
mıştı. Avusturya 1797'deki Campoformio 
Antiaşması 'yla bu durumu resmen ta
nımış oldu. 1815 Viyana Kongresi'nde 
alınan kararlardan birisiyle ülke yeniden 
Hollanda ile birleşti. 

1830 Ağustosunda Belçikalılar Hollan
dalılar'a karşı ayaklandılar. Hollanda'nın 

başında bulunan 1. William ayaklanmayı 
bastırmak için çok gayret sarfettiyse de 
başarılı olamadı. Bunun üzerine geçici 
bir hükümet kuruldu ve bu hükümet 
Belçika ' nın bağımsızlığını ilan etti. 1830 
Aralığında toplanan Londra Konferansı 
da yeni Belçika Devleti'ni tanıdı. Fakat 
Hollanda Kralı 1. William Londra Konfe
ransı'nın bu kararını ve dolayısıyla da 
Belçika'nın bağımsızlığını tanımadı. An
cak Belçika üzerine gönderdiği ordu ba
şarı sağlayamayınca 1839 Londra Ant
Iaşması'yla bağımsız Belçika'yı tanımak 

zorunda kaldı. Bu antlaşmayla aynı za
manda Belçika 'nın tarafsızlığı da garan
ti altına alınmış oluyordu. Fakat Alman
lar ı. Dünya Savaşı'nda Fransa'ya girmek 
için bu tarafsızlığı dikkate almadan Bel
çika topraklarından geçtiler ve kısa bir 
süre sonra da bu ülkeyi işgal ettiler. Sa
vaş sonunda imzalanan Versailles Ant
Iaşması'yla Belçika tekrar istiklaline ka
vuştu ve daha da karlı çıkarak Alman
ya'dan Malmedy ve çevresini aldı. 

11. Dünya Savaşı 'nda Almanlar bir ke
re daha Belçika'yı işgal ettiler. 1940 Ma
yısındaki bu işgalden sonra Belçika Kralı 
lll. Leopold Almanlar'a boyun eğerek ül
kesinden ayrıldı. Savaş sırasında Belçi
ka'da Alman kuwetlerine karşı bir millT 
direniş hareketi başladı. Bu hareketin 
de katkısıyla savaşın sonuna doğru Bel
çika Alman işgalinden kurtuldu ( 1944 ). 
Kurtuluştan sonra bir süre ülkeyi sosya
list ve hıristiyan sosyalist partiler yönet
t L 1940'taki işgalde memleketini t erket
miş bulunan Kral lll. Leopold 1950'de 
geri döndü. Fakat daha önce ülkesini ter
ketmiş olmasından dolayı halk kendisine 
fazla sempati göstermedi; o da 17 Tem
muz 1951'de tahtını oğlu Baudouin'e bı
raktı. Halen onun krallığı devam etmek
tedir. 
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III. ÜLKEDE İSlAMiYET 

11. Dünya Savaşı ' nı takip eden günler
de Belçika'daki müslümanların sayısı bir
kaç yüzü geçmiyordu. 1960'tan ve özel
likle birçok İslam ülkesinin bağımsızlığı
nı kazanmasından sonra Belçika ile İs
lam alemi arasında siyası ve ekonomik 
bağlar gelişmeye başladı. 1960'lı yılla

rın başından itibaren talep üzerine bil
hassa Fas ve Türkiye'den işçi akını hız

landı. Komünizmin baskısından kaçan 
3000 'den fazla Arnavut asıllı Yugoslav 
müslüman da Belçika'daki ilk müslüman 
azınlığın arasına katıldı. 1989 yılı itiba
riyle sayıları 299.000'e ulaşan müslüman
lar arasında ilk sırayı Faslılar ( 160 000), 

ikinci sırayı Türkler (85 000) almaktadır: 

Pakistanlılar. Tunuslular ve Cezayirliler 
de diğer kalabalık grupları oluşturmak
tadır. Belçika asıllı müslümanların sayı

sı ise 3000 civarında olup bunun yarıdan 
fazlasını erkekler oluşturmakta . ayrıca 

müslüman oldukları halde çeşitli sebep
ler yüzünden inançlarını gizleyenlerin de 
çok sayıda olduğu tahmin edilmektedir. 

