
lukasıyla ara verildi. Tekrar Fransa'nın 
hakimiyetine giren Cibuti 1957-1967 yıl
ları arasında tedricen otonomi statüsü
ne geçti; 1977'de de bağımsızlığına ka
vuştu. 

Afrika'nın doğusunda bulunan diğer 
Fransız sömürgeleri Hint Okyanusu'nda
ki Reunion ve Madagaskar adalarıdır. ilk 
defa 1642'de Reunion'a çıkan ve 171 S' e 
kadar burada kalan Fransızlar. Napol
yon savaşları sonrasında geri gelip ko
lonilerini kurdular ( 1815). 1946 ·da sö
mürge statüsüne son verilen ada bu ta
rihten beri Fransa'nın deniz aşırı ilidir. 
Fransız sömürgeciliği Madagaskar'da ise 
resmen 1896 yılında başladı. 1947'de 
başlatılan bağımsızlık hareketinin şid

detle bastırılmasından sonra sömürge 
yönetimi tarafından buna alternatif ola
rak daha ılımlı bir milliyetçiliğe destek 
verildi. Ancak alınan önlemlerle bağım
sızlık arzusu dindirHemedi ve 1960 'ta 
cumhuriyet ilan edilmesiyle Fransız sö
mürge yönetimi son buldu. 

Fransa Hindistan'da da sömürge faali
yetlerine girmiş, fakat ingilizler'den ön
ce buradan geniş bir toprak parçası ko
parmayı düşünürken sadece birkaç ba
sit ticaret üssü ele geçirebilmiştir. Ön
ce bölgedeki diğer rakipiere göre geei
kilmiş olmakla birlikte 1664'te Doğu Hin
distan Şirketi (Campagne des lndes Orien
tales) kuruldu, arkasından da Süret ve 
Dekken'in doğu kıyılarına yerleşmeye ça
lışıldı. Ne var ki şirket buralarda tutu
namadı ve bölgedeki ilk sömürgeler Pon
dichery ile Chandernagar'dan ibaret kal
dı. 1756 yılında Avrupa'da patlak veren 
Yedi Yıl Savaşları, bunlar dahil Fransa'
nın ilk sömürgelerini kaybetmesine se
bep oldu ve 1763'te imzalanan Paris Ant
Iaşması uyarınca Hindistan, Kanada ve 
Louisiana· daki bütün topraklar ingiliz
ler' e bırakıldı. Bu tarihten sonra Doğu'
da yalnız Çin Hindi ile ilgilenen Fransa, 
özellikle 1858-1893 yılları arasında gi
riştiği askeri hareketler ve bazı yerli hü
kümdarların iç karışıklık ve çatışmalar 
yüzünden himayesine sığınmaları sonu
cu çeşitli imtiyazlar kazanarak bölgeye 
iyice yerleşti ve 194S'te bağımsızlıkları

nı kazandıkları halde bunu fiiliyata ge
çiremeyen Vietnam. Kamboçya ve Laos'
taki hakimiyetini 1954 yılına kadar sür
dürdü (bk. ASYA [Sömürgecilik Dönemi ve 

Bağımsızlık]) . Ancak 13 Mart- 7 Mayıs 

1954 günleri arasında cereyan eden ve 
Fransız kuwetlerinin General Vo Ngu
yen Giap kumandasındaki Vietnam or
dusu karşısında Fransa tarihinin en tra-

jik hezimetine uğradığı Dien Bien Phu 
Savaşı'ndan sonra Cenevre'de barış ant
Iaşması imzalamak ve bölgeyi tamamen 
terketmek zorunda kaldı. 
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V. ÜLKEDE İSlAMiYET 

Fransa'nın islamiyet'le tanışması VIII. 
yüzyılın başlarına rastlar. Zaragoza ' nın 

(Sarakusta) fethinden sonra Hür b. Ab
durrahman kumandasındaki islam or
dusu 717-718 yıllarında Pireneler'i aşa
rak Fransa topraklarına girdi. Hür b. Ab
durrahman'ın yerine geçen Semh b. Ma
lik de Fransa topraklarında ileri hareka
ta devam etti. Önce Septimania (Sebti
maniye) ve daha sonra müslümanlar için 
önemli bir askeri üs olan Narbonne'u 
(ArbOne) fetheden (720) Semh b. Malik 
ertesi yıl Aquitania düklüğünün başşeh
ri Toulouse'u kuşattı. Burada şiddetli 

bir mukavemetle karşılaşan Semh b. Ma
lik'in şehid edilmesi müslümanları zor 
durumda bıraktı. Ordunun sevk ve ida
resini ele alan Abdurrahman el-Gafikl 
Arbüne'ye geri dönmek mecburiyetinde 

