
SÝVÝL, ÞEFFAF VE DEMOKRATÝK
BÝR DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI

MÜMKÜN MÜ?

Ruþen Çakýr Ýrfan Bozan
SÝV

ÝL,
 ÞE

FF
AF

 VE
 D

EM
OK

RA
TÝK

 BÝ
R D

ÝYA
NE

T Ý
ÞL

ER
Ý B

AÞ
KA

NL
IÐ

I M
ÜM

KÜ
N 

MÜ
?

Ru
þe

n Ç
ak

ýr 
- Ý

rfa
n B

oz
an

Þubat  2005

TESEV
YAYINLARI



Türkiye'nin önündeki en önemli meselelerden birisi ülkede din-devlet-toplum iliþkilerinin ve bu baðlamda
laiklik politikalarýnýn nasýl yorumlandýðý ve uygulandýðýna iliþkindir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduðundan
bu yana din-devlet-toplum iliþkilerinin nasýl düzenlendiði Türkiye'nin modernleþme ve Batýlýlaþma
sürecinde kilit rol oynamýþtýr. Cumhuriyetin kurucu kadrolarý laikliði anayasal bir ilke olarak kabul
etmiþ ve halifeliðe son vermiþtir. Türkiye baðlamýnda din iþlerinin devlet tarafýndan denetimi, laiklik
ilkesinin uygulamada din iþlerini düzenleyen merkezi ve hükümetlere baðlý bir kurum olan Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kurulmasýyla sonuçlanmýþtr.

TESEV adýna gazeteci, yazar ve Türkiye'de Din-devlet-toplum iliþkileri uzmaný Ruþen Çakýr ile araþtýrmacý
Ýrfan Bozan tarafýndan gerçekleþtirilen bu çalýþma nýn yegane amacý Türkiye'de tartýþýla gelen din-
devlet-toplum iliþkileri ve bu tartýþmanýn odak noktasýnda oturan Diyanet Ýþleri teþkilatýnýn bütünüyle
daha iyi anlaþýlmasý, bu sorunsalýn toplumsal çözüme kavuþturulmasý yönünde ortaya çýkan reform
ihtiyacýnýn irdelenmesi ve böylelikle vatandaþlar arasýnda eþitlik yararýna din-devlet-toplum iliþkilerinin
daha saðlýklý bir zemine kavuþmasýna katkýda bulunmaktýr. Tabi burada gözetilen nihai hedef din
özgürlüðünün ve çeþitliliðin saygý çerçevesinde korunduðu ve desteklendiði bir toplumdur.

"Sivil, Þeffaf ve Demokratik Bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mümkün Mü?" raporu Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn
disiplinli ve etraflý bir etüdünü sunmakta ve yine çok kapsamlý saha çalýþmasý bulgularý içermektedir.
Elinizdeki rapor ileride referans kaynaðý olarak kullanýlacak nitelikle ve gýpta edilecek zenginliktedir. 
Araþtýrmacýlarý-mýzýn da vurguladýðý gibi Türkiye'de din-devlet iliþkilerinin hâlâ tabu özelliðini korumasý,
konuyla ilgili hayati tartýþmalarýn hemen güncel politikanýn kýsýr alanýna taþýnmasý, bu sorunlarýn
çözümünü imkânsýzlaþtýrýyor, hatta bu sorunlarýn dile getirilmesini bile iyice zorlaþtýrýyor. Bu rapor
konuyu sözkonusu kýsýr döngüden kurtarma yönünde küçük ama dev bir adým atmýþtýr diyebiliriz.

ISBN: 975-8112-52-X



SÝV
ÝL,

 ÞE
FF

AF
 VE

 D
EM

OK
RA

TÝK
 BÝ

R D
ÝYA

NE
T Ý

ÞL
ER

Ý B
AÞ

KA
NL

IÐ
I M

ÜM
KÜ

N 
MÜ

?

TESEV



RUÞEN ÇAKIR

25 Ocak 1962 Hopa doðumlu. Galatasaray
Lisesi'ni bitirdi. 1985 yýlýnda Nokta Dergisi'nde
gazeteciliðe baþladý. Sýrasýyla Tempo, Cumhuriyet,
Milliyet, CNN Türk ve NTV'de çalýþtý. Halen
Vatan Gazetesi'nde çalýþýyor ve Metis Yayýnlarý'nda
Siyahbeyaz güncel kitaplar dizisi yöneticiliði
yapýyor.  Çakýr ayný zamanda, TESEV'de
Demokrasi, Sivil Toplum ve Ýslam Dünyasý
Programý Direktörüdür. Ruþen Çakýr'ýn eserleri
arasýnda  Ayet ve Slogan, Türkiye'de Ýslami
Oluþumlar (1990); Vatan Millet Pragmatizm,
Türk Saðýnda Ýdeoloji ve Politika (Hýdýr Göktaþ
ile birlikte-1991);  Resmi Tarih Sivil Arayýþ,
Sosyal Demokratlarda Ýdeoloji ve Politika (Hýdýr
Göktaþ ile birlikte- 1991); Sol Kemalizme Bakýyor
(Levent Cinemre ile birlikte- 1992); Ne Þeriat
Ne Demokrasi, RP'yi Anlamak (1994);
Hatemi'nin Ýraný (Sami Oðuz ile birlikte- 2000);.
Direniþ ve Ýtaat, Ýki Ýktidar Arasýnda Ýslamcý
Kadýn (2000); Derin Hizbullah, Ýslamcý Þiddetin
Geleceði (2001); Recep Tayyip Erdoðan, Bir
Dönüþüm D6yküsü, (Fehmi Çalmuk ile birlikte-
 2001); Nereye Gitti Bu Ülkücüler (2003)
bulunmaktadýr. TESEV bünyesinde Ýrfan Bozan
ve Balkan Talu ile birlikte Ýmam Hatip
Liseleri Efsaneler ve Gerçekler baþlýklý raporu
hazýrladý (2004).

Fransýzca ve Ýngilizce bilen Çakýr, yurtiçi ve
dýþýnda çok sayýda konferansa katýldý. Marmara
Üniversitesi Fransýzca Kamu Yönetimi Bölümünde
"Çaðdaþ Ýslami Siyasi Düþünce ve Türkiye",
Buffalo New York Devlet Üniversitesi'nde "Ýslam,
Demokrasi ve Sivil Toplum" dersleri verdi.

ÝRFAN BOZAN

1970 yýlýnda Almanya'da doðdu. ÝTÜ Uçak ve
Uzay Bilimleri Fakültesi mezunu. 1996 yýlýnda
gazeteciliðe baþladý. Radikal Gazetesi ve CNN
Türk'de muhabirlik yaptý. 2002 yýlýnda gittiði
Londra’da yerel gazetlerde çalýþtý. TESEV
bünyesinde Ruþen Çakýr ve Balkan Talu ile birlikte
Ýmam Hatip Liseleri Efsaneler ve Gerçekler
baþlýklý raporu hazýrladý (2004).



RUÞEN ÇAKIR
ÝRFAN BOZAN

SÝVÝL, ÞEFFAF VE DEMOKRATÝK
BÝR DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI

MÜMKÜN MÜ?

TESEV YAYINLARI
ISBN: 975-8112-52-X

YAYINA HAZIRLAYAN  AYCAN AKDENÝZ, DERYA DEMÝRLER (TESEV)
TASARIM DANIÞMANLIÐI SANAL GRAFÝK

KAPAK TASARIMI SANAL GRAFÝK
KÝTAP TASARIMI SANAL GRAFÝK

BASIM YERÝ SENA OFSET

Bu kitabýn tüm haklarý saklýdýr. Kitabýn hiçbir
bölümü, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler

Vakfý'nýn (TESEV) izni olmadan, hiçbir
 elektronik veya mekanik formatta ve araçla

(fotokopi, kayýt, bilgi depolama vb.) çoðaltýlamaz.

Copyright ÞUBAT 2005 TESEV

TESEV
BANKALAR CADDESÝ NO:2,

MÝNERVA HAN KARAKÖY 34420
ÝSTANBUL

TEL: +90.212.292.89.03 PBX
FAX: +90.212.292.90.46

info@tesev.org.tr
www.tesev.org.tr

Bu kitapta yer alan görüþler yazarlara aittir ve
bir kurum olarak TESEV'in görüþleriyle

 bire bir örtüþmeyebilir.



SÝVÝL, ÞEFFAF VE DEMOKRATÝK
BÝR DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI

MÜMKÜN MÜ?

Ruþen Çakýr
Ýrfan Bozan

* Bu çalýþmanýn gerçekleþmesine katkýda bulunan Açýk Toplum Enstitüsü'ne teþekkür ederiz.

TESEV YAYINLARI

TESEV



ÝÇÝNDEKÝLER
Sunuþ
Önsöz
Özet

1. BÖLÜM: Osmanlý'dan Bugüne Türkiye'de Din- Devlet- Toplum Ýliþkileri ve
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý: Hedefler, Hizmetler, Sorunlar, Eleþtiriler
                                                              

I.Türkiye'de Din - Devlet - Toplum Ýliþkileri
Cumhuriyet Öncesi Dönem
Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

Çok Partili Dönemde Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Demokrat Parti Döneminde Din-Devlet Ýliþkileri  ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý    
1960 Sonrasý Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

II. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Teþkilat yapýsý, Görevleri ve Hizmetleri
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Yapýsý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Görevleri  ve Hizmetleri

III.Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Etrafýndaki Tartýþmalar, Eleþtiriler ve  Yeni Model Önerileri                              
Laiklik Ýlkesi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý                              

Statü Tartýþmasý ve Öneriler
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Kapýsýnýn Ýslam'ýn Farklý Yorumlarýna Kapalý Olduðu Ýddiasý  
Siyaset ve Diyanet iliþkisi
Hutbe ve vaazlara müdahale
Hizmetin Yetersizliði

2. BÖLÜM: Saha Araþtýrmasý
I. Cami Cemaati ve Dindar Kadýnlar

Türkiye Cami Cemaati (Erkek)                            
Türkiye'deki Dindar Kadýnlar                                         
Almanya Cami Cemaati Erkek
Almanya Dindar Kadýn

II.Din Görevlileri
Türkiye Din Görevlileri (Erkek)
Türkiye Din Görevlileri (Kadýn)
Almanya'daki Din Görevlileri      
Diyanet  Ýþleri Baþkanlýðý Üst Düzey Yöneticiler

          
3. BÖLÜM: Görüþ ve Öneri Derleme

Din Görevlileri Sendikalarýna Göre Diyanet
 Diyanet Eski Baþkanlarýna Göre Diyanet

Siyasetçilere Göre Diyanet
Sünni Cemaatlere Göre Diyanet            
Alevilere Göre Diyanet
Sivil Toplum Örgütlerine Göre Diyanet
Gazetecilere Göre Diyanet
Akademisyenlere Göre Diyanet

4. BÖLÜM: Sonuç ve Öneriler
Kaynakça
Ekler          

Ek 1: Dünyada Din Devlet Ýliþkileri    
Almanya
Fransa
Alsace Moselle            
Hollanda
Yunanistan
Ýtalya                                                                                       
Danimarka                                                                               
ABD                                                                                        

6
8

12

45

45
45
49
56
59
62

68
68
70

106
106
110
114
117
120
123

126
128
128
145
151
158

162
162
185
196
205

231
236
246
260
265
295
300
311

325
340
348
348
348
349
351
352
353
355
356
357



Ýngiltere                                                                                   
Ýran
Mýsýr
Pakistan
Suudi Arabistan
Endonezya
Rusya
Hindistan                                                                                
Lübnan
Ýsrail

Tablolar
Tablo 1.1 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Þemasý (1965-1971)
Tablo 1.2 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilat Þemasý (2004)
Tablo 1.2.1 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kadro Durumu
Tablo 1.2.2 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kadrolarý Eðitim Durumu
Tablo 1.2.3 Yýllara Göre Cami Sayýsý
Tablo 1.2.4 Yýllara Göre Diyanet Personel Sayýsý
Tablo 1.2.5 Din GörevlilerininTeþkilatýn Tabanýyla Ýliþkilerini Deðerlendirmeleri
Tablo 1.2.6 Din Görevlilerinin Fýkýhla Ýlgili Sorulara Cevap Verme Durumu
Tablo 1.2.7 Din görevlilerinin Dinsel Cemaatlerin Toplumdaki Ýþlevleriyle Ýlgili Görüþleri 
Tablo 1.2.8 Din Görevlilerinin Dinsel Cemaatlerin Doðuþunu Ýzah Ediþ Tarzýna Göre Daðýlýmý
Tablo 1.2.9 Halkýn Dinsel Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlamasý Durumu
Tablo 1.2.10 Din Görevlilerinin Meslektaþlarýný Deðerlendirme Biçimlerine Göre Daðýlýmý
Tablo 1.2.11 Din Görevlilerinin Din-Siyaset Ýliþkileri Konusundaki Görüþleri
Tablo 1.2.12 Din Görevlilerinin Yaptýklarý Görevden Memnunluk Durumlarý
Tablo 1.2.13 Din Görevlilerinin Meslekten Memnuniyet Durumlarý
Tablo 1.2.14 Cami Görevlilerinin Görevleriyle Ýlgili Karþýlaþtýðý Sorunlar
Tablo 1.2.15 Din Görevlilerinin Birinci Tercih Olarak Okuduklarýný Belirttikleri Gazeteler
Tablo 1.2.16 Diyanet'in Toplumdaki Dinsel Yöneliþleri Kontrol Eden Devletin Bir Kurumu Olup-Olmadýðý

Ýle Ýlgili Görüþlerin Daðýlýmý
Tablo 1.2.17 Din Görevlilerinin Laiklik Konusundaki Görüþlerinin Daðýlýmý
Tablo 1.2.18 Hac Organizasyonlarýndan Memnunluk Durumu
Tablo 1.2.19 Yýllara Göre Türkiye'den Hacca Gidenlerin Sayýsý
Tablo 1.2.20 Güncel Dini Problemlerin Çözümü Hususunda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Basýn ve

Medya Yoluyla Toplumu Aydýnlatma Durumu
Tablo 1.2.21 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Dinle Ýlgili Beyanlarýna Duyulan Güven
Tablo 1.2.22 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Sunduðu Din Hizmetlerinin Güvenilir Bulunmasý
Tablo 1.2.23 Cami Görevlilerinin Namaz Kýldýrma, Hutbe ve Vaaz Etme Yeterlilik Dereceleri
Tablo 1.2.24 Cami Görevlilerinin Namaz Kýldýrma, Hutbe ve Vaaz Etme Yeterlilik Dereceleri
Tablo 1.2.25 Cami Görevlilerinin Dini Bilgilerinin Yeterlilik Dereceleri
Tablo 1.2.26 Dini Bilgileri Öðrenme Açýsýndan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý
Tablo 1.2.27 Kuran-ý Kerim'in Basýmýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Denetim ve Onayý
Tablo 1.2.28 Yýllara Göre Kuran Kursu Sayýlarý
Tablo 1.2.29 Yýllara Göre Kuran Kursu Öðrenci Sayýlarý
Tablo 1.2.30 Yurtdýþýnda Diyanet’in Hizmetlerini Destekleyen Birlik ve Vakýflar
Tablo 1.2.31 Yýllara Göre Diyanet Yurtdýþý Personel Sayýsý
Tablo 1.2.32 2003 Yýlý Diyanet Yurtdýþý Görevli Personelin Ülkelere Göre Daðýlýmý
Tablo 1.2.33 OrtaAsyaTürk Cumhuriyetleri ve Baltýk Ülkeleri’neGötürülen Hizmetler (1992-2004)
Tablo 1.2.34 Yýllara Göre Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na Genel Bütçe Ýçinde Ayrýlan Paylar
Tablo 1.3.1 Din Görevlilerinin Alevilerin Diyanet’te Temsil Edilmesi ile Ýlgili Görüþleri
Tablo 1.3.2 Toplumdaki Farklý Ýnançlarý Temsil Edebilme Gücü Açýsýndan Diyanet
Tablo 1.3.3 Diyanet Ýþleri Baþkanlarý
Tablo 1.3.4 Siyasi Otoritenin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Üzerindeki Etkisi
Tablo 1.3.5 Diyanet Tarafýndan Tavsiye Edilen Hutbelerin Niteliði ile Ýlgili Görüþler
Tablo 1.3.6 Merkezi Sistemle Vaaz Uygulamasýyla Ýlgili Görüþlerin Daðýlýmý
Tablo 1.3.7 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Camilerde Uyguladýðý Merkezi Sistemle Yapýlan

Vaazlarýn Cemaat Üzerine Etkisi
Tablo 1.3.8 Vaaz ve Hutbe konularýnýn Seçiminde Din Görevlilerinin Göz önüne Alýnmasýný

Ýstedikleri Konulara Ýliþkin Daðýlým
Tablo 1.3.9 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Mevcut Teþkilat Yapýsý Yeterliliði
Tablo 1.3.10 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Görevlilerinin Mesleklerini Temsil Gücü
Tablo 1.3.11 Diyanet Görevlilerinin Halkla Diyalogu
Tablo 1.3.12 Ýzlediði Hizmet Politikasý Açýsýndan Diyanet’in Toplumsal Statüdeki Yeri
Tablo 3.1 Saha Araþtýrmasý’nda Görüþülen Kiþilerin Ýllere ve Ülkelere Göre Daðýlýmý

360
362
364
365
366
367
368
370
371
372

66
67
71
72
73
74
75
75
75
76
76
76
76
77
77
77
77
78

78
80
81

83
83
83
84
84
84
85
85
86
87
90
92
92
94

105
116
117
119
119
121
122

122

122
124
124
125
125
126



SUNUÞ

Türkiye’nin önündeki en önemli meselelerden birisi ülkede din-devlet-toplum iliþkilerinin ve bu baðlamda
laiklik politikalarýnýn nasýl yorumlandýðý ve uygulandýðýna iliþkindir. Türkiye Cumhuriyeti kurulduðundan
bu yana din-devlet-toplum iliþkilerinin nasýl düzenlendiði Türkiye’nin modernleþme ve Batýlýlaþma
sürecinde kilit rol oynamýþtýr. Cumhuriyetin kurucu kadrolarý laikliði anayasal bir ilke olarak kabul
etmiþ ve halifeliðe son vermiþtir. Türkiye baðlamýnda din iþlerinin devlet tarafýndan denetimi, laiklik
ilkesinin uygulamada din iþlerini düzenleyen merkezi ve hükümetlere baðlý bir kurum olan Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý’nýn kurulmasýyla sonuçlanmýþtr.

Bu çalýþmanýn yegane amacý Türkiye’de tartýþýla gelen din-devlet-toplum iliþkileri ve bu tartýþmanýn
odak noktasýnda oturan Diyanet Ýþleri teþkilatýnýn bütünüyle daha iyi anlaþýlmasý, bu sorunsalýn toplumsal
çözüme kavuþturulmasý yönünde ortaya çýkan reform ihtiyacýnýn irdelenmesi ve böylelikle vatandaþlar
arasýnda eþitlik yararýna din-devlet-toplum iliþkilerinin daha saðlýklý bir zemine kavuþmasýna katkýda
bulunmaktýr. Tabi burada gözetilen nihai hedef din özgürlüðünün ve çeþitliliðin saygý çerçevesinde
korunduðu ve desteklendiði bir toplumdur.

TESEV adýna gazeteci, yazar ve Türkiye’de Din-devlet-toplum iliþkileri uzmaný Ruþen Çakýr ile
araþtýrmacý Ýrfan Bozan tarafýndan gerçekleþtirilen bu çalýþma Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn disiplinli
ve etraflý bir etüdünü sunmakta ve yine çok kapsamlý saha çalýþmasý bulgularý içermektedir.  Elinizdeki
Rapor ileride referans kaynaðý olarak kullanýlacak nitelikle ve gýpta edilecek zenginliktedir.
Araþtýrmacýlarýmýzýn da vurguladýðý gibi Türkiye’de din-devlet iliþkilerinin hâlâ tabu özelliðini korumasý,
konuyla ilgili hayati tartýþmalarýn hemen güncel politikanýn kýsýr alanýna taþýnmasý, bu sorunlarýn
çözümünü imkânsýzlaþtýrýyor, hatta bu sorunlarýn dile getirilmesini bile iyice zorlaþtýrýyor. TESEV
olarak bu çalýþmanýn bulgularýndan hareketle konuyu bu kýsýr döngüden kurtarmayý ümit ediyor ve þu
üç önemli noktayý objektif ve aklý selim bir zeminde tartýþmaya açmak istiyoruz:

I. Din-devlet-toplum iliþkilerinin saðlýklý bir zemine oturduðu, yanýsýra birey ve devletin dini ile barýþýk
olduðu bir toplumda din iþlerinin yürütülmesi ve gözetilmesi için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi merkezi
bir kuruma ihtiyaç var mý? Bu alan kiþilerin özel iradesine ve dini cemaatlere býrakýlabilir mi?  Hiç
þüphesiz Türkiye tarihsel olarak kendine has bir din-devlet-toplum anlayýþý geliþtirmiþ ve Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý bu anlayýþýn kökleþmesinde ve günümüze taþýnmasýnda etkin rol oynamýþtýr.  Hatta son
dönemde “Diyanet” modeli diðer ülkelerde örnek olarak tartýþýlýr dahi olmuþtur. Ýslam dini ve Türkiye’nin
“özel þartlarý” Diyanet’i olmazsa olmaz bir kurum olarak kýlsa bile elinizdeki Raporun sonuçlarýnýn
da gösterdiði gibi toplumdaki genel kaný Türkiye’de din-devlet-toplum iliþkilerinin ve “Diyanet”
modelinin sorunsuz olmadýðý yönündedir. Türkiye’de cemaat gerçekliðini ise  yadsýmamýz mümkün
deðildir. Toplumun giderek bireyselleþtiði ve dinin “deðiþtiði” günümüzde dini cemaatlerin toplumsal
varlýðýný göz ardý etmekten vazgeçmeli ve felaket senaryosu olarak tasvir edilen din iþlerinde cemaatlerin
rolünü Türkiye tartýþmaktan korkmamalýdýr. Bu tartýþmalar normalleþtiði sürece Türk kamuoyunu
gerçekte meþgul etmesi gereken cemaatler üzerinde mali ve marjinalliðe kayýþ yönünde etkin denetimin
geliþtirilmesi gibi konular ele alýnabilir.
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II. Kuruluþ aþamasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý o günün koþullarýnda demokratik bir yapý üzerine
oturtulmuþ olmasa da, o tarihten günümüze gelen süreç kurumu bugün vazgeçilmesi zor kýlmýþtýr.  Bu
çalýþmanýn saha bulgularý birçok cemaat dahil olmak üzere toplumun genelindeki yargýnýn bu yönde
olduðunu göstermektedir.  Genel kanýya göre bazý kusurlar istisna edilirse, Diyanet’in bugüne kadar
ciddi bir toplumsal ihtiyaca cevap verdiði söylenebilir. Fakat bugün Türkiye yeni bir demokratikleþme
hareketi yaþamatadýr ve Diyanet kurumu da bu hareketin dýþýnda kalamaz. Türk laiklik pratiði belli bir
Sünni Müslümanlýk anlayýþýný meþru Müslümanlýk anlayýþý olarak kabul etmekte ve bunun dýþýndaki
Sünni veya Alevi Müslümanlýklarý doðrudan veya dolaylý bir biçimde gayrý-meþrulaþtýrmaktadýr. Diyanet
bu meþrulaþtýrma/gayrý-meþrulaþtýrma  açýsýndan iþlevseldir.  Alevi toplumunun dini hizmet beklentisi
ve vergilerin kullanýmý ile ilgili itirazlarý göz ardý edilemez. Demokratikleþen bir Türkiye’de Diyanet
kurumu da kendi içinde demokratikleþmelidir. 

