
nın okyanuslardaki, özellikle Hint Okyanu
su'ndaki gücü zayıfladı. 179S'ten 181 S'e 
kadar da Fransız istilasına maruz kalması 
üzerine elindeki teknelerin çoğunu kay
betti ve kolonilerinin önemli bir bölümü
nü İngilizler' e kaptırdı. Bu arada bozulan 
mali durumları dolayısıyla Batı ve Doğu 
Hindistan şirketlerini de feshetmek zo
runda kaldı. 181 S'te Napolyon'un Water
loo yenilgisinden sonra İngiltere ile imza
ladığı bir anlaşma ile Seylan, Kaapstad, 
Guyana ve Tobago hariç eski koloniterine 
kavuştuysa da bu durum devamlı olmadı 
ve yavaş yavaş bütün sömürgeler bağım
sızlıklarını elde ettiler (bk. ENDONEZVA; 
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V. ÜLKEDEİSLAMiYET 

Hollandalılar'ın müslümantarla ilk kar
şılaşmaları Xl. yüzyılda Haçlı seferleri sıra
sında olmuştur. XVII. yüzyıldan itibaren 
sömürgecilik hareketine girişen Hollan
da'nın Güneydoğu Asya'da müslüman 
toplumlar üzerinde hakimiyet kurması 
ve misyonerlik faaliyetlerine hız vermesi
ne rağmen XX. yüzyılın ikinci yarısına ge
linceye kadar müslümanlardan bu ülke
ye yerleşen çıkmamıştır. 

İslam adına ilk faaliyetler, 1947'de Pa
kistan' dan gelen ve daha sonra La Haye'-

de kendi camilerini açan Ahmedller tara
fından başlatıldı. Endonezya'nın bağım

sızlığını kazanmasının ( 1949) ardından 

Hollanda ordusunda milliyetçitere karşı 
savaşan ve sayıları 1 OOO'i bulan Malukulu 
müslüman aileleriyle birlikte Hollanda'ya 
kaçtı. önceleri Friesland şehrindeki bir 
kampta yaşayan bu müslümanlar 1960'
larda Ridderkerk ve Waalwük'e yerleşti
ler. Müslümanların sayısı hükümetin iş 
gücü açığını kapatmak için Türkiye ( ı 964), 

Fas ( 1969), Yugoslavya ( 1970) ve Tunus'la 
( 1971) anlaşma yapmasından sonra bu ül
kelerden gelen işçilerin buraya yerleşmesi 
ve 1970'ten sonra da ailelerini yanlarına 
alma imkanına kavuşmaları üzerine arttı. 

Hollanda'daki müslüman cemaati eski 
sömürgelerden gelenler (Endonezyalı, Su

rinamlı), işçiler (Türkler, Faslılar, Yugos
lavyalılar) ve diğer ülkelerden göç eden
ler (Pakistanlı, Mısırlı, Tunuslu vd.) olmak 
üzere başlıca üç gruptan teşekkül etmek
tedir. Bu üç grubun dışında çoğu evlilik 
yoluyla İslamiyet'i kabul etmiş Hollanda
lılar da bulunmaktadır: ancak bunların 
sayısı fazla değildir. Ülke genelinde top
lam sayıları SSO.OOO'e yaklaşan müslü
manlar içerisinde çoğunluk Türkler'le on
ları takip eden Faslılar'dadır. Surinamlı
lar'ın 1960'larda başlayan göçü. ülkeleri
nin 197S'te bağımsızlığa kavuşmasından 
önce en üst seviyesine ulaştı. Sayı bakı
mından sırayı daha sonra Endonezyalı
lar'la Malukulular almaktadır. Müslüman
lar ülkenin bütün şehirlerine dağılmış du
rumda iseler de başta Türkler olmak üze
re Utrecht, Amsterdam, Ratterdam ve 
La Haye gibi sanayi merkezlerinde daha 
yoğundurlar. 

1950'lerden itibaren müslüman nüfu
sun artmasıyla birlikte ülkede cami ve 
mescidlere ihtiyaç duyulmaya başlandı . 