FRANSA 

kaldı. 721 -726 yılları arasında gerçek
leştirilen seferler sonunda müslüman
lar hakimiyetlerini Rhône vadisi ve Lyon'a 
kadar genişlettiler. 732 yılında Borde
aux'yu yağmaladıktan sonra Paris'in 1 SO 
km. güneyindeki Tours şehrine yakla
şan Abdurrahman ei-Gafikl. Poitiers'nin 
20 km. kuzeydoğusunda daha sonraları 
müslümanların Belatüşşüheda adını ver
dikleri, bugün Moussais -la- Bataille de
nilen yerde Charles Martel kumanda
sındaki Frank kuwetleri tarafından mağ
lüp edildi. Bu savaşla islam ordularının 
kuzeye doğru ilerlemeleri engelienince 
fetihler diğer yönlerde devam etti. 734 
yılında Marsilya 'nın 1 00 km. kuzeyinde 
bulunan Avignon, dokuz yıl sonra da 
Lyon ele geçirildi; ancak bu şehirlerdeki 
hakimiyet uzun sürmedi. 793'te Pirene
ler'i tekrar geçen müslümanlar 846-869 
yılları arasında daha çok Güney Fransa 
sahillerine yöneldiler, Arles bölgesinde
ki Camorgue'da bir liman kurdular ve 
ArbQne şehrini fetihleri için bir üs ola
rak kullandılar. 891'den 97S'e kadar da 
Marsilya ile Nice arasında meydana ge
tirdikleri kolonileri ellerinde tuttular. X. 
yüzyılın başlarında müslümanların Fran
sa topraklarında kurdukları ve Alman 
imparatoru Otton tarafından yıkılan en 
içteki ticaret merkezleri, Alpler'in etek
lerinde yer alan Sisteron ve Embrun'a 
kadar çıkmıştı. Fransa sahillerine yöne
lik en son islam akınları Xl. yüzyılın baş
larında görülür. Bugün hala mevcudiye
tini sürdüren Jabal al-Qila (Cebelü'l-kal'a). 
Lascar ve Lascaris (el-Asker). Lehez (ei
Havz). Mascaras (Batı Cezayir'deki Maas
ker IMascaral şehir adından). Barbaresco 
(BerberT). Batharam (Beytülharam). Rama
tuelle (Rahmetullah) ve Almanar (ei -Me
nare) gibi Arapça yer isimleri Fransa'da
ki islam varlığının yaşayan tanıklarıdır. 

Ortaçağ Fransası, müslümanları fiili 
varlıklarının yanında ilmi yönleriyle de 
iyi tanıyordu. Bu tanımada teolog, filo
zof, şair ve ilim adamı Raymond Lulle 
(ö. 1315) başta olmak üzere ileri gelen 
bazı ispanya! papazların yakından ilgi
lendikleri ve eğitimini gördükleri islam 
ilimlerini Fransa'da yaymalarının büyük 
etkisi olmuştur. ibn Hazm'ın 1027'de 
yazdığı Tav~u '1- J:ıamdme, Pireneler'in 
Fransa tarafında kullanılan kaynak eser
ler arasında yer alıyordu. Müzik, felse
fe ve özellikle tıp alanlarında müslü
manların bıraktığı tesirler çok büyük
tür. Montpellier şehrini hala tıp saha
sında vazgeçilmez bir üniversite merke
zi yapan Endülüs tıp ilmidir. 
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Fransa'da görülen ikinci büyük müs
lüman dalgasını, XVI. yüzyılda ispanya! 
engizisyonundan kaçarak Fransa'ya sı

ğınan ve burada yerleşip Hıristiyanlığı 

kabul eden yaklaşık 1 00.000 kişi mey
dana getirmektedir. Bu müslümanlar 
yerli halka göre daha eğitimli ve daha 
kültürlü olduklarından Fransa'nın, Haçlı 
seferleri ve islam ülkelerine doğru geli
şen merkantilist ve siyasi yayılma hare
ketleri henüz başlamadan önce dahi is
lamiyet'in tesiri altında kalmış bir ülke 
olduğu söylenebilir. 

