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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-



tırmacılarından Antoine O alland 'ın kale
minden çıkmış olan önsözünde, d'Her
belot 'nun birçok Arapça, Farsça, Türk
çe kitabı okuduğu, bu üç dilde sözlük
ler yazdığı , islam tarih. coğrafya. ilahi
yat, müsbet ilimler ve sanat tarihine va
kıf olduğu ve bu ansiklopedinin "Adem'
den başlayıp günümüze kadar geldiği " 

vurgulanmaktadır. Geniş araştırmaları

na ve bilgisine rağmen d'Herbelot da İs
lamiyet, Hz. Peygamber ve Kur 'an hak
kında, o devir hıristiyanlarının sergiledi
ği islam'a "din" sıfatını dahi layık gör
meyen küçültücü ve hatta hakaret dolu 
tavırlarını yansıtmaktan kurtulamamış

tır. Halbuki d'Herbelot, kendisinden son
ra gelen Batı ' nın bütün islam araştırma
cıları tarafından tekrar tekrar okunmuş, 

üzerinde düşünülmüş, söylediklerinin ço
ğu benimsenmiş ve böylece o da A. Gal
land ve Silvestre de Sacy gibi Fransız şar
kiyatçılığına şekil verenlerden biri ol
muştur. XVIII. yüzyılın ilk çeyreğinin en 
verimli şarkiyatçısı, birçok defa Ortado
ğu ülkelerine seyahat etmiş ve istan
bul'da da kalmış olan Galland'dır. Eski 
sikkeler üzerine yazdığı makale ve ki
taplar dışında özellikle Relation de la 
mart du Sultan Osman (Cologne 1678). 

Paroles remarquables, l es bons mots 
et les maximes des orientaux, traduits 
de leurs ouvrages arabes, persans et 
turcs, avec des remarques (Paris 1694). 

Les Mill e et une nuits: Cantes ara bes, 
traduits en français (l-Xll , Paris 1704 -

17 1 7) adlı eserleri islam araştırmalarına 
yönelik önemli bir çığır açmıştır. 

Fransız şarkiyatının ilgilendiği temel 
meselelerden biri islam tarihidir. Bu alan
da XV!ll. yüzyıldan itibaren önemli eser
ler kaleme alındığı ve önceleri yapılan 
çalışmalarda. islam kültürünün halen 
yaşayan veya geçmişte kalan bir kültür 
olup olmadığı sorusuna cevap arandığ ı 

görülür. İlk defa isıa rn medeniyet inin t a
rihini yazma denemesi, Moeurs et usa
ges des turcs, leur religion, leur gou
vernement civil, militaire et politique 
avec un abrege de l'histoire attama
ne (Paris 1747-1 748) adlı kitabı ile, kah
ramanlık hikayelerine az yer vererek da
ha çok tarihi olayların ve islam toplu
munun tahlilini yapan Guer'den geldi. O 
dönemde her yönüyle islam medeniyeti 
üzerine en başarılı çalışmayı yapan kişi 

ise istanbul doğumlu Ermeni asıllı ol
duğu halde eserini Fransızca yazdığı için 
Fransız şarkiyatçılığı içinde mütalaa edi
len lgnatius Mouradgea d'Ohsson'dur (ö. 

1807) . istanbul'da uzun süre yaşayan ve 

bir sosyolog - ilahiyatçı-hukukçu gibi ça
lışan d'Ohsson, islam dinini ve Osman
lı Devleti 'ni şarkiyatçı gibi değil bir Os
manlı vatandaşı gibi tahlil etmiştir. Ha
la güncelliğini koruyan kitabı Tableau 
general de l'empire attaman (I -lll, 1787-

1820 ; 1-VII, 1788-1824 ). verdiği bilgilerin 
ayrıntılı ve doğru olmasıyla tanınır. Yine 
XV!ll. yüzyılda Fransa'da yetişen şarki
yatçılardan F. Petit de la Croix (ö. 171 2) 