İlk cami, 1955 yılında Ahmedller tarafın
dan La Haye'de inşa edildi. Bunu, Malu
kulu müslümanların 1956'da Balk şehrin
de yaptıkları cami takip etmiştir. 1960'
larda Surinamlılar. 1970'lerde Türkler ve 
Faslılar ibadet yerleri edinmek için yoğun 
çalışmalara giriştiler ve bu amaçla çeşitli 

dernekler kurdular. 1960'tan sonra faali
yete geçen pek çok cami ve mescidin 140 
kadarı Türkler' e ait olup bunların çoğu· es
ki m eskenierden ibadet yerine dönüştü
rülmüştür. Temelden cami şeklinde plan
lanan binaların sayısı da gün geçtikçe art
maktadır. Sadece 1982-1986 yılları ara
sında yapılan camiierin sayısı üçü mina
reli olmak üzere beştir ve Eindhoven ile 
Maassluis'tekiler Türkler tarafından inşa 
edilmiştir. La Haye'de havradan çevrilme 
( 1982) Mescid-i Aksa Camii'ne Hollanda 
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Diyanet Vakfı tarafından sonradan iki 
minare eklenmiştir ( 1987). Sayıları 400'e 
yaklaşan cami ve mescidlerin günlük mas
rafları derneklerce karşılanmakta, ayrı
ca bazı belediyelerden de küçük yardım

lar alınmaktadır. Türkler'e ait camiierin 
çoğunda hizmetler, Türkiye Cumhuriyeti 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın gönderdiği 
resmi din görevlilerince yürütülmektedir. 
Diğer ülke müslümanlarının camilerinde 
ise din görevlileri cemaat tarafından tu
tulmaktadır. 

Hollanda'daki müslümanların sosyal ve 
kültürel durumları geldikleri ülkelere gö
re değişiklik gösterir. Genelde her ülke
nin insanı ayrı ayrı yerlerde toplanmıştır. 
Türkler'le Faslılar, bazı şehirlerde bir böl
gede bulunmaları sebebiyle aynı camiyi 
ortak kullanmaktadırlar. Ancak imkansız
lık dolayısıyla bir binayı paylaşan bu müs
lümanlar, birbirlerinin dilini anlamadıkla
rı için vaaz ve hutbelerden yeterince isti
fade edememeleri , çocuklarına birlikte 
dini eğitim ve öğretim sağlamakta güç
lük çekmeleri, namaz, imsak ve iftar va
kitlerinde, bazan da ramazan ve bayram 
günlerinde farklılıklar bulunması gibi se
beplerle ibadet ve dini merasimlerini ay
nı binanın ayrı bölümlerinde yapmak zo
runda kalmaktadırlar. Değişik kökenli 
müslüman gruplar kendi kültürlerini mu
hafaza açısından her caminin hemen bi
tişiğinde yer alan salonlarda gençlere yö
nelik sohbet, konferans, tiyatro ve falk
lor gösterisi gibi kültürel faaliyetler yü
rütmektedirler. 

Ekim 1986'da Hollanda hükümetinin iz
niyle faaliyete geçen İslam Radyo- Televiz
yonu (lslamitische Omroep Stichting -lOS) ve 
bunun Ekim 1993'te kapanmasından son
ra yerini alan Hollanda Müslüman Yayın 
Kurumu (Nederlandse Moslim Omroep-NMO) 
ülkedeki müslümanlar için Hollanda
ca, Türkçe ve Arapça olmak üzere haf
tada yarım saat televizyon, iki saat de 
radyo yayını yapmaktadır. Merkezi Hil
versum'da bulunan kurumun masrafları 
Hollanda hükümetince karşılanmaktadır. 
Hollanda'da müslümanların kurdukları 
teşkilatların bazısı federasyon şeklinde, 
bazısı da mahalli veya merkezi bir teşki
latın şubesi durumundadır. 

