, yer yer önde gelen toplumsal liderler ve entelektüeller arasındaki farklı görüşlere 
ve kurumsal çerçevede farklı pozisyonların nasıl geliştiğine yoğunlaşacak. Önümüzdeki 
meydan okumalardan biri 21. Yüzyılda Amerika’da İslam’ın yerlileşmesi sürecinde toplu-
mun ihtiyaçlarını, verilecek hizmetlerin içerik ve kalitesini ve bir yandan dini geleneğin 
farklı coğrafyalardaki renklerine rağmen bütünlüğünü sürdürmesini sağlayabilecek bir 
dengeyi korumak ve tüm adımlar atılırken, kısa, orta ve uzun vadeli planların arasındaki 
bağları ve dengeyi muhafaza edebilmektir. 

Esasen bu süreç, bugün Amerikan toplumundaki kimlik tartışmalarının temelini oluştur-
makta, yer yer farklı fıkhi ya da teolojik okumalarda bulunan gruplar sosyolojik düzlemde 
birbirleriyle örtüşmekte, yer yer ise aynı sosyolojik okumayı paylaşan gruplar din yorum-
ları nedeniyle birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Bu karmaşık resim bütünlüklü bir analizi zor-
laştırsa da, temelinde düşünülenden daha geniş bir ortak paydaya işaret etmektedir. Kısa 
bir örnekle açıklamak gerekirse, Mutezile ve Eş’ari teolojik yorumlar noktasında ayrılan 
gruplar, siyasi aktivizm ve gençlerin Amerikalı Müslüman kimliğini edinmeleri noktasında 
fikir birliği içinde olmakta, keza kameri ayların başlangıç ve bitişinin hesaplanmasında ge-
leneksel çıplak gözle gözlemi tercih ederken, örneğin mevlid geleneğinde birbirlerinden 
farklı eğilimler gösterebilmektedirler. Bu basitleştirilmiş örnek üzerinden bugün öne çıkan 
birçok figür ve kurum arasındaki farklar açıklanabilecek olsa da, dikkatlerimizi kurumsal 
görüşlerden tematik alanlara çevirmekte fayda vardır. Raporun bu kısmı, yer yer detaya 
inerek, yer yer daha yüzeysel bir yaklaşımla bugün Amerikalı Müslümanlar arasında önem 
taşıyan bazı konu başlıklarına eğilecektir. 
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Bu tematik tartışma alanlarına baktığımızda birçoğunun kimlik tartışmaları çerçevesinde 
bilhassa Musevi ve Katolik gelenekleri içinde de tartışılagelmiş dört ana başlık çerçeve-
sinde şekillendiğini göreceğiz. Bunlar 

i.  1. birey ve toplum 
ii.  2. çeşitlilik/farklılık ve bütünlük/uyuşma
iii.  3. liberal ve muhafazakâr 
iv.  4. kamusal olan ve özel olan1 

Karşıtlıkları çerçevesinde gelişen tartışmalar olarak görülebilir. Bu kategorizasyon kendi 
içinde belli sorunlar içerse de – özellikle yukarıda ele aldığımız gri alanları gözardı etme-
si nedeniyle – bize geniş perspektifli ve karşılaştırmalı bir bakış açısı sağlaması nedeniyle 
önem taşımaktadır. 

Bu süreçlerden ilki daha önce MSA, ISNA, ICNA ve MAS gibi organizasyonların kurumsal 
tarihlerinde kritik rol oynayan yerlilik algısının gelişmesi sürecinde karşımıza çıkmaktadır. 
Aşağıda ilk olarak kronolojik gelişmeler ışığında bu tartışmayı ele alıyoruz.

a. YERLİLİK, GEÇİCİLİK VE AMERİKA ALGISI

1980’lerde Amerika’ya göçün devam etmesi sürecinde halen nispeten marjinal bir pozis-
yonda ve kurumsallaşma çalışmalarında olan Amerikalı Müslümanların ülke içindeki ak-
tivizmi, siyasi süreçlerle ilişkisi ve Amerikan dini yelpazesindeki yerini değiştiren iki ana 
faktörden bahsetmek mümkündür. Zamanla Amerikan Müslümanlarının benlik algısında 
da dönüşümlere neden olacak olan ve 11 Eylül 2001’de yeni bir dönüşümün temelini ha-
zırlayacak bu iki süreç bir yandan etnik ve dini azınlık politikalarıyla, bir yandansa dünya 
sahnesinde Soğuk Savaş’ın sona ermesi ardından Amerika’nın aktörlüğünde gelişen bazı 
süreçlerle ilgilidir. 

Bu sürecin iki önemli gelişmesi, 1. Körfez Savaşı ve Bosna soykırımı Amerikan siyaseti-
ni Müslüman dünyayla doğrudan ilişkiye sokan ve Amerika’da Müslüman olarak yaşama 
sorunsalıyla mücadele eden Amerikalı Müslümanların düşünsel ve organizasyonel yakla-
şımlarını etkileyen iki önemli süreç olmuştur. 1993 yılındaki Dünya Ticaret Merkezi bom-

1   Bakınız, David J. O’Brien, “The Changing Contours of American Religion,” in Religion and Immigration: Christian, 
Jewish, and Muslim Experiences in the United States, (eds.) Yvonne Y. Haddad, Jane Smith and John Esposito, (Ox-
ford: Altamira Press, 2003), s.19
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balaması da bu bağlamda İslam ve terörizm tartışmasını Amerika’nın gündemine taşımış, 
kurumsallaşma sürecinde olan birçok organizasyon bu süreçte hükümetle ilişkilerini geliş-
tirmeye çalışmışlardır. Bugün, aşağıda ele alacağımız CAIR’den MPAC’e, Islamic Relief USA 
ve ICNA Relief’den Zakat Foundation’a birçok yardım kuruluşu kendi tarihlerini açıklarken 
bu iki sürecin etkilerinden önemle bahsetmektedirler. 

1990 yılındaki Amerika’nın Irak müdahalesi, Suudi Arabistan’a yerleşmesi gibi faktörler 
göçmen ve etnik özellikleri ağır basan Amerikan Müslümanlarının çoğunluğunu siyasi po-
zisyonlar almaya yönlendirmiş, Saddam rejiminin zulmüyle karşılaşmış birçok Irak kökenli 
Amerikalı Müslüman sürece destek verirken, politik bazda örgütlenme ve mobilizasyon 
eksikliğinin hissedilmesi süreçleri öne çıkmıştır. Aynı zamanda dini açıdan kutsal toprak-
lardaki Amerikan varlığı, gayr-ı Müslim bir gücün sonuçta Müslümanlara karşı savaşıyor 
olmasının getirdiği ikilem gibi konular öne çıkmıştır. Aynı zamanda bu süreç kitle iletişim 
araçlarının yaygınlaşması sonucu İslam dünyasıyla ilk ve travmatik ilişkisini İran devrimi 
sonrasında yaşayan, ardından Afganistan’dan haberdar olan Amerikan toplumsal psikolo-
jisinin bir kez daha dini kimliği baskın şekilde Müslüman olan bir kriz çerçevesinde Müs-
lümanları tekrar merkeze almasına yol açmıştır. 

Bu dönemde Amerikan ordusunda görev yapan birçok siyahi Müslüman için de dini açıdan 
ikilemlerin arttığı bir süreç olmuş, Amerikan hükümeti bu süreçte ordudaki Müslüman-
ların dini hizmetleri için bir Müslüman din görevlisi atamıştır. 1988 yılında kurulan MPAC 
ve 1994 yılında formelleşen CAIR’in bu süreçte özellikle Müslüman toplumu ve Amerikan 
siyasi çevreleri içindeki aktivizm çalışmalarını bu bağlamda yerelleşme sürecinin bir par-
çası olarak görmek mümkündür. Amerikan politikaları hakkında konuşmanın ve söz sahibi 
olmanın göçmen kimliğinden yerelleşme ve yerlileşme etrafında bir kimlik algısı gerek-
tirdiği bu erken dönem aktivistleri tarafından öne sürülmüştür. Bu bağlamda yerlileşme 
ve yerelleşme süreçlerinin 2010’lü yıllardaki tartışmalarının odağında erken 1990’larda-
ki tartışmalara kıyasla farklı mülahazaların yattığını gözden kaçırmamak gerekir. Ek ola-
rak, bu dönemin öncesinde 1970’lerin sonuyla birlikte Imam Warith Deen Muhammed 
(W.D. Muhammed)’in liderliğini yaptığı siyahi Müslümanları NoI döneminden farklı olarak 
Amerikalı kimliklerini benimsemeye yönlendirdiğini görüyoruz. Bu, siyahi Müslümanların 
1990’larla birlikte Beyaz Saray da dahil olmak üzere seçilmiş yetkililerle daha yakın ilişki-
ler geliştirmesine yol açmış, Imam W.D. 1992’de Amerikan Senatosu’nun açılışındaki dua 
törenini yöneten ilk Müslüman olmuştur – 1991 yılında Temsilciler Meclisi’ndeki ilk Müs-
lüman duayı ise New York’taki Al Taqwa mescidinden Imam Siraj Wahhaj yapmıştır. Bu, 
merhum Malcolm X’in eleştirel siyasi aktivizminin önemli rol oynadığı siyahi Müslüman 
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toplumu açısından alışılması kolay bir süreç olmamış, keza Louis Farrakhan da bu süreci 
yeniden kurduğu NoI’ı öne çıkarmak için kullanmıştır. 

Bugün Amerikan Müslümanları arasındaki kimlik tartışması birçok anlamda genç kuşak-
ların gereksinimleri ve 11 Eylül tecrübesi etrafında ele alınmaktadır. Bu, aşağıda ele ala-
cağımız gibi göçmen ve Amerika doğumlu Müslümanların farklı algıları, kültür ve din tar-
tışması, vatandaşlık algılarının değişmesi gibi önemli faktörlere bağlı olarak gelişmiştir. 
1990’ların başındaki formasyonel tartışmalar ise kökenlerini henüz siyasi bilinci artma-
ya başlayan ve odağında stratejik anlamda etki sahibi olmayı planlayan bir görüşte yat-
maktadır. Bu bağlamda Amerika’da kuşaksal sürekliliği sağlama çerçevesindeki bugünkü 
kimlik tartışmalarının bu dönemde çoğunlukla “yabancı” bir ortamda dini hassasiyetlerini 
sürdürme çabasında olan Müslümanlar tarafından merkeze alınan bir tartışma olmadığını 
görmek gerekmektedir. 