Fransa'nın müslümantarla olan sıkı 

ticari ve siyasi ilişkileri, özellikle Kanuni 
Sultan Süleyman ve ı. François'nın kur
dukları ittifak sırasında eşine az rastla
nır bir hıristiyan- islam iş birliği örneği 
teşkil etmiştir. ı. François'nın Charles 
Quint'e (V. Karl) karşı bir islam devletiy
le yaptığı ittifak, bir yerde Fransa 'nın 
bugüne kadar islam ülkeleriyle yürüt
tüğü ilişkilerin esasını oluşturur. 1536'
da Fransa 'ya verilen ahidname ile Os
manlı sınırları içinde dini, ticari ve hu
kuki sahalarda önemli imtiyazlar tanın
mış, böylece Fransız tüccar, misyoner ve 
diplamatları imparatorluğun en önemli 
merkezlerine yerleşerek müslümanları 
tanıma fırsatı bulmuşlardır. Napolyon'un 
Mısır' ı işgaliyle (ı 798) başlatılan islam ül
kelerine hakim olma siyaseti 1830'da 
Cezayir'de, daha sonra da diğer Mağrib 
ülkeleriyle Kara Afrika'da uygulamaya 
konulmuş ve bunun sonucunda Fransız 
pasaportu taşıyan müslüman nüfus ço
ğalmıştır. Müslüman sömürgeterin ba
ğımsızlıklarına kavuşmasından sonra ise 
bu yeni ülkelerle Fransa arasındaki or
ganik bağlar iktisadi. siyasi ve askeri iş 
birliğine dönüşmüş, bu durum bir yan
dan Fransa içinde müslüman cemaatte
rin doğmasına, öte yandan ll. Dünya Sa
vaşı'ndan sonra meydana gelen sanayi 
patlaması sebebiyle milyonlarca müs
l ümanın Fransa'yı önce çalışma ülkesi, 
sonra da vatan olarak seçmesine yol aç
mıştır. 

Bugün Fransa'da islam hüviyetiyle ya
şayan nüfusun çekirdeğini, 1870'li yıl

larda Kuzey Afrika'dan gelen ve eski Os
manlı tebaasından oldukları için "Tur
co" adıyla anılan ticaret erbabı teşkil 

etmektedir. Daha sonra işçilerle devam 
eden bu akın ı. Dünya Savaşı başında 
30-40.000 kişiye kadar yükselmiş, bu 
arada Fransız parlamentosuna ilk müs
lüman milletvekili de 1896 yılında Man
tarHer'den seçilmiştir. I. Dünya Savaşı'n
da hem cepheye sürmek, hem de cep-
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heye giden Fransız askerlerinin yerine 
fabrikalardaki işçi ihtiyacını karşılamak 
için önemli sayıda Mağribli Fransa'ya 
getirildi. Bu savaş sırasında Fransa 'nın 
sömürgelerden getirdiği insan sayısının 
800.000 ile 900.000 arasında olduğu ve 
bunların 125.000'ini Cezayirliler'in teş
kil ettiği sanılmaktadır. Bu müslüman
lardan 36.000 Mağribli ile (25 OOO'i Ce
zayirli) 30- 35.000 Senegaili cephede öl
dü; bugün Fransa'da 30.000'den fazla 
müslüman askerin mezarı bulunmakta
dır. Savaştan sonra şimdiki Fransız top
rakları üzerinde 120.000 müslüman var
dı. ll. Dünya Savaşı'na kadar önemli bir 
artış göstermeyen Kuzey Afrikalı göçü, 
savaş içinde yine asker ve işçi ihtiyacını 

karşılamak için yoğunlaştırıldı. Savaşın 
ardından endüstride italyan ve Polon
yalılar'ın yerini Cezayirli işçiler aldı. An
cak bu müslümanlar Fransızlar'la aynı 

haklara sahip değillerdi ve hem Fran
sa'da hem Cezayir'de ayrı idarelere bağ
lı bulunuyorlardı. Fransa ancak 1958'de 
C. de Gaulle 'ün, "Fransa'da tek bir ka
tegori insan yaşıyor" sözünden sonra Ce
zayir'le beraber 1 O milyonluk bir müs
lüman toplumuna sahip olduğunu res
men kabul etmiştir. 

