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Özet
Bu analiz, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) bağlı olan Göç, Entegrasyon ve İltica Araştırma Merkezi (Forschungszentrum Migration, Integration und
Asyl (BAMF-FZ)) tarafından yürütülen Almanya’da Müslüman Hayatı
2020 başlıklı araştırmayı incelemektedir. Bu analiz, raporun bulgularının genel hatlarıyla Türkçeye çevirerek kamuoyunu konu hakkından
bilinçlendirmek hedefini taşımaktadır. Böylelikle raporun bulgularını
inceleyerek Almanya’daki Müslümanların gündemine ışık tutmayı hedeflemektedir.
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Araştırma Asistanı, Göç Araştırmaları Vakfı (GAV) – Türk Diasporası Araştırmaları
Merkezi (TÜDAM)

Muslimisches Leben in Deutschland 20202 (MLD 2020)3 raporu4, Alman İslam Konferansı (Deutschen Islam Konferenz (DIK)) adına, Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’ne
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF)) bağlı olan Göç, Entegrasyon ve İltica Araştırma Merkezi (Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (BAMF-FZ))
tarafından yürütülmüştür. Çalışmanın temelde üç ana hedefi bulunmaktadır:
• 23 farklı Müslüman ülkeden5 Almanya’ya göç etmiş Müslümanların sayısını hesaplamak ve bu insanların yapısal özelliklerini tanımlamak;
• Bu insanların dindarlık durumlarını, dini pratiklerini, entegrasyon süreçlerini ve
zaman içerisindeki değişiklikleri analiz etmek;
• Araştırma bulgularını, hem aynı menşe ülkelerden olup İslamiyet’ten farklı dinlere
mensup insanlarla hem de göç geçmişi olmayan insanlarla karşılaştırarak sınıflandırmak.
Muslimisches Leben in Deutschland başlıklı araştırma, 2008’ten bu yana Almanya genelinde yapılmakta olup Müslümanların dini pratiklerinden sosyal hayattaki aktivitelerine,
hane içinde durumlarından ekonomik yapılarına ve entegrasyon süreçlerinden eğitim durumlarına değin çok geniş bir alanı kapsamaktadır. Araştırma verileri, Almanya genelinde gerçekleştirilen anketler aracılığı ile elde edilmiştir. MLD 2020 araştırması da, 16
yaşından büyük, Müslümanlarla, Temmuz 2019 ile Mart 2020 arasında yapılan anketler
sonucunda şekillenmiştir. Araştırmanın örneklemi, Almanya’daki Müslüman hayatının
çeşitliliğini doğru olarak yansıtabilmesi için Türkiye dahil 23 farklı ülkeden Almanya’ya
göç etmiş insanlardan oluşmaktadır. Bu ülkelerin bulunduğu coğrafyalar; Yakın ve Orta
Doğu, Kuzey Afrika ve Güneydoğu Avrupa’dır. Ülkeler seçilirken o ülkelerdeki Müslüman nüfus dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda bu ülkelerden gelmiş olan toplam 4.538
kişi ile anketler vasıtasıyla görüşülmüştür. Ayrıca yapılan görüşmelerde hane halkının
durumu hakkında da sorular sorulduğu için 16 yaşından küçük çocuk ve ergenlerin dini
tutumlarına dair de bilgiler mevcuttur. Bu doğrultuda raporun aslında 14.354 kişiye dair
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Raporun tamamı için bkz. :https://www.bamf.de/SharedDocs/ProjekteReportagen/DE/Forschung/
Integration/muslimisches-leben-deutschland-2020.html#a_329722_0 (Son Erişim: 02.06.2021)
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Analizde geçen tüm bilgiler raporun aslından alınmıştır.
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Afganistan, Bangladeş, İran, Pakistan (Orta Doğu); Irak, Yemen, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan,
Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri (Yakın Doğu); Cezayir, Mısır, Libya, Fas, Tunus (Kuzey Afrika);
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan (Güneydoğu Avrupa) ve
Türkiye
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Giriş
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veriler içerdiği belirtilmektedir. Ek olarak, karşılaştırma yapabilmek amacıyla araştırma
kapsamında ayrıca, karşılaştırma yapabilmek amacıyla göç geçmişi olmayan (ohne Migrationshintergrund) 582 kişiyle de görüşmeler yapılmıştır. Mevcut durumda, MLD 2020
Almanya'daki Müslüman hayatı üzerine ülke çapındaki en büyük temsilî çalışma olarak
belirtilmektedir.
Araştırmanın bulgularına geçmeden önce sorulan sorulara bakıldığında karşımıza geniş
bir konu yelpazesi çıkmaktadır. Bu sorulardan bazılarının kapsamı şu şekildedir: “Almanya’ya göç nedeniniz nedir, Alman/  yabancılarla olan iletişiminiz nasıl, nasıl bir mahallede
yaşamak istersiniz, menşe ülke/ Almanya ile olan bağınız nasıl, sizce Almancanın Alman
toplumuna dahil olmada ne derecede etkilidir, hangi inanca mensupsunuz, Yahudilik/
Hristiyanlık/İslam bilginizi nasıl değerlendirirsiniz, ne işle meşgulsünüz, çalışmıyorsanız
bunun nedeni nedir,  sizce Alman kökenli insanlara kıyasla yabancı kökenli insanlara ne
sıklıkla dükkanlarda veya restoranlarda düşmanca hizmet verilmekte, Alman kökenlilere
kıyasla, yabancı kökenli kişilerin konaklama ararken geri çevrildiğini ne sıklıkla düşünürsünüz.” Soruların geneline bakıldığında ise yabancı kökenli insanların Almanya’da
gündelik hayatta karşılaştığı konulara dair önemli verilerin yer aldığı görülmektedir.
MLD 2020 raporu giriş ve sonuç kısmı dahil toplam yedi bölümden oluşmaktadır. Bu
bölümler sırasıyla: giriş, Almanya’daki Müslümanlara dair sayısal bilgiler, sosyo-demografik ve göç biyografisi, dindarlık ve dini pratikler, entegrasyon, ülke (bölge) profilleri ve
sonuç şeklinde sıralanmaktadır.
Raporun Temel Bulguları
• Almanya’daki Müslümanlara Dair Demografik Bilgiler:
Bu bölümde genel olarak Almanya’daki Müslümanların genel nüfus içindeki yerine değinilmektedir. Raporun bulgusuna göre, Almanya'da Müslüman bir ülkeden göç geçmişine sahip yaklaşık 5,3 ila 5,6 milyon arasında Müslüman yaşamaktadır. Böylelikle, 83,1
milyonluk bir nüfusa sahip olan Almanya’nın, Müslüman nüfus oranının %6,4 ile %6,7
arasında olduğu görülmektedir. 2015 yılında bu sayının yaklaşık 4,4 ile 4,7 milyon arasında olduğu belirtilmektedir. Almanya’daki Müslüman nüfusta, 2015’ten 2019’a değin
0,9 milyonluk bir artışın olduğu vurgulanmaktadır.

