
“Hristiyanlık şüphesiz Almanya’ya aittir. Yahudilik 
şüphesiz Almanya’ya aittir.  Bu bizim hristiyan-yahudi 

tarihimizdir. Ancak artık İslam da Almanya’ya aittir.”  

Christian Wulff, F. Alman Cumhurbaşkanı, 3 Ekim 2010

İslam dini Almanya’da henüz resmen bir din statüsünde 
tanınmamıştır. Bunun neticesi olarak camiler, kilise ve hav-
ralar gibi mabed muamelesi görmemektedir. Din görevli-
lerimiz papazlar ve hahamlarla aynı konumda değillerdir. 
Resmi okullarda çocuklarımıza Federal Anayasa’da belir-
tilen şartlara dayalı bir İslam din dersi verilememektedir. 
Kısacası Almanya’da Müslümanlar, Hristiyanlarla ve Ya-
hudilerle eşit haklara sahip değillerdir.

Hedefimiz , Müslümanların içinde yaşadıkları toplumla eşit 
düzeyde bu ülkenin bir parçası olarak kurumlaşmalarını 
sağlamak ve Müslümanların sorunlarının çözümünde Al-
man resmi makamlarınca Anayasa’da belirtilen haklara 
sahip bir muhatap kabul edilmektir. 

Federal Almanya’da yaklaşık 900.000 civarında okul 
çağında Müslüman çocuk yaşamaktadır. Müslümanların 
büyük çoğunluğu (yaklaşık % 80) Alman okullarında dini 
değerlere dayalı İslam din dersi verilmesini talep etmek-
tedir. 

Almanya’da iman esaslarına ve İslam’ın temel değerlerine 
dayalı İslam din dersi (bekenntnisorientierter islamischer  
Religionsunterricht), Dini Cemaat’lerin temel esaslarıyla 
ters düşmeyecek şekilde verilir. Şartlar yerine geldiğinde 
bu dersin verilmesini talep etmek dini cemaatin hakkıdır. 
Dini cemaatler bu yüzden belirli bir üye sayısına ve bir 
düzene sahip olmalı ve bu dersi organize edebilecek bir 
altyapı oluşturabilmelidirler. 

Almanya’da yaşayan Türkler ve Müslümanların büyük ço-
ğunluğu DİTİB’e ve DİTİB’in din anlayışına ve tarafsızlığına 
güvenmektedir. Müslümanların Cemaat Kütüğü altında 

kayıt altına alınmaları, Müslümanların güç birliği yapma-
larını kolaylaştıracaktır.

Cemaat Kütüğü, temsil ettiğimiz kitle hakkında daha  
fazla bilgi sahibi olmamızı sağlayacaktır. Böylece resmi 
kurumlara sayısal olarak hangi yaş grubundan kaç kişiye 
hitap ettiğimizi ifade edebilmemiz ve hangi şehirde han-
gi yaş grubunda kaç çocuğumuzun İslam din dersine katı-
lacağını planlayabilmemiz mümkün olacaktır.

Cemaat Kütüğü, kişinin Müslüman olduğuna dair resmi 
bir belge niteliği taşır. Yalnız kalan ve haklarını kullanama-
yacak durumdaki kişilerin hakları, bu kütük kaydı sayesin-
de korunabilecektir (ölüm halinde cenazenin yakılmasını 
önlemek gibi).

Cemaat Kütüğü, yüzyıllar sonra da Müslüman nesillerin 
varlığının ispat ve tescilini sağlayacaktır. Almanya’da Müs-
lüman varlığı kayıt altında toplanarak, asırlar boyunca 
varlığını sürdürecek nesiller hakkında temel bazı bilgile-
rin güvenli bir ortamda muhafazası hedeflenmektedir. 

İstatistiki olarak Almanya’da kaç Müslüman’ın yaşadığı 
bilinmemektedir. Her geçen gün, yeni doğan çocukların 
kaydı Alman olarak geçmekte, yüzbinlerce kişinin köke-
ni ve dini kimliği kayıt dışı kalmaktadır. Bu problem de 
yapılan kayıtlarla önemli ölçüde ortadan kalkacaktır.

Cemaat Kütüğü, kayıtlı Müslümanların birer yerel dini 
cemaat olan camiler tarafından yerel ve eyalet düzey-
inde gerçekleştirilen dini faaliyetler ve dini yayınlar 
hakkında bilgilendirilmelerini sağlar. Sözkonusu bilgi 
akışı Müslümanlar’ın aktif katılımı ve gelişmeleri takip et-
mesi açısından büyük öneme sahiptir. Bilgi akışı modern 
iletişim teknikleri kullanılarak gerçekleştirilecektir.

Cemaat Kütüğü’ne kimler kaydedilir?

Doğumdan itibaren her Müslüman Cemaat Kütüğü’ne 
kaydolabilir. Cemaat Kütüğü’ne kayıt yaptırmak veya 
kaydı sildirmek, dindarlık ölçüsü değildir. Kütük sadece 

idari bir işleve sahiptir ve kayıtlı kişilerin Müslüman oldu-
ğunu belgeleme özelliği taşır.

