
ALMANYA 

Fakat yönetirnde gerçek iktidar sahibi, 
Doğu Almanya'nın siyasi hayatında birinci 
güç olan Sosyalist Birlik Partisi (Sozialis
tische Einheitspartei Deutschlands: SED) bi
rinci sekreteri Walter Ulbricht idi. Al
manya Federal Cumhuriyeti Batı blokun
da yer alırken Alman Demokratik Cum
huriyeti Sovyet blokunda ve Varşova Pak
tı içerisinde yer almıştır ( ı 956). Doğu Al
manya'nın sosyalist ülkelerle ve özellikle 
de Sovyetler Birliği ile ilişkileri gelişmiş
tir. Doğu bloku içerisinde sanayi bakı

mından en gelişmiş ülke Doğu Almanya'
dır. 1960'ta Cumhurbaşkanı Pieck ölün
ce yerine kimse seçilmedi ve bu makam 
lağvedildi. Aynı yıl Ulbricht parti birin
ci sekreterliğinin yanında devlet konse
yi başkanlığına da getirildi. 1964'te dev
let konseyi başkanlığına Willy Stoph se
çildi. Stoph ve Brandt'ın başlattıklan gö
rüşmeler sonunda iki Almanya arasın
da karşılıklı sınırların tanınmasını ön
geren bir antlaşma imzalandı (1972). Bir 
yıl sonra da ülke Birleşmiş Milletler Teş
kilatı'na üye oldu. 1971 yılında parti bi
rinci sekreterliğine getirilen Erick Ho
necker, Stoph'un yerine 1976'da devlet 
konseyi başkanı seçildi. 1989 yılı sonla
rına doğru başlayan demokrasi ve hür
riyet yanlısı gösteriler sebebiyle Hanee
ker görevden ayrılmak zorunda kaldı, 

aynı zamanda partiden de ihraç edildi. 
Yerine geçen Egon Krenz de kısa bir sü
re sonra (Aralık 1989) devlet konseyi baş
kanlığı ve parti birinci sekreterliği gö
revini bırakmak mecburiyetinde kaldı. 

1990'ın başlarında Alman Demokratik 
Cumhuriyeti yönetime muhalif gösteri- · 
!erin en yoğun şekilde sahnelendiği, iki 
Almanya'nın birleşmesi tartışmalarının 

yapıldığı istikrarsız bir ülke görünümün
de idi. Yönetime karşı muhalif Yeni Fo
rum'un düzenlediği hürriyetçi ve demok
rasi yanlısı gösteriler karşısında komü
nist yöneticiler çok zor durumda kalmış
lardır. 

Doğu Almanya ile Türkiye arasındaki 
ilişkiler çok geri düzeyde bulunmaktadır. 
Genelde Doğu-Batı çerçevesinde değer
lendirilebilecek Türkiye- Doğu Almanya 
ilişkileri, ideolojik ve siyasi sistem fark
lılığının yanı sıra birbirine karşıt blok
larda bulunulması ve Türkiye'ye yönelik 
bazı ideolojik faaliyetlere izin verilmesi 
sebebiyle gelişmemiş durumdadır. Tica
ri ilişkilerin yumuşama ve demokratik
leşme ile birlikte ileride gelişme göster
mesi beklenmektedir. 
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Illi DAvuT DuRSUN 

III. ÜLKEDE İSlAMiYET 

Almanlar'ın İslamiyet'le ilk teması. Al
man imparatoru Charlemagne ile Abba
si Halifesi Harünürreşid'in iyi niyet içe
risinde karşılıklı elçi ve hediye gönder
meleriyle başladı. Daha sonraki Alman 
imparatorlarından Büyük Otto (936-973), 

