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IV. ÜLKEDE İSLAMiYET
İtalyanlar'ın İslam dini ve müslüman-

larla tanışmaları VII. yüzyıla kadar uzanmakta ve ilk karşılaşmanın, 6S2'de müslüman Araplar'ın Sicilya'ya akın düzenleyerek adayı ve Güney İtalya'yı ele geçirmesiyle başladığı bilinmektedir. Sicilya'daki Arap hakimiyeti 1061 yılındaki Narman istilasına kadar sürmüş ve İtalyan
lar bu dönemde islam ve müslümanlarla
yüz yüze kalmıştır (bk siciLYA) . Puglia,
Toskana. Liguria ve Sardinya gibi İtalya'
nın kuzey ve güneyindeki bazı bölgelerinde müslüman hakimiyetinin izlerine
rastlanır.
Mensuplarının sayısı açısından bakıldı

ğında İslam. Roma Katolikliği'nden sonra
İtalya 'daki ikinci büyük din özelliği taşı
maktadır. Çoğunluğunu

Fas, Senegal,

İran. Pakistan. Mısır, Arnavutluk. Make-

donya ve Kosova kökenli göçmenlerin
oluşturduğu İtalya'daki müslüman nüfusun sayısı 1996 yılında 300.000'e ulaş
mıştır. Yerli halktan mühtediler ve sayı
ları kesin olarak bilinmeyen, ancak yasal
olmayan yollarla ülkeye girdikleri tahmin
edilen müslümanlarla birlikte bu sayının
SOO.OOO'i (2000) geçtiği hesaplanmak-

hane ve mescidler bulunmaktadır. Bunların dışında üç cami hizmete açılmıştır.
Catimia'da 1980 yılında ibadete açılan
ömer Camii'ni Milana İslam Merkezi tarafından yaptırılan Milana Rahman Camii
( 1988) takip etmiştir. 1974'te proje hazır
lıkları başlatılmasına rağmen yapımına

ancak 1984'te başlanan ve inşaatı sürerken de kısmen kullanılan Roma'daki
Monte Antenne Büyük Camii'nin 21 Haziran 1995 tarihinde resmi açılışı yapılmış
tır. Bu caminin inşa edildiği 30.000 m 2 'lik arazi Roma Belediyesi tarafından tahsis edilmiştir.
İtalya 'daki müslümanlar arasında bazı
tasawufı grupların varlığına rastlanmaktadı r. Senegal kökenli müslümanlar içinde
yaygın olan Mürldiyye tarikatının özellikle
italyanlar'dan bazılarının müslüman olmasına vesile olduğu bilinmektedir. Tıca
niyye. Burhaniyye ve Derkaviyye de mühtediler arasında taraftar bulan tasawufı
akımlardır. Bunun dışında Cemaat-i i slami. Cemaat-i Tebliğ ve İhvan-ı Müslimln gibi dini grupların italya'da da uzantılarına rastlanmaktadır. italya'da daha
geniş müslüman kitlenin dini ihtiyaçlarını
karşılamak için çalışmalar yapan teşkilat
lar da kurulmuştur.
Bu teşkilatların en eskisi, Roma Camii'nin yapım projesini destekleyen ve 1966
yılında kurulan italya İslam Kültür Merkezi'dir (Centro lslamico culturale d'ltal ia). Merkezin yönetimi . çeşitli İslam ülkelerinin
Roma büyükelçilerinden oluşan bir konsey ta rafından yürütülmektedir. Bu sebeple de resmi bir görünüm arzetmektedir. 1977'de kurulan Milana islam Merkezi ise (Centro lslamico) ülkenin en iyi organize olmuş müslüman teşkilatlarından
biridir. İtalya' daki islami teşkilatları bir
çatı altında toplayarak bir federasyon

tadır.

Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi
İtalya'da da ülkeye göçmen işçi sıfatıyla
gelen veya sığınınacı olarak kalanların
oluşturduğu müslümanlar dini ihtiyaçlarını karşılamak. yeni nesiller e kültürel değerlerini aktarmak amacıyla müesseseler
kurmanın yollarını aramışlar, dernek ve
camiler etrafında kimliklerini korumaya
ve dini hayatlarını sürdürmeye çalışmış
lardır. İtalya'da sayıları 100-120 arasında
olduğu tahmin edilen irili ufaklı ibadet-
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oluşturmak amacıyla 1990 yı lı nda kurulan İtalya Cemaat ve islami Teşkilatlar
Birliği (Unione delle comunite e delle organizzazioni lslamische in ltalia) aktif çalışmalar
yürütmektedir. Bu kuruluş islam hakkın
da medya organlarını bilgilendirmekte ve
müslümanların problem ve taleplerinin
kamuoyunda tartışılmasına katkıda bulunmaktadır. Kuruluş tarafından iki ayda
bir yayımlanan Il musulmano adlı derginin çıkarılmasına ekonomik sebeplerle
ara verilmiştir. i talya Cemaat ve İslami
Teşkilatlar Birliğ i. ülkedeki müslümanların varlığının yasalarla belirlenmesi ve İs
lamiyet'in hukuken tanınması için hükümetle ilk sözleşme projesi girişiminde bulunmuştur. Ülkedeki müslüman öğrenci
ler de kendi aralarında örgütlenerek İtal
ya Müslüman Öğrenciler Birliği'ni (Unione
degli Studenti Musulmani in ltalia) faaliyete
geçirmişlerdir.

