
iSPANYA 

türüne yeni şekiller vererek eriyen İslam 
etkisi gibi- sanat ve teknikten tıp ve mat
baaya kadar uzanan geniş bir yelpazede
ki uzun bir beceri zincirini de beraberinde 
getirmiş ve bunları uzun zaman yaşat
mış oldukları bilinmektedir. Akdeniz dün
yasında kullanılan ve içinde İspanyol, Ka
t alon ve Portekiz dillerinin katkılarını da 
taşıyan Lingua Franca 'nın Türk denizci
leri için de bir iletişim vasıtası olarak kul
lanılmış olması ortak deniz coğrafyasın ı 

paylaşmanın kaçınılmaz bir neticesidir. 
Osmanlı aydınları gözünde İspanya'ya da
ir bilgilerin, özellikle XVI. yüzyıldan sonra 
iki ülkenin birbirinden uzaklaşması yü
zünden gittikçe kısıtlı bir hale geldiği 
gözlenmektedir. XVII. yüzyı l tarihçilerin
de (Kati b Çelebi. Naima, PeçGylu İbrahim) 
İspanya ile ilgili olarak verilen bilgiler ge
nelde yanlıştır ve yeni bilgi diye takdim 
edilenler kronolojik olarak bir önceki dev
re ait anlatımlardan öteye geçmez. Nite
kim Katib Çelebi, Fransızlar yanında ka
pitülasyona sahip ülkeleri sıralarken bu 
gruba İspanya'yı da katar. Naima, IV. Fe
lipe'yi ölümünden 100 yıl sonra hala is
panya kralı olarak gösterir. Bütün bun
lar. Kolomb'un 1498'de yaptığı haritaları 

kullanarak Amer ika haritası hazırlayan 
ve Akdeniz dünyasını ayrıntılarıyla zapt
eden Piri Reis dönemlerinden sonra İs
panya ile ilgili olarak devrin güncel bilgi
sinden ve coğrafyasından ne kadar uzak
laşılmış olduğunun göstergeleri olsa ge
rektir. 1787'de İspanya'ya giden Ahmed 
Vasıf. hazırladığı sefaretnamesiyle dev
rinin okur yazarlarının İspanya hakkında 
bilgilenme ve imaj oluşumunda etkili 
olur. Memleketin tasviriyanında insanla
rının karakteristik özellikleriyle vurgulan
ması açısından Ahmed Vasıf'ın yazdıkları 
önem taşır. Kendisini ziyarete gelen ze
vatı Şark kültürünün bir nişanesi olarak 
ağır hediyelerle şaşırtan Vasıf'ın, Valencia 
yönetici generali C rilion-M ah on D ükü Luis 
des Balbes de Serton de Quiers'in karşı
lığında kendisine "iki şişe zeytinyağı" gön
dermesi üzerine söyledikleri ve, "İspan
yollar 'ın alçaklığı ve bayağılığı bu verdik
leri hediyeden anlaşılsın" şeklindeki de
ğerlendirmesi , paraya düşkünlüğüyle bi
linmesinden ötürü tamahkarlığına değil 
iki kültürün değer yargılarındaki büyük 
farklılığına işaret eder mahiyette yorum
lanmalı dır. 

XIX. yüzyılın son çeyreğinde basın 
önemli bir etkileşim vasıtası olarak iki 
ülke arasında köprü olur. Bununla bera
ber İspanyol ve Osmanlı basını her iki dev
let hakkında ilk elden haber kaynağı de-
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ğildir ve bu konuda Avrupa gazetelerinde 
çıkan haberleri nakletmekle yetinir. Özel
likle II. Abdülhamid devrinde Avrupa'nın 

hemen her yerinde yapıldığ ı gibi olum
suz haberler takip edilir ve bu arada İs
panya gazetelerinde çıkan bu tür yazılar 
da tekzip edilirdi. Belirli aralıklarla veri
len nişanların kimlere verileceği iki taraf 
arasında yazışmalarla belirlenir ve nişan 
alacak olanların rütbe ve mevkilerine gö
re düzenlenirdi. Nişan alacakların ispan
ya! idarecileri tarafından genelde iç siya
set mülahazalarıyla hazırlanan listeleri 
Osmanlı Devleti ile ilgisi olmayan zevat 
tarafından doldurulduğundan bunun kül
türel ilişkilerin geliştirilmesinde pek fay
dası olduğunu ileri sürmek mümkün de
ğildir. 
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IV. ÜLKEDE İSlAMiYET 

