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AVUSTURYA’DAKİ LİSELERDE İSLÂM DİN DERSİ VE BARIŞ (10-15 

YAŞ GRUBU) 

M. ERKAN ERDEMİR, MA Avusturya Viyana da Brigittenau Lisesinde İslâm Din Dersi Öğretmeni Viyana Üniversitesi İslâmî İlimler Böl“m“nde Doktora Öğrencisi erkan_erdemir @yahoo.de 

 

Abstract 
)slamic Religious Education in Austria s Grammer Schools and Peace 

-  year group  Since /  islamic religious education has been taught as a subject in the schools in Austria. The curriculum of islamic religious education, which is offered in primary schools, middle schools, high schools as well as vocational schools has been renewed in the school year / .  Unfortunately the violence and radicalization in society has increased greatly in recent years. The )S)S makes in the name of ")slam" a lot of inhuman activities in the Middle East and recruit a lot of Muslim youth girls and boys  from Europe to the war in Syria. )t is apparent that most of the participants, who join the war, are students in dfferent schools in Austria, but we can say, that most of them don t attend the islamic religious education lessons.  There is a big necessity to point out the importance of the )slamic teaching lessons in the schools with its authentic religious teaching. The aim of this research is to analyze the new islamic high school curriculum concerning the topic of peace. After that, some projects and activites in the schools, which promote the peace will discussed.  The curriculum of islamic religious education, which was approved by the Austrian Ministry of Education and Culture in , is the main material of this research. Especially, the issues of peace and peace-building will be exposed and discussed in detail. Another question is, how and by which methods can we handle with those issues of peace in the lessons. Muslim islamic lesson teachers are those teachers in the schools, which are most wanted by another teachers or directors or school administraitons to ask for help in regard of problems with Muslim students. So, the role of our teachers as peacemaker in the schools is undisputed.        Keywords: )slamic religious education, Grammer School, curriculum, Austria, peace   
 

G)R)Ş Avusturya daki okullarda den beri İslâm Din Dersi okutulmaktadır.  Eyl“l  tarihinden itibaren ilkokul, orta okul, lise, meslek okulları ve meslek liselerinde sunulan İslâm Din Dersi m“fredatları değiştirilip yeni-



lenmiştir. Son yıllarda genç nesilde artan radikalleşme ve şiddete başvurma vakalarında bir artış gör“lmektedir. Ortadoğu da DAEŞ, İslâm  adına insan-lık dışı faaliyetlerde bulunup, Avrupa ve Avusturya dan da maalesef  azım-sanamıyacak bir oranda M“sl“man genci erkek-kadın  Suriye deki savaşla-rına dahil edebilmiştir. Bir tespit olarak, DAEŞ saflarına katılanların çoğu-nun Avusturya daki herhangi bir okulda öğrenci olduğunu ama İslâm Din Dersi ne katılmadığını gözlemliyoruz. Buradan hareketle söyleyebiliriz ki İslâm Din Dersi nin önemi ve sağlıklı zeminlerde sahih bir din öğretiminin gerekliliği, bir kez daha b“t“n açıklılığıyla ortaya çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı, lise m“fredatının barışla alakalı böl“mlerinin tahlilini yapmak ve liselerdeki saygı ve barış ortamına katkı sağlayan proje ve faaliyetleri irde-leyerek, tanıtımını gerçekleştirmektedir.  Avusturya Eğitim ve K“lt“r Bakanlığı nın  yılındaki bildrisiyle y“-r“rl“ğe giren İslâm Din Dersi Lise M“fredatı, araştırmanın ana materyalini oluşturacaktır. Özellikle barış ve barışı tesis edecek konular detaylı bir şekilde ortaya çıkarılıp irdelenecektir. Bu konuların derslerde hangi yöntem ve metodlarla ele alınabileceği ve en uygun bir şekilde nasıl işlenebileceğine dair örnekler sunulacaktır. İslâm Din Dersi öğretmenleri, M“sl“man öğrenci sayısının çok olduğu okullarda, sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve okul idaresi tarafından s“rekli yardımına başvurulan kişilerdir. Dolayısıyla bu öğretmenlerimizin okulun barış atmosferine sağladığı katkılar tartışma-sızdır. Bundan dolayı araştırmanın dikkat çekici bir yön“ de okullardaki y“r“t“len barışı tesis edecek faaliyetlerin tanıtımı ve bu faaliyetlerde kulla-nılacak yöntemlerin irdelenmesi olacaktır. Bildiri, durum araştırması  yöntemiyle sunulacaktır.  İslâm Din Dersi m“fredatının ana hedefi, M“sl“man öğrencilerin kimli-ğini, Avusturya yı vatan olarak algılamalarını sağlayacak şekilde g“çlendir-meye yönelik olmalıdır. Ancak Avusturya yı benimseyerek toplumda faydalı ve sorumlu bir fert olunabileceği vurgusu yapılmalıdır. Öğrenciler, Allah a karşı sorumlu oldukları bilincini, hayatın her alanında, insanlık, sevgi, saygı, eşitlik, barış, adalet, fazilet, hak ve hukuk gibi değerlerin/erdemlerin kaza-nılması ve toplumda tesisi için ortaya koymalıdırlar.  İslâm Din Dersi, . y“zyılın ihtiyaçlarını göz ön“nde tutan, radikalleşme ve her t“rl“ aşırılığa karşı öğrencilerini bilinçlendiren bir ders olmalıdır. Bu araştırmanın kapsamı Avusturya Liselerinde sunulan İslâm Din Dersi m“fredatında geçen barışla ilgili konulardır. Ayrıca okullarda barış ortamını korumaya yönelik d“zenlenebilen çeşitli faaliyet ve projeler tanıtılacaktır. Avusturya da liseler  yıllık İlköğretimden sonra hemen başlamakta ve sekiz ile dokuz yıl s“rmektedir. Ben lisenin orta kısmında öğretmenlik yaptığım için m“fredatın -  sınıflarını inceledim. Değişik Liseler de y“ksek sınıflarda ders veren Tunahan D“r bey incelediği -  sınıflarını tebliğinde sunacaktır.  M“fredatla alakalı araştırmaya geçmeden evvel, Avusturya da İslâm ın ve İslâm Din Dersinin konumu ve tarihçesini vermek faydalı olacaktır.   