III. Türkiye’nin en büyük, yaygýn ve kök salmýþ kilit kurumlarýndan birisi olan Diyanet’in temsiliyet
sorununun yanýsýra birçok iç sorunu da mecvuttur: Kadro açýðý, din görevlilerinin imajý, þeffaflýk,
merkeziyetçilik, cami cemaatindeki nitelik artýþýna karþý personelin yetersiz kalýþý, kurum olarak içe
dönüklük, erkek egemen zihniyet, siyasi müdahale…Bu sorunlarýn bir kýsmý TESEV’in 2004 yýlýnda ele
aldýðý Ýmam Hatip Liseleri ve Türkiye’de din eðitimi konularý ile de yakýndan alakalýdýr.  Bugün toplum
olarak tartýþmamýz gereken konu tüm bu sorunlarýn sadece devlet eli ile çözülmesini beklemenin ne
derece doðru olduðudur. Türkiye’de din-devlet-toplum iliþkilerinin normalleþmesi  ancak sivil toplum,
dini cemaatler  ve vatandaþlarýn bu sürece katýlmasý ile olabilir. Ayný þekilde dýþa açýk bir Diyanet bugünkü
sorunlarýndan büyük ölçüde arýndýrýlmýþ bir kurum olacaktýr.

TESEV’in Türkiye’de din-devlet-toplum iliþkileri konusu ile ilgisi geçici ve tek tek etkinliklerle parlayýp
sönen bir þekilde deðil, istikrarlý bir yolda devam etmektedir. Vakfýmýz, bu ilgiyi siyaset tercihlerini
biçimlendirmesi umulan bilimsel temelli çalýþmalarla sürdürmüþ, ve ülkemizin en önemli meselelerinden
birinde pek çok “ilk”i cesurca gerçekleþtirmiþtir.  Bu ilklerin en önemlisi TESEV’in Haziran 2004’de
kamuoyuna sunduðu “Ýmam Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler” konulu çalýþmadýr. Türkiye kamuoyu
ve siyaseti 2004 yýlý Mayýs ve Haziran aylarýnda Ýmam Hatip liseleriyle ilgili geliþmelere yoðunlaþmýþken,
bu ortamda bilindik kamplaþmalar ve çözümsüzlüklerin yeniden üretilmesinden öteye gidilemediðini bir
kez daha gördük. Bu tartýþmalarýn çok öncesinde sivil toplumun konuya tarafsýz, ve serikanlý bir þekilde
müdahele etmesinin gerekliliðini vurgulayan TESEV, geniþ yanký bulan Ýmam Hatip Liseleri konulu
çalýþmasýný yayýnlayarak tartýþmalarýn bir nebze de olsa objektif bir çerçeveye oturtulmasýna katkýda
bulunmuþtur.

Türkiye’de din-devlet-toplum iliþkilerinin bir sorunsal olmaktan çýkmasý, demokratikleþme yolundaki
en önemli meselelerden birisidir. Toplumda bu tartýþmanýn objektif zeminlere taþýnmasý ve normalleþmesi
yolunda TESEV cesur ilk adýmlar atmaya devam edecektir.

Dr. Can Paker
TESEV Yönetim Kurulu Baþkaný
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ÖNSÖZ

"Sivil, Þeffaf ve Demokratik Bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mümkün mü?" baþlýklý çalýþmamýza, "Ýmam
Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler" adlý araþtýrmamýzý tamamladýktan sonra, Haziran 2004'te baþladýk.
ÝHL araþtýrmasýna baþladýðýmýzda ortalýk çok sakindi, fakat tam raporumuzu yazma aþamasýna geldiðimizde
ÝHL krizi patlak verdi. Bu krizin, raporumuzun kamuoyunda daha fazla ilgi görmesine yaradýðýný inkar
edecek deðiliz. Ancak Türkiye'nin o hassas krizi, çok da  aðýr bedeller ödemeden atlatmasýnda yaptýðýmýz
çalýþmanýn bir nebze de olsa katkýsý olmuþsa çok seviniriz.

ÝHL çalýþmasýnýn hemen ardýndan Diyanet araþtýrmasýna girdiðimizde, biraz da þaka yollu- her an bu
konuda da bir krizin patlak verme ihtimalini hesaba kattýk. Nitekim ÝHL krizindeki kadar etkili olmasa
da Avrupa Birliði'nin Ýlerleme Raporu'nda Alevilerin "Müslüman azýnlýk" olarak gösterilmesi kamuoyunu
epey meþgul etti, daha da edeceðe benziyor.
Neden böyle oluyor? Neden din-devlet-toplum iliþkileriyle ilgili neredeyse her konu patlamaya hazýr
bombalar gibi Türkiye'yi tedirgin edip duruyor? Bu sýkýntýlar daha ne kadar sürecek? Bunlarý nasýl
aþýlabiliriz?

TESEV bünyesindeki "Demokrasi, Sivil Toplum ve Ýslam Dünyasý Programý" kapsamýnda iþte bu ve
benzeri sorulara samimi bir þekilde yanýt arayanlara katkýda bulunmak için bir dizi faaliyet yürüttük ve
bundan sonra da yürütmeyi planlýyoruz. Ýþte elinizdeki araþtýrma bütün bu sorunlarýn göbeðindeki bir
kurumu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ný bütün boyutlarýyla ele alma iddiasýnda.
Bu çalýþmada, "Sivil, Þeffaf ve Demokratik Bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mümkün mü?" sorusunun
cevabýný aradýk. Vardýðýmýz sonuçlarý ve önerilerimizi raporumuzun son kýsmýnda bulacaksýnýz. Ama
Diyanet'in bu sýfatlarý çoktan hak ettiðini ve bunlara ulaþmasýnýn mümkün olduðunu, daha baþýndan
kestirebiliyorduk. Dolayýsýyla sahici bir iyimserlik ve iyi niyetle kollarý sývadýk. Yedi ay süren çok yoðun
bir çalýþmanýn ardýndan Türkiye'deki din-devlet-toplum iliþkileri hakkýndaki birçok görüþümüzü doðrulama
imkanýna sahip olduk. Ama týpký ÝHL çalýþmasýnda olduðu gibi, birçok þeyin sandýðýmýz gibi olmadýðýný
da gördük. Elde ettiðimiz bilgi ve bulgulara ek olarak, toplumun tüm kesimlerinin eleþtiri, þikayet,
beklenti, görüþ ve önerilerini de derledikten sonra sivil, þeffaf ve demokratik bir Diyanet'in zorunlu,
bunun pekala mümkün ama epey zor olduðu sonucuna vardýk.

***

Aðustos ayý ortasýnda, yani yaklaþýk iki buçuk ayda, çalýþmanýn birinci aþamasý olan literatür taramasýný
tamamladýk. Türkiye'de din-devlet iliþkilerinin, buna baðlý olarak Diyanet'in geliþimini, bu konular
etrafýnda yapýlan eleþtiri ve tartýþmalarý, yaþanan sorunlarý tarihsel bir perspektifte, eleþtirel bir bakýþ
açýsýyla ele alan "Literatür Tarama Raporu"nu konuyla ilgi kiþilere iletip görüþ ve eleþtirilerini aldýk.
Türkiye'de bu denli merkezi bir öneme sahip "din-devlet iliþkileri" sorunsalý hakkýnda, belli bir literatürün
olduðu söylenebilir. Fakat bunlarýn büyük çoðunluðunun, konuyla ilgili bilimsel, objektiflik kaygýsý güden
araþtýrmalardan çok, var olan tartýþmalarda belli taraflarýn sözcülüðünü yapmaya soyunan metinler
olduðunu belirtmek durumundayýz.
Bu sorunsalýn en temel kurumu hakkýnda yok denecek kadar az çalýþmanýn bulunmasýysa, Türkiye'nin
sosyal bilimler alanýndaki zayýflýðýný olduðu kadar, hatta belki de ondan daha fazla bir þekilde, Diyanet'in
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kelimenin gerçek anlamýyla bir "tabu" olduðunu gözler önüne seriyor.

Aslýnda Diyanet'in "tabu" olduðunu önceki deneyimlerimizden biliyorduk. TESEV bünyesinde böylesi
bir çalýþmaya girmemizde bu tabu olgusunun kýþkýrtýcý bir iþlev gördüðünü de itiraf etmemiz gerek. Yine
de çalýþmaya koyulduðumuz andan itibaren, sorunun ne kadar ciddi ve hayati olduðunu daha yakýndan
gözleme imkâný bulduk. Hele çalýþmamýzýn baþlýðýna koyduðumuz "sivil", "þeffaf" ve "demokratik"
sýfatlarýnýn her birinin, özellikle de "sivil" tanýmýnýn Diyanet'e yakýn bazý çevrelerde yarattýðý tedirginlik,
böyle bir çalýþmanýn elzem olduðuna bizi bir kere daha ikna etti. Bu arada bir parantez açýp, Diyanet
Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu ve onunla birlikte kurumda önemli görevler üstlenen bazý kurmaylarýnýn,
daha fikir aþamasýndan itibaren bizleri samimiyetle desteklediklerinin, daha rahat ve etkin bir çalýþma
yapmamýz için ellerinden gelen yardýmý yaptýklarýnýn altýný çizmememiz gerekiyor.
Diyanet, her ne kadar ÝHL gibi güncel ve etrafýnda sert siyasi tartýþmalarýn yaþandýðý bir konu olmasa
da, AB süreciyle birlikte giderek önem kazanýyor. Hele 17 Aralýk 2004'te Türkiye'nin müzakere tarihi
almasýndan sonra din-devlet-toplum iliþkileri ve Diyanet'in daha merkezi bir tartýþma konusu olacaðýný
kestirmek çok güç deðil.

Araþtýrmamýzda elde ettiðimiz ilk bulgular Diyanet'in AB'ye uyuma "en az hazýr"; ama yeni yönetimiyle
birlikte buna "en fazla niyetli ve gayretli" kurumlardan biri olduðunu gösteriyor. Ýleriki sayfalarda da
görüleceði gibi, devlet ve toplumun Diyanet'ten beklentileri hayli fazla. Daha önemlisi kimi durumlarda
devlet ve toplumun beklentileri çeliþki arz ediyor. Hatta devlet ya da toplumun farklý kesimlerinin
Diyanet'e ayrý ayrý anlamlar yüklemesi, tarihi boyunca bu kurumu atýllaþtýrmýþ, ürkekleþtirmiþ ve pasifize
etmiþ.

****

Çalýþmamýzýn ilk aþamasýnda, konuyla ilgili basýlý birçok temel kaynaðý deðerlendirdik; Diyanet'in
yayýnlarýna ve APK Dairesi'nin kurum için ürettiði birtakým çalýþmalara ulaþtýk; Türkiye üniversitelerinde
Diyanet ile ilgili yapýlmýþ ve çoðu basýlmamýþ 5 doktora tezi ve 4 yüksek lisans tezini inceledik; Diyanet'in
yurtdýþý faaliyetleri hakkýnda, bu alanda çalýþmýþ bazý üst düzey görevlilerle "ön bilgilendirme" toplantýsý
yaptýk.

****

Çalýþmamýzýn ikinci aþamasý olan saha çalýþmasýnda, Ýstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri, Aydýn, Adana,
Samsun, Erzurum, Diyarbakýr ile yurtdýþýnda Köln ve Berlin'e gittik. Türkiye'deki dokuz ilde din
görevlileri ve cami cemaatleriyle görüþmeler yaptýk. Almanya'daysa Diyanet Ýþleri Türk Ýslam Birliði'ne
(DÝTÝB) baðlý camilerde yine din görevlileri ve bu camilere devam eden cemaatlerle görüþtük. Saha
araþtýrmasý sýrasýnda, Diyanet bünyesinde çalýþan kadýn din görevlileri ve dindar kadýnlarla ayrýca
derinlemesine mülakatlar yaptýk. Buna ek olarak Berlin'de yine bir grup dindar kadýnla Diyanet'i ve din-
devlet-toplum iliþkilerini tartýþtýk.

Saha çalýþmalarý kapsamýnda Ýrfan Bozan, Ýstanbul, Diyarbakýr, Köln ve Berlin'e gitti. Diðer iller için
çoðu gazeteci olan arkadaþlarýmýzdan yardým aldýk. Hüseyin Þentürk Ankara, Kayseri ve Erzurum, Ulaþ
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Yýldýz Adana ve Aydýn, Levent Cinemre Samsun, Cenk Sarýoðlu ise Bursa'da din görevlileri ve cami
cemaatiyle görüþtüler. Müjgan Halis, Türkiye'deki kadýn din görevlileri ve dindar kadýnlarla buluþtu.
Gazeteci olmayan tek arkadaþýmýz Sevi Bayraktar ise Berlin'de dindar kadýnlarla araþtýrmamýz kapsamýnda
görüþmeler yaptý.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Ankara merkezinde, Baþkan Prof. Ali Bardakoðlu, iki yardýmcýsý, Din Ýþleri
Yüksek Kurulu Baþkaný ve üç daire baþkanýyla Ruþen Çakýr derinlemesine mülakatlar yaptý. Saha çalýþmasý
1 Eylül ve 25 Ekim 2004 tarihleri arasýnda gerçekleþti.

****

Araþtýrmanýn üçüncü bölümü olan "Görüþ ve Öneri Tarama" kýsmýndaysa yaþayan eski Diyanet Ýþleri
Baþkanlarý, deðiþik dönemlerde Diyanet'ten sorumlu devlet bakanlýðý yapmýþ siyasetçiler, milletvekilleri,
eski baþbakanlar, sosyal bilimciler, din görevlisi sendikalarý, Alevi kesiminin farklý temsilcileri, Sünni
Ýslami cemaatlerin temsilcileri, sivil toplum örgütleri ve çeþitli kesimlerden gazetecilerle görüþtük.
Alevi kesimle ilgili çalýþmalarýn tümünü Reþit Berker Enhoþ yaptý. Eski Diyanet Ýþleri Baþkanlarý, deðiþik
dönemlerde Diyanet'ten sorumlu devlet bakanlýðý yapmýþ siyasetçiler ile milletvekilleri görüþmelerini
Ferhat Ünlü gerçekleþtirdi. Bülent Ecevit ile Ferhat Ünlü ve Ruþen Çakýr, Süleyman Demirel ileyse
Ruþen Çakýr konuþtu. Sevi Bayraktar ve Betül Aydoðan sivil toplum kuruluþlarý ve gazetecilerden görüþ
ve öneri toplanmasýna katkýda bulundu. Görüþ ve Öneri Derleme çalýþmasý 1 Kasým 2004'de baþladý ve
15 Aralýk 2004'de tamamlandý.

Çalýþmamýza katkýda bulunan arkadaþlardan üçü raporun yazým aþamasýnda da yardýmlarýný esirgemediler:
siyasetçiler ve eski Diyanet Ýþleri Baþkanlarý'nýn görüþ ve önerileriyle ilgili bölüm Ferhat Ünlü, Alevilikle
ilgili bölüm Reþit Berker Enhoþ, diðer ülkelerdeki din-devlet iliþkilerini irdeleyen ek bölüm Sevi Bayraktar
tarafýndan kaleme aldý.

****

Çalýþmamýzýn bütün aþamalarýnda hedefimizi "baðcý dövmek deðil üzüm yemek" olarak tarif etmeye
çalýþtýk. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn daha sivil, demokratik ve þeffaf bir yapýya kavuþmasý/kavuþturulmasýnýn
mümkün olabileceði düþüncesiyle yola çýktýk. Konuyla doðrudan ya da dolaylý iliþkili kiþilerin gözlem,
deneyim, beklenti, talep, görüþ ve önerilerini derleyerek bunun nasýl gerçekleþebileceði konusunda
birtakým ipuçlarý çýkartmaya çalýþtýk. Amacýmýz Türkiye'de din-devlet-toplum iliþkilerinin, mümkün
olduðunca sorunsuz bir þekilde geliþmesine katkýda bulunmak. Bu çalýþmanýn da, toplumun farklý kesimleri
tarafýndan kabul edilebilir, uygulanabilir ve kalýcý çözüm önerilerinin tartýþýlabilmesi için bir zemin
olmasýný temenni ediyoruz.

****

TESEV için hazýrladýðýmýz "Ýmam-Hatip Liseleri: Efsaneler ve Gerçekler" raporunda söylediðimiz bir
þeyi burada da tekrar etmek istiyoruz: Biz gazeteciyiz, siyasal bilimler öðrencisi arkadaþlarýmýz Sevi

10



Bayraktar, Betül Aydoðan ve Reþit Berker Enhoþ dýþýnda, saha ve görüþ tarama çalýþmalarýnda yardýmlarýna
baþvurduðumuz arkadaþlarýmýz da gazeteci. Dolayýsýyla araþtýrma ve görüþmelerimizde esas olarak
gazetecilik teknik ve yöntemlerine baþvurduk. Bununla birlikte konuyla ilgili yapýlmýþ, maalesef az
sayýdaki akademik çalýþmadan ve bazý sosyal bilimcilerin görüþ ve önerilerinden yararlandýk.
Dolayýsýyla bu rapor hiç kuþkusuz, bir "akademik çalýþma" olma iddiasý taþýmamaktadýr. Bu bir "gazetecilik
çalýþmasý"dýr ve bilindiði gibi, layýkýyla yapýlan her gazetecilik çalýþmasý, yaþanan bir sorunu öðrenme
ve anlamaya yardýmcý olur.

Bu rapor "felsefi" bir iddia da taþýmýyor, yani ele aldýðýmýz konunun düþünsel derinliklerine indiðimiz
iddiasýnda deðiliz. Prof. Þerif Mardin'in altýný isabetle çizdiði "dinin sembolik içeriðinden gelen bazý
problemlerin çetinliði" üzerinde durmadýk, duramadýk. TESEV'in bu çalýþmasý, bu konudaki
akademik/bilimsel çalýþmalarý teþvik ederse, en önemlisi, Türkiye'deki din-devlet-topum iliþkilerinin
iyileþmesine bir nebze katkýda bulunabilirse mutlu olacaðýz.

****

Bu çalýþmanýn gerçekleþmesinde çok kiþinin katkýsý oldu. Hepsinin adýný anmamýz maalesef imkansýz.
Dokuzuncu Cumhurbaþkaný Sayýn Süleyman Demirel'e, Sayýn Bülent Ecevit'e, görüþ ve önerilerini
bizimle paylaþan sivil toplum örgütlerine, sendikacýlara, sosyal bilimcilere, gazetecilere, eski Diyanet
Ýþleri Baþkanlarýna, siyasetçilere, Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu ve yardýmcýsý Doç. Mehmet
Görmez'in þahsýnda Türkiye ve Almanya'da bize yardýmcý olan tüm Diyanet görevlilerine, ÝSAM'a, Þerif
Sayýn ve Aycan Akdeniz baþta olmak üzere TESEV çalýþanlarýna, Hýdýr Göktaþ'a, Doç. Ýsmail Kara'ya,
Ferhat Ünlü, Sevi Bayraktar, Reþit Berker Enhoþ Hüseyin Þentürk, Müjgan Halis, Ulaþ Yýldýz, Levent
Cinemre, Cenk Sarýoðlu, ve Betül Aydoðan'a çok teþekkür ederiz.

Ruþen Çakýr - Ýrfan Bozan
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ÖZET

1.BÖLÜM

OSMANLI’DAN BUGÜNE TÜRKÝYE’DE  DÝN-DEVLET-TOPLUM ÝLÝÞKÝLERÝ VE  DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI:
 HEDEFLER, HÝZMETLER, SORUNLAR, ELEÞTÝRÝLER

I. TÜRKÝYE’DE DÝN - DEVLET – TOPLUM ÝLÝÞKÝLERÝ

1. Cumhuriyet Öncesi Dönem

Þeyhülislamlýk ve Þeyhülislamlýðýn Hizmet Alanlarý

Osmanlý Devleti’nde din iþleri þeyhülislamlar tarafýndan yürütülürdü. Þeyhülislamlýk makamýný, günümüzün
Türkiyesi’nin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Vakýflar Genel Müdürlüðü, Adalet ve Milli Eðitim Bakanlýklarý
ile Yüksek Öðretim Kurumu’nun tüm yetkilerini tek elde toplayan bir kurum olarak tarif etmek mümkündür.

