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VIEWS ABOUT “ISLAMIC RELIGIOUS INSTRUCTION 

(NORDRHEIN-WESTFALEN MODEL) 

In this article, it is aimed to set the view of subjects concerning some 

Turkish children, who are educated in Nordrhein-Westfalen State in 

Germany and their parents, and some officers of the organisation of 

Religious Affairs about nindependet “Islamic Religious Instruction” 

which is carried out in some selected schools. 

We tried to classify the descriptive views about this religious 

instruction in accordance with the results of the polls, observations and 

interviews. 

Anahtar Kelimeler: 

slâm din dersleri  Ana dil dersleri Din görevlisi 

Ö renci    Veli 

ÖZET 

Bu çalı mada; deneme okullarında uygulamaya konulan ba ımsız

“ slâm Din Dersleri” hakkında Almanya’nın Kuzey Ren Westfalen 

_______________________
1  D.E.Ü. lahiyat Fakültesi Din E itimi Anabilim Dalı Ö retim Üyesi 

D.E.Ü. lahiyat Fakültesi Dergisi 
Sayı XVI, zmir 2002, ss.277-306 
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Eyaletinde okula giden bazı Türk çocukları, bunların velileri ve 

buradaki camilerde Diyanet leri Ba kanlı ının resmî görevlisi olarak 

çalı an bazı din görevlilerinden olu an deneklerin görü lerinin tespiti 

amaçlanmı tır. Uygulanan anket sonuçlarına, gözlem ve mülâkatlara 

dayalı olarak deneklerin; böyle bir dersi ihtiyaç olarak görüp 

görmedikleri, bu dersin hangi dille verilmesinin uygun olaca ı, bu 

derslerin camilerdeki din e itimi ve ö retimi faaliyetlerine olumlu veya 

olumsuz etkilerinin olup olmayaca ı, bu dersin kim tarafından

verilmesinin uygun olaca ı ve bu ki ilerin yeti tirilmeleri ile ilgili 

hususlarda görü lerin tespit, tasvir ve tasnifine çalı ılmı , bulgular 

de erlendirilerek çalı manın sonunda bazı öneriler sunulmu tur. 

A. PROBLEM DURUMU

1960’lı yılların ba larında  çalı mak ve kısa sürede para biriktirip 
dönmek gibi ekonomik amaçlarla Almanya’ya i çi olarak gitmeye ba layan 
Türkler, çe itli nedenlerle bu isteklerini bir türlü gerçekle tirememi ler,
nihayetinde ço unlu u bu ülkede kalıcı bir hayat tarzını seçerek ailelerini de 
yanlarına almı lardır. Almanya’da bu kalı ın uzaması ve bir kısmının
zamanla Alman vatanda lı ına geçmesi, bir takım problemleri de 
beraberinde getirmi tir. Bir kısmı aslında daha önceleri de var olan, fakat 
geçici oldukları dü ünülerek anlık çözümler aranan veya geçi tirilen bu 
problemler her iki tarafı da oldukça me gul etmi  ve etmektedir. Konut 
problemi, dil problemi ve ana dil yetersizli i, i  ve meslek problemi, e itim 
problemi ve uyum problemi olarak kısaca özetlenebilecek olan Türklerin 
kar ıla tı ı bu problemler, di er Avrupa ülkelerinde oldu u gibi Almanya’da 
da görülebilmektedir.2 Ailelerini kültürü, dili, dini tamamen farklı bir ülkeye 
getiren bu insanlar zamanla, çocuklarının kimliklerini kaybetmeden içinde 
ya adıkları toplumda varlıklarını nasıl sürdürebilecekleri sorusuyla da kar ı
kar ıya kalmı lardır.

_______________________
2  Cemal Tosun, Din ve Kimlik, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Ankara, 1993, s. 2-7. 
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Kar ıla ılan bu sorunun cevabı olarak öncelikle cami dernekleri 
eklinde bir yapılanma ortaya çıkmı , Türk çocuklarının din e itimi ve 

ö retimi, genellikle kendileri de bu konuda oldukça bilgisiz olan ailelerine 
ve onlar kanalıyla da camilerdeki din görevlilerine bırakılmı tır. Çe itli dinî 
gruplar tarafından kurulmu  olan bu camilerde görev yapan din 
görevlilerinin ço unun, çocuk e itimi konusunda yeterli bilgilerinin olmayı ı
ve bu konuda uzmanla mı  ki ilerin yeti tirilerek camilerde 
görevlendirilememi  olması da farklı bir toplumda ya amak ve çocuklarını
yeti tirmek zorunda olan velilerin, onlara yeterli din e itimi verme 
imkânlarını oldukça azaltmı tır. Zamanla konu Türk devletinin ilgilendi i bir 
alan haline gelmi , dinî grupların etkisini azaltmak ve do ru bilgilendirmeyi 
sa lamak maksadıyla bazı camilerde Türkiye’den gönderilen resmi din 
görevlisi istihdam edilmesi yoluna gidilmi tir. Fakat camilerde çocuk ve 
gençlere verilen din e itiminin bilimsel dayanaktan yoksun olması ve 
ço ulcu topluma uyumu kolayla tırmaya yönelik bir programın
geli tirilememesi nedeniyle, bu kurumlarda verilen din e itiminin gücünün 
sınırlı kaldı ı söylenebilir. Cami derneklerinin bir çatı altında toplanma 
çalı malarının bir türlü ba arılamaması da bir di er olumsuzluk olarak 
görünmektedir. Belirtilen bu sebepler nedeniyle ortaya çıkan bu olumsuz 
tablo aynı zamanda Alman tarafının camilerde yapılan faaliyetlere ku kuyla 
bakmaları ve çe itli ele tiriler yöneltmeleri sonucunu do urmaktadır.3

Almanya’da ya ayan Müslüman çocuklarının ve özellikle Türk 
çocuklarının din e itimi problemini çözmek amacıyla bir taraftan da ana dil 
dersleri içerisinde din dersi verilmesinin yolları aranmı , Türk nüfusunun 
yo un olarak bulundu u Kuzey Ren Westfalen, Bavyera ve Baden-
Wüttenberg eyaletlerinde bazı çalı malar yapılmı tır.4 Ailelerin kendi 

_______________________
3  Cami kurslarına yöneltilen ele tiriler için bkz: C. Tosun, age, s. 10-13; N. Ya ar A ıko lu,

Almanya’da Temel E itimdeki Türk Çocuklarının Din E itimi, Türkiye Diyanet Vakfı
Yayınları, Ankara, 1993, s. 42-43; H. Alacacıo lu, age, s. 18. 

4  Konu ile ilgili bazı çalı malar için bkz: N. Y. A ıko lu, age; Klaus Gebauer, “ slamischer 
Religionsunterricht an deutschen Schulen- Arbeit an einem Curriculum in Nordrhein-
Westfalen”, Kulturbegegnung in Schule und Studium, Verlag Rissen, Hamburg, 1983, s. 
191-208; Gudrun Sräga, “Almanya’da slâm Din Dersleri Konusundaki Tartı malar”, 
Türkiye ve Almanya’da slâm Din dersi Tartı maları- slâm Din Dersi çin Çerçeve ve 
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inançları hakkında çocuklarına yeterli bilgileri verebilecek düzeyde 
olmaması konunun önemini daha da artırmaktadır. Çünkü çocukların kendi 
dinleri hakkında do ru bilgi sahibi olmaları için kendi inanç ve geleneklerini 
ö renmeleri gerekmektedir. Kendi inançlarına güvenen ve onlar hakkında
yeterli bilgiye sahip olan kimse kendi diniyle ilgili yanlı , tek yönlü ve 
ho görüden uzak yorumlara katılmaz. Ayrıca kendi dinini iyi ö renen ve 
ba ka din ve kültürlerden insanlarla birlikte ya amak durumunda olan bu 
ki i, böylece onların inançlarını da tanıyarak, kar ılıklı anlayı  ve i birli i
için çaba harcamaya hazır hale de gelebilir.5

Eyalet E itim Bakanlı ı bilgilerine göre6 teorik olarak, mevcut 
durumda Almanya’nın Kuzey Ren Westfalen Eyaletin’de bütün okul 
çe itlerinde birinci sınıftan onuncu sınıfa kadar olan ana dil (Türkçe, Arapça 
ve Bosnaca ve bakanlı ın onayı ile kabul edilebilecek olan di er bazı diller) 
derslerinde ö renciler, slâm din derslerine katılabilir. Bu durum, Alman ve 
Eyalet anayasalarının inancını açıklama ve ö retim konusu yapabilme
özgürlü ünün gere i olarak sa lanmı tır. Bu derslere ba vuru serbesttir, 
ancak kayıt yaptırdıktan sonra yıl boyu devam mecburiyeti bulunmaktadır.
Buna göre haftada be  ders olarak planlanan ana dil derslerinin iki saati din 
ö retimi için kullanılacaktır.

