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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, 
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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-



Cenevre Islam Merkezi Camii'nin içinden bir görünüş 

sında aktif rol oynadılar. İlk İslam merkezi 
1961'de Cenevre'de kuruldu. Kısa süre
de büyük çoğunluğu Türkler tarafından 
açılan mescidlerin sayısı altmışı buldu. 
1970'te 30.000 olan müslüman nüfus 
1980'de S6.000'e ulaştı. 1990 yılında 
1 S7.000 olan müslüman nüfusun sayısı. 
Yugoslavya 1 Bosna krizi sırasındaki göç
lerin de etkisiyle 1999 yılına gelindiğinde 
ZOO.OOO'i geçmiştir. Bunların 92.000' i 
(% 46) Türk. 72.800'ü (% 36.4) Boşnak. 

18.400'ü (% 9,2) Kuzey Afrikalılar'dır. Ge
ri kalanlar ise Lübnan, İran, Pakistan. Mı
sır ve Afganistan kökenlilerle İsviçre va
tandaşı müslümanlardır. Sayıları 7SOO'ü 
bulan yerli müslümanların ne kadarının 
mühtedi olduğu bilinmemektedir. 1984 
resmi rakamları 3SOO göçmen müslüman 
erkeğin İsviçreli kadınlarla evlendiğini 
göstermekte ve bu rakamın 1990'lı yıl
larda iki katına çıktığı tahmin edilmek
tedir. Bu İstatistikler. İslam'ı seçen İsviç
reliler'in sayısının her geçen gün arttığı
nı gösteren bir işaret sayılabilir. İsviçreli 
mühtedilerin en tanınmışları, tasavvuf 
yoluyla müslüman olan ve önemli eserler 
veren Frithjof Schuon ile (Isa NOreddin). 
Titus Burckhardt'tır. 

Genelde dini derneklerin faaliyetleri so
nucu açılan ibadethanelerin çoğu mescid 
şeklinde olmakla birlikte Zürih ve Cenev
re gibi büyük şehirlerde çeşitli İslam ül
kelerinin maddi desteğiyle yapılmış ca
miler de bulunmaktadır. Türkler'in kur
duğu cami ve dini derneklerin sayısı 1 oo·
den fazladır. Diğer milletiere mensup 
müslümanlar tarafından kurulan dini 
dernek ve cami sayısı ise elli civarında
dır. İslam. devlet tarafından resmi din sa
yılmadığı için müslüman öğrenciler okul
da din eğitimi görmemektedir. Bu konu
da olduğu gibi başka konularda da fazla 

bir ayrıcalık tanınmamakta, mesela İsla
mi usullere göre hayvan kesimine izin ve
rilmemektedir; dolayısıyla müslümanlar 
et ihtiyaçlarını başka ülkelerden karşıla
maktadırlar. Türk çocuklarının dini eğiti
mi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Milli Eği
tim Bakanlığı'nca gönderilen din görevli
leri ve öğretmenler tarafından yürütül
mektedir. İsviçre okul müfredatında yer 
almayan bu dersler. günlük programın 
bitiminde istekli çocuklardan oluşturulan 
sınıflarda veya Kur'an kurslarında Türk 
öğretmenler tarafından okutulmaktadır. 

Bu kurslar genelde Kur'an öğretmeye yö
nelik olduğu için Türkler dışındaki müslü
man öğrencilerden de rağbet görmekte
dir. Türkler ve müslümanlar kendi çocuk
larını eğitmek amacıyla İsviçre'de özel 
okul açma hakkına sahip olmakla birlikte 
henüz bu statüde bir okul bulunmamak
tadır. Bununla birlikte okullarda en kala
balık grupları teşkil eden Türk ve Boşnak 
çocuklarına kendi dil ve kültürlerini öğ

retmeye yönelik dersler verilmektedir. 

İsviçre'de müslümanların dini faaliyet
lerini organize eden belli başlı kuruluşlar 
arasında öğrencilerin eğitimine maddi 
destek sağlamak. neşriyat yapmak ve 
sosyal hizmetlerde bulunmak maksadıy
la Suudi Arabistan tarafından Cenevre'
de 1979'da kurulan Centre lslamique (ei
Merkezü'I- İs lami) ve Fonciation Culturelle 
lslamique (e l-Müessesetü's-sekafiyyetü'l 
islamiyye). 1981'de Zürih'teki lslamische 
Gemeinschaft in der Deutschesprachigen 
Schweiz ve İsviçre'de yaşayan müslüman
ların. özellikle Türkler'in dini görevlerini 
yerine getirebilmeleri için gereken çalış
maları yapmak. sosyal ve kültürel hiz
metlerde bulunmak amacıyla 1987 yılın
da Zürih'te kurulan İsviçre Türk Diyanet 
Vakfı sayılabilir. 

İsviçre'de İslamiyat ve şarkiyat çalış
malarının geçmişi bir hayli eskiye dayan
maktadır. Basel şehri birçok Arapça ki
tabın Latince'ye çevrildiği yerdi; Kur'an 
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( 1543) ve Batlamyus'un el-Mecisti'si 
( 1569) bunlar arasındadır. İsviçreli ilk 
şarkiyatçı olarak öne çıkan kişi. Zürih ve 
Heidelberg üniversitelerinde Sami diller 
profesörlüğü yapan, Bibliotheca Ori
entalis (Heide lberg 1658) ve Historia 
Orientulis (Tiguri 1660) gibi çalışmaları 
ile tanınan J. H. Hottinger'dir (ö. 1667). 