Cemaatler. İki camileri olan Malukulu 
müslümanların ve üç camileri bulunan 
Endonezyalı müslümanların herhangi bir 
teşkilatları yoktur. Ancak 1971'de kuru
lan Avrupa Endonezyalı Müslüman Genç
lik Teşkilatı aralarında koordinasyon gö
revi yapmaktadır. 

Güney Amerika'nın kuzeyinde bulunan 
ve bağımsızlığına kavuştuktan sonra bu-
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günkü adını alan eski Hollanda sömürge
si (Hollanda Guyanası) Surinam'dan gelen 
müslümanlar Hindustanller ve Cavalılar 
denilen iki gruptan oluşmaktadır. Böyle 
adlandırılmalarının sebebi Surinam'daki 
müslümanların, XIX. yüzyılda ve XX. yüz-

- yılın başlarında Hindistan ile Cava adasın
da maden ocağı ve çiftliklerde çalıştırıl
mak üzere o topraklara götürülen sözleş
meli işçilerin soyundan gelmeleridir. Bu 
iki topluluk arasındaki eski ülkelerinde 
de yaşanan farklılıklar Hollanda'daki teş
kilatlarına da yansımıştır. Cavalılar 'ı bir 
çatı altında toplayan geniş bir organizas
yon yoksadaLa Haye'deki islam Kültür 
Birliği (Roekoen Islam) bu işlevi görür. Yir
miye yakın cami ve mescide sahip olan 
Hindustanller'in ise üç ayrı teşkilatları 
vardır. En etkilileri, Amsterdam'da bulu
nan ve cemaatin o/o SO'sini bünyesinde ba
rındıran Hollanda Dünya islam Teşkilatı 
(World lslamic Mission Nederland- Wl MN) olup 
Türkler'in Türk- islam Kültür Dernekle
ri Federasyonu (Stichting Turk-Islamitische 
Culturele Federatie-STICF) ve Faslılar'ın Hol
landa Fas Müslüman Teşkilatları Birliği ile 
(Unie van Marokkaanne MosJim Organisaties 
in Nederland- UMMON) beraber Müslüman 
Yayın Kurumu'nda ortak faaliyet içerisin
dedir. Hindustanller'in ikinci teşkilatı La 
Haye'deki İslam Vakıf Kurumu (Stichting 
Islamitische Wereldmisie-SIWM). üçüncüsü 
Uluslararası İslam Thşkilatı'dır(Internation
ale MosJim Organisaite-IMO). Ahmedller'in 
de birçok şehirde şubesi olan Hollanda 
Ahmediye Encümeni işaat-ı İslam Fede
rasyonu (Federation of Ahmadiyya Anjumans 
lsha'at Islam in Nederland-FAAIIN) ve Rab
wah adlı iki kuruluşları vardır. 

Türkler'in en eski teşkilatı, Utrecht'te 
1972'de kurulan Hollanda İslam Merkezi 
Vakfı'dır (Stichting Islamitische Centrum Ned
erland-SICN); buraya bağlı on sekiz cami 
ve on iki gençlik merkezi vardır. 1979 yı
lında Rotterdam'da kurulan Türk-İslam 
Kültür Dernekleri Federasyonu doksan al-
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tı cami ve yedi gençlik merkezini koordi
ne eder. Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'na 
(AMGT) bağlı on beş şube ve otuz civarın
da cami vardır. Türkler'in kurduğu diğer 
bir teşkilat da Hollanda İslam Federasyo
nu'dur (Nederlandse Islamitische Federatie
N IF) ve yirmiye yakın cami ile birkaç ma
halli cemaati koordine etmektedir, Hol
landa'daki en kapsamlı teşkilat ise Türk
İslam Kültür Dernekleri Federasyonu'nun 
yakın ilişkilerinin olduğu Hollanda Diyanet 
Vakfı'dır (lslamitische Stichting Nederland
ISN). 135 şubesi bulunan ve irtibatlı der
nek sayısı 1 SO'ye yaklaşan vakfın amacı, 
Hollanda'da yaşayan müslümanların di
ni görevlerini yerine getirebilmeleri için 
mevcut imkanları korumak ve geliştir
mek, buradaki Türk t oplumunun dini ve 
kültürel eğitimine yardımcı olmaktır. Bu 
çerçevede her türlü din hizmeti yanında 
kitap basım ve dağıtımı, yüksek öğretim 
talebelerine burs verilmesi, hac ve umre 
seyahatlerinin düzenlenmesi gibi çeşitli 
hizmetleri yürütmektedir. 1982 yılında 
kurulan Hollanda Diyanet Vakfı'nın mül
kiyetinde otuz ikisi cami planında olmak 
üzere 1 SO ibadet yeri bulunmakta ve bu 
sayı devamlı şekilde artmaktadır. Vakfın 