VIII. yüzyıl başlarında İspanya'nın nere
deyse tamamı müslümanların hakimiyeti 
altına girmiş olmakla beraber aynı yüz
yılın ortalarına doğru ülkenin kuzeyinde 
daha sonra Kastilya adıyla tanınan As
turias-Leon Krallığı doğmaya başlamış , 

IX. yüzyılda buna Navarra (Neberre) Kral
lığı ile Katalanya Kontluğu eklenmiştir. 

Böylece İspanya, kuzeyi hıristiyan devlet
lerinin, güneyi müslüman Endülüslüler'in 
hakimiyetinde kalacak şekilde ikiye bölün
müştür. Xl. yüzyıl sonlarına kadar hıristi
yan topraklarında savaş esirleri dışında 
müslüman nüfusa rastlanmaz. İlk defa 
1 085 yılında Tuleytula (Toledo) ve civarın
daki yerleşim merkezlerinin İspanyollar'ın 
eline geçmesiyle birlikte buralarda yaşa
yan müslümanların önemli bir kısmı ken
dilerine tanınan can, mal ve din güven
cesine dayanarak hıristiyan hakimiyeti 
altında kalmaya razı oldular. XII ve özel
likle XIII. yüzyılda Endülüs topraklarının 
büyük çoğunluğunun ele geçirilmesi, hı
ristiyan idaresinde daha kalabalık sayıda 
bir müslüman nüfusun yaşar hale gelme
si sonucunu doğurdu. 

İspanyollar. XV. yüzyılın sonlarına kadar 
kilise yetkililerinin ve papalığın aleyhte 
çağrıianna rağmen eski müslümanlar 
gibi çoğulcu bir idare yöntemi benimse
diler. Bu sebeple hıristiyan toprağına dö
nüşen Endülüs şehirlerindeki çok sayıda 
müslüman ve bu arada yahudi topluluk
ları varlıklarını koruma imkanı buldular. 
Ancak 1492'de Gırnata'nın (Granada) düş
mesi üzerine İspanya'da müslüman ha
kimiyetinin tamamen son bulmasının are 
kasından yarımadanın Katolik çerçevede 



Malaga surları ile şehirdeki viiialardan birinin avlusundan 
bir görünüş 

bütünleşmesi hedeflendi. Bu politikanın 
tabii sonucu olarak önce ülkedeki yahudi 
toplulukları bir kısmı zorla hıristiyanlaş
tırılmak, bir kısmı ise sürgüne gönderil
mek suretiyle tasfiye edildi. Ardından ay
nı politika çok daha kalabalık bir kitle olan 
müslümanlara uygulandı. 1499'dan 1609 
yılına kadar sürdürülen bu katı politikay
la yahudiler gibi müslümanların da bir 
bölümü zorla vaftiz edildi; vaftize razı ol
mayanlar ise ya öldürüldü ya da ülke 
dışına sürüldü. En son 1609-1614 yılları 
arasında, vaftiz edilen Endülüslüler'in bü
yük bir bölümü samimi hıristiyan bulun
madıkları , daha da önemlisi gizli müslü
man görüldükleri için topluca ispanya'
dan çıkarıldı. Ancak bu büyük sürgün ha
reketi bile ülkeden islam ' ın izini silmek 
için yeterli olmadı . 1621, 1623, 1624, 
1625, 1633 ve 1667yıllarında tutulan en
gizisyon mahkemesi zabıtları ve diğer 
resmi makamlarca hazırlanan raporlar 
başta Valencia (Belensiye). Katalonya, Se
villa (işblliye). Murcia (Mürsiye) ve Orana
da olmak üzere ülkenin birçok bölgesin
de gizli müslümanların yaşadığını ortaya 
koymaktadır. Yine XVII. yüzyılda İspan
ya'yı ziyaret eden yabancı seyyahlar hatı
ralarında ülkede çok sayıda müslümanla 
karşılaştıklarını belirtmişlerdir. 1690'da 
İspanya'ya gelen Fas elçisi Abdülvahid ei
Gassani. aralarında devlet memurlarının 
da bulunduğu pek çok Endülüslü'nün ha
la dinlerini koruduğunu söyler. Sayıları 

