‘Hessen eyaleti İslam din dersi’ hakkında bilgilendirme ve bu derse
çocuklarımızın kayıt edilmeme çağrısı

Landesverband Hessen

Hessen eyaletinde 1nci ile 8inci sınıf arası Müslüman öğrenci velilerine
Muhterem veliler, değerli kardeşlerimiz, Es-selamu-aleyküm,
Bu duyurumuz ile sizlere Hessen eyaleti ‘İslam Din Dersi’ (Islamischer Religionsunterricht)
hakkında ve bunun ile ilgili güncel gelişmeler ile ilgili bilgi sunmak istiyoruz.
2013/14 öğretim yılında Hessen eyaleti Kültür Bakanlığı anayasal hakkımız olan ‘İslam Din
Dersini’ uzun bir çalışma sonrası devlet okullarında sunmak üzere DITIB Hessen Eyalet
Temsilciliği ile uzlaştı. Bu çerçevede ‘din dersinin’ içeriklerini ve öğretmenlerin seçimini dini
bir cemiyet (İslamische Religionsgemeinschaft) olarak ‘tanınmış kurum’ statüsü alan DITIB ile
beraber belirlenmesi kararlaştırıldı. Bu tam manası ile bir ‘din dersi’ verilebilmesi için kanunen
tek yoldur: devletin kendi başına din dersi verme hakkı yoktur. Bu konuda anayasal hakkımız
çok bariz ve açıktır!
Maalesef son aylarda Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığının aldığı bir karar ile DITIB ile bu alanda
ki çalışmalar durdurulmuş, 2020/2021 öğretim yılı itibari Eyalet Bakanlığı ‘İslam Din Dersini’
tek taraflı olarak sürdürmeye karar vermiştir. Bu dersin içeriği ve öğretmenleri bu vakitten sonra
sadece idari makamların arzu ve talepleri doğrultusunda belirlenmektedir(!) Hiçbir dini
kuruluşun bu dersin içeriğini ve öğretmenlerini denetleme imkânı yoktur. Aşağı ki bölümlerde
bunun ‘itikat’ ve ‘amel’ konusunda çocuklarımıza ne denli bir tehlike oluşturduğunu
cevaplamaktayız.
Sizlerden istirhamımız, çocuklarımızı bu ‘İslam Dini Dersine’ kayıt etmemeniz, var olan
kayıtları da bir an evvel iptal etmenizdir. Alternatif olarak bunun yerine ‘etik dersine’
kaydettirmenizi tavsiye ediyoruz. ‘Etik Dersi’ tüm dinler ve felsefeler hakkında bir genel
bilgilendirme dersidir ve bunlara tarafsız yaklaşır.
Saygı ve selamlarımız ile
Almanya Müslümanlar Konseyi Hessen Eyalet Yönetimi /
Vorstand des Landesverbandes Hessen des Zentralrat der Muslime in Deutschland (ZMD Hesssen)

Bu konu neden bu kadar önemli?
‘Din Dersi’ Federal Almanya Anayasası ile teminat altına alınmış ve sadece dini müesseseler ile
beraber sunulması kanunen korunmuş bir haktır. Sebebi ise çok açıktır: dini eğitimin içeriğinin
doğruluğunu ancak o dinin temsilcileri belirleyebilir, öğretmenlerinin uygunluğunu bu kurumlar
denetleyebilir. Dini müesseselerin denetleme imkânı olmayan bir ‘Din dersi’ din dersi değil, bir
‘Dini Bilgilendirmedir’!
Bu dersin çocuklarımızın ‘imanını’ güçlendirme görevi yoktur!
Bu dersin başlarken Selam ile ve Besmele ile başlama gibi alışkanlık oluşturma anlayışı yoktur!
Bu dersin peygamberimizin isminin telaffuz edildiğinde salavat getirme alışkanlığı geliştirme
mesuliyeti yoktur!
Aşağıdaki bölümde bu konu ile ilgili tüm sorulara cevaplar sunuyor ve daha geniş kapsamlı bir bilgi
sunuyoruz. Siz velilerimizin çocuklarınızın anayasal haklarını korurken ve nasıl bir dini eğitim
alması gerektiğine karar verirken, tam bir bilgiye sahip olmanızı sağlamak bizler için bir
görevdir.
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Bir Müslüman veli olarak bu konuda gereken hassasiyeti göstereceğinizi ve her birinizin bu
sorumluluğa sahip olduğunuzu biliyoruz. Alttaki sorulara ek sorunuz olursa veya desteğe ihtiyaç
duydunuz vakit bizim ile irtibata geçmenizi rica ederiz.

İnanışa dayalı İslam din dersi nedir?