Bu bölümdeki bulgulardan bir diğeri ise Müslümanların menşe ülkelerine dair bilgiler ve kendi içerisindeki farklılıklar üzerinedir. Müslümanların çoğunluğunu Sünniler
oluşturmaktadır ve Müslümanların içerisindeki en yoğun grubun menşe ülkesi Türkiye’dir. Türklerin Almanya'daki Müslümanlar içindeki payı %45'tir. 2019 yılında Almanya'daki Müslümanlar arasında menşe ülkesi Türkiye olan grup açık ara en büyük grup
olmaya devam etmektedir.
Şekil 2: 2008, 2015 ve 2020 Yıllarında Menşe Bölgelerine Göre Müslüman Ülkelerden
Göç Geçmişine Sahip Müslümanların Yüzdeleri (ortalama değer) (s. 44)
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Şekil 16: 2019 yılı İtibariyle Müslüman Ülkelerden Göç Geçmişine Sahip Müslümanların
Almanya'daki Toplam Nüfus İçerisindeki Oranı (ortalama değer) (s. 39)

5

6

Bütün şekiller raporun aslından alınmıştır.
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Şekil 3: Müslüman Menşeli Ülkelerdeki Göç Geçmişine Sahip Müslümanların Mezhepsel Dağılımı (yüzde olarak) (s. 47)

Sünni

73,7

1,1

Ahmediye

1,3

Alevi

7,9

Bilmiyorum

10,9

• Sosyo-Demografik ve Göç Biyografisi:
Bu bölümün bulguları daha çok Müslümanların cinsiyet, yaş, vatandaşlık ve ailenin durumu gibi birçok sosyo-demografik bilgileri içermektedir. Ayrıca Müslümanların kendi
içerisindeki inanç farklılıkları da bu bölümde ele alınmaktadır.
Şekil 4: Menşe Bölgeye Göre Müslümanların Mezhepsel Dağılımı (yüzde olarak) (s. 59)
Ahmediye

