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ALMANYA'DA iSLAMiYETiN ROLU

Ursula NEUMANN*

Almanya 'da, gor;menlik olgusunu kabullenme ve gor;menlik olgusuna
baglz olarak toplumun r;ok kulturluliigu dogrultusunda yeni bir surer;
ba~lamz~ bulunuyor. Yeni surer; henuz toplumsal realitenin gerisinde kalsa
da, toplumun bazz kesimleri hala homojen ulusal devlet prensiplerine dart
elle sarzlmaktan geri kalmasalar da toplumda, oncelikle buyuk ~ehirlerde
killtiirel ve dinf r;e~itlilik ve renkliligin normal oldugu bilinci olu~uyor. Bu
baglamda da Miisliimanlarla diyalog ba~latzlmaya r;alz~zlzyor ve
Almanya'daki geleneksel yapz r;err;evesinde ciddf bir tartz~ma ortamz
yan;tzlzyor. jslamiyetin, Avrupa 'da toplumsal ya~amm bir parr;asz haline
getirme r;abalarmda Tiirkiye 'nin rolii de gittikr;e daha fazla onem
kazamyor.

Ttirkiye'nin Avrupa Topluluguna almmasma kar~1 zaman zaman ileri
stirtilen argtimanlardan biri, Avrupa'mn Htristiyan, en azmdan Htristiyanhk
etkisinde olu~u, Ttirkiye'nin Mtisltiman bir tilke olarak farkh bir ktilttire
dahil oldugudur. Boylesine bir argtimanla soylenmek istenilen, homojenligi
olumlu ve desteklenmesi gereken toplumsal bir ideal olarak gormek,
Avrupa'nm dinsel a<;:tdan uzun zamandan beri <;:ok ktilttirlti 1 oldugunu goz
ard1 etmektir. Yalmz Almanya'da 3 milyon civannda Mtisltiman oldugu2,
rum AT i<;:inde ise bu saymm 13 milyon oldugu tahmin edilmektedir. 3
islamiyet Avrupa'da varhgm1, sadece Mtisltimanhga inananlann, Avrupa'da
Mtisltimanlann, ya~amas1 nedeniyle hissettirmemektedir. islamiyet aym
zamanda uluslararas1 ili~kiler, rum dtinyayt kapsayan ileti~im, nedeni ister
dini ister etnik olsun, uluslararas1 itilaflann medyada verili~ bi<;:imi veya
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yorumu olarak da goriilebilir. Tartt~tlan konu, ister Cezayir, ister
Afganistan, ister Avrupa ic;inde radikal islamct gruplann terorii ile beslenen
ve "islamdan korku" ~eklinde bic;imlenen, Almanya'da "islama kar~I
onyargt"nm bulunup bulunmadtgtdir. Hamburg Universitesinden islam
bilimci Gemot Rotter, batt diinyasmdaki islamiyetin ociile~tirilmesinin
kar~tsma islam ideologlan tarafmdan "Batmm Seytanhgt"nm konuldugunu
(omegin: Huntington' da "Clash of Civilizations") ac;tkc;a gostermi~tir. 4
Makalem~e, siyasi islamiyeti ve islamiyete kar~I onyargt ideolojisine
girmeden, din olarak islamiyetin Almanya'daki roliinii sergilemeye,
islamiyetin ve islami camianm toplumsal konumunu irdelemeye
c;ah~acagtm. Oncelikle genc;ler ve c;ocuklann dini sosyalizasyonunu ele
alacagtm. Bu baglamda Almanya devlet okullarmda din dersleri tartt~mast
onemli bir rol oynamaktadtr.