Þeyhülislamýn görevlerinden en önemlisi kendisine yöneltilen dini ve siyasi konularda fetvalar vermekti.
Bu hem dini, hem siyasi niteliði olan bir görevdi. Fetva verme görevini taþrada müftüler yürütüyordu.
Devlet adamlarý ve halk dini ve hukuki konularda müftülere baþvurarak fetva alabiliyorlardý.
Þeyhülislamlýðýn diðer önemli bir görevi de baþýnda bulunduðu Ýlmiye Teþkilatý’ný yönetmekti. Osmanlý
yönetim sisteminde Þeyhülislamlýk müessesesi; kazai ve idari hizmetler veren “Kadýlýk”, dini ve hukuki
danýþmanlýk hizmetleri sunan “Müftülük” ve eðitim hizmetleri veren “Medrese” yapýlanmalarýný bünyesinde
toplamýþtý.
Yargýlama ve yönetim, dini ve hukuki danýþmanlýk, eðitim ve öðretim görevlerini bünyesinde toplayan
Ýlmiye Teþkilatý’nýn hiyerarþik yapýsý þöyleydi:
· Þeyhülislam
· Kadýaskerler (Rumeli Kadýaskeri ve Anadolu Kadýaskeri)
· Ýstanbul Kadýsý
· Vilayet Kadýlarý, Müftüleri ve Müderrisleri
· Sancak Kadýlarý
· Naipler
· Cami ve mescitlerdeki din görevlileri

Þeyhülislamlýk ile Diyanet’in Karþýlaþtýrýlmasý

Þeyhülislamlýðýn yapýlanmasý ve görevleri ister istemez günümüz Türkiye’sindeki din-devlet iliþkilerini
ve buna baðlý olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ný akýllara getiriyor. Bu iki kurumun karþýlaþtýrýlmasýnda
kabaca iki farklý yaklaþým öne çýkýyor:

Bunlardan birincisine göre en temel farklýlýk Osmanlý’da dinin daha fonksiyonel olduðu, buna karþýlýk
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Cumhuriyet döneminde din büyük ölçüde budanarak sadece ibadetle ilgili bir alana sýkýþtýrýldýðýdýr..
Bununla birlikte örgütlenme biçimi, yani siyasi otoritenin dinle kurduðu iliþki aynýdýr. Þeyhülislamla
günümüzdeki Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yapýlanmasý arasýnda baþkanýn atanmasýndan azline, her iki
kurumun devlet tarafýndan finanse edilmesine kadar çok büyük ve önemli benzerlikler mevcuttur. (Davut
Dursun ile röportaj, Kitap Dergisi, Kasým 1989, Sayý 33, s.35)

Buna karþýlýk ikinci görüþ sahipleri, Þeyhülislam ile Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn atanma ve azillerinin
benzerlik göstermesinden hareketle yapýlan deðerlendirmeleri yüzeysel ve yanlýþ bularak; Osmanlý Devlet
yapýsý ve Türkiye Cumhuriyeti devlet yapýsý arasýnda “laiklik” ilkesi bakýmýndan bir ayrýþmanýn olduðunu
vurgularlar. Söz konusu görüþü savunan kiþilere göre . Osmanlý Devleti netice itibariyle baþýnda halifenin
bulunduðu bir tür dini devlet iken Diyanet Ýþleri Baþkanýný atayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir
devlettir ve diðer üst düzey memurlar gibi bir ‘memur’ atamaktadýr. (Ýsmail Kara, Din ile Devlet Arasýna
Sýkýþmýþ Bir Kurum: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, M.Ü. Ýlahiyat Fk. Dergisi Sayý 18, 2000, Ýstanbul)

Þeyhülislamlýðýn Zayýflamasý ve Sona Ermesi

Zaman zaman verdiði fetvalarla padiþahlarýn “öldürülmesine” meþru zemin hazýrlayan þeyhülislamlýk
kurumu Osmanlý’nýn modernleþme dönemlerinde güç kaybetti ve sadece dini hayatý düzenleyen bir kuruma
dönüþtü.

19. yüzyýldaki yenileþme hareketleri çerçevesinde önce 1839 yýlýnda “Þuray-ý Devlet” kurularak
þeyhülislamlýðýn siyaset üzerindeki etkisi kýrýldý. Ardýndan 1879’da Adliye Nezareti’ne baðlý yeni asliye
ve ceza mahkemelerinin kurulmasýyla þeyhülislamlýðýn yargý üzerindeki etkisi büyük ölçüde azaltýldý.
Daha sonra da þeyhülislamlýða baðlý Þeriye ve Nizamiye mahkemelerinin yetkileri büyük ölçüde
sýnýrlandýrýldý. Ýttihat ve Terakki döneminde çýkarýlan bir kanunla (12 Mart 1917) da bütün þer’i mahkemeler
ve baðlý kuruluþlarý Adliye Nezareti’ne baðlandý. Ayný kanunla medreselerin idaresi de Maarif Bakanlýðý’na
geçti. (Koçer, 1970: 22). Böylece günümüz Adalet ve Milli Eðitim Bakanlýklarýnýn alanýna giren faaliyet
ve yetkiler Þeyhülislamlýk kurumundan alýnmýþ oldu.

Þeyhülislamlýðýn, Osmanlý Devleti’nin son döneminde yönetim üzerindeki nüfuzunun kýrýlmasý, adli ve
eðitim ile ilgili görev ve yetkilerinin elinden alýnmasý ve sadece dini konularla meþgul olan bir kurum
haline gelmesinde Ziya Gökalp’in büyük ölçüde etkisi olmuþtur. (Taþ, 2002: 81)
Ziya Gökalp 1917’de, Ýttihat ve Terakki Partisi’nin kongresine sunduðu reform mahiyetindeki raporunda
þeyhülislamlýk müessesine ait görüþlere de yer vermiþti. Ona göre, “Diyanet iþleri ile kazai iþler bir
devlette farklý alanlarý oluþturmaktadýr. Bunlardan birincisi, itikat, ibadet ve ahlakla ilgili hükümler
içerirken; ikincisi tamamen sosyal, ekonomik ve siyasi konularla ilgilidir. Bu sebeple Adliye Nezareti
kazai iþlerle ilgilenmeli, bütün adli makamlar ve kurumlar bu nezarete baðlanmalýdýr. Þeyhülislamlýk
müessesesinin görevi ise, dinin itikat ve ibadet iþlerini düzenlemelidir” (Ziya Gökalp, “Diyanet ve Kaza”,
Ýslam Mecmuasý, (Ýttihat ve Terakki Kongresi Münasebetiyle), 27 Aðustos 1331 / 1916-1917 sayý 35,
s48-49, Aktaran Kaya, 1994)

Gökalp’in Þeyhülislamlýk müessesesi ile ilgili önerileri Ýttihat ve Terakki yönetimi tarafýndan benimsenmiþ
ve yukarýda sözünü ettiðimiz 12 Mart 1917 tarihli kanun çýkmýþtýr. (Taþ, 2002: 82) Yapýlan bu uygulamalar
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sonucunda gücünü yitiren Þeyhülislamlýk makamý Þeyhülislam Medeni Mehmet Efendi’nin de dahil
bulunduðu son Osmanlý Kabinesi’nin 26 Eylül 1922 tarihinde istifa etmesiyle ömrünü tamamlamýþtýr.
(Daniþmend, 1972, C.IV: 467-468)

Þeriye ve Evkaf Vekaleti

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açýlmasýndan sonra kurulan yeni hükümetin 3 Mayýs 1920’de oluþturulan
ilk Ýcra Vekilleri Heyeti’nde Þeriye ve Evkaf Vekaleti adý altýnda bir bakanlýk da yer aldý. 3 Mart 1924’te
çýkarýlan 429 sayýlý Þeriye ve Evkaf ve Erkan-ý Harbiye Umumiyye Vekaletlerinin ilgasýna dair Kanun
ile Þeriye ve Evkaf Vekaleti kaldýrýlarak yerine baþvekalete baðlý Diyanet Ýþleri Reisliði ve Evkaf Umum
Müdürlüðü kuruldu. (Ýslam Ansiklopedisi: s. 455) Diyanet Ýþleri Reisliði’nin kurulmasýyla yeni cumhuriyetin
din-devlet iliþkilerinin sýnýrlarý da çizilmiþ oldu.

2.Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve  Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

Üç Kanun ve Din-Devlet Ýliþkilerinde Yeni Yönelim

3 Mart 1924 tarihinde TBMM üç önemli kanunu kabul etti. Bunlar 429 sayýlý “Þeriye ve Evkaf ve Erkan-
ý Harbiye Umumiye Vekaleti’nin Ýlgasýna Dair Kanun” , 430 sayýlý “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” ve 431
sayýlý “Hilafetin Ýlgasýna ve Hanedaný Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çýkarýlmasýna
Dair Kanun”.
Ayný gün çýkarýlan bu üç kanun Türkiye için yeni bir döneme iþaret ediyordu. Ülke bundan böyle
Batýlýlaþma sürecinde yepyeni ve önemli bir aþamaya “resmen” sýçramýþ oldu. Çünkü Osmanlý siyasi,
idare yapýsýnda ulemanýn elinde bulunan bütün kamusal faaliyetleri ulemanýn temsil ettiði dinin kontrolünden
alarak sivil bürokrasinin tekeline aktarýlmýþtý. (Ertunç, 2004: 168-169) “Devletin dini Ýslam’dýr” ibaresi
Anayasa’dan 1928 yýlýnda çýkartýldý. 1937’deyse Anayasa’da belirtilen devletin temel nitelikleri arasýna
laiklik de eklendi.

Diyanet Ýþleri Reisliði

3 Mart 1924 günü kabul edilen Þeriye ve Evkaf ve Erkan-ý Harbiye Umumiye Vekaleti’nin Ýlgasýna Dair
Kanun ile Diyanet Ýþleri Reisliði kurumu oluþturuldu. Kanun, Siirt Mebusu Hoca Halil Hulki Efendi ve
50 arkadaþýnýn imzasýný taþýyan bir önergenin Mecliste görüþülüp kabul edilmesi sonucu çýkarýldý. Bu
yasanýn metni (günümüz Türkçesiyle) þu þekildeydi:

Madde 1.
Türkiye Cumhuriyeti’nde, kiþisel iliþkilere iliþkin düzenlemelerin yasama ve yürütmesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi ile onun oluþturduðu hükümete ait olup, Ýslam dininin bunun dýþýnda kalan inanç ve
ibadetlere dair hüküm ve sorunlarýnýn yürütülmesi ve yönlendirilmesi din kurumlarýnýn yönetimi için
Cumhuriyetin baþkentinde bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurulmuþtur.
 Madde 2.
Þeriye ve Evkaf Bakanlýðý kaldýrýlmýþtýr.
 Madde 3.
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Diyanet Ýþleri Baþkaný, Baþbakanýn önerisiyle Cumhurbaþkaný tarafýndan atanýr.
 Madde 4.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Baþbakana baðlýdýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bütçesi, Baþbakanlýk bütçesi
içindedir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn kuruluþu hakkýnda bir tüzük düzenlenecektir.
 Madde 5.
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde, tüm kutsal camiler ve mescitler ve tekkeler ve zaviyelerin yönetimine,
imam, hatip, vaiz, müezzin ve kayyumlarýn (vakýf yöneticisi) vesair hizmetlilerin atama ve azillerine
Diyanet Ýþleri Baþkaný yetkilidir.
 Madde 6.
Müftüler, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna baðlýdýr.

Camilerin Yönetiminin Diyanet’ten Ayrýlmasý

8 Haziran 1931 tarihinde çýkartýlan “Evkaf Umum Müdürlüðü 1931 Mali Yýlý Bütçe Kanunu” gereðince
Diyanet Merkez Teþkilatý’nda bulunan Dini Müesseseler Müdürlüðü ile Levazým Müdürlüðü, personel
ve kadrosuyla Vakýflar Genel Müdürlüðü’ne aktarýldý. Böylelikle 4081 adet din görevlisi ve 16 Cuma
ve kürsü vaizi, kadrolarýyla bu genel müdürlüðe geçmiþ oldu. Bu durum Diyanet Ýþleri Reisliði’nin yetki
ve fonksiyonlarýný iyice daralttý.
Baþkanlýk ve müftüler, bu genel müdürlükle koordineli olarak cami hizmetlerinin dini yönünü takip
etmek, vaizlere vaizlik vesikasý vermek ve yapýlan vaazlarý denetlemekle sýnýrlý kaldýlar. Din görevlilerinin
maaþlarý da vakýflarca ödendi.
Ayný kanunun, cami ve mescitlerin, “hakiki ihtiyaca göre tasnifi, zaman ve mekan itibariyle birleþtirilmesi
mümkün olan vazifelerin birleþtirilmesi suretiyle hademe-i hayrat kadrolarýnýn yeniden tespiti” hükmüne
içeren 7. maddesi ile cami ve mescitlerin tasnifi, görevlerin birleþtirilmesi suretiyle cami görevlileri
kadrolarýnýn yeniden tespitine gidildi. Camilerin ve görevlilerinin Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan
idaresi 23 Mart 1950’de çýkarýlan 5634 sayýlý Kanunun yürürlüðe girmesine kadar 19 yýl süreyle devam
etti.

Ýlk Teþkilat Kanunu

Uzun süre, bütçe kanunlarýna baðlý cetvellerde gösterilen Diyanet Ýþleri Reisliði 22 Haziran 1935 yýlýnda
çýkarýlan 2800 sayýlý kanun ile ilk kez teþkilat kanununa kavuþtu. Yasa metni þu þekildeydi:

Madde 1: Diyanet Ýþleri Reisliði Teþkilatý bir Reisin idaresi altýnda merkezde: Müþavere Heyeti, Zat
Ýþleri Müdürlüðü, Yazý Ýþleri Müdürlüðü ve Mushaflarý Tetkik Heyeti’nden; Taþrada, Müftü, Müsevvit
ve Dersiamlardan mürekkeptir.
Madde 2: Birinci maddede yazýlý teþkilatýn her birine ait vazifeler bir nizamname ile tayin olunur.
Madde 3: Diyanet Ýþleri Reisi, Baþvekilin inhasý üzerine Cumhurreisi tarafýndan tayin olunur. Müþavere
Heyeti azasýnýn; akaid-i Ýslamiye ve ulumu þeriyyede ihtisasý bulunan ulema arasýndan seçilmesi þarttýr.
Madde 4: Her vilayet ve kaza merkezinde Diyanet Ýþleri Reisliðine baðlý birer Müftü bulunur. Müftülük
inhilal ettikte vilayetlerde Valilerin, kazalarda Kaymakamlarýn reisliði altýnda mahallindeki dersiam, Vaiz,
Ýmam ve Hatiplerle Belediye azasý içtima ederek, Müftülük için lazým gelen ilim ve fazileti haiz zevat
arasýndan gizli rey ile üç kiþi seçerler. Ýntihap neticesi vilayetin hususi mütalaasý da ilave olunarak,
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Vilayetten Diyanet Ýþleri Reisliði’ne bildirilir. Bu üç zattan birisi Reislik’çe tercih olunarak tayin ve
memuriyeti mahalline teblið olunur. Reislik, intihap edilenlerden hiçbirini münasip görmediði taktirde,
yeniden intihap yapýlmak üzere iade eder. Mahallinde Müftü intihabýna layýk kimse bulunmadýðý anlaþýldýðý
taktirde doðrudan doðruya Reislik makamýnca evsaf-ý lazimeye haiz müftü tayin ve izam olunur. Müftü
Müsevvitleri Müftülerin inhasý üzerine vilayetlerce tayin olunur. (Arslanpay, 1973: 14-15)

Laiklik Kavramýnýn Anayasaya Giriþi

Diyanet Teþkilat Kanunu’nun çýkmasýndan iki yýl sonraysa “laik” nitelemesi Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasý’nda yerini aldý. Malatya Mebusu Ýsmet Ýnönü ve 153 arkadaþýnýn teklifiyle baþlayan süreç
içindeki meclis görüþmelerinde hükümetin görüþünü Dahiliye Vekili (Ýçiþleri Bakaný) Þükrü Kaya þöyle
ifade etti:

“.......bu memleket kâhinlerin ve gayri mesullerin vicdanlara amil olmasýndan ve Devlet ve Millet
iþlerini görmesinden çok zarar görmüþtür... Mademki tarihte deterministiz, mademki icraatta
pragmatik maddeciyiz, o halde kendi kanunlarýmýzý kendimiz yapmalýyýz... Eþhasýn vicdan
hürriyetlerine ve istedikleri dinlere intisabýna zerre kadar müdahalemiz yoktur. Herkesin vicdaný
hürdür. Bizim istediðimiz hürriyet, laiklikten maksadýmýz dinin memleket iþlerinde müessir ve
amil olmamasýný temin etmektir. Bizde laikçiliðin çerçevesi ve hududu budur... Biz diyoruz ki,
dinler vicdanlarda ve mabetlerde kalsýn, maddi hayat ve dünya iþlerine karýþmasýn. Karýþtýrmýyoruz,
karýþtýrmayacaðýz.”

Söz konusu Anayasa deðiþikliði mecliste oy birliðiyle kabul edildi. (Tarhanlý, 1993: 19)

3. Çok Partili Dönemde Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve  Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

1 Kasým 1945 günü Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü Meclis açýþ konuþmasýnda; “Bizim tek eksiðimiz hükümet
partisinin karþýsýnda bir parti bulunmamasýdýr” (Ertunç, 2004: 347) dedi. Ýnönü’nün bu sözü karþýlýðýný
bulmakta gecikmedi. 1945 yýlýndan 1950 yýlýna kadar birçok yeni parti kuruldu. II. Dünya Savaþý’ndan
sonra Türkiye’de kurulan ilk muhalefet partisi Ýslami eðilimli bir parti olan “Milli Kalkýnma Partisi”ydi.
Bu parti, 1923’de Büyük Millet Meclisi içindeki II. Müdafa-i Hukuk Grubu kurucularýndan Hüseyin
Avni Ulaþ, gazeteci ve emekli general Cevat Rýfat Atilhan ve iþadamý Nuri Demirað tarafýndan 18 Temmuz
1945’de kuruldu. Parti açýkça laikliði reddetmemekle beraber, dine olan yükümlülüðünü programýnda
yarý açýk-yarý kapalý olarak ifade etti. Örneðin parti programýnda “Ýslam dünyasý birliði”nden  söz ediliyor,
“Teknoloji ve Ahlak Üniversitesi” gibi vaatlerde bulunuluyordu.
1945-1950 yýllarý arasýnda toplam 23 yeni parti kuruldu. Bunlarýn bir kýsmý kapatýldý, birçoðuysa yeterince
halk desteði elde edemedikleri için kendilerini feshettiler. Söz konusu 23 partinin en az dokuzunun
programý dini bir motifle iþlenmiþti. (Sitembölükbaþý, 1993: 16-17)
Yeni kurulan partiler arasýnda Demokrat Parti diðerleri arasýnda farklýlýk arz ediyordu çünkü kurucularý
kamuoyunun tanýdýðý ve daha önce CHP’de politika yapmýþ kiþilerdi. 7 Ocak 1946 yýlýnda Celal Bayar,
Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafýndan kurulan DP ayný yýl Türkiye’de yapýlan
ilk çok partili seçimde 62 sandalye kazandý.
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CHP’nin Yedinci Kurultayý ve Din Alanýnda Açýlýmlar

Prof. Þerif Mardin’e göre, “Yeni toplumsal düzende görülen eþitsizlikler ve adaletsizliðin belki de artarak
sürdürülmesinin, toplumda yükselen beklentilerin gerçekleþmemesinin bilinen tek ideolojiye, halk
tarafýndan geliþtirilen Ýslami yoruma dönmeyi hýzlandýrdý.” Yine Prof. Mardin’e göre, Türkiye’de
1940’lardan sonra “Volk Ýslam’a dönüþ isteði belirdi”. (Þerif Mardin, “Türk Siyasasýný Açýklayabilecek
Bir Anahtar: Merkez-Çevre Ýliþkileri”, Türkiye'de Toplum ve Siyaset, Ýstanbul, Ýletiþim Yayýnlarý, 1990)
Çok partili hayata geçildikten sonra din olgusu CHP içinde de tartýþýlmaya baþladý. Ýlk üzerinde durulan
konu 24 Aralýk 1946’da Mecliste görüþülen “dini eðitim” oldu. Bu görüþmelerde hükümet üyelerinin
birçoðunun dini eðitim lehine görüþ bildirmesinin yaný sýra Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars ile
Ýstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrýöver “komünizm tehlikesine karþý manevi direnci saðlamak”
üzere okullara din eðitimi konulmasýný istediler; ancak Baþbakan Recep Peker bu istemlere, “komünizm
denen bir içtimai zehirden bünyeyi korumak için onun yanýnda yavaþ yavaþ geniþleyecek bir þeriat hayatýnýn
ikamesi ihtimalini bir tedbir diye düþünmek baþka bir zehirle tedavi edileceðini zannetmekten ibarettir”
yanýtýný verecekti. (Tarhanlý, 1993: 23)
Her ne kadar Peker Ýslamiyet’i “panzehir” olarak görmese de yaklaþýk bir yýl sonra, 17 Kasým 1947’de
toplanan ve Aralýk ayý boyunca da devam eden CHP’nin Yedinci Kurultayý’na bir bakýma laiklik üzerine
tartýþmalar damgasýný vurdu. Kurultayda din ile ilgili olarak geliþtirilen öneriler ana hatlarýyla þunlardý:

1. Türk ve din büyüklerinin türbeleri ziyarete açýlmalý.
2. Haftada birer saatlik seçmeli din dersleri, velilerin yazýlý müracaatýyla öðrencilere verilmek
þartýyla ilk ve ortaokul müfredatýna dahil edilmeli.
3. CHP’nin din eðitimine önem verdiðini belirten bir madde parti programýna konulmalý.
4. Parti programýnda CHP’nin ilkokullarda seçmeli din derslerini baþlatacaðý ilan etmeli.
5. Milli Eðitim Bakanlýðý programýnda da seçmeli din derslerinin ilkokullarýn müfredatýna koyacaðýný
açýkça belirtmeli.
6. Din eðitimi veren yüksekokullar açýlmalý.
7. Ýmam Hatip okullarý yeniden açýlmalý. (Toprak, 1981: 79)

Kurultay’da önerilen konular izleyen tarihlerde birer birer hayata geçirildi. Bunlar sýrasýyla:
· 1947 yýlýnda Hacca gideceklere döviz tahsis edilmesi;.
· Þubat 1949’da ilkokul 4. ve 5. sýnýflara isteðe baðlý olarak din dersleri konulmasý;
· Yüksek düzeyde din adamý yetiþtirmek üzere Ankara Üniversitesi’ne baðlý olarak kurulan Ýlahiyat
Fakültesi’nin kadrolarýnýn, çýkarýlan 5424 sayýlý ve 4 Haziran 1949 tarihli kanunla düzenlenmesi;
· 15 Ocak 1949’da 10 aylýk Ýmam Hatip Kurslarý açýlmasý;
· 1 Mart 1950’de çýkarýlan kanunla Türk büyüklerine ait türbeler ve sanat deðeri olan türbelerin
yeniden ziyarete açýlmasý. (Tarhanlý, 1993: 24)

Tüm bu geliþmeleri 15 Ocak 1949’da Þemsettin Günaltay’ýn baþbakanlýða getirilmesi izledi. Günaltay,
Medrese eðitimi almýþ ve önemli Ýslami eserlere imza atmýþ bir profesördü. “Zulmetten Nur”a adlý
eserine yazdýðý övgüde Mehmet Akif Ersoy, Günaltay için; “Ýþte benim Þemseddinim o kahraman
yüreklerden biri; Ýþte benim Þemseddinimin þu telifi o feryatlarýn en müessiridir!” demiþti. (M. Þemseddin
Günaltay, Zulmetten Nur’a, Furkan Yayýnlarý, Ýstanbul, 1996: 14-17. Aktaran: Gün: 2001: 125)
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Türk Ceza Kanunu’nun 163. Maddesi’nin Yeniden Düzenlenmesi ve Yeni Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Kanunu

Günaltay hükümeti, Türk Ceza Yasasý’nýn 163. maddesini yeniden düzenleyerek Türkiye’de din-devlet
iliþkilerine ve Ýslamcý siyasete önemli sýnýrlamalar getirdi.
Dine dayalý devlet kurmaya yönelik propaganda yapmayý ve örgüt oluþturmayý suç olarak tanýmlayan 163.
maddenin görüþülmesi sýrasýnda Mecliste çok sert tartýþmalar yaþandý. Bazý muhalif milletvekilleri bu
düzenlemeyi “Ýslam’a tecavüz etmekle, laikliðe aykýrý olmakla, dinsizliði korumakla, komünist kokusu
taþýmakla, perde arkasýnda dinsizlik yapmakla” suçladýlar. (Tarhanlý, 1993: 25)
CHP iktidarýnýn son günlerinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na iliþkin yeni bir düzenlemeye gitti. 29 Mart
1950 tarihinde yürürlüðe giren 5634 sayýlý kanun, 25 yýllýk Diyanet Ýþleri Reisliði deneyiminden de
yararlanýlarak hazýrlandýðý için, o ana kadar çýkarýlmýþ en kapsamlý yasal düzenleme oldu. Bu kanunun
getirdiði yenilikler þöyle sýralanabilir:
* Diyanet Ýþleri Reisliði ismi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak deðiþtirildi;
* 1931 yýlýnda Vakýflar Umum Müdürlüðü’ne devredilmiþ olan camiler ve cami görevlileri tekrar Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý’na baðlandý;
* Merkezdeki bazý birimlerin isimleri deðiþtirilip yeni bazý yeni birimler (Hayrat Hademesi ve Yayýn
Müdürlükleri) açýldý;
* Baþkanlýða 941 yeni kadro tahsis edildi;
* Ýlk defa gezici vaizlik kurumu getirildi ve vaizler maaþlý olarak kadroya geçirildi;
* Köy ve kasabalarda kadrosuz olarak imamlýk yapma iþi de baþkanlýk ve müftülerin yazýlý iznine baðlandý.
(Ýslam Ansiklopedisi, s. 457)

4. Demokrat Parti Döneminde Din-Devlet Ýliþkileri ve  Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

14 Mayýs 1950 genel seçimleriyle 27 yýllýk CHP iktidarý fiilen sona erdi. Seçim sonuçlarýna göre, oylarýn
yüzde 53.59’unu alan Demokrat Parti mecliste 408 sandalye kazanýrken CHP 69 sandalyede kaldý.
Türkiye içine girdiði bu yeni dönemde din alanýnda da yeni “düzenlemeler”le tanýþacaktý. DP iktidarýnýn
en önemli icraatý ezan üzerindeki Arapça yasaðýnýn kaldýrýlmasý oldu. DP’nin 10 yýllýk iktidarý süresinde
“dini alana” iliþkin yaptýðý bazý önemli düzenlemeler þöyle sýralanabilir:

1. 16 Haziran 1950 tarihli ve 5665 sayýlý Kanunla Arapça ezan yasaðý kaldýrýldý;
2. Devlet radyosunda Kuran yayýnlarý baþlatýldý. Yayýnlar, 7 Temmuz 1950 tarihinden itibaren
ramazan ayýnda sabah ve akþam, her biri on dakika olmak üzere günde iki defa, diðer aylardaysa
haftada bir defa Cuma sabahlarý yapýldý.
3. Ekim 1950’de yapýlan deðiþiklikle din dersleri hâlâ isteðe baðlý olmakla birlikte programýn bir
parçasý haline getirildi.
4. 13 Ekim 1951 tarihli ve 601 sayýlý Müdürler Komisyonu kararý ile 1951 yýlýnda 7 ilde 7 yýllýk
Ýmam Hatip Okullarý açýldý.
5. 13 Aðustos 1956 tarihli bir Ýcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi gereðince, Maarif Vekaleti tarafýndan
19 Eylül 1956 tarihinde ortaokullarýnda ilk iki senelik programýna din dersleri kondu.
6. 19 Kasým 1959 tarihinde Ýstanbul’da bir Yüksek Ýslam Enstitüsü açýldý. 
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Muhafazakâr kesimlerin gönlünü alan bu tür uygulamalarla birlikte, DP iktidarý laikliðe karþý olduðunu
düþündüðü faaliyetlere karþý sert ve katý önlemler almaktan da geri durmuyordu. Prof. Þerif Mardin’e
göre DP’nin Ýslamiyet’e yakýnlýðý, dini, seçim platformunda simgesel ve kültürel aksesuar olarak
kullanmaktan ibaretti. (Mardin, 1969: 203)

5. 1960 Sonrasý Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

1961 Anayasasý ve 633 Sayýlý Teþkilat Kanunu

1961 Anayasasý ilk defa Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurumuna yer veren Anayasa oldu. Anayasa’nýn 154.
Maddesi, “Genel idare içinde yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý özel kanunda gösterilen görevleri yerine
getirir” demekteydi. Anayasa’da sözü edilen özel kanun 22 Haziran 1965 tarihinde kabul edildi. Böylelikle
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ilk kez kapsamlý bir kanuna sahip oldu. 633 sayýlý kanundan önce çýkan kanunlarýn
hiçbirinde merkez ve taþra teþkilatý görevleri belirtilmemiþ, bu görevler tüzük veya yönetmeliklerle
saðlanýlmýþtý. 633 sayýlý kanun, kuruluþun her biriminin ayrý ayrý görevlerinin nelerden ibaret olduðunu
belirlediði gibi, bu görevlere atanacaklarýn niteliklerini de sýrlamýþtýr.
Söz konusu yenilikler þunlardý:

1- Baþkan yardýmcýlýðý: Birisi ilmi diðeri de idari iþlere bakmak üzere ikiye ayrýlmýþtýr.
2- Din Ýþleri Yüksek Kurulu: Diyanet Ýþleri’nin en yüksek karar ve danýþma organý olarak (bir
baþkan ve 10 üyeden oluþur) bir din iþleri yüksek kurulu oluþturuldu. Evvelki teþkilatta tayinle
getirilen üyelerin, bu kanunla seçimle ve Bakanlar Kurulu kararý ile getirileceði hususu öngörülmüþ
ve seçim birtakým esaslara baðlanmýþtýr. Yasanýn 21. Maddesinin b fýkrasý kurul üyelerinin seçimini
düzenliyordu:
b. Din Ýþleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday tespit kurulunun gizli oy ve salt çoðunlukla, açýk yerin
üç katý olarak, seçecekleri adaylar arasýndan, Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn teklifi Baþbakanýn önerisi
üzerine Bakanlar Kurulu Kararý ile atanýr.

Ayný yasada kurulun görevleriyse 5. Madde’de tanýmlanmýþtý:

Madde 5: Din Ýþleri Yüksek Kurulu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn en yüksek karar ve danýþma organý
olup, bir baþkan ile 10 üyeden oluþur.
Kurulun görevleri þunlardýr:

a. Din Ýþleri i le ilgili konularda ilmi incelemeler ve araþtýrmalar yapmak.
b. Dini eserler telif ve tercüme etmek, Baþkanlýkça yayýmlanmasý istenen telif ve tercüme eserlerin
yayýmýna karar vermek, tetkiki istenen eserler hakkýnda mütalaa bildirmek
c. Din ile ilgili sorularýn cevaplarýný hazýrlamak
d. Hutbe ve vaazlarýn esaslarýný tespit etmek ve örnek metinler hazýrlamak.
e. Yurt içinde ve yurtdýþýndaki din ile ilgili yayýnlarý izlemek, gereðine karar vermek ve karþý
yayýmlarla bilimsel mücadele esaslarýný hazýrlamak.
f.Baþkanlýk teþkilatýnýn çalýþmalarý için lüzumlu tüzük, yönetmelik ve programlar gibi metinleri
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hazýrlamak, ilgili dairelerce hazýrlanmýþ olanlarý kabul etmek.
g. Baþkanlýkça havale edilen hususlarý tetkik etmek ve bunlar hakkýnda düþüncelerini bildirmek.
h. Din hususunda toplumu ve yurtdýþýndaki yurttaþlarýmýzý aydýnlatmak amacý ile ilgili çalýþmalarýn
programlarýný tespit etmek.
i.Baþkanlýkça toplanacak Din Þurasýna sunulacak raporlarla Baþkanlýk görüþünü hazýrlamak.
j.Kuruluþa eleman yetiþtiren okullarýn meslek dersleri ile diðer okullardaki din derslerinin kitap,
müfredat ve programlarý hakkýnda rapor hazýrlamak ve gerektiðinde ilgililerle iþbirliði yapmak.
Kurulun çalýþmalarýný Kurul Baþkaný yürütür.

Diyanet Ýþleri Baþkaný, kurulun çalýþmalarýna katýldýðý hallerde kurula baþkanlýk eder.
Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nun çalýþma usul ve esaslarý, toplantý ve karar yeter sayýlarý bir yönetmelikle
tespit edilir.

3. Olgunlaþtýrma Dairesi Baþkanlýðý: Kuruluþun çeþitli kademelerine yetkili elemanlar temin
etmek ve kurum içi ve dýþý eðitim faaliyetlerini organize etmekle görevlendirilen bu birim de 633 sayýlý
yasanýn yenilikleri arasýnda yer alýyordu.

4. Yayýn iþleri: 5634 sayýlý kanunla kurulan Yayým Müdürlüðünün adý Derleme ve Yayým Müdürlüðü
oldu. Mushaflarý Ýnceleme Kurulu, Þer’i Siciller Arþivi, Belgeler Arþivi ve Kütüphaneler de bu müdürlüðe
baðlanarak kadrosu ve çalýþma alaný geniþletildi.

5. Yeni birimler: Kanun bazý yeni birimler oluþturulmasýna da hükmetti. Bunlar: Teftiþ Kurulu
Baþkanlýðý, Hukuk Müþavirliði, Personel Dairesi Baþkanlýðý, Donatým Müdürlüðü.

6. Köylere kadro: 633 sayýlý yasanýn bir diðer yeniliðiyse Bucak ve köylere kadro verilmesiydi.
Kanundan önce köy imamlarý 442 sayýlý köy kanunun 83. maddesine göre müftünün aracýlýðýyla tayin
oluyordu ve ücretleri köylüler tarafýndan veriliyordu.

633 sayýlý kanunun ardýndan, uygulamada görülen aksaklýklarý gidermek ve yeni ihtiyaçlara cevap vermek
üzere, 1974 yýlýnda, bazý deðiþiklikler içeren yeni bir kanun tasarýsý hazýrlandý. Bu tasarý, 26 Nisan 1976
tarih ve 1982 sayýyla yasalaþtý. Ancak zamanýn Cumhurbaþkanýnýn baþvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesinin
18 Þubat 1979 tarih ve 1979/25 ve 1979/46 sayýlý kararlarýyla, bu yasa biçim yönünden iptal edildi.
1982 sayýlý kanunla birlikte, 633 sayýlý kanunun deðiþtirilmiþ olan 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 22,
23 ve 24. maddeleri de iptal edilmiþ oldu. Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün, bir yýl sonra, yani,
11 Mayýs 1981 tarihinde yürürlüðe gireceðini belirtmiþ, yani yeni bir yasa hazýrlanmasý için bir yýl süre
vermiþti. Ama TBMM bu bir yýl zarfýnda yeni bir kanun çýkarmadý. Öyle ki bugün dahi, Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý hâlâ 1965 yýlýnda yapýlan ve 13 maddesi iptal edilmiþ bir yasayla yönetilmektedir.

1960’dan Günümüze Diyanet Ýþleri  Baþkanlýðý

19 Nisan 1967’de ilk defa bir Cumhurbaþkaný, Cevdet Sunay Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýný ziyaret etti.
Sunay’ýn baþlattýðý geleneði Fahri Korutürk de devam ettirdi. Korutürk, ilki 31 Mayýs 1976, diðeri de 5
Haziran 1979’da olmak üzere iki kez Diyanet’i ziyaret etti. Kurumu ziyaret eden ilk Baþbakan ise Bülent
Ecevit oldu. Ecevit, 1 Eylül 1978’de dönemin Diyanet Ýþleri Baþkaný Tayyar Altýkulaç’ý makamýnda
ziyaret etti. 29 Ocak 1980’de bu kez baþbakan Süleyman Demirel, Baþkan Altýkulaç’ý ziyaret etti ve
Mevlit Kandili’ni kutladý. 1980 sonrasýndaysa Cumhurbaþkaný ve Baþbakanlarýn ziyaretleri eskiye göre
fazlalaþtý. (Bulut, 1997: 119)
1979 yýlýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na baðlý olarak Hac Dairesi kuruldu. 1982 Anayasasý, Diyanet
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Ýþleri Baþkanlýðý’na “Yürütme” bölümü içinde yer verdi. Anayasa’nýn 136. Maddesi, 1961 Anayasasý’ndakilere
ek olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na bu kez “milletçe dayanýþma ve bütünleþme” görevini de yükledi:

“Genel idare içinde yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, laiklik ilkesi doðrultusunda, bütün siyasi
görüþ ve düþüncelerin dýþýnda kalarak ve milletçe dayanýþma ve bütünleþmeyi amaç edinerek özel
kanunda gösterilen görevleri yerine getirir.”
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn þu andaki organik ve fonksiyonel yapýsý, 18 Temmuz 1984 tarih

ve 190 sayýlý kanun hükmünde kararname eki kadro cetveline ve 3046 sayýlý Bakanlýklarýn Kuruluþ ve
Görevleri Hakkýnda Kanun’a göre düzenlenmiþ bulunmaktadýr.

 633 Sayýlý Kanun ve etrafýndaki tartýþmalar dýþýnda 1960 yýlýndan bu yana Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý’nýn statüsüne iliþkin ciddi geliþmeler olmadý. Ancak söz konusu yasanýn  çýktýðý dönemdeki
teþkilat yapýlanmasý ve personel sayýsý bakýmýndan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn ciddi bir geliþme gösterdiði
ortadadýr. Aþaðýdaki iki tabloda bu durum net olarak görülebilir.

II. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI’NIN GÖREV VE HÝZMETLERÝ

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn yerine getirdiði görev ve fonksiyonlar beþ baþlýk altýnda toplamak mümkün:

1. Ýbadet ile ilgili hizmetler
2. Dini konularda toplumu aydýnlatma ile ilgili hizmetler
3. Din Eðitimi ile ilgili hizmetler
4. Yurtdýþý ile ilgili hizmetler
5. Vakýf ile ilgili hizmetler

1. Ýbadet Ýle Ýlgili Hizmetler:

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn ibadet ile ilgili hizmetlerini iki baþlýkta toplayabiliriz:

Ýbadet yerlerinin yönetilmesi
Hac ve Umre organizasyonlarý

a.Ýbadet Yerlerinin Yönetilmesi

Ýbadet yerlerinin yönetilmesine yönelik hizmetler Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn kuruluþundan bu yana
baþlýca görev alaný oldu. Bu konuya iliþkin ilk yasal düzenleme 633 sayýlý kanunla getirildi. Kanunun
35. maddesi; “Özel veya tüzel kiþiler tarafýndan yaptýrýlan ve idare edilen cami ve mescit görevlilerini,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý lüzum gördüðü takdirde kadrosuna alma yetkisine haizdir” þeklindeydi. 1
Aðustos 1998 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 4379 sayýlý kanunla ise Türkiye
genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerin yönetimi tamamen Diyanet’e býrakýldý: Ýlgili yasa maddesi
þu þekildedir:

“Cami ve mescitler Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn izni ile ibadete açýlýr ve Baþkanlýkça yönetilir.
Hakiki ve hükmi þahýslar tarafýndan yapýldýðý halde izinli veya izinsiz olarak ibadete açýlmýþ
bulunan cami ve mescitlerin yönetimi üç ay içinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na devredilir. Diyanet
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Ýþleri Baþkanlýðýnca buralara imkanlar nispetinde kadro tahsis edilir. Kadro tahsis edilinceye kadar
buralarda görev yapanlarýn mesleki ehliyetleri ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir.”

Türkiye’deki toplam cami sayýsý 1 Ocak 2004 itibariyle 76 bin 445’dir. Bu camilerin tümü 4379 sayýlý
kanuna göre Diyanet tarafýndan yönetilmek zorunda. Ancak bu camilerin tümünde Diyanet görevlileri
bulunmuyor. Sebebiyse kadro yetersizliði.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personel Dairesi Baþkanlýðý’nýn verilerine (2005 Ocak) göre Türkiye’deki cami
ve kadro sayýsý þu þekildedir:

Türkiye’deki mevcut Cami Sayýsý: 76.445
Kadrolu Cami Sayýsý : 64.951
Kadrosuz Cami Sayýsý: 9.825
Görevlisi Olmayan Cami Sayýsý: 23.542

Yukarýdaki veriler bize Türkiye’deki camilerin yüzde 30.8’inde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bir görevlisinin
bulunmadýðýný göstermektedir. Peki, bu camiler kapalý mý? Bu sorunun yanýtýný Diyanet Ýþleri Baþkaný
Prof. Ali Bardakoðlu þu þekilde veriyor:
 “Birçok camide din görevlisi göndermediðimiz vakit, insanlar o caminin kapýsýna kilit vurmuyorlar.
Camiyi açýyorlar, kendilerine göre, yoldan geçen kýlýk-kýyafeti hocaya benzeyen birini buluyorlar, mihraba
geçiriyorlar, ‘hocam bize dini öðret’ diyorlar ve o insanlara din anlatýyor. Ne anlattýðýný, bir Allah biliyor,
bir cemaat biliyor ve siz beþ, altý yýl sonra oraya gittiðinizde çok farklý bir anlayýþla, farklý bir oluþumla
karþý karþýya kalabiliyorsunuz. Sorunlarla boðuþuyoruz” (Kanal 7, Ýskele Sancak Programý, 16 Ocak
2004)

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na tahsisili kadrolardan en fazla boþluk Ýmam-Hatip kadrosundadýr. Aþaðýda
Ocak 2005 itibariyle Diyanete tahsis edilen kadro ve boþ kadro sayýsý yer almaktadýr:

Kadro Adý Tahsisli Kadro Dolu Kadro Boþ Kadro
Ýmam - Hatip 63717 50000 13717
Müezzin-Kayyým 10546 9569 977
Kuran Kursu Öðreticiliði 4527 3544 983
Kaynak: DÝB Personel Dairesi Baþkanlýðý
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Aþaðýdaki iki tabloda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý personelinin 1993 ve 2003 yýllarý eðitim durumlarý
görülüyor. Ýki tablo karþýlaþtýrýldýðýnda on yýl içinde ilkokul mezunu çalýþan sayýsýnda yüzde 13’lerden
yüzde 1’lere bir düþtüðü görülüyor. Ancak dört yýllýk fakülte mezunu oranýndaki artýþ on yýlda yüzde
2.5’ler civarýnda. Diyanet personelinin eðitim seviyesini yükseltmek amacýyla yoðun bir çaba içerisinde.
Bu amaçla Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi’nde açýlan Ýlahiyat Önlisans programýna Diyanet
personelinin yoðun bir ilgisi var. Ocak 2005 itibariyle Diyanet personelinin devam ettiði akademik
programlarýn listesi aþaðýdaki tablolarda gösterilmiþtir.