76,7

Alevi

3,1

3,1

Sünni

6,9

3,4

0%

17,4

94,9

55,6

6

Cevap Yok

18,7

5,0

19,0
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9,0
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40%
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48,0

20%

10,2

39,0

60%

80%

100%

Araştırmanın bir başka bulgusuna göre, Müslümanların nispeten genç bir grup olduğu
belirtilmektedir. Almanya'daki Müslümanların neredeyse yarısı (%47) Alman vatandaşlığına sahiptir. 18 yaşın altındaki çocuk ve ergenlerde ise bu oran %68'e kadar çıkmaktadır.
Müslümanların %21'i 15 yaşın altındaki çocuklar veya ergenlerden oluşmaktadır. Diğer

Araştırmanın hane halkına dair önemli bir bulgusu ise Müslümanların daha çok 3 ile 5
kişilik bir hane halkına sahip olduğuna dairdir.
Şekil 5: Menşe Bölgelerine Göre Müslümanların Hane Halkı Büyüklüğü (yüzde olarak)
(s. 80)

• Dindarlık ve Dini Pratikler:
Bu bölümde Müslümanların gündelik hayattaki dini pratikleri ne derecede uyguladıkları, dini hassasiyetlere ne derece uygun davrandıkları (yeme-içme, oruç tutma, başörtüsü
kullanma vs.) ve İslami STK’lar ile olan ilişkilerine dair bilgiler bulunmaktadır. Araştırmanın bulgusuna göre, Müslümanların menşe ülkelerine ve dini farklılıklarına bakılmaksızın son derece dindar oldukları ön plana çıkmaktadır. Ayrıca Müslüman kadınların,
erkek Müslümanlardan biraz daha fazla dindar oldukları dikkat çekmektedir. Cinsiyetler
arasındaki bu farklılık sadece Müslümanlar arasında değil, aynı zamanda bu çalışmada
ele alınan menşe ülkelerdeki diğer dini üyelerin (mesela Hristiyanlar) yanı sıra göç geçmişi olmayan insanlar arasında da gözlemlenen bir durumdur. Çalışmanın bir bulgusu da
kuşak farklılıklarının da dindarlığı etkilediğidir. Buna göre, Almanya'da doğanlar, kendileri göç sürecini tecrübe etmiş olanlardan daha az dindar olma eğilimindedir.
Araştırmanın bulgusuna göre, dini pratikler, birçok Müslüman için hayatlarının ayrılmaz bir parçasıdır. Dini kurallar ve uygulamalar genellikle günlük hayata entegre edilmiş
ve gözlemlenebilir bir durumdadır. Bu durum özellikle içecek ve yiyecek bağlamında
gözlemlenmiştir. Müslümanların %70'i yeme-içme noktasında kayıtsız şartsız İslami
hassasiyetler uyduğunu belirtmiştir.
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%22'si ise 15 ile 24 yaşları arasındadır, yani pek çok kişi henüz mesleki eğitimini tamamlamadığı veya profesyonel kariyerinin başında olduğu bir yaşam evresindedir. Müslümanların sadece %5'i 64 yaşından büyük, yani emeklilik yaşına yaklaşıyor veya zaten
ulaşmış durumda. Dolayısıyla genel olarak araştırmanın bulguları Almanya'daki Müslüman nüfusun çok genç bir grup olduğunu göstermektedir.
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Şekil 6: Mezhebe Göre Müslümanların Günlük Dini Uygulamaları (yüzde olarak) (s. 94)

Müslümanların STK’lar tarafından temsili noktasına gelindiğinde, 16 yaş ve üzerindeki Müslümanların üçte birinden fazlası, Almanya'daki en az bir İslami STK/ dernek tarafından tamamen veya kısmen temsil edildiğini düşünmektedir. Araştırmanın tespitine
göre, esas olarak temsil eksikliği farkındalık eksikliğinden kaynaklanmaktadır. En bilinen
STK’lar/ dernekler ise menşe ülkesi Türkiye olan grubun kurduğu kurumlardır. Bunlar
Alevi Toplumu Almanya (AABF; %32), İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG; %33) ve
DİTİB’tir (%42). Bu kurumlar, özellikle menşe ülkesi Türkiye olan Müslümanlar tarafından iyi bilinmektedir. Bu durumda Türklerin Almanya’da uzun bir geçmişe sahip olması etkili olmuştur. Diğer ülkelerden gelen Müslümanların STK’lar/ dernekler tarafından
temsil edilmesinin epey düşük olduğu belirtilmektedir.