1. Almanya'da toplumsal geli~me
16 ytlhk tutucu Htristiyan Demokrat (CDU) yonetiminin ardmdan
Sosyal Demokratlar ve Ye~iller "yabanctlar politikasma" yeni bir yon
vermeye ba~ladtktan sonra Almanya'da goc;men iilkesi olgusunu astl neyin
belirleyip, neyin belirlemedigi yava~ yava~ anla~Ilmaya ba~lanmt~tir.
Yabanc1 gelmesine veya getirilmesine ivme kazandtrmak tarti~mast ile
birlikte (diger Avrupa iilkelerinde de beklendigi gibi demografik geli~me
nedeniyle ), toplumsal c;ok kiiltiirliiliigu yadstmayan, goz ardt etmeyen,
bilakis toplumsal ~ekillenme siirecine ahnmak zorunlulugu duyulan bir
entegrasyon politikasmm bilincine vanlmaya ba~lanmt~tir. Anayasasm ilk
tic; maddesinde ac;tkc;a insan onuru, ~ahsiyet geli~mesinde serbestlik, ki~inin
cinsiyetine, men~eine, trkma, diline, vatanma, inancma ve ideolojisine
baktlmadan e~itlik giivence altma ahnm1~ olmakla beraber, balk ic;erisinde
devlet tammt trk bazmda algtlanmaktadtr. 5 Son zamanlarda "deutsche
Leitkultur" (= Alman Milli Kiiltiirii) tarti~malan (Friedrich Merz, CDU)
nedeniyle gun 1~1gma c;tkan homojen ve herkes ic;in baglaytci tammlamas1
olan, yabanc1 unsurlar tarafmdan kirlenilmesine kar~I korunmast zorunlu
milli bir kiiltiir gorii~ii hiikiim siirmektedir. Alman vatanda~hgma gec;enlerin
saytstm htzla artttran yeni vatanda~hk yasast ile ba~lattlan siirec; ic;inde
Almanhgt veya Alman olmayt belirleyen vastflara ili~kin gorii~ farkh
boyutlara ula~acak, yepyeni ayrmhlan . da beraberinde getirecektir. Y eni
yasamn getirdigi yeni tantmlama Miisliiman Almanlan da kabullenmek
zorunda kalacaktir; bali haztrda Almanya'da 450.000 · Miisliiman Almamn
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bulundugu tahmin edilmektedir. 6 Dini iyerikli islami kurulu~lar 1920li
y11lara uzanmakta olup, islami kuru1u~lann say1Sl 1970li y1llarda Tiirkiye,
Fas ve Tunus'tan yok say1da yabanc1 i~yi gelmesi ile h1zh bir artl~
7
gostermi~tir. Yabancllann Almanya'ya goyii ile dini cemaatler yogalm1~,
Katolik ve Protestan Kiliselerine mensup olanlardan sonra 3 milyon oldugu
tahmin edilen Miisliiman camias1 iiyiincii Sirayi alm1~t1r. Toplam niifusa
gore Miisliimanlar azmhkta olmakla beraber, soz hakkma sahip ve etkili
olma talepleri git gide artmaktad1r. Almanya'ya i~yi goyii ile dogrudan
ili~kisi olmas1 nedeniyle Almanya'daki islami ya~am, Turk gelenekleri
bazmda bir y~amd1r. Almanya'daki Miisliiman1arm 2,5 milyonu ~u veya bu
biyimde Tiirkiye kiiltiirii, gelenek ve gorenekleri ile ili~kilidir; Sira ile sonra
Bosnah (180.000), iranh (120.000), Fash (110.000), Afganistanh (86.000)
Miisliimanlann yam s1ra 20 ayn iilkeden Miisliiman ya~amaktad1r. 8
Tiirkiye'den farkh olarak Almanya'da islamiyet tek bir inany biyiminde
y1km1yor, mezheplere veya siyasi amaylara gore ciddi farkhhklar
arz eden camialar biyiminde kar~1m1za y1k1yor. Omegin Tiirkiye'den gelen
Miisliimanlar arasmda Siinni ve ~iilerin yam s1ra Aleviler, Pakistanh
Ahmediyyeler ve diger iilkelerden daha farkh Miisliimanlar bulunmaktad1r.
Tiirkiye'den gelenler arasmda en biiyiik grubu Siinniler (2,5 milyon)
olu~turmaktad1r. Alevilerin say1Sl konusunda kesin bilgiler mevcut
olmamakla beraber, Tiirkiye niifusu oramndan daha yiiksek bir oranda ve
600.000 civannda (Tiirkiye'den gelenlerin %25i) olduklan tahmin
edilmektedir. ~iilerin say1s1 125.000 ve Ahmediyyelerin say1s1 ise 60.000
civanndad1r. islami radikal gruplann onemi kamuoyunda oldukya
abartllmaktad1r. islami radikal gruplar hem Federal hem de Eyaletler
Anayasa Koruma Dairelerince hassasiyetle gozlemlenmektedir; y1lhk
raporlar kamuoyuna ay1k raporlard1r. Anayasa koruma daireleri islamiyeti
din olarak degil, islamiyetin siyasi hedefler iyin tehlike potansiyeli
ktiyiimsenemeyecek9
ideolojik
radikal
araca
donii~tiiriilmesini
gozlemlemektedir.
kar~1m1za

islamiyet oziinde orgiitsel bir yapl veya hiyerar~i tammamakla beraber,
Almanya'mn siyasi ve idari yap1s1 bOylesi bir gereksinim yaratm1~, bir yOk
islami orgiitler kurulmu~tur. Tescilli demek statiisiinde olan bu orgiitler de
ye~itli federasyon veya iist kurulu~larda birle~mi~lerdir. Federal Almanya
diizeyinde faaliyet gosteren en onemli kurulu~lar olan "Zentralrat der
Muslime in Deutschland"(= Almanya Miisliimanlar Konseyi), "Islamrat fur
die Bundesrepublik Deutschland" (= Federal Almanya islam Konseyi) ve
"Tiirkisch-Islamische Anstalt fur Religion" (= Diyanet i~leri Turk islam
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Birligi DiTiB) gibi kurulu~lann yam ma eyaletler dtizeyinde bir <;ok
mevcuttur. Eyaletler dtizeyinde bir kurulu~ olarak Hamburg'daki
"Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg" SCHURA = SURA'ya
k1saca deginmek istiyorum. Tescilli bir demek olan SURA'nm liyeleri de
yine tescilli demeklerdir. Bagtmstz olan liye demekler, gorti~lerinde ve
kararlannda da bagtmstzdtrlar, se<;tikleri temsilciler <;e~itli <;ah~ma
gruplannda diger demekler veya diger demeklerin liyeleri ile birlikte
<;ah~trlar. SURA kendisine liye demeklere talimat veya direktif verme
yetkisine sahip degildir, kendisini bir list kurulu~ olarak degil, sadece bir
dam~ma kurulu olarak gorlir; yine de gene! olarak Hamburg'da <;e~itli kurum
ve kurulu~lar ve resmi daireler tarafmdan tanmmaktadtr. <;e~itli mezhepten
(Stinniler ve Siiler dahil, AIeviler hari<;) insanlann kurduklan demeklerin
yam Slfa cami demekleri, ktilttir merkezleri, liniversite ve ytiksek okul
camialan ve <;e~itli DiTiB camileri de SURA liyeleridir. Uye gruplann etnik
kokenleri de, Afganistanhlardan, iranhlardan, Ttirkiyelilerden <;e~itli
Afrikah gruplara kadar ula~an geni~ bir yelpaze olu~turmaktadu. SURA'nm
kurulmas1 ile Hamburg'daki islami gruplar bir bak1ma toplumdan gelen
"kilisemsi yapllanma" bask1 ve talebine yamt vermi~ oldular. Almanya'daki
laiklik anlayt~I, Fransa laikligini omek alan Ttirkiye laikliginden farkh
oldugundan, devlet ile dini kesim, ba~ka bir deyi~le Kilise arasmdaki
ili~kiler de Ttirkiye'den daha farkhdtr. Almanya'da Kiliseler· kamusal tlizel
ki~ilik statlisline, islami veya diger dinlere mensup insanlann demek veya
birlikleri ~ahsi demekler statlisline sahiptirler.
kurulu~

