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Özet
Bu çalışmada genelde Almanya’da, özelde ise Bavyera Eyaletindeki
din derslerinin imkan ve sınırları, İslam din dersleri bağlamında ele
alınmaktadır. Uzun süredir muhatap sorunu ile karşı karşıya kalan
İslami çatı örgütlerinin karşılaştıkları çeşitli engeller, Bavyera Eyaleti
tarafından 2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren okutulacak olan
“İslam Dersi” üzerinden işlenecektir. Bu analiz, İslam din derslerinde
karşılaşılan sorunları, Bavyera Eyaletinde okutulacak olan “İslam
Dersi” üzerinden tartışmaya açmayı hedeflemektedir.
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Almanya’da din dersleri, federal anayasasının 7’nci maddesiyle güvence altına alınmıştır.
Bu maddeye göre din dersleri kiliselerin/dini cemaatlerin ilke ve prensiplerine uygun
olarak düzenlenmektedir. Yine bu maddeye göre din dersleri, örgün eğitim kurumlarında
okutulan düzenli/zorunlu dersler arasında yer almaktadır. Eğitim-öğretim işleri, federal
bir cumhuriyet olan Almanya’da eyalet yönetimlerine bırakılmıştır. Bütün eğitim ve
öğretim işleri gibi din dersleri de eyalet yönetimlerinin sorumluluğu altındadır.
Devletin (federal hükümet ve eyalet yönetimleri) sorumluluğu, din dersleri için gerekli
olan örgütsel çerçeveyi oluşturmak, bir diğer ifadeyle onu eğitim sistemine entegre
etmektir (organizasyon, idare ve denetim). Devletin bir diğer sorumluluğu ise, din
derslerinden kaynaklanan maliyeti (personel, öğretim ortamının düzenlenmesi vb.)
finanse etmektir.3 Buna göre devlet, her ne kadar din derslerinin “sahibi” gibi görünse
de, anayasa kiliselere/dini cemaatlere din dersi öğretim programlarının hazırlanmasından,
din dersi öğretmenlerinin istihdam edilmesine kadar birçok alanda özerklik tanımaktadır.4
Burada asıl olan, federal anayasanın 7. maddesine de uygun olarak, devlet ile kilisenin/
dini cemaatin iş birliği yapması, sorumluluğu paylaşmasıdır.
Eyaletler arasındaki farklılıklar, kendini din dersi öğretim programlarının hazırlanmasında
da göstermektedir. Öğretim programları kimi eyaletlerde ilgili kiliseler/dini cemaatler
tarafından geliştirilirken, kimi eyaletlerde devlet kurumları ile kilise/dini cemaat iş
birliğinde hazırlanmaktadır.5 Bu noktada karşımıza genel hatlarıyla üç farklı uygulama
çıkmaktadır:
Devlet, din dersi öğretim programını hazırlar, daha sonra kilisenin/dini cemaatin onayına
sunar.
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Federal Almanya’da Din Dersleri

Din dersi öğretim programı devlet ve kilise/dini cemaat tarafından belirlenen bir komisyon
tarafından hazırlanır.
Kilise/dini cemaat, din dersi öğretim programını hazırlar, devletin onayına sunar.
Öğretim programı geliştirme işi her ne kadar kiliselere/dini cemaatlere bırakılmış gibi
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görünse de devletin söz konusu programları her hal ve koşulda kabul etmek gibi bir
zorunluluğu bulunmamaktadır. Söz konusu “iş birliği” ve “sorumluluğun paylaşımı” gereği
her iki tarafın da hazırlanan öğretim programlarını veto etme hakları bulunmaktadır. Veto
hakkının devlet tarafından kullanılmasında belirleyici olan, öğretim programlarının federal
anayasaya, pedagojik ilkelere ve milli eğitimin genel amaçlarına uygun olmasıdır.6 Şu da
var ki, din dersi öğretim programlarının içeriği ve din dersi öğretmenlerinin istihdamıyla
ilgili son sözü kilise/dini cemaat söylemektedir. Bu durum, Federal Anayasanın ilgili
maddeleri dışında devlet ile kiliseler arasında yapılan anlaşmalarla (Konkordata) da
güvence altına alınmıştır.