Kananı Sultan Süleyman' ın kanunname
sini yayımladı : Canaun-name ou inedits 
de Sultan Soliman cancemant la po
lice de l'Egypte (Di jon, ts. ); Canon du 
Sultan Soleiman II. .. (Paris 1735) . J. de 
Guignes (ö. 1800) tarih çalışmalarıyla ta
nındı ve Histoire generale des huns, 
turcs, mongols et autres tatares occi
dentaux (Paris ı 758- ı 765) adında hacim li 
bir eser kaleme aldı; Hüseyin Cahit (Yal

ç ı n) bu eseri Hunlar'ın, Türkler 'in, Mo
ğollar'ın ve Daha Sair Tatarlar'ın Ta
rih-i Umumfsi (1-VIll, istanbul ı 923 - ı 92 5) 

adıyla Türkçe'ye tercüme etmiştir. is
lam tarihiyle ilgilenenlerden L. Leuges 
de (ö 1824) Tarih-i Timurlenk'i tercü
me ederek Instituts politiques et mili
taires de Timur Lang adıyla yayımiadı 
(Paris 1787) . 

XV!ll. yüzyılda Fransız şarkiyatçılığı, 

islam dinini ve tarihini bütün sınırları 
ile kuşatabilecek birikime sahipti. Fa
kat buna rağmen Aydınlanma dönemi 
denilen bu asırda da islamiyet'e hücum
ların devam ettiği, hatta yüzyılın başın
da Hz. Peygamber'e "şeytanın elçisi" di
yebilecek kadar ileri giden M. Ladoire 
gibi yazar ve seyyahların ( Vayage {a it iı 
la Terre Sainte en l 'annee JVIDCCX!X, can

tenant la description de Jerusalem, tant 

ancienne que moderne, avec /es moeurs 
et les coutumes des turcs, Paris 1720, s. 
374) olduğu görülür. Ancak daha sonra 
"yalancı peygamber " yerine "kanun ko
yucu" sıfatı öne geçirilmiş, Hz. Peygam
ber'in getirmiş olduğu prensipierin ev
renselliği ve hatta pozitivistliği üzerin
de önemle durulmuştur. François Henri 
Turpin'in yazdığı Histoire de la vi e de 
Mahomet'in (Paris ı 773) alt başlığı "Ara
bistan'ın Kanun Koyucusu"dur (legislateur 
de l'Arabie) Öte yandan filozof J. J . Ro
usseau, 1762'de yayımladığı Le Contrat 
social'i ile adeta Hz. Muhammed'in bir 
propagandisti haline gelmiştir. Türkler'e 
karşı büyük bir hınç duymasına rağmen 
Voltaire de aynı şekilde kendisinden ön
ce islam konusunda yazan tarihçi ve sey
yahların aksine Hz. Peygamber'in ve 
Araplar' ın kısa bir zaman dilimi içinde 
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gerçekleştirmiş oldukları büyük islam 
imparatorluğunun hayranı idi. Her ne 
kadar bütün Fransız yazarla rı gibi Vol
taire de Araplar'ı "barbar" , Hz. Muham
med'i "yalancı" olarak nitelendiriyorsa 
da hiç olmazsa islam ' ın Hıristiyanlığa 
göre müsamahakar, sade, insani ve ba
rış sever olduğunu kabul ediyordu. Hat
ta Fransız ihtilali'nin f ikri hazırlayıcıları , 
Katalik mezhebinin katı kurallarına kar
şı olumsuz tutumlarını daha iyi ifade 
edebilmek için muhtevasında müstebit 
idarelere karşı hürriyet mücadelesinin 
izleri görülen islam ' ı sempatiyle karşıla
mışlardır. Fakat ihtilalden sonra bu sem
patiden iz kalmamış ve siyasette Mısır ' ı 

"barbar müslüman Türkler'in elinden 
kurtarmak" gibi ucuz kahramanlıklara , 

şarkiyatçılıkta ise Ernest Renan'da ol
duğu gibi köhnemiş, yanlı, tutucu ve ırk
çı nazariyelere dönülmüştür. 