Bu sürecin önemli bir tartışması bu kuşaksal sürekliliğin ancak Amerika’ya has bir İslam 
anlayışı geliştirmekle hayat bulabileceği argümanında yatmaktadır. Bugün, örneğin “libe-
ral” yaklaşımlı MPAC’den daha muhafazakâr bir görüşe sahip Al Maghrib Institute’e kadar 
birçok kesim bu görüşü paylaşmaktadır. Öte yandan bu Amerikan İslam’ının ne içereceği, 
kültürel üretimden, camilerin organizasyonuna, eğitim kurumlarındaki müfredattan, din 
hizmetlerinin organizasyonuna kadar birçok alanda nasıl farklılıklar göstereceği nokta-
sında önemli görüş ayrılıkları bulunmaktadır. Bir örnekle açıklamak gerekirse, aşağıda ele 
alacağımız gibi 11 Eylül sonrasında Amerikan hükümetiyle ne yönde ilişkiler kurulacağı 
noktasında Amerikalılık tartışmaları bazında farklılıklar görülmektedir.  

Örneğin, FBI ve Homeland Security ile tüm Müslüman organizasyonların ilişkisi olması-
na rağmen, bazı toplum liderleri FBI ve Homeland Security ile işbirliğinde aşırıya gittiği-
ni düşündükleri organizasyonları “Amerikalı” olmanın anlamını anlayamamak ve devamlı 
savunma pozisyonundan hareket ederek “masada yer alma” çabasından öteye gideme-
mekle suçlamakta, asıl “Amerikalı” duruşun hükümete karşı çıkabilmeyi normalleştirmek 
olduğunu savunmaktadırlar. Buna karşın diğer kesimler bu görüşü öne sürenleri siyasi ve 
stratejik olarak saldırgan bir pozisyon belirlemekle suçlayarak halen “göçmen” refleksle-
riyle ana akım siyasi yelpazeye girmekten kaçındıklarını belirtmektedirler. 

Görüleceği gibi bu örnekte asıl faktör dini bir okuma olmaktan ziyade siyasi bir okumayla 
ilişkilidir. Öte yandan yakından bakıldığında bu iki kampın da kendi tercihlerini Kurani bir 
perspektifle açıklamaya özen gösterdikleri görülmektedir. Eğer bu örneği dini yorumun 
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sosyal cephelerine ve Amerikalı Müslümanların daha sıklıkla karşılaştıkları etik meydan 
okumalara teşmil edecek bir başka örnekle açıklamak gerekirse, eşcinsel evlilikler nok-
tasında nasıl bir tavır takınılacağı tartışmasını ele almak mümkündür. Amerika’daki diğer 
dini gelenekleri gibi Amerikan Müslümanları da LGBTQ kimlikler noktasında dini yorumun 
sosyal karmaşıklıklarla karşılaşması sürecinde zamanla katı bir ret/kınama tutumundan, 
anlayış ve alan açma noktasına gelmiştir. Bu bağlamda kimi Musevi ve Hristiyan gelenek-
leri aksine alternatif cinsel kimlikler dini yorum açısından normalleştirilmemiştir. Buna 
rağmen dini olarak bu kimliklerin tartışılması ve evlilik, evlatlık edinme gibi sosyal cep-
heleri olan konulardaki izdüşümleri noktasında sıkıntı yaşanmaya devam etmekte, bu ta-
leplerin hukuk sisteminde giderek daha fazla yer bulması ise sosyal ve siyasi cepheleriyle 
Müslümanlar için sorun oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda zaman içinde kamusal tartışma-
lardaki pozisyonları daha yakından takip edilen Amerikalı Müslüman kurumları bir yandan 
dini olarak eşcinselliğin kabul edilemezliğinin altını çizmek, bir yandan Müslüman toplu-
mu içindeki alternatif cinsel kimlikli insanların İslam’la ilişkisini sürdürmelerinin önüne 
açma ikilemi ile karşı karşıya kalmakta, öte yandan “Amerikan değerleri” arasında sayılan 
çoğulculuk ve alternatif kimliklere saygı spekturumunun dışına düşmemeye çalışmakta-
dır. Bu bağlamda örneğin California eyaletinde son dört yılda tartışılagelen Proposition 8 
olarak bilinen yasa önerisinde evliliklerin bir erkek ve kadın arasında olması gerektiği yö-
nündeki öneriye California Müslümanlarının bir kısmı destek vermiş, bir kısım ise eşcinsel 
evlilikleri onaylamamakla birlikte bu yasa önerisine destek vermenin Müslümanlar için 
stratejik olarak yanlış olduğunu savunmuşlardır. Sonuçta Güney California Müslümanları-
nın en büyük şemsiye organizasyonu olan The Islamic Shura Council of Southern Califor-
nia’nın tasarıya destek2 veren açıklaması ardından özellikle dinlerarası diyalog noktasında 
Müslümanların karşı karşıya kaldıkları sorun ve ayrımcılıklar noktasında Müslümanların ya-
nında yer almış olan fakat eşcinsel evlilikleri destekleyen birçok diğer dini gelenek temsil-
cileri bu açıklamadan memnun olmamış ve ilişkiler karmaşıklaşmıştır. Bu gibi örnekler İs-
lam’ın yerlileşmesi ve göçmen-reflekslerinden yerli reflekslere geçiş tartışmasının önemli 
bir altkümesini oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda göçmen-yerli tartışmasında özellikle kitle iletişim araçlarına daha hakim 
olan yeni nesillerin tarihi perspektifi kaçırmalarının bir sonucu olarak yer yer sorunlu bir 
dille ilk dönem göçmenlerinin büyük katkı ve fedakârlıklarını göz ardı ettikleri not edil-
melidir. Bu bağlamda henüz bu Amerikalılık fikrini siyasi, dini, sosyo-ekonomik nedenler-

2  Bakınız, https://groups.yahoo.com/neo/groups/SCAMA-News/conversations/topics/4793 ve http://pakistanlink.org/
Religion/2008/11072008.html 
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le içselleştirememiş nüfus gruplarına karşı çatışmacı bir dilin kullanılması uzun vadede 
sorunlara gebedir. 

Bilhassa yerlileşmeyi dini anlamda sulandırılmış ve sınırları belli olmayan bir görüşün be-
nimsenmesi olarak görmeye yakın olan bu toplumsal kesime, dengeli, saygılı ve yerlileş-
me sürecini sağlıklı bir zeminde yürütmenin mümkün olduğunu gösteren bir perspektifle 
yaklaşılması önem taşımaktadır. Bu bağlamda bu tartışmanın önemli bir kısmında etkili 
olan kültür tartışmasına bakmakta fayda vardır. Evlilikten, camilerin organizasyonuna, si-
yasi reflekslerden fıkhi yorumlara kadar birçok alanda kendini gösteren bu konu raporun 
birçok parçasında verdiğimiz örneklere rağmen ayrı bir değerlendirmeyi hak etmektedir.

b. KÜLTÜR ÜZERİNDEN AİDİYET TARTIŞMASI

Bu bağlamda Avrupa’daki Müslümanlar arasında da tartışılan ve Avrupa’daki Türk toplu-
munu da hızla daha fazla ilgilendiren bir tartışma bu Amerikalılık/Müslümanlık tartışması 
içindeki kültürel Müslümanlık, göçmen kültürü ve yerli kültürel kodlarla İslam’ın evrensel 
geleneğini merc etme çabasıdır. Akademisyenler ve din uzmanları arasında örf’ün fıkıh-
taki yeri, farklı alt nüfus gruplarının (örneğin mühtediler) tabi oldukları hüküm ve kural-
ların değişiklikleri gibi konular sıklıkla tartışılmaktadır. Bu bağlamda bu tartışmanın da 11 
Eylül sonrasında hız kazandığını ve özellikle son beş yılda Amerikan Müslümanlarının en 
önde gelen tartışmalarından birini oluşturduğunu göz ardı etmemek gerekir. Diyanet İşle-
ri Başkanlığı gibi gerek Türk nüfusa, gerekse geniş Amerikan Müslüman toplumuna hitap 
eden bir kurumun çalışmalarında bu tartışma hakkında doğru gözlemlerde bulunmak ve 
hizmetleri ve kullanılacak dili bu bağlamda yönlendirmek önem taşımaktadır. 

Özellikle Dr. Umar Faruq Abdallah’ın 2004 ve 2007 yılındaki iki makalesi, Dr. Abdulha-
kim (Sherman) Jackson’un son yıllardaki kitapları ve konuşmaları, Zaytuna’nın bu alan-
daki söylemleri de bu tartışmayı Avrupa’da Tariq Ramadan’ın yaptığı gibi öne çıkarmıştır. 
Amerikan biricikliği eleştirisi bağlamında bu tartışmayı akademik düzlemde ayrıntılı ola-
rak yapı bozumu usulüyle uzun ve geniş bir tartışmanın bir parçası yapmak mümkünse 
de bu raporun amaçları doğrultusunda günlük tecrübeler ve kuşaksal gereksinimleri göz 
önüne almak, bunu yaparken sonsuz karşıtlıklardan ziyade gri alanlara dikkat çekmek 
önem taşımaktadır. Bir kez daha somut bir örnek üzerinden ele almak gerekirse, örneğin 
camilerde kullanılacak dilin içeriği, hutbelerin hangi dilde verilmesi gerektiği, farklı tarihi 
tecrübeler ışığında örneğin müzik konusundaki fıkhi hükümlerin Amerika özelinde nasıl 
farklılıklar göstereceği, İslami ve tekil bir kıyafet geleneğinin olup olmadığı gibi konular 
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daha alt düzeyde, toplumsal bazda Müslümanların karşı karşıya kaldıkları sorulardır. Bir 
kez daha, örneğin mühtediler örneğinde Noel yemeklerine katılmanın hükmü, farklı et-
nik ve ırki arkaplandan gelen Müslümanlar arasında evliliklerin nadir olması ve ailelerin 
engeliyle karşılaşması, Cadılar Bayramı gibi kültürel kodlara sahip bir kutlamayla gerek 
büyüklerin gerekse genç nesillerin nasıl başedecekleri, bayram kutlamalarının Amerikan 
geleneklerini de içinde katacak şekilde çeşitlendirilip çeşitlendirilemeyeceği, gençlere hi-
tap edebilen hatiplerin nasıl yetiştirileceği, sanat alanında Müslümanların kendilerini nasıl 
geliştirebilecekleri gibi konular bir önceki bölümde ele aldığımız siyasi ve sosyal sorunlar-
la da ilişkili şekilde tartışılmaktadır. 