Belçika'ya müslüman işçi göçünün baş
ladığı yıllarda din hizmetleri hem düzen
siz hem de yetersizdi. Başlangıçta her 
yönden yabancı oldukları bir toplum için
de büyük zorluklarla karşılaşan müslü
manlar zamanla dinf ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere ferdf planda ve gruplar ha
linde çalışmalara giriştiler. Öncelikle cu
ma. teravih ve bayram namazlarını kıla
bilecekleri geçici yerler kiralamaya. da
ha sonra da ibadetlerini devamlı yapa
bilecekleri. çocuklarına din eğitim ve öğ
retimi verebilecekleri camiler açmaya 
başladılar. Belçika'da açılan camiierin sa
yısı 1991 yılında 300'e yaklaşmış bulun
maktadır. Bunların yetmiş beşini Türk
ler. kalanını diğer müslüman cemaatler 
açmıştır. Türkler' e ait camilerden elli ye
disi Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyü
kelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile ir
tibatlı olarak faaliyetlerini sürdürmek
tedir ve binaların mülkiyetleri de Türki
ye Diyanet Vakfı veya Belçika Türk İslam 
Diyanet Vakfı'na aittir. Özellikle Türkler 
arasında büyük merkezi camiler yap
tırma temayülü artmış olup halen Türk 
cemaatin yoğun olduğu şehirlerden Be
ringen'de 3500 m 2 'lik bir arsa üzerinde 
600 m 2 alana oturacak kubbeli ve çift 
minareli bir caminin yapımı devam et
mektedir. 

Belçika'da müslümanların dinf faali
yetlerini organize eden belli başlı kuru
luşlar şunlardır: 

BELÇİKA 

1. Belçika İslam Kültür Merkezi (Centre 
lslamique et Culturel de Belgique, el ·Merke· 
zü 'l·İslaml ve's·sekafl bi ·Belclka). Belçika hü
kümeti tarafından ülkedeki bütün müs
lümanları temsil yetkisi verilen bu mer
kezin kuruluş ta r ihi 1960'lı yılların baş
larına rastlamaktadır. O tarihlerde özel
likle Brüksel'de bulunan müslümanlar 
birbirleriyle irtibatlarının. teravih. cuma 
ve bayram namazları gibi toplu ibadet
lerini yerine getirme imkanlarının sağ
Ianması amacıyla bu adla bir kuruluş 
oluşturmuşlardı. İslam ülkeleri büyükel
çileri 1963 yılında bir araya gelerek ken
di aralarında seçimle belirledikleri ve Su
udi Arabistan. Türkiye. Fas, Pakistan ve 
Senegal büyükelçilerinden oluşan bir yü
rütme kurulu seçmişlerdir. Ayrıca mer
kezin giderlerinin İslam ülkeleri tarafın
dan karşılanmasını ve faaliyetlerini yü
rütmek üzere de bir binanın kiralanma
sını kararlaştırmışlardır. İslam Kültür 
Merkezi faaliyetlerini daha çok Suudi 
Arabistan· ın m aif desteğiyle kiralanan 
bir binada yürütürken Suudi Arabistan 
Kralı Paysal'ın 1967 yılında ülkeye yap
tığı resmf ziyaret sırasında Belçika Kralı 
Baudouin. Ellinci Yıl Parkı'nda bulunan 
ve Doğu Eserleri Müzesi olarak kullanı
Ian büyük bir binayı merkeze hibe etmiş 
ve zamanla Kral Paysal ve Veliaht Prens 
Fehd 'in malf yardımları ile modern ve 
geniş kapsamlı bir hizmet ünitesine dö
nüştürülen bina. 1978 yılında Belçika ve 
Suudi Arabistan krallarının iştirak ettik
Ieri bir merasimle resmen hizmete açıl
mıştır. Dört kattan oluşan binanın en 
üst katı kadınlar kısmıyla birlikte 2000 
kişilik bir camidir. Teravih. cuma ve bay
ram namazları burada. vakit namazları 
ise giriş katındaki mescidde kılınır. Gi
riş katı ile orta katın bir kısmında sınıf
lar vardır. Ayrıca giriş katında merkez 
idaresi. orta katta dil laboratuvarı . kü
tüphane ve konferans salonu, badrum 
katında ise küçük çapta bir matbaa ile 
bir radyo istasyonu bulunmaktadır. Bu 
binada 1989- 1990 öğretim yılında ta
mamen Fas uyruklu öğrencilerin devam 
ettiği bir de dinf ağırlıklı ilkokul açıl

mıştır. 

