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Almanya’da İslam İlahiyatı – Teorik ve Kurumsal Zorluklar 

Istanbul, 16. Ekim 2014 

 

1. Almanya’da İslam İlahiyatının Gelişmesi 

İslam, Almanya’da Hıristiyanlıktan sonra en büyük dindir. Müslümanlar Alman nüfusunun 

yaklaşık %5’ini teşkil etmektedir. Toplam 4 Milyon Müslümanın yaklaşık 2 Milyonu Alman 

vatandaşıdır. Müslüman nüfusun %70’e yakını Türk kökenli olup, geri kalan kısmı eski 

Yugoslavya, Fas, Afganistan, Lübnan, Pakistan, Suriye, Tunus kökenli göçmenler ve sayıları 100 

bini geçmiş bulunan Alman mühtediler teşkil etmektedir. 

2006’da Alman Federal İçişleri Bakanlığı bünyesinde İslam Konferansı (Deutsche 

Islamkonferenz) kuruldu. Bu heyet Müslümanlar Eşgüdüm Konseyi (Koordinationsrat der 

Muslime) bünyesinde yer alan en büyük dört çatı kuruluşunun ve bağımsız Müslümanların 

temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede Müslüman üyeler muhtelif bakanlıkların 

temsilcileriyle birlikte müşterek konular üzerinde müzakerelerde bulunmakta ve gerektiğinde 

tavsiye kararları almaktadırlar. Söz konusu tavsiye kararlarından birisi de, sayıları 700 bine 

ulaşan Müslüman öğrencinin dindersi almasını mümkün kılacak tedbirlerin alınması olmuştur. 

Kuşkusuz dindersi için öğretmen yetiştirmek gerekmektedir. Bu nedenle, dindersi öğretmenleri 

yetiştirmek üzere İlahiyat bölümleri açılması da İslam Konferansı’nca önerilmiştir. 

Nitekim 2010 yılı başında Alman Bilim Kurulu (Wissenschaftsrat) İslam İlahiyatı alanında 

araştırma yapmak ve eğitim vermek üzere İslam Araştırmaları Merkezleri kurulmasını tavsiye 

etti. Bu tavsiye üzerine Federal Bilim Bakanlığı finans desteği ilan etti ve çok sayıda üniversite 

müracaatta bulundu. 

Bilirkişi raporlarına da başvurmak suretiyle yürütülen süreç sonunda aşağıdaki üniversitelere 4’er 

Milyon Avro destek verilmesi kararlaştırıldı: Erlangen-Nürnberg, Frankfurt/Gießen, 

Münster/Osnabrück, Tübingen. 2000’li yıllardan itibaren bu üniversitelerin çoğunda muhtelif 

modeller uygulanmaktaydı. 2011’de bunlara Tübingen de eklenmiş oldu.  

Federal Bilim Bakanlığı kalıcılığı garanti etmek adına finans desteğini aşağıdaki şartlara 

bağlandı: 
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İlgili eyalet hükümetinin federal hükümetce beş yıllığına finanse edilen teoloji kürsülerini 

daimi kadroya dönüştürmesi (her merkeze iki kürsü) 

İlgili eyalet hükümetinin bu teolojik kürsülere ilaveten İslam din pedagojisi kürsüsü 

finans etmesi (her eyalette bir kürsü; Hessen’de iki kürsü – Frankfurt ve Gießen) 

İlgili eyalet hükümetinin, ilgili üniversite ile birlikte Müslümanların onayını garanti 

edecek bir danışma kurulu (Beirat) oluşturması (her merkezde ayrı bir model var; 

Frankfurt’ta istisnai olarak danışma kurulu yok). 

Bu bölümlerde okuyan öğrenci sayısı 5 ile 500 arasında değişmektedir. 

 

2. Teorik ve Kurumsal Zorluklar 

İslam’ın hem uluslararası kabul görmüş bilimsel metod ve standartlara uygun olarak, hem de 

kendi zaviyesinden otantik olarak araştırılması ve aktarılması, Almanya’da uzun bir tarihi, 

dolayısıyla bir geleneği olmayan yeni bir tecrübedir. Almanya’da ilgili eyaletler tarafından, 

istisnasız olarak “öğretmen yetiştirme” amacıyla kurulmuş bulunan benzer bölüm ve kürsülerin 

tamamının pedagojik ağırlıklı kurgulandığı ve İlahiyat temellerinin zayıf olduğu düşünülecek 

olursa, üstlenilen görevin önemi ve zorluğu daha iyi anlaşılacaktır. İslam’la ve Müslümanlarla 

ilgili her gelişmenin duyarlılıkla izlendiği ve titizlikle mercek altına alındığı bir ortamda, hem 

Müslümanlar nezdinde bir güven krizine düşmeden, hem de genel Alman kamuoyu nezdinde 

itibar kaybetmeden böyle bir görevin üstesinden gelmek, kolay değildir.  