yine diplomatik ilişkiler içinde Endülüs 
Emevi Halifesi lll. Abdurrahman'a bir 
papazı. halife de ona bir alimi elçi gön
derdi (956). Bu arada hıristiyan 1rahip
lerinin Arapça eserleri tercüme etme
ye başlamalarıyla ilk ilmi ilişki de kurul
muş oldu. Almanlar'ın müslümanlar ve 
İslamiyet'le daha yakın temasları ll. Haç
lı Seferisırasında (1147- ı 149) meydana 
geldi. Kudüs'ten dönen hıristiyanlar İs
lam medeniyeti hakkında öğrendikleri 
ve gördükleri şeyleri toplurolarına ak
tarmaya başladılar. Doğu'dan gelen bu 
bilgiler, Almanlar arasında İslam ve is
lam sanatına ilgi duyanların dikkatini 
çekti. Fakat genel olarak Almanlar'ın İs
lamiyet' e ve müslümanlara karşı duy
dukları ilgi kilisenin etkisiyle düşmanca 
duygular çerçevesinde kalmış, ancak bu 
durum geç dönemlerde bazı Protestan 
imparatorların yumuşak tutumlarıyla de
ğişebilmiştir. ı. Friedrich Wilhelm zama
nında (1713-1740) yirmi Türk askerinden 
meydana gelen seçme bir birliğin impa
ratorun hizmetine girmesi ( 1731 ı. müs
lümanlarla ilişkilerin düzelmesinde ilk 
adımı teşkil etti. Bundan bir yıl sonra 
kral, Potsdam Garnizonu'nda bu asker
ler için bir de mescid düzenletti. Daha 
sonra Prusya ordusuna giren müslüman 
Tatar, Boşnak ve Arnavutlar süvari ola
rak hizmet gördüler. 1763 yılında Prus
ya sarayına tayin edilen ilk Osmanlı el
çisi Ahmed Resmi Efendi ile Osmanlı
Alman diplomatik ilişkileri resmiyet ka
zandı. Bu gelişmeler, ll. Friedrich (1740-

1786) üzerinde papaya karşı müslüman
ların tarafını tutacak kadar etkili olmuş
tur. 1798'de, Osmanlı Devleti'nin Berlin 
büyükelçisi Aziz Efendi'nin vel'atı üzeri
ne. lll. Friedrich Wilhelm'in (1797-1840) 

emriyle Berlin Tempelhofer Feldmark'ta 
bir müslüman mezarlığı kuruldu ve bu 
mezarlık 1866'da yeniden düzenlenerek 
ortasına bir de dergah inşa edildi. XVIII. 
yüzyılın sonlarına doğru Türk kızı ile ev
lenen bir Alman prensi tarafından Hei
delberg yakınlarında Schwetzingen'de bir 
cami yaptırıldı. Bu cami halen müze ola
rak kullanılmakta ve bayram namazla
rında ibadete açılmaktadır. Halk arasın
da Türk Camii (Türkische Moschee) de
nilen ve çökmeye yüz tutmuş olan bir 



dergah da 1920 yılında büyükelçilik ima
mı Hafız Şükrü Efendi'nin gayretleriyle 
tamamen yenilendi. Bugün Federal Al
manya'da tarihi değer taşıyan dört cami 
daha mevcut olup bunlar Berlin ( 1928), 

Hamburg, Münih ve Aachen şehirlerin

de bulunmaktadır. 
ı. Dünya Savaşı'ndan sonra müttefik

lerle beraber savaşan müslümanlardan 
Almanya'ya yerleşenler oldu; bu arada 
özellikle İran ve Afganistan'dan bir grup 
tüccar ve işçi Hamburg'a geldi. Savaş
tan sonra Sovyet ordusundan kaçan as
kerler. Almanya'ya toplu olarak yerleşen 
ilk müslümanları teşkil ettiler. Alman
ya, ll. Dünya Savaşı'ndaki Alman - Rus 
çarpışmaları sırasında, kalabalık gruplar 
halinde müslüman Türkler'in yerleşme
sine sahne oldu. Sovyetler'den gelen bu 
Türkler Almanya'daki durumlarına gö
re üç gruba ayrılırlar. İlk grup, kendi 
vatanlarının kurtulması umuduyla Rus
ya'ya karşı Alman saflarında savaşan 

gönüllülerdir. İkinci grup, cephe gerisin
de yardımcı askeri personel ve fabrika
larda işçi olarak çalışanlar. son grup ise 
Alman esir kamplarına düşenlerdir. Rus
ya'dan Almanya'ya gelen bu müslüman 
Türkler'in birçoğu esir kamplarında ve
ya cephede öldü. Geriye kalanlar ise Şu
bat 1945'te Yalta'da müttefiklerin im
zaladığı antlaşma gereği Rusya'ya tes
lim edildiler. Ancak 7000 kadarı Alman
ya'da kalmayı başardı. 