Bu bağlamda “tire-işaretli kimlikler- hyphenated identities” olarak bilinen Türk kökenli 
Amerikalı, Pakistan, Arap, ….kökenli Amerikalı – ya da diğer dini/etnik/göçmen kimlikle-
rindeki İtalyan asıllı Amerikalı, Japon asıllı Amerikalı, Latin kökenli Amerikalı vb., – gibi 
kimlikler beraberinde bir kültürel bagaj getirecek olsa da bunların özellikle İslami kimli-
ğin önüne geçebilme ihtimali, hatta daha çok Amerikan çerçevesini göz ardı ederek de-
vam etme eğilimi Amerikan Müslümanları arasında bir kaygı olarak kendini göstermek-
tedir. Bir yandan etnik arkaplan Amerikan toplumundaki önemini sürdürmekte, 1950’li 
yıllar kadar olmasa da halen güçlü İrlandalı, İtalyan, Japon, sön yıllarda Koreli ve Kübalı, 
vb… kimlikler geçerliliklerini sürdürmekte, kültürel olarak da bir zenginlik olarak görül-
mektedirler. Bu bağlamda Arap-Amerikalı, Güney Asyalı ya da Hindistan, Pakistan, Bang-
ladeş kökenli Amerikalı kimliklerinin varlığı aynen Türk kökenli Amerikalılar gibi varlıkla-
rını sürdürecek, yer yer dini canlılığın devamının bir aracı olacaklardır. Bu, bugün Boşnak, 
Arnavut, Somalili, Yemenli, vb. etnik/kültürel organizasyonların dini canlılığı bir arada tu-
tabilmesinin örneklerinde görülse de örneğin İran kökenli Amerikalılar için aynı durum-
dan bahsetmek zordur.

Öte yandan bu kimlikler bir yandan kendi kimliklerinin önemli bir parçası olarak bu geç-
mişlerini gören göçmen nesliyle onların Amerika doğumlu çocukları arasında yer yer  uçu-
rum oluşmasına da neden olmaktadır. “Memleketleri” ne bir kaç yılda bir, belki hayatla-
rında en fazla bir kez giden bu nesiller için etnik dil, buradan gelen kültür gibi kavramlar 
haliyle sorun oluşturabilmektedir. Ebeveynlerin “Amerikanlaşmayı” bir yandan sosyo-e-
konomik ve eğitim seviyeleri açısından özendirmeleri, öte yandan dini ve kültürel açıdan 
bir tehdit olarak algılamaları yer yer bölünmüş kimliklere yol açabilmektedir. Bu, bugün 
Amerika’nın daimi ve doğal bir ev, yaşam alanı olarak görülmesi tartışmasına da yol aç-
maktadır. Daha önce bahsettiğimiz üzere bu sürecin Darul Islam, Darul Harb, Darul Sahada 
gibi kavramlar etrafındaki tartışmalarla ilgisi önem taşısa da sahada bu tartışma devlet ya 
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da özel okullarda sosyalleşmelerini tamamlayan genç bireyler açısından farklı bir şekilde 
tecrübe edilmektedir. 

Bugün birçok genç Amerikalı Müslüman – ki Amerikan Müslümanları yaş ortalaması Pro-
testanlarda 55, Musevilerde 50, Katoliklerde 48, Mormonlarda 46, Ateist/Agnostiklerde 
41 olan diğer dini geleneklere kıyasla 36 yaş ortalamasıyla3 ülkenin en genç yaş ortala-
masına sahip dini grubudur – örneğin ebeveynlerinin evlerinde kendi ülkelerinin televiz-
yonlarını izlediğini, Amerika’daki gelişmelerden ve farklı tartışmalardan haberlerinin ol-
madığını ve bunun kendileri için bir kaygı unsuru olduğunu belirtmektedirler. 

Dr. Umar Faruq Abd-Allah’ın 2004 yılında yayınladığı “İslam ve Kültürün Zorunluluğu”4 ve 
bu makaleyi makasid yaklaşımı çerçevesinde fıkhi açıdan desteklemek için kaleme aldığı, 
“İslam’ı Bilinçli Yaşamak”5 adlı makalelerinde öne sürülen İslam’ın kültürel anlamda her 
yeni havzada kendini ürettiği ve bu şekilde zamana meyan okuyan bir zemin hazırladığı, 
bu yüzden İslam’ın Amerika özelinde kendi kültürel kodlarıyla yeşerip hayatta kalabilece-
ği ve bunu yaparken fıkhi bazda Şer’i hükümler ışığında ve gelenekle doğrudan ilişkili bir 
okumanın önemli bir faktör olacağı yönündeki argümanı gittikçe daha fazla yer bulmak-
tadır. Bu tartışmanın birçok cephesi bulunmakla birlikte, aşağıda camiler, okullar ve genç 
nesillerle ilgili kısımda bu tartışmaya geri dönülecektir. Bu noktada, rapor boyunca refe-
rans verdiğimiz 11 Eylül sürecine ve bunun farklı alanlardaki yansımalarına bakmak yuka-
rıdaki tabloyu kronolojik bir bağlama oturtmak açısından da önem taşımaktadır. 

3  Bakınız, Abu Dhabi Gallup Center, “Muslim Americans: Faith, Freedom, and the Future- Examining American Mus-
lims’ Political, Social, Spiritual Engagement 10 Years After September 11”, August 2011, s.26; http://www.gallup.
com/strategicconsulting/153611/REPORT-Muslim-Americans-Faith-Freedom-Future.aspx 

4  Bakınız, Dr. Umar Faruq Abd-Allah, “Islam and the Cultural Imperative,” Nawawi Foundation, 2004; http://www.
nawawi.org/wp-content/uploads/2013/01/Article3.pdf

5  Dr. Umar Faruq Abd-Allah, “Living Islam with Purpose,” Nawawi Foundation, 2007; http://www.nawawi.org/
wp-content/uploads/2013/01/Article6.pdf 
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VI. 11 EYLÜL VE SONRASI: KRİZ VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

11 Eylül 2001 tarihi Amerikan psikolojisinde önemli yer kaplamaktadır. Son 15 yıldan 
bu yana ve önümüzdeki on yıllarda Amerikalıların günlük sohbetlerindeki, “şu olay oldu-
ğunda neredeydin?” sorusunun öznesi 11 Eylül’dür. Sürecin ABD dışındaki etkileri ve dış 
politika cephesi aşağıda ele alacağımız tartışma açısından önem taşısa da siyasi elitler 
dışındaki sıradan Amerikalıların İslam algısı ve bilgisinde bu vakanın oynadığı rol doğru 
anlaşılmalıdır. Bugün ortalama bir Amerikalı ile 11 Eylül’e ilişkin Türkiye de dâhil birçok 
İslam ülkesinde geçerlilik gören olayın gelişimiyle ilgili şüpheci yaklaşımlar temelinde bir 
tartışmaya sorunlu, bu tartışmada derin siyasi ve jeostratejik analizlere girmek gereksiz-
dir. Bu bağlamda aşağıda 11 Eylül’ün Amerikalı Müslümanların günlük hayatındaki yansı-
malarına olan etkisi kadar siyasi çerçevedeki etkilerine ve Müslümanların kollektif yakla-
şımlarında meydana getirdiği değişimlere yoğunlaşılacaktır.

11 Eylül Amerikan Müslümanlarının yerelleşme süreçleri noktasında birbiriyle tenakuz 
gösteren sonuçlar oluşturmuştur. Amerikan siyasi ve güvenlik elitinin 11 Eylül’e verdi-
ği tepki de kendi içinde zıtlıklar barındırmıştır. 11 Eylül’ün derinlemesine bir incelemesi 
kendi içinde bu rapora benzer ayrı bir incelemeyi hak etmektedir ve bu raporun içerik ve 
uzunluğu noktasında sıkıntılar arz edecektir. Bu bağlamda oldukça geniş ve birçok ayrıntı-
yı arka plana iten bir perspektiften, bu raporun amaçları doğrultusunda 11 Eylül’ün Ame-
rikan Müslümanları için anlamına baktığımızda iki temel etkiden bahsetmek mümkündür. 

 Amerikan Müslümanları açısından 11 Eylül güvenlikçi siyaseti, İslamofobinin ve İslam 
dünyasına dönük saldırgan politikaların artması hasebiyle, sıkıntılı bir sürece yol açmıştır. 
Amerikan Müslümanları söylemsel anlamda savunmada kalma ve 11 Eylül’ün etkisini sil-
me süreçlerinde ister istemez daha sorunlu bir pozisyonda kalmış,1 bireysel ve kurumsal 

1  11 Eylül’ün etkileri noktasında en etkili çalışmalardan biri için bakınız, Mahmood Mamdani, “Good Muslim, Bad 
Muslim: A Political Perspective on Culture and Terrorism,” American Anthropologist, Vol. 104, No.3, 2002, ss. 766-
775; http://jan.ucc.nau.edu/sj6/mamdanigoodmuslimbadmuslim.pdf 
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hak ihlalleri artmıştır. İslam hakkındaki dezenformasyonun artması sonucunda ilerleyen 
yıllarda dava ve tebliğ çalışmaları devamlı bir psikolojik sorunla karşı karşıya kalmıştır. 
Müslüman ülkelerden gelen göç ve öğrenci akımında belli ölçüde sıkıntılar baş göster-
miştir. 

