
1963) etmekten vazgeçti (Topluluğa ka
bulü, Aralık 1972, dolayısıyla l Ocak 1973) . 

Kısaca "Demirperde" ülkeleri Rusya'nın 
siyasi ve askeri tahakkümünden kurtul
manın yollarını ararken Batı Avrupa ül
keleri aralarındaki ekonomik birliği de 
aşarak siyasi bir bütünleşmeyi (Avrupa 
Topluluğu) amaçlamış ve "Avrupa Birle
şik Devletleri"ne gidecek yolda planlı ve 
ciddi adımlar atmıştır. Böylece "mane
vi- felsefi" anlamda Avrupa' nın oluştu
racağı birlik bir rüya olmaktan çıkacak
mış gibi görünmeye başladı. 

Bu merhalede iki blok arasındaki zıd
dıyetin, demokratik haklar ve ekonomik 
refah noktasındaki yoğunluğunun 1980'
li yılların sonlarına doğru etkisini dra
matik bir şekilde arttırması ve "Demir
perde" ülkelerinin, başta Rusya olmak 
üzere sistemlerinin bütün zatiyetiyle sar
sılmaya başlamaları, birlik oluşturmaya 
yönelen Avrupa'nın planlarını temelinden 
değiştirebilecek gelişmelerin habercisi 
oldu. Önce Polanya 'da başlayan liberal
leşme talepleri ("dayanışma" eylemleri), 
etkilerini kısa zamanda diğerlerinde de 
hissettirirken ekonomik kriz bütün "Do
ğu bloku" ülkelerindeki katı rejimi tasfi
yeye mecbur kıldı. Tarihi değişme. Rus
ya'da "açıklık" ve "yeniden yapılanma " 

politikalarını ortaya atan yeni idarenin 
(Gorbaçov) iş başına gelmesiyle sürat ka
zandı (global silahsızlanma görüşmeleri, 

Avrupa'da silah indirimi, ABD ve Rusya 
devlet başkanlarının buluşmal arı). Siyasi 
gelişmeler, "Hayat ideolojiden üstündür" 
özdeyişini doğrular bir hal aldı. Polanya 
dışında Macaristan, Çekoslovakya, niha
yet Romanya ve Bulgaristan'da "rejimin 
kahramanları" yerlerini ve -Romanya ör
neğinde olduğu gibi- hayatlarını kaybet
tiler. 

Doğu Almanya'dan Macaristan ve Avus
turya'ya toplu kaçışların başlaması (19 
Ağustos ı 989) Doğu blokundaki krizi açık 
bir şekilde gözler önüne serdi ve iki Al
manya'nın kısa bir zaman içinde tekrar 
birleşmesiyle sonuçlanacak gelişmelerin 
de başlangıcını teşkil etti. Doğu Alman
ya'nın pek çok yerinde, özellikle Leipzig 
ve Doğu Berlin'deki halk gösterileri, hü
kümetin ve Polit Büro'nun istifasına yol 
açtı (4 Şubat 1989). Nihayet Avrupa ' nın 

bölünmüşlüğünün ve "soğuk savaş"ın bir 
simgesi olan Berlin Duvarı'nın yıkliması 
(9 Kasım I 989). bu gelişmenin en önemli 
durağı oldu. Federal Almanya Başbaka
nı Helmut Kohl 'ün Moskova ziyareti (ı O 
Şubat 1990) ve Sovyetler Birliği Devlet 
Başkanı Gorbaçov ile görüşmesi netice-

sinde varılan tarihi mutabakat. Alman
lar'ın tek bir devlet yapısı içinde yaşa
ma taleplerinin kabul edilmesi sonucu
nu verdi. Doğu Almanya'da ilk serbest 
seçimler yapıldı (ı 8 Mart 1990) ve komü
nist olmayan bir idare iş başına geçti. 
N~ticede Doğu Almanya resmen Varşo
va Paktı'ndan çıkıp (24 Eylül 1990) Fede
ral P.ımanya'ya iltihak ederek tarihe ka
rıştı (2 Alman Birliği'nin kurulması, 3 Ekim 
1990) 

Paris 'te düzenlenen Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı (AG iK), Avrupa'
nın ll. Dünya Savaşı'ndan beri içinde bu
lunduğu "soğuk savaş"a, cepheleşme ve 
bölünmüş olma haline son verdi (Kasım 
ı 990). Arnavutluk dışında Avrupa ülke
lerinden başka Amerika Birleşik Devlet
leri ve Kanada'nın dahil olduğu otuz dört 
ülkenin imzaladığı bu tarihi anlaşma, 
Avrupa'da 198S'ten sonra başlayan de
mokratikleşme hareketlerinin bir sonu
cu olarak gelecekte Avrupa 'nın çok fark
lı bir yapılaşmaya gideceğini ortaya koy
maktadır. Nato. ve Varşova paktları Av
rupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı zir
vesinde karşılıklı saldırmazlık ilan etmiş
ler ve on altı Nato ülkesi ile altı Varşova 
ülkesi arasında, Atiantik'ten Urallar' a 
kadar geniş bir bölgede yer alan "kla
sik" silahlarda büyük çapta indirimler 
yapılması karar altına alınmıştır (Avru
pa Konvansiyonel Kuvvetler Antlaşması). 
Bunu Varşova Paktı'nın feshedileceğinin 
resmen açıklanması takip etmiştir. Av
rupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı, Av
rupa'da insan hakları. demokrasi ve hu-

Avrupa kıtasın ı Asya 'ya bağlayan Boğaziçi lüsttel ve Fatih 
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kuk devleti kavramlarını dile getirerek 
bunları temel ve ortak değerler olarak 
ilan etmiştir . Böylece, Aydınlanma devri 
ve Fransız ihtilali ile geçerlilik kazanan 
Avrupa ' nın evrensel değerlerinin eski Do
ğu bloku ülkeleri tarafından da benim
senmesi kesinleşmiştir. Ortak bir demok
rasi kavramı yanında ekonomik özgür
lükler ve pazar ekonomisine geçiş esas 
alınmıştır. Kısaca, 1789 Fransız ihtilali 
1917 Komünist ihtilali'ne karşı mutlak 
bir zafer kazanmıştır. 
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IJ!I!I KEMAL BEYDiLLi 

III. KlTADA İSlAMiYET 

Avrupa'da nüfus bakımından ikinci din 
olan İslamiyet doğuşundan kısa bir sü
re sonra buraya ulaşmış ve kıtayı etki
leyerek müslümanların çalışma ve gay- . 
retleriyle tesirini asırlarca siyasi, kültü
rel, iktisadi alanlarda sürdürmüştür. Bu 
tesir batıda Endülüs'ün, doğuda ise ku
zeyden gelen kabHelerin müslümanlaş
ması ve Osmanlı Devleti 'nin geniş top
raklara hakim olmasıyla ortaya çıkmış
tır. Endülüs ve Osmanlı Devleti hakimi
yetleri sırasında Avrupa'nın büyük bir 
kısmı kontrol altına alındı ve böylece İs
lamiyet halk arasında yayılma imkanı 
buldu. 

Batı Avrupa. İslamiyet'in Avrupa ile ilk 
teması, kıtanın güneybatı bölgelerinde-
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ki fetih hareketleri sırasında olmuştur. 
Emevfler'in Kuzey Afrika Valisi Müsa b. 
Nusayr, İspanya'da hüküm süren Vizigot 
Krallığı'nın (414-711) içine düşmüş olduğu 
hanedan çekişmelerinden cesaret ala
rak Tarık b. Ziyad kumandasındaki bir 
orduyu buraya yalİadı (7!0) Vizigot Kra
lı Roderick'i yenen Tarık, müslümanla
rın kıtaya yayılmalarını önleyen büyük 
bir engeli ortadan kaldırdı. Daha sonra
ki on yı l içerisinde müslümanlar hiçbir 
ciddi engelle karşılaşmaksızın İspanya'
nın büyük şehirlerini bir bir ele geçirdi
ler. Vizigot Krallığı ' nın zayıflığı ve halkın 
idarecilerden gördüğü baskı. müslüman
ların bölgeyi ele geçirmelerinde önemli 
rol oynadı. Kilisenin ve devletin hoşgö
rüsüz idaresine karşı müslümanlar halk 
tarafından fatihler olarak karşılandılar. · 

İspanya'da kurulan hakimiyet sayesin
de müslümanların kuzeye doğru ilerle
meleri mümkün oldu. 717'de hakimiyet 
alanlarını genişletmek amacıyla Pirene 
dağlarını aşan müslümanların 732 yılın
da Poitiers'de hıristiyan ordular tarafın
dan durdurulmaları daha kuzeye gitme
lerini engelledi ve burası Endülüs müs
lümanlarının Avrupa'da ulaştıkları en son 
sınır oldu. 