bünyesinde 1985'te oluşturulan Cenaze 
Nakli Yardımlaşma Fonu, vefat eden üye
lerinin cenazeler ini karşılıksız olarak Tür
kiye'ye göndermektedir. Ayrıca bu vakfın 
desteği ve organizasyonu ile Hollanda is
lam Eğitim Vakfı kurulmuştur. 

1978 yılında faaliyete geçen seksen e 
yakın caminin bağlı bulunduğu Hollanda 
Fas Müslüman Thşkilatları Birliği Faslılar'ı 
bünyesinde toplayan en büyük teşkilat
tır. 1990'da da yirmi bir camiyi kapsayan 
Hollanda Mağrib İslam Teşkilatları Fede
rasyonu (Nederlandse Federatie van Magrib
gjnse MosJim Organisaties- FNMIO) kuruldu. 

Ülkedeki bütün İslam teşkilatları ara
sında iş birliği tesis edebilmek için çeşitli 
teşebbüslerde bulunulmuş, ancak bu bir
likler fazla uzun ömürlü olmamıştır. B un-
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1989 yılında 
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Fatih camii
Eindhoven 1 
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lardan ilki, 197 4 yılında kurulan ve çeşitli 
çekişme ve ihtilaflar yüzünden 1980'de 
dağılan Hollanda Müslüman Teşkilatlar 
Federasyonu (Federatie van MosJim Orga
nisaties in Nederland-FOMON), ikincisi de 
1981'de kurulan, fakat yine kısa sürede 
dağılan Hollanda Müslüman Teşkilatları'
dır (Moslim Organisaties in Nederland-MON). 
Bu konuda yeni bir birlik kurma çalışma
sı daha yapılmaktadır. 

Eğitim Öğretim. Çocukların İslami eği
timi için ilk defa Hollandalılar tarafından 
1971 'de "Büşra" ismiyle bir okul açıldı; an
cak müslümanları Hollanda t oplumuna 
entegre etmeye yönelik olduğu için fazla 
rağbet görmedi. Bundan sonra İslam ce
maatlerinin okul açmak için yaptıkları 
başvurular bir sonuç vermedi. 1988 yılın
da Rotterdam'da yaşayan müslümanla
rın kurduğu islami Teşkilatlar Platformu 
Vakfı (Stichting Platform lslamitische Organi
saties-SPIOR), yaptığı çalışmalar sonunda 
1989'da okullarda din eğitimi verme hak
kını elde etti ve aynı yıl uygulamaya geçil
di. 1989-1996 yılları arasında Rotterdam, 
La Haye, Utrecht ve Amsterdam başta 
olmak üzere Hollanda genelinde 5000 öğ
rencinin devam ettiği ( ı 996) otuzayakın 
İslam ilkokulu açılmıştır ve bunların bü
tün giderleri Hollanda Eğitim Bakanlığı'n
ca karşılanmaktadır. Okullardan başka 
camiierin bünyesindeki Kur'an kursların
da da din eğitimi verilmektedir. 

Hallandalı ve Endonezyalı müslümanla
rın çalışmalarıyla üç ayda bir yayımlanan 
Hollandaca Qiblah (ı 976) dergisiyle Hol
landa Diyanet Vakfı tarafından yine üç ay
da bir Hollandaca-Türkçe olarak çıkarılan 
Arayış ve İslam ( 1987) dergisi dikkati 
çeken iki yayın organıdır. Ayrıca Türkevi, 
al-Mizan, al-'İmad, Hizmet, Haber 
gibi Türkçe-Hollandaca, Arapça-Hollan
daca. Arapça-Türkçe haftalık, aylık gaze
te ve dergiler de çıkmaktadır. Bunların 
dışında Ahmediter tarafından Hollandaca 
olarak yayımlanan el-İslam dergisi bu
lunmaktadır. 

