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Almanya Türk Toplumu, farklı din ve dünya görüşlerinden bireylerin 

menfaatlerini temsil etmektedir. Bu görev kapsamında, Almanya’da 

İslam ve Müslümanlarla ilgili olarak yürütülen tartışmaların  

üyelerimizi doğrudan ilgilendirdiğini saptamaktayız. Bunun da bize, 

din politikalarıyla ilgili konularda görüş bildirmek gibi bir sorumluluk 

getirdiğine ve laik bir birlik olarak bu konuda sunabileceğimiz  

başlıca katkının, sosyal politikalar düzeyinde yürütülen tartışmalarda 

etkili olmak olduğuna inanıyoruz. Yapısal düzeyde ise demokratik 

süreçlere katılımı savunmakta ve Müslümanların kendi içlerindeki  

fikir alışverişini geliştirmelerine eşlik etmek istemekteyiz.

DEVLET – TOPLUM – DIN 
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Almanya Türk Toplumu, halkın her kesiminde ve her 
alanda hoşgörü, özgürlük, katılım ve hak eşitliğinin esas 
alındığı bir toplum yapısını benimsemektedir. Çeşitliliği 
olumlu bir kaynak olarak görmekteyiz ve Almanya’da 
yaşayan her bireyin kendisini aynı oranda buraya ait  
ve huzurlu hissedebildiği, çok-kültürlü ve çok-dinli bir 
toplum hedefiyle çalışmaktayız. 

Geçmişte yaşanmış olan mezhep çatışmalarının ve din 
savaşlarının da izini taşıyan bir tarihin mirasçısı olarak 
Almanya, 1945 yılından sonra kendisine barışçı ve 
demokratik bir yönetim ve değerler sistemi oluşturmayı 
başarmıştır. Almanya’nın benimsediği değerler, 
 Hıristiyanlığın yanı sıra Hümanizm ve Aydınlanma 
Dönemi değerleri üzerine inşa edilmiştir. 1960’lı yılların 
işgücü anlaşmaları kapsamında Türkiye kökenli 
 bireylerin göçüyle birlikte Almanya, kendisini Müslüman 
olarak gören bireylerle birlikte şekillenen bir ülke 
 olmuştur. Tahminlere göre bugün ülkemizde, dünyanın 
çeşitli yerlerinden gelmiş olan 4–5 milyon Müslüman 
yaşamını sürdürmektedir. Bu insanlar Almanya’nın bir 
parçasıdır ve öyle kalacaktır – tıpkı burada onlarca yıldan 
beri huzurla ve özgürlükçü-demokratik düzenimizle 
uyum içinde uygulayıp korudukları dinleri gibi.

Almanya, göç alan bir ülkedir. Dolayısıyla da, kendi 
yaşamını anayasanın öngördüğü değerlerle bağdaşır 
bulan herkesin – dini veya etnik kökenine bakılmaksızın 
– Alman olduğu ya da olabileceği fikrini toplum artık 
kabullenmek durumundadır.

Almanya Türk Toplumu, Almanya’da İslam’ın 
 hukuken tanınması ve çeşitli İslami yaşam 
 gerçeklerinin layığıyla dikkate alınmasıyla ilgili 
 olarak şu temel ilkeleri benimsemektedir:

•   İslam dini, diğer tüm dinler gibi devletimizin koruması 
altındadır. Diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi, 
 Almanya’da da Müslüman bireyler, çoğunluğu Müs
lüman olmayan bir ülkenin artık birer vatandaşı 
 olmuştur ve bu çoktandır yaşanmakta olan bir gerçek
tir.  Dolayısıyla da, İslam’ın anayasaya uygun şekilde 
 yorumlanması, Müslüman vatandaşların çoğunluğu 
için zaten onlarca yıldır yaşamakta oldukları bir 
 gerçektir.

•   Anayasamız, dinlerin eşit muamele görmesini öngör
mektedir. Biz de bu nedenle, anayasa temelinde 
 hareket eden Müslüman örgütlerin bir anlaşma ile 
devlet tarafından tanınması için devletten samimi 
gayret göstermesini beklemekteyiz.

