
Belçika'da müslümanlar tarafından çı
karılan İslami muhtevalı bir gazete veya 
dergi henüz yoktur. Çeşitli defalar haf
talık veya aylık dergi çıkarma girişimin
de bulunulmuşsa da devamlılığı sağla
narrıamıştır. Bununla beraber İslam Kül
tür Merkezi Matbaası'nda İslamiyet'i ta
nıtıcı broşürler, namaz vakit cetvelle
ri , ramazan imsakiyeleri. cep kitapları , 

Türkçe, Fransızca, Arapça ve Pelemenk
çe olarak yardımcı ders kitapları basıl
maktadır. 

İslam Kültür Merkezi Kütüphanesi yak
laşık 5000 cilt kitaba sahip bulunmak
tadır ve hafta boyunca okuyucuların hiz
metindedir. Kitap okumayı özendirici en 
dikkate değer faaliyet, Belçika Türk is
lam Diyanet Vakfı'nca her yıl değişik böl
gelerde tertipfenerek konferans ve se
minerlerle desteklenen kitap fuarlarıdır. 
Bu fuarlarda çeşitli kitaptarla sesli ve 
görüntülü yayınlar sergilenip satılmak
tadır. 

Henüz Belçika televizyonundan istifa
de edilememekle birlikte gerek islam 
Kültür Merkezi Radyosu'ndan. gerekse 
Brüksel içinde ve dışında faaliyette bu
lunan bazı özel radyolardan Türkçe ve 
Arapça olarak dini yayınlar yapılmakta . 

ramazan ayında sayıları artan bu yayın
lar ilgiyle takip edilmektedir. 
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IV. BELÇİKA'DA islAMI ARAŞTIRMALAR 

Belçika'da İslamiyat ve şarkiyat çalış
maları Avrupa'nın büyük ülkelerine gö
re daha geç başlamış, aynı zamanda da 
sınırlı kalmıştır. Bu alanlarda ancak XIX. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren bazı 

önemli eserlerin verilmeye başlandığı 

görülmektedir. Lüttich Üniversitesi'nde 
Arap dili ve edebiyatı okutan V. Chauvin 
(ö . 1913), daha önce yayımianmış olan 
Schnurrer'in Bibliotheca Arabica (Ha
tae 1811) ve Zenker'in Bibliotheca Ori
entulis (I-ll . Leipzig 1846-1861) adlı ça
lışmalarını geliştirerek 1810-1885 yılla
rı arasında Batı'da çıkmış Araplar'la ve 
Arapça ile ilgili eserlerin bibliyografyası
nı hazırlamıştır (Bibliographie des ouura· 
ges Arabes o u relatifs aux Arabes publies 

dans I'Europe Chretienne de 1810 a 1885, 

ı -xıı. Li ege ı 892-1922). Belçika'nın ve Ba
tı'nın yetiştirdiği büyük tarihçilerden H. 
Pirenne ( ö ı 93 5 ). ekonomi ve ticaret ta
rihiyle ilgili eserlerin yanı sıra Hz. Mu
hammed ve Şarlman üzerine de bir kitap 
yazmış (Mahomat et Charlemagne, Bruxel
les 1936; Hz. Muhammed ue Charlemagne 

Itre. M. Ali Kılıçbay l. Ankara 1984), Belçi
ka· da yetişen çağdaş şarkiyatçılardan 

biri olan P. C. G. Ryckmans da (ö ı 969) 
özellikle Arap dünyasının İslam öncesi 
tarihi ve kitabeleriyle ilgilenip Kudüs'te 
ve Ortadoğu'nun bazı bölgelerinde araş
tırmalar yapmıştır. Le Museon dergisi
nin editörlüğünü de yürütmüş ve çalış