gittikçe azalmakla birlikte Endülüslüler 
varlıklarını XVIII. yüzyılda da sürdürdüler. 
172S'te Oranada'da 360 aile müslüman 
olmakla suçlanıp cezalandırıldı. Fas sulta
nı adına 1766 ve 1768'de İspanya'ya gi
den elçi Ahmed el-Mehdi ei-Gazal Sevilla, 
Granada, Murcia ve Alicante'de gizli müs
lümanlarla karşılaştığını anlatır. XVIII. 
yüzyılda İspanya'daki müslüman varlı
ğına dair bilgiler İngiliz seyyahları Henry 
Swinburne, Joseph Towsend ve George · 
Barrow'un hatıralarında da yer almakta
dır. 

XIX. yüzyılda ispanya'da gizli müslü
man varlığı daha önceki belirginliğin i iyi
ce kaybetti; fakat buna karşılık Endülüs 
medeniyetinin asıl gelişip kökleştiği top
raklar üzerinde ve aynı adla anılan bir 
"Andalucia" milliyetçiliği fikri şekillenme
ye başladı. İslami vurgusu yok gibi görün
se de bu uyanışı. bölgenin geçmişine se
kiz asır süreyle damgasını vuran müslü
man kimliğinden bağımsız saymakmüm
kün değildir. Nitekim Andalucia milliyet
çiliğinin XX. yüzyıldaki fikir babası ve 
sembol ismi olan Blas lnfante'nin müs
lüman Endülüs medeniyetine karşı duy
duğu hayranlık ve bu hayranlık sonucu 
özellikle Abbadller üzerine yaptığı çalış
malar, daha da önemlisi, Endülüs oto
nam bölgesinin bayrağı ve arması üze
rindeki yeşil ve beyaz kuşakların Muvah
hidi ve Nasri (Beni Ahmer) bayraklarının 
renklerini taşıdığı şeklinde açıklanma
sı , söz konusu milliyetçilik ideolojisinin 
İslami kökleri hususunda fikir vermeye 
yeterlidir. 

İspanya'da İslami miras bugün kendini 
daha başka unsurlarla da hissettirmek
tedir. Kurtuba Ulucamii , Elhamra Sarayı, 

Ca'feriyye Sarayı, Giralda (Melviye). Altın 
Kule, çeşitli yerlerdeki "Aikazar" adlı ya-
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pılar, çok sayıda şehir ve kale kalıntısı, 
ülkenin islami geçmişini bugüne taşıyan 
en önemli maddi unsurlardır. Endülüslü 
ustaların eseri olan "müdeccen" üsiQbu 
(arte mudejar) . günümüz İspanya'sındaki 
bazı modern binalara da nüfuz etmeyi 
başarmıştır. Ünlü Madrid Arenası bu üs
IQbun bugünkü en canlı temsilcisidir. İs
panyolca'da hala kullanılmakta olan Gu
adalajara (Vadilhicare). Guadalquivir (Vadil
keblr). Guadalaviar (Vadilebyaz) gibi nehir 
ve vadi isimleri; Medinaceli (Medlnetüsa
lim) . Albacete (el-Basit). Kalatayud (Kal'atü 
EyyQb) , Almadavar (ei-Mudevver). Aleala 
(ei-Kal'a) gibi şehir ve kale isimleri; Medi
ne, Mudeyne, İsmail, Fatima. Nuria gibi 
şahıs isimleri; tapia (et-tabiye). adobe (et
tOb). alcaide (el-kaid) , alcalde (el-kadi), azo
gue (es-sQk) . noria (en-neQre). almadrabas 
(el-midrabe),jazmin (yasemin). aceituna(ez
zeytOn). azucar (es-sukkar). arroz (er-rQz) 
gibi yüzlerce meslek, bitki. sebze ve mey
ve ismi ( ispanyolca'daki toplam Arapça ke
lime sayısı 4000'in üzerindedir) Endülüs 
medeniyetinden bugüne uzanan canlı 
köklerdir. 