. AVUSTURYA DA İSLÂM DİNİNİN KONUMU VE K)SA TARİ(ÇESİ  Avusturya ile M“sl“manların ilk temâsı bilindiği “zre haçlı seferleriyle olmuştur.  Bazı Avusturya lı (erzog lar d“kler  şövalyelerle birlikte bir kaç sefere katıldılar. . (einrich, Bizans kralının yeğeni olan Theodora Komnene ile Konstantiniye de İstanbul  evlendi. Bunun dışında başka (erzoglar da çeşitli seferlerde Bizans dan evlenerek eşlerliyle Avusturya ya geri dönd“ler. (açlı seferleri ile alakalı olarak Avusturya toplumunda pek köt“ anılar bulunmamaktadır. T“rklere karşı savaşlarda ise bu durum tamamen aksine gelişmiştir. Bu savaşlar Avusturya halkında özellikle de T“rklerin M“sl“man olma-larından ve Viyana kapılarına de ikinci kez dayanmalarından dolayı derin izler, korku ve nefret oluşturmuştur. Bu tarihi olay maalesef her seçimde bazı sağcı partiler tarafından halen propaganda malzemesi olarak kullanılmaktadır (eine & Lohlker & Potz, : . Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya Katolik (absburger Monarşi yöneti-mini birçok yönde etkilediği söylenebilir. Osmanlı topraklarının hemen yanı başlarında olmasından dolayı hem Osmanlı siyasetinden hem de hukuksal yapısından faydalandılar. Mesela Osmanlı nin içindeki çoğulculuk sistemi ve hakim olan barış ortamı onlar için örnek teşkil etmiş ve çoğulculuk sistemini toplumlarında uyguladılar. Savaştan dolayı iki İmparatorluk arasında koyu bir d“şmanlık olmakla beraber aynı zamanda bir hayli de k“lt“rel alış-verişler vûku bulmuştur. Özellikle T“rk kahvesi ve kahvehaneler çok rağbet görd“, hatta Osmanlı Mehter m“ziğinden kesitler ve enstrumanları Avus-turya Askerî korosunda ozamanden beri bug“n halen gör“lmektedir. Os-manlı tarafında ise Evliya Çelebî nin Seyhatnamesinde yer alan Viyana sokakları tarifi Avusturya daki hayatı yakından tanıttığı için çok ilgi görd“. T“rkçe ve Arapça dillerinin öğrenilmesi gerektiği sıkça dile getirilmesinin ardından  yılında Kraliçe Maria Theresia tarafından Şarkıyat Dilleri Akademisi açıldı ve buradan mezun olanlar diplomat olarak görev aldı. Görev alan bu diplomatlardan birisi de sonradan M“sl“man olan Joseph von (ammer-Purgstall olduğunu belirtebiliriz. (atta kendisi gelen Osmanlı bir delegasyonuna terc“manlık da yapmıştır. (eine & Lohlker & Potz, : - . . y“zyılda artık Osmanlı tehlikesi bulunmadığından dolayı Avusturya-lılar rahat bir şekilde doğuya doğru, özellikle T“rkiye ve Fars a doğru k“lt“r seyahatlarına çıktılar ve oradan getirdikleri eşyalar, değerler, sözc“kler ve kavramlar toplum içinde geniş ilgi görd“. Buna örnek olarak b“y“k bir ilgi ilen dinlenen Mozart ın T“rkler i konu edindiği operaları ekleyebiliriz.  Avusturya toplumunda dinî azınlıklara saygı gösterilmiş, hoşgör“ ile yaklaşılmış ve bu hususta  hakperest olarak nam yapmış olan . Joseph tarafından b“y“k haklar verilmiştir. de Avusturya Devleti ve Dini Cemaatler arasındaki ilişkiler netleşmeye başlamış, de de Anayasaya din h“rriyeti maddesi eklenmiş ve devlet tarafından kabul gören Dini Cema-atlere eşitlik ilkesi getirilmişti.  



 yılında Bosna (ersek, (absburger Monarşisi tarafından işgal edil-miş ve boşnak askerleri orduya dahil olmuştur. Bu Avusturya yı yeni bir durumla karşı karşıya getirmiştir. M“sl“man olan bu Boşnak askerlerleri kendisine hizmette sadık kalmalarını sağlamak için onların dini olan İslâm ı resmen kabul etmeye karar vermiş,  Temmuz  tarihinde  madde  paragraflık  İslam Yasasını y“r“rl“ğe koymuştur.  İkinci d“nya savaşı sonrasında Almanya ve Avusturya gibi Avrupa “lke-leri savaş hasarlarını onarmak ve ekonomilerini g“çlendirmek için çeşitli yabancı “lkelerden işci istediler. den itibaren Almanya ya, lardan itibaren de Avusturya ya T“rkiye ve diğer M“sl“man “lkelerden işciler geldi. Bunlar ilk etapta bir kaç yıl kalıp para biriktirdikten sonra geri dönme niyetinde olsalar da çoğu geri dönemedi ve ailelerini bu “lkelere getirmek zorunda kaldılar. Elbette bu ailelerin dini ihtiyaçları da vardı. Bu nedenden dolayı ilk kez mescitler açılmaya başlandı. Bazı M“sl“man “niversite öğrencileri ve işciler  yılında M“sl“man Sosyal Dayanışma  derneği çatısı altında M“sl“manların temsilcilğini “st-lenmeye başladılar. Bu dernek,  yılında  yıllık b“rokratik m“cadele sonucunda )slamische Glaubensgemeinschaft in Österreich )GG)Ö  – Avusturya İslâm Cemaati ni kurdu. Bu Dini Cemaat, halen Avusturya Devleti tarafından M“sl“manların resmî temsilcisi olarak kabul edilmektedir.  Şimdiler de Avusturya da resmen kabul edilmiş  ayrı Dini Cemaat bu-lunmaktadır. Bu dini cemaatlerden biri olan İslâm mensubları için okullarda Din Dersi imkanı sunulmakta, orduda helâl yeme ve dini vecibelere uyma imkanı sağlanmakta, hastane ve hapsihanelerde dini rehberlik fırsatı veril-mektedir.    
. İSLÂM DİN DERSİNİN KONUMU VE (AKK)NDA K)SA BİLGİLER   Avusturya da  yılından beri  resmi ve  özel okullarda  M“sl“man  öğrenciler  için  İslâm  Din  Dersi imkanı  bulunmaktadır.  Avrupa da  önemli  bir örnek  teşkil  eden  bu  ders  yaklaşıık    Din  Dersi  öğretmeni tara-fından yaklaşık   öğrenciye  den fazla okulda Almanca dilinde okutulmaktadır.  İlköğretimde görev yapan öğretmenlerin bir çoğu  tarihinde açılan İslâm Din Eğitimi Akademisinde yetişmektedir. )GG)Ö, . Liselerde İslâm Din Dersi öğretmenliği yapanların bir çoğu ise Viyana Üniversitesi İslâm Din Pedagojisi Master mezunlarından oluşmaktadır. İslâm Din Dersi öğretemeni olmak isteyenlerin tamamı Avusturya İslâm Cemaatı )GG)Ö  tarafından sınava tabi tutulur, kazananlar ise Devlet tara-fından öğretmen olarak atanırlar.        Bu dersin okullarda sunulmasıyla birlikte öğrencilerin okul hayatına en-tegreleri çok daha kolaylaştı. Öğrencilerin, kendilerini, diğer din mensubu öğrencilerle eşit görmeleri, ş“phesiz okul hayatlarına positif bir şekilde yansımaktadır. İslâm Din Dersinin resmi olarak okullarda sunulması Avus-turya daki din h“rriyetinin apaçık bir tezah“r“d“r.   İslâm Din Dersinin ana gayesi, öncelikle öğrencilerin doğru bilgilerle 