Endülüs, müslümanların elinde iken 
iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel saha
larda ilerlemeye başladı. İslam'ın adil 
düzeni halkın müslümanlaşmasını hız

landırdı. Yerli halktan müslüman olan-
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!ara "Müsalime" ve Arap baba-İspanyol 
annelerden doğan müslüman nesle "Mu
ladies" ( (- Ar. müvelledün "yeni nesil, 
melezler") denildi. Bir nesil sonra fetih
lerle gelen müslümanlarla bu yeni neslin 
arasını ayırt etmek imkansızlaştı. Müs
lümanların hoşgörüsü karşısında hıris

tiyan halkın çoğu İslam kültür ve me
deniyetinden önemli ölçüde etkilenerek 
onun birçok yönlerini benimsedi. İslam 
dinini kabul etmedikleri halde İslam kül
türünü benimsemiş olan İspanyollar' a 
Araplar gibi davrandıkları için "Mozarap" 
(<-Ar. müsta'rib "Araplaşmış") adı ve
rildi. Mozaraplar hem hıristiyan hem de 
müslüman ismi kullandılar. Endülüs'te 
siyasi, ekonomik ve kültürel sahada can
lı ve parlak bir devir yaşandı. lll. Abdur
rahman zamanında (912-961) zirveye ula
şan İslam hakimiyeti daha sonraki dö
nemlerde tavaif-i mülük denilen emir
ler arasındaki çekişmelerle zayıfladı. 

Müslümanlar kuzeyden gelen hıristi

yan ordularının baskıları karşısında ülke
nin güneyine çekilmek zorunda kaldılar . 

1492'de, bölgedeki son İslam merkezi 
Gırnata şehrinin de düşmesiyle müslü
manların Endülüs'teki hakimiyetleri son 
buldu ve çoğu ülkeden ayrılmak zorun
da kaldı. Burada kalanlcır hıristiyan yö
neticilerin baskı ve zulümleri altında 

kimliklerini değiştirerek hayatlarını sür
dürmeye çalıştılar. Nihayet XVII. yüzyılın 
başlarında krallığın ülkede müslüman
ların yaşayamayacağına dair ferman çı
karması üzerine İspanya'daki müslüman 
varlığına tamamen son verildi. 

Hıristiyan Avrupa dünyasının müslü
manlarla olan ilk münasebetlerinin baş

ladığı dönemde, yine bir Latin ülkesin
de daha İslamiyet'i n yayılması gerçek
leşti ve IX. yüzyılda Sicilya adası fethe
dildL İslam coğrafyacısı İbn Havkal'e gö
re adada 300 cami ve birçok mimarlık 
şaheseri meydana getiren müslümanla
rın buradaki hakimiyetleri Güney İtal
ya'da Barı şehrine kadar uzandı (847) 

Hatta 846 ve 849 yıllarında Roma'ya se
fer yapıldıysa da başarı kazanılamadı: 

ancak Papa VIII. Jean müslümanlara iki 
yıl vergi ödemek mecburiyetinde kaldı. 
Ağlebfler döneminden sonra Sicilya bir 
Fatımı vi layeti oldu (909) 

Latin dünyasının kültürel, siyası ve ik
tisadi alanlarda İslam'ın etkisinde kal
ması Rönesans hareketlerinin başlama
sında önemli bir sebep teşkil etmiştir. 

İslam dünyasının üstün ilim ve medeni
yeti bu iki bölgeden Avrupa'ya aktarıl
mış, İslam aleminin yetiştirdiği Harizml, 

İbn Sina, İbn Rüşd, Ebü'I - Kasım ez-Zeh
ravl, İdrlsl, Gazzall gibi müslüman alim
lerin felsefe, tıp, coğrafya ve edebiyat 
alanlarında yazdıkları eserler, İspanya'da 
Tuleytula ve İşbiliye, İtalya'da Salerno'da 
kurulan tercüme merkezlerinde Avrupa 
dillerine çevrilerek okullarda ders kitabı 
olarak okutulmuştur. Bu ilimlerden bil
hassa felsefe ve nazari ilimler İspanya' 
da, tatbiki ilimler ise daha çok Sicilya 'da 
önem kazanmıştır. 

Ege ve Adriya denizlerinin Bizanslı

lar'ın kontrolünde bulunmasına rağmen 
müslümanların Akdeniz'deki hakimiyeti 
Avrupa ile ticaretin daha kolay yapılma

sını sağladı. İs lam beldelerinin Endülüs 
ve Sicilya'nın dışında diğer Avrupa ülke
leriyle ticareti X. yüzyılda büyük bir ge
lişme gösterdi. Fransa'ya fetih hareke
tini yayamayan müslümanlar bu ülke 
ile münasebetlerini ticarı sahada sür
dürdüler. İtalya'da ise Amalfi ve Vene
dik şehirleri ile olan ticari ilişki , onların 

İslam dünyasından sağlanan malların 
taşımacılığını yapması şeklinde devam 
etti. 

Müslüman dünyasının Batı Avrupa ile 
olan yakıniaşması ticaret yanında siyasi 
bakımdan da gelişti. Bunun en güzel ör
neğini, Abbas! Halifesi Harünürreşld ile 

Ebü'I-Kas ım ez-Zehravi'nin et· Tasrif li·men 'aceze 'ani't
te' lif ad lı tıp ansiklopedisinin XII. yüzyıl ortasında Gerhar
do Cremona tarafından yapılan Latince tercümesinden 
bir sayfa (Österreichishe Nationalbibliothek- Viyana/ Avusturya) 



Germen imparatoru Charlemagne ara
sında kurulan siyasi dostluk temsil eder. 
Karşılıklı elçi ve hediye gönderme şek
linde yürütülen bu ilişkilerin bir benzeri, 
yedi asır sonra Kanuni Sultan Süleyman 
ile ı. Fransuva arasında tekrarlandı. 

Hıristiyan Avrupa ile islam dünyasını 
karşı karşıya getiren en önemli olay hiç 
şüphesiz Xl. yüzyılda başlayan Haçlı se
ferleridir. Haçlı seferlerinin sebep oldu
ğu kin ve düşmanlık iki dünya arasında 
normal kültürel münasebetlerin kurul
ması imkanını güçleştirdi. Ancak Avru
pa bu seferlerin sonucunda islam dün
yasında ilmi ve teknik açıdan birçok şey 
kazandı. islam dünyasının ürettiği mal
ların yağmalanarak yoğun bir şekilde Av
rupa pazarlarına getirilmesi ziraatta, sa
nayide ve el sanatlarında yeni usullerin, 
yeni tekniklerin öğrenilmesine yol açtı. 

Batı Avrupa- islam dünyası ilişkileri, 
Osmanlı Devleti'nin Orta Avrupa ülkele
rine kadar olan yerleri fethetmesiyle si
yasi düzeyde devam ederken XVII. yüz-

ibn Sina ' n ı n meshur eseri el-1\anan {i't-tıbb ' ın Gerhardo 
cremona ta ra fından yapılan Latince tercümesinden bir 
sayfa (Österreichische Nationalbibliothek - Viyana / Avusturya ) 

yılda başlayan sömürgecilik hareketle
riyle Batı Avrupa ülkeleri diğer islam 
ülkeleriyle de ilişkiye geçtiler ve zaman
la bu ülkelerden bazılarını hakimiyetleri 
altına aldılar. 