İspanya'da Müslüman Varlığının Yeni

den Ortaya Çıkması. İspanya, General 
Franco'nun diktatörlüğü sırasında Kato
likliğin dışındaki bütün inançlara kapalı 
bir ülke durumundaydı. Ancak Franco re
jiminin sonlarına rastlayan 1970'1i yıllar
da. Arap ülkeleriyle ispanya arasındaki 
ilişkilerin artmasına bağlı olarak bu ülke
ye Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan göçler 
vuku bulmaya başladı. Göçmenlerin kimi 
siyasi sebeplerle, kimi iş bulmak amacıy
la, kimi de öğrenci olarak İspanya'ya gel
mişti. Bunların bir bölümü hiç şüphesiz, 
geçmişte İ spanyollar'la müslümanların 
İ beri k yarımadası üzerinde ortak bir ta
rih yaşadıklarının bilincindeydi. Bu bilinç. 
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böyle bir birlikteliğin yeniden kurulabile
ceği kanaatinden hareketle onları teşki
latlanmaya sevketti ve bu şekilde, özel
likle Endülüs medeniyetinin bazı kalıcı 
izlerini hala koruyan güneydeki Andalu
cia otonam bölgesinin sınırları içinde ka
lan çeşitli yerleşim merkezlerinde birçok 
müslüman cemaat ve cemiyeti vücut 
buldu; ancak bunlar. ülkede İslamiyet he
nüz devlet tarafından tanınan din sıfatını 
kazanmadığı için resmlleşmedi. Demok
rasiye geçilmesinin ardından, önce 1978 
anayasasının ülkede belirli bir geçmişe ve 
köke sahip dini cemaatlerle hükümet ara
sında diyalog kurma imkanını getirmesi, 
sonra da 1989 yılında İslam'ın Hıristiyan
lık ve Yahudilik gibi resmi din olarak ka
bul edilmesi müslümanları rahatlattı. Ge
rek yeni göçler gerekse yerli halk arasın
da gerçekleşen ihtidalar sebebiyle bugün 
İspanya'da İslamiyet 1970'li yıllara nis
betle varlığını ve etkisini daha fazla du
yurmaktadır. 

İspanya müslümanları kökenieri itiba
riyle beş ana gruptan oluşmaktadır. a) 