Federal i<;i~leri Bakam Schily'nin gorli~line gore, Almanya'da ya~ayan
Mtisltimanlar, kamusal tlizel ki~ilik statlisline bagh imtiyazlan oldugundan
bu konuyu <;ok onemli gormektedirler. 10 Anla~tldtgt kadanyla, liyelerden
gelen bagt~lar kilise vergisi gibi ahnacak vergiden daha yliksek oldugundan
islami orglitlerin bOylesi bir vergiye steak bakmadtklanm soylemek gerek.
Aynca kamusal tlizel ki~ilik statlisli, devletten yard1m alma hakkm1
beraberinde getirmedigi gibi, otomatik olarak televizyon ve radyo
kurumlannda temsil hakkm1 da getirmez. Din dersi verme hakk1 da kamusal
tlizel ki~ilik statlisline bagh degildir. islami orglitlerin kamusal ttizel ki~ilik
stattilerinin tamnmas1 sembolik de olsa onem arzetmektedir, islami
kurulu~lar tarafmdan demokratik prensiplerin ciddiye ahndtgmm bir i~areti
olarak algllanacaktlr. Dini ve toplumsal ya~ama ili~kin soru ve sorunlarda
'SURA, Hamburg'da onemli bir muhatap konumuna girmi~tir. Oncelikle dini
kurallara uygun yiyecek maddelerinin (omegin helal et) temini, olen
Mtisltiman Alman ise veya ailesi tarafmdan cenazesinin tilkeye gottirtilmesi
istenmiyorsa dini tOrenlerle defni, cami yaptmlannda <;tkan sorunlar,
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Ramazan veya Advent (Hz. isa'mn dogumundan, Noel'den, onceki dort
pazar) aylan gibi kutsal ay veya glinlerin birlikte kutlanmast gibi dinler
arast (~e~itli dinleri kapsayan diyalog) faaliyetler, ders malzemeleri liretme
ve geli~tirme, kent geli~im ve dahili emniyet toplantilanna katihmdan,
Hamburg Oniversitesinde islam teolojisi anabilim dahmn kurulmasma
ili~kin teorik-teolojik sorunlanm yamtlanmast gibi pratik konularda
muhatap konumundadtr.
Resmi kurum ve kurulu~lar kendilerine muhatap olabilecek, orglitsel
yap1s1 a~tk, bliytik islami gruplan temsil yetkisine haiz dini orgtitlere
gereksinim duymaktadtr. Devletin bu gereksinimine ~URA ve benzeri
orglitler yamt verir niteliktedir. Orglitlenme oram ytiksekligini reddeden
~URA'dan farkh olarak Almanya'da ~imdiye dek iki dini orglit resmen
tamnmt~tlr: "Islamische Foderation Berlin e. V." = islam Federasyonu
Berlin" ve "Islamische Religionsgemeinschaft Hessen (IRH)" = islam
Birligi Hessen. 12 Yukanda belirtilen kararla islam Federasyonu Berlin,
Berlin Okullar Yasast madde 23 uyarmca, Berlin'deki resmi okullarda din
dersleri verme hakkt almt~tlr. Belirtilen karar, Berlin'deki resmi okullarda
din derslerinin tlizel ki~ilik statlisline sahip dini kurulu~lar tarafmdan
verilebilecegi dlizenlemesi bazmda verilen bir karardtr. Hamburg'daki
dlizenleme Berlin'den farkhdtr. Hamburg'da resmi okullarda din dersleri
ancak ve ancak, Protestan dini ogrenimi gormli~, Hamburg Eyaleti
ogretmenleri tarafmdan verilebilir. Katolik din dersleri Hamburg'da, ozel
Katolik okullannda okutulmaktadtr. Yahudilik dinine mensup ogrencilere
ise din dersleri Yahudi mahalli kurulu~lan tarafmdan verilir, aldtklan notlar
veya puanlar resm'i okullann karnelerine ge~erek tanmmt~ olur.
Almanya'daki islami dernek ve list kurulu~lann geni~ bir yelpaze te~kil
ettikleri goz online ahnacak olursa, orglitlenme oramnm olduk~a dli~lik
oldugunu soylemek gerekir. Jonker'in 13 tahminlerine gore Mlisllimanlann
sadece %10'u camilerde aktif olarak dini ya~ama kattlmakta, %30'u oru~
tutmak, bayramlan kutlamak gibi dini gorevlerini yerine getirmektedirler.
Almanya islam Ar~ivi de Almanya'da yakla~tk 300.000 Mlisllimanm (%10)
islami orgtitler tarafmdan temsil edildigini tahmin etmekle beraber, sadece
aile reisleri goz online almdtgmdan bu saymm ti~le ~arptlmast gerektigine
i~aret etmektedir. 1982 ytlmda kurulan en bliytik orglit DiTiB,
Almanya'daki Tlirkiyeli Mtisllimanlar arasmda ozel bir konuma sahiptir.
DiTiB, Tlirkiye Diyanet i~leri Ba~kanhgmm yurt dt~I kurulu~udur. Almanya
~apmda kendisine bagh 620 cami ile oncelikle ya~h kesimin dini
gereksinimlerine yamt vermektedir. 14 Ogrenim, din dersleri, vaiz, ya~am
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bi~imi ve i~erik gibi dini konulan devlet denetimine btrakan Ttirkiye laikligi
prensipleri ~er~evesinde faaliyet gosterir. Belirtilen laiklik anlayt~t,
Almanya'daki devlet din i~lerine kan~maz ~eklindeki laiklik anlayt~mdan
farkh oldugundan, Ttirkiye'de yasaklanmt~ ve basktya maruz kalmt~ dini
orgtitler Almanya'da btiytimti~ ve onem kazanmt~lardtr. Soz konusu
orgtitler, "Verband der islamischen Kulturzentren e. V. = islam Ktilttir
Merkezleri Birligi (VIKZ, 1973 ythnda kurulmu~tur) ve Islamische
Gemeinschaft Milli Gorti~ e. V. = Milli Gorti~ Te~kilatt'dtr (IGMG, 1985
ythnda AMGT = Avrupa Milli Gorti~ Te~kilatt olarak kurulmu~tur).
Almanya'da yakla~tk 300'er camisi olan her iki orgtittin taraftarlan daha
farkh bir neslin mensubudurlar. 15 VIKZ hiyerar~ik bir yaptya sahiptir,
agtrhkla ilime ve dini ya~ama onem verir. Milli Gorti~ dinsel ve sosyal bir
yaptya sahiptir, kre~ler, ogrenci yurtlan vardtr, kadmlara, ogrencilere ve
gen~lere yonelik ozel faaliyetler ytirtittir. Ntiansh modem toplumsal yaptya
uymaya, piyasaya gore orgtitlenmeye ozen gosterir. 16