XX. yüzyılın başlarında Batı Avrupa'
nın yer yer islam dünyasındaki sömür
geciliği devam ederken işçi ve göçmen 
müslümanların Avrupa ülkelerine göçü 
başladı. Bu müslümanlar aralarında bü
yük cemaatler oluşturdular ve çok ya
bancısı oldukları bu toplumda kendi ara
larında ortak dini. iktisadi, siyasi ve kül
türel teşkilatlar kurdular. ingiltere, Fran
sa, Almanya gibi Batı Avrupa ülkelerin
de kurulan birçok teşkilat, cemaatleri
nin çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için 
yoğun bir çalışmaya girdi. Sayıları yüz
leri bulan cami, mescid ve Kur'an kurs
larından oluşan islam kültür merkezle
ri kuruldu. Bu merkezler bir yandan da 
islam· ın tanıtılması için faaliyet göster
diler. Bu faaliyetlerin sonucunda islami
yet yerli halk arasında da yayılmaya baş
ladı. 

Orta ve Doğu Avrupa. Orta Avrupa'nın 
islamiyet'le teması , islam'ın batıda En
dülüs ve Sicilya'daki varlığının devam et
tiği dönemde gerçekleşmeye başlamış
tı. X-XII. yüzyıllarda kuzeyden gelen son 
Türk kavimleri göçü sonunda Tuna neh
ri boylarında yavaş yavaş ve islami fetih 
hareketleri dışında müslüman topluluk
lar oluştu. Bu topluluklar genelde Türk 
ırkından olan Peçenek, Kuman, Oğuz. 

Habar ve eski Bulgarlar gibi göçebe ka
bilelerdi. islamiyet'i münasebet kurduk
ları Arap tüccar. bilgin ve seyyahlardan 
öğrenen bu kavimlerin yerleşim merkez
leri Eflak, Boğdan, Sırbistan , Bosna ve 
Macaristan'a kadar uzanmıştı; özellikle 
Macaristan'da çok etkin durumdaydılar. 

Endülüs'ten Macaristan'a göç etmiş 
ve 11 SO' lerde orada yüksek düzeyde gö
rev yapmış olan EbO Hamid ei-Gırnati 
Tul}.fetü'l-elbtib ve nul]betü'l-a 'cab ad
lı eserinde Macar Krallığı sınırları içerisin
deki müslümanlardan söz ederken bun
ları Mağribiler ve Harizmliler diye ikiye 
ayırmıştır . Orta Avrupa'daki bu müslü
man varlığı X-XII. yüzyıllarda Macar Dev
leti'nde önemli bir etkiye sahip olmuştu. 
Müslümanların özellikle askeri alanda
ki becerileri Macar krallarının dikkatini 
çekmiş ve onlara görev verilmesini sağ
lamıştır. Macaristan'da müslümanların 
etkinliğini anlatan bir başka islam coğ
rafyacısı Yaküt el-Hamevi'dir (ö _ 1229)_ 
Yaküt, Mu'cemü 'l-büldan adlı eserin
de, Halep'te rastladığı müslüman Ma-
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car öğrencilerden ülkeleri hakkında bilgi 
aldığını ve orada otuz müslüman köyü
nün bulunduğundan bahsettiklerini yaz
maktadır. Verdiği bilgilere göre, müslü
manların güçlenmelerinden korkan Ma
car kralları yerleşim bölgelerinin surla 
çevrilmesini yasaklamışlar ve ll. Andre 
müslüman tebaanın devlet işlerinde bu
lunmasını engelleyici fermanlar çıkar

mıştır (ı 233)_ Müslümanlar diğer halk
tan daha kolay ayırt edilmeleri için özel 
elbise giymeye zorlandılar. Zamanla ar
tan baskılar sonucunda müslümanların 
etkinlikleri tamamen kayboldu. Bölge
de müslümanların varlığının tekrar du
yulması, 1526 yılında Osmanlılar'ın Ma
caristan'ı fethiyle gerçekleşti. Bu haki
miyet ise ancak 1699'a kadar sürdü. 
Bugün Macaristan'ın birçok yerinde ha
la Osmanlı döneminden kalma mimari 
eserlerine rastlanmaktad ır. 

islam'ın Avrupa'nın kuzeydoğusunda
ki bölgelerle ve Balkanlar'la teması baş
langıçta iki dönemde meydana geldi. ilk 
dönem, bölge halkının müslüman Arap 
tüccarlarla ilişkide bulundukları dönem
dir. IX ve X. yüzyıllarda bu yolla müslü
man olan topluluklar görüldü. Bu toplu
luklar dini bilgilerini arttırmak için Bağ
dat'taki Abbasi Halifesi Muktedir'e baş
vurarak kendilerine din alimi gönderil
mesini istediler. 922 yılında Muktedir 
bu isteği yerine getirmek üzere ibn Fad-
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lan olarak bilinen kumandanı , Ahmed b. 
Abbas'ı görevlendirdi. İbn Fad!an da 
İran, Buhara, Harizm yolunu takip ede
rek Volga Bulgarları'nın ülkesine vardı. 
Mes'üdfnin bu bölge ile ilgili olarak nak
lettiği bilgilere göre buradaki müslü
manlar hıristiyan ordularla birlikte İdil 
yakınlarında Rus putperestliğine karşı 

savaşmışlardı. İkinci dönem ise Tatar 
kabilelerinin bölgeye yerleşmesiyle baş
ladı. XIII. yüzyılın sonlarında bu bölge
de bulunan Cengiz Han ' ın tarunu Bere
ket Han ' ın müslüman olmasıyla Tatarlar 
arasında İslamiyet hızla yayıldı. Müslü
manlar'ın buradaki hakimiyeti lll. ivan'ın 
Tatarlar ' ı Rus yönetimi altına almasına 
(1 480) kadar devam etti. Doğu Avrupa'
daki bu müslümanların varlığı , Osmanlı 

Devleti'nin Avrupa'da hakimiyeti sıra

sında islam'ın yayılmasında da faydalı 
oldu. 

Doğu Avrupa'da İslam 'ın silinmez et
kisini sağlayan Osmanlı Devleti'dir. Os
manlılar'ın Rumeli'ye geçişiyle yayılma

ya başlayan İslamiyet, Endülüs'teki var
lığının yok olmaya yüz tuttuğu sırada 

bir başka yönden Avrupa 'yı yeniden et
kisi altına alıyordu . Orhan Gazi'nin Edir
ne'yi zaptıyla gelişen islam fetihleri XV. 
yüzyılda bütün Balkanlar'ı içine alacak 
kadar yayıldı. Bu yayılınada özellikle, hı
ristiyanlar arasında Hz. Isa'nın ulühiy
yetini simgeleyen resimlere ve vaftize 
karşı çıktıkları için sapık ilan edilen Bo
gomiller'e Osmanlılar' ın yardım etmesi
nin büyük etkisi olmuştur. Fatih Sultan 
Mehmed zamanında gerçekleşen bu yar
dım Bogomiller'in müslüman olmasıyla 
sonuçlandı ve bundan sonra Balkanlar 
hızla müslümanların hakimiyetine gir
di. 1463'te Sırbistan'ın fethiyle özellikle 
Bosna ve H,ersek bölgesi İslam ' ın güçlü 
kalesi oldu. 1529 ve 1683'te Viyana'yı 
kuşatacak kadar Avrupa içlerine soku
lan Osmanlılar, hemen hemen Doğu Av
rupa'nın tamamına hakim olmuşlardı. 

Gittikleri yerlerde birçok cami ve med
rese inşa eden Osmanlılar islam 'ın etki
sini sağlayacak eğitim düzenini kurma
ya çalıştılar. Bu arada hıristiyan halkın 

da geniş bir dini hoşgörü içerisinde ya
şamasını sağladılar. Medreseler yüzyıl

larca halkın islami eğitim ve öğretimin
de görev üstlendiler. Bugün o dönem
den kalma Saraybosna'daki (Yugoslavya) 
Gazi Hüsrev Bey Medresesi 'nde eğitim 
ilahiyat fakültesi düzeyinde sürmekte
dir. 