Bununla birlikte 11 Eylül’ün uzun vadede Amerikan Müslümanları için getirdiği bir dizi 
mümbit sonuçtan bahsetmek de mümkündür. Bunlar, kurumsallaşma ve kurumsal kimlik-
lerin gelişmesi, kendi içine kapanık Müslüman toplumun dışa açılma süreçlerini hızlandır-
ması, tüm dezenformasyona karşın İslam’a duyulan ilginin artarak potansiyel bir fırsata 
dönüşmesi olarak sıralanabilir. Bu süreçte dinlerarası diyalog çalışmaları, siyasi süreçlere 
katkı sağlama, toplum içinde geniş perspektifli koalisyonlar oluşturma süreçleri hızlan-
mış, İslam’ı doğru temsil etme çabası daha aktif bir nüfusla karşı karşıya kalmamıza yol 
açmıştır.

Bu iki zıt sonuçlar kümesinin oluşmasında iki kümenin içinde karşılıklı nedensellik ilişkisi 
içeren faktörler barınması etkili olmuştur. Örneğin, camiler, şemsiye organizasyonlar, öğ-
renci kulüpleri gibi Müslüman kurumların güvenlik ve istihbarat kurumlarının merceğine 
yerleşmesi, finansal altyapı, savunmacı pozisyonların yerleşmesi gibi olumsuz sonuçlara 
yol açmış olsa da bir yandan profesyonelleşme, iç disiplin, geniş Müslüman nüfusun des-
teğiyle karşılaşmaları ve kurumsal derinliğin yerleşmesi gibi olumlu sonuçlara zemin ha-
zırlamıştır. 

Bu bağlamda 11 Eylül öncesindeki 2000 yılı başkanlık seçimlerinde muhafazakâr sosyal 
pozisyonları nedeniyle Cumhuriyetçi başkan adayı George W. Bush’a destek veren, siyasi 
ilişkileri güçlü görünen birçok önde gelen Amerikalı Müslüman şahsiyetin 11 Eylül’ün he-
men ertesinde Başkan Bush’un Washington’daki Islamic Center’i ziyaret ederek kitlesel 
bir tepkinin doğru olmadığını belirttiği bir dönemde oldukça sıkıntılı günler geçirmesi ve 
teröre karşı savaş adı altından Irak ve Afganistan işgallerinin gündeme gelmesi, bilhassa 
son yıllarda artış gösteren saldırıları da siyasi bilinç noktasında Amerikalı Müslümanların 
reflekslerinin farklılaşmasına yol açmıştır. Öte yandan, tüm İslamofobik tepkilere rağmen 
aynı günlerde Avrupa’da karşımıza çıkan çok kültürlülük tartışmaları ve ırkçılığın aksine, 
ülkenin kurucu mitlerinin de yardımıyla, kapsamlı bir İslam karşıtlığının yer bulması izole 
olaylarla kısıtlı kalmıştır. Bununla birlikte İslamofobinin Amerikan versiyonu Avrupa’daki 
kültürcü kamusal tepkilerin minimal düzeyde kalmasına rağmen, ciddi bir finansal deste-
ğe de kavuşmuştur. 
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11 Eylül’ün Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ABD’deki çalışmalarını da etkileyecek iki somut 
sonucu olmuştur. Bu süreçte birçok cami ve kurum 11 Eylül’ün hemen ardından FBI’ın 
izleme listesine girmiş, yerel polis güçleri içinde bugün de devam eden sorunlu birçok 
oluşuma gidilmiştir. Anti terörizm üst başlığı altında organize olan bu oluşumlar, 11 Eylül 
ardından Patriot act adlı bir yasanın geçmesi ve Amerikan bürokrasisinin en büyük ku-
rumu haline gelen Homeland Security bakanlığının kurulmasıyla daha organize bir şekil-
de çalışmaya başlamışlar ve sonuçta 2. Dünya savaşı sırasında Japon asıllı Amerikalıların 
maruz kaldığı kitlesel bazdaki ayrımcılıklar ve hak ihlalleri ölçeğinde olmasa da Amerikan 
Müslümanları güvenlikçi politikaların odağına yerleşmiştir. Bu süreçte ISNA ve ICNA’dan 
CAIR ve MPAC’e kadar birçok kurum dış bağlantıları, aldıkları bağışlar, çalışanlarının siyasi 
kimlik ve eğilimleri gibi birçok konuda inceleme altına alınmıştır. Keza, birçok cami pro-
jesi bu süreçte yerel belediye meclislerinde sıkıntılarla karşı karşıya kalmaya başlamıştır. 
İslamofobik çevrelerin alarmist baskısının da etkisiyle, Suud, Müslüman Kardeşler, HAMAS, 
vb. bağlantıları olduğu iddiasıyla birçok kurum ve kişi hakkında incelemeler başlamış bun-
lardan bir kısmı mahkemelerde varılan anlaşmalarla çözülse de bir kısmında uzun süren 
hukuki mücadeleye rağmen mağduriyetlerin önüne geçmek mümkün olmamıştır. 

Bu vakalardan bugün de Amerikan Müslümanları için kanayan bir yara olarak devam eden 
ve en fazla mağduriyete yol açanı Holy Land Foundation (HLF) vakası olmuştur.2 HAMAS’la 
bağlantılı olmak ve HAMAS’a yardım etmekle suçlanan HLF’ının 5 yöneticisi 15 ila 65 yıl 
arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmış, bu vakaya ismi karıştırılan CAIR ise uzun 
uğraşlar sonunda hukuki sürecin dışında kalabilmiştir.  Bu süreç, bir yandan Amerika’da-
ki Müslüman kurumların dışarıya yaptıkları yardımların sorunsallaşmasına, bir yandansa 
dış ülkelerden resmi ve tüzel yardım alınmasının gittikçe daha sıkıntılı hale gelmesine yol 
açmıştır. 

Ülke genelinde bu yüzden inşaatları akamete uğrayan birçok cami projesi olmuş, Bos-
ton’daki Islamic Society of Boston Cultural Center (ISBCC) örneğinde olduğu gibi birçok 
kurum dış bağlantılı olmak ve dışardan finansal destek almakla suçlanarak İslamofobik 
çevrelerin hedefine oturmuş, yer yer inşaat süreçleri durmuş, yerel mahkemelerdeki da-
valar için muazzam kaynaklar harcanmak zorunda kalmıştır. Benzer bir süreç son olarak 
New York’taki “Ground Zero” camisi olarak bilinen Park 51/ Cordoba Center projesi bağ-

2  HLF ve diğer yardım kuruluşları ve dini organizasyonların terörle mücadele kapsamında hedef alınmaları konusun-
da bakınız, American Civil Liberties Union (ACLU), “Blocking Faith, Freezing Charity: Chilling Muslim Charitable Gi-
ving in the ‘War on Terrorism Financing’” 2009;   https://www.aclu.org/files/pdfs/humanrights/blockingfaith.pdf, bu 
vakanın diğer ayrıntıları için bakınız, http://freedomtogive.com/  



YERLEŞME VE YERELLEŞME ARASINDA AMERİKA’DA İSLAM VE MÜSLÜMANLAR 
TARİHİ PERSPEKTİF VE GÜNCEL DİNAMİKLER

50

lamındaki tepkilerde de kendini göstermiştir. Bu bağlamda Amerikan Müslümanlarının dış 
ülkelerle organik bağlantısı olan kurum ve kuruluşlara mesafeli duruşunun temelinde 11 
Eylül’ün etkileri olduğu göz önüne alınmalıdır. 

Öte yandan, daha önce dikkat çektiğimiz üzere,  bu sürecin aynı zamanda yerlileşme ve 
Amerikan İslam’ı algısının kemikleşmesine olan etkisi de benzer şekilde bu tepkinin ve 
mesafenin bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Keza, 11 Eylül’ün ardından ISNA, ICNA, 
MAS, CAIR, MPAC, MLFA gibi kurumlar Amerikalı kimliklerini öne çıkarmışlar, zaman za-
man savunmacı bir pozisyonla ülkeye bağlılıkları noktasında bir anlamda diğer dini grup-
lardan farklı bir “bağlılık” testine tabii tutulmuşlardır. Bu süreçlerde gerek bu kurumlar 
arasında, gerekse kurumların kendi içinde farklı görüşler bulunmakla birlikte 11 Eylül’ün 
ilk dönem etkisinin geçmesi ve federal kurumlar, medya, yerel yönetimlerle ilişkiler önce-
ye kıyasla daha aktif bir şekilde yönetilerek bu kurumların doğal bir şekilde ve daha farklı 
saiklerle yerlileşmesinin önü açılmıştır. Bir önceki bölümde ele aldığımız gibi, Amerikalılık 
tartışması 11 Eylül ardından gelen tepkisel dalgalarla şekillenmekle birlikte özünde kro-
nolojik olarak daha eski ve karmaşık bir süreçtir. Bu bağlamda bu iki faktörün karşılıklı et-
kileşimini dikkate alarak yapılacak değerlendirmeler önem taşımaktadır. 

Örneğin rapor boyunca önemini vurguladığımız Amerikalı Müslüman kimliğinin dışlayıcı 
ya da yukarıdan bakan bir kimliğe bürünerek Amerikan biricikliği çerçevesinde sıkıntılı 
bir zemine çekilme riski bu bağlamda değerlendirilmelidir. Örneğin, bugün ortalama Ame-
rikan lise ve üniversite öğrencisine devamlı dış dünyayla bağlantılı olmaları, kendilerini 
saf Amerikan bir tecrübeyle kısıtlı tutmamaları salık verilirken, bazı Amerikalı Müslüman 
kuruluşların Amerikalı Müslüman kimliğini yerleştirmek adına gençlere Amerika’yı önce-
lemelerini salık vermeleri bu ülkenin gelecek nesil Müslümanları için sorunlu bir söylem 
olarak gelişmektedir. 