2. Gen~lerin dini egitimleri ve din

anlayi~Ian

islamiyetin gen~lik tizerindeki etkisine ili~kin tartt~malan en fazla
belirleyen ve etkileyen olgu, Heitmeyer ve digerleri tarafmdan 1997 ythnda
"Koktendinciligin <;ekiciligi" ba~hgt altmda yaptlan ara~ttrmadtr. Belirtilen
ara~ttrma,
Turk gen~lerinin gtiya radikal guruplara yoneldigini
kamtlamaktadtr: gen~lerin yandan fazlast gtiya islamiyetin tisttinltigtinden
yola ~tkmakta, diger dinleri ve batt toplumlannm ya~am bi~imini
reddetmekte, dini nedenlerle ~iddete ba~vurma egilimi gostermektedirler.
Metodik ve i~erik olarak belirtilen ara~ttrma ~ok ciddi bic;imde ve hakh
olarak ele~tirilmi~tir. Ara~ttrmamn sonu~lan diyalog ve demokratik bir
bi~imde ic;erik tartt~masmt degil, Alman toplumunda var olan onyargtdan
hareket ederek, dt~lanma ve ret sonucunu gosterdiginden tartt~ma gottirtir
bir ara~ttrma olarak ele ahnmak zorundadtr.
2000 ythndan beri elimizde ~ok daha kapsamh, Katolik, Protestan,
Mtisltiman ve hie; bir dine mensup olmayan gen~leri kapsayan (Deutsche
Shell 2000) bir ara~ttrma mevcuttur. Bu ara~ttrmada dart grup gen~ arasmda
onemli farklar gorti1mektedir. Mtisltiman genc;lerden erkeklerin %75'i,
ktzlann %80'i dindar olduklanm belirtirken, Katolik ve Protestan gen~lerde
bu oran %50 ve %60'br. Mtisltiman gen~lerden erkelerin %46'st, ktzlann
%38'i camiye gittiklerini, yakla~tk yanst namaz ktldtklanm, dortte ti~ti
ilerae kendi ~ocuklanm dindar yeti~tirmek istediklerini belirtmektedirler.
Protestan genc;lerin sadece %40't, Katolik gen~lerin %50'si ise kendi
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yocuklanm dindar yeti~tirmek istemektedirler. Htristiyan genylerde incil
hemen hemen hiy bir rol oynamaz, genylerin sadece %3'fi incil'le
ilgilenirken, Musluman genylerin %11 'i yok s1k, %30'u oldukya stk
Kuran'dan ayetler okuyarak dua ettiklerini belirtmektedirler: Mfislfiman
genyler iyin Ramazan ay1 buyfik bir onem ta~1makta, ankete katdanlann
dortte fiyfi oruy tutmaktadtr. Yuksek oranda onem Alman gen9lerinde Noel
(%84) ve Paskalya (%65) yortulanna ili~kin gozlemlenmektedir. Belirtilen
dini bayramlann her fi9fi de aile iyinde kutlanmakta, aile i9inde bfiyfik onem
ta~1maktad1r. Shell ara~hrma sonuylanna gore Alman gen9leri arasmda
Kilise, ba~ka bir deyi~le din ciddi boyutlarda onem kaybetmi~ olmakla
beraber bu genyler, dinin onemli rol oynad1g1 Mfislfiman genyler ve aileleri
ile kar~I kar~1ya bulunmaktadtrlar. Katolik ve Protestan gen9ler "islam!
yevreye tepki olarak kendi gelenekleri uyannca dinin etkiledigi bir ya~am
bi9imine sanlmamaktadtrlar. ( ... ) Sa~Irtici alan, islam! ya~am bi9imi ve
islami camia ile gfincel ya~amda somut olarak kar~tya kalmalanna ragmen
Protestan, Katolik ve hi9 bir dine mensup olmayan gen9ler bu durumdan
etkilenmemektedirler" .17
Bir dine mensup olmakla dini konulara ilgi · duymay1 birbirine
gerekir. Fred-Ole Sandt ara~hrmasmda (1996) hayatm
anlamt, olfimden sonra ya~am, tannmn varhg1 veya yoklugu, sorumluluk
gibi dinler tarafmdan yamtlanan bir yok sorunun genyler i9in bfiyfik onem
ta~Idtgmt tespit etmi~tir. Bu sorulann onem ta~1mas1, gen9lerin Htristiyan,
Mfislfiman veya ateist ailelerin 90cuklan olmalanna bagh degildir. Yine de
bu gen9ler dinleri ve kiliseyi ele~tirmektedirler; Alman gen9lerinin onemli
bir kesimi dine tamamen s1rt 9evirmi~tir. Htristiyan kfiltfirfinden gelen
gen9lerin ortak noktas1, geleneksel dindarhkla aralarma mesafe koymalan
ve geleceklerini otonom bir dfi~fince yeryevesinde planlamalandtr. Bu
genylere gore dindarhk, sfibjektiflik anlamma gelir. Anket kapsammda
sorulan Mfislfiman genyler ise "genel olarak dindarhg1 bah modemizminin
ve buna bagh olarak bireysel subjektifligin kar~th" olarak
tammlamt~lardtr. 18 Hepsi olmasa da Muslfiman genylerin bir k1sm1
ya~amlanm islami kurallara gore organize etmeye gayret etmekte, boylesi
bir ya~am1 bat1h modemizme yeli~ki olarak gormektedirler. Mfislfiman
genylerin belli bir k1sm1 ise okul, bo~ zamanlar gibi gfincel ya~amlanm dini
pratikten ayn gormekte, bOylesi bir ya~am1 iki kiiltiir aras1 degil, iki kultfir
icinde bir ya~am olarak tammlamaktadtrlar. islamiyete boylesi bir yakla~Im
birlikte getirilmi~ bir gelenek degil, Almanya'da kar~Ila~Ilan ya~am bi9imine