Osmanlı Devleti'nin zayıflamasının be
raberinde getirdiği askeri yenilgiler ve 
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Avrupa devletler inin Doğu Avrupa · daki 
etnik grupları tahrik etmeleri sonucun
da bu bölgedeki üstünlük müslümanla
rın aleyhine bozuldu. Balkanlarda Yuna
nistan. Bulgaristan, Romanya, Arnavut
luk ve Yugoslavya'nın bağımsızlıklarını 

ilan etmeleriyle bu ülkelerde yaşayan 
müslümanlar, Arnavutluk devletindekiler 
hariç azınlık durumuna düştüler. Müs
lümanlar haklarını korumak için Yugos
lavya ve Arnavutluk'ta siyasi örgütlen
meye giderek etkin faaliyetleriyle duru
mu bir müddet kendi lehlerine çevirdi
ler. Bulgaristan ve Yunanistan'da ise du
rum müslümanlar için hiç de iç açıcı de
ğildi. I. Dünya Savaşı'ndan sonra prob
lemler daha da büyüdü ve müslüman- . 
ların azınlık olarak yaşadıkları ülkelerde 
onlar için güç bir dönem başladı. ll. Dün
ya Savaşı'ndan sonra özellikle Bulgaris
tan, Romanya ve Arnavutluk'ta iş ba
şına geçen komünist rejimler müslü
manların kimliklerini yok etmeye çalış
tılar. Balkanlar 'da müslümanlara karşı 
girişilen bu hareket ferdi ibadetlerini 
yerine getirmede dahi zorluklar ortaya 
çıkardı. Daha da ileri gidilerek birçok 
cami. medrese ve İslami eğitim kuru
mu kapatıldı. Zor durumda kalan müs
lümanlar Arnavutluk, Yugoslavya, Bulga
ristan gibi ülkelerden göç etmeye baş

ladılar. Yunanistan müslümanlarının du
rumu da bu ülkelerdekilerden pek fark
lı değildir. 

Bugünkü Durum. XX. yüzyılın son çey
reğinde Avrupa kıtasındaki müslüman 
nüfusun 16-17 milyona ulaştığı sanıl

maktadır. Yüzyılın başında Avrupa ' da 
sayıları son derece az olan müslüman
lar ll. Dünya Savaşı' nın sonuna kadar 
önemli bir artış kaydetmemişlerse de 
özellikle İngiltere ve Fransa gibi devlet
lerin sömürgeleri olan ülkelerden gelen 
müslüman göçmenler. kıtadaki müslü
man nüfusun belli bir oranda artış gös
termesine sebep olmuşlardır. Yüzyılın 

ortalarından itibaren ise müslümanların 
sayısındaki hızlı büyüme üç ayrı faktö
rün etkisi altında gerçekleşmiştir. Müs
lümanlar bir yandan yüksek doğum ora
nıyla tabii çoğalmalarını sürdürürlerken 
diğer yandan sömürge idaresi altında 

olan Güney Asya, Batı ve Kuzey Afrika'
daki müslüman ülkelerden Avrupa 'ya 
çeşitli sebeplerle gelen göçmenlerde de 
artış olmuştur. Avrupa'daki müslüman 
nüfusun kısa zamanda hızla artmasını 

sağlayan en önemli gelişme ise 1960'1ı 
yıllarda ekonomik amaçlarla islam ül
kelerinden Batı Avrupa ülkelerine yöne-

len işçi akımdır. Türkiye, Kuzey Afrika 
ve diğer İslam ülkelerinden Federal Al
manya, Belçika, Hollanda, Fransa, Dani
marka, isveç, Norveç, İ sviçre ve Avustur
ya'ya gelen binlerce müslüman işçinin 

eş ve çocuklarını da yanlarına almala
rıyla kıtadaki müslüman nüfus kısa za
manda büyük sayılara ulaşmıştır. Dışa

rıdan gelenlerin yanında yerli halk içeri
sinden islam dinini benimseyenlerin sa
yısında da zamanla önemli artışlar ol
muştur. 

Bugün Avrupa'da yaşayan müslüman
ların çoğu yaşadığı ülke vatandaşı değil
dir ve bunlardan yaşlı kesimin ülkele
rine geri dönme ihtimali yüksektir. Fa
kat özellikle Avrupa ülkelerinde doğmuş, 

buralarda öğrenim görmüş ve içinde bu
lundukları toplumun yapısına nisbeten 
ayak uydurmuş genç kuşakların geriye 
dönme ihtimali son derece azdır. Son 
yıllarda Avrupa'da baş gösteren yaban
cı düşmanlığı yer yer islam düşmanlığı 
haline gelmiştir ve bu husus geriye dö
nüşlerde etkili olmaktadır. 

Müslüman nüfustaki hızlı büyüme be
raberinde bir dizi ciddi problem ortaya 
çıkarmıştır. Özellikle çocukların millf ve 
dini eğitimleri, namazların cemaatle kı
lınabilmesi için ibadet yerlerinin açılma
sı . etnik gruplara kendi dillerinde hitap 
edecek dini ve millf yayınların yapılabil
mesi, yardım ve dayanışma çalışmaları
nın teşkilatlandırılması müslümanların 

başlıca meseleleridir. Müslümanlar ara
sında dini, etnik, siyasi ve kültürel ba
kımlardan görülen bölünmelerle birlik
te mahallf ve etnik düzeyde doğan ku
ruluşlar problemierin hallinde önemli 
hizmetler yerine getirmektedirler. Av
rupa ' nın pek çok ülkesinde İslam iyet 
resmen bir din olarak tanınmamıştır ve 
bu durum dini faaliyetlerin yapılabilme
sinde çeşitli zorluklar ortaya çıkarmak
tadır. Avusturya ve Belçika'da ise İsla 
miyet'in resmen tanınmış olması müs
lümanlara bazı imkan ve kolaylıklar sağ
lamıştır. 

Avrupa'da müslümanların bugünkü du
rumu ülkelere göre incelenebilir (daha 
geniş bilgi için bk. ilgili ülke maddeleri) . 

Almanya. Çeşitli İslam cemaatlerinin 
yaşadığı Almanya'da ll. Dünya Savaşı ön
cesinde sadece SOO kadar müslüman 
vardı ; bugün bu sayı 1,5 milyonu Türk 
olmak üzere 2 milyona yaklaşmaktadır. 

Savaştan sonra Doğu Avrupa ülkelerin
den, özellikle Sovyetler Birliği'nden ge
tirilen tutukluların bir kısmı buraya yer
leştirildiler ve bu şekilde 1951 ·e kadar 



müslümanların sayısı 20.000'e ulaştı. Da
ha sonra, 1960'tan itibaren Türkiye ve 
diğer İslam ülkelerinden çalışmak ama
cıyla çıkan işçilerin bu ülkeye akın etme
siyle müslümanların sayısı büyük bir ar
tış gösterdi. Almanya'daki müslüman
lar etnik bakımdan başlıcaları Türk, Yu
goslav, Arnavut ve Kuzey Afrikalı olmak 
üzere farklı gruplara mensupturlar. Bu 
gruplar içerisinde çoğunluğu oluşturan 
Türkler ülkedeki dini faaliyetlerde ol
dukça müessirdirler. Müslümanların yo
ğun oldukları yerler Bayern ve Rhen
Westfalya eyaletleridir. Ülkede ilk İsla
mi teşkilat 1. Dünya Savaşı ' nın sonunda 
kurulmuştur; bugün ise çeşitli gruplara 
ait yüzlerce dernek, federasyon ve vakıf 
gibi kuruluş faaliyet halindedir. Hemen 
hemen bütün şehirlerde farklı grupla
ra ait çok sayıda cami ve mescid bulun
maktadır. Müslüman toplulukların ken
di içlerinde bölünmüş olmaları bazı im

. kanların değerlendirilememesine sebep 
olmaktadır. Çocukların din eğitiminde 

Türkiye'den gönderilen öğretmen ve din 
görevlilerinin rolleri büyüktür. 

