
ve bugüne kadar şu eserleri yayımlam ış
tır: Turcica orientalia (İstanbul I 988): 
On Both Sides of al-Mandab. Ethiopi
an, South-Arabic and Islamic Studies 
(istanbul ı 989): Gunnar Jarring, Prints 
from Kashghar. The Printing-office of 
the Swedish Mission in Eastern Tur
kestan. History and Production with 
an Attempt ata Bibliography (istanbul 
ı 99 ı) : Aspects of La te Antiquity and 
Early Byzantium (ed. Lennart Ryden
Jan OlofRosenqvist, istanbu l 1993): Ara
bi c Prosody and its Applications in 
Muslim Poetry (ed. Lars Johanson-Bob 
Utas, istanbul I 994): Symbolea turco
logicea (ed. Arpad Berta v.dğr. , istanbul 
I 996): Civil Society, Democracy and 
the Muslim World (ed. Elisabeth Özdal
ga- Sun e Persson, istanbul I 997): Alevi 
Identity. Cultural, Religious and So
cial Perspectives (ed . Tord Olsson v.dğr., 
istanbu l I 998; Türkçe'si Bilge Kurt Torun
Hayati Torun, Alevi Kimliği, istanbul I 999); 

Naqshbandis, in Western and Central 
Asia (ed . Elisabeth Özdalga, istanbul 
ı 999). İsveç'in 1990 -1995 yılları arasında 
Ankara büyükelçisi olan Erik Comeli'in 
Turkiet pa Europas tröskel (Lu nd I 997) 

adlı kitabı da bu alanda değerlendirilebi
lir (Türkçe'si Gülseren Ergün, Türkiye Av
rupa 'nın Eşiğinde, istanbu l I 998). 
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İSVİÇRE 

Orta Avrupa'da ülke. 

I. FiZİKİ ve BEŞERi COGRAFYA 

II. TARİH 

III. ÜLKEDE İSLAMiYET 

ve İSLAM ARAŞTIRMALARI 
_j 

Avrupa'nın orta kesiminde yer alan, sı
nırları her taraftan karayla çevrili , Fransa, 
İtalya, Almanya, Avusturya ve Liechten
stein Prensliği'yle sınırdaş, yirmi kantonla 
altı yarı-kantondan oluşan ve Avrupa'
nın en küçük ülkelerinden biri olan İsviçre 
Konfederasyonu'nun yüzölçümü 41.284 
km 2 , nüfusu 7.118.000'dir (ı 998). De
mokrasiyle yönetilir; başşehri 127.469 
nüfuslu (ı 998) Bern. diğer önemli şehir
leri Zürih (Zürich) (343 869). Basel (Basle) 
(ı 74.000), Cenevre (ı 73 .559) ve Lozan'
dır (Lausanne) rı 15.878). 

1. FiZİKI ve BEŞERI COGRAFYA 

İsviçre düzlükleri az, dağlık bir ülkedir. 
Doğal yapı özellikleri itibariyle İsviçre, İs
viçre platosu (Mittelland), Alpler ve Jura 
(İsviçre tepeleri) olmak üzere üç coğrafi 
bölgeye ayrılır. Ülke yüzölçümünün yakla
şık% 1 O'unu engebeli tepe ve dağlardan 
oluşan Jura bölgesi. yaklaşık% 60'ını Alp
ler oluşturur. Bu dağlar en yüksek nok
tasına aynı zamanda ülkenin de en yük
sek doruk noktası olan Dufourspitze'de 
(4634 m.) ulaşır. Alpler bir taraftan dağ 
sporları (turizm). diğer taraftan buzul eri
mesiyle oluşan akarsulardan hidroelekt
rik enerjisi üretimiyle ülkenin ekonomik 
hayatına katkıda bulunur. İsviçre çok sa
yıda gölle kaplıdır, bunların en büyükleri 
Cenevre (Leman) ve Constance (Bodensee) 
gölleridir. Ülke nüfusunun üçte ikisinden 
fazlasının yaşadığı Mitteliand bölgesi ve-

leman 
gölü 

kıyısından 

bir görünüş 
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rimli topraklarıyla İsviçre'nin tarım böl
gesi haline gelmiş ve birçok yolun kesiş
me noktasında bulunması sebebiyle de 
bir ticaret ve sanayi bölgesi olarak geliş
miştir. Zürih, Bern, Cenevre ve Lozan gibi 
önemli şehirler bu bölgededir. 

Yüzölçümü küçük olmasına rağmen 
İsviçre'de şaşırtıcı derecede farklı iklim 
özellikleri görülür. Avrupa'ya özgü bütün 
iklim kuşakları isviçre dağlarında buluş
tuğundan batıda körfez akımının etkisin
deki Atiantik iklimi, doğuda kara iklimi, 
güneyde Akdeniz iklimi. kuzeyde ise Orta 
Avrupa'nın geçiş iklimi hakimdir. Ülkede
ki yağış miktarı genelde yükseklikle doğ
ru orantılı olarak artış gösterir_ Ülkedeki 
nüfus yoğunluğu 169,4'tür. 