donatılması, dini hayatlarını şekillendirmede onlara yardımcı olunması ve M“sl“man öğrencilerin kimliklerini Avusturya hayat şartlarına uygun yaşanabilecek şekilde g“çlendirilmesidir. Bunu başarabilmek ancak velilerin ve öğrencilerin beklentilerine olumlu yanıt verebilmekle m“mk“nd“r.   İslâm Din Dersinin hedeflerini şöyle sıralayabiliriz  )GG)Ö, : 
• Aşırılıktan uzak orta yol-denge İslâm ını öğretmek   
• Barış eğitimi adı altında bir çok içerik sunmak 

• Kişiliği g“çlendirmek özg“veni artırmak  

• İslâmî bir yaşantının her yerde olduğu gibi Avrupa ve Avus-turya da da m“mk“n olduğunu belirtmek 

• Çoğulculuğun Allah ın iradesinin bir tecellisi olduğunu an-latmak 

• Cinsiyet ayırımcılığına karşı durmak 

• Karşı tarafla diyalog içinde olabilmek için geniş bilgi sahibi olmak 

• Toplumun ortasında yer alarak entegrasyonu imkanlı kılmak    Avusturya da din dersleri resmi olarak kabul edilmiş Dini Cemaatler ta-rafından sunulmaktadır. Cemaatler, dersin içeriğinden sorumlu olup, aynı zamanda Din Dersi öğretmenlerinin ve ders kontrol“n“ sağlayan Din Dersi m“fettişlerinin seçimini gerçekleştirir ve m“fredatı oluştururlar. Devlet ise Din Dersi öğretmenlerini ve Din Dersi m“fettişlerini hem atar hem de onla-rın maaşlarını öder ve derslerin verileceği okulları belirler. Avusturya modelinde din dersi sunumu imkanına sahip olan Dini Cemaatler bu şekilde b“y“k otonomiye sahiptirler Khorchide, : - .    

. ESKİ İSLÂM DİN DERSİ MÜFREDAT) -2011)   Ağustos  tarihinde Avusturya Resmi Gazetesinde yayınlanarak y“r“rl“ğe giren ilk İslâm Din Dersi M“fredatı  tarihine kadar geçerli kaldı. Sadece  sayfadan oluşan m“fredat, t“m okul tiplerini birarada barın-dırarak, ilk, orta ve lise öğretim programını kapsamaktaydı. Avusturya okul sistemi dört yıl ilköğretimin ardından başarılı öğrenciler için  veya  yıllık lise yolunu açmaktadır. Diğer öğrenciler ise  yıllık orta eğitimi görd“kten sonra ya meslek okullarına yada meslek y“ksek okullarına devam etmekte-dirler.   
 İlginç olan ve muhtemelen ilk dönemin şartları göz ön“nde tutularak, sınıflarda M“sl“man öğrenci sayısının fazla olmamasından dolayı, m“fredat-ta birleştirilmiş sınıf uygulaması yer almış olup . sınıftan başlayarak . sınıfa kadar her iki sınıf için -2, -4, -6, - , - , -  aynı içerik öngör“lm“şt“r.  Başta bu durum herhangi bir sıkıntı teşkil etmemiş, sınıf-larda seyrek olan M“sl“man öğrencilerin hepsi bir grup oluşturularak bu m“fredata göre ders görm“şlerdir. İleriki yıllarda, özellikle her sınıfda, M“sl“man öğrencilerin sayıları çoğalmaya başladıkça artık bu bir sorun olmaya başlamış, ders grupları birer sınıftan teşkil edilmek durumunda kalmıştır. Böyle olunca da m“fredatta iki sınıf için aynı içerik bulunduğun-



dan dolayı Din Dersi öğretmenleri ders içeriklerini iki yıla serpiştirmek durumunda kalmışlardır.  M“fredat girişinde eğitimin genel hedefleri arasında ahlâki değerlerlerin kazanımı ve toplum içinde örnek şahsiyet olma gereklilğine vurgu yapılmış-tır. İslâm ın evrensel bir din olmasından öt“r“, kişilerin ırk, renk ve dil ayırımı yapmadan kardeşlik duygularını pekiştirmeleri istenilmektedir. Zira İslâm da hem din, hem de vatandaş hemde insanlık kardeşliği bulunmakta-dır. İslâm Din Dersi, öğrencilerin İslâm ve Peygamberler tarihiyle bilinçlen-melerini arzuladığı için öğretmenlerin, bu konuya ağırlık vermesini ister. İslâm inanç sistemini doğru idrak edebilen öğrencilerin, hem kendi dinle-rinde sağlam duruş sergileyebileceklerini hem de dinde zorlama olmadığını bildikleri için diğer din mensuplarına karşı da saygılı ve önyargısız bir diyalog geliştirebileceklerine vurgu yapılmıştır Bilgin, : XV)) .   ve  sınıfın m“fredattında din nedir, İslâm ın şartları nelerdir ve M“s-l“manın ahlâkı nasıldır şeklinde başlıklar bulunmaktadır. Ahlâk konusu altındaki Diğer İnsanlarla İlişkilerim  konusunun altı boş bırakılmıştı. Bu böl“mde öğretmenlerin bır kısmı muhakkak Barış  konusuna değinip onunla alakalı ders “nitesi hazırlamışlardır.  .- . sınıfın m“fredattında dinin temel kaynaklarının, yani İmân ın ve İslâm ın şartlarının yanında Peygamberimizin siyerine, aile fertlerine ve hulefa-i raşidine ağırlık verilmiştir. Ayrıca ahlâk böl“m“ de bu yaş grubu için çok geniş yer bulmuştur. Öğretmenler, bu böl“mde doğruluk, fedakarlık, cesaret, cömertlik, sadakat, cemaat olma, d“zen, disiplin ve sabır gibi konu-lar işlemekteydiler. Barış konusu sözl“ olarak bu sınıfın m“fredattında geçmemekteydi.  .- . sınıfın m“fredattında helal ve haram konularının yanısıra İslâm ın kaynakları konusuna ve Abdest ile Namaz konularına önem verilmiştir. (elal ve haram konulu derslerde öğrencilerin t“m sorularına cevaplar araması için öğretmene b“y“k sorumluluklar y“klenmiştir. Bu sınıfın m“f-redattında da yine barış konusu kelime olarak yer almamıştır.   ve  yaş grubunu oluşturan .- . sınıfların m“fredattında daha çok İslâm dininin, dindarlığın ve hayatın anlamı “zerine konular mevcuttur. Onun dışında İslâm ın beş şartı çok kapsamlı bir şekilde m“fredatta geçiyor.  .- . sınıfın m“fredattında geniş çaplı olarak ahlâk konularına, aile d“-zeni hukuksal sorumluluk ve haklar , muamelat ve toplumsal yaşantıyı kapsayan konulara alış veriş, işci hakları, faiz , İslâm devlet  d“zeni ile alakalı teorik bilgilere yer verilmiştir. Ders konularını işlerken (z. Muham-med in hem Peygamber olarak örnekliğine hemde de devlet başkanı olarak konumu göz ön“nde bulundurulması istenilmektedir. Bu sınıfta da barış konusu kelime olarak m“fredatta geçmemektedir.  Lise son sınıf m“fredattında .- . sınıf  ise öğrencilerin tevhid konu-sunu detaylı bir şekilde öğrenmelerini, onun yanında İslâmî ilimlerde derin bilgi sahibi olmalarını, İslâm tarihi hakkında genel bilgiler edinmelerini, diğer dinler hakkında malumat sahibi olmalarını ve Avrupa da İslâm konusu altında Avrupa daki M“sl“manlarının tarihçesini idrak etmeyi ve g“n“m“z-