Camiler, eğitim kurumları ve Amerika’daki Türk toplumunun dinamiklerine bakacak olan 
son bölümümüze geçmeden önce İslamofobi’nin ABD’deki tezahürlerine ve siyasi süreç-
lere bakmak, bir sonraki bölümde karşımıza çıkacak konular hakkında fikir verici olacak-
tır. 11 Eylül öncesinde de karşımıza çıkan İslamofobi 2001 yılını takiben daha organize, 
güçlü bir finansal kapasiteye sahip ve uluslararası anlamda İslamofobi’nin düşünsel altya-
pısını besleyen bir faktör olarak öne çıkmıştır. Bilhassa internet ortamında etkili olan3 bu 
İslamofobik ağ refleksel ve kısa süreli bir fenomen olmaktan ziyade kendi içinde tutarlılık 

3  Bakınız, http://www.muslimadvocates.org/wp-content/uploads/Click-Here-to-End-Hate.pdf 



VI. 11 EYLÜL VE SONRASI: KRİZ VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ

51

gösteren ve yabancı düşmanlığından, ırkçılığa kadar birçok alanda karşılık bulan bir şe-
kilde gelişim göstermiştir. Her ne kadar Amerika’daki İslamofobi noktasında alarmist bir 
pozisyon almak yersiz olsa da, günlük hayatın farklı yönlerinde kendini gösteren, havayo-
lu ulaşımından okullardaki müfredata, buradan eyalet bazındaki yasama süreçlerine, Şe-
riat etrafında oluşturulan bir öcüye ve yer yer ulusal bazdaki siyasi süreçlere kadar etki 
gösteren İslamofobi hakkında 2000’li yılların sonunda önemli çalışmalar yapılmıştır. Bu 
çalışmada referans verdiğimiz Pew ve Gallup anketleri İslam hakkındaki yanlış anlama-
lara işaret etmekle birlikte dini gruplar arasında da yer bulan önyargılara karşı Amerikalı 
Müslümanların kimlik bazında sorun bildirmekten ziyade ayrımcılıkla karşı karşıya kaldık-
larını belirttiklerini ortaya koymaktadır. Öte yandan 2011 yılında Obama yönetimine ya-
kın araştırma kuruluşlarından Center for American Progress’in yayınladığı “Fear Inc.: The 
Roots of the Islamophobia Network in America” adlı rapor4 İslamofobik çevrelerin çalış-
malarına yaklaşık 40 milyon dolarlık devasa bir bütçe yatırdıklarını, bu network içinde yer 
alan bazı isimlerin siyasi arenada da etki sahibi olduklarını ortaya koymuştur. Keza 2011 
yılında Temsilciler Meclisi İç güvenlik Komitesi başkanı New York Temsilcisi Peter King’in 
Amerikalı Müslümanlar arasındaki radikalizmi inceleme adına oluşturduğu oturumlar da 
bu şebeke içinde yer alan birçok ismin boy gösterdiği toplantılar haline gelmiş, bu otu-
rumlar gerek Müslümanlar tarafından, gerekse sağduyulu birçok kesim tarafından eleşti-
rilmiştir. 2006 yılında Minnesota’da Keith Ellison ve 2008’de Indiana’dan Andre Carson’un 
Temsilciler Meclisi’ne seçilmesiyle Kongre’de iki adet Müslüman temsilci olması diğer dini 
toplumların Kongre’deki temsil oranlarının oldukça uzağında kalındığının bir işaretidir.5 
Öyle ki, Başkan Obama hakkındaki Müslüman olduğu yönündeki haberlerin bir siyasi de-
zavantaja dönüşmesi, keza, Müslüman toplumla ilişkiler noktasında Beyaz Saray ve Dışiş-
leri Bakanlığı’nda yeni birimler oluşturan ve Bush dönemine kıyasla daha sorunsuz isim-
leri bu pozisyonlara atayan Obama’nın seçim kampanyalarında Müslüman kuruluşların 
tüm taleplerine rağmen Amerika’da bir camiyi ziyaret etmemesi İslamofobik çevrelerin 
dolaylı etkisiyle açıklanabilir. 200’li yıllar boyunca gösterilen gayretlere ve Müslümanların 
oy kullanmaya çağrılmalarına karşın Amerikan Müslümanları aynı zamanda oy kullanma 
eğilimleri ve seçmen kaydı yaptırmada diğer dini grupların oldukça gerisinde kalmakta-
dır. Bunda, son yıllarda geçerliliği zayıflamış olsa da, bir dönem ülkenin siyasi arenasında 

4 Bakınız, http://www.americanprogress.org/wp-content/uploads/issues/2011/08/pdf/islamophobia.pdf 
5  Amerikan Müslümanlarının nüfustaki oranlarıyla temsil oranları birbirine yakın gözükse de ulusal tartışmaların 

odağında yer almaları bu temsil sorununa işaret etmektedir. Protestan ve Katolik nüfuslarda oransal gözüken tem-
sil Musevi ve Mormon toplumlarında yüksek gözükmektedir. Bir önceki Kongre oranları için bakınız, http://www.
pewforum.org/2011/01/05/faith-on-the-hill-the-religious-composition-of-the-112th-congress/ 
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katılmanın Şer‘an doğru olmadığı yönündeki görüş yanında sosyo-ekonomik faktörler ve 
marjinal etki algısı etkili olmuştur.

Benzer şekilde 2010 ve 2011 yılında Amerika çapında Şeriat korkusu kampanyası bağla-
mında bir Şeriat karşıtı yasama çalışması başlamış olması kaygı verici bir gelişme olarak 
kayıtlara geçmiştir. CAIR’in Fear Inc. Raporunu takiben yayınlamaya başladığı İslam karşıtı 
yasama çalışmalarını ve İslamofobik çevrelerin gayretlerini kayıt altına aldığı raporu, Ok-
lahoma, Louisiana, Arizona, Kansas, South Dakota ve Tennessee dâhil olmak üzere top-
lam 6 eyalette Şeriat karşıtlığı temelinde unsurlar içeren kanunların yasalaştığını belirt-
mektedir.6 

Bu arkaplana çerçevesinde Amerika’da İslamofobi’nin ve güvenlikçi yaklaşımların bir di-
ğer yansımasının Amerikan hapishanelerindeki Müslümanları etkilediğini belirtmek müm-
kündür. Daha önce bahsettiğimiz gibi hapishanelerdeki Müslümanların yer yer ayrımcılıkla 
karşılaştıkları, FBI’in Müslüman toplumu içinde çalıştırdığı ajanların bir kısmının hapisha-
nelerden devşirilmiş olması ve bunun cezalarını çekip topluma geri karışmaya çalışan bir-
çok Müslüman için cami ve organizasyonlarda önyargılara yol açması, hapishanelerde gö-
rev yapan dini görevlilerin yer yer sorunlarla karşılaşması da önemli sorunlar olarak öne 
çıkmaktadır. 

6  Bakınız, CAIR, “Legislating Fear: Islamophobia and its Impact in the United States,” 2013; http://vc-cair-ok.s3.ama-
zonaws.com/files/2013-09-17-16/legislatingfearreport.pdf 
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VII.  AMERİKA’DA CAMİLER, İMAMLAR 
VE DİN HİZMETLERİ

Raporun ilk bölümünde tarihi perspektif altında tartıştığımız üzere Amerika’da camiler 
çok fonksiyonlu, yer yer mahalli toplanma alanları ve kültürel/etnik merkezler olarak ge-
lişmiş kurumlardır. Bu, Amerikan dini cemaatlerinin genelinde de görüldüğü gibi camileri 
sıklıkla Amerikan Müslümanlarının hayatlarının merkezine yerleştirmiştir. Öte yandan bazı 
çalışmalarda ifade edildiği üzere Amerika’daki toplam Müslüman nüfusu içinde camiye 
giden ve günlük dini vecibelerini yerine getirenlerin oranının %40-50 arasında kalması 
cami odaklı değerlendirmelerin değerine karşın ulaşılması gerek nüfusun azımsanmaya-
cak oranda olduğuna işaret etmektedir. Amerika’daki camilerin karşı karşıya kaldığı birçok 
sorundan bahsetmek ve bunların hepsi hakkında ayrıntılı değerlendirmelerde bulunmak 
mümkündür. Bu sorunlardan bazılarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: Camilerin 
sağladığı hizmetlerin yetersizliği, kullanım alanları, kadın ve çocukların camilerdeki yeri1, 
camilerde siyasetin yer alıp almayacağı, gençlere dönük programların cami çatısı altında 
fakat kültürel olarak anlamlı bir şekilde nasıl geliştirileceği, imamların eğitimi, maaşları, 
cenaze hizmetlerinin sağlanmasındaki lojistik sorunlar, Amerika’daki camilerin halen et-
nik kümelenme sorununu tam olarak aşamamış olmaları, sosyo-ekonomik uçurumun ve 
sosyal mobilizasyonun bazı camilerin cemaat sıkıntısı çekmesine yol açması, camilerdeki 
okullardaki eğitimin içerik ve kalitesi, farklı kültürel kodlara sahip cemaat mensuplarının 
cami yönetimlerinde kaosa neden olması, birçok farklı nedenle camilerden uzaklaşan ve 
kendilerinin camilerde yer bulamadığını belirten ve yeni yayınlanan bir belgesel-filmle 
‘unmosqued’ olarak adlandırılan insanların yaşadığı sıkıntılar2 ve bu trendin tartışmasın-
da öne çıkan remosqued/be-mosqued tartışması, önceki bölümde ele aldığımız Amerikan 

1  Bu konuya eğilen ve oldukça hararetli bir tartışmaya neden olan bir çalışma için bakınız, http://sideentrance.tumb-
lr.com/ 

2  Bakınız, http://www.unmosquedfilm.com/ 
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devletinin güvenlikçi yaklaşımları ve İslamofobik saldırılar. Bu listeyi uzatmak mümkündür 
ve aşağıda bu sorunlardan bazılarına eğileceğiz. 