1960'tan sonra ülkeye yeni bir müslO
man akını başladı. Bu defa Türkiye'den 
gelen Türkler hem kendi işsizlik sorun
larını çözdüler. hem de gelişen Alman 
ekonomisinin ihtiyaç duyduğu iş gücüne 
katkıda bulundular. 1961 - 1973 yılları 

arasında Almanya'ya giden Türk işçi sa
yısı, 648.029 iken 197 4-1986 yılları ara
sında bu ülkeye 9861 işçi gitmiştir. Al
manya'daki Türk vatandaşlarının sayı-
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sı. en yüksek rakam olarak 1982 yılında 
1.580.700'e ulaşmıştır. 1988'de bu sa
yı 588.157'si erkek, 439.768'i kadın ve 
482.855'i çocuk olmak üzere 1.51 O. 780 
idi. Almanya· da Türkler dışındaki diğer 
milletlerden müslümanların sayısı ise 
280- 300 bin civarındadır. Bunların ba
şında Yugoslav ve Arnavutlar gelmekte, 
onları Kuzey Afrikalı müslümanlar takip 
etmektedir. Müslüman Alman vatan
daşlarının sayısı ise 50.000 kadardır. 

Türkler'in en kalabalık oldukları eya
Ietler (1985) sırasıyla Nordrhein-Westfa
len, Baden -Württemberg, Bayern, Hes
sen ve Berlin· dir. Şehirler ise Berlin 
(102.678). Köln (59 .952), Hamburg (54472). 

Duisburg (39.711), Münih (37.978) ve 
Frankfurt'tur (27 . 161 ). 

Ancak buraya gelen müslümanlar. Al
man hayat tarzı, kültürü, dini ve dili 
hakkında önceden bilgi sahibi olmadık
iarı için bu yabancı ülkenin hayat şart
larına alışmakta büyük zorluklarla kar
şılaştılar ve özellikle din, kültür ve eği
tim konularında büyük sıkıntılar çekti
ler. Yeni nesillerin eğitimlerinde boşluk-
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lar meydana geldi ve çocukların yabanel
Iaşmaya başladıkları görüldü. Bu durum 
karşısında Türkiye'den gelen i şçilerle bir
likte. Almanya nüfusunun % 3'ünü teş
kil eden müslümanların ferdi gayretle
riyle oluşturdukları cemiyetler mesele
ye çözüm aramaya başladılar. 

Almanya'daki müslüman gruplar ı. 

Dünya Savaşı'ndan sonra kendi teşkilat
larını kurmaya başladılar ve bu cemiyet
lerden biri Berlin'de bir mescid açtı. Çe
şitli grupların birleştirilmesi amacıyla is
lam Cemiyeti adı altında bir dernek ku
ruldu. Daha sonra iki dünya harbi ara
sında, Almanya'daki bütün müslüman
ları bir araya getirmek için Almanya'da
ki Müslüman Göçmenler Cemiyeti teşkil 
edildi. ll. Dünya Savaşı'ndan sonra da çe
şitli İslam cemiyetleri kurulmasına rağ
men Almanya'daki bütün müslümanları 
içine alan bir birliğin gerçekleştirilmesi 
mümkün olmadı ve Münih'te 1958 yılın
da ancak bir dini cemiyet kurulabildi. 
Mali bakımdan Alman Devleti'nden yar
dım alan bu cemiyetin ilk üyelerinin bü
yük kısmını Sovyet yönetiminden kaçan 
ve çoğunluğu Kuzey Kafkasyalı olan müs
lüman Türkler teşkil ediyordu. Büyük bir 
kütüpharıeye ve bir mescide sahip olan 
bu merkez Dergi adında Sovyetler aley
hinde bir Türkçe mecmua yayımlamıştır. 
Ayrıca iranlılar'ın da Hamburg'ta bir İs
lam merkezleri vardı. Aachen'da 1967'
de Avrupa'nın en aktif merkezlerinden 
sayılan bir İslam merkezi daha açıldı. 
Bu merkez Arapça olarak aylık er-Ra ,id 
dergisini çıkarmaktadır. Arap ülkelerinin 
finanse ettiği Münih'teki İslam Merke
zi'nin yapımı için 1966'da başlayan ça
lışmalar 1973'te bitirilerek bir cami ve 
çeşitli birimlerden oluşan merkez hiz
mete açıldı. Ayrıca yine Münih 'te Bav
yera eyalet hükümeti tarafından finan-
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ALMANYA 

se edilen ve adı Mülteci Müslümanlar 
Din İşleri (Geistliche Verwaltung der Mus
limflüchtlinge) olan cemiyetin yarı res
mi bir görünüşü vardır. Yaklaşık 5000 
kadar mülteci müslümanın dinf işleri