Bu maddeyle ilgili olarak düzenlenen bakanlık yazısına göre ana dil 
dersleri içerisinde yer alan din ö retiminin amacı, Almanya’daki Müslüman 
ö rencilerin kendi tarih, ahlâk ve dinlerine arabuluculuk etmek; Hıristiyan 
kültürü a ırlıklı seküler bir ülkede ya amalarına yardım etmek; e it haklara 
sahip farklı dinlere mensup insanlar arasında iyi bir birlikte ya am, barı  ve 

__________________________
Deneyimler Sempozyumu Bildirileri – 26 Kasım 1999” Düzenleyenler: Konrad Adenaure 
Vakfı-Cumhuriyet Üniversitesi lâhiyat Fakültesi, (Editörler: Hasan Co kun, M. Zeki 
Aydın, Lars Peter Schmidt, Helga Schwenk), Ankara, 2000, s. 41-51.

5  Johannes Lähnemann, “Grundsätze interreligiöser Erziehung im Kontext 
konfessionsbezogenen Religionsunterricht”, Din Ö retiminde Yeni Yöntem Arayı ları
Uluslararası Sempozyumu (28-30 Mart 2001- stanbul)’na sunulan tebli i metninden 
alınmı tır.

6  Magazin für Schule und Bildung in NRW, Vierter Jahrgang, Nr.2, 1999, 
(www.mswf.nrw.de). 
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kar ılıklı haklara saygının olu ması için hizmet sunmaktır. Fakat ana dil 
derslerinde  teorik olarak dinî bilgiler edinme imkânı bulunmasına ra men, 
bazı veliler daha sonra üzerinde durulacak olan çe itli sebeplerle çocuklarını
bu derslere göndermek istememektedir. 

Ana dil dersleri içerisindeki çözüm arayı ları ile birlikte, di er
Müslüman çocukların ve aynı zamanda Almanya’daki tüm çocukların din 
e itimi konusunda ortak bir yol bulabilmek için bazı yeni modeller ortaya 
konulmaya çalı ılmaktadır. Teoloji, din e itimi bilimi ve okul pedagojisi 
açısından bir çok problemi ortaya çıkarması muhtemel olan bu modelleri üç 
ba lık altında vermek mümkündür: 

“Herkes için dinler arası din dersi” anlamında kullanılan Hamburg 
modeli, 

“Dersler grubu içerisinde ba ımsız dersler” olarak dü ünülen Alman 
Protestan Kilisesinin Modeli, 

“Ya am Biçimi – Etik/Ahlâk – Din Bilgisi” eklinde dü ünülen
Brandenburg modeli7

_______________________
7  Modeller ve dinler arası din ö retimi ile ilgili daha geni i bilgi için bkz: Harry Noormann, 

“Almanya’da Hristiyan Din Dersinin Hukuksal Çerçeve Ko ulları ve slâm Din Dersi çin
Olası Modeller”, Türkiye ve Almanya’da slâm Din Dersi Tartı maları- slâm Din Dersi 
çin Çerçeve ve Deneyimler Sempozyumu Bildirileri – 26 Kasım 1999” Düzenleyenler: 

Konrad Adenaure Vakfı-Cumhuriyet Üniversitesi lâhiyat Fakültesi, (Editörler: Hasan 
Co kun, M. Zeki Aydın, Lars Peter Schmidt, Helga Schwenk), Ankara, 2000, s. 10-40; 
Johannes Lähnemann, agt; Reinhold Mokrosch, “Luther oder Papst? Protestantischer, 
katholischer oder konfessionell-kooprativer (ökümenischer) Religionsunterricht? 
Überlegungen aus deutscher Sicht?” Din Ö retiminde Yeni Yöntem Arayı ları
Uluslararası Sempozyumu (28-30 Mart 2001- stanbul)’na sunulan tebli i metni; Raimund 
Hoenen, “Probleme des konfessionellen Religionsunterrichts und der Fächergruppe 
Religion/Ethik in den östlichen Bundesländern Deutschlands”, Din Ö retiminde Yeni 
Yöntem Arayı ları Uluslararası Sempozyumu (28-30 Mart 2001- stanbul)’na sunulan 
tebli i metni; Reinhard Kirste, “Die religiöse plurale Situation in Deutschlend und 
folgerungen für nterreligiöses Lernen in der Schule”, Din Ö retiminde Yeni Yöntem 
Arayı ları Uluslararası Sempozyumu (28-30 Mart 2001- stanbul)’na sunulan tebli i metni; 
Evangelische Kirche in Deutschland, “Religionsunterricht für muslimische Schülerinnen 
und Schuler-eine Stellungnahme des Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in 
Deutschland”, Hannover, 1999. 
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Problemin çözümüne katkıda bulunabilecek üçüncü bir yol olarak 
okullarda ba ımsız ders saatlerinde verilecek olan “ slâm Din Dersleri” 
gündeme gelmi tir. Anayasal bir hak olan bu konuda son yıllarda yukarıda
da temas edilen yo un çalı malara giri ildi i görülmektedir.  

Bu eyalette ana dil dersleri içerisinde verilmek üzere planlanan slâm 
derslerinin yanı sıra, ba ımsız bir ders olarak slâm din dersi uygulamasına
1999/2000 ö retim yılından itibaren, her ilde iki ilkokul (Grundschule) ve 
iki ortaokul (Hauptschule, Realschule, Gymnasium ve Gesamptschule’nin 
birinci devresi) ile eyalet çapında e itimi güç çocuklar için açılmı  olan iki 
okulun (Sonderschule) ilk sınıflarında deneme mahiyetinde geçilmesi 
planlanmı tır. Bu pilot uygulamayla, bir taraftan slâm din derslerinin okul 
programlarında ba ımsız bir bran  olarak hangi artlar altında nasıl
özümsenebilece i denenirken, di er taraftan dersin içeri i ve uygulamanın
geni letilmesi hakkında eyaletin avantaj ve dezavantajlarının görülmesi 
hedeflenmi tir.

Haftada iki ders saati olarak planlanan ba ımsız slâm din dersine 
katılmak için yapılan ba vurudan sonra devam etmek zorunludur. 
Ö rencilerin sınıf geçmeleri ile ilgili kurallar, devam edilen okul çe idi ve 
kademesindeki Hıristiyan din dersi ö retimi için uygulananlar gibidir ve bu 
ders için en az on iki ki ilik bir ö renci grubunun olu ması art
ko ulmaktadır.8

Bu çalı mada; deneme okullarında uygulamaya konulan ba ımsız
“ slâm Din Dersleri” hakkında Almanya’nın Kuzey Ren Westfalen 
Eyaletinde okula giden bazı Türk çocukları, bunların velileri ve buradaki 
camilerde Diyanet leri Ba kanlı ının resmî görevlisi olarak çalı an bazı din 
görevlilerinden olu an deneklerin görü lerinin tespiti amaçlanmı tır.

Ara tırmaya katılan deneklerin, daha çok Diyanet Türk slâm Birli i
(D T B) bünyesinde yer alan derneklerin din görevlileri, bu derneklerin 
üyeleri ve onların çocukları ile sınırlı olması, bir bakıma ortaya çıkan

_______________________
8  Magazin für Schule und Bildung in NRW, Vierter Jahrgang, Nr.2, 1999, 

(www.mswf.nrw.de). 



“ SLÂM D N DERSLER ” HAKKINDA GÖRÜ LER (KUZEY REN-WESTFALEN ÖRNE )

285

kanaatlerin genel de il, izafî bir mahiyet ta ıması anlamına gelmektedir. 
Fakat elde edilen sonuçlar, en azından söz konusu eyalette halen deneme 
a amasında olan “ slâm Din Dersleri” konusunda bu kesimin neler 
dü ündü ü hakkında bilgi vermesi, bu konu ile ilgili olarak yapılabilecek
di er çalı malara ı ık tutması ve bazı aksaklıkların görülebilmesi 
bakımından önemli kabul edilebilir. 

B. METODOLOJ

Uygulamalı bir ara tırma olan bu çalı mada, betimleme (survey) 
yöntemi kullanılmı , uygulanan anket sonuçlarına, gözlem ve mülâkatlara 
dayalı olarak deneklerin; böyle bir dersi ihtiyaç olarak görüp görmedikleri, 
bu dersin hangi dille verilmesinin uygun olaca ı, bu derslerin camilerdeki 
din e itimi ve ö retimi faaliyetlerine olumlu veya olumsuz etkilerinin olup 
olmayaca ı, bu dersin kim tarafından  verilmesinin uygun olaca ı ve bu 
ki ilerin yeti tirilmeleri ile ilgili hususlarda görü lerin tespit, tasvir ve 
tasnifine çalı ılmı tır. Elde edilen bulgular de erlendirilerek çalı manın
sonunda bazı öneriler sunulmu tur.