•   Cami cemiyetlerinin bağımsızlığı ve özerkliği anayasa 
ile taahhüt edilmiştir. TGD’nin görüşüne göre bu, 
 yalnızca Alman Devletinden değil, yurtdışından da 
gelebilecek yönlendirmelerden bağımsız olması 
 anlamına gelmektedir. Bu nedenle, politik ve finansal 
bağımsızlık sağlayacak yollar ve yapılar bulunması 
gerekmektedir.

•   Müslüman birliklerin de içinde yer aldığı Müslüman 
sivil toplumun giderek profesyonelleşmesini 
 memnuniyetle karşılamaktayız. TGD’ye göre bu 
 gelişme, yürüttükleri çalışmalara eleştirelyapıcı bir 
yaklaşımı da beraberinde getirmektedir. Müslüman 
birlikler toplumumuzun bir parçasıdır ve diğer dini 
ve sivil toplum örgütleriyle aynı hak ve yükümlülük
lere sahip olmalıdır. 
 



•   Değişmekte olan bir toplumla ilgili uzlaşma 
 süreçleri uzun zaman ister, kendi içinde gelişe
rek bütünlük kazanması, Almanya’da yaşayan 
Müslümanların da aktif katılımıyla şekillendiril
mesi ve sahiplenilmesi gerekir. TGD, memnuni
yetle karşılamakta olduğu bu süreçlere eşlik 
 etmek istemektedir.  

•   Almanya’da İslam ve Müslümanlarla ilgili 
 olarak yürütülen kamuoyu tartışmalarının 
 çoğunlukla eksikliklere odaklandığı ve genelle
yici olduğu, zaman zaman da politize edildiği 
söylenebilir. Bu durum, halkın farklı kesim ve 
gruplarının birlikte yaşamasını olumsuz etkile
mektedir. İslam ve Müslümanlarla ilgili korkular 
ve şüpheler, giderek Müslüman karşıtı ırkçılık 
boyutuna varabilmektedir ve artık çoğunluk 
toplumu denilen kesimin içine kadar yayılmış 
durumdadır. Bu nedenle TGD, tartışmaların 
nesnel ve genellemelerden uzak bir zemine 
oturtulması için çaba göstermektedir. Var olan 
aksaklık ve zorlukların giderilmesi için gerekli 
çalışmalar sürdürülürken, toplumsal birliğin 
sağlanmasında Müslüman aktörlerin bireysel 
ve kolektif başarıları ve katkıları da unutulma
malıdır.

•   Eylemlerini İslam’a dayandıran radikal gruplar 
gerçek bir tehlike oluşturmakla birlikte, yürütü
len görüşmelerde İslam bağlantılı din ve enteg
rasyon meselelerinin yalnızca güvenlik boyutu 
açısından ele alınmaması gerekir. Konuya salt 
güvenlik politikaları açısından bakan bir yakla
şım, çoğunluk toplumu denilen kesimin İslam’a 
ve Müslümanlara karşı var olan çekincelerini 
güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda, Alman
ya’daki Müslüman örgütlerin profesyonelleşmesi 
ve kurumsallaşması için gereken süreçleri de 
zorlaştırmaktadır.

•   Almanya’da İslam ve Müslümanlarla ilgili din 
politikası meseleleri, genellikle entegrasyon 
 konularıyla karşılıklı ilişkilendirilerek ele 
 alınmaktadır. TGD ise, söz konusu pek çok 
 meselenin aslında din ve hele İslam’la hiçbir 
 şekilde  ilgisi olmadığı inancındadır. Aynı şekilde, 
din politikasına ilişkin her konunun da enteg
rasyonla ilişkilendirilmemesi gerekir. TGD, 
 entegrasyon tartışmalarının İslamlaştırılması 
denilen bu gelişmenin amaca hizmet etmediği 
ve ciddi ölçüde dizginlenmesi gerektiği görü
şündedir.
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www.tgd.de

Almanya Türk Toplumu
Obentrautstr. 72
10963 Berlin
Tel.: +49 (0)30 89683810
info@tgd.de
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Çoğulcu bir toplum  
   için çeşitliliği yaşa

Canlı bir demokrasi 
             için angaje ol 