ne bakmakta olan bu kuruluşun yanın

da devletçe kabul edilen islamı bir ilko
kul da yer almaktadır. Aachen'da Arap, 
Hamburg'ta da iranlı öğrencilerin mer
kez olarak kullandı kları mescidler, müs
lüman öğrencilerin Almanya'da kurduk
ları önemli merkezlerdendir. İşçilerin dinf 
bakımdan yetişmeleri için de çeşitli mer
kezler faaliyet göstermektedir. Bunlar 
arasında 1982'de Batı Berlin'de, 1984'te 
Köln'de ayrı ayrı faaliyete geçen Diya
net İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kuru
luşları, önemli bir yer tutmaktadır. Tür
kiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkan
lığı'nın Bonn ve Batı Berlin'deki temsilci
likleriyle (müşavirli k, ataşelik) ilişki halinde 
bulunan ve bünyelerinde cami ve mes
cidlere yer veren 700 kadar dernekten 
yaklaşık SOO kadarının özellikle Köln'de
ki birliğin şemsiyesi altında toplandığı 

dikkate alınırsa, bu kuruluşun Almanya'
daki müslüman Türk toplumu içindeki 
yeri ve önemi daha iyi anlaşılır. Bu mes
cidlerdeki din görevlilerinden 268'i ( 1989) 

Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Baş
kanlığı tarafından gönderilmiş olup di
ğerleri de derneklerin kendi imkanla
rıyla istihdam edilmektedir. Mescidlerin 
bünyesinde Kur'an kursu hizmetleri de 
verilmekte, özellikle hafta sonları ve tatil 
aylarında çocuklara Kur'an ve dinf bilgi
ler öğretilmektedir. Bunlar dışında Türki
ye'deki bazı dini ve siyası gruplara bağlı 
olarak Federal Almanya'da faaliyet gös
teren dernekler tarafından idare edilen 
cami ve mescidler de mevcut olup bun
ların toplam sayısının 250- 300 civarında 
olduğu tahmin edilmektedir. Ayrıca di
ğer milletiere mensup müslümanlar ta
rafından yönetilen otuz beş kadar mes
cid daha bulunmaktadır. Federal devle
tin eğitimle ilgili özel prensipleri olma
sına rağmen her eyaletin eğitim siste
mi ve dolayısıyla yabancı çocukların eği
timi ile ilgili ayrı bir yol takip ettiği gö
rülmektedir. Federal Almanya'daki eya
letlerin çoğunda çocukların devlet okul
larında din eğitimi görmelerine imkan 
tanınınakla birlikte, İslamiyet'in resmi 
din statüsünü kazanmamış olması ve 
din alanında eğitim veren yetişmiş ele
man yetersizliği müslüman çocukların 

dinf ve millf eğitimlerini olumsuz yön
de etkilemektedir. Bununla beraber ba
zı eyaletler kendi sınırları içinde bu top
lulukların dinf eğitimini resmen kabul 
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etmiş durumdadırlar. Bunların başında 

Nordrhein - Westfalen, Hessen ve Ham
burg eyaletleri gelmektedir. Yeterli sa
yıda vasıflı din öğretmeninin bulunma
ması ve yeterli bir mürredatın henüz ge
liştirilememiş olması, Almanya'da dini 
eğitimin başarı sağlamasını engelleyen 
başlıca faktörlerdir. 

1985- 1986 öğretim yılında Türk ço
cuklarından 269.10S'i temel öğretim, 

18.824'ü ortaokul, 13.205'i lise, 12.286'sı 
karma okullar ve S8.955'i meslek okul
larında olmak üzere toplam 372.375'i Al
man okullarında okumaktaydı. 

Müslümanlar Federal Almanya'da Pro
testanlar ve Katolikler'den sonra en bü
yük dinf cemaati oluşturmaktadırlar. Bu
na rağmen müslümanlara nisbetle çok 
daha. az mensupları bulunan bazı dini 
fırkalar tanınma konusunda hiçbir zor
lukla karşılaşmamışken İslamiyet'in res
men tanınması çeşitli nedenlerle bugü
ne kadar gerçekleşmemiştir. 