Arnavutluk. Arnavutluk, kıtada nüfu
sunun çoğunluğu müslüman olan tek ül
kedir. Ancak ll. Dünya Savaşı'ndan son
ra burada kurulan komünist yönetimin 
diniere karşı başlattığı mücadeleden en 
çok müslümanlar etkilenmiştir. Ülkede
ki nüfusun % 70-75 'i, anayasanın res
men yasaklamasına rağmen müslüman
dır. Savaştan önce Arnavutluk'taki müs
lümanlar Tiran'daki başmüftünün baş
kanlığı altında Arnavutluk İslam Cema
ati adıyla teşkilatlanmışlardı. 1946' da 
ilan edilen anayasa ülkede yaşayanların 
inanç ve din hürriyetlerini garanti altına 
aldığı halde daha sonra bütün dini ku
rumlar ve yayın organları ortadan kal
dırıldı. 1976 anayasası ise ateizmi res
mf devlet politikası haline getirdi. 1989 
yılında Doğu Avrupa ülkelerinde başla
yan reform hareketleri Arnavutluk'u da 
etkiledi ve bu çerçevede Mayıs 1990'da 
ülkede daha önce kapatılan ibadet yer
lerinin açılması ve ibadet yasağının kal
dırılması kararı alındı. 

Avusturya. Avusturya' da yaşayan 

100.000'e yakın müslümanı, 1960' lar
dan sonra çalışmak amacıyla Türkiye ve 
Kuzey Afrika ülkelerinden buraya gelen 
işçilerle aileleri oluşturmakta ve bunun 
da yaklaşık dörtte üçünü Türkler mey
dana getirmektedir. İslam ülkeleri bü
yükelçilerinin gayretleriyle 1979 'da Vi
yana'da bir İslam merkezi faaliyete ge
çirilmiş bulunmaktadır. Aynı yıl İslami-

yet'in resmen din olarak tanınması bu 
ülkede bulunan müslümanlara bazı hak
lar kazandırmıştır. Müslümanların bir 
cemaat halinde teşkilatlanmaları. radyo 
ve televizyonda dini konuşma yapmala
rı, çocukların haftada iki saat din dersi 
alması ve cemaate ayrı bir mezarlık tah
sis edilmesi bu hakların başlıcalarıdır. 

Belçika. Belçika'da değişik ülkelerden 
gelen yaklaşık 350.000 kişilik bir İslam 
cemaati bulunmakta olup çoğunluğunu 
Türkler'le (yaklaş ık 80.000) Faslılar teşkil 
etmektedir. Bu ülkeye ilk defa müslü
manlar I. Dünya Savaşı' ndan sonra az 
sayıda olmak üzere Arnavutluk'tan gel
mişler, 1960 'lı yıllardan itibaren çalış

mak amacıyla Türkiye ve Fas'tan gelen
ler ise kısa zamanda önemli bir yekün 
oluşturmuşlardır. Ülkedeki İslam cema
ati içerisinde yerli müslümanlar varsa 
da bunların sayısı çok azdır. 

Müslümanların büyük çoğunluğu de
ğişik iş kollarında çalışan işçilerdir ve 
aralarında ülke vatandaşı olanların sayısı 
azdır. Müslümanlar mahallf düzeyde der
nekler şeklinde teşkilatlanarak sosyal ve 
dini ihtiyaçlarını karşılamaya gayret et-
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mektedirler. Derneklerin hepsi Brüksel'
deki İslam Kültür Merkezi'nin bünyesin
de toplanmıştır. Belçika'da İslamiyet'in 
resmen din olarak tanınması müslüman 
öğrencilerin din eğitimleri konusunda çe
şitli kolaylıklar getirmiştir. 1975 yılından 
bu yana Belçika hükümeti müslüman 
çocuklara din dersleri verilmesi için fi
nansman sağlamakta ve hükümetin bü
tün cemaati temsil yetkisi verdiği Brük
sel'deki İslam Kültür Merkezi de bu fa
aliyetleri organize etmektedir. Müslü
manların ülkenin çeşitli şehir ve kasa
balarında ibadet yerleri ve camileri bu
lunmaktadır. 

Bulgaristan. Doğu Avrupa ülkelerinden 
Bulgaristan'da büyük ekseriyeti Türk 
olan 1,5 milyon civarında müslüman nü
fus yaşamaktadır. Osmanlı Devleti za
manında Anadolu'dan getirilerek bura
ya yerleştirilen müslümanların torunları 
olan Bulgaristan'daki Türkler'in dışın

da Pomak ve Çingene müslümanlar da 
vardır. Ülkenin güneybatı , kuzeydoğu ve 
Romanya sınırına yakın bölgelerinde otu
ran müslüman nüfusun yoğun olduğu 
şehirler Filibe, Razgrad, Şumnu ve Kır-
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cali'dir. Bu ülkedeki müslümanlar siya
sı gelişmelerden çok etkilenmişlerdir. 

1946'da komünist yönetim kurulmadan 
önceki krallık rejiminde de baskı altın
da bulunmakla birlikte 1946'dan sonra 
maruz kaldıkları baskı, zulüm ve kötü 
muamele çok daha şiddetli olmuştur. 

Buradaki müslüman Türkler'in bir kısmı 
çeşitli tarihlerde Türkiye'ye göç etmek 
zorunda kalmışlardır. Özellikle 1984'ten 
sonra uygulamaya konulan müslüman
Türk isimlerinin değiştirilmesi ve Bul
garlaştırma politikası buradaki müslü
manları çok zor durumda bırakmış ve 
özellikle 1989 yılında 350.000 müslüman 
Türk'ün kitleler halinde Türkiye'ye göç 
etmesi sonucunu doğurmuştur. Ancak 
1989 yılının sonlarına doğru meydana 
gelen iktidar değişikliğinin müslüman
lara yeniden istedikleri isimleri alma 
hakkı ile din ve inanç hürriyeti verme
si üzerine 200.000 kadar göçmen geri 
dönmüştür. Bulgaristan'daki müslüman
ların oturdukları şehir ve köylerde bulu
nan cami, mescid ve çeşitli dini" mües
seselerin çoğu komünist rejim tarafın
dan kapattırılmış veya başka amaçlara 
tahsis edilmiş ve bu arada müslüman
ların yayın organları da susturulmuş

tur. Büyük şehir merkezlerinde politik 
amaçlarla ayakta tutulan bazı camiler 
ise ihtiyaca cevap verecek sayıda değil
dir. Önceleri bu ülkedeki müslümanlar 
bir başmüftünün başkanlığında teşkilat
lanmışlar ve kendi bölgelerinde "Mecli
sü'l-ulema" adıyla kuruluşlar meydana 
getirmişlerse de komünist rejimde bun
ların geçerliliği olmamıştır. Ancak son 
zamanlarda Doğu Avrupa ülkelerinde 
gerçekleştirilmeye başlanan reformlar 
çerçevesinde bu ülkede de müslüman
ların dini" hürriyetlerine kavuşabilecek
lerine dair bazı olumlu gelişmeler göz
lenmektedir. Bu gelişmeler çerçevesin
de Sofya müftülüğü 1990 yılının sonla
rına doğru Türkçe Müslümanlar adın 

da bir dergi çıkarmaya başlamıştır. 