malarının birçoğunu bu dergide yayım
lamış olan Ryckmans'ın İslamiyet önce
si Araplar'ın dinlerine dair de Les Reli
gions arabes preislamiques adlı ( 194 7) 
bir eseri vardır. İlk defa 1929 yılında ln
stitut des Hautes Etudes de Belgique'te 
Arapça dersleri vermeye başlayan Ar
mand Abel (ö. 1973) Mısır ve İslam sa
natları üzerine olan çalışmalarıyla tanın
mıştır. Kahire Üniversitesi'nde de öğre
tim üyefiği yapan Abel'in İslam sanatla
rı, Kur'an, müslüman - hıristiyan diya
logu gibi değişik konularda çok sayıda 
makalesi yayımianmış bulunmaktadır. 

Centre Po ur ı· Etude des Problem es du 
Monde Musulman Contemporain'in yö
neticiliğini de yapan Abel aynı zamanda 
Encyclopedie de J'Islam'ın yazı kuru
lu üyesiydi; başlıca çalışmaları arasında 
Le Coran (Lausanne 1951) ve editörlü
ğünü yaptığı Le Monde arabe et mu
sulman (Bruxelles 1968) zikredilebilir. 
1882 yılından bu yana Louvain Katalik 
Üniversitesi tarafından çıkarılmakta olan 
Le Museon, 1924 yılından beri Brüksel 
Üniversitesi tarafından çıkarılmakta olan 
Bysantion ve 1957'den itibaren Centre 
Pour I'Etude des Problemes du Monde 
Musulman Contemporain tarafından çı
karılmakta olan Correspondance d'Ori
ent, İslamiyat ve şarkiyat çalışmalarının 
yayımlandığı önemli dergilerin başında 
gelmektedir. 

Halen Belçika'da Louvain Katalik Üni
versitesi 'ne bağlı lnstitut Orientaliste, 
yine aynı. üniversiteye bağlı lnstitut Su
perieur d'Archeologie et d 'Histoire de 
!'Art ve Brüksel Üniversitesi'ne bağlı 
Centre Pour l'Etude des Problemes du 
Monde Musulman Contemporain gibi 
kuruluşlarla Gent Üniversitesi Faculte 
de Letters et de Filosophie Department 
des Etudes lslamiques'te de Ortadoğu 
ve İslam toplumlarıyla ilgili inceleme ve 
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araştırmalar yapılmaktadır. Ayrıca Brük
sel, Liege, Gent ve Louvain üniversitele
rin in ilgili bölümlerinde Türk. Arap ve 
Fars dilleri öğretilmekte. özellikle Orta
doğu üzerine çeşitli araştırmalar ger- . 
çekleştirilmektedir. Brüksel'deki Acade
mie Rayale des Sciences des Lettres et 
des Beaux Arts de Belgique'te kütüpha
nesinde çok sayıda Doğu kaynaklı eser 
bulunmaktadır. Louvain Katalik Üniver
sitesi Institut Orientaliste de önemli bir 
uzmanlık kütüphanesine sahip olup şar
kiyat ve İslamiyat'la ilgili araştırmacıla
ra hizmet vermektedir. Ayrıca diğer üni
versitelerin ve çeşitli merkezlerin kütüp
hanelerinde de İslamiyet'le ve müslü
man toplumlarla ilgili eserler bulunmak
tadır. Ülkede ayrıca İslam ve müslüman 
toplumlarla ilgili çok sayıda araştırma 
merkezi faaliyet göstermekte, bu mer
kezler özellikle İslamiyet'in ve müslü
manların Belçika'da tanıtılmasında önem
li rol oynamaktadırlar. Bunların başlıca

ları şunlardır: Brüksel'de Centre d'Etu
des et de Documentation sur le Proche
Orient, Centre lslamique et Culturel de 
Belgique. Centre de Sociologie de !'ls
lam, Mons'ta Centre d'Etudes et de Re
cherches Ara bo- Islamiques. Louvain ·de 
Centre d· Etudes et de Recherches sur 
le Monde Arabe Contemporain. 
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Kur'an-ı Kerim'in daksanıncı suresi. 
L ~ 

Bir adı da La Uksimü olan bu süre Mek
ki olup yirmi ayettir. Fasılaları ( , , .;, , , , 1 ) 

harfleridir. Adını ilk iki ayetinde geçen 
"el-beled" kelimesinden almıştır. Beled 
veya belde sözlükte "şehir. memleket" 
manalarma gelirse de burada Mekke 
şehri kastedilmektedir. 