deki yaşanabilecek olumsuz durumlarla nasıl başedilebilineceğini işlemeyi öngörmektedir. Bu sınıfın m“fredattında da herhangi bir şekilde barış kelimesi mevcut değildir Bilgin, : XV))-XX .  Avusturya İslâm Cemaati, bu önceki m“fredata göre  tane okul ders ki-tabı hazırlattı.  yıl önce basılan bu kitaplar ilk başta öğrencilerin ihtiyaçla-rını karşılasa da son dönemde yetersiz kalmış, sonraki yıllarda yeni m“fre-data geçilince de yeni ders kitapları bir komisyon tarafından hazırlanmıştır. Barış konusunun ilk m“fredatta ismen hemen hemen hiç geçmemesinin sebebi, m“fredatın  yıllarında yazılmasından kaynaklanabilir. O tarih-lerde Avrupa da İslâm d“şmanlığı çok fazla mevcut değildi.  Eyl“l  tarihindeki Amerika daki terrör olaylarından sonra Avrupa da İslmofobiya y“kselişle geçti, korku ve önyargılar çok hızlı bir şekilde arttı. Avusturya İslâm Cemaati bu durumdan dolayı  yılında yeni ve geniş çaplı bir m“fredat hazırlamayı uygun görd“.  
. YENİ İSLÂM DİN DERSİ MÜFREDAT)  Yukarıda da kısaca değinildiği gibi  tarihinden itibaren Avru-pa daki M“sl“manlar yeni ve sıkıntılı bir s“rece girdi. M“sl“manlar potensi-yel bir terörist gibi gör“lmeye, İslâm dini birden şiddet ile birlikte anılmaya başlandı. Bununla birlikte Avrupa da son on yıldır ırkçılık da hızlı bir şekilde artış bulmuş olup gör“lmekte, nasyonalist sağ partiler çok g“çlenmeye başlamıştır. Avusturya da son seçimlerde yabancı d“şmalığıyla tanınan sağ parti % oy aldı bak. http://www.yeniturkiye.org/avusturya-secimleri-ve-asiri-sagin-yukselisi/, erişim:  Nisan . Avusturya daki bu gelişme, M“sl“manları tedirgin etmekle beraber Avusturya İslâm Cemaatini de faaliyete geçirdi. ,  ve  yıllarında Avrupa nın her yerinden davet edilen İmamlarla birlikte İmam-Konferansları d“zenlendi. Bu konfe-ranslarda Avrupa da yaşayan M“sl“manların Avrupa k“lt“r“ne katkıda bulundukları, buradaki “lkelerde yaşamanın İslâm dinine uygun olduğu, İslâm ın da çoğulculuğa, din ve vicdan h“rriyetine çok değer verdiği gibi konuların altı çizildi. Avusturya bakanlıklarının katkılarıyla d“zenlenen bu konferanslar, toplum ve kamuoyu tarafından çok ilgi görd“, Avusturya İslâm Cemaati bu konferansların çeşitli dillere de terc“me edilen metinlerini iki kitap halinde neşretti. Eski m“fredata göre hazırlanan eski din dersi kitapları yeni eğitim ve öğretim metodlarına karşı artık yetersiz kalmaya başlamıştı. Avusturya İslâm Cemaati, yetkilileri m“fettişlerden oluşan bir m“fredat komisyonu oluşturarak çok geniş bir din dersi m“fredatı hazırlanması talimatı verdi.  tarihinde tamamlanan m“fredat, Avusturya Eğitim ve K“lt“r Bakanlı-ğı nın o yıldaki onay ve bildrisiyle y“r“rl“ğe girdi. İslâm Din Dersi o tarihden itibaren artık bu m“fredata göre ilkokul-larda, öğrenme g“çl“ğ“ çeken öğrencilerin gittiği özel okullarda Sondersc-hule , ortaokullarda, Politeknik isimli ortaokuldan sonra gidilen bir yllık okullarda, liselerde, meslek okulları ve meslek liselerinde sunulmaktadır. 