C. BULGULAR ve YORUMLAR 
I. Denekler Hakkında Bilgi 

1999  yılı  sonu  istatistiklerine  göre,   Almanya’da ya ayan  
7.336.000 yabancının 2.045.000’i Kuzey Ren Westfalen eyaletinde 
bulunmaktadır.9  1998 rakamlarına göre ise bu yabancıların 2.816.489’unun, 
nüfusunun ço unlu u Müslüman olan ülkelerden geldikleri, buna ilâve 
olarak tahmini bir sayıyla yakla ık 100.000 Alman ve Alman vatanda lı ına
geçen 315.000 Müslüman ülke kaynaklılarla birlikte (Alman vatanda lı ına
geçen Türklerin sayısı yakla ık 235.000’dir.) toplam Müslüman nüfusunun 

_______________________
9  Das Ministeriums für Schule und Weiterbildung,Wissenschaft und Forschung in NRW,  

(www.mswf.nrw.de), (Alındı ı Kaynak: Statiken für Deutscshland, Stand: 31.12.1999). 
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3.213.489 oldu u kabul edilmektedir. Türkiye’den bu ülkeye gelenlerin 
sayısı ise resmi rakamlara göre 2.110.223’tür.10

1996 istatistiklerine göre, Almanya’da ya ayan toplam 780.000 
Müslüman çocuk ve gencin 551.530’u 16 ya  grubunun altındadır ve 1991-
1992 ö retim yılında Kuzey Ren Westfalen’de okula giden toplam 
1.967.597 ö rencinin 170.254’ü (%8.6) Müslümandır.11 Konu ile ilgili 1996 
yılına ait ba ka bir kaynakta da, bu eyalette yakla ık 185.000 Müslüman 
çocuk ve gencin okula devam etti i belirtilmektedir.12 Ara tırmanın evreni 
ile ilgili bu özet bilgilerden sonra örneklemi olu turan denekler konusundaki 
bilgilere geçebiliriz. 

Kuzey Ren Westfalen eyaletinde uygulamaya konulan slâm Din 
Dersleri konusunda görü lerine ba vurdu umuz denekler, daha önce de 
belirtildi i gibi ö renciler, veliler ve din görevlilerinden olu maktadır.
Ara tırmamıza 23 ö renci, 38 veli ve 22 din görevlisi olmak üzere toplam 83 
denek katılmı tır. Bir ba ka ekilde ifade edilecek olursa, deneklerin 
%27.7’si ö rencilerden, %45.8’i velilerden ve %26.5’i de din 
görevlilerinden olu maktadır (bkz. Tablo 1). 

Özellikle slâm din dersine katılmak durumunda olan ö renciler
hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi verilmesi, bu grubun çe itli özellikleri 
itibariyle daha yakından tanınmasına yardımcı olabilir. Ö rencilerin 6’sı
(%26.1) kız, 17’si (%73.9) erkek (Tablo 2); 6’sı (%26.1)10-12, 11’i (%47.8) 
13-15, 3’ü (%13) 16-20 ya ları arasında ve bunların dı ında kalan  3’ü 
(%13) de 21 ve üzerindeki ya lardadır (Tablo 3). 2’si (%8.7) ilkokula, 9’u 
(%39.1) temel okula (orta okul), 4’ü (%17.4) meslek okulu da denilebilecek 
okullara (Realschule), 2’si (%8.7) liseye (Gymnasium), 1’i (%4.3) 
üniversiteye devam etmekte olan ö rencilerin 3’ü (%13) de meslek e itimi 

_______________________
10  “Zentralrat der Muslime in Deutschland”, (www.islam.de), (Alındı ı Kaynak: Statistische 

Bundesamt, Wiesbaden/Zentrum für Türkeistudien, Essen, Stand: 31.12.1998). 
11  Hasan Alacacıo lu, Außerschulischer Religionsunterricht für müslemische Kinder und 

Jugendliche türkischer Nationalität in NRW: Eine empirische Studie zu Koranschulen in 
türkisch-islamischen Gemeinden, LIT Verlag, Münster, 1998, s. 17. 

12  (Katholische) Kirchenzeitung Köln, (www.islam.de ), 20. Dezember 1996, s. 2. 
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yapmaktadır (Tablo 4). Anketin uygulandı ı sırada halen okula devam 
etmekte olanlar (7 ki i, %30.4) ile bitirmi  olanlardan (3 ki i, %13) toplam 
10 (%43.5) ö renci Türkçe derslerine devam etmi , 13 ö renci de (%56.5) 
bu derslere katılmamı tır ( Tablo 5). 

Bu eyalette okullara devam eden Türk ö renci sayısı di erlerine göre 
yüksek olmasına ra men Türkçe derslerine devam edenlerin sayısının dü ük
oldu u gözlenmektedir. Bunun bazı sebepleri arasında; yıllar geçtikçe artık
Almanya’da kalıcı oldu unu ve Türkiye’ye dönme ihtimalinin gittikçe 
zayıfladı ını fark eden bir kısım velilerin, ileride çocukları için sadece tatil 
ülkesi haline gelece ini tahmin ettikleri ülkelerinin dilinin ö renilmesini pek 
gerekli görmemeleri sayılabilir. Ayrıca bazı velilerin, iki dili birlikte 
ö renmenin çocukları için bir zorluk olu turdu unu dü ünüp onları bu derse 
göndermeyerek, okullarda ba arılı olmanın ön artının Almanca’yı iyi 
bilmek oldu una inandıklarından evlerinde de sürekli Almanca konu maları
bu derse katılımı olumsuz yönde etkilemi  olabilir. Bunların yanı sıra bu 
derslerin genellikle program dı ı ve bazen ba ka bir okulda veriliyor olu u
da önemli bir sebep olarak zikredilebilir. 

Bu konuda son olarak üzerinde durulması gereken husus, genellikle 
cami cemaati olarak nitelendirebilecek olan kesimin görü leridir. Bu grupta 
yer alanların görü leri, daha çok Türkçe dersi ö retmenlerinin ahıslarına
yönelik ele tiri ve itirazlarla ekillenmektedir. Bu görü ün olu masında,
Kuzey Ren Westfalen eyaletinde görev yapan Türkçe dersi ö retmenlerinin 
di er eyaletlerden farklı olarak, bu eyalet tarafından görevlendirilmi  ve 
genellikle din dersi bran  ö retmeni olmayı ları önemli rol oynamaktadır.
Velilerin, bu eyaletteki Türkçe ö retmenlerinin Türkiye’nin görü üne
ba vurulmadan atanmı  olmaları ve bir kısmının da dinle pek ilgisi olmayan 
kimseler olarak görülmesi nedeniyle onlara güvenmedikleri anla ılmaktadır.
ddia eklinde de olsa böyle bir anlayı ın olmasının, yukarıdaki sebeplerle 

birlikte dü ünüldü ünde Türkçe derslerine katılımı olumsuz yönde 
etkiledi ini söylemek mümkündür. A a ıda yer alan ifadeler bu konudaki 
dü üncelere açıklık getirmesi bakımından dikkate de erdir:

“Burada görev yapan Türkçe ö retmenlerinin Türkiye ile ba lantılı

olarak çalı maları gerekir. Türkçe e itiminin Almanya’daki okullarda 

çok az oldu unu dü ünüyorum. Türkçe ö retmenlerinin sayısı daha da 
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artırılmalı, çünkü maalesef sayıları gittikçe azalıyor. Hükümetimizin 

bu konulara daha fazla ehemmiyet vermelerini istiyorum.”  

“Okullarda din dersi diye haftada iki-üç saatlik dersi Türk 

ö retmenleri veriyor. Benim bu ö retmenlerle diyalogum  çok iyi. yi

insanlar. Ancak dinî bilgileri yok ki! Birisi iyi bir insan olabilir, ancak 

verdi i dersin uzmanı olmalı. Hatta bazı ö retmenler din dersinde, 

“oruç tutmayın!” diyorlarmı . Bizim çevremizde ükür böyle ö retmen

yok. Ama bunu hep duyuyoruz. Adam Türkiye’den kaçmı , buralarda 

sı ınmacı olmu , komünist-dinsiz. Burada ö retmen olmu .

(Türkiye’de de ö retmenmi .) Bu ki i din dersi veriyor. Bu ki i zaten 

dine kar ı, devlete kar ı.”