Kuruluşundan beri bütün masrafları 
Rabıtatü'I-alemi'I-İslamf (Dünya islam bir
liği ) tarafından karşılandığı için merke
zin yönetiminde daima Suudi Arabistan 
etkili olmuştur ve bugün de yönetim. 
maaşı aynı kuruluş tarafından ödenen 
bir müdürün uhdesinde bulunmaktadır. 
Belçika hükümeti 1968 yılında aldığı bir 
kararla bu merkezi. ülkedeki müslüman-
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BELÇiKA 

ların tamamının temsilcisi kabul etmiş 
ve parlamento da 24 Ağustos 1974 ta
rihli kararıyla İslamiyet' i resmi din ola
rak tanımıştı r. Batı ülkeleri içinde ilk 
defa Belçika'da alınan bu karar gere
ğince 1975-1976 öğretim yılından iti
baren bütün okullardaki müslüman ço
cuklardan isteyenlere haftada iki saat 
islam dini dersi verilmeye başlanmış , hü
kümetin bu uygulaması parlamento ta
rafından da 8 Şubat 1978 tarihli karar
la onaylanmıştır. Buna göre okullarda 
görev almak veya görev yerlerini değiş
tirmek isteyen din bilgisi öğretmenleri

nin teklifleri önceleri islam Kültür Mer
kezi tarafından yapılmakta ve Eğitim 

Bakanlığı ' nca da onaylanmaktaydı. is
lam Kültür Merkezi bu uygulamalar so
nucunda önernli bir etkinlik kazanmış , 

resmi makamlar nezdinde görülen çeşit
li işler bu merkezden alınan belgelere 
göre yapılmaya başlamıştır. Ancak tayin
lerle ilgili olarak ortaya çıkan bazı prob
lemler üzerine Belçika hükümeti din bil
gisi öğretmenlerini tayin yetkisini 3 Tem
muz 1990 tarihinde islam Kültür Mer
kezi'nden alarak Akıllar Konseyi'ne ver
mişti r. 

Belçika okullarında 1989-1990 öğre

tim yılında 587 din bilgisi öğretmeni gö
rev yapmış olup bunların 179'u Türk uy
rukludur. 

2. Akıllar Konseyi (Conseil Provisoire des 
Sages pour I'Organisation du Culte Islamique 
en Belgique). İslam Kültür Merkezi yu
karıda sözü edilen faaliyetleri sebebiyle 
Belçika'daki bütün müslümanların tem
silcisi gibi görülmüş, ancak yetkileri hu
kuki ınesneti:en çok siyasi kararlara da
yandığından hiçbir zaman resmen ta
nınmış olan yahudi ve hıristiyan cema
atlerinin statüsünü elde edememiştir. 

Halen hükümet. müslümanların da ya
hudi ve hıristiyanlar gibi cemaat statü
sünde tanınmalarını sağlamak amacıy
la yeni bir organizasyona girmiş bulun
maktadır. 

Göçmen işçilerin problemlerini belir
lemek amacıyla 1989 yılı başında doğ
rudan devlet başkanlığına bağlı bir Kra
liyet Komisyonu kurulmuştur. Bu heyet 
bir yıl içinde göçmen işçilerin bütün so
runlarını ihtiva eden hacimli bir rapor 
hazırlamış ve bu raporda islam Kültür 
Merkezi'nin devreden çıkarılarak ri1üslü
manları temsil yetkisinin gerçek statü
süne kavuşturulması tavsiye edilmişti r. 

Kraliyet Komisyonu tarafından kurulma
sı önerilen Belçika müslümanları yüksek 
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konseyinin üyelerinin seçimiyle ilgili esas
ların tesbiti konusunda bir sonuca varı
lamaması üzerine hükümetin aldığı bir 
kararla Adalet bakanı 3 Temmuz 1990 
tarihinde beş Türk ve on bir Arap uyruk
lu müslümanı yazılı olarak davet edip 
kendilerine "Akıllar Konseyi " adı altın

da, müslümanların diğer din mensupları 
statüsünde temsillerini sağlamak ama
cıyla hükümete rapor hazırlamakla yet
kili olduklarını tebliğ etmiştir. Ayrıca din 
bilgisi öğretmenlerinin tayin teklif yet
kisi de islam Kültür Merkezi'nden alına
rak bu konseye verilmiştir. Konsey ilk 
raporunu 1991 yılı Şubat ayı içinde sun
muş ve rapor hükümetçe kabul edilmiş
tir. Bu raporun ayrıntılarına inen ve müs
lümanları temsil edecek yüksek kon
seyin teşekkül şeklini belirleyen ikinci 
raporun hazırlanması halen sürmekte
dir. İkinci rapor hükümetçe kabul edilip 
yüksek konsey oluştuğunda Belçika'da
ki müslüman cemaat de yahudi ve hı

ristiyan cemaatlerin faydalandığı hakla
ra sahip olacaktır. 