Etnik bakımdan i sviçre nüfusunun o/o 
6S'ini Alman.% 18'ini Fransız. %10'unu 
italyan,% 1'ini Romanş kökenliler oluş
turmaktadır. Geri kalan o/o 6'lık kesim 
farklı etnik kökeniere mensuptur. Etnik 
dağılıma paralel olarak İsviçre dört ayrı 
dil bölgesine ayrılır. Almanca, Fransızca. 
italyanca ve Romanş lehçesi resmi dil
lerdir. Ülkede sayıları 1.2 milyonu (ı 993) 
aşan göçmenlerin genel nüfus içindeki 
oranı% 16'yı aşmış bulunmaktadır. İsviç
re'deki Türkler'in sayısı 80.000 (ı 995) ci
varındadır. İsviçre'de dil ve etnik ayrılık
lar gibi dini ayrılık da vardır. Nüfusun o/o 
47,6'sı Katolik. o/o 44,3'ü Protestan ve 
geri kalan% 8.1'i de (ı 990) diğer diniere 
mensuptur. İsviçre'deki müslümanların 
sayısı 200.000'i (2000) geçmiş olup genel 
nüfusun % 2,S'unun biraz üstündedir. 

İsviçre'de ekilebilir alanlar ve hammad
de kıtlığı. kömür ve petrol gibi doğal kay
nakların yokluğu ekonominin büyük ölçü
de tarımsal uğraştan çok sanayi ve tica
rete dayanmasına yol açmıştır. Uluslara
rası ticaret yollarının kesişi m noktasında 
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bulunması, siyasal istikra rı ve gizliliği. 
koruyucu yasaları sayesinde önemli bir 
finans ülkesi haline gelmiştir. 

ll. TARİH 

1291 yılında doğan İsviçre Konfederas
yonu'nun kökenieri milattan önce ı. yüz
yıla kadar uzanır. Arkeolajik kazılar tarım
la uğraşan köylüler, avcıla r, balıkçılar ve 
silahlı savaşçıların Hıristiyanlık öncesinde 
bölgede dağınık ve geçici yerleşimlerini 
göstermektedir. 1. yüzyıldan başlayarak 
gelen Keltler'in istilasına uğrayan bölge 
milattan sonra ı. yüzyılda Romalılar'ın 

kontrolüne girmişti r. V ve VI. yüzyıllarda
ki Germen, Ostrogot ve Franklar'ın istila
sına sahne olan İsviçre'nin kültürel kim
liği bu istilatarla belirginlik kazanmaya 
baş lamıştır. Saint Columbanus ve Saint 
Gall gibi misyonerler, VI. yüzyıldan itiba
ren bölgeyi hıristiyanlaştırmak amacıyla 
piskoposluk merkezleri ve manastırlar 
kurmuşlardır. 843'e kadar Franklar'ın ha
kimiyetinde kalan bölge bu tarihte bölü
nerek Lothair ve ll. Ludwig arasında pay
laştırı ldı. Macar ve müslüman akınetiarın 
X. yüzyıldaki başarısız akıniarına uğrayan 
bölge, 1 033'te bütünüyle Kutsal Roma
Germen imparatoru l l. Konrad'ın hakimi
yetine girdi. Ancak imparatorluğun bu 
yüzyıldan itibaren gücünü gitgide yitir
mesi üzerine ülke kontlar arasında bölün
dü ve feodal devletler ortaya çıktı. Feodal 
devletlerin ilk ve en güçlü lerinden biri 
olan Zahringen Devleti'nin 1218'de yıkıl

masından sonra bölge toprakları Kyburg, 
Savoie ve Habsburg hanedanlarının kont
rolüne girdi. Habsburglar bütün Orta ve 
Batı İsviçre'nin denetimini ellerine geçir
di. 1291'de İmparator Rudolf'un ölmesi 
üzerine Schwyz, U ri ve Unterwalden'den 
oluşan üç orman kantonu ortak savun
ma amacıyla süresiz anlaşma yaparak (ı 
Ağustos 1291) bugünkü İsviçre Konfede
rasyonu'nun t emelini attı. Luzern ( 1332), 
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Zürih ( 1351), Olarus ve Zug ( 1353) kan
tonlarının da birliğe katılmasından sonra 
Habsburglar 1389'da konfederasyonun 
bağımsızlığını kabul etti. 1 S 13'e gelindi
ğinde üye kanton sayı sı on üçe ulaşan 
konfederasyon gücünü pekiştirdi. Bu sı