Yeni m“fredat, çok geniş çaplı hazırlanıp toplam olarak  sayfa içermek-tedir. Sırf genel eğitim hedefleri  sayfada belirtilimiş, ilköğretim m“fredatı yaklaşık  sayfada açıklanmış )GG)Ö, : - . Bu m“fredatın özelliği her sınıfa has .- . sınıfa kadar  bir içeriğe sahip olması ve öğrenciyi dersin odak noktasına almasıdır. Bundan dolayı çoğu ders başlıkları şu şekilde belirtilmiştir: Ben ve Dinim İslâm, Ben ve Çevrem, ben ve Arkadaş-larım, ben ve Peygamberim vs. . Bizim inceleyeceğimiz lise m“fredatı ise lisenin okullar arasında en fazla s“ren  yıl  okul olması hasebiyle  sayfadan oluşmaktadır. )GG)Ö, : - .  Avusturya İslâm Cemaati şu ana kadar yeni m“fredata uygun . sınıf-tan .sınfa kadar yeni din dersi kitapları hazırladı. Diğer sınıflar için kitapla-rın hazırlanması devam etmektedir.     
. İSLÂM DİN DERSİ MÜFREDATT)NDA BAR)ŞLA İİLGİLİ GEÇEN 

KONULAR .- . S)N)F, -  YAŞ GRUBU  Liselere ait İslâm Din Dersi m“fredatı . sayfadan itibaren . sayfa-ya kadar detaylı bir şekilde ders içeriklerini belirliyor )GG)Ö, : -. Yukarıda da belirtildiği gibi Avusturya da liseler ilkokullardan sonra hemen sonra başlıyor ve  yıl . sınıfdan . sınıfa kadar  devam ediyor. Benim araştırmamın kapsamına sadece .- . sınıflar arası girdiği için m“fre-datın . sayfasına kadar incelemelerimi s“rd“rd“m. Avusturya da son yıllarda liselerdeki eğitim sisteminde bazı reformlar gerçekleştirildi. Önceden dersin hedefi çocukların çok bilgi sahibi olmasını sağlamaktı. Artık bu reformlara göre öğretmenlerin görevi öğrencilerin “ç yönde yetenek ve becerilerinin kompetenzorientiert  gelişmesine yardımcı olmaktır. Bu anlamda her ders “nitesinde öğrencilerin şu “c beceriyi geliş-tirmesi gerekiyor:  
• röprod“ksiyon, yani ders içeriğini tekrarlarma Reproduk-

tion   

• öğrenilen bilgiyi transfer, kıyas etmek Transfer   

• d“ş“nme, tefekk“r  etme ve bir çöz“m yolu “retme Reflexion 
und Problemlösung .  Liseyi bitirme sınavlarının sözl“ kısımlarında m“ndliche Reifepr“fung  soruların, geçen yıldan itibaren artık bu şekilde yöneltilmesi gerekiyor BMUKK, : .  Liselerdeki İslâm Din Dersi m“fredatı  sınıfı kapsıyor ve öğrencilerin yaş durumu göz ön“nde bulundurarak her sınıf için genel bir ana konu başlığı Jahresmotto  bulunmuştur. Bu ana konu başlığı, t“m o sene işlenen çeşitli konularla bağlantılı olarak işlenmesi gerekmektedir. Bunun yanında her sınıf için yedişer tane konu başlığı belirlenmiş Themenkreis , öğretmen-lerin bunları kendi yıllık programlarına istedikleri ağırlıkda yerleştirme olanağı sunulmuştur. Yedi konu başlığı şunlardan oluşur: a  İslâm ı yaşamak ve anlamak – İslâm, İmân, İhsan 



b  İslâm ın kaynakları c  Birlikte yaşam d  Doğayı ve hayvanları koruma e  Sanat, K“lt“r, Bilim f  İslam Tarihi g  M“sl“manları ilgilendiren g“ncel konu ve sorular  Bu konu başlıklarıyla birlikte dersin, gayesinden birisi de öğrencilerin dini hayatlarını şekillendirmede onlara yardımcı olmak, M“sl“man öğrenci-lerin benliklerini ve kimliklerini Avusturya hayat şartlarına uygun yaşanabi-lecek şekilde g“çlendirmek ve onlara Avusturyalı bir M“sl“man olmanın dinen hiç bir sorun teşkil etmediği mesajını vermektir. Şimdi hedefimiz, . sınıftan başlayarak . sınıfa kadar m“fredatta barışla alakalı geçen yerleri tesbit etmek ve onları bir değerlendirmeye tabi tutmak-tır. 
. . Beşinci Sınıf M“fredatı   . sınıfın genel ana konu başlığı Arkadaşca Yaşamak  olarak belirtilmiş-tir. Çocuklar ilkokuldan gelerek yeni bir okul hayatına başlıyor, yeni arka-daşlar ediniyor ve yeni öğretmenlere sahip oluyorlar. Bu zor başlangıcı rahat bir şekilde atlatabilmek için arkadaşca yaşamak şarttır. İşte din dersi burada çok önem arz ediyor ve dinimizde arkadaşlık ve dostluğun önemi vurgulanıyor. Öğretmen, Peygamberimizin örnek arkadaşlıklarına atıfta bulunarak çocukların ahlâkî gelişimine katkıda bulunuyor, onlara kardeşli-ğin ve yardımlaşmanın öneminden bahsederken, arkadaşlık ilişkilerinde kin ve nefret duygularının yeri olmadığını hatırlatıyor. Birinci konu başlığı İslâm ı Yaşamak ve Anlamak – İslâm, İmân, İhsan  altındaki . . .  no.lu Allah ın  g“zel isimleri  )GG)Ö, :  başlıklı ders “nitesinde Allah ın isimlerinden Es-Selâm  (aşr :  işlenerek, Allah ın barışı sevdiğini ve bizim barış içinde bir hayat yaşamamızı dilediği işlenebilir. Ayrıca Allah ın bu ismiyle insanları d“şmanlardan, sıkıntılardan, tehlikelerden, musibetlerden ve her t“rl“ “z“nt“den selamete çıkarabilece-ği, bunun için de bizim O ndan yardım dilememiz gerektiği anlatılabilir. Yine aynı konu başlığı altındaki . . .  no.lu Peygamber sav. in zikri  )GG)Ö, 
:  isimli ders “nitesinde m“fredat, öğrencilerin Peygamberimizin g“nl“k okumuş olduğu zikirleri tanımalarını, onları öğrenip kendi hayatla-rında da uygulamalarını istemektedir. Ayrıca bu “nitede Peygamber Efen-dimize salavat getirmenin önemi de dile getirilmektedir. Bu konuyla alâkalı Ahzâb Suresi  . Ayet zikrediliyor: Ş“phesiz Allah ve melekleri 