Şekil 1: Almanya’da Eyaletlere Göre İslam Din Öğretimi Uygulamaları 2019/2020
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Eyalet hükümetleri, kiliselerle ve bazı dini cemaatlerle iş birliği içerisinde din dersleri
düzenlerken, Müslüman öğrencilerin örgün din eğitim almalarının önünde bazı engeller
bulunmaktadır. Bu noktada öne sürülen en temel argüman; Müslümanların çoğunluğunu
temsil edecek, din dersi program ve amaçlarını belirleyecek, ayrıca “kamu tüzel kişilik
statüsü” elde etmiş bir dini cemaatin, bir diğer ifadeyle “muhatabın” bulunmamasıdır.
Anayasası’nın 7’nci maddesinde yer alan, “din derslerinin dini cemaatlerin ilke ve
prensiplerine göre düzenlenmesi” hükmü, İslâm din derslerinin örgün eğitim kurumlarında
düzenli dersler arasında yer almasını engellemiştir. İlgili maddeye göre din dersi öğretim
programlarını ve bu programların amaçlarını, kamu tüzel kişiliği elde etmiş dini cemaatler
hazırlamalıdır. Katolik ve Protestan din dersleri, kamu tüzel kişiliği bulunan kiliseler
tarafından düzenlenirken, İslâm din dersleri için böyle bir durum henüz söz konusu
değildir.
Kamu tüzel kişiliği dini cemaatlere birtakım haklar tanımakta, resmi bir “kabul”
anlamına da gelmektedir. Ayrıca hukuki ve siyasi önem ve katkısının yanı sıra sembolik
bir değeri de bulunmaktadır. Kamu tüzel kişiliği statüsüne sahip olan dini cemaatler,
üyelerinin din hizmetlerini karşılamaya yetkili kılınmakta, onlardan vergi toplayabildiği
gibi bazı vergilerden muaf olma ve teşvik alma gibi imtiyazlara da sahip olmaktadır.
Özellikle devlet memuru çalıştırabilme, örgün eğitim kurumlarında din dersi verme ve
kendi organizasyon yapısını belirleyebilme gibi haklar elde etmektedir.7 Ancak eyalet
yönetimleri, bugüne kadar Ahmediye Cemaati ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
dışında hiçbir Müslüman cemaate tüzel kişilik statüsü vermemiştir.8
2007 yılında, söz konusu “muhatap” sorununu çözmek üzere Almanya Müslümanlar
Merkez Konseyi, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İslam Konseyi ve İslam Kültür
Merkezleri Birliği bir araya gelmiş ve Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyini
kurmuştur. Ancak bu konsey de muhatap sorununu çözememiş, kamu tüzel kişilik statüsü
konusunda herhangi bir ilerleme sağlayamamıştır. Bu durum, Federal Göç ve Mülteciler
Dairesi 2020 verilerine göre sayıları 4,5 milyona yaklaşan Müslüman için sorun olmaya
devam etmektedir. Her ne kadar bazı eyaletlerde, çeşitli İslam din öğretimi programları
uygulanıyor olsa da bunun Müslüman öğrencilerin ihtiyacını karşıladığından ve mevcut
sorunları çözüme kavuşturduğundan söz edilemez.
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İslam Din Derslerinin Önünde Duran Engeller
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Çeşitli Din Dersi Uygulamaları ve Bavyera Örneği
Federal Anayasa’nın 7’nci maddesine göre devlet, din derslerinin düzenlenmesinde dini
cemaatleri muhatap almakta, onlarla iş birliği yapmakta, sorumluluğu paylaşmaktadır.