Federal Almanya Anayasasının 7nci maddesi 3üncü fıkrası gereği devlet okullarında ‘Din Dersi’
o dine mensup dini müessesenin ilkelerine uygun olarak sunulur: “(..) Unbeschadet des staatlichen
Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der
Religionsgemeinschaften erteilt.(..)“
Bu çerçevede devlet, dini eğitimin düzenli bir şekilde ve inanışa dayalı olarak sunulmasına imkân
sağlamalı. Bunun gereği resmi kurumlar ilgili dini müesseseler ile işbirliği yapma mecburiyetindedir.
Örneğin, Hıristiyanlık din dersi için resmi olarak ‘cemaat’ konumuna sahip Katolik Kilisesi ile işbirliği
antlaşması mevcuttur ve ‘Katolik Din Dersinin’ Katolik Kilisesi'nin temel dini öğretilerine uygun
olarak eğitilmesi sağlanmıştır. ‘Protestan Din Dersi’ için aynı antlaşma Protestan Kilisesi ile, ‘Yahudi
Din Dersi’ için Yahudi Cemaat ile antlaşmalar yapılmıştır. Buna benzer ‘cemaat’ statüsü kazanmış her
topluluk ile antlaşmalar mevcuttur.
Bu kanuni hak, inanışa dayalı İslami Din Dersi için de geçerlidir. İslam Din Dersinin içeriği
(müfredatı), öğretmenleri ve ders kitapları kanunlara uygunluğu devlet tarafından denetlenir,
lakin İslami ilkelere uygunluğu ilgili dini müesseseler tarafından belirlenir. Devletin tek başına
dini bir eğitim sunması kesinlikle anayasaya aykırıdır.
Bugüne kadar DITIB 1nci sınıftan 6ncı sınıfa kadar olan derslerin içeriklerini belirlemiş ve öğretim
üyelerine uygunluk ölçütlerine göre icazet vermiştir. DİTİB Hessen eyaletinde Sünni-İslami din dersi
için sorumluluk taşıyan, ve bizlerden bu konuda destek gören bir müessesedir.
DITIB ile işbirliğinin Hessen Eyaleti Kültür Bakanlığı tarafından sonlandırılması ile beraber
önümüzdeki öğretim yılından itibaren Sünni-İslam Din Dersi yerine, aynı ismi taşısa da, devlet
tarafından yönlendirilen İslam dini bilgilendirme dersi sunulacaktır. Bu ders ‘İslam Din Dersi’
DEĞİLDİR!
Devletin sunduğu İslam dini bilgilendirme dersi nedir ve neden buna karşı durulmalıdır?
Hessen Eyaleti Eğitim Bakanlığı, 2020/21 öğretim yılında DITIB Hessen Eyalet Teşkilatı ile işbirliğini
askıya aldıktan sonra, ‘tek başına hükümet sorumluluğunda ki İslam öğretimini’ hayata geçirdi.
Bakanlık, şimdiye kadar ‘İslam Din Dersi’ sunulan tüm okullarda, artık sadece bu bilgilendirme
derslerini sunacak. İlgili okulların listesini bu bilgi mektubuna sizin bilginiz için ekledik.
Bu yeni dersin müfredatını belirlemek, ders kitaplarını seçmek ve öğretmenlerin tayin etmek
artık sadece devletin idari kurumlarının elindedir. Tek bir İslami müessese bu çalışmalara ve
içeriklere dâhil değildir!
Bir devlet projesi dâhilinde dini ilkelerimizin ve değerlerimizin ne kadar hassas ve doğru bir şekilde
çocuklarımıza öğretileceğine şüphe ile bakılmalıdır. Müslüman olmama ihtimali bulunan veya yeterli
İslami bilgiye sahip olmama ihtimali yüksek olan idarecilerin bizim hassasiyetimize sahip olma imkânı
yoktur. Bu sebepten dolayı da bu hak anayasa tarafından hükümet ve idareye değil, dini cemaatlere
verilmiştir!
Bu durum kısa ve orta vadede çocuğunuzun öğretmeninin aynı kalması durumunda da geçerlidir:
öğretmenlerin tayinlere ve dersin içeriklerini belirleme veya düzeltme üzerinde etkisi oldukça azdır ve
sadece devlet idare birimlerinin kararına bağlıdır. Bunun sonucunda dini müesseselerinin katılımı
olmadan, eyalet Eğitim Bakanlığı yetkilileri öğretilecek inanç esasları (Akide/İtikat) ve dini
uygulama (dua, zekat, oruç vb.) içeriklerini belirleyecektir!
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Bu müdahale sadece ve sadece Sünni Müslüman olarak tanımlanan İslam toplumuna
uygulanmaktadır! Bizler bu haksız ve eşitsiz uygulamayı kabullenemeyiz. Dinimizin siyasi bir
araç haline getirilmesine ve bu şekilde çocuklarımıza yanlış bilgilerin aktarılmasına karşı
durmamız zaruridir. Bunu ise ancak siz velilerimiz, derneklerimiz ve camii kuruluşlarımız yolu
ile başarılı bir şekilde engelleyebiliriz.