Ana dil dersleri ile ilgili bu olumsuzluk bir taraftan velilerin, 
çocuklarının e itimleri konusunda camilere yönelmeleri, alternatif yollar 
deneyerek Türkçe ve din e itimi ihtiyaçlarını bir ekilde gidermeye 
çalı maları sonucunu do ururken, di er taraftan bu durum Almanları,
kendilerinin kontrollerinin dı ında geli en ve didaktik yönden eksiklikleri 
bulunan bu kursların yerine, okul e itiminin ön planda oldu u bir yakla ım
biçimi ortaya konulması hususunda çalı malar yapmaya zorlamı tır.

II. “ slâm Din Dersleri” Konusundaki Görü ler ve 
De erlendirilmesi

1. slâm Din Derslerinde Kullanılacak Dil ve Ö retmen
Problemi

Daha önce de belirtildi i gibi, Müslümanların  din e itimi ihtiyacını
kar ılamak üzere, eyaletlere göre verili  biçimi farklılıklar gösterse de, 
bugün Almanya’da iki tür din dersi verilmektedir. Biri seksenli yıllardan
itibaren ana dil dersleri içerisinde verilmeye çalı ılan din dersleri, di eri de 
son yıllarda Kuzey Ren Westfalen eyaletinde deneme mahiyetinde 
uygulamaya konulan “Almanca slâm Din Dersleri” dir.  

Ana dil dersleri içinde verilmeye çalı ılan din dersinin, Türkçe 
derslerine daha önce sözü edilen sebepler yüzünden katılımın azlı ı
nedeniyle istenilen verimi saylayabildi ini söylemek zordur. Ayrıca din 
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dersi bran  ö retmeni olmayan, fakat çe itli zamanlarda aldıkları kurslarla 
Alman tarafınca yeti tirilmeye çalı ılan bu ö retmenlerin ba arılı oldu unu
söylemek de zordur. Yapılan ara tırmalarda ço unun ö retmen lisesi 
mezunu oldu u belirlenen bu ö retmenlerden, elbette muhteva ve metot 
açısından yabancı oldukları bir alanda üstün ba arılar beklenmesi do ru
de ildir.

Bir taraftan ana dil derslerinde beklenenin elde edilemedi inin
görülmesi ve bunun neticesinde kontrolsüz denilebilecek bir biçimde cami 
kurslarının geli mesi, di er taraftan Almanya’da ya ayan yabancıların
sadece Türklerden ibaret olmadı ının çe itli platformlarda Almanlar ve di er
Müslümanlarca dile getirilmi  olması, ana dil derslerinden ba ımsız bir din 
dersinin programa alınması fikrini ortaya çıkarmı tır. Çünkü bir kaç dilin 
dı ında ana dil dersi ve din dersi yapmak imkânı bulunmamaktadır.

Hedefi ve içeri i itibariyle ana dil dersi kapsamındaki din bilgisi dersi 
ile aynı olan ba ımsız slâm din derslerinin, bu ülkede ya ayan Müslüman 
çocuk ve gençlerin kimliklerini korumalarına; içinde ya adı ı toplumun 
di er üyeleriyle birlikte ya ama ve ho görülü olma bilinciyle yeti melerine 
katkı sa layaca ı açıktır. Bu ders aynı zamanda Almanca verilmesi 
sa lanarak, bir anlamda kontrolsüz bir ekilde yapılan din e itimi ve 
ö retiminin Alman tarafının bilgisi dahilinde yapılmasını da temin edecektir. 
Bu konuda Alman tarafının oldukça hassas oldu u, cami kurslarına, uyumu 
güçle tirdikleri eklinde yönelttikleri ele tirilerden de anla ılmaktadır.

Daha önce Almanya’da ya ayan Müslümanların sayıları ile ilgili 
olarak verilen rakamlar, bir yazarın ifadesiyle “artık bir Avrupa birli inin
slâmî renkler olmaksızın dü ünülemeyece ini; ve batıda ya ayan 

Müslümanların da renklerinin sadece kendilerine hasredilemeyece ini
bildiklerini göstermektedir.”13 Bu ülkede ya ayan Müslümanların
ço unlu unun Türkiye kökenli oldukları dü ünülecek olursa, bu büyük 
grubun mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. Bu durumda kendilerini 
ilgilendiren bir konuda, yani slâm din dersleri konusunda gerçekle tirilecek,

_______________________
13  H. Alacacıo lu, age, s. 17. 
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ortaya konulacak uygulamada onların da fikirlerini almak kaçınılmaz 
olmaktadır.

Acaba ö renciler, veliler ve din görevlileri uygulamaya konulan bu 
dersin hangi dilde verilmesini istemekte ve ö retmenlerin kimlerden 
olu ması gerekti i konusunda ne dü ünmektedirler? Bu konuda görü lerine
ba  vurdu umuz deneklerin ço unlu unun (%80.8) bu dersin Türkçe 
verilmesi taraftarı oldukları anla ılmaktadır (bkz. Tablo 6). Ö renci ve din 
görevlilerinde bu oran velilere göre biraz daha dü mekle birlikte görü ler
arasında anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.

Burada akla gelen soru, ana dil dersleri içerisinde bu yönde bir ders 
alma imkânı bulunmasına ra men, niçin hala Türkçe konusunda ısrar
edilmekte oldu udur. Bunun ilk akla gelen sebepleri olarak,  daha önce de 
ifade edildi i gibi, Türkçe dersine velilerin beklenen ilgiyi göstermemesi, 
ö retmenlerin sayıca yetersizli i, söz konusu ders saatlerinin teorik olarak 
iki saatinin din dersine ayrılması mümkün görünürken, uygulamada bu 
dersin iki saat Türkçe dersi olarak bile i lenememi  olması gösterilebilir. 

Aslında yine teorik olarak, hem ana dil dersleri içinde Türkçe, hem de 
ba ımsız slâm dersleri içinde Almanca olarak bu dersleri daha fazla alma 
imkânı bulunmakta iken, her ikisinin de Türkçe olmasını istemenin akla 
gelebilecek ba ka sebepleri de bulunmaktadır. Kanaatimizce uygulamaya 
konulacak ders konusunda tıpkı Almanların cami kursları konusundaki 
olumsuz dü üncelerine  benzer ekilde, Almanca olacak bu derse kar ı
Türklerde de olumsuz bir yakla ım söz konusudur. Daha do rusu taraflar bu 
konuda birbirlerine güvenememektedir. Liseyi bitirmi  bir gencin, kendisine 
bu dersin niçin Türkçe olmasını istedi ini sordu umuzda verdi i cevap, bu 
durumu açıkça ortaya koymaktadır:

“E er bu dersi Almanca verirseniz, kimin verece i ve bu derslerde ne 

söyleyece i, dinimizi gerçekten do ru bir ekilde anlatıp

anlatmayaca ı üphelidir. Her ne kadar Almanca olmasının, Almanca 

konu an di er insanların da dinimizden haberdar olmasını sa lamaya 

ve bazı dinî kavramların Almancalarının ö renilmesine katkısı olsa 

da...”
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Bu ifadeler tıpkı Alman tarafının cami kursları hakkında
dü ündüklerine benzer bir yakla ımı ortaya koymaktadır. slâm din 
derslerinin dili ve ö retmenleri konusundaki dü üncelere açıklık
kazandırmak ve bu konudaki gerekçeleri görmek bakımından, deneklerin 
kendi ifadelerinden tasnif etti imiz bazılarını vermek yararlı olabilir: 

a. Dersin Türkçe Verilmesini steyenlerin Gerekçeleri 

(1) Ö rencilerin Gerekçeleri 

“Tabii gönlüm Almanlar için Almanca olsun ister, fakat böyle bir ki i

nereden bulunur?” (21 ya , erkek) 

“Türkçe olursa daha iyi anla ılaca ını dü ünüyorum.” (14 ya , erkek, 

kız) 

“Okullarda verilecek olan slâm derslerinin bizlere yararlı

olmayaca ından kesinlikle eminim. Çünkü okullarda bu ders verilirse 

camilerde slâm dersleri kalkabilir. E er dersler Almanlar tarafından

verilirse slâm dini yanlı  anlatılabilir. Cami hocaları tarafından

verilecek olursa pürüz çıkmaz dü üncesindeyim.” (14 ya , erkek) 

“ slâm dini ile ilgili kavramlar Almanca anlatılamaz. Türkçe 

oldu unda ö retmen ve ö rencilere kolaylık sa lanmı  olur.” (17 ya ,

erkek) 

“Türkçe’yi daha iyi anlıyorum.” (11 ve 14 ya , erkek) 

“Gençler böylece Türkçelerini geli tirebilir.” (15 ya , erkek) 

“Biz Türk’üz! Türkçe olursa daha iyi anlarız.” (12 ve 13 ya , erkek) 

“Almanya’da ya ayan çocuklar zaten Almanca ile iç içedirler. slâmî

konuları ana dilimizle ö renmeleri daha do ru olur.” (16 ya , erkek)  

“Karde imle Türkiye’den geleli henüz bir yıl oluyor. Bu nedenle iyi 

Almanca bilemiyorum.” (13 ya , erkek)

(2) Velilerin Gerekçeleri 
“Ana dil ile alınan e itimin daha çok yararlı oldu una inanıyorum.”
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“Çocuklarımız,  ancak bu sayede “ana dillerini” do ru olarak yazıp,

konu abilirler.” 