Fransa, 1962 yılında Cezayir'in bağım
sızlığını elde etmesi üzerine bir anda 
yeni ve öncekilere göre çok daha fazla 
sayıda bir müslüman akınına uğradı. Da
ha çok, bağımsızlık savaşı sırasında Fran
sız ordusunda asker (harki) veya güven
lik güçlerine yardımcı milis olarak görev 
yapanlar, memurlar, milletvekilleri ve 
diğer iş birlikçiterden meydana gelen bu 
Cezayirliler aileleriyle beraber Fransa'ya 
sığındılar. Birçoğu kamplara yerleştiri

len ve şu anda 1 ,5 milyonluk bir cemaat 
teşkil ettikleri sanılan bu müslümanla
rın hala Fransız vatandaşlarının bütün 
haklarına yeterince ulaşabilmiş oldukla
rı söylenemez. ikinci nesil, bugün baba
larının Cezayir'e karşı taşıdığı ihanet, 
Fransa'ya karşı eziklik duygusundan kur
tularak Fransız toplumu içinde gerçek 
yerini almaya çalışmaktadır. Bu cemaat
lere, yeni doğan çocuklarla iltica ve çif
te vatandaşlık gibi yollardan Fransız uy
ruğuna giren müslümanları, özellikle ev
lilik yoluyla ve Rene Guenon (Abdülvahid 
Yahya), Louis Massignon. Muhammed Ha
midullah ve Roger Garaudy gibi müslü
man veya islamiyet hayranı aydınların 
tesirinde kalarak islam'ı seçen 100.000 
civarında Fransız mühtedisini de ilave et
mek gerekir. Yalnız bu sayılar dahi Fran
sa'da islamiyet'in, Protestanlık ve Ya-

hudilik'ten (her biri 700.000 kişi) çok da
ha önde gelen bir din durumunda oldu
ğunu göstermektedir. öte yandan müs
lümanların büyük bir kısmını Fransa'da 
işçi statüsünde bulunan yabancılar teş
kil etmekte ve ülkede 820.000 Cezayir
li, 450.000 Faslı, 240.000 Türk, 200.000 
Tunus! u, 1 00.000 civarında Kara Afrika
lı ve sayıları daha az miktarlarda olan 
Ortadoğulu ve iranlı müslüman bulun
maktadır. Bu rakamlar, Fransa'da top
lam 4 milyon civarında bir müslüman 
nüfusun yaşadığını ortaya koymaktadır. 
istatistik rakamlarının kesin olmayışı, 
nüfus sayımlarında laiklik sebebiyle ki
şilere dinlerinin sorulmamasından ve va
liliklerin tuttuğu kayıtlarda da sadece 
yabancı nüfusun belirtitip dinleriyle ilgili 
herhangi bir bilgiye yer verilmemesinden 
ileri gelmektedir. Müslümanların % 90'ı, 
endüstrinin yoğun olarak bulunduğu lle
de France (Paris ve civarı), Rhône-Alpes 
(Lyon ve civarı), Provence-Alpes-Côte
d'Azur (Marsilya ve civarı), N ord - Pas- de
Calais (Lille ve civarı), Alsace ve Lorraine 
bölgelerinde toplanmıştır; ayrıca kuzey
batıda Seine- Maritime (Normandiya) ilin
de ve Bordeaux'da da önemli miktarda 
müslüman yaşamaktadır. 

1973 petrol krizinden sonra diğer Av
rupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da 
da iktisadi büyüme bir anda durdu ve 
1974'ten itibaren yabancı işçi alma po
litikasına son verildi. Aynı zamanda müs
lüman cemaatlerinin artık kalıcı olduk
ları anlaşıldığı için hükümet, yeni kuru
lan Göçmenler Bakanlığı vasıtasıyla bu 
grupların çeşitli ihtiyaçlarına cevap ver
meye yönelik bir dizi tedbir aldı. Radyo 
ve televizyonda dini programlara yer ve
rilmesi, müslüman mezarlıkları kurul
ması, bayram günlerinde izin kullandı

rılması, okullara islam kültürü dersle
ri konulması ve özellikle ibadet yerleri
nin açılmasına yardım edilmesi şeklinde 
özetlenebilecek olan bu tedbirler müs
lümanların uzun mücadelelerden sonra 
elde edebildikleri bazı haklardır. Buna 
rağmen teşkilatıanma konusundaki hu
kuki engeller ancak 1981 'de kalkmıştır. 
Daha önce yabancılar dernek kurabilmek 
için valinin özel iznini almak zorunda ol
dukları halde, bu tarihten sonra onlar 
da bir Fransız gibi her türlü dini veya 
kültürel derneği kurup faaliyet göste
rebilme hakkını .elde etmişlerdir. Böyle
ce 1981 'e kadar 250 civarında olan ül
kedeki cami ve mescid sayısı kısa süre
de büyük bir artış kaydederek 1000'e 
yaklaşmıştır. Sadece 1981 ve 1982 yıl-



larında gayesi islam kültürünü yaymak. 
eğitim ve öğretim imkanları bulmak. ca
mi yaptırmak ve yaşatmak. müslüman
lar arasında yardımiaşmayı sağlamak. 