bir tepkiden dogan yakla~tmdtr. Geleneksel dindarhgm yeniden edinilmesi
~eklinde bir geli~me gozlemlenmektedir.
kan~hrmamak
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ilgin<; olan, farkh dinlere mensup gen<;lerin birbirleri hakkmda <;ok az
bilgi sahibi olmaland1r. Miisliiman gen<;ler H1ristiyanhg1 Miisliimanhga
benzer bir din olarak tammlamaktadu. H1ristiyanlar ile Miisliimanlar
arasmdaki as1l farkm, "Alman gen<;lerin" dinlerinin kurallanna uymad1klan,
egoist hareket ettikleri, yalmz kendilerini dii~iindiikleri, buna kar~1hk
islamiyetin daha s1k1 oldugu, klSltlamalar getirerek daha az bireysel ve
yiizeysel ozgiirliik tammakla beraber, daha biiyiik bir sosyal ya~am
saglad1g1, adalet ve birliktelik duygulan verdigi gorii~iindedirler. 19
Huistiyan ve ateist gen<;ler ise Miisliimanhg1, islamiyet bask1c1 bir karakter
yiikledikleri ol<;iide negatif gormekte, kendilerinin bu durumdan magdur
ku~kusuna
kap1lmamaktad1rlar.
Miisliimanhga
olabilecekleri
yakla~1mlannda bir tarafta merak ve spesifik net bir ho~gorii, diger taraftan
ise cahillik gozlemlenmektedir. Tehlikenin koktendinci Miisliiman
iilkelerden gelebilecegi korkusu a<;Ik<;a goriilmekte, bu tehlikenin kendi
bireysel ozgiirliiklerini de etkileyebilecegi korkusuna kapllmaktadirlar.
Yukanda <;izilen duruma en dogru pedagojik yamt kammca, gen<;leri din
ve mezheplerine gore ay1rmayan, tam tersi, aralannda diyalog kurmay1
saglayacak, dindar insanlar yeti~tirme <;abasmdan uzak, dinler arasmda
diyalog prensibinde bir din dersi olabilir kamsmday1m.
K1saca biraz da Miisliimanhgm simgesi olarak algllanan k1zlarda
konusuna deginmek istiyorum. Farkh sosyal baglamlarda farkh
sembolik anlam ta~1yan ba~ortiisii iizerine ba~h ba~ma bir makale yazmak
miimkiindiir. Omek olarak kii<;iik bir soyle~ide 16 ya~mdaki Elifin
soylediklerinden almtl yapmak istiyorum: "Bazen burada kendimi ba~ortiilii
olunca daha rahat hissediyorum, Tiirkiye'de ama oyle degil. Niye? Ben de
bilmiyorum, samnm bizim buradaki durumumuz nedeniyle." Elif 12
ya~mdan beri ba~ortiilii. ilkokulda Elife kendisinden biraz biiyiik olan
kuzeni ve arkada~lan omek olmu~lar. Be~inci s1mfa gelince biiyiidiigiinii
kamtlamak i<;in ba~ortiisii baglamaya ba~lam1~. Annesi raz1 olmam1~,
k1zm1~, soylenmi~ ama sonunda kabullenmek zorunda kalm1~. Annesi yine
de fatura <;Ikarmaktan geri kalmam1~, mademki ba~ortiisii taklyormu~,
namaz k1lmasm1 da ogrenmek zorundaym1~. Elif Kuran kurslanna gitmi~,
bir y1l namaz k1lmas1m ve dinin gereklerini ogrenmi~. 16 ya~ma gelen Elif
hala ba~ortiisii takmakla beraber, art1k namaz k1lm1yor. Miisliimanhkla bir
<;eki~me ve <;eli~ki i<;inde, kendisini <;ok kisitladigmdan, kurallan yerine
getiremedigi i<;in su<;luluk duygusuna kaptld1gmdan yakmmakta.
ba~ortiisii
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Demek ki ba~ortiisii, ba~ortiisiinU takan ~ahsm mutlaka koktendinci bir
egilimi oldugunu gostermez, yukandaki omegimizde Elifin "bizim
durumumuz" tammlamas1 ile dile getirilen hukuki garantinin olmayi~I,
d1~lanma, gizli tehlikeye bir tepki olabilir diye dii~iinUyorum. Tiirkiye'den
farkh olarak ba~ortiisii, seksiiel bir sarkmt1 veya tacize maruz kalmamak
i<;in hem Tiirk hem de Alman gen~lerine "namuslu bir k1z" sinyalini vermek
i~in ki~inin TUrk-islam camiasma, ba~ka bir deyi~le hangi etnik gruba
mensup oldugunun d1~a vurumu da olabilir. Ba~ortiisU Almanya'da,
Almanlara kar~I "farkh" oldugunu kabullenmeleri, "farkhhgma" tahammiil
etmeleri i<;in bir diretmenin, demokrasiye giiveninin, demokrasiye inancmm
sembolU de olabilir. Nasil ki TUrkiye'den gelen misafirlerimiz okullarda
ba~ortiisii takilmasma izin vermemizi anlamakta zorluk <;ekiyorlarsa, dinsel
egilimli Turk k1zlan da Tiirkiye'nin politikas1m anlamakta zorluk <;ekiyorlar.
Yukanda sozU edilen Shell ara~tirmasmda bir k1z: "Burada yabanciyiz,
TUrkiye'ye gidince orada da yabanciyiz. Orada bize Alman burada da TUrk
gozUyle bak1yorlar. Bu <;ok biiyiik bir sorun, insam psikolojik olarak hasta
ediyor. Hem neden bilmiyorum, insan orada nasil davranacagm1 bilemiyor
( ... ). Neden bOyle yap1yorlar bir tiirlU anlayam1yorum. Tiirkiye'yi
seviyorum, fakat orada ya~ayamam. Orada da buradaki gibi -ba~ortiilU
20
ya~amam miimkUn olsa geri donmeyi <;ok isterdim. "
3. islamiyete bilimsel yakla~Im i~;in ogrenim