“Ana dilleri Türkçe oldu u için.” (4 ki i) 

“Çocukların ana dillerini ö renecekleri fazla bir imkân ve mekân yok 

zaten.”

“Okullarda haftada be  saate kadar ana dil dersi verilmesi imkânı

bulunmasına ra men, bu ço unlukla bir kaç saat 

gerçekle tirilebilmektedir. E er Almanca din dersi verilirse Türkçe 

ortadan kalkacaktır. Ayrıca bu dersi Almanca verebilecek eleman da 

çok azdır.”

“ slâm dini, hem Türklük hem de Türk dili ile kayna mı  gibidir. Dinî 

e itimin Almanca verilmesinin fayda de il, zarar verece i

inancındayım. Ba ka sakıncalarının olaca ını da tahmin ediyorum.” 

“Türkçe anlatılması daha kolay olacaktır.” (2 ki i) 

“Ö renci kimli ini unutmamı  olur.” 

“Biz Türk’üz!” 

“Her ö renci Almanca’yı tam bilemeyebilir.”

“Dilini kaybeden Müslüman bir Türk gencinin kendini muhafaza 

edebilece ine pek inanmıyorum.”

“Duygular Türkçe daha iyi anlatılabilir ve hissedilebilir.” 

“Yeterince Almanca biliyorlar, bu nedenle Türkçe’yi unutmamaları

için Türkçe olmalı. Öyle ki, Türkçe olan bu anket sorularını bile 

cevaplamakta güçlük çekiyorlar.” 

“Kur’an’ı Türkçe’ye çevirdi imiz halde bile anlayamıyoruz.

Almanca’ya çevrildi inde daha çok kaybın olaca ını zannediyorum.” 

“Çocuklar iyi Almanca bilmiyorlar.” 

“Almanca olursa çocuklar din ile bu dili iyi bilmeden kar ıla mı

olacaklar.” 
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“Burada yeti en gençler bile Almanca’yı iyi bilmiyorlar. Dinî bilgileri 

ve namaz gibi uygulamalı bir ibadeti hangi hoca Almanca anlatacak 

ve hangi çocuk Almanca anlayabilecek?”

(3) Din Görevlilerinin Gerekçeleri 
“Din dersini Almanca verebilecek ilâhiyatçıların olmayı ı, Türkçe’nin 

daha fazla kullanılıyor ve çocukların Türkçe yazmak ve konu mak

durumunda olmaları.”

“Çocuklar din dersiyle kar ıla tıklarında bildikleri iyi dil Türkçe ve 

soru soracakları ki i de bu dili biliyor.” 

“Bazı dinî terimler vardır ki, ancak Türkçe ifade edilebilir. Türklerin 

anladı ı slâm anlayı ının bizim dilimizce verilmesi uygun olur.” 

“Din dersine devam edecek ö rencilerin tamamına yakını Türk 

ö rencilerdir.” 

“Dil ile din birbirine ba lı olan eylerdir.”

“Türkçe’yi unutmayıp, istedikleri bilgiyi bu dildeki kaynaklardan 

bulabilir.” (2 ki i) 

“Türkçe kendi öz dilimiz; kimli imizi, kültürümüzü ve millî 

de erlerimizi onunla kavrayabiliriz.” 

“Çocuk dinî konularda gerekli olan bilgilerin ve kelimelerin 

Almanca’sını bilmiyor. Helâl, haram, mubah, mekruh, kaza, kader, 

vacip vs.”

“ nsan ana dili ile daha kolay ö renir.”

“Dinin anla ılması, tatbiki ve ana dilin muhafazası bakımından.”
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b. Bu Dersin Almanca Verilmesini steyenlerin Gerekçeleri 
(1) Ö rencilerin Gerekçeleri
“Almanlarla tarih derslerinde çıkan tartı malar kar ısında kendimizi 

daha iyi savunabilmemiz için.” (16 ya , kız) 

“Almanca’mızı güzelle tirebiliriz.” (14 ya , erkek) 

“Türklerden ba kaları da katılabilir, onların da anlayabilmesi için 

Almanca olması lazım.” (15 ve 22 ya , erkek) 

“Alman çocuklarının da bir eyler ö renmesi lâzım.” (16 ya , erkek)

(2) Velilerin Gerekçeleri 
“Çocuklarımızın ço u Almanca’yı Türkçe’den daha iyi anlıyor  ve 

konu uyor.”

“Almanca olmalıdır, fakat Türk ö retmenler tarafından verilmelidir. 

Çocuklarımız ana dillerini pek iyi bilmedikleri için Almanca olarak 

bazı konuları daha iyi anlayabilirler.”

“Dinimizi ve kültürümüzü anlatmak açısından önemli oldu u için.”

(3) Din Görevlilerinin Gerekçeleri 
“Di er Müslüman çocukların da bu derse girebilmesi için.”  

“Almanca olmalıdır, çünkü ondan her milletten ve dinden insanlar 

istifade imkânı bulabilir ve mutlaka Müslüman ve slâm lâhiyat 

Fakülteleri mezunları tarafından verilmelidir. Türkçe olursa sadece 

Türkler istifade edecektir. slâm bir dünya dinidir, belli bir ırkın dini 

de ildir, geneldir. Almanya’da Almanca herkesin ortak dilidir diye 

dü ünüyorum. Türkçe ana dil dersi olarak mutlaka ayrıca

ö retilmelidir.” 

“Ö renciler Türkçe’yi tamamen anlayamıyorlar. Ayrıca di er

Müslüman çocuklara Türkçe ile din dersi nasıl verilebilir?” 

“Çocuklar Almanca’ya daha hakimler ve bu dildeki kavramlara daha 

a inalar.” 
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“Burada sürekli ya ayacak insanların dinlerini ba kalarına

tanıtmaları ve  kendilerini savunabilmeleri için gerekli olan dinî 

literatür ancak bu yolla ö renilebilir.” 

“Okula giden çocuklarımızın Almanca dil sorunları yok. Dinlerini bu 

dille de ö renebilirler. Ayrıca Almanların da slâm’a ilgi 

duyacaklarını umuyorum.”

fadelere dikkat edilecek olursa bazılarının öne sürdü ü gerekçeler her 
iki tarafta da kullanılırken bazı çeli kili ifadelere de rastlanılmaktadır. Dilin 
önemine dikkat çekilerek öne sürülen ifadelerden, sanki Almanca slâm din 
dersinin uygulamaya konulması ile Türkçe derslerinin i levini yitirece i,
artık dillerini ö renememe gibi bir endi enin bulundu u çıkarılabilir.
Halbuki teorik olarak bu dersin gelmesinin ana dil derslerine herhangi bir 
zararı olmayaca ı gibi, imdiye kadar bu ders içerisinde almaları gereken 
dinî bilgileri ö renme konusunda daha fazla imkâna sahip olmaları söz 
konusu olacaktır. leride uygulamanın nasıl gerçekle ece i konusunda bir 
bilgilerinin olmayı ının görü leri etkiledi i ve bir belirsizli in olu masına
sebep oldu u anla ılmaktadır. Bunun yanı sıra, bu derslerin Türkçe 
olmasının istenmesinin, imdiye kadar ana dil dersleri içerisinde gerçekten 
böyle bir durumun istenilen seviyede söz konusu olmadı ı eklinde bir 
durumu ortaya koydu unu da kabul etmek gerekir.    

Ortaya konulan bu ifadelerde dikkati çeken, en az dil konusu kadar 
önemli ve onun kadar tartı malara konu olan bir di er husus da, bu derslerin 
kimin tarafından verilece idir. Daha önce konuyla ilgili olarak yapılan bir 
ara tırmanın14 bulguları ile paralellik gösterdi ini söyleyebilece imiz 
konuyla ilgili verilere bakılacak olursa, deneklerin farklı dü ündükleri,
yapılan x2 testi sonucuna göre  (p<0.05 düzeyinde) anlamlı bir ili kinin
bulundu u görülecektir (bkz. Tablo 7).