Eyalet idaresinin sunduğu ‘İslam Din Dersi’ adı altında sunulan bilgilendirme dersi çocuğum
için neden iyi değildir?
1inci ve 8inci sınıflardaki derslerin içeriğinin resmi idare yetkilileri tarafından belirlenmesi ile
çocuklarımıza ders esnasında hangi içeriklerin öğretildiği, hangi şekilde öğretildiği ve ne tür bir dini
anlayış öğütlendiğini denetleme imkânınız olmayacaktır. Bununla beraber olumsuz gelişmelere
karşı bir etki imkânınız olmayacaktır.

Çocuğunuzu verilen dersin müfredat oluşumunda veya düzenlemesinde hiçbir İslami
müessesinin yer almadığını bilerek onu bu derse göndermeniz, onun yanlış bir dini bilgi ve
anlayış ile yetişmesini kabul etmek olacaktır.
Eğitim bakanlığı tarafından okullar vasıtası ile sunulan bilgilerde öğretmenlerin aynı kişiler olduğu ve
içeriklerin aynı olduğu söylenmekte. Önceki dersler ile fark olmadığı izlenimi oluşturulmakta. Bunun
için özel gayret gösterilmekte, hatta dersin adı dahi bunun için değiştirilmemiştir.
Burada bariz bir şekilde Müslümanlara yönelik haksız ve eşsiz bir tavır sergilenmekte ve haklarımız
ihlal edilmektedir. Dinimize karışılarak, yanlış bir öğreti için alt yapı oluşturulmaktadır.
Edindiğimiz bilgiler dâhilinde "Selamun aleyküm" ile çocukların selamlanması olumsuz karşılanmakta,
Peygamberimiz (sal’Allahu aleyhi ve sellemi) anarken bir sünnet olan bu salavatın ihmali söz
konusudur. Resmi idare tarafından belirlenen kaidelere uymayan öğretmenlerin de zamanla tasfiye
edileceği, yerine bunlara uyan öğretmenler tayin edileceği kesindir.
Resmi bir din oluşturarak kendi temellerinden ve değerlerinden uzaklaşan bir Müslüman toplum
oluşturmaya yönelik bu gelişmeyi reddediyoruz!
Lütfen çocuğunuzla bu değişimi konuşun ve onlara neden din dersine devam edemeyeceğini yaşa
uygun bir şekilde açıklayın.
Çocuğumun devlet tarafından belirlenen din dersine katılma mecburiyeti var mıdır?
Kesinlikle hayır! Almanya’da dini eğitim zorunluluğu yoktur! Okullar dini cemaat ve kuruluşların
desteği ve sorumluluğu altında sunulan din derslerini sunma mecburiyetindedir, katılımı ise velilerin
kararına bağlıdır. Reddedilen bu dersin yerine, bundan evvel ki yıllar da İslam Din Dersi henüz
olmadığında da var olan, ‘Etik Dersi’ (Genel Ahlak Dersi) sunulmaktadır. Ahlak ve Felsefe konularını
işleyen ‘Etik Dersi’ tüm dinlere ve felsefelere tarafsız bir bakış ile yaklaşan bir bilgilendirme
dersidir.
Çocuğunuzu yeni Din Dersine kaydettirdiyseniz, okul yılı başlamadan önce çocuğunuzun kaydını
tekrardan bu dersten silme hakkına sahipsiniz. Okullar tatil dolayısıyla kapalı olsa dahi, değişiklik
talebini posta ile okula iletme imkânınız mevcuttur. Bu ders değişikliği okullar başlayana kadar
kolaylıkla mümkündür. Değişiklik talebinizi yine de olduğunca erken bir şekilde okula bildirmenizi
ehemmiyetle tavsiye ediyoruz.
İdari makamlar bu dersin hayata geçmesini temin etmek için okul ve öğretmenleri bu yönde
bilgilendirmektedir. Sizlere bu yönde baskı kurulduğu takdirde bizleri bilgilendirmenizi rica
ederiz. Buna ek bu mektupta yazılanları yalanlayan, çarpıtan veya siyaset olarak tanımlayan
açıklamaları da bize bildirmenizi özellikle istirham ederiz!
Seçenek hakkınızdan ehemmiyetle vazgeçmemenizi, çocuğunuzun yanlış bir İslam anlayışı ve
bilgisi ile yetişmesine bir Müslüman veli olarak itiraz etmenizi tavsiye ederiz. Kanunen var olan
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hakkınızı kullanın. Okul ve öğretmenler bu kararınıza saygı göstererek uygulamada yardımcı olma
mecburiyetindedir.