HenUz Almanya Universitelerinden hi<; birinde islam Teolojisi kiirsiisU
yoktur (islam Bilimleri anabilim dallan olmakla beraber bunlar, Yakmdogu
ve 6nasya kiiltiirii ve tarihi Uzerinde ~ah~malar, Arap dili ve kUltiirii ve
Felsefe ag1rhkh beiliimlerde de islamiyet Uzerinde ara~tlrmalar
yapilmaktad1r). ivedilikle ve oncelikle yapilmas1 gereken ~eyin, bilimsel
bazda yukanda k1saca degindigim, hangi etnik kokenden gelirse gelsin,
~e~itli islami gruplar arasmda diyalogun ba~latilmas1 olduguna inamyorum.
Atilmas1 gereken ikinci ad1m ~ok kUltiirlii toplum yapiSI nedeniyle hem
Almanya'y1 ilgilendiriyor hem de diyalog i~in <;ok onemli: Katolikler,
Protestanlar ve ateistler ciddi bir bi~imde islamiyet'in i<;erigini, cemaat
yapismi tammak, k1saca islamiyeti tammak, ogrenmek zorundalar. Ancak
bu yoldan tart1~malann objektif olacagma, MiislUmanlann, mesafe koyma
prensibine sanlmadan kendi i~lerinde var olan ~e~nilige ve renklilige
yonelme cesareti gostereceklerine inamyorum. islam Teoloji kUrsUsUni.in en
belirgin vasfmm bilimsellik olmas1 gerekir. Kurulacak kiirsiiniin tefsiri ve
islami hukuku ~ok iyi bilmesi kac;milmaz oldugu kadar, islamiyette var olan
diyalog prensibinden yola ~tkarak diyalogu si.irdi.irmesi de ka~milmazd1r.
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Hem glincel ya~amda islamiyetin 90k btiytik rol oynad1g1, islamiyet
lizerinde onemli ara~tlrmalar yapllan Endenozya ve Gtiney Afrika gibi 90k
dinli toplumlar, hem de tiniversitelerinde dinler aras1 diyalog ya~anan
Hollanda ve ingiltere gibi tilkeler, hem islamiyet, hem birlikte ya~amak hem
de go9men tilkelerinde ktilttirel geli~me i9in modem islam teolojisinin
mlimklin ve 90k verimli oldugunu kamtlam1~lardu. Ttirkiye'den bir teolog
bize, islamiyeti bilimsel temelde 90k iyi bilen ki~iler yeti~tirmemizi sahk
vermi~, bOylesi 9ah~malarla tlim islam dtinyasma bu konuda fikir liretmek
i9in bir sinyal verilmi~ olabilecegini, Ttirkiye liniversitelerindeki teologlann
diyaloga a91k olduklanm, liniversiteler dtizeyinde bize yard1mc1 olacaklanm
belirtmi~tir.

Yeteri kadar imam, din dersi ogretmenleri ve hizmet verecek uzmanlan
olmad1gmdan, Almanya'daki demeklerin ve list kurulu~lann 90gu devlet
tiniversitelerinden birisinin 9atls1 altmda islam Teoloji Enstitlisli
kurulmasm1 ve profesorlerin atanmas1m talep ediyorlar. 21 Baz1 yerlerde ozel
kurumlarda teolog yeti~tirme olanag1 bulunmakla beraber, Almanya'ya
imamlar Avrupa d1~mdan getirtilmektedir. Bu imamlar Almanya'daki
ya~am1 tammad1klan gibi yabancllar hukukuna ili~kin bir 90k engellerin
listesinden
gelmek
zorundad1rlar,
Almanya'daki
Mtisltimanlan
tammad1klanndan, 9ektikleri zorluklan ve sorunlan bilmediklerinden, dil
yetersizliginden 90k zaman Almanya'daki Mtisltiman cemaatln sorunlarma
yamt verebilecek durumda degildirler. Aynca yeti~kinler egitiminde, siyasi
egitimde, Alman kurum ve kurulu~lannda, kiliselerde de islam bilimlerinde
yeti~mi~ yetenekli uzman ki~ilere gereksinim vard1r. <;ok say1da din dersi
ogretmenine de gereksinim olduguna aynca dikkatinizi yekmek isterim.
4. <;ok dinli bir toplumda din dersleri