Yüksek Okulun Adý Devam Eden Mezun Olan
Ýlahiyat Önlisans 29808 2463
Ýlahiyat Meslek Yüksek Okulu 798
Diðer Yüksek Okullar 2511 4919
Toplam 32319 8180
Kaynak: DÝB Personal Daire Baþkanlýðý (Ocak 2005)

Lisans Üstü Toplam
Ýhtisas Kadýn Erkek

Yapan Devam Eden Yapan Devam Eden
Yüksek Lisans 1 8 253 248 510
Doktora 1 3 52 54 110
Doçent 10 3 13
Profesör 1 4 5
Toplam 3 11 319 305 638

Kaynak: DÝB Personel Daire Baþkanlýðý (Ocak 2005)

Cinsiyet

Öðrenim Durumu Yüzde

Ýlkokul 1,71

Ortaokul ve Dengi Okul 3,5

Lise ve Dengi Okul 1,49

Ýmam Hatip Lisesi 55,1

Ýlahiyat Meslek Yüksek Okulu 3

2 Yýllýk Yüksek Öðrenim 23,49

3 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,18

4 Yýllýk Yüksek Öðrenim 5,93

5 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,06

6 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,03

Ýlahiyat Fakültesi, YÝE 5,51

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personel Eðitim Durumu (1 Eylül 2003 itibariyle)

Kaynak: DÝE, APK Daire Bþk.
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Öðrenim Durumu Yüzde

Ýlkokul 13,64

Ortaokul ve Dengi Okul 8,49

Lise ve Dengi Okul 1,19

Ýmam Hatip Lisesi 67,76

Ýlahiyat Meslek Yüksek Okulu 0,23

2 Yýllýk Yüksek Öðrenim 1,67

3 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,3

4 Yýllýk Yüksek Öðrenim 2,46

5 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,03

6 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,07

Ýlahiyat Fakültesi, YÝE 4,16

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personel Eðitim Durumu (1993)

Kaynak: DÝE, APK Daire Bþk

Yýllar

1971

1973

1981

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Cami Sayýsý

42744

45152

47645

54667

57060

59460

61532

62947

64675

66000

66674

68202

Yýllara Göre Cami Sayýsý

Kaynak: DÝB APK Ýstatistikleri

Yýllar

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Cami Sayýsý

68675

69523

70213

71293

72418

73772

74356

75002

75369

75941

76445
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Cami Hayatý

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kayýtlarýna göre Türkiye’de toplam 76 bin 445 cami var. Diyanet 1996 yýlýnda
ülke genelinde 64 bin 663 camiye, hangi vakitlerde kaç kiþinin ibadet için gittiðini saptamak amacýyla
bir çalýþma yaptýrdý. Sonuçta ortaya çýkan “Türkiye Geneli Cami Cemaati Araþtýrmasý” baþlýklý raporda,
camilere devam eden kiþilerin sayýsý, 12 yaþ üstü Türkiye nüfusuna oranlandý ve aþaðýdaki bulgulara
ulaþýldý:

Cemaatin Toplam Nüfus ve Namaz Vakitlerine Göre Daðýlýmý

Vakitler Toplam %

Öðle Namazý 2 181 906 9.3
Yatsý Namazý 2 013 066 8,6
Cuma Namazý 9 266 775 39,5

Cuma Namazý Kýlan Cemaatin Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý

Yaþ Gruplarý Toplam %

12 20 1 403 345 15.1
21-30 1 542 874 16,6
31-40 1 715 722 18,5
41-50 1 786 413 19,3
51-60 1 654 780 17,9
61 üstü 1 163 641 12,6
Toplam 9 266 775 100,0

Öðle Namazý Kýlan Cemaatin Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý

Yaþ Gruplarý Toplam %

12-20 300 061  13,8
21-30 309 528 14,2
31-40 373 632 17,1
41-50 428 124 19,6
51-60 445 917 20,4
61 üstü 324 644 14,9
Toplam 2 181 906 100,0
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Yatsý Namazý Kýlan Cemaatin Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý

Yaþ Gruplarý Toplam %

12 -20 259 445  12,9
21-30 290 205 14,4
31-40 344 128 17,1
41-50 394 366 19,6
51-60 419 102 20,8
61 üstü 305 820 15,2
Toplam 2 013 066 100,0

Diyanet’in ilk yurtdýþý hizmeti 1970'li yýllarýn baþýnda Almanya’da baþladý. Diyanet’e baðlý din görevlileri
“sosyal yardým uzmaný” olarak konsolosluklar ve büyükelçilikler bünyesinde görev yapmaya baþladýlar.
Aslýnda Almanya’da kendiliðinden geliþen bir camileþme ve cemiyetleþme süreci baþlamýþtý. Türkiyeli
iþçiler ilk camilerini 1967 yýlýnda Braunschweig’de Türk Ýslam Derneði etrafýnda örgütlenerek açmýþtý.
Bunu 1973 yýlýnda Köln’de bulunan “Ýslam Kültür Merkezi” ve camisi takip etti. (Biswanger, Turkisch-
Islamische Verenie als Faktör Deustch-Türkisher Kuexistens, 50. Aktaran, Kýrýmlý, 1997: 8)
Türkiyeliler, daha önceleri din ihtiyaçlarýný aile içinde veya çevreye iþçi olarak gelmiþ olmakla birlikte
belli bir dini bilgisi olan kiþilerden yararlanarak çözüyorlardý. 1973 yýlýndaysa, Almanya’da “cemaatleþme
süreci” olarak tanýmlanabilecek dönem baþladý. Bu aþamadan sonra Türkiye’deki siyasi hareketlerin ve
cemaat yapýlanmalarýnýn uzantýsý sayýlabilecek oluþumlar Almanya’da boy gösterir oldu. 1973-78 yýllarý
arasýnda dini alanda üç önemli oluþum ortaya çýktý:
1. Ýslam Kültür Merkezi (Ýslamische Kultur Zentrum): Süleymancýlar olarak adlandýrýlan cemaatin
kurduðu birlik, 1973 yýlýnda Köln’de faaliyete geçti.

Yýllar
1970
1973
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992

Personel Sayýsý
25 236
30 970
43 197
44 369
46 665
49 784
22 380
61 929
65 361
70 099
74 930
74 789
76 232

Yýllara Göre Diyanet Personel Sayýsý

Kaynak: DÝB APK Ýstatistikleri

Yýllar
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Personel Sayýsý
75 090
74 772
75 043
76 087
81 492
79 685
77 795
75 433
76 037
74 368
74 108
74 114
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2. Avrupa Milli Görüþ Teþkilatlarý (Organisation Nationale Sicht Europa): Necmettin Erbakan
liderliðindeki Milli Görüþ hareketi (MNP-MSP-RP-FP-SP geleneði) taraftarlarýnca 1976 yýlýnda Köln’de
kuruldu.
3. Avrupa Demokratik Ülkücü Dernekleri Federasyonu (Federation Der Demokratischen
Idealistenvereine): Türkiye’deki MHP çizgisini savunan yedi derneðin 1978 yýlýnda bir araya gelmesiyle
oluþturuldu. ((Biswanger, Turkisch-Islamische Verenie als Faktör Deustch-Türkisher Kuexistens, s. 50.
Aktaran, Kýrýmlý, 1997: 9-10)

Bu kuruluþlar üyelerinden topladýklarý aidatlarla arsa alarak camiler inþa ettiler ve Ýslam’ýn kendi
yorumlarýný Almanya’da yaþamaya baþladýlar. Bu arada herhangi bir cemaat içinde yer almayan Türkiyeliler
ise kendi bölgelerinde ayný yöntemi izleyerek dernekler kurup cami ve ibadethaneler inþa ettiler. Bu
kiþiler din görevlisi ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için de Diyanet’in kapýsýna dayandýlar. 1979 yýlýndan
itibaren bu derneklerin bazýlarýna Diyanet tarafýndan altýþar aylýk süreyle, gerektiðinde uzatýlmak ve
maaþlarý isteði yapan derneklerce ödenmek üzere resmi din görevlisi gönderilmeye baþlandý. (TC DÝB
Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkanlýðý kayýtlarý. Aktaran, Kýrýmlý, 1997: 10)
Diyanet, Almanya’da ilk ciddi örgütlenmesini 1984 yýlýnda gerçekleþtirdi. Kýsa adý DÝTÝB olan Diyanet
Ýþleri Türk Ýslam Birliði (Turkish-Islamýsh Union Der Anstalt für Religion e.v) kuruldu. Baþkanlýðýný
Türkiye Berlin Büyükelçiliði Din Ýþleri Müþaviri’nin yaptýðý birlik kendine özgü bir tüzüðe sahip. Merkezi
Köln þehrinde olan birlik Almanya’nýn çeþitli bölgelerinde kurulan derneklerin çatý örgütü niteliðinde.
2004 Aðustos ayý itibariyle DÝTÝB’e baðlý 863 dernek bulunuyordu.
Hiç tartýþmasýz, yukarýda sözü edilen derneklerin hiçbiri “dini kimlikli” deðildir. Bunlar, Almanya’nýn
herhangi bir bölgesinde, Alman yasalarý uyarýnca kurulan sosyal ve kültürel amaçlý derneklerdir. Kaldý
ki DÝTÝB, Diyanet’in Türkiye’de olduðu gibi cami yönetiminde söz sahibi deðildir. Camilerin yönetiminden
ilgili dernek, onun üye ve yöneticileri sorumludur.
Diyanet’in yurtdýþý faaliyetleri üzerine inceleme yapan ve görüþ sarf eden kiþi ve kurumlar kurumun,
ciddi, stratejik ve uzun vadeli planlardan yoksun olarak yurtdýþýna açýldýðý konusunda birleþiyorlar.
Eleþtirilerin baþýnda, Diyanet’in, ilk merkezi cemaat örgütlenmesinden 10 yýl sonra (Süleymancýlar olarak
tanýmlanan grup 1973 yýlýnda merkezi örgütlenmeye gitmiþti) bir örgütlülük oluþturabilmesi geliyor.
Diðer bir deyiþle, 1984’de DÝTÝB Avrupa’ya gittiðinde “göçmen iþçilerin çoktan parsellenmiþ olduðu”
yargýsý yüksek sesle dile getiriliyor.
Örneðin 28 Þubat sürecinde Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn düzenlediði “Ýrticai Faaliyetler” konulu brifingler
dizisinin ikincisinde, Genelkurmay Ýstihbarat Dairesi Baþkaný Korgeneral Çetin Saner açýþ konuþmasýnda
þöyle demiþti: “Diyanet'in pasif, yönetmek ve yönetilmekten yoksun kadrosunun, yurt içinde ve yurt
dýþýnda görev yapmamasýndan ortaya çýkan boþluk, tarikatlar ve Milli Görüþ Teþkilatý tarafýndan
doldurulmakta, böylece örgütlenme faaliyetleri hýzla artmaktadýr. Bu durum, tarikatlarýn ve Milli Görüþ
Teþkilatý gibi kurumlarýn hýzla büyümesine ve belirli kitleleri tamamen kontrolü altýna almasýna imkan
saðlamaktadýr.”

Diyanet’in Bütçesi

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçesi’nin kuruluþundan bu yana genel bütçe içerisinde aldýðý paylara ait tablo
aþaðýdadýr.

27



2. BÖLÜM

SAHA ARAÞTIRMASI

Çalýþmamýzýn saha araþtýrmasý kapsamýnda Türkiye’de 9, Almanya’da iki þehirde, aþaðýdaki tabloda
dökümü verilen görüþmeleri gerçekleþtirdik:

Yýllara Göre Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na Genel Bütçe Ýçinde Ayrýlan Paylar
1924 - % 1.01 1940 - % 0,25 1956 - % 0,89 1972 - % 0,94 1988 - % 0,62
1925 - % 0,92 1941 - % 0,23 1957 - % 0,85 1973 - % 0,85 1989 - % 0,71
1926 - % 0,84 1942 - % 0,22 1958 - % 0,55 1974 - % 0,92 1990 - % 1,23
1927 - % 0,92 1943 - % 0,19 1959 - % 0,15 1975 - % 0,83 1991 - % 1,16
1928 - % 0,83 1944 - % 0,16 1960 - % 0,85 1976 - % 0,81 1992 - % 1,1
1929 - % 0,76 1945 - % 0,18 1961 - % 0,76 1977 - % 0,66 1993 - % 0,9
1930 - % 0,74 1946 - % 0,15 1962- % 0,76 1978 - % 0,58 1994 - % 1,0
1931 - % 0,34 1947 - % 0,24 1963 - % 0,21 1979 - % 0,77  1995 - % 0,9
1932 - % 0,36 1948 - % 0,23 1964 - % 0,90 1980 - % 0,85 1996 - % 0,6
1933 - % 0,36 1949 - % 0,23 1965 - % 1,15 1981 - % 0,69 1997 -% 0,8
1934 - % 0,33 1950 - % 0,20 1966 - % 1,89 1982 - % 0,69 1998 - % 0,7
1935 - % 0,31 1951 - % 0,61 1967 - % 1,78 1983 - % 0,71 1999 - % 0,6
1936 - % 0,29 1952 - % 0,67 1968 - % 0,85 1984 - % 0,60 2000 - % 0,6
1937 - % 0,26 1953 - % 0,69 1969 - % 0,76 1985 - % 0,63 2001 - % 0,7
1938 - % 0,24 1954 - % 0,68 1970 - % 0,72 1986 - % 0,65 2002 - % 0,6
1939 - % 0,24 1955 - % 0,74 1971 - % 0,04 1987 - % 0,62 2003 - % 0,5

2004 - % 0,7
Kaynak: 1924-1991 yýllarý verileri:Tarhanlý, 1993 s. 137-138, 1992-2005 yýlý verileri
Maliye Bakanlýðý istatistikleri.
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Din
Görevlisi 8 10 9 11 9 9 9 9 8 7 89
(Erkek)
Cami
Cemaati 0 10 10 6 10 10 10 10 8 10 94
(Erkek)
Yönetici 2 1 1 1 1 1 1 1 3 7 19
Din
Görevlisi 4 5 9
(Kadýn)
Dindar
Kadýn 2 10 6 18
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Görüþülen Gruplar:

Din Görevlisi (Erkek):
Türkiye’de Adana, Ankara, Aydýn, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Ýstanbul, Kayseri ve Samsun’da toplam
82 din görevlisiyle - camilerde imamlýk veya müezzinlik yapan ücretleri Diyanet tarafýndan ödenen
kiþilerle- yüz yüze görüþme yaptýk. Almanya’nýn Köln ve Berlin kentlerinde de Diyanet Ýþleri Türk Ýslam
Birliði’ne baðlý camilerde görev yapan ve Türkiye’den görevli olarak gönderilen toplam yedi din görevlisiyle
görüþtük.

Cami Cemaati:
Türkiye’de 9 farklý ilde düzenli olarak camiye devam eden 84 kiþiyle görüþtük. Bu kiþileri, gittikleri
camiler ve buradaki din görevlileri sayesinde bulduk. Türkiye’deki cami cemaatine yönelik sorular Ek
3’de gösterilmiþtir. Almanya’da Köln ve Berlin’de DÝTÝB’e baðlý camilere devam eden Türklere de
ulaþtýk.

Yönetici:
Türkiye’de 9 müftü ve müftü yardýmcýlarýyla görüþtük. Ayrýca Diyanet’in Ankara’daki merkez binasýnda,
Diyanet Ýþleri Baþkaný, iki Diyanet Ýþleri Baþkan yardýmcýsý ve dört daire baþkaný ile derinlemesine
mülakat yaptýk. Ayrýca Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya ve Berlin eyaletlerinin din ataþelerinin yaný sýra
ayný ülkedeki din müþaviriyle de görüþtük.

Din Görevlisi (Kadýn)
Diyanet bünyesinde görev yapan toplam dokuz kadýnla görüþtük. Bunlardan dördü Diyanet merkez
teþkilatýnda, geri kalanlarýysa Ýstanbul Müftülüðü’nde görev yapýyor.

Dindar Kadýn:
Günde beþ vakit namazýný düzenli olarak kýlan kadýnlarý “dindar kadýn” olarak tanýmladýk. Bursa’da iki,
Ýstanbul’da on olmak üzere toplam 12 dindar kadýnla görüþtük. Yurtdýþýndaysa Berlin’de kendilerini
dindar olarak tanýmlayan 6 Türkiyeli kadýn ile görüþme gerçekleþtirdik.

Görüþme Biçimleri:
Görüþmeler her kiþiyle teke tek yapýldý. Din görevlileri ve cami cemaatiyle görüþmeler çoðunlukla
camilerde gerçekleþti. Görüþmelerin tümü kayýt edildi, ama görüþülen kiþilere, isimlerinin yayýnlanmayacaðý
garantisi verildi. Seslerinin kayýt edilmesine izin vermeyen bazý din görevlileriyle görüþülmedi.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Üst Düzey Yöneticileri
Araþtýrmamýz kapsamýnda Diyanet’in Ankara’da Eskiþehir Yolu üzerindeki merkez binasýnda kurumun
yedi üst düzey yöneticisiyle, her biriyle ayrý ayrý, en az birer saatlik görüþmeler yaptýk. Bunlar Diyanet
Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu, Baþkan Yardýmcýsý Prof. Muhammet Þevki Aydýn, Baþkan Yardýmcýsý
Doç. Mehmet Görmez, Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkaný Dr. Muzaffer Þahin, APK Daire Baþkaný
Hasan Demirað, Teftiþ Kurulu Baþkaný Mahmut Sevgili ve Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkaný Dr. Ali Dere.

3. BÖLÜM
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GÖRÜÞ VE ÖNERÝ DERLEME

“Sivil, Þeffaf ve Demokratik Bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mümkün mü?” baþlýklý çalýþmamýzýn “Görüþ
ve Öneri Derleme” bölümünde Diyanet üzerine çeþitli kesimlerin görüþlerini derledik. Bu kesimleri þöyle
sýralayabiliriz:

1) Din Görevlileri Sendikalarý:

Araþtýrmamýz kapsamýnda din görevlileri sendikalarýyla da görüþtük. Sorularýmýzý Türkiye Kamu-Sen’e
baðlý Türkiye Diyanet Vakýf-Sen Genel Baþkaný Bilal Eser, Memur-Sen’e baðlý Diyanet-Sen Genel Baþkaný
Ahmet Yýldýz ile KESK’e baðlý DÝVES Genel Baþkaný Ali Rýza Ekinci yazýlý olarak yanýtladý.

2) Diyanet Ýþleri Eski Baþkanlarý:

Çalýþmamýzýn önemli ayaklarýndan birini hayatta olan eski Diyanet Ýþleri Baþkanlarý ile görüþme
oluþturuyordu. Bu kapsamda 1968 ile 2003 yýllarý arasýnda görev yapmýþ altý eski baþkanýn tümüyle
Ankara ve Ýstanbul’da yüz yüze görüþtük. Bu baþkanlar görev sýrasýyla Lütfü Doðan, Dr. Lütfi Doðan,
Prof. Dr. Süleyman Ateþ, Dr. Tayyar Altýkulaç, Prof. Dr. Mustafa Sait Yazýcýoðlu ve Mehmet Nuri
Yýlmaz’dý.

3) Siyasetçiler
Araþtýrmamýz kapsamýnda eski ve yeni siyasetçilerin de gözlem, deneyim, görüþ ve önerilerini aldýk.
Dokuzuncu Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, eski Baþbakan Bülent Ecevit, deðiþik dönemlerde
Diyanet’ten Sorumlu Devlet Bakanlýðý yapmýþ olan Ekrem Ceyhun, Necmettin Cevheri, Nevzat Ercan
dýþýnda halen milletvekili olarak görev yapan Prof. Burhan Kuzu (AKP Ýstanbul Milletvekili, TBMM
Anayasa Komisyonu Baþkaný) Prof. Ýrfan Gündüz (AKP Ýstanbul Milletvekili ve AKP Grup Baþkanvekili),
Mehmet Çiçek (AKP Yozgat Milletvekili), Doç. Ömer Özyýlmaz (AKP Erzurum Milletvekili, TBMM
Milli Eðitim Komisyonu üyesi), Alaattin Büyükkaya (AKP Ýstanbul Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu
üyesi), Sinan Yerlikaya (CHP Tunceli Milletvekili, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý), Ali Rýza Gülçiçek
(CHP Ýstanbul Milletvekili, Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu eski Baþkaný) ve Mehmet Yýldýrým
(CHP Kastamonu Milletvekili) ile görüþtük.