Buna göre kamu tüzel kişiliği statüsü elde etmiş dini cemaatlerin kendi din derslerini,
kendi ilke ve prensipleri (inanç esasları) doğrultusunda verme, bu derslerin öğretim
programlarını ve ders kitaplarını hazırlama yetkisi bulunmaktadır. Ancak Almanya’da
yaşayan Müslümanların ve bunlara hizmet veren çatı örgütlerin henüz dini cemaat statüsü
elde edememiş olmaları (Ahmediye Cemaati ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
hariç), bunların hem din dersi öğretim programları ve ders kitaplarının hazırlanmasında
hem de din derslerinin düzenlenmesinde bir “otorite” olarak değerlendirilmesine engel
olmaktadır. Nitekim bu statüsü, örgün eğitim kurumlarında verilecek din derslerini, bir
başka ifadeyle din dersi öğretim programlarını, ders kitaplarını, öğretim yaklaşımlarını,
program geliştirme modellerini ve din dersi öğretmeni istihdam etme yöntemlerini
doğrudan etkilemektedir.
Muhatap sorununu aşamayan eyalet hükümetleri, din derslerinin düzenlenmesinde farklı
din öğretimi modelleri benimsemiş, geçici çözüm önerileri geliştirmiş, hatta bazı pilot
uygulamalar başlatmıştır (Din Bilgisi Dersi, İslam Kültürü Dersi, Din Bilgisi-Kültürü
Dersi). Ancak bunlar, hem federal anayasanın 7’nci maddesinde belirtilen hükümleri,
hem de Müslümanların/Müslüman çatı örgütlerin beklentilerini karşılamaktan çok
uzaktır. Bunda en büyük etken, din dersi öğretim programlarının ve ders kitaplarının
Müslüman velilerden ve İslami örgütlerden bağımsız olarak sadece eyalet hükümetlerince
hazırlanmış olmasıdır.9
Bazı eyalet yönetimleri İslam din derslerinin hem federal anayasada belirtilen hükme
hem de Müslümanların beklentilerine uygun olarak “mezhep merkezli/benimsetici”
bir yaklaşımla ve Almanca verilmesini kararlaştırmıştır (bekenntnisorientierten/
konfessionellen islamischen Religionsunterricht).  Ancak bunlar, İslami örgütlerin kamu
tüzel kişilik statüsü elde etmelerini beklememiş, “geçici çözüm” adı altında program
geliştirmeden öğretmen istihdamına kadar tüm yetkileri kendilerinde toplamıştır.
Bunun en bariz örneği Bavyera Eyaletinde görülmektedir. 2009’da pilot uygulama
olarak başlayan10 ve 2021/2022 eğitim-öğretim yılından itibaren yaklaşık 350 öğretim
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Bavyera Eğitim ve Kültür İşleri Bakanı Michael Piazolo, doğrudan temas kurabilecekleri
dini cemaat/muhatap sorunsalının hala devam ettiğini, dolayısıyla 2020/2021 eğitimöğretim yılından itibaren okutulacak olan İslam Dersi de Federal Anayasanın 7. maddesinde
belirtilen hükmün (mezhep merkezli) karşılanamadığını belirtmiştir.11 Protestan Bölge
Kilisesi meclis üyesi Stefan Blumtritt ise eyalet yönetiminin sorumluluğunda okutulacak
İslam Dersini, Müslüman öğrencilerin kendi dinleri hakkında bilgi edinmeleri için bir
fırsat olarak değerlendirirken, bu derste öğretilenlerin öğrencileri “dini aşırılıktan”
korumaya yardımcı olabileceğini belirtmiştir. Ancak uzun vadede İslam din öğretiminin,
Federal Anayasanın 7. maddesinin 3. fıkrasına göre din/mezhep merkezli düzenlenmesi
gerektiğini de ifade etmiştir.12
Din öğretimi yaklaşımının belirlenmesinde olduğu gibi öğretmen istihdamında da tek
başına hareket eden eyalet yönetimi, derslerin örgün eğitim kurumlarında öğretmenlik
yapma hakkı bulunan veya pedagojik yeterliğe sahip olan öğretmenler tarafından
verilmesini planlamaktadır. Eyalet yönetimi ayrıca, söz konusu dersin, İslam toplumunun
geniş kesimleri(!) tarafından kabul görmesi için, Friedrich-Alexander-Üniversitesi İslamDin Bilimleri Araştırmaları Merkezi Bilimsel Danışma Kuruluyla iş birliği yapacaklarını,
öğretim programı geliştirme çalışmalarında bunların deneyim ve tecrübelerinden istifade
edeceklerini belirtmektedir.13 Buna karşılık Bavyera’da bulunan Müslümanlar, İslam din
derslerinin federal anayasanın ilgili maddesine de uygun olarak mezhep merkezli (inanca
dayalı) verilmesini ve eyalet yönetiminin kendileriyle iş birliği yapmasını beklemektedir.