Peygamberi överler: Ey inananlar! Siz de onu öv“n, ona salat ve selam 
getirin.  ve selam getirin  Almanca olarak barış selâmı getirin  anlamına gelen Friedensgruß  ile meâl veriliyor. Üç“nç“ konu başlığı Birlikte Yaşam Edeb – Ahlâk  temasının altındaki . .  no.lu Gelişiyorum  ders “nitesinde ise öğrencilerden, arkadaşlık nasıl kurulur, arkadaşlığın özellikleri nelerdir, tartışma ve kavgalardan sonra barış nasıl tekrar tesis edilebilir  gibi sorular hakkında kafa yormaları istenmektedir. Bu anlamda kardeşliğin ve sevginin önemine değinilip, 



k“smenin, kin ve nefret duymanın zararlarından bahsedilir. Bir sonraki . .  no.lu “nite de Ben ve Çevrem  konusu altında öğrencilerin barışı temin etmek için çevrelerine ahlâkî olarak nasıl yaklaşmaları ve hangi şekilde başkalarına karşı ne şekilde sorumluluk sahibi olmaları gerektiği vurgulanmaktadır )GG)Ö, : .             Barışın karşıtı olan şiddet kavramı yedinci konu olan İslâm ve Şiddet  başlığı altında m“fredatta yerini almaktadır. Bu “nitede İslâm dininin her t“rl“ şiddeti reddettiği vurgulanarak, şiddetle hiç bir çöz“me ulaşılamaya-cağı belirtilip, insanların her daim barış arayışı içinde olmaları gerektiği dile getirilir )GG)Ö, : .     
. . Altıncı Sınıf M“fredatı   Kainatı Koruma ve Muhafaza Etme  . sınıfın genel ana konu başlığı olarak m“fredatta belirtilmiş. Çocuklar insanoğlunun Allah tarfından yery“-z“nde halife olarak seçildiğini bilmeli ve bundan dolayı yaratılmışları koru-ma ve onları muhafaza etme görevini “stlenmek zorunda olduklarının bilincinde olmalıdırlar. Bu görevi yery“z“n“ birlikte imar etmek için insa-noğlunun barışa ve birliğe ihtiyaçı olduğunun altı çizilmelidir )GG)Ö, : . İslâm ı Yaşamak ve Anlamak – İslâm, İmân, İhsan  başlıklı birinci konu-nun . .  no.lu Namaz  “nitesini işlenirken, namazın önemi ve namazın r“kunlarından bahsedilebilir. Namazda okunan dualara da yer verilen ders kısmında tahiyyât  duasında geçen es-selâmu aleyna  ve es-selâmu aleyke  sözc“kleri “zerinde durulur ve bunların barış ve esenlik anlamlarına geldiğ-ni öğrencilere yakinen anlatılır. Bunun dışında namazı bitirme selâmını çocuklara hatırlatarak, M“sl“manlar karşılaştıklarında birbirlerine nasıl selâm veriyorlarsa, ayni şekilde namazın sonunda da sağ ve sol omzumuza doğru Allah ın selâmını söylememiz gerektiği ifade edilir. )GG)Ö, : . Bu anlamda es-selâmu aleykum  selâmıyla alâkalı öğrencilerin dikka-tini şu duruma çekmek faydalıdır: Avusturya da (ristiyanlar kilisiye girdik-lerinde papaz tarafından Der Friede sei mit dir Barış, selâm ve esenlik “zerine olsun  sözc“kleriyle karşılanırlar, Yahudiler de havraya girdikle-rinde birbirlerine şalom Selâm ve barış olsun  c“mlesini söylerler. Böyle-likle “ç dinde de din mensubları birbilerine barış ve esenlik dilemeleriyle d“nya barışına bir adım daha yaklaşabilineceği belirtilmelidir. Bu ve benzeri konular aynı zamanda . .  no.lu Ben ve Diğer Din Mensubları  başlıklı “nitede de işlenebilir )GG)Ö, : . 
. . Yedinci Sınıf m“fredatı   M“fredatta . sınıfın genel ana konu başlığı nasıl g“çl“ olurum?  olarak yazılmış. Yaklaşık  yaşına girmiş olan bu sınıfdaki öğrencileri, bir yandan ergenlik dönemi, bir yanda sanal d“nyanın şiddet dollu oyunları, diğer yandan da görsel cazibeler gençlerin ruh âlemini alt “st edebiliyor, kendile-rini birden şiddet eylemlerin içinde bulabiliyorlar. Şiddetin hiç bir şeye çöz“m olmadığına . Sınıf konuların da kısa bir şekilde  değinilmişti. Bu sınıfda ise şiddet konusu daha kapsamlı işlenmesi hedefleniyor. Öğrencilere asıl g“ç“n şiddetde olmadığı, aksine kendine hakim olmakla elde edilebile-



ciğini Peygamberimzin şu hadisi işlenerek telkinde bulunulmalı: Gerçek 
babayiğit, g“reşte rakîbini yenen değil, öfkelendiği zaman nefsine 
hâkim olandır.  Bu anlamda çoçuklara barışı tesis etmek için şu “ç şeye karşı açıkça hayır  demeleri isteniyor: Şiddet , )rkçılık  ve Kavimcilik . )GG)Ö, :  Birlikte Yaşam  başlıklı “ç“nc“ konunun . .  no.lu Gelişiyorum  “ni-tesinde insanların sinirlerine hakim olmaları, şiddete başvurmamaları gerektiği gibi konular işleniyor. Biriniz sinirlendiği vakit, sussun!  hadi-siyle sabır konusuna da temas edilmesi isteniyor. G“çl“ olan kişilerin ancak kendilerini kontrol edenlerden olduğu vurgusu derste muhakkak g“ndeme getirilmesi gerekiyor. Bir sonraki . .  no. lu Çevrem ve Ben  isimli “nitede yardımlaşma ve başkasını kendine tercih etme konuları geçiyor. Bu meleke-lere sahip olmaları istenen öğrenciler bu şekilde çevrelerinde hem saygı, hem sevgi, hemde barış bulacaklardır.  . .  no. lu Ben ve Başka Dini İnanç-lara Sahip Olan İnsanlar  isimli “nitede ise, öğrenciler incil ve tevrat hak-kında o dine mensub olan kişiler tarafından benzerlikler ve farklılıklar hakkında bilgi alıp, kilise ve havralarını ziyarete gidip onlarla iletişim ve birikte barış içinde yaşama imkanları sunulması istenmektedir. )GG)Ö, 