gıda ve mezar işleriyle ilgilenmek olan 
200 dernek kurulmuştur. Bu arada. 1981 
yılında esen hürriyet havasında devlet 
tekelinden çıkan radyo yayınlarında da 
müslümanlar önemli yerler işgal ettiler. 
Şu anda Fransız toprakları üzerinde müs
lümanlara hitap eden Radio- Orient (Pa
ris). Radio Trait-d'union (Lyon). Radio Ga
zelle (Marsilya ) ve Radio-Figue (Rouen) 
gibi birçok istasyon mevcuttur. 

islami hayatın Fransa'da gerçek yeri
ni bulmasında ve Fransız toplumunun 
bir parçası haline gelmesinde Fransız 

müslümanlarının rolü büyüktür. Seçme 
ve seçilme hakkına sahip olan bu müs
lümanlar baskı grupları oluşturarak çe
şitli hakların teminini sağlamışlardır . Bu
gün 300 civarında belediye meclisinde 
başkanlık veya üyelik mevkiine gelmiş 
olan Fransız müslümanlarının camiierin 
yapımında ve dindaşlarının diğer ihtiyaç
larının karşılanmasında oynamış olduk
ları rol her gün biraz daha artmaktadır. 
Ancak 4 milyon civarında müslümanın 

bulunduğu Fransa'da islam ' ın daha çok 
söz sahibi olabilmesi için çeşitli cemaat 
ve derneklerin gösterdikleri bir federas
yon halinde birleşme gayreti. Fransız hü
kümetinin de muhatap bulma bakımın
dan bu yolu tercih eder görünmesine 
rağmen şimdiye kadar müsbet bir neti
ceye ulaşamamıştır. 147 derneğin bir 
araya gelerek meydana getirdiği. Fran
sa'nın güneyini içine alan Union des Or
ganisations lslamiques de France (23 Ma
y ı s 1988 ). Fransa çapında böyle bir ku
ruluşun oluşabileceği kanaatini uyandır
maktadır. Bu tür bir federasyonun. özel
likle 1993'ten itibaren Avrupa Toplulu
ğu'nu meydana getiren ülkeler arasında
ki sınırların ortadan kalkmasından son
ra. islam ' ın bu kıtadaki yeni ağırlığın ı 
göz önünde tutarak "Avrupa müslüman 
vatandaşı " nı ortaya çıkarmak açısından 
üstteneceği sorumluluk taşıdığı önemi 
arttıracaktır. 

Fransa'da sendikacı, iş veren. dernek 
üyesi. belediye meclisi üyesi. özel radyo 
ve gazete sahibi. üniversite mensubu 
vb. olan müslümanlar. bu özellikleri ve 
mesuliyetleriyle bir asimilasyona doğru 
değil bir entegrasyona doğru gitmekte
dirler. Fransa. iki asırdır çeşitli ülkeler
den gelen hıristiyan kültürüne sahip mil
yonlarca insanı potasında eriterek onla-

rı Fransızlaştırmıştır. Ancak şimdi. tari
hinde ilk defa tamamen eritilmeye uy
gun olmayan cemaatlerle karşı karşıya 
bulunduğu ve ülkede islam'a da yer ayır
mak gerektiği kanaatine vardığı için bir 
yandan yeni stratejiler oluşturmak. öte 
yandan da bazı laik kanunları yeniden 
gözden geçirmek mecburiyetinde kaldı
ğın ı hissetmektedir. 