Danimarka. Danimarka' da sayıları 

50.000'i bulan müslümanlar Türkler, Pa
kistanlılar. Yugoslavyalılar ve Araplar'
dan oluşmaktadır. Bunun da yarısını 
Türkler meydana getirmektedir. Genel
de işçi, teknik eleman ve küçük esnaf 
olan müslümanlar, "lslamic Centre Co
penhagen" (ICC) adlı bir İ slam birliği al
tında örgütlenmişlerdir ve çeşitli şehir

lerde bu birliğe bağlı kuruluşlar bulun
maktadır. Danimarka'da müslüman ço- . 
cuklar kamu okullarında din dersleri al
maktadı rlar. Ayrıca din eğitiminde ca
milerden de istifade edilmektedir. 
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Paris Camii - Fransa 

Fransa. Fransa'da bulunan müslüman
ları, Fransız sömürgesi olan İslam ülkele
rinden gelen göçmenlerle çalışma mak
sadıyla diğer ülkelerden gelen işçiler ve 
yerliler meydana getirmektedir. XX. yüz
yılın başında Fransa'da 1000 kadar müs
lüman varken 1924'te bu sayı 120.000'e, 
1950'de 240.000'e ulaştı. Özellikle 1954-
1968 yılları arasında müslüman akınının 
hızlanması üzerine Fransa 197 4'te sınır
larını dışarıdan gelenlere kapattı. Bu ta
rihten sonra ülkedeki müslüman toplu
mu büyümesini doğum yoluyla sürdür
dü. 1980'1erin sonunda Fransa'daki müs
lümanların sayısı 3 milyona yaklaşmıştır. 
Fransa'daki müslümanlar içerisinde Ku
zey Afrikalılar'ın oranı büyüktür. Bunları 

Afrikalı zenciler, Yugoslavya, Arap ülke
leri, İran ve Türkiye'den (yaklaşık 180.000) 
gelenler takip. etmektedir; 75.000 civa
rında da yerli müslüman bulunmaktadır. 
Müslüman kitlenin beşte biri Fransız va
tandaşı olup bunlar Fransız ordusunda 
görevli Cezayirliler'den oluşmaktadır. Ay
rıca burada 1963'ten sonra doğanlar ay
nı zamanda Fransız vatandaşı oldukla
rından çifte tabiiyete sahiptirler. 

Fransa' da müslümanların en yoğun ol
duğu yerler Paris, Marsilya ve Lyon'dur. 
Sosyal bakımdan müslümanlar genel
likle toplumun en alt tabakasına men
sup olup işçi olarak çalışmaktadırlar; az 
bir kısmının ise daha üst seviyede mes
lekleri vardır. Ülkede 400'ün üstünde 
ibadete açık cami ve mescid bulunmak
tadır. Fransa'da müslümanlar sayı ola
rak büyük bir yekün tutmakla birlikte 
ne milli bir teşkilata, ne özel okullara 
ne de bir konseye sahiptirler. Ancak şe
~ir ve millet temeline dayalı dernekler 
şeklinde çeşitli kuruluşlar faaliyet gös
termektedir. 1. Dünya Savaşı'nda Fransa 
için kanını döken binlerce müslümana 
duyulan minnetin ifadesi olarak 1926'da 

Paris Camii ve İslam Enstitüsü kurul
muştur. İslam'ın anlatılması ve tanıtil
masında önemli rol oynayan Dünya is
lam Birliği'nin Paris'te bir şubesi bulun
maktadır. Diyanet İşleri Türk İslam Bir
liği (DiTiB), Fransa Müslüman Öğrenci
ler Derneği, İman ve Amel Derneği, Fran
sa Müslüman Kadınlar Birliği ve İslam'ın 
Dostları Derneği diğer önemli İslami" ku
ruluşlardır. 

Hollanda. Avrupa'nın en eski sömür
geci ülkelerinden biri olan Hollanda'da 
yarım milyona yakın müslüman bulun
makta ve bunların çoğunluğunu çalış

mak amacıyla buraya gelen Türkler' le 
Faslılar oluşturmaktadır. Ayrıca Endo
nezya ve Surinam gibi eski sömürge ül
kelerinden gelenlerle Pakistan, Hindis
tan ve diğer İslam ülkelerinden gelen 
müslümanlar da vardır; yerli müslüman
ların sayısı ise 5000 civarındadır. Hollan
da'ya iki dünya savaşı arasında eski sö
mürgelerden gelenlerin sayısı sınırlı dü
zeyde kalırken 1960'1ı yıllarda çalışmak 
amacıyla Türkiye ve Fas'tan gelenlerin 
sayısı hızlı bir artış göstermiştir. Yaklaşık 
180.000'i Türk olmak üzere 400.000'e 
yakın müslümanın yaşadığı Hollanda'da
ki müslümanlar içerisinde bu ülkenin va
tandaşı olanların sayısı ancak 50.000 ka-
dardır. · 

Çoğunluğu fabrika işçisi olan müslü
manlar ülkenin büyük sanayi merkezle
rinde toplanmıştır. 1960'1ı yıllarda baş
layan milliyet temeline dayalı teşkilat
lanma çalışmalarıyla çeşitli kuruluşlar 

doğmuştur. Bunlardan Türk- İslam Kül
tür Dernekleri Federasyonu Türkler. Hol
landa Fas Müslüman Teşkilatları Birliği 
Faslılar, Hollanda İslam Toplumu da Su
rinamlılar tarafından kurulan en etkili 
teşkilatlardır. 1981'de bu ülkede bulu
nan müslüman teşkilatlar bir araya ge
lerek Hollanda Müslüman Teşkilatlar Fe
derasyonu'nu kurdular. Hollanda'daki is
lami" faaliyetlerin organize edilmesinde 
bu kuruluş etkili bir rol oynamaktadır. 
Ayrıca 1982 yılında kurulan Hollanda Di
yanet Vakfı, bu ülkedeki Türkler'e ait 
camiierin büyük bölümünü gerek mülki
yet, gerekse idare açısından çatısı altın
da toplamayı başarmış, Hollanda çapın
da kurduğu şubelerle dini" hayatın can
lanmasında etkili olmuştur. Halen ülke
de İslamiyet'in resmi" din kabul edilme
yişi, müslüman çocukların dini" eğitimle
rinde önemli problemlere sebep olmak
tadır. Ülkenin çeşitli şehirlerinde bulu
nan SOO'ün üstünde cami ve mescid, 
ibadetin yanı sıra din eğitimi ve öğreti-



mi konusunda da önemli hizmetler ver
mektedir. 

İngiltere. İngiltere'de yaşayan 1 ,S mil
yondan fazla müslümanın oluşturduğu 
İslam cemaati etnik bakımdan değişik 
gruplara ayrılır. Bu ülkedeki müslüman
ların çoğunluğunu İngiltere'nin eski sö
mürgelerinden gelenler oluşturmakta
dır. Bunların yanında küçük bir toplu
luk olarak da İngiliz müslümanları yer 
almaktadır. Türkiye'den gelen Türkler'in 
sayısı ise 20.000'e yaklaşmaktadır. 

Ülkeye ilk gelen müslümanlar Cardiff'e 
yerleşen Yemenliler'le Adenliler'dir ve 
burada İngiltere'nin ilk camisi olan NQ
rü'I-İslam'ı inşa etmişlerdir (1870) Da
ha sonra da Hindistan, Kıbrıs, Mısır ve 
Irak başta olmak üzere İngiliz yöneti
mindeki çeşitli ülkelerden gelen müslü
manlar değişik şehirlere yerleştiler. 

ll. Dünya Savaşı'na kadar İngiltere'de 
ancak 50.000 civarında müslüman var
dı; savaştan sonra ise ülkeye gelen müs
lüman göçmenlerin sayısı hızlı bir artış 
gösterdi. Özellikle Hindistan, Pakistan ve 
Bengladeş'ten çok sayıda göçmen gel
mesi üzerine İngiliz yönetimi 1970'1er
de eski sömürgelerinden gelecek olan
lara sıkı kısıtlamalar getirdi. 

İngiltere'deki müslümanların çoğu bu 
ülkenin vatandaşı olup içlerinde Güney 
Asyalılar yüksek nisbete sahiptirler; Kıb
rıs, Yemen, Irak ve Filistin kökenliler de 
önemli bir sayı oluştururlar. Sosyal ba
kımdan bu ülkedeki müslümanların ço
ğu işçi ise de aralarında iş verenler, mü
hendis ve doktor gibi serbest meslek sa
hibi olanlar da vardır. Ekseriyeti Londra 
civarında oturan müslümanların yoğun 
şekilde bulundukları diğer şehirler Lan
cashire, Yorkshire, Midlands ve Birming
ham'dır. 