Jonker'in de ger9ek9i bir yakla~1mla saptad1g1 gibi, kimin dini cemaat
olarak (tlizel ki~ilik s1fat1 ile) tammp tanmmayacag1 konusu, nesiller otesi
idamesinin glivence altma ahnmas1 i9in islamiyetin sonraki nesillere
aktanm1, yabanc1 tilkede dini sosyalizasyonun saglanmasma ili~kin
tart1~malann odak noktasm1 din dersleri olu~turmaktad1r. <;ocuklann din
egitimi i9in oztinde be~ olanak vardu.
Tart1~malarda ongortilen genel 9ozlim, Almanya'da Protestan ve Katolik
90cuklann ald1g1 din derslerine benzer, mezheplere bagh ve 9ocuklarm
mezheplerine gore aynlarak verildigi (Kiliselerin sorumlulugunda) din
dersleridir. islami kurallan ogretici iyerigi olan bu tlir din dersleri iyin
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ogretmenlerin yeti~tirilmesi zorunludur. islami camia ve islami orgiitler
bOylesi, tiizel ki~ilik statiisiinde islami cemaat sorumlulugunda bir <;oziimii
yeglemektedirler. Yukanda da deginildigi gibi Berlin'de mahkeme karan ile
bu <;oziim ger<;ekle~tirilmi~tir. Diger eyaletlerde, bir taraftan eyalet ile Kilise
arasmdaki sozle~meler, diger taraftan ise islami kurulu~lann tiizel ki~i
olarak tamnmami~ olmalan nedeniyle bu <;oziimiin ger<;ekle~mesi heniiz
miimkiin degildir. Kiliseler de, <;ocuklann mezheplere gore aynlarak dini
kurallann ogretimi i<;erikli din dersleri verilmesinden yana olduklanndan bu
<;oziime s1cak bakmakta ve desteklemektedirler.
ikinci <;oziim yine mezheplere gore <;ocuklan ay1rarak verilecek, fakat
dini kurallann ogretimi i<;erikli degil, din bilgisi i<;erikli din dersleridir.
Boylesi bir <;oziim ilk olarak Kuzey Ren Westfalya eyaletinde proje ~eklinde
uygulanmaktad1r. Ogrenimlerini. Tiirkiye'de tamamlam1~ ve Kuzey Ren
Westfalya Eyaleti tarafmdan atanan ogretmenler 30 okulda Almanca olarak
islam din dersleri vermektedirler. Miisliiman <;ocuklar i<;in din dersleri
ogrenimini saglamak amac1yla Kuzey Ren Westfalya Eyaleti bu <;oziimii
pragmatik bir <;oziim olarak gormektedir. Almanya Miisliimanlar Konseyi,
Federal Almanya islam Konseyi gibi orgiitlerin yam ma Katolik ve
Protestan Kiliseleri de Anayasamn 7. maddesi 3. f1kras1 uyannca dini
kurallann ogrenimi i<;erikli din dersleri i<;in gayret gostermektedirler.
Din dersleri i<;in ongoriilen ii<;iincii <;oziim de benzeri bir <;oziimdiir.
Tiirkiye' deki din dersleri bi<;iminde ve aym i<;erikli din derslerinin "Anadil
dersleri" denilen dersle baglant1h olarak verilmesi onerilmektedir. Baz1
eyaletlerde ogleden onceki normal ders saatlerine entegre edilmi~ olarak,
baz1 eyaletlerde ogleden sonralan ek olarak Tiirk ogretmenler tarafmdan bu
dersler verilmektedir. Ogretmenlerin bir k1sm1 Alman makamlar tarafmdan
atanan, bir k1sm1 da konsolosluk ogretmenleridir. Dersler Tiirk<;e yap1hr. Bu
<;oziimde en onemli sorun, Turk olmayan diger Miisliiman <;ocuklara bu
yoldan ula~mak miimkiin olmad1g1 gibi bu derslere, (sadece) Tiirk<;esini
geli~tirmek isteyen ogrenciler katllmaktadirlar.
Dordiincii <;oziim Ahlak (etik) dersleridir ki bu, dinlere ve mezheplere
gore din derslerinin tamamen kaldmlarak, devletin sorumlulugunda herkese
ve birlikte ahlak dersleri verilmesi anlamma gelir. Dini i<;erige onem veren
hem Miisliimanlar, hem de Katolik ve Protestan Kiliseleri boylesi bir
<;oziime kar~1 <;1kmaktad1rlar.
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Din dersine altematif olarak Brandenburg Eyaletinde konulan LER

(= Lebensgestaltung - Ethik - Religionskunde = Y a~am - Ahlak - Din
bilgisi) de dini kurallarm ogrenilmesine onem veren kurum ve
tatmin edici mahiyette degildir.