Ancak yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere eyalet yönetimi, Müslümanların
din öğretimi konusundaki ihtiyaç ve beklentilerini yine görmezden gelmektedir.
11
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kurumunda okutulması planlanan İslam Dersi (Islamischer Unterricht)  eyalette yaşayan
Müslümanların ve İslami çatı örgütlerin ilgi ve beklentileri dikkate alınmadan, herhangi bir
iş birliğine de gidilmeden hayata geçirilmek istenmektedir. Seçmeli olacak derste, İslam
diniyle ilgili temel bilgilerin, ayrıca Almanya ve Bavyera anayasalarının ruhuna uygun
değerlerin öğrencilere kazandırılması hedeflenmektedir. Buna göre sözü edilen derste,
“dini öğrenmeden” çok “din hakkında öğrenme” yaklaşımının benimsendiği söylenebilir.
Bir diğer ifadeyle İslam Dersi, din hakkındaki bilgilerin dışarıdan bir gözle ele alınacağı,
bireysel dini deneyim ve tecrübelerin geliştirilemeyeceği, öğrencilerin manevi ve ahlaki
değer arayışlarının görmezden gelineceği bir ders olarak anlaşılmaktadır.
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Almanya’da faaliyet gösteren İslami çatı örgütleri (DITIB-Diyanet İşleri Türk İslam Birliği,
Islamrat-İslam Konseyi, ZMD-Müslümanlar için Merkez Konseyi, IGBD-Almanya’daki
Boşnaklar İslam Toplumu,   UIAZD-Almanya'daki İslami-Arnavut Merkezleri Birliği,
ZRMD-Almanya'daki Faslılar Merkez Konseyi ve Münih Müslüman Konseyi) Bavyera
Eyaletinin İslam din öğretimi hakkındaki kararı üzerine 9 Mart 2021 tarihinde ortak bir
basın bildirisi14 hazırlamış ve süreç hakkında bazı değerlendirmelerde bulunmuştur. Söz
konusu bildiride, dini cemaatlerin İslam Dersi öğretim programının hazırlanmasından
uygulanmasına kadar hiçbir aşamasında muhatap alınmadığı, dolayısıyla söz konusu
din dersinin Federal Anayasanın 7. Maddesinde belirtilen hükme uygun olmadığı ifade
edilmiştir. Eyalet yönetiminin İslami çatı örgütlerin (DITIB ve ZMD) kamu tüzel kişilik
başvurularını henüz kabul edilmemiş olması, bildiride yer alan bir başka önemli konu
olarak dikkat çekmektedir. İslami çatı örgütlerin resmi organizasyon yapısına ve din dersi
verebilecek uzman eğitim kadrosuna sahip oldukları; İslami çatı örgütlerin birbiriyle
olan ilişkilerinin her geçen gün daha da geliştiği bilgisi bildirinin temel vurgusunu
oluşturmaktadır. İslami çatı örgütler, bildirinin sonunda Müslüman öğrencilerin Federal
Anayasanın 7. maddesi, Bavyera Anayasasının 136. maddesi 2. fıkrası ve Bavyera Eğitim
Yasası'nın 46. maddesi uyarınca İslam din eğitimi alabilmeleri için eyalet hükümetiyle
görüşmeye ve iş birliği yapmaya hazır olduklarını ifade etmişlerdir.