Deneklerin öncelikli olarak tercih etme e iliminde oldukları seçenek, 
bu dersin Türk ve Müslüman din dersi ö retmenleri tarafından Türkçe 

_______________________
14  N. Y. A ıko lu, age, s. 80-81. 
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verilmesidir. Yakla ık deneklerin yarısı (%48.2) bu fikri benimserken, 
ö rencilerin ancak %30.4’ü bu görü tedir. kinci olarak benimsenen seçenek 
ise, bu dersin dinî yüksek ö renim görmü  ve D T B’e ba lı din 
görevlilerince geçici olarak Türkçe verilmesidir. Genel olarak %24.1’i bu 
fikri tercih ederken, ö renciler di erlerinden daha az bir oranda buna 
katılmaktadır (%17.4). Ö rencilerin bu fikre daha az katılmalarının sebebi, 
camilere giderek tanıdıkları bu kimselerin okullardaki ö retmenlerinden 
çe itli bakımlardan farklılıklarının bulundu unu görmeleri olabilir. Do al
olarak, mesleklerinin gere i daha çok yeti kinlere yönelik faaliyetlerde 
bulunan bu kimselerden Alman okullarındaki bir ö retmende gözlenen 
davranı ları beklemek pek do ru olmayacaktır.

Din görevlisi ve velilerden farklı olarak ve onların hiç benimsemiyor 
göründükleri, bu dersin Türk ve Müslüman din dersi ö retmenleri tarafından
Almanca olarak verilmesi fikrine ö rencilerin %26.1’i katılmaktadır.
Yukarıda da belirtildi i gibi, ö rencilerin ancak bundan biraz fazlası (%30.4) 
Türk ve Müslüman din dersi ö retmenleri tarafından Türkçe verilmesi 
fikrine katılmı lardı. Bu verilerin ı ı ında aslında ö rencilerin Almanca din 
dersine, ö retmenleri Türk ve Müslüman olmak kaydıyla pek olumsuz 
bakmadıkları söylenebilir. Yukarıda din dersinin dili konusundaki ö renci
görü lerini dikkate aldı ımızda bunun i aretlerini de görmek mümkündür. 
Aslında onları ve belki di er denekleri önemli ölçüde ilgilendiren konu, ana 
dillerini istenilen düzeyde ö renme imkânını bulamayı ları ve din dersini de 
buna katkı sa layacak bir ders olarak görmeleridir. Ortaya çıkan bu yöneli i,
bir ba ka deyi le bu dersin Türkçe olması yönündeki ısrarları, imdiye kadar 
çe itli okul kademelerinde teorik olarak varlı ı kabul edilen Türkçe ana dil 
derslerinin hedeflerinin istenilen seviyede gerçekle tirilmedi i eklindeki
anlayı ın tezahürü olarak yorumlamak daha do ru olabilir. E er ana dil 
dersinin yeterince yapılabilece i yönünde bazı somut adımlar atılabilirse,
ana dil dersleri içerisinde din bilgisi vermeye gerek kalmayaca ı gibi, 
Almanca verilecek olan slâm din dersinin kabulünün ve kendisinden 
beklenilen hedefleri gerçekle tirmesinin daha da kolayla abilece i
dü ünülebilir.

Deneklerin görü leri arasında dikkati çeken önemli iki nokta daha 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, bu dersin Türkçe veya Almanca da olsa, 
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bu konuda kurs görmü  de olsalar Türkçe ö retmenleri tarafından verilmesi 
fikrini, deneklerin hemen hemen yok denilebilecek kadar az bir kısmının
benimsiyor olmasıdır. kincisi de, slâm’ı iyi bilen ve bu konuda e itim 
görmü  dahi olsa Alman ö retmenler yahut slâm’ı iyi bilen ve bu konuda 
e itim görmü  Müslüman  Alman veya di er Müslüman ülkelerden gelen 
ö retmenler tarafından Almanca verilmesinin yine aynı ekilde
benimsenmemesidir.  

Her ne kadar velilerin çok az da olsa bir kısmı (%10.5) Türkçe 
ö retmenlerinin ana dilde bu dersi vermelerini benimsemekte iseler de, 
ortaya çıkan tablo, daha önce üzerinde durulan sebeplerin olu turdu u
güvensizlik ve ayrıca bu ki ilerin din dersi bran ının ö retmeni olarak 
yeti tirilmemi  olmalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak görünmektedir. 
Yine buna benzer bir güvensizli in, Müslüman dahi olsalar Türkiye dı ından
bir kimsenin bu dersi vermesinin benimsenmemesinde de söz konusu oldu u
söylenebilir.  

“Ba ka” seçene ini i aretleyen bazı ö renci ve velilerin bu konudaki 
tekliflerinden dikkati çeken bir kaçı ise öyledir:

“Hem Almanca’yı hem de Türkçe’yi iyi bilen bir Müslüman 

ö retmenle daha iyi anla ılabilir.” (ö renci) 

“ slâm derslerini Almanya’da din görevlileri verebilir. Türkiye’deki 

din görevlilerine Almanca ö retebiliriz. Alman ö retmenlerinin slâm

dinini do ru ö retece ine inanmıyorum.” (ö renci) 

“Ö retmenlik diploması olan, din e itimi almı , ö retmenler 

tarafından Türkçe verilmesi uygundur. (Bu ö retmenlerin Almanca 

bilmeleri tercih edilir.)” (veli)

Yukarıda ortaya konulanlardan da anla ılabilece i gibi, din dersini 
kimin verece i konusunda kısa ve uzun vadeli bazı tedbirlerin alınması
gerekmektedir. Bu dersin ö retmenlerinin yeti tirilmeleri konusunda uzun 
vadeli bir çözüm önerisi olabilecek olan, ö retmenlerin Almanya’da 
yeti tirilmeleri fikrine veli ve din görevlilerinin olumlu yakla tı ını
söylemek mümkündür. Çünkü slâm din dersi ö retmenlerinin Almanya’da 
ya ayan vatanda larımızın çocuklarının yine bu ülkede açılabilecek olan 
“ slâm lâhiyat Fakülteleri”nde yeti tirilmeleri fikrini benimsemeyenlerin 
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oranı sadece %5.1 olmu tur (bkz. Tablo 8). Di er bir çok Avrupa ülkesine 
benzer ekilde, bugünkü yapısı itibariyle çok kültürlü ve çok dinli bir özellik 
gösteren Almanya’da, bu yapının kaçınılmaz bir sonucu olarak, bu ülkede 
ya amakta olan Müslümanların ve onların içerisinde de önemli bir yekûn 
olu turan Türklerin bu ülkede kalıcı oldukları dü ünülecek olursa, din dersi 
ö retmeni probleminin çözümünde onların da i in içerisinde oldu u ve 
Türkiye’deki lâhiyat Fakültelerinin i birli i ile gerçekle tirilecek bir 
çözümün bulunmasında yarar vardır. Böyle bir fakülte fikri Almanca bilen 
bran  ö retmenlerinin yeti tirilmesini sa lamakla birlikte, aynı zamanda 
a ılması gereken güven sorununu da büyük ölçüde ortadan kaldırabilir.

2. Ö rencilerin Camideki Kursun Yanı Sıra “ slâm Din 
Dersleri”ne Katılma ste i ve Bu Derslerin Cami 
Kurslarına Etkisi Konusundaki Görü ler

Genellikle yurtdı ındaki camilerde hafta sonları ve imkân ölçüsünde de 
bazen hafta içinde çocuk ve gençlere yönelik olarak, onların dinlerine ait bir 
takım ilmihal bilgilerini ö renmelerini ve Kur’an-ı Kerim’i yüzünden 
okumakla birlikte bazı namaz sûre ve dûalarını ezbere okumalarını
hedefleyen kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar bir taraftan din, kültür ve 
alı kanlıklar bakımından farklı ve bu farklılıkların etkisinin her zaman 
hissedildi i bir toplum ortamında ya ayan ve ayrıca genel olarak tüm 
gençli in maruz kaldı ı çe itli olumsuz etkiler altında bulunan Türk 
çocuklarını dinleri hakkında bilgi sahibi yaparak dinî kimliklerinin 
olu umuna katkı sa lamaktadır. Di er taraftan millî özellikler ta ıyan bir 
e itim almalarını sa lamaya yönelik faaliyetlerle de onların dinî ve millî 
kimliklerinin olu umu, geli imi ve korunmasına çalı maktadır. Bunda 
ba arılı olup olunmadı ı üphelidir, fakat bu kursların en azından caminin 
dı ındaki sosyal ve fiziksel çevreden kaynaklanan olumsuzlukların bir 
kısmını önleyebildi i, bir kısmının etkisini azaltabildi i, hiç olmazsa bir 
kısmından da cami çevresinde geçirilen sürede çocuk ve gençleri uzak 
tutulabildi ini belirtmek gerekir.  