4) Aleviler
Türkiye’de son yýllarda en çok tartýþýlan kurumlardan biri olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na belki de en
sert eleþtiriler Alevi-Bektaþi kesiminden geliyor. Ayný þekilde, Diyanet’te mezhep ve tarikatlarýn temsili
söz konusu olduðunda ilk akla gelen Aleviler oluyor. Her ne kadar Alevi-Bektaþiler, Diyanet’te temsil
hakkýnda farklý görüþe sahip olsalar da bu kurumun Sünni –hatta Hanefi- olduðu, diðer inançlara ayrýmcýlýk
yaptýðý tespitinde ve þu anki statüsüne itirazda birleþiyorlar. Bir diðer ortak noktalarý da zorunlu din dersi
uygulamasýna karþý çýkmalarý.
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Alevilerin Diyanet’e bakýþlarýný bizzat kendilerinden öðrenme yoluna gittik. Bu amaçla kesimin önde
gelen dernek, vakýf ve cem evlerine bizzat gidip röportajlar yaptýk; gidemediklerimize de telefon, faks
ve e-posta yoluyla ulaþýp görüþ ve önerilerini derledik. Bu suretle, hazýrladýðýmýz beþ temel soru
çerçevesinde Ýstanbul, Anadolu ve Avrupa’da ulaþabildiðimiz ve yanýt alabildiðimiz kurum ve kiþiler
vasýtasýyla raporumuzun bu bölümünü þekillendirdik.
Görüþlerine baþvurduðumuz ve bize cevap veren kiþi ve kurumlar þunlar:
CEM Vakfý (Prof.Dr.Ýzzettin Doðan), Hüseyin Gazi Derneði (Gülað Öz), Pir Sultan Abdal 2 Temmuz
Kültür ve Eðitim Vakfý (Murtaza Demir), Karacaahmet Sultan Eðitim ve Kültür Vakfý (Vahap Güngör),
Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý (Ali Doðan adýna Vakýf Genel Saymaný Ercan Geçmez), Pir
Sultan Abdal Kültür Derneði (eski Baþkan Ali Balkýz), Alevi-Bektaþi Eðitim ve Kültür Vakfý (Lütfi
Kaleli), Gazi Cem Evi Hacý Bektaþ Veli Kültürünü Tanýtma Derneði (Hýdýr Elmas), Avrupa Alevi Birlikleri
Konfederasyonu ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (Turgut Öker, Ýsmail Kaplan), Hamburg Alevi
Kültür Merkezi (Hasan Kýlavuz), Ýstanbul Hacý Bektaþ Veli Kültür ve Tanýtma Dernekleri eski Baþkaný
Dr.Beyzade Özkahraman, Gazeteci-yazar (ayný zamanda DYP Genel Baþkan Yardýmcýsý) Reha Çamuroðlu,
Gazeteci-yazar Cemal Þener, Gazeteci-yazar Rýza Zelyut

5) Sivil Toplum Örgütleri
Araþtýrmamýz kapsamýnda, sivil toplum kuruluþlarýnýn (STK) da görüþ ve önerilerini derlemek istedik.
Mümkün olduðunca geniþ bir yelpazeye ulaþmayý hedefledik. Sonuçta 7 sivil toplum kuruluþu sorularýmýza
yanýt verdi. Sorulara cevap veren  7 sivil toplum kuruluþu þunlardýr:
Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD), Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD), Mazlum-Der, Türkiye
Yazarlar Birliði (TYB), Helsinki Yurttaþlar Derneði (HYD), Liberal Düþünce Topluluðu (LDT), Türk
Demokrasi Vakfý (TDV).

6) Gazeteciler
Araþtýrmamýz kapsamýnda, çeþitli gazetecilerin Diyanet ile ilgili görüþ ve önerilerine de baþvurduk.
Gazetecilerin her birine üç ayný soruyu elektronik posta yoluyla ilettik. Bunun dýþýnda deðiþik yayýn
organlarýnýn arþivlerinde Diyanet hakkýnda yazýlmýþ yazýlarý taradýk. Ýlginçtir, Türkiye’de din-devlet
(siyaset)-toplum iliþkileri en çok tartýþýlan konulardan birisi olmasýna raðmen, akademik dünyada olduðu
gibi medyada da, bu iliþkilerin merkezi kurumu
Sorularýmýza yanýt veren gazetecilerin listesi þu þekildedir:
Mustafa Karaalioðlu (Yeni Þafak), Mehmet Metiner (Birgün), Tarhan Erdem (Radikal),  Emin Çölaþan
(Hürriyet), Ýsmet Berkan (Radikal), Mehmet Emin Kazcý (Beklenen Vakit), Özdemir Ýnce (Hürriyet),
Fehmi Koru (Yeni Þafak-Konuyla ilgili yazdýðý yazýyý gönderdi).
Yukarýdaki gazeteciler dýþýnda Diyanet konsunda kaleme aldýklarý makalelere baþvurduðumuz gazetecilerse
þunlardýr:

Ahmet Taþgetiren (Yeni Þafak, 10 Þubat 2000 tarihli yazýsý)
Hasan Cemal (Milliyet, 22 Ekim 2004 tarihli yazýsý)
Mehmet Ali Birand (Posta, 15 Ekim 2004 tarihli yazýsý)
Mine G. Kýrýkkanat (Radikal-28 Haziran 2003 tarihli yazýsý)
Erdal Þafak (Sabah- 22 Mayýs 2004 tarihli yazýsý)
Güneri Civaoðlu (Milliyet, 14 Ekim 2004 tarihli yazýsý)
M. Akif Aydýn (Yeni Þafak, 5 Mayýs 2000 tarihli yazýsý)
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Mehmet Barlas (Sabah, 24 Mayýs 2004 tarihli yazýsý)
Oral Çalýþlar (Cumhuriyet, 27 Haziran 2003 tarihli yazýsý)
Þahin Alpay (Zaman, 25 Kasým 2004 tarihli yazýsý)

7) Sosyal Bilimciler
Araþtýrmamýz kapsamýnda, din-devlet-toplum iliþkileri konusunda sosyal ve beþeri bilimlerin deðiþik
dallarýnda çalýþmalar yapmýþ öðretim üyelerinin görüþlerine baþvurduk. Mümkün olduðunca geniþ bir
yelpazeyi temsil ettiðini düþündüðümüz bu 16 bilim insaný þunlardýr:
Prof. Ali Yaþar Sarýbay, Prof. Binnaz Toprak, Prof. Elizabeth Özdalga, Prof. Fuat Keyman, Prof. Hayri
Kýrbaþoðlu, Prof. Ýhsan Daðý, Prof. Mustafa Erdoðan, Prof. Mümtaz’er Türköne, Prof. Naci Bostancý,
Prof. Niyazi Öktem, Prof. Süleyman Seyfi Öðün, Doç. Ahmet Çiðdem, Doç. Ahmet Turan Alkan, Doç.
Ayþe Saktanber, Yard. Doç. Ergun Yýldýrým, Yard. Doç. Menderes Çýnar.
Ayrýca Prof. Hayrettin Karaman, Prof. Nur Vergin ve Doç. Ýsmail Kara ile yüz yüze mülakat yaptýk.

4.BÖLÜM
SONUÇ VE ÖNERÝLER

Bu çalýþma için Türkiye’de dokuz, Almanya’da iki ile gittik, her kademeden din görevlileri ve namazlarýný
düzenli olarak camide kýlmaya özen gösteren dindar erkeklerle ve ibadetlerini evlerinde aksatmamaya
çalýþan dindar kadýnlarla görüþtük. Ayýca Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu, iki yardýmcýsý,
Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkaný Dr. Muzaffer Þahin ve kurumun üç daire baþkanýyla derinlemesine
mülakatlar yaptýk.
Diyanet’in ne kadar büyük, yaygýn ve kök salmýþ bir kurum olduðunu gördük. Ama bu kadar büyük bir
kurumun sorunlarýnýn da devasa olduðunu gözlemledik. Türkiye’de din-devlet iliþkilerinin hâlâ tabu
özelliðini korumasý, konuyla ilgili hayati tartýþmalarýn hemen güncel politikanýn kýsýr alanýna taþýnmasý,
bu sorunlarýn çözümünü imkânsýzlaþtýrýyor, hatta bu sorunlarýn dile getirilmesini bile iyice zorlaþtýrýyor.

Kadro Açýðý Sorunu
Bugün Diyanet’in çok ciddi bir kadro açýðý var. AKP hükümetinin ilk dönemlerinde Diyanet’e 15 bin
kadro tahsis edeceðini edildiðinde o kadar büyük tepki geldi ki hükümet geri adým atmak durumunda
kaldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personel Dairesi verilerine göre 23 bin 542 camide Diyanet’in herhangi
bir görevlisi bulunmuyor.
Bilindiði gibi 28 Þubat (1997) sürecinde bütün camiler resmen Diyanet’e baðlandý. Yine bilindiði gibi,
Hizbullah olayýnýn ardýndan, devletin tüm camileri sýký bir þekilde kontrol altýna almasý gerektiði noktasýnda
bir tür toplumsal uzlaþma da saðlanmýþtý. Bütün bunlara raðmen Diyanet’in yeni kadro alýmýna itirazlar,
bu kurumun zaten çok büyük olduðu tespitinden güç alýyor.

Gerçekten de, üst düzey bir yöneticinin tabiriyle Diyanet “obez” bir kurum, hantallýktan sýyrýlmasý, daha
aktif olabilmesi için zayýflamasý þart. Ancak devlet halkýn cami yapýmýný sýnýrlamayýp, üstelik her yapýlan
camiyi Diyanet bünyesine katýnca kurum iyice þiþiyor ve sorunlarý da katlanýyor.
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Din Görevlilerinin Ýmajý
Araþtýrmamýzda din görevlilerine “cemaat sizi nasýl görüyor” diye sorduk. Cami cemaatinden de din
görevlileri hakkýndaki görüþlerini aldýk. Þu tespiti çekinmeden yapabiliriz: Camiye devam eden vatandaþlar
Amerikan filmlerindeki din adamlarýyla kendi imamlarýný kýyaslýyor. Türkiye’deki din adamlarýnýn daha
saygýn olmasýný istiyor.
Ciddi sayýda din görevlisi “cemaat bizi namaz kýldýrma memuru olarak görüyor” diye yakýnýyor. Bu
aslýnda cemaate yönelik bir suçlama deðil, bir hayýflanma. Din görevlilerinin yeterince itibarýnýn
olmamasýnýn baþta gelen nedeni, hiç tartýþmasýz ekonomik þartlarýnýn elveriþsiz olmasý. Bugün Diyanet
mensuplarý, devlet memurlarý içinde en düþük maaþ alanlar arasýnda yer alýyor. Ayrýca özlük haklarý
konusunda da çok geri durumdalar. Mesai günleri ve saatleri belirsiz; izin yapmada bir dizi sorunla
karþýlaþýyorlar. Ýlginç bir þekilde din görevlileri yargýlanma durumunda memur olarak kabul edilmiyorlar.
Yani Memurin Muhakemat Kanunu’nun kapsamý dýþýndalar. Din görevlilerinin ezici bir çoðunluðu
iþlerinden son derece memnun olduklarýný söylediler. Fakat istatistikler Diyanet’ten devletin diðer
birimlerine kayma yolunda yoðun bir ilgi olduðunu gösteriyor. Burada temel dürtünün daha yüksek maaþ
ve daha iyi özlük haklarý olduðu kabul ediliyor.
Ekonomik zorluklar bir yana Türkiye’de din görevlilerinin zaten bir imaj sorunu var. Ýçlerinden biri “din
ile devlet arasýnda sýk sýk gerilim çýkýyor, arada olan bize oluyor” diye durumu özetliyor. Laikler tarafýndan
“mürteci”, Ýslamcýlar tarafýndan “devletin emir kulu” görülen din adamlarý çareyi genellikle sessiz
kalmakta, hassas alanlara girmemekte buluyorlar.

Diyanet ve Baðlý Vakýflarýn Þeffaflýðý
Çalýþanlarý ne kadar geçim sýkýntýsýndan yakýnýrsa yakýnsýn, Diyanet’in bütçesinin büyüklüðü öteden beri
eleþtiri ve tartýþma konusu olmaktadýr. Özellikle Alevilik ile ilgili tartýþmalarda sýk sýk Diyanet bütçesine
atýfta bulunulmakta ve bunun, birçok bakanlýðýn bütçesinin toplamýndan daha fazla olduðunun altý
çizilmektedir. Ancak biliyoruz ki bu bütçenin yaklaþýk yüzde 90’ý personel maaþlarýna gitmekte, geri
kalanýyla da ülke genelindeki 76 bin 445 caminin bakým ve tefriþi yapýlmaktadýr. Öte yandan Diyanet’in
harcamalarý TBMM denetimi altýndadýr.
Buna raðmen Diyanet’in þeffaf bir kurum olduðu söylenemez. Kurumun deðiþik kademedeki yetkilileri
zaman zaman, doðrudan ya da dolaylý olarak usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlanmýþlardýr. Tartýþmalar,
genel bütçeden Diyanet’e ayrýlan payýn deðil, “ek gelirler”in kullanýmýyla ilgili çýkmaktadýr. Cuma ve
Bayram namazlarýnda toplanan paralarýn akýbetinden
Diyanet Vakfý’nýn hac gelirlerini nasýl deðerlendirdiðine iliþkin birçok soru, kurumun yeterince þeffaf
olmamasý nedeniyle cevaplanmamýþtýr.
Diyanet Vakfý çok büyük bir iþletme görünümündedir. Hac gelirlerine ek olarak hayýrsever vatandaþlarýn
ayni ve nakdi baðýþlarý da Diyanet Vakfý’nýn gücüne güç katýyor. Ve bu geniþ imkânlar çok ciddi çýkar
çatýþmalarýný da berberinde getiriyor.
Bilindiði gibi Mehmet Nuri Yýlmaz’ýn baþkanlýðý döneminde, Vakýf yönetiminin Diyanet’in kaynak
aktarýmý taleplerinin tümünü yerine getirmemesi üzerine iki kurum arasýnda büyük bir gerilim yaþandý.
Medyanýn Vakýf yönetimi aleyhine yayýnlarýnýn da katkýsýyla, Diyanet yönetimi vakfý da denetimi altýna
aldý.
Yine ayný dönemde Diyanet, bazý GSM operatörleriyle sözleþme imzalayarak çok sayýda camiye baz
istasyonu kurulmasýna izin verdi. Cami cemaatlerinin tepkisini de beraberinde getiren bu uygulamayla
elde edilen gelir, Diyanet’in Japonya’nýn baþkentinde yaptýrdýðý camiye kaynak temini için kurulmuþ olan
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Tokyo Camii Vakfý’na aktarýldý. Ancak söz konusu vakfýn kaynaklarýnýn, Diyanet’le iliþkisi olmayan bazý
kuruluþlarýn faaliyetlerine ve Diyanet bünyesinde kurulmasý düþünülen “stratejik araþtýrma merkezi”
projesine aktarýldýðý ortaya çýktý. Diyanet Vakfý, ÝSAM ve Ýslam Ansiklopedisi gibi baþarýlý projelere
imza atmýþ olmakla birlikte þeffaf bir kurum deðil. Ayný þey, bir süre önce Diyanet’in bugünkü yönetiminin
ismini Dini ve Sosyal Hizmet Vakfý olarak deðiþtirdiði Tokyo Camii Vakfý içinde geçerli. Bu Vakýfla ilgili
olarak þimdiki yönetimle eski yönetim arasýnda bir dizi hukuk savaþý yaþanýyor.

Ezan, Hutbe ve Vaazlarýn Merkezileþtirilmesi
Diyanet’in ezan, hutbe ve vaazlarý merkezileþtirmesi de din adamlarýnýn imajýna olumsuz katkýda bulunuyor.
Bilindiði gibi Diyanet ezaný “gürültü kirliliði”; hutbeleri imamlarýn seviyesinin yetersizliði; vaazlarý da
yeterince vaiz bulunmadýðý için merkezileþtirdi. Ezan ve vaazlar bölgesel olarak tek bir yerden okunup
teknoloji sayesinde tüm camilere ayný anda daðýtýlýyor; hutbeler ise Diyanet’in aylýk dergisinde yayýnlanýyor,
imamlar da cemaate bunlarý okuyor.
Aslýna bakýlacak olursa din görevlilerin çoðu bu uygulamalardan memnunlar. Böylece üzerlerindeki iþ
yükü ve bu arada siyasi sorumluluk azalmýþ oluyor. Fakat hutbelerin merkezileþmesine, her caminin
farklý cemaati olduðu; her bölgede farklý sorunlar bulunduðu gerekçesiyle itirazlar da geliyor.
Merkezi vaaz, vaazda göz temasýnýn ve vücut dilinin önemli olduðu; cemaatin vaizi görmek istediði gibi
gerekçelerle eleþtirilebiliyor. Merkezi ezanaysa, az sayýdaki “dinsel” argüman dýþýnda çok fazla tepki
yok.
Öte yandan bütün bu uygulamalar, zaten kalitesi hakkýnda þüpheler bulunan din görevlilerini iyice
tembelleþtiriyor, özellikle gençlerin þevkini kýrýyor. Bazý cemaatler ve Ýslamcýlarýn hutbe ve vaazlarýn
esas olarak siyasi nedenlerle merkezileþtirildiðini ileri sürmesi sorunu daha da karmaþýklaþtýrýyor. Sonuçta
bu merkezileþtirmeler –ister profesyonel, ister siyasi gerekçelerle olsun- Diyanet’in kendi personeline
güvenmediðinin kanýtý olarak algýlanabiliyor. Bu da din görevlilerinin imajýný daha fazla zedeliyor.

Cami Cemaatindeki Nitelik Artýþý
Araþtýrmalarýmýzda, Türkiye’de dine ilginin geçmiþe kýyasla artýp artmadýðýný da sorguladýk ve gerek
din görevlileri, gerek dindar vatandaþlardan çeliþkili yorumlar derledik. Kimileri “artýþ var” derken,
kimileri olmadýðýnda ýsrar etti; bazýlarý da her þeyin aynen devam ettiðini söyledi. Ama çoðunluk þu üç
konuda mutabýk:

1.Türk toplumu, camiye gitse de gitmese de, ibadetlerini yerine getirse de getirmese de genel olarak
dindar, din adamlarýna saygýda kusur etmiyor;

2.Camilere sadece yaþlýlar gelmiyor, özellikle son dönemlerde gençlerin sayýsýnda artýþ var;
3.Dindarlarýn ekonomik, kültürel vb. birçok açýdan seviyesi yükseldi. Buna baðlý olarak, artýk daha

fazla okuyarak, sorgulayarak iman ediyor ve ibadetlerini yapýyorlar.
Dindarlarýn eðitim ve kültür düzeylerinin yükseliþi Diyanet’in hizmetlerinin ve bunu veren görevlilerinin
kalitesinin artmasýný da zorunlu kýlýyor. Ama kurumun buna tam olarak cevap verebildiði söylenemez.
Öyle ki bazý Diyanet yöneticileri, cemaatin yer yer din görevlilerinin ilerisinde olduðunu itiraf edebiliyorlar.

Diyanet’in Dýþa Açýlmasý
Din görevlileri de, Diyanet merkezinin, toplumun dini konulardaki beklentilerini yeterince karþýlamadýðýný
düþünüyor. Medyanýn, özellikle televizyonun yaygýnlaþýp etkisinin artmasý, buna paralel olarak özel
televizyon kanallarýnýn dinle ilgili –çoðu spekülatif- konularý tartýþmaya açmasý Türkiye’de toplumun
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din bilgisi ve kültüründe altüst oluþlara yol açýyor. Diyanet’in, bu tartýþmalarýn hemen hiçbirinde aktif
olarak yer almamasý, mahalle ve köylerde Diyanet personelini zor durumda býrakýyor. Diyanet merkezinden
tartýþma konularýyla ilgili yapýlan açýklamalar veya verilen fetvalar ise ya çok geç kalýyor ya da kamuoyunun
beklentilerine tam olarak cevap veremiyor.
Bu nedenle görüþtüðümüz din görevlilerinin büyük bir kýsmý, Diyanet’in medyada daha aktif olmasýný,
yaþanan tartýþmalara müdahale etmesini; buna ek olarak kendi medyasýný yaratmasýný talep ediyor. Kimileri
de Diyanet’in aslýnda çok yoðun ve nitelikli faaliyetleri olduðunu, ama bunun reklamýný çok iyi yapamadýðýný
iddia ediyor.
Her durumda kurumun kabuðunu kýrmasý, topluma cami dýþýnda da ulaþmasý veya camilerde ibadetin
dýþýnda birtakým kültürel, bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi yolunda bir beklenti giderek artýyor.
Diyanet’in yeni yönetiminin bu beklentilerden haberdar olduðunu, kendilerinin de benzer bir perspektife
sahip olduðunu gözlemledik, ama yýllarca kendisine çizilmiþ alanda varlýk göstermeye alýþmýþ ve bundan
pek de þikayeti olmayan bir kurumun kabuðunu kýrmasý kolay olacaða benzemiyor.

Erkek Egemen Zihniyet
Diyanet merkez teþkilatýnda görevli kadýnlarla yaptýðýmýz görüþmeler, 1980’li yýllarda Ýslami hareketin
yükseliþe geçmesine paralel olarak geliþen feminist –en azýndan feminizan- perspektifin kadýn din
görevlileri arasýnda da etkili olduðunu gösteriyor. Bu kiþiler, “erkek egemen zihniyet” ile yönetildiðini
ileri sürdükleri Diyanet’in kadýnlar lehine açýlýmlar yapmasýný ummuyorlar.
Kadýn sorunu, Türkiye’deki din-devlet-toplum iliþkilerinin tam da ortasýnda yer alýyor. 1980 ortasýndan
gelip 2000’li yýllara taþýnan ve herhangi bir çözüm iþareti de bulunmayan baþörtüsü sorunu bu önermeyi
kanýtlamada tek baþýna yeterli bir örnek.
Öte yandan gerek Ýmam Hatip Liseleri, gerek Ýlahiyat Fakültelerindeki kýz öðrenci sayýsý alabildiðine
artmýþ durumda. ÝHL’ne çýkarýlan katsayý engeliyle, her iki okulda da baþarýlý öðrencilerin daha çok
kýzlar arasýndan çýktýðýný belirtmiþtik. Bunlar, çok az kadýn istihdam ettiði için Diyanet’e yönel(e)miyorlar.
Ve “kadýndan imam olmaz, niye bu okullara gidiyorsunuz?” sorusuyla daha sýk muhatap oluyorlar.
Dolayýsýyla kadýn sorunu Diyanet’te iki ayrý boyuta sahip:

1) Kurum içinde kadýnlarýn daha fazla ve etkili bir þekilde istihdamý;
2) Kadýnlara yönelik hizmetlerin yaygýnlaþtýrýlmasý ve kalitelerinin yükseltilmesi.