Sonuç ve Değerlendirme
Bavyera Eyalet Hükümetinin İslam din öğretimiyle (İslam Dersi) ilgili son düzenlemesi,
Federal Anayasanın 7. maddesinde öngörülen “din dersleri dini cemaatlerin ilke ve
prensiplerine uygun olarak düzenlenmektedir” hükmünü saf dışı bırakmaktadır. Buna
göre, Bavyera Eyaletinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren okutulacak olan
İslam Dersinin “dini öğrenmeden” çok “din hakkında öğrenme” yaklaşımına göre
düzenleneceği; öğrencilerin dini deneyim ve tecrübelerine, manevi ve ahlaki gelişimlerine
herhangi bir katkı sağlamayacağı iddia edilebilir. Bu durum Federal Anayasanın yanı sıra
Bavyera Eyalet Anayasası ve Bavyera Eğitim Yasasındaki din eğitimiyle ilgili hükümlerle
de ters düşmektedir.
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Bavyera’da yaklaşık 350 okulda okutulması planlanan İslam Dersi, eyalette yaşayan
Müslümanların ve İslami çatı örgütlerin ilgi ve beklentileri dikkate alınmadan, herhangi bir
iş birliğine de gidilmeden hayata geçirilmek istenmektedir. Bavyera Eyalet Hükümetinin
bu tutumu, hem Federal ve Eyalet Anayasasının ilgili maddelerinin ihlali, hem de
Müslümanların (İslami çatı örgütlerin) istendik din eğitim ve öğretim hakkının gasp
14
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Almanya’da Katoliklikle ve Ortodokslukla ilişkili bazı cemaatlerin yanı sıra Yahudiliğin
de   dini cemaat olarak kabul gördüğü bilinmektedir. Bununla birlikte bazı İslami
örgütler (Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu ve Almanya Ahmediye Cemaati)
Almanya’nın bazı eyaletlerinde dini cemaat statüsü kazanmıştır. Ancak buna karşın
Müslümanların büyük bir bölümünü temsil eden İslami çatı örgütlerin hala kamu tüzel
kişiliği statüsü elde edememiş olmaları sorgulanması gereken bir husustur. Bu durum,
eyalet hükümetlerinin “muhatap” sorununa yaklaşımlarında keyfi bir tutum içerisinde
olduklarını düşündürmektedir.
Bu çalışmada ele aldığımız sorunların yıllardır devam eden mücadelelere rağmen
çözülememiş olması, üzerinde durulması gereken önemli bir meseledir. Buna göre
Bavyera Eyaletinin herhangi bir İslami çatı örgütü dini cemaat olarak tanımaması,
Müslümanları ilgilendiren konularda tek başına hareket etmesi araştırılıp öğrenilmesi,
düşünülüp çözümlenmesi ve en nihayetinde bir sonuca bağlanması gereken önemli bir
konu olarak belirmektedir.

BAVYERA EYALETİNDE 2021/2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDAN
İTİBAREN OKUTULACAK OLAN “İSLAM DERSİ” ÜZERİNE BİR ANALİZ

edilmesi anlamına gelmektedir. Bavyera yönetimi, eyalette yaşayan Müslümanların dini
cemaat (kamu tüzel kişiliği) olma taleplerini sürekli reddetmekte, İslami çatı örgütlerin
din eğitim ve öğretimi konusunda birlikte hareket etme ve iş birliği yapma tekliflerini
dikkate almamaktadır. Bu durum (muhatap sorunu), birçok alanda olduğu gibi din eğitim
ve öğretiminde yaşanan sorunların da temelini oluşturmaktadır.
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