Ailede ve camide dinle ilgili olarak ö renilenlerin okulda sürdürülen 
e itim ve ö retimle desteklenmesinin, yeni nesillerin istenilen özellikleri 
kazanmasını kolayla tırarak onların toplumun uyumlu bir üyesi, görevlerini 
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yerine getiren sorumlu bir vatanda  ve iyi bir insan olmasını kolayla tıraca ı
açıktır. Aile ve camide sürdürülen e itim faaliyetinin bu hedefi 
gerçekle tirebilme konusunda ne kadar ba arılı oldu unun tespiti hem zor, 
hem de bizim konumuzun dı ındadır. Fakat bu üçlünün yurtdı ı din e itimi 
ve ö retimi faaliyetlerinde sa ladı ı birliktelik ve uyum ölçüsünde ba arının
do ru orantılı bir ekilde artaca ı da meydandadır.

Ara tırmanın yapıldı ı eyaletteki camilerde sürdürülen kurslara gelen 
ö rencilere sorulan soruya verilen cevaplardan yola çıkarak, onların okulda 
da bu yönde bir faaliyetin yapılmasını arzuladıklarını ve böyle bir imkân 
ortaya çıktı ında da buna katılmayı dü ünebileceklerini söylemek 
mümkündür. Camideki kursların yanı sıra okulda ba ımsız bir ders olarak 
verilmesi dü ünülen slâm din dersine ö rencilerin %82.6’sı (%69.6’sı
tamamen, %13’ü oldukça) katılaca ını söylemekte; ancak %8.7’ si hiç 
katılmamayı, yine %8.7’si de kısmen katılmayı dü ündü ünü ifade 
etmektedir (bkz. Tablo 9). Konuyla ilgili olarak yapılan bir çalı mada, 1981 
yılında bir ara tırmacının, gelecekte düzenli bir ders olarak verildi inde
çocuklarını bu derslere gönderip göndermeyecekleri sorusuna velilerin 
%91.6’sının olumlu bir cevap15 vermi  olması yukarıda verilen ö renci
görü lerini desteklemekte, din derslerine katılma hususunda görü  birli inde
olduklarını ortaya koymaktadır.

slâm din derslerinin cami kurslarını ne yönde etkileyece i
konusundaki görü lerin ne oldu unun belirlenmesinde de yarar 
bulunmaktadır. Çünkü bazı kesimlerde –yukarıda verilen deneklerin 
ifadelerinde görülebilece i gibi- çok az da olsa, bu derslerin, caminin yerine 
geçebilece i, bu derslerde alınan bilgiler yeterli görülerek en azından bir 
kısım gençlerin artık camiye gelmeyece i yahut velilerin çocuklarını
buralara göndermek konusunda eski titizli ini koruyamayaca ı eklinde bir 
takım endi eler de bulunmaktadır. Hatta bu endi elerini zamanla camilere 
ihtiyaç kalmayaca ı ve Türkiye’den din görevlisinin gelmesine gerek 
görülmeyece i eklinde abartarak dile getirenlerin de bulundu u ara tırma 
esnasında yapılan görü meler sırasında tespit edilmi tir.

_______________________
15  N. Y. A ıko lu, age, s. 79. 
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slâm din derslerinin cami kurslarına olumlu katkılarının olup 
olmayaca ı ve ö renci sayısını olumsuz bir ekilde etkileyip etkilemeyece i
konusunda din görevlileri ve velilerin görü leri ö renilerek bu endi elerin
yaygın kanaatler olup olmadı ı da belirlenmeye çalı ılmı tır (bkz. Tablo 10 
ve 11).

Elde edilen bulgulara göre din görevlilerinin %50’si (%13.6 tamamen, 
%36.4 kısmen) bu derslerin kurslarına olumlu katkı yapaca ını, %4.5’i hiç 
katkı sa lamayaca ını, %18.2’si çok az, %27.3’ü de kısmen katkı
sa layabilece ini dü ünmektedir. Ö renci velilerinin ise %47.4’ü (%21.1’i 
tamamen, %26.3’ü oldukça) olumlu katkısının olaca ını, %10.5’i hiç katkı
sa lamayaca ını, %23.7’si çok az, %18.4’ü de kısmen katkı
sa layabilece ini dü ündükleri anla ılmaktadır. Genel olarak verilere 
bakıldı ında bu derslerin cami kurslarına olumlu bir etkisinin olaca ı
beklentisinin hâkim oldu u, bu konuda çok azının olumsuz görü e sahip 
oldu u söylenebilir. Ö renci velilerinin di erlerine göre, bu derslerin cami 
kurslarına daha az katkı sa layaca ını ve aynı zamanda ö renci sayısını
olumsuz yönde etkileyece ini dü ündükleri anla ılmaktadır. Her ne kadar 
yapılan x2 testinde (p> 0.05 düzeyinde) anlamlı bir ili ki bulunamasa da 
böyle bir e ilimin oldu unu söylemek mümkün görünmektedir. Çünkü 
verilere göre din görevlilerinin yarısının böyle bir olumsuzlu un olmadı ını
dü ündükleri; fakat velilerin ancak %18.4’ünün böyle bir ihtimale 
inanmadıkları anla ılmaktadır (bkz. Tablo 11). Bir ba ka ekilde ifade 
edilecek olursa, din görevlilerinin yarısı, ö renci sayısının dü mesi 
konusunda farklı derecelerde de olsa olumsuz bir durumun olaca ını
dü ünürken, velilerin büyük bir ço unlu u (%81.6) az da olsa ö renci
sayısında bir dü menin olaca ını kabul etmektedir.  

Gerçekten böyle bir olumsuzlu un olup olmayaca ı konusunda 
imdiden bir ey söylemek mümkün olmayabilir. Fakat bir kısmı aynı

zamanda cami derneklerinde çe itli görevleri de bulunan velilerin bu 
hassasiyetini anlamak ve bunun nereden kaynaklanmı  olabilece ini ortaya 
koymaya çalı mak gerekmektedir. Aslında camilerde yürütülen din e itimi 
ve ö retimi faaliyetlerini tamamlayabilecek ve bu konuda yeti tirilmi  bran
ö retmenlerince verilecek olan slâm din derslerinin, çe itli nedenlerle 
camiye gelemeyen ve kendilerine ula ılamayan ö rencilerin yeti mesine 
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olumlu katkılar sa lamasının mümkün olma ihtimali de bulunmaktadır.
Çünkü bu durumda olanlar için mensubu bulunulan Müslüman kitle ile 
ileti im ve okulda ö renilenlerin camilerde devamının getirilmesi ihtiyacının
ortaya çıkması ihtimali, camilerin yeni çocuk ve geçlerle tanı ması ve buna 
ba lı olarak sayının artması sonucunu getirebilir.

Bu tür olumsuz dü üncelerin altında, camilerde yürütülen faaliyetlerin 
neticesine pek güvenilmedi ini ve bu faaliyetlerin buraya gelenler için pek 
cazibesinin bulunmadı ını dolaylı olarak da olsa bir kabul edi in yattı ını
söylemek mümkündür. Çünkü bu kurslar yıllardır içinde bulunulan artlar
pek dikkate alınmadan/alınamadan, hedefleri do ru ve gerçekçi bir ekilde
tespit edilmeden, hedefleri gerçekle tirecek bir program ve programa uygun 
e itim ve ö retim ortamı olu turulamadan ve görev yapacak elemanları
yeti tirerek buralarda istihdam edemeden yürütülmektedir. Burada do ru
olan, ö renci sayısının azalaca ı ve nihayetinde camilere ihtiyaç 
hissedilmeyece i korkusuyla okullarda uygulanmak istenen bu derse kar ı
çıkmak de il, uzak bir ihtimal de olsa bu ders olmadan da ortaya çıkabilecek
olan bu durumun sebepleri üzerinde durmak, alınabilecek tedbirler üzerinde 
dü ünerek camileri ve çevresini çocuk ve gençlerin her zaman 
gelebilecekleri bir mekân haline getirmenin yollarını bulmaktır. Konuyla 
ilgili olarak olumsuz dü ünenlerin kendilerine sormaları gereken soru, yurt 
dı ındaki çocuk ve gençlerin kimliklerine sahip çıkarak yeti tirilmeleri 
konusunda imdiye kadar ne kadar ba arılı olundu u ve ba arılı olmak için 
yapılması gerekenlerin ne kadarının yapılabildi idir.