Ortadoğu Kökenliler. Bunların bir kesi
mini. Franco yönetiminin son dönemin
de ülkeye gelip vatandaşlık hakkı kazan
mış öğrencilerle serbest meslek sahiple
ri. diğer kesimini de 1977'den itibaren 
sayıları artan Filistinli. İranlı ve Iraklı 
mültecilerle tatil şehirlerine yerleşen Su
udi Arabistanlı. Küveytli. Ürdünlü ve Lüb
nan lı zengin aileler teşkil etmektedir.<, 
1979 devrimi sonrasında İspanya'ya yer
leşen İranlılar'ın çoğunluğu, devrik şah 
yanlısı zengin ve aristokrat ailelerden 
meydana gelmektedir. b) Kuzey Afrika 
Kökenliler. Sayıca İspanya müslümanla
rının en kalabalık bölümünü. 1960'lardan 
itibaren ekonomik sebeplerle göç etme
ye başlayan Faslılar oluşturur. Daha ziya
de Madrid, Katalonya, Andalucia. Valen
cia ve Kanarya Adaları'na yerleşen Faslı
lar'a, bilhassa 1990'1ı yıllardan beri ülke
lerinde yaşanan iç çatışmalar ve terör or
tamının etkisiyle Cezayir. Moritanya, Ni
jer, Nüerya ve Senegal gibi Orta Afrika ül
keleril1den gelen göçmenler de eklen
mektedir. Bu gruptaki müslümanlar ge
nellikle tarım, madencilikve balıkçılik 
alanlarında işçi olarak çalışmaktadır. c) 
Pakistanlılar ve Hintliler. Jaen, Le6n ve 
Barselona'da küçük cemaatler halinde ya
şayan liman ve maden işçileridir. Bu müs
lümanlar, eğitim ve gelir düzeylerinin dü
şüklüğüne rağmen hayat tarzlarıyia bu
lundukları bölgelerdeki yerli halkın güven 
ve saygısını kazanmışlardır ve bu yönle
riyle zaman zaman onların ihtidalarına 
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vesile olabilmektedirler. d) İspanyol Müh
tediler. Franco rejimi son bulup demok
rasiye geçildikten sonra toplumda yeni 
arayışlar başladı ve bu çerçevede bazı is
panyollar tasawuf kanalından İslam'la 
tanışma imkanı buldular. Şazell -Derkavl 
tarikatının şeyhi kabul edilen İrfandalı 
mühtedi Abdülkadir es-SQfı' nin etrafın

da toplanan bu ilk İspanyol müslümanları 
Andalucia bölgesinde İslam'ı yaymak için 
harekete geçtiler. Bunlar inanç boşluğu 
ve arayış içinde bocalayan kişi ya da grup
lara. aradıkları gerçeğin uzaklarda değil 
ülkelerinin geçmişine damgasını vuran 
İslam'da saklı olduğunu söyleyerek onları 
Endülüs gerçeğiyle buluşturmaya gayret 
ettiler. Bu faaliyetler neticesinde 1980'
leri n başında ilk İspanyol mühtediler top
luluğu şekillenmeye başladı. Mühtediler 
kendilerini iki açıdan şanslı kabul ediyor
lardı. Birincisi. Franco'nun baskıcı reji
minden kurtularak demokratik bir ülke
nin vatandaşı olma hakkına kavuşmuş
lardı. İkincisi ve daha önemlisi İslam'a gi
rerek ruhi arınmalarını gerçekleştirme 
imkanını bulmuşlardı. Sociedad para el 
Retorno al Islam en Espana ( ispanya'da 
islam·a dönüş cemaati) adıyla devletin 
resmi kayıtlarına geçen bu yeni müslü
manlar İslam'ı tanıtma ve tebliğ faaliyet
lerini. Endülüs müslümanlarının İspan
ya'da yitirdikleri son kale olan Oranada'
da yoğunlaştırdılar. Bu cemaatin tutun
masında ve mensuplarının artmasındaki 
temel etken samimi inanç ve lidere ke
sin teslimiyetti. Fakat Abdülkadir es-SQ
fı'nin bir süre sonra tasawufu bırakarak 
Selefi anlayışı benimsernesi ve kendisine 
tabi olmayan müslümanlar karşısındaki 
sert tavrı çok geçmeden cemaat içinde 
bölünmelere yol açtı. Bu bölünme sonra
sında mühtedilerin bir kısmı Madrid. Se
villa, Cordoba (Kurtuba). Almeria (Meriye). 
Malaga, Murcia, Valencia ve Barselona 
gibi ülkenin diğer büyük şehirlerine da
ğılarak yeni bağımsız cemaatler kurma
ya başladı . Bu bağımsız cemaatlerin en 
büyüğü. ağırlıklı olarak yine Oranada'da 
faaliyet gösteren La Comunidad lslamica 
en Espafia'dır. el-M urabitlin adıyla da bi
linen bu cemaat Ehl-i sünnet'ten olan bü
tün müslümanları kardeş kabul etmek
te, namaz ve zekat ibadetlerini eksiksiz 
yerine getirmeyi. faize ve faizle çalışan 
bankacılık sistemine karşı çıkıp bu siste
min iptali için çalışmayı. hilafeti ihya et
meyi. İsl~m dinarının tedavüle sokulma
sı için çaba harcamayı ve Medine toplu
munu örnek alan bir İslam toplumu oluş
turmayı başlıca hedefleri saymaktadır. 