Bu tartışmaya geçmeden önce ise Amerika’daki camiler hakkında yapılmış tek çalışma ışı-
ğında bazı rakamlara bakmakta fayda vardır. Uzun yıllardan bu yana Amerika’daki camiler 
üzerine uzmanlaşan Dr. Ihsan Bagby’nin 1994, 2000 ve 2011 yılında yayınladığı raporlar3, 
özellikle diğer dini cemaatlerle karşılaştırmalar da içermesi bakımından önem taşımakta-
dır. Dr. Bagby’nin teslim ettiği üzere bu çalışmalar tüm camilere ve cami liderliğine ulaşa-
maması nedeniyle sahadaki gerçekliği tam anlamıyla yansıtmaktan uzak olsa da elimizde-
ki tek kapsamlı çalışma olması nedeniyle önemlidir. Bu raporlara göre camilerin kuruluş 
yıllarına göre en yüksek oran 1990-99 arasında görülmüş (%28), bu oran 2000-2009 yıl-
ları arasındaki 11 Eylül sonrası dönemde %24 olarak belirmiştir. Amerika’daki cami sayısı 
1994 yılında 962 olarak kaydedilmiş, bu rakam %26 oranında yükselerek 2000 yılında 
1209’a çıkmış, 2011 yılında %74’lük muazzam bir artışla 2106 cami olduğu belirlenmiş-
tir. 2011 yılı verilerine göre sırasıyla New York (257 cami), California (246 cami), ve Texas 
(166) en fazla camiye sahip ilk üç eyalet olarak sıralanmıştır. Vermont 1 cami, Hawaii ve 
Montana 2 cami sayısı ile en az camiye sahip eyaletler olmuşlardır. Şehir bazında New 
York City ve civarı, Los Angeles ve civarı ve Chicago ve civarı en fazla camiye sahip şe-
hirler olmuştur. Rapora göre 1994-2011 yılları arasında camilere katılım artmış, yine şe-
hirlerin civarında kurulan cami oranlarında da 2000 yılına kıyasla 12 puanlık bir artış gö-
rülmüştür. Camiye devam eden nüfus etnik arkaplana göre oranlandığında 2011 yılında 
Güney Asya kökenli Müslümanlar %33 oranla ilk sırada yer almış, bunu %27 ile Arap kö-
kenliler ve %24 ile siyahi Amerikalılar izlemiştir. Bu bağlamda en dikkate değer artış So-
mali ve Senegal gibi ülkelerden gelen yoğun göç nedeniyle Sahara kökenli Afrikalılarda 
görülmüş, bu kökenin 2000 yılında %3 olan oranı 2011’de %9’a çıkmıştır. Türklerin cami 
cemaati içindeki oranı 2000 ve 2011 yılında %1 olarak kaydedilmiştir.  Camilerdeki bas-
kın etnik kökenlere baktığımızda Amerika’daki camilerin %26’sının Güney Asya ağırlıklı 
cemaate sahip olduğu, Arapların %17, siyahi Amerikalıların ise %23’lük bir oranda olduk-
ları görülmektedir. Öte yandan yıllara kıyasla bakıldığında siyahi Amerikalıların yoğunlukta 
olduğu cami oranında düşüş görüldüğü (1994-%29, 2000-%27, 2011-%23), Arap ve Gü-
ney Asyalı Müslümanların eşit şekilde cemaati oluşturduğu camilerin oranının 1994’teki 

3  Bakınız,Ihsan Bagby, “The American Mosque 2011: Basic Characteristics of the American Mosque; Attitudes of 
Mosque Leaders,” CAIR, 2011; http://faithcommunitiestoday.org/sites/faithcommunitiestoday.org/files/The%20
American%20Mosque%202011%20web.pdf ve http://www.cair.com/images/pdf/The-American-Mosque-2011-
part-2.pdf  ; 2000 raporu için bakınız, http://www.cair.com/images/pdf/The-American-mosque-2001.pdf; 1994 
raporu için bakınız, http://faithcommunitiestoday.org/sites/faithcommunitiestoday.org/files/1994%20Masjid%20
Survey%20Results.pdf . Bu kısımdaki rakamlar bu raporlardan elde edilmiştir.
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%10’luk orandan 2000 ve 2011’de %16’ya çıktığı, cemaat içinde %30 oranında farklı 
kökenlerin bulunduğu camilerin oranında da keskin bir artışla 1994’teki %11’den 2000 
yılında %14’e, 2011 yılında ise %19’a çıktığı görülmüştür. Bu rakamlar Amerikan Müs-
lümanları arasında etnik farklılıkların giderilmesine ilişkin tartışmalar noktasında da fikir 
vermekte olsa da halen bazı camilerin bölgesel ve ülkesel köken bazında ayrıştıkları, yer 
yer dil bariyerinin önemli rol oynadığı akılda tutulmalıdır. Bunun genç nesiller üzerindeki 
etkisi de toplum liderlerinin üzerinde düşünmek zorunda oldukları bir başka sorun olarak 
öne çıkmıştır. Son olarak, Şii camilerinin Amerika genelindeki oranının %7 olduğunu ve 
yaklaşık %37’sinin Batı eyaletlerinde, özellikle California’da olduğunu not etmek gerekir. 

Bu bağlamda yukarıda sıraladığımız sorunlu/tartışmalı alanlardan bir kısmına baktığımızda 
Amerika’daki eşitsizliğin camilerin yapılanması, mali durumları, imamların görev ve so-
rumlulukları gibi konularda kendini hissettirdiğini görüyoruz. Mimari açıdan cami olarak 
hizmet vermek üzere inşa edilmiş devasa yapılardan, klise ya da depo gibi binaların satın 
alınması veya kiralanmasına, buradan storefront dediğimiz dükkân niteliğindeki camile-
re kadar farklılık gösteren bir yelpazeye baktığımızı akılda tutarak; camilerin sağladıkları 
hizmetlere kıyasla Amerika’daki ortalama bir klise ya da havraya göre oldukça kısıtlı ele-
man ve profesyonelleşmeye sahip olduğunu belirtmek gerekir. İmamların sıklıkla gençlik 
programlarını yönetmekten, yer yer temizlik görevlerine kadar birçok rolü tek başlarına 
yerine getirdikleri, diğer dinlerin din adamlarına kıyasla birçok imamın komik olarak ta-
nımlanacak maaşlarla çalıştıkları Amerikalı Müslümanlar arasında bilinen bir durumdur. 

Durumun vahameti Amerika genelinde hizmet veren imamların sadece %44’ünün tam 
zamanlı ve maaşlı olarak görev yaptıklarını göz önüne aldığımızda anlaşılabilir. Daha önce 
bahsettiğimiz üzere sayıları oldukça az olan Amerika doğumlu ve klasik İslami ilimleri ça-
lışmış imamlara olan talebin artmasıyla birlikte özellikle mali gücü yüksek olan camiler 
bu tür imamları bünyelerine katmak için bir yarışa4 giriyor olsalar ve bu imamlar yer yer 
70-100 bin dolarlık yıllık maaşlarla çalışıyor olsalar dahi büyük çoğunlukla Amerika’daki 
imamların Musevi ve Hristiyan din görevlilerine kıyasla maaşları muazzam ölçüde düşük-
tür. Birçok caminin tam zamanlı bir imam olmadan devam etmesinin bir diğer nedeni ise 
imam olabilecek kapasitede dini eğitim almış kişilerin düşük maaşlar, yüksek iş yükü, cami 
yönetimlerinin imamlara dönük yaklaşımları gibi faktörler nedeniyle imamlığı Amerikan 
ekonomik ve sosyal şartlarında geçerli bir kariyer olarak görmemelerinde yatmaktadır. 

4  Bakınız, http://wwrn.org/articles/40799/ 
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Yukarıda bahsettiğimiz “Unmosqued” trendi her ne kadar içinde camilere bir tüketici gibi 
yaklaşma gibi oldukça sorunlu yönler barındırsa da özellikle Amerika doğumlu birçok ima-
mın – Amerika’daki imamlar arasında Amerika doğumlu olanlar azınlıktadır; imamların 
%68’i Amerika dışında doğmuştur ve bu oran tam zamanlı ve maaşlı çalışan imamlarda 
%88’dir – dikkat çektiği bir konu olmuştur. Bu isimlerden bazıları bu hareketin sorunlu 
yönlerini kabul etmekle ve bunlara karşı uyarılarda bulunmakla birlikte bu fenomenin in-
celenmesi gerektiğinde hemfikirlerdir. Bu çerçevede daha çok tasavvuf kökenli grupların 
öncelik ettikleri üçüncü ya da alternatif alan olarak adlandırılan ve bir şekilde camilerle 
bağlantıları kopmuş insanlara ve yeni mühtedilere dini bir bağ sağlamayı amaçlayan ku-
rumların sayısının son yıllarda artmaya başladığı da dikkate alınmalıdır.  Bu bağlamda Ins-
titute for Social Policy and Understanding5 isimli Amerikalı Müslüman araştırma kuruluşu 
camilerin hizmetleri, camilerde karşılaşılan sorunlar ve bunların olumlu örneklerden yola 
çıkılarak nasıl çözülebileceği noktasında bir çalışma yapmaya hazırlanmaktadır. 

Aşağıdaki eğitimle ilgili bölümde camilerin imam sıkıntısı, kültürel kodlar gibi Amerika’da-
ki cami tartışmasının farklı yönlerine ayrıca değinilecektir.

5  www.ispu.org 
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Raporumuzun ilk bölümündeki tarihi bölümde ele aldığımız üzere Amerika’ya Türk göçü, 
Osmanlı’nın son dönemlerinden itibaren başlamıştır. 1899-1910 arasında Amerika’ya et-
nik kökeni Türk olarak gruplanan 13 bine yakın kişi gelmiş, bunların bir kısmı yine daha 
önce ele aldığımız gibi geri dönmüşlerdir. Bu dönemin Türk tanımının genişliği nedeniyle 
elimizde güvenilir bir veri bulunmamaktadır. Öte yandan ikinci dünya savaşı sonrasında 
Türkiye’den Amerika’ya göç artış göstermiş, bir kısım öğrenci, bir kısım ekonomik işçiyle 
birlikte 1960 nüfus sayımında yaklaşık 52 bin Türkiye doğumlu birey ortaya çıkmış, bu 
rakam 1970’de 48 bine düştükten sonra 1980’de 52 bin, ve 1990’da 55 bin olarak kayıt 
edilmiştir.1

 2000 sayımında 137 bin olan bu rakam, 2010 yılında daha da artarak 187 bine çıkmıştır. 
Öte yandan Amerikalı Türk organizasyonları bu rakamın gerçekte 300 ila 400 bin arasın-
da olduğunu savunmakta, Dışişleri Bakanlığı ise 300 bin rakamından hareket etmektedir. 
2010 yılı verilerine göre coğrafi olarak Türklerin %36’sı Kuzeydoğu eyaletlerinde, %31’i 
Güney eyaletlerinde, %20’si Amerika’nın Batı eyaletlerinde ve %12’si Orta-Batı eyalet-
lerinde yaşamaktadır.2 Türk-Amerikan ilişkilerinin Soğuk Savaş dinamikleri etrafında şe-
killenmesiyle oluşan eğitim programları, New Jersey, New York ve Massachusetts’in bel-
li bölgelerinde zanaatkârlık temelinde Türkiye’den getirilen bireyler ve bazı endüstriyel 
bölgelerdeki çalışanlar ilk dönem göçlerinin temel nedeni iken, 1990’lı yıllardan sonra 
görülen artış temelinde eğitim amacıyla ve kalifiye işgücü bağlamında Amerika’ya gelen, 
ya da yeşil kart sisteminden faydalananlardan oluşmaktadır. Bu bağlamda daha önce ele 
aldığımız gibi Amerika’daki Türklerin entegrasyon süreçleri yer yer ırk faktöründeki avan-
tajlar, yer yer eğitim düzeyi nedeniyle farklılıklar göstermiştir. 