D. SONUÇ ve ÖNER LER

Almanya’nın Kuzey Ren Westfalen eyaletinde deneme mahiyetinde 
uygulamaya konulan ba ımsız slâm din dersi konusunda elde edilen 
verilerden hareketle bazı tespit, tasvir ve tasniflere yer vererek bunlar 
do rultusunda bir takım  de erlendirme ve genellemelere ula mayı
hedefleyen bu ara tırmada a a ıdaki sonuçlara varılmı tır:

Teorik olarak be  ders saati oldu u belirtilen Türkçe ana dil 
derslerinin ve bu dersler içerisinde ana dilde iki saat verilmesi 
dü ünülen slâm dini hakkındaki din derslerinin de, uygulamada 
ço u zaman bu ekilde gerçekle medi i anla ılmaktadır.
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Ö renci velileri, Türkçe ö retmeni olarak görev yapan ki ilerle
ilgili olarak -bir kısmı kesin bilgilere dayanmama ihtimali olmakla 
birlikte- bazılarını ön yargılar olarak da ifade edebilece imiz 
olumsuz dü üncelere sahiptir. Bu dü ünceler ise onların
çocuklarını ana dillerini ve dinlerini ö renme imkânı
bulabilecekleri Türkçe derslerine göndermeme eklinde tezahür 
etmekte, bu derslere katılanların sayıları di er ba ka sebeplerin de 
etkisiyle gittikçe azalmaktadır.

Çocuklarının okullarda dil ve din konusunda yeterli bilgileri 
alamadıklarını dü ünen veliler daha çok, dinî ve millî kimli in
muhafazası için bir sı ınak yeri olarak camiyi ön plana 
çıkarmakta, bu alternatifi kullanmaya e ilim göstermektedir. 

Camilerde düzenlenen kurslar ise, lâhiyat mezunu ve çocuk 
e itimi konusunda formasyonu olan görevliler açısından
dü ünülecek olursa oldukça yetersizdir. Hatta bu kurslar çe itli
bakımlardan da Alman tarafının ele tirilerine maruz kalmaktadır.

Ara tırmaya katılan ö rencilerin büyük bir ço unlu u ba ımsız
bir ders saatinde i lenecek olan slâm derslerine katılmayı
dü ünmektedir. 

Ö renci velisi ve din görevlileri böyle bir dersin genel itibariyle 
camideki kurslara katkı sa layaca ını ve ö renci sayısını
dü ürmek gibi olumsuz bir etkisinin pek fazla olmayaca ını
dü ünürken, ö renci velilerinin bu konuda biraz daha karamsar 
oldukları göze çarpmaktadır.

Ara tırmaya katılan deneklerin ve bunlar arasında da özellikle 
velilerin, slâm din derslerinin daha çok Türkçe olarak verilmesini 
istedikleri anla ılmaktadır. Buna gerekçe olarak da, Türkçe 
derslerinin ve bu ders içerisinde verilmesi mümkün olan din 
dersinin istenilen seviyede olmayı ı, bu derslerin ö retmenlerinin 
din dersi bran  ö retmeni olmayı ları, bazı velilerin bu ki ilere ve 
bu dersi Almanca verme ihtimali bulunan Alman tarafına pek 
güvenemeyi leri ve kültürlerini korumanın ana dillerine sahip 
çıkmakla mümkün olabilece i fikrini benimsemi  olmaları
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gösterilebilir. Fakat dil konusundaki bu ısrarın konuyla ilgili 
alınabilecek tedbirlerle a ılması mümkün görünmektedir. 

Elde edilen bulgulara göre, deneklerin daha çok slâm din dersi 
ö retmeni olarak Türk ve Müslüman din dersi ö retmenlerini ve 
onların da bu dersi Türkçe olarak vermelerini istedikleri 
anla ılmaktadır. A ırlıklı olarak benimsenildi i    söylenilebilecek 
bir di er usul ise, D T B’e ba lı camilerde görev yapan lâhiyat 
Fakültesi mezunu din görevlilerinin bu dersi geçici olarak Türkçe 
vermeleridir. Fakat her iki seçene e de ö rencilerin katılımı daha 
az olmu , onların bu dersi Türk ve Müslüman din dersi 
ö retmenlerinin Almanca vermesi fikrini di erlerine göre daha 
fazla benimsedikleri görülmü tür. Denekler, bu dersin Türkçe 
veya Almanca da olsa, bu konuda kurs görmü  de olsalar Türkçe 
ö retmenleri tarafından verilmesi fikrini ve aynı ekilde
Müslüman olsun veya olmasın Alman ö retmenler tarafından veya 
di er Müslüman ülke kökenli ö retmenler tarafından verilmesi 
fikrini hemen hemen hiç benimsememektedirler. 

Kalıcı bir çözüm önerisi olarak dü ünülebilecek olan, slâm din 
dersi ö retmenlerinin Türkiye’deki lâhiyat Fakülteleri ile i birli i
içerisinde Almanya’da açılacak olan slâm lâhiyat Fakültelerinde 
yeti tirmeleri fikrine deneklerin tamamına yakını katılmaktadır.

Bu bulgulara dayalı olarak sunulabilecek bazı öneriler 
ise unlardır:

1. Öncelikle üzerinde durulması gereken konu, ana dil derslerinin 
verimlili i, teori ile uygulamanın uyu up uyu madı ının tespitiyle 
ilgili ara tırmalar yapılarak uygulamada görülen aksaklıkların
giderilebilmesi için çalı malara giri ilmesi ve bu derslerin 
içerisinde verildi i söylenen din derslerinin bran  ö retmenleri 
tarafından verilmesini sa layacak bazı tedbirlerin alınmasıdır. Bu 
amaçla di er bazı eyaletlerde oldu u gibi, Türkiye’den Türkçe ve 
Din Dersi bran larında ö retmen getirilmesi imkânları
dü ünülerek hayata geçirilmeye çalı ılmalıdır. Önümüzdeki yıl
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mezun verecek olan lâhiyat Fakültelerinin lkö retim Din Kültürü 
ve Ahlâk Bilgisi Ö retmenli i Bölümlerine yurt dı ı artlarını da 
dikkate alan bazı derslerin konulması ve buna yönelik bir e itim 
ortamının olu turulması istenilen elemanların bulunmasını
kolayla tıracaktır.

2. Ana dil dersi içerisinde verilecek olan din dersinin, söz konusu 
bran  ö retmenleri temin edilinceye kadar, D T B derneklerinde 
görevli lâhiyat Fakültesi mezunu din görevlileri tarafından
verilmesi yoluna gidilebilir. Böylece ana dil derslerine ilginin 
artması ve olumsuz dü üncelerin en aza indirilmesi de mümkün 
olabilecektir.

3. Ders grupları içerisinde ba ımsız bir ders olarak verilecek olan 
Almanca slâm din derslerinin dili, ö retmenleri ve muhtevası gibi 
hususlarda Almanya’da ya ayan Türklerin dü üncelerinin tespiti 
için daha geni  çaplı ara tırmalar yapılmalıdır.

4. Belirtilen bu kısa vadeli çözüm önerilerinin dı ında uzun vadeli ve 
kalıcı olabilecek, yurt dı ındaki din görevlilerinin ve Almanca 
verilmesi dü ünülen ba ımsız slâm din dersi ö retmenlerinin 
temini ve yeti tirilmelerine yönelik de bazı tedbirler alınmalıdır.
Türkiye’deki lâhiyat Fakültelerinin lkö retim Din Kültürü ve 
Ahlâk Bilgisi Ö retmenli i Bölümleri ile Almanya’da lâhiyat 
Fakültelerinin ilgili bölümleri arasında kurulacak bir ili kinin kısa
zamanda sonuçlarını verece ini, bunun için de her iki ülkede alt 
yapının yeterli oldu unu söylemek mümkündür.  

Bu husus 28-30 Mart 2001 tarihlerinde stanbul’da yapılan
“Din Ö retiminde Yeni Yöntem Arayı ları Uluslararası
Sempozyumu”na sunulan bir tebli de u ekilde dile 
getirilmektedir: 

“Bir rüyam var: Katolik ve Protestan din dersi ö retmenleri hem Katolik 

hem de Protestan Hıristiyan teolojisi e itimi alıyorlar ve 2002 yılından

ba layarak en azından bir ya da iki dönem Almanya’da yahut Türkiye’de 

slâmî teoloji e itimi de görüyorlar. Ve Müslüman din dersi ö retmenleri de en 
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azından bir veya iki dönem Katolik ve Protestan Hıristiyan teolojisi e itimi

alıyorlar. Bu rüya ne zaman gerçek olacak?”16

_______________________
16  Reinhold Mokrosch, “Luther oder Papst? Protestantischer, katholischer oder konfessionell-

kooprativer (ökümenischer) Religionsunterricht? Überlegungen aus deutscher Sicht?” Din 
Ö retiminde Yeni Yöntem Arayı ları Uluslararası Sempozyumu (28-30 Mart 2001-
stanbul)’na sunulan tebli i metni. 
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