Fransa'daki XVlll. yüzyıl islam araştır
malarının en büyük temsilcisi ve modern 
şarkiyatçılığın kurucusu Silvestre de 
Sacy'dir (ö 1838). Napolyon imparator
luğu'nun Doğu politikasında önemli bir 
yeri olan Sacy hemen bütün Batı dilleri
nin yanında Arapça, Farsça, Türkçe, SOr
yanice ve İbranice'yi de öğrenmiş, uzun 
yılla r Paris Bibliotheque Nationale'de 
açılan Doğu Dilleri Okulu'nda Arapça 
Farsça hocalığı ve müdürlük yapmıştır. 

Halen Fransız şarkiyatında önemini ko
ruyan Societe Asiatique'in ve yayın or
ganı Journal Asiatique'in de kurucu
su odur. Beş defa Academie Française'e 
başkan seçilen Sacy Arap dili ve edebi
yatı, islam ülkelerinin tarihleri, coğraf
yaları gibi konular üzerine pek çok ki
tap kaleme almış, çeşitli ortak yayınla
ra katkıda bulunmuş ve ayrıca ilmi dergi 
ve ansiklopedilere yüzlerce makale yaz
mıştır. Baş l ıca eserleri arasında Gram
maire arabe (l-ll, Paris 1810 - ı83 ı ), Le 
Livre de Calila et Dimna (Paris ı 8 1 6) 

ve Memoires sur diverseven em ents de 
l'histoire des arabes avant M ahomet 
(Paris 1785) sayılabilir. 

Fransa'da islam araştırmaları XIX ve 
XX. yüzyıllarda büyük gelişme kaydetti. 
Napolyon'un Mısır' ı işgaliyle başlayan is
lam ülkelerine hakim olma siyaseti müs
lümanları tanıma , bu amaçla Arapça, 
Türkçe, Farsça öğrenme ve isıarn üzeri
ne çalışma gereğini doğurmuştur. Mısır 

seferine katılan ve burada bazı araştır

malar yapan J . J . Marcel, Mısır tarihi ve 
halkı üzerine çeşitli kitap ve makaleler 
yayımladı. islam'la ilgili en önemli eseri, 
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Mısır' ın Araplar' ın fethiyle Fransız işgali 
arasındaki uzun dönemini işlediği His
toire de l'Egypte dep uis la conquete 
arabe jusqu'a celle des français (Pari s 
1834) adlı çalışmasıdır. İlimler tarihiyle 
ilgilenen J. J. Sedillot. Merraküşi'nin Cac 
mi cu'l-mebddf'sinin ilk yarısını Traite 
des instruments astronomiques des 
arabes adıyla Fransızca'ya çevirdi ve bu 
çeviri ölümünden sonra Arapça aslıyla 

birlikte yayımiandı (1-11 , Paris 1834- 1835). 
XIX. yüzyılın ilk yarısında eser veren şar
kiyatçılardan islam öncesi Araplar'ının 
tarih ve coğrafyası üzerinde çalışan F. 
Fresnel ile Arap dili ve edebiyatı alanın
da araştırmalar yapan S. Munk, Muham
med b. Ömer et-Tünisf'nin TeşJ:ıf?ü 'l
e?han adlı kitabını Vayage au Dartour 
(Paris 1845) adıyla tercüme edip yayım
layan A. Perran ve Ağlebfler üzerinde 
yazdıklarıyla tanınan A. N. Desverges 
en başta zikredilmeye değer isimlerdir. 
Sacy'nin yanında yetişen P. A. Jaubert, 
idrisi'nin el-Kitabü'r-Rucarf'sini Fran
sızca 'ya tercüme ederek Geographie 
d'Edrisi, traduite de J'arabe en français 
adıyla yayımiadı (Paris 1836-1840); fakat 
bu tercüme çeşitli yanlışlar içerdiğin