İ talya MOsevi Cemaatler B i r l iği'nin
teşebbüsleri sariucu i talya Devl eti'nin

1989'da yasalaştırdığı resmen tanınma
ve dini hakların temin edilmesini öngören
hukuki düzenlemenin bir benzerinin kendileriyle de yapılması için çalışan müslümanların istekleri şu noktalarda toplanmaktadır: Cami ve mescid i nşası için
arazi tahsisi, mezarlıklarda müslümanların defni için yer ayrılmas ı . hastahane ve
okul kantinleri gibi kamuya ait yerlerde
islami usullere uygun hazırlanmış helal yiyeceklerin bulundurulması , cuma ve bayram namaziarına ve dini bayramiara saygı gösterilmesi. devlet okullarında isteğe
bağlı olarak müslüman çocuklarına İsla
mi din eğitimi verilmesi imkanının hazır
lanması. hastahane. hapishane ve askeri
kamplardaki müslüman l arın dini ihtiyaçlarının karşılanması. İslamiyet'in resmen
tanınması için müslümanların İtalyan ma-

İTALYA
karniarına 1991 yılında yaptığı başvuru
dan sonra dönemin başbakanının emriyle
İçişleri Bakanlığı tarafından müslümanları temsil eden kuruluşlarla bir dizi görüşme yapılmıştır. Bugüne kadar bir netice alınamayan görüşmeler devam etmektedir.
İtalya'da mevcut yasalar müslümanların kendi özel okullarını açmalarına
müsaade etmekle beraberhenüz devlet
okullarına eşdeğerde özel bir okul açılma
mıştır. Müslümanlar dernek ve camilerde düzenlenen kurslarla çocuklarına din
eğitimi vermektedirler.
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V. İTALYA'DA İSLAM ARAŞTI RMALARI

Tarihçesi, Salerne'daki tıp okulunda islam tıbbının öğretimi ve önemli eserlerin
Latince'ye çevrilmesinekadar (XII!. y ü zy ıl)
giden İtalya'daki İslam ve şarkiyat çalış
malarını yapıldıkları şehirlere göre baş
lıca dört grupta toplamak mümkündür.
Roma . Roma Üniversitesi'nde çağdaş
şarkiyat çalışmalarını , bugünkü adıyla
Dipartimento di Studi Orientali bölümünün kurucusu olan Celestino Schiaparelli
(ö . 19 19 ) başlatt ı. Bu çalışma l ar . onun
Vocabulista in Arabico (Fioransa 1871)
adlı eserinin eksenini oluşturduğu Arap
dili ve edebiyatı dersleri şeklindeydi. Arkasından buna Fars dili ve edebiyatı eklendi; daha sonra da Ettore Rossi'nin gayretleriyle Türkçe dersleri programa alın
d ı. Üniversite tarafından 1907'de neşrine
başlanan Rivista degli Stu di Orientali,
alanında önemli bir yere sahiptir. Şar
kiyat çalışmalarının yürütüldüğü bir baş
ka merkez de lstituto per l'Oriente'dir.
1921 'de İslam dünyasının kültürel. siyasal ve ekonomik hayatını tanıtmak ,
İslamiyet ve Yakındoğu incelemeler i
yapmak amacıyla kurulan bu enstitü
Oriente M oderno adlı dergiyi yayımla-

maktadır.

Her yıl gelişen kütüphanesi ,
Ettore Rossi, Carlo Alfonso Nallino ve
kızı Maria Nallino'nun kitaplarının buraya devredilmesi sonucu çok zenginleşti.
Enstitü aynı zamanda Türk tarihi, Türk
dili, edebiyatı ve kültürü üzerine de yayın
yapmaktadır. Kuruluşunun SO . yılında iki
ciltlik Gli studi sul Vicino Oriente dal
1921 al1970 adlı eseri yayımiadı (bk .
bibl.) . Kitapta , Yakındoğu üzerine en eski uygarlıklardan başlayarak güncel konulara kadar yapılan çalışmalar bibliyografik düzen ve tarih sırası içinde verilmektedir. Avrupa ' nın en eski ilim müesseselerinden biri olan Roma'daki Accademia
Nazionale dei Lincei , kurulduğu 1603
yılından bu yana çeşitli ilim dallarında
inceleme ve yayınlar yapmaktadır. Çalışmalarında şarkiyatla ilgili neşriyat
ve konferansiara da yer veren akademide Enrico Cerulli , Giorgio Levi Della
Vida , Alessandro Bausani ve Francesco
Gabrieli gibi şark iyatçılar da görev almıştır. Michele Arnari'nin kütüphanesinin bir bölümü ile Leone Caetani'nin
kitap ve notlarının buraya vakfedilmesi akademinin kütüphanesini zenginleş
tirmiştir. Caetani ' nin kitap ve notları
Fondazione L eone Ca etani adı altında
tasnif edilmiş ve Giuseppe Gabrieli kütuphanedeki yazmaların katalogunu hazırla
mıştır. Eksik kalan kısımlar da daha sonra bazı ilim adamlarınca tamamlanmış
tır. 1990 yılında burada26.000 matbu ve
691 yazma eser bulunuyordu. Roma'da
bunlardan başka genelde Asya tarihi ve
bu çerçevede İslam dünyasıyla ilgilenen lstituto Medio ed Estremo Oriente
(ISMEO) ile Unione lslamica in Occidente'nin bünyesinde yer alan Academia della
Cultura lslamica adlı bir merkez faaliyet
göstermektedir. Bunların ilki, genellikle
Türk ve İslam dünyasını ilgilendiren ilmi
kitapları n eş reder ken d i ğeri. 1982'den
beri yıl d a dört sayı olmak üzere Isl am.
Storia e Ci vilta adlı bir dergiyi yayımla
maktadır. Bu derginin yayımı 42. sayıda
durdurulmuştur.