Şekil 8: Müslümanlar Arasında Seçilmiş İslami Derneklerin Farkındalığı (yüzde olarak)
(s. 105)

Araştırmanın bulguları içerisinde yer alan başörtüsünün kullanımına bakıldığında, Müslüman kadınların çoğunun başörtüsü kullanmadığı görülmektedir. Araştırmaya göre,
başörtü kullanımı yaşla ilişkilidir. 10 yaşından küçüklerde başörtü kullanımı çok düşük
seviyelerdeyken ergenlikle beraber başörtü kullanımında bir artışın söz konusu olduğu
görülmektedir.
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Şekil 7: 2020 MLD Raporunda Ele Alınan İslami Dernekler (s. 103)
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Şekil 9: Başörtüsü Kullanan, Müslüman Ülkelerden Gelen Göç Kökenli Müslüman Kadınların Yaş Grubuna Göre Oranı (yüzde olarak) (s. 118)

Ayrıca başörtüsünün kullanımının/ kullanılmamasının nedeni sorulduğunda, Müslüman
kadınlarının %35’i başörtüsü kullanımının kendileri için bir dezavantaj oluşturacağı kaygısını taşıdığını ifade etmişlerdir.
• Entegrasyon:
Raporda entegrasyon dört farklı alt başlık üzerinde incelenmektedir. Bunlar Almanca
yeterliliği ve bilgisi gibi konuları içeren bilişsel entegrasyon; eğitim ve mesleki hayatı
içeren yapısal entegrasyon; sosyal etkileşim ve komşuluk ilişkilerini içeren sosyal entegrasyon ve Almanya ve menşe ülkeye dair bağları içeren kimliksel7 entegrasyondur.
Araştırma bulgularına göre, Almanca bilgisi ve eğitim nitelikleri bireyin göç biyografisinden güçlü bir şekilde etkilenmektedir. Müslümanların çoğu, iyi veya çok iyi Almanca
bildiklerini (%79) belirtmektedir. Almanya'da doğan Müslümanların neredeyse tamamı
dil becerilerini çok iyi (%93) olduğunu vurgulamaktadır.
Araştırmanın bir diğer bulgusuna göre, göç geçmişi olmayan bireyler, göç geçmişi olan
bireylere nazaran daha yüksek bir eğitim formasyonuna sahiptir. Yine bu bulguya göre,
göç geçmişi olan bireyler içerisinde herhangi bir dine mensup olmayan bireyler, dini bir
inanca (İslam veya Hristiyanlık) sahip olan bireylere nazaran daha yüksek bir eğitim formasyonuna sahiptir.
7

Identifikative Integration

Bu bölümdeki bir diğer bulguya göre, Müslümanların çoğu kendisini Almanya’ya aidiyet
bağı güçlü (%43,1) olarak tanımlıyor. Bunun yanından Müslümanlar içerisinde kendisini
hem Almanya’ya hem de menşe ülkeye aynı anda bağlı hissedenlerin oranının da yüksek
olduğu (%39,3) görülmektedir. Kendisini sadece menşe ülkeye bağlı hissedenlerin
oranının Müslümanların içerisinde %17,6 olduğu belirtilmektedir. Ayrıca Müslümanlar
içerisinde birinci nesle nazaran sonraki nesil Almanlarla daha çok ilişki içerisinde olmak
istediklerini belirtmektedir.
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Şekil 10: Göç Geçmişine Ve Dine Göre En Yüksek Okul Bitirme Derecesi (yüzde olarak)
(s. 139)
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Şekil 11: Dinlerine Göre Müslüman Ülkelerden Gelen Göçmenlerin Almanya ve Menşe
ülke ile Aidiyet Bağı (yüzde olarak) (s. 179) ve Müslüman Kuşakların Alman Kökenli
İnsanlarla Daha Fazla İletişim Kurma İsteği (yüzde olarak) (s. 169)