Bu zorlukları sıralamak gerekirse: 

 

2.1. Teorik Zorluklar 

Avrupa’nın ortasında bir Üniversite ortamında, kendine özgü şartlar altında ve ‘gurbet’te yaşayan 

Müslümanlar için edinilen bu tecrübenin, yüzyıllardır Müslümanlar tarafından, salt İslami 

perspektifle, İslam toplumlarında yaşayan Müslümanlar için üretilegelen İlahiyat birikiminden 

farklı bir dile ve örgüye sahip olacağı aşikardır.  

 

 



	   3	  

2.1.1. Batı’da İslam Algısı 

Batı’nın İslam algısının psikolojik kökenleri, Müslümanların Mısır, Suriye ve Irak’ı fethettikleri 

ve Hıristiyanların Müslüman hakimiyetinde azınlık durumuna düştüğü 7. Yüzyıla kadar geri 

gider. İslam’ı objektif olarak tanıma imkanına en fazla sahip olan Yahya ed-Dımeşki (Johannes 

Damascenus) 8. Yüzyıl ortalarında İslam’ı Hıristiyanlığın sapkın, heretik bir yorumu olarak 

algılamıştır. W. M. Watt, 12. Yüzyıl öncesi Avrupası’nı İslam algısı bakımından tam bir Cahiliye 

Dönemi olarak nitelemektedir. Onlar için İslam daha güçlü ve kültürel bakımdan daha üstün 

durumda olan düşmandan başkası değildi. Batı’da bu çarpık İslam tasavvurunun arka planı, 

sonuçları, bugünkü izleri ve ne amaca hizmet ettiği sorularıyla ilgilenen Watt’ın yanı sıra 

Norman Daniel ve Franko Cardini gibi yazarların önemli çalışmaları var. 

Bu çalışmalardan hareketle Batı’nın İslam algısı şu dört maddede özetlenebilir: 

1. İslam batıl bir itikattır ve Hıristiyanlığın bilinçli bir çarpıtmasıdır. 

2. İslam bir şiddet dinidir ve kılıçla yayılmıştır. 

3. İslam şehvet düşkünü dünyevi bir dindir. 

4. Muhammed Şeytan’a uymuş biridir; hatta Deccaldir vs. 

16. ve 17. Yüzyıllarda Arap dili ve tarihi hakkında daha nesnel bilgiler yayılmaya başlamış olsa 

da, güncel Türk tehlikesi (Tğrkengefahr) nedeniyle misyoner ve polemik karakterli çalışmalara 

bu dönemde de tanık olmaktayız. 

Hemen her konuda olduğu gibi İslam’la ilgili olarak da tamamen yeni bir algı ancak Aydınlanma 

ile mümkün olabilmiştir. Hıristiyanlığın rasyonalizmin meydan okuması altında kıvrandığı 17. 

Yüzyıl sonları ve 18. Yüzyıl başlarında Muhammed’i rasyonel bir dinin kurucusu olarak 

niteleyen metinler üretilebilmiştir. Hümanizmin de etkisiyle Batı’da artık İslam tarihi üniversel 

tarihin bir parçası olarak ve İslam kültürü insanlık kültürünün bir parçası olarak algılanmaya 

başlamıştır. Bu dönemin en çarpıcı örneği kuşkusuz Goethe’dir. 

19. ve 20. Yüzyıla gelindiğinde ise, İslam’a karşı sempati duyan metinlerle karşılaşıyoruz – 

bunun kuşkusuz en güzel örneği Annemarie Schimmel’dir. Bugünkü oryantalistik İslambilim 

çalışmaları bütün bu tarihsel arka planın izlerini taşımaktadır. Örneğin Kur’an’la ilgili 19. ve 20. 

Yüzyıl çalışmalarını ele alacak olursak, oryantalistleri bu çalışmalara sevkeden temel iki saik 

apolojetik ve misyoner amaçlardan bağımsız değildir: 

1. Muhammed’in Hıristiyanlık ve Yahudilikten neleri iktibas ettiğinin tespiti 
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2. Mevcut Kur’an metninden farklı Kur’an versiyonları inşa etme tutkusu 

Bu amaçlardan bağımsız gelişen ilk çalışmalara ise tarihsel ve filolojik araştırmalar çerçevesinde 

rastlıyoruz.  