rada Erasmus, Zwingli ve Luther gibi 
düşünür lerin öncü lüğündeki reform 
hareketi özellikle şehirlerde etkili ol
maya başladı. Yoksul halkın sirtında ağır 
yük olarak görülmeleri sebebiyle tepki 
duyulan din adamlarının yaziaşması eleş

tirilirken Zürih başta olmak üzere bazı 
kantonlar Katalik ayinlerini yasakladı. Bu
nun karşısında Katalik kantonlar da ken
di topraklarında Protestanlık propagan
dasını yasakladı. Dini farklılık ve bölün
meler kantonlar arasında zaman zaman 
gerginliğin tırmanmasına sebep olsa da 
İsviçre'nin yansızlık politikası izlemesini 
ve Otuzyıl savaşları ( 16 18-1648) dışında 

kalmasını sağlamıştır. Vestfalya (West
falen) Antiaşması'yla ( 1648) büyük devlet
ler, imparatorluk karşısında konfederas
yonun tam bağımsızlık ve tarafsızlığını 
kabul ettiler. isviçre Konfederasyonu 
XVIII. yüzyıl boyunca Avrupa'daki savaşla

rın dışında kalmayı başardı. Ancak 1798'
de Fransızlar ülkeyi işgal etti. Fransa'da 
N apoiyon imparatorluğunun çöküşünden 
sonra yirmi iki kanton tarafından yeni bir 
anayasa çerçevesinde tekrar konfederas
yon antiaşması imzalandı ( 7 Ağustos 181 5) 
ve Viyana Kongresi'nde Fransızlar'ın ilhak 
ettiği topraklar geri verilerek ülkenin da
imi tarafsızlığı tanındı. 1848 'deki anayasa 
değ işikliğiyle ülkeyi oluşturan kantonlar, 
merkezi Bem'de bulunan federal birlik 
durumuna geldi. Federal meclis ulusal 
konsey ve kantonlar konseyine bölündü 
ve ortak yürütme federal konseye bıra

kıldı. Kantonlar arasındaki gümrükler kal
dırılarak İsviçre tek bir ekonomik bölgeye 
dönüştürüldü. 1920 Londra bildirisiyle, 

Cenevre 
islam 
Merkezi'nin 
genel 
görünüşü 

1. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalan İsviç
re'nin her türlü silahlı çatışmanın dışın 

da tutulması hükme bağlandı ve aynı yıl 
içerisinde merkezi Cenevre'de bulunan 
Milletler Cemiyeti kuruldu. İsviçre ll. Dün
ya Savaşı'nda da tarafsızlığını sürdürerek 
savaşa girmedi. Birleşmiş Milletler'e üye 
olmayan İsviçre'de 1992 yı l ında yapılan 
referandumlarda seçmenierin çoğu Dün
ya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na 
(IMF) üyelikten yana oy kullanırken Avru
pa Birliği'ne katılmayı reddetti. 

700 yılı aşkın geleneğiyle dünyanın en 
eski demokrasi tecrübesine sahip olan ül
ke, aynı zamanda 300'ten fazla uluslara
rası kuruluşun yanında yüzlerce bankanın 
faaliyet gösterdiği dünyanın en önemli 
finans merkezlerinden biridir. 
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lll. ÜLKEDE İSLAMiYET 

ve İSLAM ARAŞTIRMALARI 

Müslümanların İsviçre ile ilk temasları, 
X. yüzyılda Endülüs Hükümdan lll. Ab
durrahman zamanında meydana geldi. 
Müslüman askeri birlikleri, bugün İsviç
re'nin güney sınırında kalan Cenevre gö
lünden itibaren Valais. içerideki Grisons 
(Graubünden) ve Coire'nın bulunduğu böl
gelere ve Almanya sınırında yer alan 
Constance gölünün yakınındakiSaint 
O all ' e kadar ilerledilerse de kalıcı yerle
şim yerleri kuramadılar. İsviçreliler'in is
lam dünyasıyla temasları ise Haçlı sefer
leri ve 1798'de Napolyon'un Mısır seferi
ne verdikleri askerler vasıtasıyla olmuş
tur. Kurumsal anlamda müslümanların 
bu ülkedeki ilk faaliyeti, Kadiyan11ik (Ah
mediyye) hareketinin bütün Avrupa'daki 
faaliyetlerini yürütmek amacıyla XX. yüz
yılın ortalarında Zürih'te bir merkez oluş
turmasıyla gerçekleşti; burada bulunan 
ve ülkedeki ilk cami olarak kabul edilen 
Mahmud Camii'ni de bu hareket inşa et
mişti ( 1963). 1960'1ı yıllarda Türkiye ile 
diğer İslam ülkelerinden gelen müslüman 
işçiler İslam dininin İsviçre'de tanınma-