Leone Caetani'nin genç akademisyenlerle yürüttüğü çalışmalar sırasında kaleme almaya başladığı , ancak tamamlayamadığı Annali dell'Islam(I- X, Ro maMilan a 1905-1926) , İslamiyat alanındaki
çağdaş tarihi araştırmaların temelini teş
kil eder. Giorgio Levi Della Vi da ise İslam
araştırmalarının bağımsız bir araştırma
ala nı olarak kurumlaşmasına katkıda bulunmuştur. İslami araştırmaların şarkiyat
araştırmaları içinde temayüz etmesine
çaba harcayan Giorgio Levi Della Vida, filo-

log ve lengüistlerin yaklaşımlarını benimseyen şarkiyatçılardan farklı yöntemlerle
yürüttüğü çalışmalarla İtalyan ve Batılı
araştırmacıları etkilemiştir.

Napoli. Napali'de bugün lstituto Universitario Orientale adıyla faaliyette bulunan müessese. 1727 yılında Matteo Ripa isimli bir din adamı tarafından Collegio dei Cinesi adı altında kurulmuştur.
Masrafları misyoner teşkilatınca karşıla
nan okul, İtalyan birliğinin kurulmasından
sonra Collegio Asiatica ismiyle eğitim bakanlığının denetimine verilmiş , bugünkü
adını ise 1937'de almıştır. 1894-1897 arasında l'Ori ente'yi çı karan kurum, 1940'tan beri yılda iki sayı olmak üzere Annali dell'Istituto Orientale di Napali'yi
(AION) ve 1966'dan bu yana da Studi
Magrebini'yi yayımlamaktadır. Bu enstitünün belirli aralıklarla düzenlediği ilmi
toplantılar ve kuruluşunun 250. yılı münasebetiyle yayımladığı eserler, faaliyetlerinin kurumlaşmasına önemli katkı
sağlamıştır. Özellikle Luigi Boneili tarafın
dan bağımsız hale getirilen klasik Türkiyat ve modern Ortadoğu çalışmaları ile
aynı enstitüde onun halefi olan Türkiyat
Araştırmaları Bölümü direktörü Alessio
Bombaci'nin Türk sanatı , edebiyat ve tarihi üzerine çalışma l arı Napoli Üniversitesi'nde şarkiyat araştırmalarını güçlendirmiştir. Ald o Gallotta (ö. 1996) bu geleneğ i başarıyla sürdürmüştür.

Palermo. Sicilya'da islam hakimiyeti
sona erdikten sonra da Arap alemiyle olan
ilişkiler gerek siyaset gerek kültür alanın 
da devam etti ve İslam üzerine sürekli çalışmalar yapıldı . 1483, 1SS 1 ve 1641 yılla
rında adanın çeşitli yerlerinde araştırma
ve inceleme merkezlerinin bulunduğu bilinmekle beraber bunlardan günümüze
ciddi eserler kalmamıştır. 180S'te kurulan Reale Accademia degli Studi bünyesinde Arapça öğreti m i ne de yer verilm iş
tir. Bu akademide isim yapan a raştırma
cıların önde gelenleri Salvatore Cusa, Bartolarneo Lagumina. Carlo Alfonso Nallino
ve lgnazio di Matteo'dur. Kendisi ders
vermemekle beraber Michele Arnari burada Arapça 'yı mecburi hale getirmiş ve
ayrıca Societa Siciliana per la Storia Patria adlı bir tarih araştırmaları merkezi
kurulmasını sağlamıştır. Umberto Rizzitano'nun gayretleriyle Arap dili , edebiyatı . tarihi ve kültürü çalışmaları büyük
bir hızla gelişmiştir. Daha sonra Palermo'da 197S yılında Gian Giacomo Adria
Lisesi 'ne Arapça dersleri konulurken
1990'da Michele Arnari 'nin anısına lstituto di Studi Ara bo -lslamici Michele
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