İlişikte size hazırladığımız örnek mektubu ekliyoruz. Buna ek olarak e-posta (hessen@zentralrat.de)
vasıtası ile veya internet sayfamızın (www.zenralrat.de) ‘Anträge/Wichtige Links’ bölümden bu
bilgilere ulaşabilirsiniz.
Çocuğumu din dersi yerine hangi derse kaydettirmeliyim?
Çocuğunuzun yanlış bir dini eğitime maruz kalmaması için din dersi yerine ‘Etik Dersine’
kaydetmenizi tavsiye ederiz. ‘Etik Dersi’ dinler ve felsefeler hakkında bir genel bilgilendirme dersidir
ve tarafsız bir yaklaşıma sahiptir. Bu ders içinde İslamiyet hakkındaki yorumlar çocuklarımıza ‘dini bir
gerçek’ olarak yansıtılmamaktadır. Farklı bakış açısı olarak sunulan bu bilgileri çocuklarımızın ayırt
etmeleri daha kolay olmakta ve kafa karışıklığı oluşturmamaktadır. Bu ders bugüne kadar din dersine
katılmayan öğrenciler için bir alternatif olarak zaten sunulmaktadır.
Almanya Müslümanlar Merkez Konseyinin Hessen eyalet teşkilatı din dersi hususunda bugüne
kadar hangi girişimlerde bulundu?
ZMD Hessen, Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi’nin Hessen eyalet teşkilatıdır. Sadece Hessen
eyaletinde 40ı aşkın değişik camii ve derneklerin çatı kuruluşudur. Bir dini müessese olarak İslam
Din Dersi ile ilgili gelişmeleri 20 seneyi aşkın bir zamandır takip eden ZMD, bu konuda diğer
İslami çatı kuruluşları ile her daim ortak hareket etmeye çalışmış ve toplumuzun hakları için
mücadele etmiştir. Resmi kurumlar tarafından uzun bir vakitten beri takip edilen ‘müslümansız din
dersi’ projesine zamanında dikkat çekmiş ve her platformda bunun ile mücadele etmiştir.
Çalışmalarımız ve haklı tavrımız, tanınmış çeşitli hukuk uzmanları tarafından da onaylanmıştır.
Bu nedenle Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi bu hukuksuz ‘Din Dersi’ uygulamasına karşı
hukuki işlemleri başlatmıştır. Bununla beraber diğer Müslüman teşkilatlarımız ile ortak bir yol
bulmak için çalışmalarını devam ettirmektedir. Hessen eyaleti Eğitim Bakanlığı'na ise yapıcı çözüm
önerilerinde bulunmakta ve haklarımızın verilmesi şartı ile uzlaşma yolu sunmaktadır. Hukuki
çalışmalar sürse de bu teklifi yapıcı bir çözüm bulmak için de devam sürdürecektir.
Bu çalışmalarınıza nasıl destek verebilirim?
Sorumlu ve hassas bir Müslüman veli olarak kendinizi ve çevrenizi en iyi şekilde
bilgilendirmenizi ve bu bilgilerinizi de en etkin şekilde dağıtmanızı rica ederiz. Bunun neticesinde
çocuğunuzu bu yeni derse kayıt etmemenizi veya var olan kaydınızı alternatif ‘Etik Dersine’
almanızı önemle istirham ederiz.
Aynı zamanda bağlı olduğunuz caminizi, hangi kardeş kuruluşa mensup olursa olsun, desteklemeniz
ve buradaki dini eğitimi çocuklarınız için değerlendirmeniz büyük önem taşımaktadır. Müslümanlar
Merkez Konseyi'nin çalışmalarına da doğrudan maddi destekte bulunmak istediğiniz takdirde, bize
banka havale yolu ile yardımda bulunabilirsiniz. (ZMD Landesverband Hessen, IBAN: DE45 4401
0046 0387 6534 60, Verwendungszweck: Spende).
Müslümanlar Merkez Konseyi olarak bizler, çocuklarımızın Müslüman birer fert olarak, yurt
edindiğimiz bu topraklarda yarinlerde de var olmasını sağlamakla mükellefiz. Sizden talep ve
istirhamımız bu hassasiyet ile bu önemli mücadelede destek çıkmanızdır. Bu vesile ile
toplumumuza en büyük desteği vermiş olacaksınız.
Ek sorularım ve daha fazla bilgi için nereye ulaşmam gerek?
Herhangi oluşan sorularınız için, ek bilgiye ihtiyacınız olduğunda ve aldığınız bilgi ve gelişmeleri
paylaşmak için bizimle irtibata geçebilirsiniz. Doğrudan irtibat için e-posta vasıtası ile yada telefon
ile bize ulaşın (hessen@zentralrat.de veya 069 - 99 99 979 24).
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