Bir önceki baþkan Mehmet Nuri Yýlmaz döneminde Diyanet kadýnlarla ilgili birtakým –pozitif- çýkýþlar
yaptý, ama bazý makyaj düzenlemeleri dýþýnda çözüm yolunda ciddi ve tatminkâr adýmlar atýlmadý. Prof.
Ali Bardakoðlu yönetiminde atýlan en ileri ve en son adým ise kadýnlara “müftü yardýmcýlýðý” kotasý
ayrýlmasý ve adaylarýn sýnava sokulmasý oldu. Ancak bunun beklentileri ve ihtiyaçlarý tam olarak karþýlamasý
mümkün görünmüyor. Çünkü kadýn din görevlileri en azýndan bir Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsýnýn
kadýn olmasýný, kurum içerisinde kadýnlar için bir “masa” ya da “daire” oluþturulmasýný talep ediyorlar.
Türkiye’de dindar kadýnlarla yaptýðýmýz görüþmelerde nerdeyse hiçbirinin Diyanet’in kadýnlara yönelik
herhangi bir faaliyetinden haberdar olmadýðýný, tek bir Diyanet mensubu kadýn tanýmadýklarýný öðrendik.
Almanya’da görüþtüðümüz dindar kadýnlarsa, Diyanet’in faaliyetlerinden haberdar olmakla birlikte bunlara
fazla itibar etmediklerini söylüyorlar. Almanya’daki Diyanet yetkilileri de kendilerine en fazla talebin
kadýnlar ve çocuklar için geldiðini, ama kadýn görevli sayýsýnýn yok denecek kadar az olduðunu ediyorlar.
Bu açýk, belli bir düzeyde olmalarý durumunda, erkek din görevlilerinin eþleri ile kapatýlmaya çalýþýlýyor.
Diyanet’in kadýnlara yönelik hizmetlerinin azlýðý, buna baðlý olarak kadýn çalýþan sayýsýnýn düþüklüðü,
kadýnlarýn erkekler kadar camiye gitmiyor olmasýyla meþrulaþtýrýlmak isteniyor. Kadýnlarýn daha fazla
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camiye çekilmesiyse, birtakým dini argümanlarla da desteklenerek, bir misyon olarak benimsenmiyor.
Geriye bir tek, kadýnlara cami dýþýnda, özellikle evlerinde, ulaþma seçeneði kalýyor ki bu da –hele
cemaatlerin kadýnlara yönelik köklü etkinlikleri göz önüne alýnýrsa- bir dizi ek olanak ve finansman
gerektiriyor.

Diyanet’e Siyasi Müdahale ve Özerklik Tartýþmalarý
Kamuoyunda, Diyanet’e devletin deðiþik kurumlarýnýn, hükümetlerin ve siyasetçilerin müdahale ettiði
görüþü çok yaygýn. Bunu cami cemaatiyle yaptýðýmýz görüþmelerde bir kez daha doðrulama imkâný
bulduk. Din görevlilerin çoðu da siyasetçilerin müdahalesi olduðunu kabul ettiler, ama bunun daha çok
atama konularýnda olduðunun altýný çizdiler. Biz de çalýþmalarýmýz sýrasýnda bu tür siyasi baskýya açýk
olarak tanýk olduk. Bir ilin müftüsü, kendisiyle mülakat yaptýðýmýz sýrada üç farklý milletvekili tarafýndan
üç farklý din görevlisine yönelik talepler nedeniyle arandý.
Devletin Diyanet’e dini konularda baský yapýp yapmadýðý konusundaysa farklý deðerlendirmeler var.
Öncelikle baþkanýn atamayla gelmesi, kanunen Baþbakanlýða, fiilen bir Devlet Bakaný’na baðlý olmasý
baþlý baþýna devletin müdahalesinin kanýtý olarak görülüp gösteriliyor. Statü böyle olmakla birlikte,
özellikle son yýllarda hükümetlerin Diyanet Ýþleri Baþkanlarýna doðrudan müdahale ettiðine dair elimizde
fazla iddia ve bulgu yok. Hatta 28 Þubat sürecinde Diyanet’in “Baþörtüsü Allah’ýn emridir” diye fetva
vermiþ olduðu gerçeði de ortada.
Diyanet’in siyasi müdahalelerden arýndýrýlmasý için öteden beri dile getirilen özerklik önerisine, din
görevlileri ve cami cemaati içinde geniþ bir bölümün sahip çýktýðý görülüyor. Burada çok önemli bir
ayrýntýnýn altýný çizmek kaçýnýlmaz: Kamuoyu ve din görevlilerinin nezdinde Diyanet Ýþleri Baþkaný,
bütün kurumla özdeþleþmiþ bir halde. Dolayýsýyla o ne kadar özgür olursa Diyanet’in de o kadar özgür
olacaðý düþünülüyor. Bu nedenle baþkanýn seçimle gelmesi fikri epey taraftar buluyor.
Ancak arzulanan bir “baðýmsýzlýk” deðil de “özerklik” olunca, bu seçim sürecine yürütme ve/veya
yasama organlarýnýn bir þekilde dahil olmasýnýn da mümkün olabileceði belirtiliyor. Bu bakýmdan, seçimler
sonucu örneðin üç aday seçilmesi ve Cumhurbaþkaný’nýn bunlardan birini atamasý ülkenin deðiþik
bölgelerindeki din görevlileri ve dindarlar tarafýndan önerildi. Kimileri, buna ek olarak Diyanet’in
baþbakanlýða deðil de cumhurbaþkanlýðýna baðlanmasýný da savundu.
Diyanet’in TRT, YÖK, RTÜK gibi bir özerkliðe kavuþmasý, baþkanýn da seçimle iþbaþýna gelmesi
önerisinin hemen ardýndan “Peki kim seçecek?” sorusu geliyor. Bu öneriye sýcak bakan din görevlilerinin
cevabý belli: Öncelikle ve aðýrlýkla Diyanet çalýþanlarý. Bu cevap sahipleri, bu sayede kurumun baþýna
akademisyenlerin deðil, onu çok iyi tanýyan, çalýþanlarýn sorunlarýný yakýndan bilen “çekirdekten” din
görevlilerinin gelecek olmasýný umuyorlar. Ancak din görevlilerin bu ýsrarý, Diyanet’te olmasý muhtemel
seçimlerin, üniversiteler, Futbol Federasyonu gibi diðer “özerk” kurumlarda her seçim öncesi yaþanan
gruplaþmalara –kimilerinin deyimiyle “çeteleþmelere”- yol açmasýnýn mukadder olduðunun ipuçlarýný
barýndýrýyor.

Diyanet’in Laðvý Tartýþmalarý ve Cemaatlere Bakýþ
Diyanet’e siyasetçilerin müdahalesinden rahatsýz olan ve bu nedenle Diyanet’in özerkleþmesini isteyenlerin
önemli bir kýsmýnýn Türkiye’de dinin devletin kontrolü altýnda olmasýna itiraz etmemeleri, hatta alkýþlamalarý
ilk baþta þaþýrtýcý gelebilir. Kimileri bu tutuma tarihten dayanak buluyor; Osmanlý, hatta daha öncesinden
beri Türklerde ayný sistemin iþlediðini ileri sürüyor. Kimileri, yine tarihe dayanmakla birlikte Mustafa
Kemal Atatürk ve arkadaþlarýnýn Diyanet ile Genelkurmay’a eþit önem verdiðini söyleyip kuruma bir
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nevi dokunulmazlýk atfediyorlar.
Ama en yaygýn gerekçelendirme Ýslam dininin ve Türkiye’nin “özel þartlarý”. Raporumuzun saha çalýþma
bölümünde çok net bir þekilde görüldüðü gibi, gerek din görevlileri, gerek cami cemaati Diyanet’i
“olmazsa olmaz” bir kurum olarak görüyor, “birlik ve beraberliðimizin harcý, sigortasý, teminatý…” vs.
þeklinde yüceltiyorlar.
Dolayýsýyla “Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?”
sorumuza “büyük kargaþa çýkar… kaos olur… anarþi hortlar…” gibi cevaplar aldýk, bazýlarý bu yüzden
ülkede bir iç savaþýn bile çýkabileceðini öngördü.
Birçoklarý bu kadar sert çýkmalarýna gerekçe olarak Almanya’da yaþananlarý gösterdi: Camilerin
fraksiyonlara göre ayrýlmasý, kimsenin bir diðerinin camisine gitmemesi, sert ve yer yer þiddetli bir
rekabet ortamý. Bir diðer itiraz da Ýslam dininin cemaatlere býrakýlamayacaðý önermesi üzerinde þekilleniyor.
Diyanet’in laðvý durumunda “baþýna sarýðý saran”ýn kendini otorite ilan edeceði uyarýsýnda bulunanlar,
Diyanet’in varlýðýnda bile Müslüm Gündüz, Ali Kalkancý gibi kötü örneklerin çýkabildiðini hatýrlatmaktan
geri kalmýyorlar. Ýlginç olan, deðiþik illerde görüþtüðümüz ve kendilerinin bir Ýslami cemaate baðlý
olduðunu kabul eden bazý dindar vatandaþlarýn da Diyanetsiz bir Türkiye’yi hayal bile etmek istememeleri.
Ayný þekilde Nakþibendîliðin Menzil Dergâhý’ndan üst düzey bir isim ile Nurculuðun Yeni Asya kolunun
lideri Mehmet Kutlular ile yaptýðýmýz –önceki bölümlerde yer alan- görüþmeler de gösteriyor ki ülkemizdeki
etkili Sünni cemaatlerin Diyanet ile pek problemleri yok.
Halbuki geçmiþte Süleymancýlar ve Iþýkçýlar olarak bilinen iki etkili ve yaygýn cemaat Diyanet ile çok
sert bir çatýþma içindeydi. Yýllarca süren bu gerginliðin 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle yumuþadýðý –ya
da yumuþatýldýðý- ileri sürülüyor. Örneðin araþtýrmamýz kapsamýnda Süleymancýlarýn da görüþünü almak
istedik. Cemaat yetkilileri önerimizi kabul etmediler ancak uzun süreden beri Diyanet ile aralarýnda
herhangi bir sorun olmadýðýný da þifahi olarak doðruladýlar.
Diyanet’in cemaatlerle arasý Avrupa’da da giderek iyileþiyor. Bunun üç temel nedeni olduðu söylenebilir:

1. Cemaatlerin çok ortaklý þirket iþlerine fazlasýyla bulaþýp Avrupa’daki Türk iþçiler nezdinde epey
itibar kaybetmiþ olmasý;

2. 11 Eylül 2001 terör saldýrýlarýnýn ardýndan Avrupa devletlerinin cemaat örgütlenmelerine kuþku
ve mesafeyle yaklaþýr olmalarý; buna karþýlýk o zamana kadar “resmi” olduðu gerekçesiyle uzak
durduklarý Diyanet’in Avrupa örgütlenmelerini –çoðu DÝTÝB adýný taþýyor- desteklemeye baþlamasý;

3. Türkiye’de AKP’nin iktidara gelmesi.

Din görevlilerinin özgüven eksikliði Sünni cemaatler söz konusu olduðunda yerini büyük ölçüde kendine
aþýrý güvene ve karþýsýndakileri küçümsemeye býrakýyor. Bir kýsmý cemaatlerin varlýðýndan bile habersiz
olduðunu söylerken önemli bir bölümü var olduklarýný ama önem arz etmediklerini savunuyor; çok az
bir bölüm din görevlisiyse bazý cemaatlerin hizmetlerinden övgüyle söz ediyor.
Buna karþýlýk, Diyanet’in cemaatlerle nasýl bir iliþki geliþtirmesi gerektiði sorusuna çok az sayýda “asla
böyle bir þey söz konusu olamaz” karþýlýðý aldýk. Din görevlilerinin önemli bir bölümü cemaat gerçekliðini
yadsýmanýn mümkün olmadýðýný, onlarla “samimi ama mesafeli” bir iliþkinin kurulmasý gerektiðini
düþünüyor. Ama hiçbirisi “eþit” bir iliþkiden söz etmiyor. Diyanet’in cemaatleri “eðitmesi, doðru yola
sevk etmesi, terbiye etmesi, asimile etmesi, kontrol etmesi” isteniyor. Tekke ve Zaviyeler ile Ýlgili
Kanun’un deðiþtirilmesinden yana olan küçük bir grup da, yasallýk kazanan cemaatlerin Diyanet’e
baðlanmasýný savunuyor.
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Yurtdýþý Hizmetleri
Diyanet 1985 yýlýndan bu yana, baþta Almanya olmak üzere yurtdýþýndaki Türklere din hizmeti veriyor.
Bu amaçla 20 yýldýr yurtdýþýna din görevlisi gönderiliyor. Diyanet’in Avrupa’ya geç gittiði, çünkü
yurtdýþýndaki Türklerin “cemaat ve tarikat yapýlanmalarý tarafýndan çoktan parsellenmiþ” olduðunu,
bizzat Diyanet yetkilileri itiraf ediyor. Þu anda gerek dünya konjonktürü, gerekse söz konusu cemaatlerin
derin prestij kaybý nedeniyle Diyanet’in Avrupa’da eli güçlenmiþ durumda.
11 Eylül 2001 terör saldýrýlarýnýn ardýndan, “medeniyetler çatýþmasý” senaryolarýnýn dile getirildiði bir
ortamda Ýslam’ý Batý’ya tanýtma noktasýnda Diyanet görevlilerine büyük görev düþüyor. Ve gördüðümüz
kadarýyla Diyanet bu yükün altýnda eziliyor.
Örneðin Almanya’da Ýslam’ý öðrenmeye yönelik büyük bir arayýþ olduðu, Alman okullarýndan çok sayýda
öðrencinin gruplar halinde camilere götürüldüðü, fakat buralardaki din görevlilerinin Ýslam’ý Almanca
olarak anlatabilecek donanýma sahip olmadýðý sýk sýk dile getirildi.

Aleviler ve Diðer Ýnanç Gruplarýna Bakýþ
Cemaatlere karþý bu kadar mesafeli davranan din görevlileri ve cami cemaati hiç kuþkusuz Aleviler söz
konusu olduðunda daha katý tutumlar alabiliyorlar. Türkiye ve Almanya’da yaptýðýmýz görüþmelerde sýk
sýk þu tür sözler iþittik:

- Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse biz de Aleviyiz;
- Aleviler bizim kardeþimiz, aramýzda hiçbir sorun yok;
- Hatta içlerinde namaz kýlan, hacca gidenler de var;
- Diyanet’te Alevi personel bulunmadýðý iddiasý doðru deðil, kaldý ki Ýmam Hatip ya da Ýlahiyat

mezunu herkes kurumda çalýþmak için baþvurabilir;
- Aleviler kendi içlerinde bin parçaya bölünmüþ durumda, hangisini muhatap alabiliriz ki?
- Bazýlarý Aleviliðin Ýslam dýþý olduðunu bile söylüyor;
- Cem evleri bir ibadethane deðildir, caminin alternatifi olamaz;
- Diyanet’te temsilleri söz konusu olamaz, çünkü Diyanet tüm Müslümanlarýn üst kurumudur; herhangi

bir mezhebin güdümünde deðildir;
- Eðer Aleviler temsil edilirse Nakþîler, Kadiriler ve baþkalarý da gelir…

Çalýþmamýz sürerken Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu da, “Aleviler temsil edilirse Aczimendiler
de hak talep eder” diyerek kýyaslamayý varabileceði en aþýrý noktalardan birine taþýdý. Bu nedenle farklý
bölgelerden bazý din adamlarýnýn “Aleviler temsil edilirse Lazlar, Gürcüler, Çeçenler de gelir” diye
iddialarýný gerekçelendirmeleri, yani bunu dinsel deðil “etnik” bir sorunmuþ gibi algýlamalarý da bizi
hiç þaþýrtmadý. Aleviliðe hiç de sýcak bakmayan bazý din adamlarýnýn da, “Diyanet’te temsil edilsinler
de kendilerine gerçek Ýslam’ý öðretelim” sözleri de, Aleviliðe karþý ayrýmcý bakýþýn bir diðer çarpýcý
örneði olarak dikkat çekti.
Toparlayacak olursak, din görevlisi, Diyanet yöneticisi ve cami cemaatiyle, Türkiye’nin Sünni dindarlarýnýn
çoðunun Alevi kimliðini tanýma ve onlarýn taleplerine saygý gösterme konusunda halen çok geri bir
pozisyonda olduklarýný açýk ve net bir biçimde gözlemledik. Buna göre:
· Aleviliðin Türkiye’nin gerçeði olduðu konusunda cami cemaati ve din görevlileri arasýnda bir
mutabakat var;
· Fakat iþ Aleviliðin ne olduðu sorusuna gelince, kendi tanýmlarýný dayatmaya, yani Alevilere
Alevilik öðretmeye çalýþmakta ýsrarlýlar. Alevi kesimin Aleviliðe nasýl baktýðýysa, aralarýnda farklý
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yaklaþýmlarýn bulunmasý nedeniyle göz ardý ediliyor;
· Bu baðlamda, Hz. Ali’yi sevmekten ibaret bir Alevilik öne çýkarýlmak isteniyor.
· Alevilerin Diyanet’te temsili önerisi, nerdeyse Diyanet’in laðvý kadar büyük ve sert tepki topluyor.

Bununla birlikte Aleviliðe empatik ya da sempatik bakan, örneðin onlarýn da pekala Diyanet’te temsil
edilebileceklerini söyleyenlerin sayýsý, Aleviliði “sapýk ve düþmanca” bir akým olarak görenlerden hayli
fazla çýktý, ki bu da son yýllarda yapýlan tartýþmalarýn hiç de boþa gitmediðini gösteriyor.
Burada çok önemli bir parantez açýp, kadýnlarýn (ister din görevlisi, ister kendi halinde dindarlar olsun)
ve Diyarbakýr’daki din görevlileri ve cemaatin çoðunun Alevilere çok sýcak yaklaþtýðýnýn, buna karþýlýk
Aleviliðe öfke kusanlarýn çoðunlukla Ýstanbul, Ankara gibi büyükþehirlerde yaþadýðýnýn altýný bir kez
daha çizelim.
Son olarak din görevlileri ve cami cemaatine, bölgelerinde misyonerlik faaliyetleri olup olmadýðýný da
sorduk. Çok azý “haberim yok” derken, büyük bir çoðunluk “Evet, çok büyük maddi imkânlarla
çalýþýyorlar” dedi. Ama içlerinden bizzat misyonerlik faaliyetine tanýk olduðunu söyleyen hemen hemen
hiç çýkmadý.
Alevilerin dýþýnda Ýslamiyet dýþýndaki dinlerin Diyanet’te temsili hakkýnda sorduðumuz soruya nerdeyse
oybirliðiyle “hayýr” cevabý aldýk. Bunun nedeni olarak Diyanet’in Müslümanlarýn kurumu olduðu,
gayrimüslimlerin zaten kendi kurum ve kuruluþlarýna sahip olduklarý ve durumlarýndan hiç þikayetçi
olmadýklarý, bu nedenle böyle bir teklife zaten asla yanaþmayacaklarý gösterildi.
Ayný þekilde, misyonerlik konusunun abartýlmamasý gerektiðini, zaten bunun “din özgürlüðü” kapsamýna
girdiðini, Müslümanlarýn da gayrimüslimler arasýnda teblið faaliyetleri yürüttüðünü söyleyenlerin sayýsý
da biri, ikiyi geçmedi.

AB’ye Bakýþ
Tam da bu noktada bazý din görevlilerinin, Türkiye’nin AB üyeliðini, Ýslamiyet’i Avrupa’da kökleþtirmenin
bir aracý olarak desteklediklerini belirtmek kaçýnýlmaz. Kuþkusuz görüþtüðümüz kiþilerin büyük çoðunluðu
AB üyeliðinin “din, ahlak ve kültür” bakýmýndan ülkeye çok þey kaybettireceðine inanýyordu. Fakat
bunlar içinde “ama getirecekleri götüreceklerinden daha fazla” deyip AB üyeliðine onay verenler daha
kalabalýktý.
Araþtýrmamýzda din görevlisi ya da cami cemaatinden olsun, çok az kiþi AB’ye karþý olduðunu açýkça
söyledi. AB’den yana olanlar, üyeliðin ekonomiyle birlikte hak ve özgürlükler ve demokrasi bakýmýndan
Türkiye’ye çok büyük katkýlarý olacaðýný ileri sürüyorlar.
Fakat AB yanlýlarýnýn hatýrý sayýlýr bir bölümü, birliðin Türkiye’yi üyeliðe kabulde çok zorluk çýkardýðýný,
bundan sonra da çýkaracaðýný düþünüyorlar. Hatta bazýlarý, kendilerinin çok arzuladýðýný ama AB’nin
Türkiye’yi asla üye olarak almayacaðýný iddia ediyorlar.
Din görevlilerine Diyanet’in AB’ye hazýr olup olmadýðýný sorduðumuzda genel olarak olumlu ve iyimser
cevaplar aldýk. Bu görüþlerini, Diyanet’in yýllardýr Avrupa’da faaliyette olmasý, personelin çoðunun
üniversite mezunu olmasý ve kurum bünyesinde dil kurslarýnýn yoðunlaþtýrýlmasýyla gerekçelendirdiler.

Çözüm Önerileri

AB sürecinde Türkiye bir dizi reforma imza attý, bundan sonra da atacaðý açýk. Reforma muhtaç alanlardan
biri de din-devlet-toplum iliþkileri. Her reformda olduðu gibi bunu da hiç kuþkusuz “AB istiyor diye
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 deðil, kendi toplumumuzun hayrýna olduðu için” yapmamýz gerekiyor. Saha çalýþmasýnda Türkiye’deki
din-devlet iliþkilerinin sorunsuz olduðunu söyleyen kimseye rastlamadýk.