den çok eleştirilmiştir. Jaubert'in ayrıca 
Vayage en Armenie et en Perse, !ait 
dans l es annees 1805 et 1806 (Paris 
ı 82 ı) ve Elemen ts de la grammaire tur
que (Paris ı 823 - ı834) adlı eserleri bulun
maktadır. E. M. Quatremere Arap ede
biyatı , tarihi ve coğrafya sı üzerine yap
tığı çalışmaları ve tercümeleriyle tanın
mıştır; en önemli tercümeleri İbn Hal
dün'un Mukaddime'si (Pro legomenes 
d'fbn Khaldoun, 1-111 , Paris ı858) , Makri
zi'nin es-SüW.k li-macrifeti düveli'l
mülı1k (Histoire des sultans mamlouks, 
1-11 , Paris ı 837- ı 844) ve Reşidüddin'in Ca
mtu't- tevdrf{ı'inin ilk cildinin Moğollar·
la ilgili bölümüdür (Histoire des Mango/s 
de la Perse ... , Paris 1836). Sacy'nin öğren
cilerinden J. T. Reinaud da coğrafya , ede
biyat ve sanat tarihi alanlarında eserler 
verdi ; en önemli çalışması Ebü' I-Fida '
nın Ta}:fvfmü 'l-büldan ' ından Fransızca ' 

ya yaptığı tercüme olup iki ayrı cilt halin
de yayımlanmıştır ( Geographie d'Aboul· 
feda, l-ll , Paris 1840, 1848). Eserin 1. cildi 
islam dünyasındaki coğrafya çalışmaları
nın anlatıldığı uzun bir giriş niteliğinde
dir. Asıl Ebü ' I -Fida'nın eserini teşkil eden 
ll. cildin ikinci bölümü Reinaud 'dan son
ra M. St. Guyard tarafından tercüme edil
miş ve 1883'te yayımlanmıştır. 

XIX. yüzyılda Fransa'daki şarkiyat ve 
islamiyat çalışmalarına katkıda bulunan-
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lardan Les seances de H aririf Ma}:fö.ma
tü 'l-Ijarfrf (l -!1 , Paris 1847-1853), Les fab
les de Loqman l e Sage (Berlin-London 
1850) ve Essai sur J'histoire et la geog
raphie de la Palestine ... (Paris 1867) adlı 
kitapların sahibi J. N. Derenbourg ; Essai 
sur l es formes de pluriels en arabes (Pa
ris 1867). Les manuscrits arabes de l'Es
curial (I -l ll , Paris 1884- 1928) ve La scien
ce des religions et l'islamisme (Paris 
ı 887) gibi önemli çalışmaları bulunan H. 
Derenbourg; Emir Syrien au 1er siecle 
de Croisades'ın (Paris 1886) sahibi G. 
Salmon; Arapça uzmanı ve Fables de 
Lokman (Paris 1 846). A necdotes mu
sulmanes (Cezayir 1847). Exercices sur 
la lecture des manuscrits arabes (Paris 
ı 852). Essai sur J'histoire de la littera
ture arabe au Sudan (Konstantine 1856) 
gibi çeşitli kitapların yazarı J. A. Cherbon
neau; Mes'üdf'nin Mürı1cü '?-~eheb ' ini 

Fransızca 'ya kazandıran (Les prairies d'or, 
1-IX, Paris 1861-1877) Barbier de Meynard ; 
çalışmaları ve tezleri islam dünyasında 
büyük yan kı uyandıran ve reddiyeler ya
zılan E. Renan ve C. F. Defremery gibi 
isimleri de burada anmak gerekir. 

Cezayir'in işgalinden bağımsızlığına 

kavuşmasına kadar geçen sürede Fransız 
şarkiyatı ve isıamiyat'ı ülkeye çok önem
li hizmetler vermiştir. islam araştırma
ları bu devirde her zamankinden daha 
fazla siyasi mekanizmanın malzemesi 
haline geldi. Özellikle Almanlar'a karşı 
1870 mağlübiyeti Fransa'yı Afrika'ya ve 
Ortadoğu 'ya yöneltti. Fransa 'da adeta 
bir coğrafyacılar ordusu yetişirken . is
lam mistisizminde kurtuluş yolları ara
yan bir de şarkiyatçı n es li doğdu; Louis 
Massignon. Henry Corbin ve Rene Gue
non bu neslin en tanınmış temsilcileri-