DİTİB üyesi olsun olmasın Müslüman olduğunu söy-
leyen bütün yetişkinler, kendileri ve aile fertlerini Cemaat 
Kütüğü’ne kaydettirebilirler.

Hangi etnik kökene veya dünya görüşüne sahip olduğuna 
bakılmaksızın 14 yaşını doldurmuş her Müslüman kendi 
iradesiyle Cemaat Kütüğü’ne kaydolma veya silinmek is-
teme hakkına sahiptir. Cemaat Kütüğü’ne kaydı DİTİB ca-
milerinde görevli din görevlisi ve yönetim kurulu yapar.

Bilgilerin  korunması (Datenschutz) 

Cemaat Kütüğü’ne kişinin, eşinin ve çocuklarının şahsi 
bilgileri kaydedilir. Bu bilgiler sadece kayıt yapan DİTİB 
cami derneği tarafından kişinin rızası ile yapılır ve 
değiştirilebilir. Bilgiler, DİTİB Genel Merkezi’nce şifreli ve 
azami koruma sağlayan bilgisayar programı yardımıyla 
saklanır ve korunur. 

Dernekler tarafından tutulan kayıt dosyalarının korunması 
ise güvenli ortamlarda yangın ve diğer etkilerden koru-
nacak şekilde yapılır ve herkesin ulaşımına açık olmaz. 
Kaydı yapılan kişinin bilgileri, sadece kayıt yaptırdığı cami 
görevlileri tarafından kişinin istek ve rızasıyla görülebi-
lir. DİTİB camisinin bağlı bulunduğu Eyalet Birliği, kendi 
sınırları içinde Cemaat Kütüğü’ne kayıtlı bulunan kişilerin 
istatistiki bilgilerine sahip olurlar. DİTİB Genel Merke-
zi veya dernek tarafından bu bilgilerin amacı dışında 
kullanımı ve başkalarına verilmesi yasaktır. Okul çağındaki 
çocukların bilgileri, ancak İslam din dersi uygulaması için 
bağlı bulunulan Okul Dairesi’ne verilebilir. Kayıtlı Müslü-
manlar hakkında istatistiki rakamlar dışında hiçbir kurum 
ve kuruluşa veya şahıslara bilgi verilmez.
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Cemaat kütüğü kayıt formlarını en yakın DİTİB  
camisinden temin edebilirsiniz. Kayıt için  

belgelerinizle birlikte din görevlisine veya cami 
yönetimine başvurunuz !

Kayıt nakli

Kişinin başka bir şehire taşınması halinde, yeni taşınılan 
şehirde bulunan en yakın DİTİB camisine giderek kaydını 
nakletmesi gerekir. Böylece kayıtlı kişi, yaşadığı şehirdeki 
dini etkinlikler hakkında bilgilendirilme ve yerel düzeyde 
haklardan faydalanma imkanına kavuşacak ve bilgiler 
sürekli güncel tutulabilecektir.

Bilgilerin güncelliği

Cemaat Kütüğü dinamik bir kayıt sistemine sahiptir. Kayıtlı 
Müslümanlar hakkındaki bilgiler her an güncel hale geti-
rilir. Bunun için de kayıt sahibinin aktif katılım ve desteği 
gereklidir. Kayıtlı kişiler, diledikleri zaman kendileri ile il-
gili kayıt bilgilerini görme ve kontrol etme hakkına sahip-
tirler. DİTİB, bu hakkın aktif olarak kullanılmasını elzem 
görmektedir.

Kaydın silinmesi

Cemaat Kütüğü’ne kayıtlar tamamen hür iradeye bağlı 
olduğu gibi çıkışlar da hür irade ile olur ve dini bir yaptırımı 
yoktur. Kütükten çıkmak, dinden çıkmak anlamına gel-
mez.

Cemaat Kütüğü’ne olabildiğince fazla sayıda Müslüman’ın 
kaydının yapılması, Müslümanlar’ın konumu ve geleceği 
bakımından önemlidir.

Cemaat Kütüğü’ne üye aidatı

Cemaat kütüğüne kayıt ve üyelik ücrete tabi değildir. 

Cemaat Kütüğü, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nin Müslümanların 
her türlü problemlerinin çözümünde birlik, beraberlik içerisinde 
ortak hareket etme ve Müslümanların sesini daha güçlü duyur-
ma kararlılığının bir göstergesidir. Bütün Müslümanları Cemaat 
Kütüğü’ne kaydolmaya çağırıyoruz!

Siz ve sevdikleriniz kayıtsız kalmayın! Unutmayın, her kayıt, tarihe 
düşülecek önemli bir nottur!

Müslüman Cemaat Kütüğü Müslüman Cemaat Kütüğü

„Mü‘minin mü‘mine dayanışması, parçaları birbirine 
bağlayıp kuvvetlendiren bina gibidir“

DİTİB Müslüman Cemaat Kütüğü
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