Doğu Almanya'daki müslümanların sa
yısı ise, okumak amacıyla gelen müslü
man öğrencilerle beraber 2000-3000 ka
dardır. Doğu Almanya' da bugün hiçbir 
İslami müessese ve cemiyet bulunma
maktadır. 
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IV. ALMANYA'DA İSlAM ARAŞTIRMAlARI 

Almanya'da İslam araştırmalarının te
meli sayılabilecek ilk çalışmalar Jakop 
Christmann (ö. 1613) tarafından başla

tıldı. Önce matbaada kullanılmak üzere 
Arap harflerinin tahta klişelerini hazır
layan Christmann ilk olarak Arapça 'yı 
öğretmek için bir alfabe kitabı (Alpha· 
betum Arabicum Cum lsagoge Seribendi 
Legendique Arabice) yayımiadı (1582). 

Daha sonra Johann Kasimir adlı bir Al
man aristokratının elinde bulunan yaz
maların küçük bir katalogunu düzen
leyerek bu sahada da ilk örneği verdi. 

Heidelberg Üniversitesi'nde iken Arapça 
yazılmış tıp ve felsefe kitaplarını Alman 
ilim dünyasına kazandırmaya çalıştı ve 
Johann Kasimir'in yardımıyla üniversi
tede bir şarkiyat bölümü açmayı başar
dı ( 1609). Osmanlı Devleti'nin Avrupa iç
lerine kadar nüfuz etmesi, şarkiyat araş

tırmalarına yeni bir hız kazandırdı. XVI. 
yüzyıldan itibaren Avusturyalı araştırma
cıların yoğun çalışmaları. aynı dili kul
lanmaları sebebiyle Alman ilim çevrele
rini de etkiledi. Bu dönemde Avrupalı
lar'ın Şark tedkikleri arasında yer ver
dikleri Osmanlı araştırmalarından sayı

labilecek bir çalışma, Leunclavius'un Os
manlı tarihi, dili ve yazısı ile ilgili olan 
Annules Sultanorum Othmanidarum 
a Turcis sua Lingua Scripti (Frankfurt 
1558) adlı eseridir. XVII. yüzyıl Almanya'
sında şarkiyat araştırmaları Avrupa'nın 

diğer ülkelerindeki kadar yoğun değil
di. Bu dönemde görülen en önemli ça
lışma, Megiserus adlı Alman müsteşri
kin Liber Institutionum Lingua Turci
cae adlı Latince yazılmış bir Türkçe gra
meridir. İlk dönem şarkiyat çalışmala 
rı daha çok ilmf gaye ile yapıldığı hal
de sonraki çalışmalarda politik ve eko
nomik maksatlarla hareket edilmiştir. 

XVIII. yüzyıldan itibaren araştırmalarda 
bir ilerleme görüldü ve birçok Alman. 
şarkiyat araştırmalarının merkezi du
rumundaki Fransa ve Hollanda gibi ül
kelere öğrenim görmeye gitti. özellikle 
Fransız müsteşrik Silvestre de Sacy'nin 
(ö. 1838) başkanlığını yaptığı Paris'teki 
Doğu Dilleri Okulu'nun (Ecole Nationale 
des Langues Orientales Vivantes, 1795) 
Alman müsteşriklerin yetişmesinde bü
yük payı oldu. Hollanda'da yetişen ve 
hayatını İslam medeniyeti ve Arap dili 
çalışmalarına hasreden ilk Alman müs
teşrik ise Johann Jacob Reiske'dir (ö. 

ı 774). Önceleri Arap Cahiliye şiiri, özel
likle Tarafe b. Abd'in Mu calla~a·sı üze
rinde çalışan Reiske bu eseri Latince'ye 
çevirdi (1842) . Daha sonra yaptığı çalış

malarla İslam medeniyeti ve Arap dili 
konusunda uzmanlaştı. Edip ve şair J. 
W. von Goethe (ö. 1832) ise geçmişten 
gelen Avrupa kültürünün tatmin ede
mediği bir sanatçı bakışıyla Kur'an-ı Ke
rfm ve İslam ' ı yorumladı. XIX. yüzyıldan 
itibaren Şark araştırmaları dinf konu
lardan uzaklaşarak Arap kültürüne yö
neldi ve çalışmalar Alman üniversite
lerinde kurulan enstitüler bünyesinde 
devam etti. 1818'de kurulan Bonn Üni
versitesi'ndeki Şarkiyat Bölümü'ne, dört 
ciltlik Arapça-Latince sözlüğün (Lexicon 
Arabico·Latinum, Halle 1830-1837) sahi-