Cemaat tarafından neşredilen onun üze
rindeki yayının çoğunluğunu Abdülkadir 
es-Süfı'nin kitapları oluşturur. 

İhtida olgusu, başlangıçta İspanyol top
lumu tarafından pek ciddiye alınmayıp 
ülkede demokrasinin sağladığı özgürlük
ler sayesinde ortaya çıkan pek çok marji
nal hareketten biri, gençler arasında gö
rülen geçici bir moda, Doğu'nun egzotiz
minin gelip geçici bir yansıması. ya da es
ki hippilerin yeni bir tatmin arayışı ola
rak değerlendirildi. Bu kanaat büyük öl
çüde. ilk mühtediler arasında eski hippi
lerin ve "conversos" (birkaç din değiştir
miş) denilen kimselerin bulunmasından 
kaynaklanmaktaydı. Ancak zamanla top
lumun çok farklı kesimlerinden insanla
rın İslam'a girmeleri ve bunu tedirginlik 
ve tereddütler içinde geçen uzun bir ara
yış döneminden sonra kurtuluş kapısının 
keşfedilmesi şeklinde değerlendirmeleri 

böyle bir geneliernenin doğru olmayaca
ğını gösterdi. İspanyol müslümanları üze
rinde araştırma yapan sosyolog ve antro
pologlar da ihtidanın bu anlamda sadece 
bir "kelime-i şehadet getirme hadisesi" 
olmayıp bir arayış süreci neticesinde için
de yaşanılan ve güven vermeyen bir dü
zene karşı meydan okuma. ayrıca mescid 
inşası. Arapça öğrenme, İslami ilimleri 
tahsil etme. dinin emir ve tavsiyelerini 
hayata aktarmak için hükümet nezdin
de teşebbüse geçme gibi hususları da 
içeren daha kapsamlı sosyal bir hareket 
olduğu görüşündedirler. Esasen mühte
diler de islam'a girişlerini Endülüs mira
sına kavuşma şeklinde değerlendirmek

tediL Mühtedilerin sayısı hakkında kesin 
bir rakam vermek mümkün değildir. ista
tistik bilgileri bulunmadığından, konuyu 
dalaylı ya da doğrudan ele alan kaynak
lardaki rakamlar tahmini olmaktan kur
tulamamakta ve bir ölçüde ideolojik eği
limiere göre artıp eksilebilmektedir. Ni
tekim meseleye hıristiyan kimliğiyle eği
len araştırmacıların mühtedilerin sayı
sını 1 000 rakamı ile sınırlarnalarına kar
şılık onların kendi kaynaklarında bu sayı 
25-30.000 civarında gösterilmektedir. e) 
Sebte ve Melile Müslümanları. Fas'ın ku
zeyinde yer alan ve İspanya'ya bağlı bu
lunan bu iki yerleşim merkezinde nüfu
sun önemli bir bölümünü Mağribl asıllı İs
panyol ve melez olan müslümanlar mey
dana getirmektedir. 