1  GhaneaBassiri, s.294.
2  Bakınız http://www.census.gov/compendia/statab/2012/tables/12s0052.pdf 
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Amerika’daki Türklerin entegrasyon süreçleri, dini organizasyonları, kimlik yapılanmaları, 
birinci, ikinci ve üçüncü nesil mensupları hakkında akademik ya da popüler kaynakların 
azlığı önemli bir handikap oluşturmaktadır. Bu konuda erken 1900’lü yıllar ve öncesine 
dair tarihi bilgilere ulaşmak mümkün olsa da 1950’li yılların sonrasına ilişkin bilgiler ge-
nelde anektodal kalmaktadır. Bu bağlamda Amerika’daki Türklerin önemli bir çoğunluğu-
nun entegrasyon süreçleri noktasında kayıtlı bilgilere ulaşmak zor gözükmektedir. 

ABD’deki ATAA gibi organizasyonların uzun süre dini hassasiyetleri baskın olmayan Türk-
ler tarafından yönetilmiş olması Amerika’daki Türkler arasında İslami kimliğin fazla baskın 
olmadığı izlenimi verse de birçok önde gelen Amerikalı Müslüman kuruluşunda Türklerin 
varlığından bahsetmek mümkündür. Illinois şehrinde mukim bir fizikçi olan Erdoğan Gür-
men, MSA ve ISNA’nın kuruluş süreçlerinde aktif olarak yer almış ve ulusal çapta tanınan 
bir isimdir. Keza 1980’lerin sonunda Texas eyaletinin Dallas şehrine göçen ilahiyat hocası 
Profesör Yusuf Ziya Kavakçı Amerikan Müslümanları arasında bilinen bir isim olagelmiştir. 
California eyaletinde İslami okulların en erken kurucularından ve yöneticilerinden olan 
Necva Özgür bugün ülke çapında bilinen ve ISNA’nın Eğitim Forumları’nda ilgiyle takip 
edilen bir kişidir. Keza İslami eğitiminin önemli bir kısmını Türkiye’de tamamlamış olan si-
yahi Amerikalı imamlardan Imam Khalil Abdur-Rashid Türkiye bağını sürdüren isimlerden-
dir. Zakat Foundation’dan Halil Demir ve Murat Köse, geniş Müslüman çevrede bilinmek-
tedir. ISNA’nın eski Genel Sekreteri Safa Zarzour’un Zakat Foundation’un başına geçmesi 
bu profili daha da artırmıştır. Bunun yanısıra aşağıda ele alacağımız organize ve organize 
olmayan akımlara bağlı birçok camii bulundukları bölgelerde Müslüman nüfusuyla bağla-
rın kurulmasına yardımcı olmaktadır. New York’taki Iqra Mescidi ve Massachusetts’in Met-
huen şehrindeki Selimiye Camii bu sürecin örnekleri arasındadır. Bunun yanısıra Cerrahi 
dergâhının New York ve California’daki şubeleri, birçok diğer tasavvuf ekolünün Türkiye 
ile bağını devam ettiren kesimleri Amerikalı Müslümanlar arasında bilinmektedir. 

Bu bağlamda yerlileşme süreçleri, entegrasyon ve dinle ilişkileri bağlamındaki Ameri-
ka’daki Türk nüfusun yer yer ana akım Müslüman göçmenlere yaklaştığı, yer yer ise bu 
trend dışında dini kimliklerini yitirdiklerini söylemek mümkündür. Bu yüzden, Diyanet İş-
leri Başkanlığı’nın ABD’deki çalışmalarının bir kolunun bu yabancılaşmış, ya da geçici öğ-
renci olarak bulunan kesimlere ulaşma noktasında olması önem taşımaktadır.

Öte yandan ABD içinde Türkiye temelli bazı yapılanmalarının da bulunduğunu not etmek 
gerekir. Bunlar arasında Süleyman Tunahan’ın öğrencilerinin öncülük ettiği Amerikan 
Müslümanlar Birliği ile hizmet hareketi olarak adlandırılan grubu zikretmek gerekir. Ame-



VIII. AMERİKA’DA TÜRKLER: ENTEGRASYON VE DİNSEL ORGANIZASYON SÜREÇLERİ

59

rikan Müslümanlar Birliği Pratik din hizmetleri ve dini eğitim alanınındaki çalısmalarıyla 
öne çıkarken, hizmet grubu dinler arası diyalog ve okul çalışmalarına yoğunlaşmışlardır. 

Öte yandan bu kurumların cami ve mescitlerinde İngilizce ve Türkçe’nin genelde birlikte 
kullanılması, kurumsal kimliklerin daha çok Türkiye baskın bir şekilde gelişmesi kendine 
has dinamiklere de yol açmaktadır. Bir yandan kültürel edinim bağlamında ikinci ve üçün-
cü nesillerin ihtiyaç duyduğu bir hizmetin karşılanması bağlamında bu faaliyetler önem 
taşısa da, yukarıda ele aldığımız kuşaksal dinamiklerin ve İslam’ın Amerika’da yerlileşmesi 
noktasında Amerika’da din hizmeti veren Türk kuruluşlarının farklı bir perspektife geçiş 
yapabilmeleri önem taşımaktadır. 11 Eylül sürecinde Müslüman nüfusun tümüyle birlik-
te sıkıntı çeken ve bu sürecin ardından yerel koalisyonlara aynı şekilde önem veren bu 
iki hareketin bir yandan zaman zaman faaliyetlerinin sorunsallaştırıldığı da gözden kaçı-
rılmamalıdır.  

Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı’mızın Amerika’da görev yapan mensuplarının da 
faaliyet raporlarında görüleceği gibi hızla büyüyen bir nüfusa hizmet götürme sürecin-
de doğal sorunlarla karşılaşmaları mümkündür. Eğitim düzeyi, coğrafi dağılmışlık, kültü-
rel asimilasyon endişesi ya da total asimilasyon gibi faktörler çerçevesinde gelişen bu 
konular noktasında Amerika’da kontrollü ve gelenekle bağını koparmamış bir yerlileşme 
sürecinin doğallaştırılması önem taşımaktadır. Bu sürecin özellikle entegrasyon, asimilas-
yon vb. faktörler ışığında Diyanet’in geliştirdiği muazzam tecrübeden faydalanması önem 
taşıyacaktır. Yukarıda ele aldığımız birçok Amerikalı Müslüman grup ve organizasyon dış 
bağ noktasındaki hassasiyetlerine rağmen Türkiye ile siyasi, ekonomik, seyahat vb. bir-
çok konuda yakın ilişkiler geliştirmiş olmaları nedeniyle işbirliği noktasında bu çerçeve-
nin de vurgulanmasıyla daha olumlu bir noktaya gelebileceklerdir. Amerika’daki Türk nü-
fusun ICNA, ISNA, CAIR ve MPAC gibi kurumların faaliyet ve programlarına katılmalarının 
sağlanması da Maryland’deki Merkez çerçevesinde ele alınabilecek faaliyet havuzunun 
içinde düşünülebilir. 
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Amerika’da eğitim alanında Müslümanların faaliyetleri ve karşı karşıya oldukları meydan 
okumalara baktığımızda kıtada İslam’ın gelişmesi sürecinde karşılaşılan birçok sorunda 
ve kritik eşikte eğitim alanındaki gelişmelerin öne çıktığını görüyoruz. Gerek kurumsal 
tecrübeler gerekse ülkedeki diğer dini azınlıkların geçmişi eğitim alanındaki gelişmelerin 
Amerika’da İslam’ın yerleşmesi ve yerelleşmesi sürecinde önemli rol oynayacağına işaret 
ediyor. 

1900’lü yılların ikinci yarısından bu yana ilk başta amatör seviyede ve daha çok göçmen 
perspektifinde şekillenen eğitim çabaları İslami ilk ve orta öğretim kurumlarından, bi-
reysel ya da din adamı kapasitesinde eğitime yoğunlaşan medrese/hıfz programı/Arapça 
eğitimi veren enstitülere, buralardan Amerika dışındaki dini eğitim merkezlerine giden 
Amerikalıların sayısının artmasına, yükseköğretim alanında sayıları artmaya devam eden 
profesyonel programlar ve İslami üniversitelerin yeşermesine ve seküler üniversitelerdeki 
İslami ilimler programlarının rolüne kadar birçok alanı kapsamaktadır. 