Fransa'daki cami ve mescidlerin çoğu 
ancak 30 ile 300 kişi arasında değişen 
kapasiteye sahiptir. Müslüman ülkele
rin gönderdikleri din görevlileriyle des
teklenen bu ibadethaneterin yalnız Pa
ris ve civarıyla Marsilya ve Lille'de bulu
nan beşinin "ulucami" vasfını taşıdığı. 

diğerlerinin ise sadece altı tanesinin 600 
kişilik bir cemaati içine alabilecek ölçü
de olduğu görülmektedir. Fransa'da ca
mi yapımı hala çok önemli engelleri aş
mak zorundadır. Belediyelerin şehireilik 
yönünden ileri sürdükleri bahaneler ya
nında ırkçılıktan kaynaklanan ve zaman 
zaman şiddet gösterisine dönüşen en
gellemeler. sözlü ve yazılı olmanın da 
ötesinde bazan camiierin bomba ile tah
rip edilmesine kadar gitmektedir. Yal
nız Fransa 'daki camiierin en eskisi ve 
en muhteşemi olan Paris Camii kurulu
şu sırasında engellemelerle karşılaşma
mış, zamanın politikası gereği Fransız 

hükümeti ve Paris Belediyesi'nin mad
di. manevi katkılarıyla yapılmıştır. 

Paris'te büyük bir cami inşa etme fik
ri. 1895 yılında Sultan ll. Abdülhamid ve 
Mısır Hidivi ll. Abbas Hilmi tarafından 
ortaya atılmış, fakat planlar yapıldığı 

halde proje uygulama safhasına konula
mamıştı. ı. Dünya Savaşı sırasında Fran
sız hükümeti. Osmanlı Devleti'ne karşı 

ayaklanmış olan Araplar·a ve özellikle 
Mekke Şerifi Hüseyin'e hoş görünmek 
için yaptığı çeşitli jestler yanında Paris'
te bazı küçük mescidler inşa ettirdi ve 
ayrıca büyük bir cami inşası fikrini ye
niden ortaya attı. Fakat bu proje de he
men uygulama alanına konulamadı ve 
ancak savaştan sonra. Fransa için can
larını feda eden binlerce müslümana 
minnet borcunun ödenmesi mecburiye
ti ortaya çıktığında ciddiyetle ele alındı 
( 1921 ). Caminin inşaat masraflarının bü
yük bir kısm ı Fransız hükümeti tarafın
dan karşıl anırken Paris Belediyesi. Fas 
sultanı ve çeşitli Arap ülkeleriyle Türki
ye de önemli katkılarda bulunmuşlar

dır. Uzun zaman Kuzey Afrika'da görev 
yapmış olan Mareşal Lyautey'in gayret
leriyle ve onun gözetimi altında . Endü-
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lüs mimari stilinde inşa edilen Paris Ca
mii ve islam Enstitüsü 1926 yılında hiz
mete açıldı; idaresine de "Fransa müf
tüsü" gibi görülen Abdülkadir b. Garbit 
getirildi. Fransa'nın sömürgeler yöneti
minde söz sahibi olan ve bu konuda çe
şitli eserleri bulunan Mareşal Lyautey'in 
telkinleriyle caminin inşasına izin veren 
ve yardım eden hükümet. bunun islam 
ülkeleriyle yürüttüğü yakınlaşma politi
kasına yardım edebileceğine inanıyor

du. Hatta kuruluşun başına getirilen Ab
dülkadir b. Garbit islam ülkeleri için ta
yin edilmiş serbest bir diplomat gibi gö
rev yapıyor. ayrıca sömürgelerdeki ge
leneklerine bağlı eşraf ve ulema da bu 
cami yoluyla memnun edilmeye çalışılı

yordu. Cezayir Savaşı'nın en sıcak döne
minde ( 1957) yöneticiliğe getirilen Şeyh 
Ebubekir Hamza da uzun süre Fransız 
hükümetinin müslümanlar üzerindeki 
nüfuzunu koruma hususuna dikkat et
miştir. Cami, Cezayir'in istiklalini kazan
masından sonra bu ülke ile olan ilişki

lerde bir nüfuz merkezi olarak kullanıl
mış ve 1982'de görevinden ayrılan Ebu
bekir Hamza'nın yerine yine Cezayirli 
Şeyh Abbas tayin edilmiştir. Kuruluşun
dan itibaren " Fransa ' nın camii " olmak 
şaibesinden kurtulamayan Paris Camii 
müslüman halk açısından umulan işlevi 
yerine getirememiş. ülkedeki müslüman
ları bir çatı altında toplayamadığı gibi 
eğitim- öğretim. mezarlık temini. siyasi 
katılım vb. önemli meselelerinde pek azı
na cevap verebiimiş ve bulunduğu yere 
herhangi bir biçimde islami hüviyet ka
zandıramamıştır. 
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• FARUK BiLİCİ 