: - .   .  no. lu M“sl“manları İlgilendiren G“ncel Konular: )rkçılık ve Milli-yetçilik  başlıklı yedinci konuda İslâm dininin ırkçılığa, aşırı milliyetçiliğe, antisemitizime, yabancı d“şmanlığına karşı olduğu derste işlenerek, tarihde en b“y“k ırkçının şeytan olduğu ve dolayısıyla ırkçılık yapanların şeytana uydukları vurgusu yapılması istenmektedir. )rkçılıkla barışın bir arada olamıyacağı, barışın da olmadığı bir ortamda insanî ilişkiler için vazgeçile-mez olan huzur, saygı, ve sevgi hasletlerin gelişemiyeceği vurgusu yapılır )GG)Ö, : .   
. . Sekizinci Sınıf M“fredatı   Araştırma kapsamımın son sınıfını . sınıflar oluşturmaktadır.  Bu sınıfın genel ana konu başlığı Başkalarına Karşı Saygı Göstermek  olarak belirtil-miş, öğretmenlerden de özellikle de merhamet, yardımlaşma, cesaret, hilm ve tevâzu gibi değerlere derste ağırlık vermeleri istenmiş. Bu yaş grubunda, sosyal yaşantıyı doğrudan ilgilendiren, dayanışma duygularını geliştiren başka bir ders konusu da zekat ve sadaka konularıdır. Öğrenciler, okulda değişik yardım projeleri geliştirerek, m“lteci, evsiz, barksız ve yoksulları sevindirerek bu duyguyu kendi iç d“nyalarında m“şahede edebilir. Bu sınıfın m“fredatına bakılarak şu sonuç çıkarılabilinir: Başka insanlara karşı toleranslı olan kimse, onların her daim saygı ve sevgisine mazhar olur. )GG)Ö, : .   .  no.lu İslâm ın Kaynakları  başlıklı konunun . .  “nitesinde Ayet ve (adisleri Yorumlamak, Anlamak ve Öğrenmek  dersinin işlenmesi öngö-r“l“yor. Burada özellikle bir yanda insanların barış ortamını g“çlendirme amacıyla birbirlerine karşı saygı ve sevgi göstermeleri istenirken, diğer yandan da birbilerine karşı alaycı ve k“ç“k d“ş“r“c“ tutumlardan kaçınıl-ması gereken, şu ayetler ve hadislerin işlenip yorumlanması isteniyor 



)GG)Ö, : :  
• Nahl / : Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya 

yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı 
da yasaklar. O, d“ş“n“p tutasınız diye size öğ“t veriyor.  

• (ucurât / - : Ey iman edenler! Zannın çoğundan 
kaçının. Ç“nk“ zannın bir kısmı g“nahtır. Birbirinizin 
kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından 
çekiştirmesin. Biriniz, ölm“ş kardeşinin etini yemekten 
hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan 
korkun. Ş“phesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok 
esirgeyicidir. 
Ey insanlar! Doğrusu Biz sizleri bir erkekle bir dişiden 
yarattık. Sizi milletler ve kabileler haline koyduk ki bir-
birinizi kolayca tanıyasınız. Ş“phesiz, Allah katında en 
değerliniz, O'na karşı gelmekten en çok sakınanızdır. Al-
lah bilendir, haberdardır.  

• Kâfirûn / : 'Sizin dininiz size, benim dinim banadır.   

• (adis: Kim Allah a ve ahiret g“n“ne inanıyorsa, hayır 
söylesin, yahut sussun, kim Allah a ve ahiret g“n“ne ina-

nıyorsa, komşusuna ikram etsin, kim Allah a ve ahiret gü-

n“ne inanıyorsa, misafirine ikram etsin.  Buhari ve M“s-lim  Bir sonraki Birlikte Yaşam  konulu başlık altında . .  no. lu Gelişiyo-rum  ders “nitesinde bir kişiye saygılı olmayı gerektiren dinleme ve anlama becerilerinin geliştirilmesi gerektiği işlenmektedir. Söz kesme, bağırma, çağırma, y“ksek sesle konuşma gibi sağlıklı iletişimi engelliyen durumlar-dan uzak durulması önerilmelidir. Empati kurularak karşı tarafın hislerini anlamaya çalışmak anlaşmazlıkların çoğunu ortadan kaldırabileceği öngö-r“lmektedir.   Yine öğrencilerin, kendi hayatlarından anlatacakları g“zel örnekler de ders içeriğinde yerini almalıdır. Zaman zaman çeşitli sebepler-den k“sl“kler yaşansa da Peygamberimiz in M“sl“manların birbilerlerine k“s kalmalarını hoş görmediğini belirterek, birbirleriyle konuşmayan kişile-ri barıştıranlara sadaka işlemiş kadar sevab alacakları m“jdesini vermek, çocukların ş“phesiz morallerinin y“kselmesine sebep olacaktır. Daha sonra gelen . .  no.lu Ben ve Çevrem  ders “nitesinde ise ailedeki b“y“klere ve k“ç“klere karşı saygı ve sevgi konusu işlenilmeli, ailenin toplumdaki b“y“k roluna vurgu yapılmaldır. Bu konu işlenirken Lokman Suresindeki (z. Lokman ın evladına önerdiği davranış biçimleri toplumda barış dolu bir hayatı benimsemeleri için gençere tavsiye edilmelidir )GG)Ö, : .     Yaptığımız araştırmada İslâm Din Dersi m“fredatında . sınıftan . sınıfa kadar barışla alakalı geçen konular inclendi ve şu sonuca ulaşıldı. G“ncel islamofobik gelişmeler sebebiyle yeni İslâm Din Dersi m“fredatı barış, sevgi, saygı, höşgör“, birlikte yaşam ve huzur gibi konulara çok ağırlık vermiş, bunları ana temalar haline çevirmiş, M“sl“man öğrencilere Avusturya toplumunun bir parçası oldukları hatırlatılarak bu vasıflara sahip olmaları 



vurgulanarak tavsiye edilmiş.          
. OKULLARDA BAR)Ş ORTAM)N) GÜÇLENDİRME NİYETİYLE 

