
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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