VI. FRANSA'DA İSlAM ARAŞTIRMALARI 

Şarkiyat ve İslam'la ilgili çalışmaların 
önemli merkezlerinden biri olan Fran
sa'da bu tür faaliyetler, önceleri yalnız 
Endülüs üniversitelerinde okutulan Arap
ça'nın XII. yüzyıldan itibaren eğitim prog
ramına alınmasıyla başladı; daha 1117'
de Reims ve Chartes şehirlerindeki dini 
okullarda Arapça öğretildiği bilinmekte
dir. 1170 yılında Papa lll. lnnocentius'un 
gayretiyle Paris'te ve arkasından da Tou
louse'da Arapça ve İslam kültürüne yö
nelik ilimierin öğretimine başlandı. Bu 
sürecin Xlll. yüzyılda özellikle siyasi ve 
dini sebeplerle hızlandığı görülür. 1270 
yıllarında Fransisken tarikatına mensup 
İngiliz Roger Bacon, De utilitate gram
maticae adlı kitabında bütün Avrupa'ya 
hitap ederek ortak dilleri olan Latince'
nin dışında kalan dilleri, özellikle sahip 
bulundukları ilimierin çoğunun İslam 
dünyasından geldiğini göz önünde tuta
rak bu ilimiere dair kitapların yazıldığı 
dilleri öğrenmek gerektiğini vurguluyor, 
ayrıca kiliseye hitaben de Haçlılar'ın iş
gal ettikleri topraklardaki bu "barbar" 
dilleri konuşan "imansız" yerli halka ya
kınlaşabilmenin tek yolunun dillerini öğ
renmek olduğunu söylüyordu. Bunun 
dışında ticaret, idare, hukuk, diplomasi 
gibi sahalarda da İslam dünyasında ko
nuşulan dillerin bilinmesi gerekiyordu. 
Bir başka önemli sebep de insanlara 
kendi dilleriyle hitap ederek Hıristiyan
lığı sevdirrnek ve mümkünse onları din
lerinden döndürmekti. R. Bacon ve özel
likle İtalyan papaz Montecroceli Ricai
do'nun koyduğu prensipleri bu açıdan 
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değerlendirmek gerekir. Ricoldo, bir mis
yonerin irşad sırasında tercüman kul
lanmasının tebliğin etkili olması bakı

mından sakıncaları üzerinde durmuş ve 
tarikat mensuplarının yabancı dil öğren
mesi gereğini vurgulamıştır. 1248 yılında 
Papa IV. Innocent, Ortadoğu'dan Arap
ça ve diğer Doğu dillerine tam anlamıy
la hakim on öğrencinin getirilip burs ve
rilerek Paris Üniversitesi'nde teoloji oku
tulduktan sonra Hıristiyanlığı öğretmek 
için Arapça konuşulan ülkelere gönde
rilmesini istemiştir. Bu düşünce, daha 
önce Papa lll. Innocent'in istanbul'da Pa
risli öğretmenierin ders verecekleri bir 
din okulu açılması projesiyle paralellik 
göstermektedir. Papa IV. Clement de 
bu bursları iki katına çıkararak Hıristi 

yanlığın müslümanlara tebliğini daha 
esaslı temellere oturtmaya çalışmıştır. 

Viyana Konsili ( 13 ı ı- ı 3 ı 2), üyelerin
den Raymond Lulle'ün tavsiyesine uya
rak Bologne, Oxford, Salamanque, Vati
kan ve Paris üniversitelerinde Arapça, 
İbranice, SOryanice ve Yunanca öğretil
mesi için kürsü açılmasını kararlaştırdı. 
Böylece Fransa'da güneydeki Avignon'un 
yanı sıra Paris'te de üniversite seviye
sinde Arapça öğretimine başlanmış ol
du (13 ı 7); daha sonra da bunlara Bor
deaux'da (1441). yine Paris'te (1530, Colle
ge de France) ve Sorbonne'da (1530) yeni 
kürsüler ilave edildi. 1669'da ünlü devlet 
adamı Jean Baptiste Colbert, Ecole Na
tionale des Langues Orientales (bugün
kü Institut National des Langues et Civili
sations Orientales) adını verdiği ilk mOs
takil Doğu dilleri okulunu açtı ve bu okul 
Fransız ihtilali'nden sonra Direktuvar ida
resi döneminde yeni bir statüye kavuş
turularak müslüman ülkelerine gidecek 
elçi, konsolos, tüccar ve şarkiyatçı gibi 
kişilerin Doğu dillerini öğrenebilecekleri 
ve İslam dünyasıyla ilgili toplu bilgileri 
alabilecekleri bir yüksek okula çevrildi 
( 1795). Arapça, Türkçe ve Farsça gibi te
mel dillerin yanında İbranice, SOryanice 
ve Ermenice gibi diğer Doğu dillerinin 
de öğretildiği bu yüksek okuila Fransa 
adeta bütün Avrupa'nın şarkiyat araş
tırmaları merkezi haline geldi. 