Özellikle 1970’li yıllardan sonra ülkedeki kalıcılık anlayışının göçmenler arasında yerleş-
meye başlaması ilk dönem camilerinin yarı amatör imamlarının kademeli olarak Müs-
lüman dünyadan davet edilen tam zamanlı imamlarla yer değiştirmesi sürecine sahne 
olmuş, bu dönemde İmam W.D. Muhammed’in eski NoI’ı Ehl-i Sünnet İslami anlayışa ge-
tirmesi yüzbinlerce siyahi Müslümanın dini eğitim almasını elzem kılmış ve imam/eğitmen 
açığını daha da kritik bir hale getirmiştir. Bu dönemde yavaş yavaş erken dönem göçmen-
leri ve siyahi Müslümanlar arasında Amerika dışındaki eğitim merkezlerine gidişin yaşan-
dığını görüyoruz. Bu süreçte yer yer etnik arkaplanla da ilişkili olmak üzere Mısır’daki El 
Ezher, Medine’deki Medine İslam Üniversitesi, Pakistan ve Hindistan’daki bilhassa Duyu-
bendi medreselerine kısmen dış sponsorlukla, kısmen cemaatlerin finansal yardımıyla öğ-
renci akışının yaşandığını, bu trendin 1990’larda hız kazanarak bugün de halen sürdüğü-
nü görüyoruz. 
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Bu bağlamda Arapça öğrenmek, lisans eğitimi ve icazet almak, yer yer kısa süre lokal 
alimlerle çalışmak gibi amaçların Amerikalı öğrencileri Mısır, Suudi Arabistan ve Hint-Pa-
kistan yarımadasındaki merkezlerin yanısıra Suriye ve Ürdün’de, Moritanya ve Mali’ye, 
Libya ve Yemen’den zaman zaman Türkiye’ye yönlendirmesi ABD’deki Müslümanların ve 
kurumsallaşma çabalarının artmasının bir sonucudur.1 Bu süreçte devam eden göç dal-
galarında İslam coğrafyasının farklı bölgelerinde İslami ilimleri çalışmış insanların ülkeye 
gelişi de bu sürece katkı sağlamıştır. 

Öte yandan özellikle 1990’lı yılların sonu ve 2000’li yıllar ABD içindeki eğitim çalışmala-
rının hız kazanmasına neden olmuştur. Bunun bir nedeni daha önce İslam ülkelerindeki 
medrese eğitimini bitiren Amerikalı Müslüman alimlerin ülkeye geri dönerek lokal bazda-
ki eğitim faaliyetlerine hız vermesinde, bir diğer faktör ise 11 Eylül sonrasının Amerika-
lı bir İslam yorumu ve yerlileşme gerektirdiği fikrinin yaygınlaşmasıyla Amerika doğumlu 
imam ve eğitmenlere duyulan ihtiyacın artmasında yatmaktadır. Keza, mühtediler örne-
ğinde 1990’lı yıllarda Amerika’da Müslüman olarak yaşamanın mümkün olmadığı ve İs-
lam’ı öğrenmenin en iyi Müslüman ülkelerde olabileceği söylemi de birçok mühtedinin 
İslam coğrafyasına göçmesine neden olmuş, bunlardan bir kısmı bu ülkelerdeki sosyal ve 
kültürel şartlara uyum sağlayamazken bir kısmı çalışmalarında ilerlemiş ve ABD’ye döne-
rek tebliğ ve eğitim çalışmalarında önemli roller oynamaya başlamışlardır.  Bu bağlamda 
son dönemde bilhassa dikkat çeken bir trend Yemen’in Tarim şehrinde el-Ba’levi tasavvufi 
geleneğinin klasik İslami ilimler ve tasavvuf merkezli eğitimi birleştirdiği Dar Al Mustafa 
medresesinde eğitim gören mühtedilerin sayısındaki artıştır. 

Eğitim alanında tüm diğer göçmen gruplar gibi seküler ve tıp, hukuk, mühendislik gibi 
alanlara önem veren Amerikalı Müslüman göçmenlerin çocuklarının daha çok bu alanla-
ra yoğunlaştıkları ve birinci nesille birlikte ikinci ve üçüncü nesil Amerikalıların diğer dini 
gruplara kıyasla en eğitimli gruplardan biri olduğunu çalışmalar ortaya koymaktadır. Öte 
yandan daha önce de ele aldığımız gibi imamlık gibi mesleklerin taşıdığı birçok dezavan-
taj zamanla alternatif ve daha kısa süreli programların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu 
minvalde özellikle Arapça çalışmaları ve İslami seminerler yaygınlaşmış ve yerel bazda ça-
lışmalar artmıştır. Camilerdeki hafta sonu programlarının temel İslami bilgiler noktasında 
oluşturduğu temelle birlikte camilerdeki programların artması zamanla yerel medrese ve 
enstitülerin artmasına neden olmuş, lise ve üniversite eğitimleri arasında altı aydan bir 
yıla kadar bu çalışmalara katılan öğrencilerin sayısında artış görülmüştür. Benzer şekilde 

1  Bu trendin Amerika dışında İslami ilimler çalışmaya giden bazı öğrenciler bazındaki verimli bir incelemesi için ba-
kınız, Zareena Grewal, Islam is a Foreign Country, op.cit.
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bu enstitü ve medreselerin bir kısmı popüler hatipleri aracılığıyla hafta sonu seminerle-
ri adı altında ülke çapında programlar düzenlemeye başlamışlardır. Profesyonel hayatta 
olup kısa süreli medrese ve hafta sonu seminer programlarına katılanların sayısında artış 
yaşandığı görülmektedir. Bir kısmının medrese ağları çerçevesinde uluslararası kolu olan 
bu programlar altında New Jersey merkezli ve geleneksel/sufi tandaslı Al-Madina Ensti-
tüsü, Shaykh Dr. Yasir Qadhi liderliğindeki muhafazakâr-gelenekçi Al Maghrib Enstitüsü, 
Amerikalılık perspektifini vurgulayan Boston merkezli Imam Suhaib Webb’in liderliğinde-
ki Ella Collins Enstitüsü, Dr. Sherman Jackson liderliğinde eğitim programları düzenleyen 
ve amaçlarından biri siyahi Amerikalılara ulaşmak olan American Learning Institute for 
Muslims (ALIM), Texas’ta faaliyet gösteren Arapça ve Kur’an çalışmaları merkezli Nouman 
Ali Khan’ın yönettiği Bayyinah Enstitüsü ve Shaykh Abdulnasir Jangda’nın liderliğindeki 
Qalam Institute bazı önde gelen örnekler olarak sıralanabilir. Daha özel bazda İslami ilim-
ler ve icazet çalışmaları noktasında birçok eyalette İslam dünyasından gelen alimlerin ba-
ğımsız olarak eğitim verdikleri öğrencilerin yanısıra özellikle Hint Altkıtasındaki Duyubend 
medreselerinin devamı olan New York eyaletinin Buffalo şehrindeki Darul Uloom al Ma-
dina, New York City’deki Darul Uloom New York, Chicago yakınlarındaki Darul Hikmah ve 
Darul Qasim özellikle dikkat çekmektedir. Bugün Amerika doğumlu alimlerin yönetimin-
de olan bu kurumlar zaman zaman Amerikalı öğrencilerin ileri seviyedeki çalışmalarına 
yurtdışındaki önemli merkezlerde ve önde gelen alimlerle devam etmelerinin de önünü 
açmaktadırlar.

Öte yandan formel bazda eğitim konusunda diğer dini gelenekler aksine yüksek eğitim 
konusunda nispeten geri kalan Amerikalı Müslümanların İslami üniversiteler konusundaki 
çalışmaları da son yıllarda hız kazanmıştır. İslam Konferansı Örgütü’nün 1981 yılında dün-
yanın farklı ülkelerde kurduğu üniversitelere benzer şekilde Chicago’da aldığı bir binayla 
başlayan American Islamic College 1990’lı yıllar boyunca atıl kalmış, ancak 2010 yılında 
yeniden çalışmalarına başlamıştır. Moritanya ve Körfez’deki İslami çalışmaları ardından 
ABD’ye dönen Shaykh Hamza Yusuf’un liderliğinde California eyaletinin Hayward şehrinde 
1990’ların ortasından itibaren profili giderek artan Zaytuna Institute de 2004-2008 yıl-
ları arasında Shayk Zaid Shakir liderliğinde devam ettirdiği medrese eğitimini yine 2010 
yılında tam zamanlı bir dört yıllık üniversiteye çevirme kararı almıştır. Her iki kurum, ülke 
çapındaki farklı camilerde devam eden seminer programlarının aksine daha profesyonel 
ve Amerikan akademisi standartlarında bir eğitim vermeyi amaç edinmişlerdir. Bu bağ-
lamda özellikle Zaytuna kurucularının popülerliği sayesinde 2010 yılında başladığı liberal 
arts college çalışmasını sürdürmektedir. Bu kurumların ABD içindeki akademik denklik ve 
akreditasyon süreçleri devam etmektedir. 
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Bu tür kurumların Amerikan üniversitelerindeki İslami ilimler alanına2 sağlayacağı eleman 
katkısı özellikle önem taşımaktadır. Birçok Amerikalı Müslümanın dahi İslami çalışmalar-
la ancak üniversite düzeyindeki dersler sürecinde tanışmaları da bu lisans ve lisansüstü 
çalışmalardaki önemi artırmaktadır. İslami ilimler, tarih, sosyoloji gibi alanlarda dil ve ilmi 
derinlik sahibi akademisyenlerin artması yer yer sorunlu İslam anlayışlarının önünü açan 
perspektiflerin yerleşmesinin de önüne geçmesi için önem taşımaktadır. Benzer şekilde 
hastahaneler, hapishaneler, ordu, üniversiteler gibi kurumlarda yarı din adamı, yarı danış-
man bir pozisyonda faaliyet gösteren chaplaincy kurumunun önde gelen üreticileri ara-
sında Hristiyan kurumların olması ve Virginia merkezli International Institute for Islamic 
Thought (IIIT)’nin geliştirdiği program dışındaki alternatiflerin henüz yerleşmemiş olması 
da Amerikan Müslümanlarının kendi dini liderlerini yetiştirmeleri gerektiği yönündeki al-
gıyı pekişmektedir. Bu alan, gerek kurumsal kapasite, gerek insan kaynağı açısından sahip 
olduğu kritik önem nedeniyle birçok yönden yukarıda ele alınan ilk ve ortaöğrenimdeki 
sorunların aşılmasıyla daha da gelişmeye açıktır. 

2  Bu konudaki bir çalışma için bakınız, Mumtaz Ahmed, Suleyman Nyang ve Zahd Bukhari (eds.),  Observing the Ob-
server: The State of Islamic Studies in American Universities, (Herndon, Va: IIIT, 2012); http://iiit.org/iiitftp/PDF’s/
Islamic-Studies.pdf 
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