İngiltere'deki müslümanlar diğer Av
rupa ülkelerine nisbetle daha iyi teşki
latlanmışlardır. Ülkede yaklaşık 200 İs
lami teşkilat mevcuttur ve hemen he
men hepsi 1970'te kurulan Müslüman 
Teşkilatları Birliği'nin bünyesi içerisinde 
toplanmış durumdadır. İslami yayınlar 
alanında İslam Vakfı, kadınlar ve yetim 
çocuklarla ilgilenen Müslüman Kadınlar 
Derneği, çocukların dini eğitimleri ko
nusunda Müslüman Eğitim Vakfı gibi 
kuruluşlar faaliyet göstermektedirler. 
Müslümanlar ibadet ve eğitim amacıyla 
kullandıkları çok sayıda cami ve mesci
de sahiptirler. Camiierin bir kısmı geçici 
yerler. bir kısmı ise kiliseden camiye 
dönüştürülmüş binalardır; bunların 100 
kadarı Londra bölgesinde, elli kadarı 

Lancashire'da, kırkı Yorkshire'da, otuz 
kadarı da Midlands'tadır. 

İngiltere'de İslamiyet'in resmi din sı
fatı kazanamamış olması, özellikle müs
lüman çocukların dini eğitimleri konu
sunda ciddi problemler doğurmaktadır. 

İspanya. Avrupa'nın en eski İslam kül
tür merkezi olan İber yarımadasında bu
gün 20.000 kadarı Portekiz'de, geri ka
lanı İspanya' da yaşayan 120.000'in üs
tünde müslüman bulunmaktadır. Bun
ların tamamı yakın zamanlarda başta 

Kuzey Afrika ülkeleri olmak üzere Pa
kistan, Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Filis
tin ve diğer İslam ülkelerinden çalışmak 
için gelen işçilerle öğrencilerdiL Ülkede 
eski İslam toplumlarının uzantısı mev
cut değildir . İspanya ' daki müslümanla
rın ekseriyeti Madrid'de toplanmış olup 
ekonomik bakımdan dar gelirli işçiler

dir. 1967'de yönetimin diniere serbest
lik tanıyan yasayı kabul etmesinden son
ra müslümanların eskisine nisbetle da
ha rahat yaşamaları mümkün oldu. Ül
kedeki müslüman kuruluşlarının başlı -

Londra 

Merkez 
Camii 
ve islam 

Merkezi · 
ingiltere 

AVRUPA 

Kurtuba Ulucamii'nin zengin taş süs leme öze lliği göste· 
ren doğu cephesinden bir detay · ispanya 

caları İspanya İslam Merkezi ile İspanya 
Müslüman Derneği'dir. 

İsveç. İsveç'te Türk, Tatar, Arap, Yu
goslav ve yerlilerden oluşan 40.000 ci
varında müslüman yaşamakta ve bunun 
yarısını Türkler oluşturmaktadır. Önce
leri İsveç İslam Cemaati adı altında teş
kilatianan müslümanlar daha sonra İs
veç İslam Cemaati Birliği'ni kurmuşlar
dır; bu birliğin çeşitli şehirlerde şubele
ri bulunmaktadır. Müslümanların otur
dukları şehirlerde geçici ibadet yerleri 
ile Kur'an okulları vardır. 

İsviçre. İsviçre' de çoğu dışarıdan ge
len işçilerin oluşturduğu sayısı 1 OO.OOO'e 
varan bir İslam cemaati mevcuttur. Ya
rısını Türkler' in meydana getirdiği bu 
müslüman nüfustan 1 0.000 kadarı ül
kenin vatandaşıdır. İsviçre'de bulunan 
müslümanların ilk teşkilatları 1960 yılın
da Cenevre'de kuruldu. Daha sonra İ s
lam ülkeleri büyükelçilerinin gayretleriy
le yine Cenevre'de bir İslam enstitüsü 
açıldı, bir İslam cemaati merkezi ile bir 
cami inşa edildi. Zürih ve Lozan'da da 
müslüman teşkilatları bulunmaktadır. 

İtalya. İtalya ' da Somali, Kuzey Afrika ve 
Doğu Avrupa ülkelerinden gelen 200.000'
in üstünde müslüman yaşamakta olup 
bunların çoğu Milan ve Roma ile Sicilya'
nın çeşitli şehirlerinde toplanmıştır. Ül
kedeki müslümanlar iyi teşkilatianmış 
değildir. Roma'da müslüman ülke elçi
lerinin teşebbüsüyle kurulan bir İslam 
kültür merkezi bulunmakta, ayrıca bu-
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rada büyük bir caminin inşa edilmesi 
için de çalışmalar sürdürülmektedir. 

Polonya. Polanya'da sayılarının 30.000 
civarında olduğu sanılan Tatar kökenli 
eski bir İslam cemaati vardır. Bunlar ll. 
Dünya Savaşı öncesinde ikamet yeri Wil
no (bugün Litvanya 'nın başşehri Vilnius) olan 
bir müftünün başkanlığı altında teşki
latlanmışlardı. Savaştan sonra ise mer
kezi Varşova'da bulunan Polanya islam 
Teşkilatı adlı bir teşkilat kurdular. Ül
kedeki müslümanlar devlet tarafından 
bir zulme maruz kalmamakla birlikte 
din eğ itimi konusunda önemli sıkıntılar 
içerisindedirler. 

Portekiz. Portekiz ' de sayıları 20.000 
civarında olan müslümanlar eski sörriür
gelerle Kuzey Afrika ülkelerinden gel
mişlerdir. Ülkedeki müslümanların her 
türlü dini faaliyetleri Lizbon'da bulunan 
Lizbon İslam Cemiyeti adlı kuruluş ta
rafından yürütülmektedir. Burada ve di
ğer önemli şehirlerde birkaç cami ile 
mescid bulunmaktadır. 

Romanya. Romanya 'da yaşayan müslü
manların sayısı 100.000'in altında olup et
nik bakımdan Tatar ve Türk'türler. Dob
ruca bölgesinde ve Constanta şehrinde 
yoğun olmak üzere Karadeniz kıyısına 

yakın yerlerde yaşarlar ; genellikle çift
çi ve işçidi rler. Ülkedeki müslümanlar 
Constanta'da oturan bir müftünün baş
kanlığı altında teşkilatlanmışlardır. An
cak ll. Dünya Savaşı 'ndan sonra kurulan 
komünist rejim, müslümanların ibadet 
ve gelenekleri konusunda müsamahakar 
davranmamıştır. Savaştan önce . ülkede 
ibadete açık 100'den fazla cami varken 
bugün bunlardan ancak birkaç tanesi 
açık bulunmaktadır. Dini yayınlar yasak
lanmış, medreseler, okullar kapatılmış

tır ve yeni nesil artık Türkçe konuşama

maktadır. 1973'1erden itibaren bu ülke-
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den gelen müslüman delegelerin İslam 
dünyasında düzenlenen çeşitli millet
lerarası toplantı ve konferansiara katıl
ması dikkat çekmektedir. 1989 yılı son
larında N. Ceauşescu'nun (Çavusesku) to
taliter yönetiminin devrilmesinden son
ra ülkede kurulmaya çalışılan liberal re
jim içerisinde müslümanların da komü
nist idarenin ellerinden aldığı haklara 
yeniden kavuşmaları beklenmektedir. 

Yugoslavya. Avrupa'da en fazla müs
lüman nüfusun yaşadığı ülke Yugoslav
ya · dır. Bosna- Hersek, Sırbistan , Kara
dağ ve Makedonya federe cumhuriyet
leri, etnik bakımdan Sırplar, Hırvatlar, 

Arnavutlar, Türkler, Çingeneler ve Çer
kezler'den oluşan müslümanların yoğun 
bulundukları yerlerdir. Sırplar' la Hırvat

lar' ın sayıları diğer gruplara göre daha 
fazladır ; çoğunlukla Kosova'da yaşayan 
Arnavutlar ise federasyondan ayrılmaya 
çalışmaktadırlar. Makedonya bölgesin
de yaşayan Türkler'in sayısı diğer etnik 
gruplara nisbetle daha az olup 140.000 
civarındadır. İslam Dini Birlikleri adı al
tında teşkilatianmış olan müslümanla
rın en yüksek dini otoriteleri, seçimle 
iş başına getirilen reisü'l-ulemadır ve Sa
raybosna'da oturur. Ülkede 200'ün üze
rinde cami ile din görevlisi yetiştiren iki 
okul (Saraybosna ve Priştine ' d e) bulunmak
ta, ayrıca otuz yıl kapalı kaldıktan son
ra tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nde 
1977 yılında yeniden açılan İslam Fakül
tesi eğitim ve öğretime devam etmek
tedir. Müslümanların kendi milli dillerin
de çıkan çeşitli yayın organları da mev
cuttur. Yugoslavya müslümanları, kom
şu Avrupa ülkelerine nisbetle daha iyi 
şartlarda ve geniş bir din hürriyeti çer
çevesinde yaşamaktadırlar. İslam dün
yası ile olan ilişkileri de giderek artmak
tadır. 