İslami Kuruluşlar. ispanya'nın değişik 
şehir ve bölgelerinde, ağırlıklı olarak da 
Cordoba, Granada, Sevilla, Madrid, Sebte. 
Melilla. Barselona ve Valencia'da müslü
manlara ait 1 O O' ün üzerinde dernek ve 



kültür merkezi bulunmaktadır. 1989 yılı
na kadar birbirinden kopuk olarak faali
yet gösteren ve İslam'ın henüz devlet ta
rafından tanınan dinler arasında yer al
maması sebebiyle yasal dini teşkilatlar 
içinde sayılmayan bu kuruluşlar. o yıl hü
kümet nezdinde daha etkili olabilmek için 
bir araya gelmeye başladı ve neticede 
iki federasyonun çatısı altında toplandı. 
Bunlardan. önce on dört kuruluşun katı
lımıyla (bugün otuza yakın) Federacion 
Espariola de Entidades Religiosas Is
Iamicas (FEERI), arkasından da ona al
ternatif olarak on altı kuruluşun birleş
mesinden meydana gelen Union de Co
munidades Islamicas en Espana (UCIE) 
teşekkül etti. 

İspanya'daki müslümanlara ait cemi
yet ve kültür merkezlerinden çoğu bir 
mescid, İslami usullere göre kesilmiş et
lerin ve bazı gıda maddelerinin satıldığı 
bir bölme ile idare ve sohbet odaları içe
ren birer apartman dairesinden ibaret
tir. Ancak bunların dışında, bir külliye ni
teliği taşıyan Centro Cultural lslamico de 
Madrid gibi, yalnız İspanya'dakilerin de
ğil Avrupa'daki benzerlerinin de en bü
yükleri arasında yer alan kuruluşlar bu
lunmaktadır. 13.000 m 2 '1ik bir alanı kap
layan bu kültür merkezi, sosyal ve spor
tif birimlerin yanı sıra İslam kültürü ve 
bilimi müzesi, 30.000 ciltlik bir kütüp
hane. 500 kişilik bir konferans salonu 
gibi kısımlardan oluşmaktadır. Merkezin 
amacı ülkedeki müslüman cemaatlere 
dini, kültürel, sosyal hizmetler sunmak 
ve çeşitli kültür merkezleri arasında di
yalog kurulmasını sağlayarak İspanya'da 
müslüman varlığının daha sağlam temel
ler üzerine oturmasına katkıda bulun
maktır. 

Kuruluşlar arasında yalnız sosyal amaç
lı olanlar da vardır. Bunlardan El Albergue 
Fatima Azahara. İspanya'ya iltica eden 
müslümanlara durumları düzelineeye 
kadar barınma hizmeti verme amacını ta
şıyan bir sığınma evidir. Bir mühtedinin 
gayretiyle 1993'te Sevilla'da faaliyete ge
çen kuruluşun ana hedefi, göçmenlerin 
kendi kimliklerini muhafaza ederek prob
lemlerini aşmalarına katkı sağlamaktır. 
Faslı müslümanlar tarafından kurulan La 
Asociation de Trabajadores Inmigrantes 
Marroquies en Espana'nın amacı ise 
müslüman işçilerin haklarını korumaktır. 
Cemiyet daha ziyade sendikal mahiyette 
çalışmalar yapmakta ve bu bağlamda İs
panyol sendikaları ile iş birliği içine git
mektedir. Bu kuruluşların yarıya yakını
nın mühtedilerin çalışmalarıyla vücut 

bulmuş olması dikkat çekicidir. Geri ka
lanlar ise Kuzey Afrika. Suriye ve Pakis
tan kökenli müslümanlarca faaliyete ge
çirilmiştir. Bu arada İranlılar tarafından 
yönetilen Şii eğilimli bir İslam merkezi de 
bulunmaktadır. 

Dini Hayat. İslamiyet'in, ülkede varlığı 
resmen kabul edilen dinler arasına alın
masından sonra iki müslüman federas
yonu (FEERI. UCIE) . Comunidad Islamica 
en Espana (C! E) adı altında birleşerek hü
kümetle uzun bir müzakere sürecine gir
di ve 28 Nisan 1992 tarihinde üzerinde 
mutabakata varılan bir anlaşmayı imza
Iadı. Daha sonra parlamento ve kral ta
rafından da onaylanan anlaşma İspanya 
müslümanları açısından büyük bir önem 
taşımaktadır. Toplam on dört maddeden 
oluşan anlaşma metninde müslümanla
rın dini hayatını ilgilendiren başlıca beş 
alanda (dini mekan lar. ibadetlereve dini 
merasimlere iştirak, evlilik, eğitim , bağış