Beled süresinde, mekanların en şe

reflisi Mekke'ye yemin edilecek insanın 
zor ve çetin şartlar içinde dünyaya geti-
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rildiği, bu sebeple de olgun bir insan ola
bilmek ve yüce gayetere erebilmek için 
sıkıntılara göğüs germek zorunda bu
lunduğu hatırlatıimaktadır. Böylece Hz. 
Peygamber'in karşılaşacağı güç şartla- · 

ra, müşriklerin ona uygulayacağı zulüm 
ve baskıya da işaret edilmektedir. Gücü
ne ve servetine güvenerek Allah'a karşı 
gelen kimselerin aldandığı, ayrıca insa
na maddi ve manevi birtakım nimette
rin verildiği , hayır ve şer yollarının gös
terildiği belirtilmekte, sarp yokuşa ben
zeyen hayır yolunun bir köle azat etmek 
veya açl!k ve kıtlık zamanlarında akra
badan bir yetimi yahut perişan durum
daki bir yoksulu doyurmak olduğu bil
dirilerek yardımtaşmaya verilen önem ve 
İslam'ın kölelik müessesesi karşısındaki 
tavrı ortaya konmaktadır. Ayrıca iman 
ettikten sonra birbirine sabır ve merha
meti tavsiye etmenin lüzum ve önemine 
dikkat çekilmiştir. Sayılan bu özellikle
ri taşıyaniara "ashabü"l-meymene" ( sağ 

tarafta rları , amel defterleri sağdan verilen
ler), Allah'ın ayetlerini inkar edenlere de 
"ashabü'l-meş'eme" (sol tarafta rl a rı , amel 
defterleri soldan verilenler) denildiği bil
dirilmekte ve bu sonuncuların kötü akı
betine işaret edilmektedir. 

Beled süresini okumanın faziletine dair 
Sa'lebi ve Vahidi gibi bazı müfessirlerin 

Muhakkak hattıyla Beled süresinin ilk avetleri 
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Übey b. Ka'b'dan rivayet ettikleri, Ze
mahşeri ve Beyzavi gibi daha sonraki 
müfessirlerin de eserlerinde yer verdik
leri, "Allah, 'la uksimü bi -haze'l-beled'i 
okuyanı kıyamet günü gazabından emin 
kılar" mealindeki hadisin uydurma ol
duğu kabul edilmektedir (bk. Zerkeşi, I, 
432) 
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Şehir idare teşkilatını belirtmek için 
XIX. yüzyıldan itibaren 
kullanılan bir tabir. 

_j 

Etimotojik olarak belde ve bilad keli
meleriyle bağlantılı olmakla beraber bu
günkü anlamıyla kullanılışı Tanzimat dö
neminin Arapça ve Şark dillerine yaptığı 
bir katkı , bir yeni icattır. XIX. yüzyılda 
belediye teşkilatı Ii. Mahmud devrinde 
başlayan reformlarla bugünkü yapısına 