Avrupa'daki 
' en eski 
' Türk -islam 
ye rl eşim 

merkezlerinden 
biri olan 
Mostar'dan 
bi r görünüş · 
Yugoslavya 

Mostar'da tarihi müslüman mezarl ı ğ ı -Yugoslavya 

Yunanistan. Yunanistan'da, ataları Os
manlı Devleti zamanında buraya yerleş

miş 160.000'in üstünde müslüman Türk 
yaşamaktadır. Büyük çoğunluğu Batı 

Trakya'da yerleşmiş olmakla birlikte Ro
dos ve Sakız adaları ile Atina'da da otu
ranları vardı r. Lozan Antiaşması'na gö
~-e/ Türkler azınJık haklarına sahiptirler. 
Ulkede 250 'ye yakın ilkokul, dört orta
okul ve 300 cami bulunmakta, ayrıca is
keçe ve Gümülcine_'de islami eğitim ya
pan medreseler faaliyetlerini sürdürmek
tedirler. Yunan yönetimi müslümanlar 
üzerinde sessiz fakat büyük bir baskı 
politikası uygulamakta, çeşitli bahane
lerle dini müesseseler kapatılmakta ve 
hatta yapılar tahrip edilmektedir. Son 
yıllarda müslümanların islami isimleri 
kullanmalarına karşı şiddetli tedbirler 
alınmış, adında Türk kelimesine yer ve
ren dernekler kap?tı la rak yöneticileri 
mahküm edilmiş ve özellikle seçim ka
zanan Türk adayların parlamentoya gir
memeleri için anayasaya aykırı faaliyet
lere gi rişilmiştir. Bu arada hükümet. Lo
zan Antiaşması 'na göre cemaat tarafın
dan seçilmesi gereken müftüleri doğru
dan tayin etmekte ve bu durum büyük 
tepkilere yol açmaktadır. 

Diğer Ülkeler. Kuzey Avrupa ülkelerin
den Norveç'te çoğunluğu Pakistanlı, Türk 
ve iranlılar'dan oluşan yaklaşık 25.000 
kişilik bir İslam cemaati bulunmaktadır. 
Pakistanlılar 1 2.000, Türkler ve İran lı lar 
5000'er. Fas, Tunus, Cezayir ve Bengla
deşliler de toplam 3000 kişilik bir cema
atle temsil edilmekte ve on beşi Türk
ler tarafından kurulmuş olan yaklaşık 

otuz derneğin çatısı altında faaliyet gös
termektedirler. İ rlanda'da çoğu öğren
cilerden ibaret olan yaklaşık 5000 kişi
lik bir islam cemaati vardır ve bu ce
maat Dublin ve Galway'da iki ayrı teşki

lat ile bir camiye sahiptir. Tatar kökenli 



müslümanların yaşadıkları Finlandiya'nın 

çeşitli şehirlerinde cami, okul ve cema
at merkezleri bulunmaktadır: burada
ki müslümanların bir kısmı iş adamı ve 
bankacıdlr. Çok az sayıda müslüman nü
fusun yaşadığı Çekoslovakya, Lüksem
burg, İzlanda ve Malta'da herhangi bir 
İslami teşkilat yoktur. 
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M RızA KuRTULUŞ 

AVRUPA TÜCCARI 

Avrupa ile 
m üste' min tüccar statüsünde ticaret yapan 

gayri müslim Osmanlı tebaası. 
L _j 

XIX. yüzyılın başından itibaren, Avru
pa ile ahidm'l.me*li tüccar statüsünde ti
caret yapma müsaadesi bahşedilen Os
manlı tebaası gayri müslim tüccara Av
rupa tüccarı adı verilmiştir. 

Osmanlı sınırları içinde, müslüman ve 
gayri müslim tebaa ile ahidnameli dev
letler tüccarı farklı şartlarda ticaret ya
parlardı. Ahidnameli tüccarın dış tica
retle daha imtiyazlı durumda bulunma
sı yanında, yabancı elçilik ve konsolos
lukların kullanacakları tercümanlara ciz
ye vb. tekalif*ten muafiyet gibi hakların 
da tanınmış olması, gayri müslim teba
aya son derece cazip görünüyordu. İs
tanbul'daki elçiliklerle diğer şehirlerdeki 
konsoloslukların resmi makamlarla mü
nasebetleri, öteden beri, !isan bilen gay
ri müslimler tarafından yürütülmekte 
ve bu nevi vazifeterin görülebilmesi için 
tercümanlık beratına sahip olmak gerek
mekteydi. Tercümanlar yabancı misyon
lar tarafından seçilir ve beratlar da yine 
onlar tarafından temin edilirdi. Elçilik ve 
konsoloslukların berat temininden mad
di menfaatler sağlamaları, zamanla ter
cümanlık beratı taşıyanların sayısının art
masına sebep oldu. Hakikatte ise bun
ların çoğu, tercümanlık beratındaki şe

hirlere hiç gitmemiş, ticaretle uğraşan 
ve !isan bilmeyen kimselerdi. Tercüman
lık beratı suistimalinin önlenmesi için 
XVIII. yüzyılda zaman zaman bazı teşeb
büslerde bulunuldu. lll. Ahmed (ı 722), 
lll. Mustafa ( 1758, 1766) ve 1. Abdülha
mid (1786) bu konuyla ilgilenip yabancı 
elçilere notalar verdilerse de mesele hal
ledilemedi. 1791 yılında lll. Selim dev
rindeki teşebbüs de istenilen neticeyi 
vermediğinden Avrupa ile ticaret yapan 
ve yapacak olan tüccar, kaptan ve gemi 
sahipleri için özel bir statünün kabulü 
kaçınılmaz oldu. Bu suretle Avrupa tüc
carı denilen sınıf ortaya çıktı ( 1802). 

Avrupa ile ticaret yapmak isteyen ve 
güvenilir bir şahıs olduğunu ispat eden 
gayri müslimler Avrupa tüccarı beratı 

alabiliyorlardı. Bunun için, üzerlerine na
zır tayin edilen Divan-ı Hümayun beylik
çisinin bir takrir* i ile berat harcı olarak 
1500 kuruş ödenmesi ve beratın İstan
bul Kadılığı Bab Mahkemesi'ne kaydı ge
rekiyordu. Avrupa tüccarının iki yıl sü
reyle vazifede kalacak bir başbezirgan 

AVRUPA TÜCCARI 

ve nazıriarı bulunur, bunlar aralarında 
yaptıkları seçimin "emr-i ali" ile tasdikin
den sonra vazifeye başlarlardı. İş yerleri 
ve ticaret yaptıkları devletin ismi, nazır
Iarı tarafından tutulan bir deftere kay
dedildiğinden, bunlara "defterli tüccar" 
ve Efiak-Bağdan'ın fermanlı tüccarı gibi 
bir takım olduklarından kumpanya tüc
carı da deniliyordu. Müste'min tüccar 
hak ve imtiyazları tanınan Avrupa tüc
carı, ticaret yaptıkları memleketin tari
fesi üzerinden % 3 gümrük resmi ödü
yorlar, avarız, kassabiyye vb. tekalif-i 
örfiyyeden muaf tutuluyorlar; kıyafet-

Avrupa tüccarlarına verilen ll. Mahmud devri beratların· 

dan biri (BA, Müzehheb Fermanlar , nr. 648/1) 
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