dir. Massignon. E. Renan vasıtasıyla is
lam araştırmalarına başladı ve önceleri 
üç monoteist din arasındaki ortak yan
lar üzerinde çalıştı; daha sonra incele
diği Hallac-ı Mansür'un etkisinde kala
rak tasawuf ve islam sembolizmine yö
neldi. Klasik İslam araştırmalarının mo
dern ihtiyaçlara cevap verecek durum
da olmadığını. bu alanda çalışan ilim 
adamının bir ölçüde islam dünyası ile iş 
birliğine girmesi, hatta onunla bütün
leşmesi gerektiğini ortaya koymaya ça
lıştı. Halen Fransız İslamiyatının önemli 
temsilcileri olan Jacques Berque. Maxime 
Rodinson. Yves Lacoste. Roger Arnal
dez, Massignon'dan değişik şekillerde 

de olsa etkilenmişlerdir. 

XVII. yüzyılın ortalarında A. du Ryer ta
rafından gerçekleştirilen Kur'an'ın Fran
sızca'ya ilk tercümesini (L'Aikoran de Mo· 
hamet, Paris 1647) XV!ll. XIX ve XX. yüz
yıllarda yenileri takip etti. Başlıcaları C. 
E. Savary (Le Coran, 1-11 , Paris 1 783). A. 
de Biberstein Kazimirski (Le Koran, Pa
ris !840), E. L. Montet (Le Coran, Paris 
ı 929). O. Pes le Ah ma d Tidjani (Le Co ran, 
Paris !936). R. Blachere (Le Coran, Tra· 
duction nouvelle, l-ll , Paris 1949-1 950), M. 
Hamidullah (Le Saint Coran, Paris 1959). 
J. Grosjean (Le Co ran, Paris ı 972) ve H. 
Baubakeur'ün (Le Coran, l-ll, Paris 1972) 
tercümeleridir. Bunların hepsinin. özel
likle du Ryer. Kazimirski. Savary ve Ha
midullah ' ın eserlerinin Fransa içinde ve 
dışında çok sayıda yeni baskıları yapıl

mıştır. Fransızca Kur'an tercümelerinin 
tamamının iyi niyetli ve tarafsız çalışma
lar olduğu söylenemez. Mesela R. Blac
here'in tercümesinin yer yer keyfi yo
rumlar ihtiva ettiği ve bundan dolayı 

eleştiri aldığı bilinmektedir. 
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XX. yüzyıl birbirine zıt siyasi teori ve 
uygulamalar dönemi oldu. Laiklik fikri
nin yaygınlaşması. kilisenin derin bir kriz 
içine girmesi ve biraz da Marksizm'in 
ve materyalizmin tehdidi. özellikle de 
"insanların ve halkların eşitliği" prensibi 
yerine "Ari ırkın üstünlüğü" fikrini ka
bul ettirmeye çalışanların çıkardığı ll. 
Dünya Savaşı ' nın etkisiyle tek tanrılı din
lerin hakim olduğu bölgeler, dolayısıyla 
Doğu ile Batı arasında bir yakınlaşma 
meydana geldi. Bu yakınlaşmanın sonu
cunda Fransa'ya yerleşen Muhammed 
Hamidullah. Ali Merad, Muhammed Ar
koun gibi müslüman araştırmacıların 