· kavuşmuştur. Şüphesiz daha önce de Os
manlı ve İslam şehirlerinde böyle bir teş
kilat ve bu görevleri yerine getiren me
murlar olmuştur. Mesela Safeviler devri 
i ran'ında kalantar bir beldede bir cema
atin yargıç, yönetici ve saltanat karşısın
da temsilcisidir. XVII. yüzyılda seyyah J. 
Chardin, J. B. Tavernier ve modern ira
nistler'den H. Busse, Culfa şehrine yer
leştirilen Ermeni hıristiyan ahalinin ba
şındaki bir Ermeni kalantardan söz eder
ler. Yine bu asırda emniyet müdürü me
sabesindeki daruga ve diğer yönetici
ler merkezden tayin edilen memurlardı. 
Lambton, XIX. yüzyılın sonu ile XX. yüz
yılın başında modern Irak şehir idare
sinde daruga ve kalantarın şehrin "beg
lerbeg" denen yöneticisinden sonra gel
diğini söyler (EJ2 ling. L I, 9 78) Dolayısıy

la İslam dünyasının her yerinde bu gibi 
cemaat temsilcileri ve "öz yönetici " de-

nilebilecek muhtar görevliler olduğu an
laşılmaktadır. Selçuklu - Osmanlı şehirle

rinde de esnaf toncaları reisieri ve ayan 
gibi görevliler varsa da bunları her za
man bir belediye reisi gibi düşünmek 
zordur. 

Klasik İslam çağında şehir idaresi, alt 
yapı hizmetlerinin ve tesislerinin kurul
ması bakımından parlak örnekler gös
termiştir. Ancak bu yönetim geç Orta
çağ Avrupası'ndaki gibi bir belediye ve 
seçimli bir meclis örneğine dayanmadı
ğ ı için klasik İslam ve Osmanlı şehir ida
resini böyle bir mahalli idare kalıbı için
de düşünmemek gerekir. Esasında is
lam şehir idaresi başka bir anlayış ve 
müesseseleşmeye dayanmaktadır. 

Şehirde mahalli idare, siyasi- hukuki 
bir kavram ve sosyal- idari bir kurum 
olarak geç Ortaçağ Avrupası'nın ürünü
dür. Sahip olduğu mali kaynakları ken
di organlarının kararları doğrultusunda 
kullanan muhtar bir mali-idari yapı ve 
bu yapının hükmi şahsiyet kazanması 
yoluyla şehirlerin muhtar idareye sahip 
olması, gerçekte XII. yüzyı l Avrupa'sın

da başlayan ve etkileri bugüne kadar 
uzanan bir tarihi gelişmedir. 

Doğu İslam şehrinde belediye nizarnı
nın temeli hisbe müessesesidir. Hisbe 
şer'f bir müessesedir ve İslam şehrinde 
haram olanın işlenmesinin, sonradan 
muhtesib denilecek olan amme otorite
si tarafından önlenmesini emreder. Bu 
kurallar bütününün uygulanması için şe
hirde önleyici bir kolluk hizmeti gelişti 
(bk. HİSBE). Ayrıca bazı hizmetler vakıf 
müessesesince karşılanırdı. Vakıf mües
sesesi, vakfın statüsü ve dokunulmazlı
ğını şehirdeki alt yapı ve bazı sosyal hiz
metleri şer'i kaidelerle himaye altına ala
rak herhangi bir idari otoritenin veya 
cemaatin usulsüz müdahalelerinden ve 
değiştirmesinden de korurdu. Şehrin ha
kimi (adli merci) bu alanda kontrolcü 
fonksiyonu da yüklenirdi. Bu görev va
kıfları, asayişi, şehirdeki üretim hare
ketlerini, esnaf, tüccar ve halk grupları
nın kontrolünü kapsardı. Bununla bera
ber İslam şehrinde adli merciin (kadı) bu 
fonksiyonları yüklenmesi en gelişmiş ör
neğiyle bir kurulu nizarn olarak Osman
lı devrine aittir. 

Osmanlı şehrinin yönetimi ve yargı gö
revi ilmiye sınıfından olan kadılara bıra

kılmıştı . Kadı sadece şehrin değil civa
rındaki köylerle nahiyelerin de mülki 
amiri ve yargıcı idi ve buna "kaza daire
si" denirdi. Merkez bürokrasisinin üyesi 
olan kadı belirli bir süre için tayin edi!-