lar ve vergi muafiyeti) tesbit edilmiş yeni 
haklar ve düzenlemeler yer almaktadır. 
Bu anlaşma çerçevesinde, Comunidad ls
lamica en Espana'ya bağlı cemiyet ve 
merkezlerle buralarda görev yapan bü
tün personel hukuki statüye kavuşturul
muştur. Kur'an ve Sünnet'e uygun dü
şen İslami ibadetler, merasimler ve bun
lara katılmaların hukukun teminatı altın
da olduğu vurgulanmış. bu arada hasta
hane ve hapishane gibi kamu kurumla
rında müslümanların ibadetlerini ifa et
meleri bir hak olarak tanınmıştır. Yine. 
din görevlilerinin askerlik kanununun ge
nel hükümlerine tabi oldukları belirtil
mekle birlikte istediklerinde niteliklerine 
uygun görevlerde çalıştırılabilecekleri il
kesi benimsenmiştir. Öte yandan bu an
laşma ile, İspanyol medeni kanununca 
aranan bazı şartları yerine getiren çiftie
rin İslami usullere göre kıyılan nikahları
nın hukuken geçerliliği kabul edilmiştir. 
Eğitim alanında, müslüman öğrencilerin 
ilk ve orta dereceli okullarda velilerinin 
istemesi halinde İslami eğitim alma hak
kına sahip oldukları . eğitim öğretim ku
rumlarının bu hakkın kullanılması için ge
rekli imkanı hazırlamakla mükellef bu
lundukları ve akutulacak dini kitapların 
Comunidad Islamica en Espana'nın ona
yından geçeceği belirtilmiştir. Anlaşma 

ile ayrıca müslümanlara. çalıştıkları yer
lerin idarecilerine başvurmaları halinde 
cuma günleri 13.30 -16.30 arasında ve 
ramazan ayında gün batımından bir saat 
önce izinli sayılmaları hakkı tanınmıştır. 
İslami esaslara uygun olarak hazırlanmış 
g ıda maddelerinin ambalajlarına "helal" 
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etiketi yapıştı rı lması. müslüman öğrenci , 

asker ve askeri memurlar için İslami ku
rallara uygun yemek çıkarılması da an
laşma metninde yer alan hususlardan
dır. Bu anlaşma uyarınca. Eğitim Bakan
lığı da müslüman öğrencilere 1996'dan 
itibaren okullarında İslam'la ilgili bir ders 
seçme hakkı tanımış ve eğitim kurumla
rında görecekleri İslami öğrenirnin mas
raflarının bakaniıkça karşılanmasını ka
bul etmiştir. Bütün bunlarla birlikte uy
gulama aşamasında bazı sıkıntılarla kar
şılaşıldığı da bir gerçektir. Bunda bir yan
dan hükümet yetkililerinin isteksiz dav
ranmasının. bir yandan da müslüman 
teşkilatları arasında çıkan ihtilafların ro
lü bulunmaktadır. Bu bağlamda, ilk ve 
orta dereceli öğretim kurumlarında müs
lüman öğrencilere akutulacak İslam di
niyle ilgili derslerin müfredatı ve ders 
verecek öğretmenierin yetiştirilmesi me
selesi tam olarak halledilememiştir. Bazı 

bölgelerde mahalli idarecilerin ve fana
tik grupların karşı tavırları yüzünden 
mescid inşası. mezarlık tahsisi. kurban 
kesimi gibi hizmetler rahatça yerine ge
tirilememektedir. 
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V. İSPANYA'DA İSLAM 

ARAŞTIRMALARI 

İspanya'da İslam kültürünü ve müslü
manların ilmi birikimlerini tanımaya yö
nelik ilginin X. yüzyıla kadar gittiği ve bu 
yüzyılın ortalarından itibaren Katalonya'-
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