kurulu~lan

Son ve ilginv voziim, Hamburg'da uygulanan "herkese ve birlikte din
dersleri" voziimiidiir. Hamburg'daki resmi okullarda din dersleri, ogrencileri
din veya mezheplerine gore aytrmadan ve s1mftaki vocuklar boliinmeden
yap1hr. Din dersleri diyalog bazmda, pozisyonel ve dinler aras1 diyalog
prensiplerine uyularak yap1hr. Bu derslerde dini inanvlardan hiv birisi
mutlak gervek olarak tammlanmad1g1 ve koktendinci bir yakla~1mla diger
dinler reddedilmedigi ivin bu yontemi diyalog bazmda din dersi olarak
tammhyorum. Ders metodunda da diyalog prensibi adak noktay1
olu~turmaktad1r; Miisliiman, H1ristiyan veya hiv bir dine mensup olmayan
vocuklar, omegin oldiikten sonra ne olacak gibi kendilerini ilgilendiren soru
ve sorunlan tart1~1rlar, yamt bulmaya, her dinin onerisini kavramaya
vah~trlar. Farklann aylga ylkmasl, kavramlmasl, yOCuklann kendi
pozisyonlanm giiylendirip kar~l pozisyonun kavramlmasl amavlamr.
"Herkese ve birlikte din dersleri" kavram1, ve~itli mezheplerden
H1ristiyanlann ve Miisliimanlann, Budistlerin ve Y ahudilerin kat1hm1 ile
dinler aras1 bir komisyon tarafmdan haz1rlanml~tlr. Dersler, resmi okullarda,
fakat Protestan Kilisesi sorumlulugunda, ozel egitimden gevmi~ ogretmenler
tarafmdan verilir. En onemli ve en ilginv alan durum, bu derslerin
ogrenciler tarafmdan kabul gormesidir. 14 ya~ml bitiren yOCUklann kendi
iradeleri ile bu derslerden muaf tutulabilecekleri - daha kiiviik ya~taki
vocuklann muaftutulmas1 ebeveynlerinin iradesine baghd1r -,Hamburg gibi
biiyiik bir ~ehirde ogrencilerin yandan fazlasmm hiv bir mezhebe (dine)
mensup olmad1g1, sadece kiiviik bir kesiminin (%10 civannda) Miisliiman
vocuklardan olu~tugu goz online ahnacak olursa, mezheplere veya dinlere
gore ogrencileri ay1rarak yapllacak din derslerinde smlflann bo~ olacag1
goriilecektir. Toplumda konumunu bulma ve bilme, birbirleri hakkmda bilgi
edinme gibi ogrencileri dogrudan ilgilendiren, ogrencilerin ilgisini veken
konularda beklentilerine yamt verdigi ivin 90cuklar ve genvler 90k kiiltiirliidinlerarasl bazda yapllan derslere severek katllmaktad1rlar.

Sonu9 olarak, Almanya'da go9menlik olgusunu kabullenme ve
go9menlik olgusuna bagh olarak toplumun 90k kiiltiirliiliigii dogrultusunda
yeni bir siire9 ba~lam1~ bulunuyor. Y eni siire9 heniiz toplumsal realitenin
gerisinde kalsa da, toplumun baz1 kesimleri hala homojen ulusal devlet
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prensiplerine dort elle sanlmaktan geri kalmasalar da toplumda, oncelikle
biiyiik ~ehirlerde kiiltiirel ve dini ~e~nilik ve renkliligin normal oldugu
bilinci olu~uyor. Bu renklilige ~ekil vermek en onemli gorevlerimizden biri
olmahd1r kamsmday1m. Din olarak islama ve islamiyete inanan
Miisliimanlarla diyalog ba~latllmah, inan~lan, ya~am, oliim, oliimden sonra
ya~am, dini ya~amda toplumsal yap1, dini kurum ve kurulu~lara ili~kin
Miisliimanlann gorii~leri Almanya'daki geleneksel yap1 ~er~evesinde ciddi
bir tart1~maya a~Ilmahd1r. Diger taraftan ise Federal Almanya
demokrasisinin dini gruplara -sadece Miisliimanlara degil- ne denli katihm
olanag1 verdigi yeniden gozden ge~irilmeli, smanmah, sapmalann yap1sal
nedenleri ortaya ~1kanlmah, Miisliimanlann, Alman (vatanda~1) olmad1klan
i~in katlhmlanmn engellendigi giin 1~1gma ~1kanlmah ve ~oziimler
aranmahd1r. Durumun normalliginin kabuliine ve diyaloga ~agmyorum.
Diyaloga a~1khgm kendini "modem" tammlayan Batlya ozgiin bir vasfm
olmad1gma, Miisliimanlann da diyaloga a~1k olduguna kesin ve sars1lmaz
bir inanc1m var.
Almanya'da ba~layan siire~ten yararlanmak zorunda oldugumuz,
yard1mlanmza kesin ihtiya~ duydugumuz bir konuda Tiirkiye'den onemli
bir beklentim var. Almanya'da Tiirk~e konu~an kesimi dini konularda
aydmlatacak imam gondermeye devam etmesi. Gonderilecek imamlann
ogrenimlerinde, dinine s1k1 bagh Miisli.imanlann beklentilerinin de goz
online ahnmasma dikkat edilmesi, oncelikle dil egitiminden ge~mi~ olmalan
-Almanca bilmeyen imamlann gonderilmemesine itina gosterilmesi-,
Almanya'daki Miisliimanlara psikolojik destek verebilecek, yetenekli
imamlann gonderilmesi ~ok biiyiik bir onem ta~1maktad1r. Gonderilecek
imamlarm Almanya'daki Miisliiman Tiirklerin dertlerini ve ya~am
ko~ullanm bilmesi, bir imamm gorevinin one ge~ip namaz k1ld1rmaktan ote,
H1ristiyan veya ateist bir toplumda islamiyeti tiim boyutlan ile tart1~abilecek
yeteneklere sahip, durumun Miisliiman bir ~evre olan Tiirkiye'den farkh
oldugunun bilincinde olmalanna hassasiyet gosterilmesidir.
Gurur duydugumuz islamiyeti Avrupa'nm arka avlulanndan ~1kanp,
toplumsal ya~amm bir par~as1 haline getirme ~abalanm1zda Tiirkiye'nin
yard1mlanm esirgememesi gerekir.
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Summary

A new process has already begun in Germany, in which the society
accepts the migration phenomenon and through this acceptance -- also the
multiculturalism within the society.
Although the new process has just started reshaping social reality, with
some segments of the German society still defending the idea of
homogeneous nation-state principles, a new conciousness -- especially in
the big cities -- has been developing, highlighting the normality of
multiculturalism and multi-religious aspect of society. Within this context, a
new dialogue appears to be developing with the Muslim community, and a
new discussion about this issue has already begun within the relatively
conservative German society. In this respect, the role of Turkey in the
integration of Muslims into German society, is also increasing.
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