katkısı ve Fransa' nın İslam ülkelerinde 
açtığı lnstitut Français d'Etudes Anatoli
ennes d' Istanbul; lnstitut Français d'Etu
des Arabes de Damas. lnstitut Français 
d'Archeologie Orientale du Caire, lnsti
tut Français d'lranologie de Tehran gibi 
kuruluşların yardımı ile hem İslam araş
tırmalarının konuları ve coğrafi sahası 
genişledi , hem de müslüman ilim adam
larıyla kurulan iş birliği gelişti. Fransa'
da mali sıkıntılara rağmen yürütülen İs
lam araştırmaları ve İslam ülkelerine yö
nelik eğitim ve öğretim büyük bir canlı
lık kazandı. XX. yüzyılda İslam araştır
maları alanında eser veren başlıca ilim 
adamları şunlardır: P. Carsanova, F. Fag
nan, G. Ferrand, E. Blochet, L. Bouvat, 
A. O. Bel, H. P. J. Renaud, G. Marcy, J. 
Sauvaget. W. Marçais, E. Levi- Provençal. 
M. Goudefroy- Demombynes, G. Marçais, 
L. Massignon, J. Deny, H. Masse, H. La
oust, G. Vadja, Cl. Cahen ve V. Monteil. 

Halen Fransa'da mevcut yetmiş iki üni
versitenin yirmisinde başta Arapça ol
mak üzere çeşitli seviyelerde Farsça. 
Türkçe (Pari s, Strasbourg, Aix -en Proven-
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ce, Lyon) ve Urduca öğretilmektedir. Bu 
üniversitelerde ve lnstitut National des 
Langues et Civilisations Orientales'de 
(JNALCO) ayrıca islam tarih, coğrafya, 
iktisat, edebiyat, ilahiyat, sosyoloji ve 
siyasal bilgileri hem okutulmakta. hem 
de araştırmalar sürdürülüp her yıl bu 
konular üzerine birçok tez çalışması yü
rütülmektedir. Fransız üniversitelerinde 
1973- 1987 yılları arasında yarısı Mağ
rib ülkelerine ve özellikle de Fas ile Ce
zayir'e dair olmak üzere Arap dünyası 
hakkında 6000 tez yapılmıştır. Fransa'
daki islamiyat çalışmaları yapan kuru
luşlar arasında, özellikle kültürel faali
yetleri ve yayınları ile önemli bir mer
kez haline gelen ve Fransız hükümeti 
ile Arap ülkelerinin birlikte finanse et
tikleri Paris'teki lnstitut du Monde Ara
be da yer almaktadır. 

1989'da, Association Française pour 
I'Etude du Monde Arabe et Musulman'ın 
(AFEMAM) yayımladığı rehbere göre Fran
sa'daki yetmiş enstitü, merkez ve ekip
te yer alan 900 civarında ilim adamı (ar
keologlar hariç) çalışmalarını İslam dün
yasına (80 kişi Türk dünyasına ) tahsis et
miş bulunuyordu. Araştırmaların sonuç
ları müstakil eserler halinde, çok zaman 
I'Harmattan. Geuthner. Maison Neuve. 
Sindbad gibi şarkiyat üzerinde ihtisas
taşmış yayınevleri tarafından veya ilmi 
kuruluşların müstakil dergilerinde ya
yımlanmaktadır. Bir kısmı dışarıda faali
yet gösteren araştırma kurumlarının ya
yımladıkları dergilerin en önemlileri şun
lardır: Annales islamologiques (Kahi
re), Annuaire de l'Afrique denord (Aix
en-Provence), Awal (Maison de Science 
de l'Homme, Paris), Bulletin d'etudes 
orientales (Şam) , Dossiers du CEDEJ 
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(Kahire), Litterature oral e ara bo- ber
bere (CNRS, Paris), Maghreb Machrek 
(Documentation française, Paris), Peuples 
mediterraneens (Paris), Revue du mon
de musulman et de la Mediterranee 
(IREMAM, Aix-en-Provence), Anatolia Mo
dema 1 Yeni Anadolu (Fransız Anadolu 
Araştırmaları Enstitüsü, istanbul), Anka, 
Revue d'art et de litterature de Tur
quie (Paris), Annales du Levant (Ren
nes), Camers d 'etudes sur la Mediter
ranee orientale et le monde turca- ira
nien (Paris), Cahiers du Monde Russe 
et Sovieüque (Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales, Paris), Studia Ira
nica (Paris), Turcica, Revue d'etudes 
turques (Paris ve Strasbourg). 
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