XIX. yüzyılın başında Paris'teki üç ayrı 
eğitim kurumunda Arapça öğretiliyordu 
ve dersler College de France'da Jean 
Jacques Antoine Caussin de Perceval, 
Ecole Nationale des Langues Orientales'
de Silvestre de Sacy ile (edebi Arapça) 
Raphael de Monachis (halk Arapça' sı) ve 
Ecole des Jeunes de Langue'da Augus
te Chayolle tarafından yürütülüyordu. 

XIX. yüzyılda şarkiyat ve İslam ilimleri 
alanlarında eser verenlerin çoğu bu mü
esseselerde görev yapan hocalardı. 1807'
de Silvestre de Sacy, Fransa'nın İslam 
dünyasına açı lan kapısı durumundaki 
Marsilya'da müstakbel Levanten tüccar
lara Arapça öğretilmesi için bir kurs 
başlattı ve Napolyon'un Mısır seferinde 
büyük yardımları görülen Kıpti papazı 

Gabriel Taoul'ü buraya tayin ettirdi. Dil 
alanındaki gayretler her şeyden önce 
tercüme yayınların doğmasına yol açtı. 

Önceleri daha çok Avrupa'da yaşayan 
Müsevfler'le Doğu'ya yerleşmiş bazı Ba
tılılar'ın ilgilendikleri çeviri işlerini bu 
okullarda yetişmiş olan bilim adamları 
yürütmeye başladı ve onların yalnız ter
cüme ile yetinmeyerek özellikle İslam 
klasiklerini tenkitli metin çalışması şek

linde ortaya koymaları sonucu şarkiyat

çılığın bir dalı olan İslam araştırmaları 
ortaya çıktı. Fransa'da, diğer Avrupa ül
kelerinde olduğu gibi şarkiyatçılığı bes
leyen önemli bir kaynak seyahatname
lerdir. İlkçağ'da bazı örneklerine rastla
nan ve Ortaçağ'da sayıları gittikçe ar
tan seyahatnameler, Doğu'nun egzotik 
hayatını merak eden geniş okuyucu çev
relerine ulaşma imkanı bulabilmiş, böy
lece Avrupa'da bu türde bir literatür 
doğmuştur. XIV- XVI. yüzyıllar arasında 
Osmanlı Devleti'ne seyahat yapan 449 
kişiden kırk üçünün Fransız olduğu ve 
Fransızlar'ın bu sayı ile İtalyanlar ve Al
manlar'dan sonra üçüncü sırayı teşkil 

ettiği görülmektedir (Yerasimos. s. 9) . 

Fransa'nın ilk büyük şarkiyatçısı ola
rak kabul edilen, College de France'ın 

ilk Arapça hacası Guillaume Pastel (ö. 

1581) Doğu'ya geziler yapmış, Türk mil
Ieti ve dili üzerindeki incelemelerini ya
yımlamıştır ki (De la republique des turcs, 

Poitiers ı 560; Des histoires orientales et 
principalement des turks, Paris 1575) bun
lar alanının ilk örnekleridir. Birçok Batı 
dilinin yanında Arapça, Aramice, Sürya
nice, İbranice ve Türkçe bilen Pastel 'in 
kitaplarından biri de Grammatica ara
bica'dır (Paris ı 538-1539). XIV. Louis za
manında Doğu dilleri tercüme katipli
ği yapan Barthelemy d'Herbelot'nun (ö. 

ı695) yayımladığı La Bibliotheque ori
entale (Paris 1697; Lattaye 1777- ı 782) 
adlı eser İslam ansiklopedilerinin ilk ör
neği sayılmaktadır. XVII. yüzyıldaki diğer 
büyük eserleri tamamlar mahiyette olan 
bu ansiklopedi Doğu'da ortaya çıkmış 
ilimlerden. müslümanların tarihi edebi
yatı ve dinlerinden oldukça ayrıntılı bi
çimde bahseder. Bu devrin önemli araş-