Şarkiyat çalışmalarının hızlandırılmasın

da İsviçreliler'in 1798'de Napolyon'un Mı
sır seferine katılmalarının büyük etkisi 
görülür. XIX. yüzyılda çeşitli İsviçre üni
versitelerinde Doğu dilleri öğretimiyle 
başlayan ilgi zamanla İslam ilimlerini de 
içine almıştır. Filistin üzerinde uzman 
olan ve Almanya- Filistin Cemiyeti'ni 
kuran, Arabische Grammatik ( Leipzig 
1885) ve Der arabische Dialekt von 
Mösul und Mardin (Leipzig 1904) adlı 

eserlerin sahibi Albert Socin bu yüzyılın 
en önde gelen İsviçreli şarkiyatçısıdır. Da
ha sonra onu Arap epigrafyasının kurucu
su Max van Berchem. Bale Üniversitesi 
Arapça hocalarından Friedrich Schulth
ess ve özellikle matematik tarihi araştır
maları ile ünlü Heinrich Suter takip et
mişlerdir. Arabistan seyahatnamesiyle 
tanınan J. Ludwig Burckhardt, British 
Museum'un kütüphane kataloglarını 
hazırlayan Charles Rieu, İslam tarihiyle 
ilgili çalışmaları bulunan H. Frederick 
Amedroz. Memlükler dönemi İslam tarihi 
ve Arapça kitabeler üzerinde yaptığı ça
lışmalarla bilinen İskenderiye Üniversite
si Kütüphanesi müdürü E. Combe. Ham
burg , Zürih ve Basel üniversitelerinde 
Doğu dilleri profesörü olarak çalışan ve 
Türkiye kütüphaneleriyle ilgili araştırma
ları bulunan Rudolf Tschudi, Doğu tarihi 
ve coğrafyası konuları uzmanı Cesar Du b
ler diğer tanınmış isimlerdir. Ayasaf
ya'nın tamiri yanında İstanbul'da birçok 
bina yapan mimar Gaspare Trajano Fos
sati, İstanbul'daki eski eserler üzerinde 
çalışmaları bulunan ve seyyah rehberleri 
hazırlayan Ernest Mamboury de İsviçre
li'dir. İsviçre'de bugün Zürih, Cenevre. 
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Ahmediyye islam Teşki latı tarafından Zürih'te inşa edilen 
Mahmud Camii -lsvicre 

Basel, Lozan, Neuchatel, Freiburg ve 
Bern üniversitelerinde Arap dili ve İslam 
araştırmalarıyla ilgili çeşitli enstitü ve 
bölümler bulunmaktadır. 
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iş AHLAKI 
(bk. icARE; KESB). 

ı üzere çeşitli alimterin eserlerinden fay
dalanıldığı belirtilmektedir. 
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(bk. icARE). 

el-İŞAA li-EŞAATİ's-SAA 
( 4ı:Wf J:>f_r.Y 4ı:L;.f'f) 

Herzenci'nin 
(ö. 1103/1691) 

kıyamet alametlerine dair eseri. 
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Bazı kaynaklarda el-İşô.'a ii eşrô.ti's
sô.'a şeklinde de kaydedilen eserin mu
kaddimesinde, Celaleddin es-SüyCıtl'nin 
kıyamet alametleri konusunda bir kitap 
yazmayı düşündüğünü, ancak bunun 
gerçekleşmediğini belirten müellif bu 
alandaki eksikliği gidermek amacıyla el
İşô.'a'yı kaleme aldığını kaydeder. Müel
lifin verdiği bilgilerden eserin 11 Zilkade 
1 076 ( 15 Mayıs 1666) tarihinde Medine'
de tamamlandığı anlaşılmaktadır. Mu
kaddimede ayrıca kitabın yazılması sıra
sında başta İbn Hacer ei-Askalanl, SüyQ
tl. SemhQdl, Şemseddin es-Sehavl ve 
Muhammed AbdürraQf ei-Münavl olmak 

Serzenci'nin kıyamet alametlerine ba
kış açısı kitabının temel planını oluştur

muştur. Ona göre tarihte gerçekleşmiş 
bazı olaylar kıyametin uzak alametlerini. 
ortaya çıkıp henüz sona ermeyen ve ar
tarak devam eden hadiseler orta zaman 
alametlerini, fiilen kıyametin kopması ön
cesinde zuhur edecek olanlar da yakın ve 
büyük alametleri oluşturur. Eserin bö
lümleri içinde "faide" "tenblh" "hatime" 
gibi bazı alt başlıklar da yer almaktadır. 
Birinci bölüm Hz. Peygamber'in ölümü, 
Hz. ömer ve Osman'ın şehid edilmesiyle 
başlamakta, Cemel ve Sıffln vak'alarıyla 
devam etmekte. Hulefa-yi Raşidln'in son 
yılları ile Emevller ve Abbasller döne
minde yaşanan siyasi, içtimal çalkantılar, 
dünyanın çeşitli yerlerinde ve bu arada 
Hicaz bölgesinde meydana gelen bazı 
kozmotojik olaylarla sona ermektedir. 
Eserin ikinci bölümünde dini hayatın za
yıflaması ve ahiakın bozulmasını konu 
edinen 1 00 kadar rivayet sıralanmıştır. 
Çoğu hadis olarak nakledilen bu rivayet
lerin kaynakları da zikredilmiş. fakat sıh
hat açısından herhangi bir tenkide tabi 
tutulmamıştır. Bu bölüm ün sonunda. Ab
dullah b. Abbas'tan nakledilen ve Hz. Pey
gamber ile Selman-ı Farisi arasında cere-

Serzenci'nin el-İşa'a li-eşrati's-sa'a adlı eserinin ilk ve son sayfala rı (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2181) 