Hukuki Statü. İslamiyet'le ülkeye ge
len göçmen ve işçiler vasıtasıyla tanışan 
Hollanda'nın anayasasında müslüman
ların hukuki statülerini ilgilendiren bazı 
maddeler bulunmaktadır. Anayasaya gö
re Hollanda'da yaşayan bütün insanlara 
dini, dünya görüşü, siyasi fikirleri, ırkı vb. 
dikkate almadan eşit davranılır (md. ı). 

Öte yandan herkes kendi dini inancını ve 
dünya görüşünü ferden veya topluluk ha
linde muhafaza edebilir (md. 6), duygu 
ve düşüncelerini önceden izin almadan 
açıklayabilir (md. 7) . Hollanda'daki dini 



hayatın şekillenmesinde anayasa madde
lerinden başka XIX. yüzyılın sonlarından 
itibaren benimsenen "verzuiling prensibi" 
de etkili o lmaktadır. Bu prensibe göre 
devletin resmen tanıdığı dini gruplar, 
devlet desteği alarak kendi inanç esasla
rına uygun müesseseler kurma hakkına 
sahiptir. Bu hakka dayanarak ülkede za
manla çok sayıda dini okul ve bunların 
yanı sıra dini cemaat lerin kontrolünde 
olan hastahaneler. sendikalar ve radyo is
tasyonları kurulmuştur. 

Hollanda hükümeti 1970'1i yıllardan iti
baren sıkı biçimde din ve devlet işlerinin 
birbirinden ayrılması prensibini uygula
maya başladı ve bu çerçevede 1962'de çı

karılmış olan kilise inşaatiarına devlet 
yardımı yapılması hakkındaki genelgeyi 
yürürlükten kaldırdı ( 1975). Fakat ertesi 
yıl müslümanların artan ihtiyac ı farkedi
lerekyeni bir düzenlemeye gidildi ve beş 
yıl süreyle en az 1000 kişilik cami yapımın
da maliyetin o/o 30'unun devletten isteni
lebileceğine karar verildi; 1981 yılına ka
dar otuz bir cami bu genelgeden yarar
landı. Aynı yıl, süreyi 1984'e kadar uzatan 
ve cemaatin sayı sınırını kaldıran ek bir 
düzenleme yapıldı ; bundan da altmış do
kuz cami veya mescid faydalan dı. Bu dü
zenlemeler yabancı işçiler arasındaki müs
lümanlar içindi. Surinam gibi eski sömür
gelerden gelen göçmenlere ise özel karar
namelerle ibadet yerlerinin yapımında 
tam olarak maddi destek sağlandı. 1984 
yılında Hıristiyan Demokrat Parti hükü
metinin azınlıkların ibadethanelerine ya
pılan inşaat yardımını sürdürmek isteme
si Liberal Parti ile Hürriyet ve Demokrasi 
İçin Halk Partisi tarafından engellendi. 
Ancak bazı belediyeler müslümanlara bu 
konuda müsamaha göstermektedir. 

Hollanda Diyanet Vakfı tarafından 1979 yılında ibadete 
açılan Mesçid·i Aksa camii'nin içinden bir görünüş- Den 
Haag 1 Hollanda 

Hollanda'da 1971 yılında 54.000 (% 0.4) 

olan müslüman sayısı 1985'te 300.000'e 
ulaşmış, 1990'da 400.000'i aşmıştır. 1998'
de ise bu rakam 550.000 olarak tahmin 
edilmektedir(% 3). Bu nüfusun büyük ço
ğun l uğun u Türkler (285 .000) ve Faslılar 

(200.000) oluşturmakta, onları Surinam
lılar (30.000), Pakistanlılar ( 12 000). En
donezyalılar (lO 000). Tunuslular (6000) , 