Bu bölümün ve hatta çalışmanın en önemli bulgularından biri, Müslüman menşeli
ülkelerden Almanya’ya gelen insanlarda dinin, entegrasyon üzerindeki etkisinin sanıldığı
kadar yüksek olmadığıdır. Raporda dini, entegrasyonu engelleyen bir unsur olarak nitelendirmenin doğru olmadığı belirtilmektedir. Araştırmanın bulgularına göre Müslüman
ülkelerden Almanya’ya gelen kişilerin dini inançlarının, ele alınan entegrasyon yönleri
üzerinde çok az veya hiç etkisi olmadığı söylenebilmektedir. Rapora göre entegrasyonu
asıl etkileyen dinamikler dini aidiyetten ziyade Almancadaki yetkinlik, eğitim düzeyi,
istihdam, Almanya’daki kalış süreci ve göç nedenleri gibi olgulardır.
Değerlendirme ve Sonuç
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Raporun geneline bakıldığında Almanya’daki Müslümanlara dair kapsamlı verilerin elde
edildiği dikkat çekmektedir. Raporun önemli bir katkısı Müslümanların Almanya’daki
varlığını farklı bulgular üzerinden ortaya koymasıdır. Müslümanların Almanya’da giderek artması bu insanların Almanya’nın vazgeçilmez bir parçası olduğunu betimlemektedir. Bir yandan ise hem Almanya’da hem de Avrupa’nın genelinde İslam düşmanlığının
ciddi oranda yükselişe geçtiği görülmektedir. Fransa’da İslami kurumların baskılanma-

Raporun eğitim konusundaki bulgularına göre, dini inancı fark etmeksizin, göç geçmişine
sahip bireyler (kendisinde veya ailesinde), göç geçmişine sahip olmayan bireylere göre
daha düşük bir eğitim düzeyine sahiptir. Öyle ki göç geçmişine sahip bireylerin çoğunun
neredeyse herhangi bir okul diploması dahi yoktur. Bu durum Almanya’daki eğitim sisteminin eleyici ve dışlayıcı bir yapıya sahip olduğu tartışmalarını tekrardan hatırlatmaktadır.
Bir başka önemli bulgu ise başörtü takmayan Müslüman kadınların üçte biri (1/3) buna
neden olarak, başörtü kullanmaları halinde dezavantajlı bir duruma düşeceklerine inanmalarıdır. Özellikle son günlerde Almanya’da gündemde olan ve kamu kurumlarında başörtü kullanmayı yasaklayan yasanın kabul edilmesi Müslüman kadınların bu kaygısını
bir ölçüde doğrulamaktadır.
Raporun bulgularına göre Almanya’daki Müslümanlar içerisinde daha çok Türkler kendilerinin dini STK’lar/dernekler tarafından temsil edildiğini düşünmesi ve diğer menşe
ülkelerden olan bireylerin kendilerinin İslami bir STK/dernek tarafından temsil edilmediğini düşünmesi üzerinden durulması gereken ayrıca bir konudur. Bu bağlamda elde edilen
bulgular bireylerin yeterli bilince sahibi olmamasının yanı sıra İslami kurumların yeteri
kadar kurumsallaşamadığını da düşündürmektedir. Bu noktada Türk Diasporası sahip olduğu kurumsallaşma tecrübesinden hareketle dini cemaatlerin birleşmesinde daha aktif
rol alarak Müslümanların kamusal alandaki görünürlüklerinin artmasına katkı sunabilir.

“Almanya’da Müslüman Yaşamı 2020” Raporunun İncelenmesi

sı, ırkçı motiflerle gerçekleşen Cami saldırılarının8 yaygınlaşması, Bavyera Eyaleti’nde
İslam Din Bilgisi dersinin dini cemaatleri dışlayacak şekilde düzenlenmesi9 ya da Almanya’da son günlerde gündemde olan başörtü yasağı gibi olaylar özelde Almanya’da
genelde ise Avrupa’da İslam düşmanlığının yükseldiğini göstermektedir.
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Konu hakkında detaylı analiz için bknz. : https://gocvakfi.org/wp-content/uploads/2021/03/Sayi-16Almanyada-Irkc%CC%A7ilig%CC%86in-Dis%CC%A7a-Vurumu-Camilere-Yo%CC%88nelikSaldirilar.pdf (Son Erişim: 02.06.2021)

9

Konu hakkında detaylı analiz için bknz. : https://gocvakfi.org/wp-content/uploads/2021/04/Sayi17-Bavyera-Eyaletinde-2021_2022-Eg%CC%86itim-O%CC%88g%CC%86retim-YilindanI%CC%87tibaren-Okutulacak-Olan-I%CC%87slam-Dersi-U%CC%88zerine-Bir-Analiz.pdf
(Son
Erişim: 02.06.2021)
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