 

2.1.2. Batı’da Bilim ve İlahiyat Algısı 

İlahiyat disiplininin bilim olup olmadığı, dolayısıyla kamu imkanlarıyla desteklenmesinin, yani 

üniversitede yer almasının uygun olup olmadığı Almanya’da halen tartışılmaktadır. Zira 

üniversitede bulunma yönünde karar vermek yerleşik bilim standartlarına riayet etmeyi 

kabullenmek anlamına geliyordu. Hıristiyan ilahiyatlarının bu tercihlerinden dolayı ciddi 

zorluklar çektiğini belirtmek gerekir. Yahudiler başka tercihe bulundular, kendi özel okullarını 

kurdular (Heidelberg ve Potsdam).  

Mevcut bilimin standartlarının Yeni Çağ felsefesi ve Aydınlanma sonrası dünya görüşü 

tarafından belirlendiğini söyleyebiliriz. Postmodern epistemik devrimin Aydınlanma sonrası 

bilim anlayışının temel paradigmalarında bir değişikliğe yol açtığı iddia edilemez. 

Aydınlanma’nın meydan okumasıyla İslam İlahiyat birikimi kısmen hiç yüzleşmedi, kısmen de 

dolaylı olarak yüzleşti. Dolayısıyla, İslam dünyasındaki İlahiyat birikiminin olduğu gibi 

Avrupa’ya transferi mümkün değil. İslam dünyasında icra ediliş biçimiyle İslami ilimlerin 

modern anlamda bilim olma iddiasına sahip olup olmadığı ise ayrı bir tartışma konusu.  

Batılı anlamda köklü İlahiyat gelenekleri olarak Hıristiyan İlahiyatları’nın tecrübesinden 

yararlanmak da riskli bir yol. Zira bu tür temaslar, genellikle yeterli İslam İlahiyat birikimi 

olmayan Müslüman ilahiyatçıların İslam’a ait olmayan sorunlarla meşgul olmasına yol 

açabiliyor. Son olarak, İslam İlahiyatı’nın İslam’ı modernize etmesi, fundamentalizmle mücadele 

etmesi, Müslüman göçmenlerin entegrasyonuna katkıda bulunması gibi siyasi ve toplumsal 

beklentileri de İslam İlahiyatçılığını zorlaştıran faktörler arasında sayabiliriz. 

 

2.2. Kurumsal Zorluklar 

Bu teorik zorlukların yanı sıra, İslam İlahiyatının üniversite içerisinde hangi fakülteye 

bağlanması gerektiği sorusundan tutun, daha önce bahsettiğim danışma kurullarına varıncaya 

kadar bir yığın kurumsal zorlukla da yüzleşmek durumundadır. Alman anayasasına göre devlet 
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din işleri, dolayısıyla İlahiyat’ın içeriği hakkında herhangi bir yoruma sahip olamaz. Bu konuda 

söz sahibi yegane merci ilgili dini cemaati temsil eden Kilise’dir. Müslümanlığı temsil eden bir 

kilise olmadığı için, kilisevari bir yapılanma oluşuncaya kadar bu işlevi görecek İslami danışma 

kurumları oluşturulmuş bulunmaktadır. Bu kurulların temel fonksiyonu, üniversitede yapılan 

ilahiyatın İslam’a uygunluğunu kontrol etmektir. Bu ise temelde iki vasıtayla mümkün 

olabilmektedir: 1. Personel atamasında veto yetkisi kullanmak, 2. Müfredatın hazırlanmasında 

söz sahibi olmak. Bu modelle ilgili temel eleştiri, böyle bir kilisevari yapılanmanın İslam dininin 

genetiğini bozacağı ve çoğulcu İslam yorumlarını kısırlaştıracağı yönündedir. Müslümanların 

temsilcisi olarak kabul gören kuruluşların önemli bir kısmı hem Alman üniversitelerinde geçerli 

bilim standartlarından hem de kendi bilim geleneklerinden habersiz. Bu durum sık sık üniversite 

İlahiyatı ile cemaatler arasında gerilime yol açıyor. Elbette ki çözüm, İslam İlahiyatı’nın içeriğini 

belirleme yetkisini İslam dünyasında olduğu gibi devlete vermek değil. Müslümanların bu sorunu 

önce kendi aralarında tartışmaları ve bir uzlaşmaya varmaları gerekir. 

Bütün bunlara ilaveten, İslam İlahiyatı alanında Almanca literatür son derecede yetersiz. Bizim 

kullandığımız ders malzemesi maalesef ya oryantalistik literatür, ya da bilimsellikten uzak İslami 

yayınlar. Öte yandan mevcut ders programları herhangi bir epistemolojik ve pedagojik temele 

dayanmıyor. Kısmen İslam dünyasındaki benzer kurumlardan, kısmen Hıristiyan İlahiyatı’ndan 

alınmış, eklektik ve yetersiz müfredat programarı yürürlükte.  

 