3. Belçika Türk İslam Diyanet Vakfı {Fon
dation Religieuse lslamique Turque en Belgi
que). Belçika'daki Türkler'e yönelik dini 
hizmetler, 1978'de Türkiye Cumhuriyeti 
Brüksel Büyükelçiliği bünyesinde açılan 
Din Hizmetleri Müşavirliği eliyle verilme
ye başlamıştır. Bu· hizmetlerin daha et
kili hale getirilebilmesi amacıyla 3 Ma
yıs 1982 tarihinde Belçika mevzuatına 
uygun ve milletlerarası hüviyette Belçi
ka Türk islam Diyanet Vakfı kurulmuş
tur. Bu vakfın gayesi tüzüğünün ikinci 
maddesinde özetle, "Belçika'da yaşayan 
Türk toplumunu İslam dini konusunda 
eğitmek, müslümanların ibadetlerini yap
malarında yardımcı olmak, camiler inşa 
etmek, açmak veya tahsis etmek, İslam 
ilimleriyle ilgili araştırmalar yapmak, ca
milerde görevlendirilecek kişilere gerek
li formasyonu vermek, gelirlerini dini, 
kültürel ve sosyal hizmetlere hasret
mek" şeklinde belirtilmiştir. 

Belçika'daki Türkler'in dini faaliyetle
ri, bir araya gelerek cami açmak ama
cıyla dernek kurmalarıyla başlamıştır. 

Halen ülkede seksen civarında bu tür 
dernek mevcuttur ve bunların hemen 
tamamına yakını cami yapmak için al
dıkları binaların tapularını Türkiye Diya
net Vakfı'na veya Belçika Türk islam Di
yanet Vakfı'na vermişlerdir. Belçika'da
ki Türkler'e götürülen bütün dini hizmet
ler, Din İşleri Müşavirliği ve vakfın iş bir
liğiyle yürütülmektedir. Cami olarak kul-

lanılan binaların ihtiyaç ve giderleri söz 
konusu derneklerce karşılanmaktadır. 

Belçika'da Turkler tarafından açılan ca
milerin elli yedi tanesi vakıfla tam bir iş 
birliği içerisinde bulunmakta ve bu ca
milerin otuz yedisinde maaşlan Türk 
hükümetince ödenen imam -hatipler gö
rev yapmaktadır. Geri kalanında ise di
ni hizmetler, maaşları mahalli idareler 
tarafından verilen Türk din bilgisi öğ
retmenlerince yürütülmektedir. 

Belçika'da biri Liege'de, diğeri Char
leroi'da olmak üzere iki müslüman me
zarlığı bulunmakta, ancak özellikle Türk
ler ölen yakınlarını kendi ülkelerine gön
dermek istemektedirler. Bu sebeple va
kıf tarafından bir cenaze fonu oluşturul
muştur ve bu fona üye olanlardan iste
yenlerin cenazeleri TOrkiye'ye gönderil
mektedir. Yıl boyunca masraflar vak.ıfça 
yapılmakta, büt ün harcamaların topla- . 
mı üye sayısına bölünerek üye başına 

düşen miktar ertesi yılın birinci ayında 
üyelerden tahsil edilmektedir. Bu fonun 
aile olarak 9000- üyesi bulunmakta ve 
verdiği hizmetlerden yaklaşık 50.000 ki
şi faydalanmaktadır. 

Kültür ve Yayın Faaliyetleri. Vakıf yılda 
bir defa, Belçika okullarında din bilgisi 
derslerine katılan Türk öğrenciler ara
sında Kur'an-ı Kerim okuma ve bilgi ya
rışmaları düzenlemekte, dereceye gi
ren on öğrenciyi on beş günlüğüne Tür
kiye'ye göndermektedir. İslam Kültür 
Merkezi 'nde de her yıl ramazan ayın
da çeşitli dallarda Kur 'an-ı Kerim oku
ma yarışmaları düzenlenerek derece
ye girenlere Kadir gecesinde çeşitli he
diyeler verilmekte, ayrıca Mekke'de ya
pılan yıllık dünya Kur 'an-ı Kerfm okuc 
ma yarışmaları için ön elemeler yapıl

maktadır. 

Brüksel islam Merkezi Camii - Belçika 



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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