DÜZENLENEN FAALİYET VE PROJELER Araştırmamızda ortaya koyduğumuz gibi m“fredatta barışla alakalı çok sayıda konu yer almaktadır. Buna rağmen okullarda öğrenciler arasında zaman zaman s“rt“şmeler, kavgalar, hakaretler ve saygızlıklar son yıllarda daha da artmış durumda. Viyana nın bazı semtlerinde bulunan devlet okul-larında öğrencilerin yarısından fazlası hem yabancı uyruklu hem de çoğu M“sl“man. Bu durum okuldaki bir çok öğretmen için yeni bir durumdur. Bazen bu yeni durumla nasıl başedeceklerini bilemiyorlar. M“sl“man öğ-rencilerin çok olduğu okullarda İslâm Din Dersi sunulduğu için derse giren bir veya iki Din Dersi öğretmeni s“rekli okulda hazır bulunuyor ve gerek m“d“r gerekse değişik branş öğretmenleri için danışman kişi rol“n“ “stle-niyor. Çoğu konuda çöz“m “reten Din Dersi öğretmenleri okuldaki barış ortamınını tesis etme yön“nde çok yönl“ gayretleri bulunuyor. Bu böl“mde barış ortamını g“çlendiren bu t“r faaliyet ve projelerden bir kesit sunulacak. Okullarda çeşitli etnik kökenli ve çeşitli din mensubu öğrencilerin ya-nında hiç bir dine bağlı olmayan öğrenciler de mevcut. İslâm Derslerinin okullardaki sunumu doğal olarak Almanca dilinde gerçekleş-mektedir. Bu sayede d“nyanın her bölgesinden Avusturya ya göç etmiş M“sl“manların çocukları İslâm Din Dersine katılma fırsatı bulmaktadır. (atta Avusturya İslâm Cemaati hem S“nni hemde Şii M“sl“manların resmi temsilcisi olduğu için Din Derslerine Şii öğrenciler de katılmaktadır. M“sl“man öğrencilerin Almanca dilinde İslâmı öğrenmeleri, onlar için b“y“k bir avantajdır. Böylece M“sl“manlar, gayri m“sl“mlerle gerek insani gerekse dini konularda çok rahat bir şekilde onlarla m“zakereler edebilmektedir. Bu durum hem öz g“venlerini artırmakta hem de diyalog becerilerini geliştirmektedir. Bazı okullarda sene başlarında dini törenler d“zenlenmektedir. Genel olarak der yılına, okulun yanında bulunan katolik ve protestanlar kiliseleri-ne gidilip orada yapılan ayinlerle başlanır, M“sl“man öğrenciler ise şayet yakında bir Camii varsa oraya gider dualar eder yeni ders yılının hayırlar getirmesini temenni ederler. Yakında bir Camii yoksa okulda b“y“k bir salonda dua ederler.  Bazı okullar ise herkesin katıldığı nötr normal  bir sene başı töreni d“zenler. Okulun çeşitli Din Dersi öğretmenleri ise kendi dinlerine has açılış duası yaparlar. Bu şekilde okulda birlik beraberlik eşitlik ve barış duygusu gelişmiş olur. Avusturya da resmi olarak kabul edilimiş dinlerin mensubları dini bay-ramlarıda tatil hakkına sahipler. M“sl“man öğrenciler bu g“nlerde velilerin dilekçeleriyle okuldan izin alabilmekteler. Bazı zamanlar Din Dersi öğret-menin önderliğinde İslâmî dini bayramlar, okulda davet edilen b“t“n öğren-ci ve öğretmenlerin katılımıyla kutlanmaktadır. Ev sahipliğini “stlenen M“sl“man öğrenciler böyle g“nlerde tatlılar getirerek misafilerine ikram ederler ve dini bayramlarının anlamlarını anlatırlar. Bu t“r faaliyetler 



okuldaki barış ortamını olumlu yönde etkilediği için bu t“r girişimler m“f-redatta da tavsiye edilmektedir )GG)Ö, : . Öğretmenlik yaptığım  öğrenci kapasiteli lisede çok sayıda M“sl“-man öğrenci mevcuttur. Bundan dolayı İslâm Din Dersi öğretmeni olarak okulda “ç kişi görev yapıyoruz. Okul m“d“r“m“z“n “zerinde durduğu en hassas konu öğrencilerin barış ortamında eğtimlerini almalarıdır. Bunu sağlamak için yılda bir . sınıflarların t“m öğrencilerinin katıldığı Şiddet çöz“m değildir  paneli biz din dersi öğretmenleriyle  birlikte d“zenlemekte-dir. Panele uzman kişiler davet edilerek, şiddet olaylarına karışanların durumu, şiddet ortamından nasıl uzak durulabileceği gibi konular ele alınır. Öğrencilerin de aktif olarak katıldıkları bu t“r paneller okuldaki barış orta-mına pozitif yönde etki etmektedir.   Okulumuzda yine senede bir d“zenlediğimiz başka bir faaliyet ise Devlet tarafından belirlenmiş, hayatlarıyla başkalarına örnek olabilecek entegras-yon elçileri nin okula davet edilmesidir. Bu yabancı uyruklu elçiler hayatla-rındaki t“m zorluklara rağmen belirli başarılara ulaşmış ve hayatları örnek alınacak kimselerdir. Öğrencilerin ilgiyle dinledikleri hayat hikayeleri ile, Avusturya da yabancı uyruklu da olunsa her zaman başarı yolununun açık olduğunu göstermektedir. Bu faaliyet de öğrencilerin öz g“venini artırmakta ve okulda barış ortamını temin ederek bir an önce başarılı bir şekilde liseyi bitirip  y“ksek tahsil yapma hevesi uyandırmaktadır.    Avusturya daki çoğu okulda okul yılının son haftasında Din Dersi öğret-menlerinin de iştirak ettiği çeşitli gezi ve projeler d“zenleniyor. Son yıllarda M“sl“man öğrencilerin sayısının artmasına bağlı olarak gezi hedefi olarak daha çok dini mabedler seçiliyor, sınıfla birlikte önce bir kilise ziyaret ediliyor, orada hristiyanlık hakkında malumat alınıyor, daha sonra da bir camii ziyaret edilerek, İslâm “zerine genel bir bilgi sunuluyor. Bu t“r gezi-lerle öğrencilerdeki yabancıya karşı önyargı ve tabular kırılıyor, hoşgör“ ve saygı artıyor ve dolayısıyla barış dolu bir hayat için belirli bir adım atılmış olunuyor.    Zaman zaman Din Dersi öğretmenleri, hastalıkdan dolayı gelemeyen öğ-retmenlerin derslerine vekillik yapmaktadırlar. Ders içeriği olarak da genel-likle insanların t“m“n“ ilgilendiren ahlâki konular  seçilmekte ve bu sayade t“m sınıf, hem Din Dersi öğretmenini yakından tanıma fırsatı bulmakta, hem de başka derslerde alamadığı ahlâk ve k“lt“r bilgileriyle donanmış ve başkalarına karşı daha toleranslı ve saygılı olabilmektedir. 
SONUÇ  Avusturya daki okullarda sunulan İslâm Din Dersleri ve bu derslerin öğ-retmenleri, insanlık için  sevgi, saygı, barış, huzur ve emniyet içinde bir yaşam için vazgeçilmez unsurlardır. Okul m“d“rleriyle birlikte barışın tesisi için pek çok gayret ve faaliyetlerde bulunan öğretmenlerimizin, öğretmenlik dışında danışmanlık görevini de “stlendikleri aşikardır. Elbette bu görevle-rini tam anlamıyla yerine getirebilmeleri için profesyonel bir eğitimden 



geçmiş olmaları gerekmektedir. Din Dersi öğretmeni yetiştiren y“ksek okullara ve “niversitelere bu anlamda önemli görevler d“şmektedir. 
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