Mısırlılar ( 4000) takip etmektedir. Hol
landa asıll ı müslümanların sayısı ise 3-
3500 civarındadır. 
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Iii ABDULLAH SEVİNÇ 

VI. HOLLANDA'DA 

İSLAM ARAŞTIRMALARI 

Hollanda'da İslam ve şarkiyat araştır
maları XVI. yüzyılın sonlarına doğru, Lei
den Üniversitesi'nin kurulması ( 1575) ve 
üniversitelerde eskiden beri okutulmak
ta olan Grekçe. Latince ve İbranice'nin ya
nında 1 593'ten itibaren Arapça, Farsça 

HOLLANDA 

ve Türkçe öğretiminin programlara alın
masıyla başlamıştır. İlk araştırmacılar, 
Paris'te ünlü Guillaume Pastel'in yanında 
okuyan Fransız kökenli Josephus Scaliger 
ile Franciscus Raphelengius'tur. Raphe
lengius'un 1 595'te bizzat kendisi tara
fından basılan Specimen characterum 
arabicorum otficinae Plantinianae 
Raphelengii (Raphelengius Matbaası'
nın Arap harfi i örnekleri) adlı eseri Hollan
da'da basıldığı bilinen en eski Arapça me
tin dir. Onun ölümünün ardından Arapça 
derslerini Philippus Ferdinandus, ondan 
sonra da aynı zamanda Türkçe'den resmi 
t ercümeler yapan loannes Anthanides 
(Jan Theunisz) devam ettirdi. Anthonides, 
Arapça hacası olan Faslı alim ve diplomat 
Abdülazlz b. Muhammed'le yaptığı dini 
bir sohbetin de yer aldığı hıristiyan ve 
müslüman inançları hakkında bir kitap 
yazmış, ancak bu eser basılmamıştır. 

Hollanda İslamiyat araştırmalarındaki 
büyük gelişme. Scaliger'in öğrencisi Tho
mas Erpenius'un 1613'te Leiden Üniver
sitesi'nde yeni kurulan Doğu Dilleri Bölü
mü'ne Arapça hacası olarak tayin edil
mesiyle başladı ve daha sonra öğrencile
rinden Jacobus Golius zamanında sürdü. 
Erpenius Grammatica Arabica (Le i
dae 1613). Golius Lexicon Arabico-Lati
num (Lugduni Batovorum 1653) adlı 

önemli eserleri kaleme almalarının ya
nında çeşitli Arapça kitapları da yayımla
m ış ve tercüme etmişlerdir (bk. ERPEN

ıus, Thomas; GOUUS, Jacobus ). Erpenius 
ve Golius İslam'a pek sempatiyle bak
mıyor, fakat bu dine karşı düşmanca duy
gular da beslemiyorlardı. Bu iki alimin 
bazan hıristiyan üstünlük hissini destek
lemekle birlikte misyonerler gibi İslam'ı 
çürütmeye çalışmadıkları bilinmektedir. 
Golius'un ölümünden sonra Leiden'de
ki İslamiyat araştırmaları çok zayıfladı. 
Onun öğrencisi Levinus Warnerus 1643'
te Hz. Isa hakkındaki İslami görüşleri top
layan küçük bir kitap yayımladı: Com
pendium historicum eorumque quae 
Muhammedani de Christo et praeci
puis aliquot religionis Christianae 
capitibus tradiderunt. Warnerus, Lei
den'de öğrenimini tamamladıktan sonra 
hayatının geri kalan kısmını geçireceği 
İstanbul'a gitti ( 1654) ve orada bir yan
dan ilmi çalışmalarını devam ettirirken 
bir yandan da el yazmaları topladı. 1657-
de Babıali nezdinde Birleşik Felemenk 
Cumhuriyeti'nin (Hollanda) resmi tem
silcisi olan Warnerus'un ölümünden önce 
Leiden Üniversitesi'ne bağışladığı "Lega
tum Warnerianum" adıyla anılan kitap-
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