Türkiye uzun bir süre din-devlet-toplum iliþkileri tartýþmasýný sadece gayrimüslimler ekseninde yürüttü.
Ne var ki AB’nin 2004 Ýlerleme Raporu’nda Alevilerin “Müslüman azýnlýk” olarak tanýmlanmasýyla her
þey deðiþti. Artýk Türkiye, istese de istemese de din-devlet-toplum iliþkilerini, buna baðlý olarak da
Diyanet’i masaya yatýrma durumunda. Ve bu tartýþma sadece Alevilerle sýnýrlý kalacaða da benzemiyor.
Biz bu tartýþmayý Türkiye için hayati önemde görüyoruz ve vatandaþlarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn,
siyasi partilerin ve devletin ilgili birimlerinin dikkatine birtakým deðerlendirme ve çözüm önerileri sunmak
istiyoruz. Bunlar hiç kuþkusuz bu çalýþmayý hazýrlayan iki kiþinin görüþleridir. Bunlarý, din-devlet-toplum
iliþkileri ve Diyanet üzerine yaptýðýmýz çalýþmalardan, Diyanet camiasýnda yaptýðýmýz görüþmelerden
ve toplumun farklý kesimlerinden derlediðimiz görüþ ve önerilerden hareketle geliþtirdik:

Genel Yaklaþýmlar

1. Seksen yýllýk bir kurum olan Diyanet’in dünkü ve bugünkü durumunun herkes için sorun
oluþturduðunu; böyle gitmesi halinde bu sorunlarýn süreceðini ve bunun da en büyük zararý
laikliðe vereceðini kabul etmeliyiz;

2. Diyanet’in mümkün olduðunca pasif ve kendi kabuðunda bir kurum olmasý tercihinden vazgeçip
alabildiðine dinamik ve etkin olmasý teþvik etmek gerekiyor;

3. 11 Eylül 2001 terör saldýrýlarýnýn ardýndan oluþan atmosferde Türkiye’deki din-devlet-toplum
iliþkileri ve dolayýsýyla Diyanet deneyimi dünyanýn daha fazla ilgisini çekiyor. Diyanet üzerine
düþünürken bu durumun getirdiði ek sorumluluklar ve muhtemel tuzaklar akýlda tutulmalý;

4. Diyanet sorunu, din-devlet-toplum iliþkilerindeki sorunlardan en merkezisi olmakla birlikte sadece
biridir. Bu baðlamda baþörtüsü, din eðitimi vb. diðer sorunlarla birlikte tartýþýlmasý yararlý
olacaktýr;

5. Diyanet sorununun toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve eðitsel boyutlarý bulunuyor. Sorunun
çözümü için mümkün olduðunca bütün boyutlar bir arada ele alýnmalý, herhangi bir boyut ya da
boyutlar aþýrý þekilde öne çýkarýlmamalý veya ihmal edilmemeli;

6. Diyanet ile ilgili atýlacak adýmlarýn sadece kurum mensuplarýný ve kurumun hizmetlerinden doðrudan
yararlananlarý deðil tüm toplumu çok yakýndan ilgilendirdiðini akýldan çýkarmamalýyýz;

7. Diyanet sorunu, mümkün olduðunca politik tartýþma ve çekiþmelerin malzemesi olmamalýdýr; “28
Þubat sürecinin rövanþýný alma” veya “AKP hükümetini köþeye sýkýþtýrma” gibi yaklaþýmlar
Türkiye’nin aleyhine olacaktýr;

8. Diyanet personeline yönelik küçük düþürücü, suçlayýcý, þüphe uyandýrýcý tavýr ve davranýþlardan
uzak durulmalý;

9. Diyanet personelinin, sadece hizmetlerinden yararlanan kesimlere deðil toplumun tümüne
seslenebilecek kiþiler olmasý bir hedef olarak belirlenmeli;

10. Diyanet ile ilgili atýlacak her adýmda olabildiðince geniþ bir toplumsal uzlaþma zemini aranmalý;
11. Türkiye yakýn gelecekte, sadece Avrupa’daki kendi vatandaþ ya da soydaþlarýnýn deðil tüm

Müslüman nüfusun bir nevi temsilcisi durumunda olma durumunda. Dolayýsýyla Diyanet’in yükü
de ister istemez artacaktýr;
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Somut Öneriler

Statü

1. Yaptýðýmýz araþtýrma sonucunda Diyanet’in laðvedilip dini hayatýn cemaatlere terk edilmesi önerisinin
toplumsal anlamda bir karþýlýðýnýn olmadýðýný açýk ve net bir þekilde gördük. Bu öneri etrafýnda
toplumsal uzlaþma saðlamak mümkün olmadýðý gibi, ülkemizdeki var olan cemaat yapýlarýnýn
ve sivil toplum kuruluþlarýnýn böylesi aðýr bir yükü taþýyabilme imkâný olmadýðý da çok net. Fakat
bu reel durum saptamasý, “Laik bir ülkede Diyanet gibi bir kurumun yeri var mýdýr?” sorusunun
meþruiyetini ortadan kaldýrmýyor. Ama bugün için Türkiye’nin din-devlet-toplum iliþkilerini
düzenlemede somut, uygulabilir ve kalýcý bir baþka alternatifinin olmadýðýný kabullenmek gerekiyor;

2. Ancak Diyanet yönetimi bu olguyu suiistimal edip statükocu geleneði sürdürmek yerine, kurumu
tepeden týrnaða yenilemesi yerinde olacaktýr;

3. Diyanet öncelikle, “soðuk bir devlet dairesi” olmaktan çýkarýlýp topluma açýlmalý, sivilleþmelidir.
Bunun ülke genelinde ve tek tek mahalli birimlerde nasýl gerçekleþtirilebileceði, vatandaþlar ve
sivil toplum kuruluþlarýnýn kuruma müdahale etme ve denetleme mekanizmalarýnýn nasýl
yaratýlabileceði üzerinde sistemli bir þekilde durmak kaçýnýlmaz;

 4. Diyanet’in geçmiþ için de sorunlu olan statüsü ve yapýsýnýn bugünün Türkiyesinin ihtiyaçlarýný
karþýlamaktan uzak olduðu açýktýr. Bu nedenle, en çok benimsenen özerklik seçeneði baþta olmak
üzere tüm olasý modelleri, toplumun tüm kesimlerinin katýlýmýyla tartýþmalý, belli bir statüde bir
an önce karar kýlmalýyýz;

5. Bu süreçte TBMM’nin, acil olarak, geçici de olsa bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kanunu çýkartmasý
zorunludur;

6. Diyanet’in Baþbakanlýða baðlý olmasý ve bunun da bir devlet bakaný eliyle yürütülmesi çok tepki
çekiyor. Zaten fiiliyatta baþbakanlar ve devlet bakanlarýnýn, özellikle son yýllarda kurumla çok
fazla ilgilendikleri söylenemez. Bu nedenle Diyanet’in Cumhurbaþkanlýðýna baðlanmasý önerisi
tartýþmaya açýlabilir;

7. Özerk olsun olmasýn Diyanet kurumunun baþkanýnýn seçimle iþbaþýna gelmesi de tartýþýlmayý hak
eden bir öneri olarak öne çýkýyor. Ancak bu seçimin nasýl ve kimlerin katýlýmýyla yapýlacaðý gibi
ayrýntýlar tahminlerin ötesinde ciddi bir tartýþmayý hak ediyor;

8. Baþta iktidardakiler olmak üzere, siyasi partilerin üst düzey yönetimleri, milletvekilleri, belediye
baþkanlarý ve yerel parti yöneticilerinin Diyanet’te iþ takipçiliði ve kayýrmacýlýk yapmalarýný
engellemek için ellerinden geleni yapmalýlar;

Hizmetlerin Kalitesi

9. Diyanet’in daha dinamik, etkili ve verimli bir kurum olabilmesi için çalýþanlarýn maaþlarý ve özlük
haklarýnda ciddi bir iyileþtirme þart;

10. Diyanet çalýþanlarýnýn sendikalaþmasý ve her türden örgütlenmesi engellenmemeli, tam aksine
teþvik edilmelidir;

11. Çalýþanlarýn, Diyanet’in yeniden yapýlanmasýnda aktif bir þekilde katýlýmýný saðlayacak mekanizmalara
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ihtiyaç vardýr;
12. Merkezi ezan, hutbe ve vaazlarýn, din görevlilerini tembelleþtirmesi, cemaat nezdinde imajlarýný

zedelemesi, cemaatin somut beklentilerini karþýlamamasý riskleri mutlaka hesaba katýlmalýdýr;
13. Camilerin sadece beþ vakit namazlarýn kýlýndýðý ibadethaneler olmaktan çýkarýlmasý yönündeki

öneriler deðerlendirilebilir;
14. Diyanet faaliyetlerini sadece camilerle sýnýrlý tutmamalýdýr;
15. Diyanet’in medyayý daha yoðun, etkili ve hýzlý bir þekilde kullanmasý çaðrýlarýný mutlaka dikkate

almasý gerekiyor;
16. Çalýþanlarýn kalitesini yükseltmeye yönelik hizmet içi eðitim çalýþmalarý, aksatýlmadan, sistemli

bir þekilde yaygýnlaþtýrýlmalý;
17. Kuruma kadro saðlayan Ýmam Hatip Liseleri ve Ýlahiyat Fakülteleri yeniden yapýlandýrýlmaksýzýn

Diyanet’i deðiþtirmek mümkün olamaz. Eðer bu okullar reforme edilemeyecekse Diyanet’in
ihtiyaç duyduðu nitelikli kadrolarý yetiþtirmek için yeni arayýþlara gitmek kaçýnýlmaz olacaktýr;

18. Kuran kurslarýnýn þu andaki durumu da oldukça sorunludur. Kurslarýn yeniden yapýlandýrýlmasý
muhakkak gündeme alýnmalýdýr;

19. Diyanet’in en azýndan merkez teþkilatýnda ve Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nda, ilahiyatçý olmayan
profesyoneller de istihdam edilmeli;

20. Diyanet’in stratejilerini geliþtirmek için kurum içinde, sadece ilahiyatçýlardan oluþmayan bir birim
oluþturma önerisi deðerlendirilebilir;

Yurtdýþý Hizmetleri

21. Diyanet Avrupa’da çok büyük bir sorumluluk üstlenmiþ durumda. Devletin, bunlardan din
hizmetleriyle ilgili olmayanlarý baþka kurumlara aktarmasý zorunlu;

22. Bugünkü durumda yurtdýþýna gönderilecek din görevlilerin din konularýna hakim olmaktan ziyade,
sosyal, kültürel ve hatta sportif konularda bilgi ve beceriye sahip olmalarý gerekiyor;

23. Diyanet yurtdýþýna göndereceði kadrolarý, özellikle dil konusunda daha ciddi bir hazýrlýk dönemine
tabi tutmasý doðru olacaktýr;

24. Yurtdýþýna Türkiye’den görevli yollamak yerine Türk gençlerini bulunduklarý ülkede eðitip
istihdam etme formülü üzerinde durulabilir;

25. Almanya ile iliþkilerde Diyanet’in merkezi hükümetle varýlan anlaþmalardan sonuç almasý zor.
Zira her eyalet farklý yaklaþýmlara ve kurallara sahip. Diyanet, tek bakýþ açýsý yerine eyaletler
temelinde ayrý çözüm formülleri geliþtirebilir;

26. Diyanet yurtdýþýnda, yetiþmiþ elemanlarý istihdam edip yönetici kadrolarýna dahil edebilmelidir.
DÝTÝB’de çalýþmak için mutlaka ilahiyatçý olmak gerekmemeli;

27. Diyanet, AB’ye uyum sürecinde aktif bir þekilde varlýk göstermelidir. Bu baðlamda Brüksel’de
en kýsa zamanda bir temsilcilik açýlmasý uygun olacaktýr;

28. Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya aðýrlýklý “misyon” faaliyetleri alabildiðine þeffaf bir þekilde
yürütülmelidir;

Kadýnlarýn Durumu
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29. Diyanet’in en kýsa zamanda bir erkek kurumu olmaktan çýkmasý, çýkarýlmasý þarttýr;
30. Bu amaca uygun olarak Diyanet’teki kadýn çalýþan sayýsý artýrýlmalý; ÝHL ve Ýlahiyat Fakültelerinin

baþarýlý kýz öðrencileri kurumda çalýþmaya teþvik edilmelidir;
31. Kurum bünyesinde kadýnlara yönelik çalýþmalar için bir daire, en azýndan bir “masa” oluþturulmasý

yerinde olacaktýr;
32. Kadýnlara, gerek merkez teþkilatýnda, gerekse illerde üst düzey pozisyonlar sunulmalýdýr;
33. Dindar kadýnlarýn ibadetlerini camide de yapabilmeleri teþvik edilmeli, bu hususta özellikle

erkekler eðitilmelidir;
34. Kadýnlara yönelik din hizmetleri gerektiðinde ev ve iþyerlerinde de verilebilmelidir;
35. Doðrudan ya da dolaylý olarak kadýnlara karþý ayrýmcýlýk içeren fetva, hutbe ve vaazlarýn önüne

geçilmelidir;

Cemaatlerin Durumu

36. Ýslami cemaatler kanunen yasak olsalar da ülkemizin bir gerçekliðidir. Bu “kanun dýþý ama meþru”
durumu, kimi durumda cemaatleri cazip kýlmakta ve Diyanet’in çalýþmalarýný da zorlaþtýrmaktadýr.
Bu ikili duruma son verilmesi ve her türden dini cemaate yasal statü tanýnarak bunlarýn kamu
denetimi altýna alýnmasý önerisi tartýþýlabilmelidir;

Aleviler ve Diðer Ýnanç Gruplarý

37. Bugün itibariyle Türkiye’nin din-devlet-toplum iliþkileri baðlamýnda en hayati ve sahici tartýþmasý
Alevi sorunu etrafýnda yaþanýyor. Türkiye ve dolayýsýyla Diyanet, Alevi kimliðini tanýmayý ve
Alevilerin taleplerini ciddiye almayý daha fazla erteleyemez. Bu baðlamda;
a) Bundan böyle Alevilerin kendi içlerinde bölünmüþ olmasýný suiistimal etmekten vazgeçilmelidir;
b) Alevilerin bir kesiminin Diyanet’te temsile karþý çýkmasý, onlarýn hiçbir þekilde kurum içinde
var olmalarýný engellemenin bir bahanesi olarak görülemez;
c) Alevilik içinde olup Caferilik ya da Sünniliðe yakýn yorumlara sahip olan kesimler kayrýlmasý
ve “gerçek Alevilik”miþ gibi dayatýlmaya çalýþýlmasý fazladan sorun ve gerilimlere yol açmaktadýr;
d) Aleviliðin Diyanet’te temsili talebinin, diðer dini gruplarýn da ayný talebi dile getirmesine yol
açacaðý iddiasýyla bir “bölücülük”müþ gibi gösterilmeye çalýþýlmasýndan da vazgeçilmelidir;
e) Alevilik gibi tarihsel ve yaygýn bir inanç hareketinin, Aczimendilik ve benzeri, marjinal ve
sonradan olma grupçuklarla kýyaslanmasýndan uzak durulmalýdýr;
f) Aleviliði ne olduðunu tanýmlama iþi bizzat Alevilerin kendilerine býrakýlmalýsý yerinde olacaktýr;
g) Alevilerin farklý eðilimlerinin temsilcileriyle masaya oturulmalý; onlarla ciddi ve sistemli bir
diyaloga girip talepleri öðrenilmeli ve bunlarýn nasýl hayata geçirilebileceði üzerinde birlikte
düþünülmelidir;
h) Alevilerin inanç ve yaþayýþlarýný kötüleyen söylemlerden kaçýnmak gereklidir;
i) Cem evlerine yönelik “terör yuvasý” vb. türü suçlayýcý ifadelerden uzak durulmalýdýr;

38. Ýslam’ýn baþka yorumlarýnýn da, arzu ederlerse Diyanet bünyesinde bir þekilde temsil edilmesinin
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mekanizmalarý yaratýlmalýdýr;
39. Gayrimüslimlerin Diyanet’te temsil gibi bir talep ve niyetleri olmadýðý anlaþýlýyor. Ama Diyanet,

Müslüman olmayan Türk vatandaþlarýyla var olan iliþki ve diyalogunu sürekli geliþtirmelidir.
Diyanet, onlara da her türlü maddi ve manevi desteði saðlayabilmelidir;

40. Hýristiyan misyonerlerin ülkemizdeki faaliyetleri üzerine polisiye önlemler yerine derinlikli ve
kapsamlý çalýþmalar yapýlmalýdýr.

Türkiye’de din-devlet-toplum iliþkilerinin ve bunun merkezi kurumu olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn
birer tabu olduðunu bilerek bu çalýþmaya koyulduk. Giriþte de belirttiðimiz gibi amacýmýz “baðcý dövmek”
deðil “üzüm yemek”.
Türkiye’de yolunda giden bir þeyleri kýrýp dökmek, toplumu tahrik etmek gibi bir niyetimiz kesinlikle
yok. AB’den müzakere tarihi alýnmýþ olmasý demokratik, sivil ve þeffaf bir Diyanet’i, bugün her
zamankinden daha fazla mümkün kýlýyor. Yaptýðýmýz çalýþma ve burada dile getirdiðimiz öneriler, söz
konusu olumlu sürece katkýda bulunmaya, bu süreci daha da hýzlandýrmaya yönelik.
Diyanet, gerek AB süreci, gerekse nüfus bileþimi, eðitimdeki geliþmeler, kimlik arayýþlarý, modernleþme
gibi faktörler sonucu farklý kesimlerin dile getirdiði ve bundan sonra getirebileceði “dinde deðiþim”
arayýþ ve beklentilerine hazýrlýklý olma durumundadýr. “Dinde deðiþim” talebinin, kurumun ve yöneticilerinin
reklamý için basit bir “halkla iliþkiler” sloganýna dönüþtürülüp içinin boþaltýlmasý deneyimini Türkiye’nin
bir kez daha yaþamasý hiç iyi olmayacaktýr.
Ýster bizim dile getirdiðimiz yaklaþýmlar, ister baþkalarý olsun, Diyanet sorununu, toplumun tüm kesimleri
tarafýndan kabul edilebilir, uygulanabilir ve kalýcý bir þekilde çözmede vatandaþlara ve sivil toplum
örgütlerine büyük görevler düþüyor. Toplumun farklý kesimleri Diyanet olgusunu bir sorun olarak görür,
bu soruna somut gerçekler ýþýðýnda yaklaþýr ve en önemlisi bunun çözümü için toplumsal mutabakat arar
ve bu uðurda birtakým tavizler vermeyi kabullenirse Türkiye demokratik, sivil ve þeffaf bir Diyanet’e
kavuþabilir.
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1.BÖLÜM

OSMANLI'DAN BUGÜNE TÜRKÝYE'DE DÝN-DEVLET-TOPLUM ÝLÝÞKÝLERÝ VE DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI:
HEDEFLER, HÝZMETLER, SORUNLAR, ELEÞTÝRÝLER

I. TÜRKÝYE'DE DÝN - DEVLET - TOPLUM ÝLÝÞKÝLERÝ

1. Cumhuriyet Öncesi Dönem

Þeyhülislamlýk

Osmanlý Devleti'nde din iþleri þeyhülislamlar tarafýndan yürütülürdü. Þeyhülislamlýk makamýný, günümüzün
Türkiyesi'nin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Vakýflar Genel Müdürlüðü, Adalet ve Milli Eðitim Bakanlýklarý
ile Yüksek Öðretim Kurumu'nun tüm yetkilerini tek elde toplayan bir kurum olarak tarif etmek mümkündür.
Þeyhülislamlar ayrýca dini konularda fetva verirler ve devletin yönetimiyle ilgili temel ilke ve kanunlarýn
konulmasýnda etkili olurlardý. (Ýslam Ansiklopedisi: 455)

Osmanlýlarda Þeyhülislam tabirinin, resmi bir unvan olarak ilk defa ne zaman kullanýlmaya baþlandýðý
kesin olarak bilinmemektedir. (Uzunçarþýlý, 1984: 174-175) Bu unvanýnýn ilk olarak resmen kime verildiði
hususunda da bir mutabakat yoktur. Fatih Kanunnamesi'nde Þeyhülislamýn ulemanýn reisi olduðu
zikredilmesinden hareketle bu makamýn, Fatih devrinden önce resmi bir unvan olarak mevcut olduðu
sonucuna varýlabilir. (Kazýcý 1996, Aktaran, Taþ 2002: 69)

Ýlmiye teþkilatýnýn baþýna þeyhülislamlarýn geçmesiyle birlikte 16. yüzyýldan itibaren þeyhülislamlýðýn
Osmanlý devlet yönetimindeki önemi arttý. Þeyhülislam vezir-i azam gibi padiþahýn yardýmcý elemanlarýndan
biriydi ve protokoldeki yeri veziri azamdan hemen sonra gelirdi. Þeyhülislam Divan-ý Hümayun yani
Bakanlar Kurulu üyesi deðildi ama önemli konularda görüþlerini dile getirmesi ve dinlemesi için divana
davet edilirdi. Bazen doðrudan doðruya padiþahlar atamýþ olsalar bile, esas olarak þeyhülislamlarý atama
yetkisi vezir-i azamlardaydý. Kimi araþtýrmacýlara göre bu durum vezir-i azam ve þeyhülislamlýk arasýnda
bir dengeye iþaret etmektedir: Þeyhülislamlar vezir-i azam tarafýndan atanmasý ve onun tarafýndan görevden
alýnmasýyla siyasi otoritenin dini-ilmi otoriteden daha üstün olduðu ifade edilmiþtir. Ancak vezir-i azamýn
azlinde ve siyaseten katlinde þeyhülislamýn fetvasýnýn þart olmasý bu iki makam arasýndaki dengenin
kanýtýydý. (Karatepe 1999: 15)

Din, Osmanlý toplumunda meþrulaþtýrýcý, düzenleyici ve norm sistemi sunan bir yapý olmanýn yaný sýra
etkin bir kontrol aracý olarak da fonksiyon görüyordu. Bu nedenle dini yorumlar Osmanlý'da hep önemli
olmuþtur. Hangi davranýþlarýn ve kurumlarýn dini olduðuna karar verecek olan merci þeyhülislamlýk
olduðu için hem Osmanlý yönetimi hem de toplumu üzerinde bu kurumun gücü ve etkisi büyük olmuþtur.
Örneðin padiþahlar davranýþlarýný þeriat bakýmýndan haklýlaþtýrma konusunda hep büyük titizlik
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göstermiþlerdir.

Þeyhülislamlýðýn Hizmet Alanlarý

Þeyhülislamýn görevlerinden en önemlisi kendisine yöneltilen dini ve siyasi konularda fetvalar vermekti.
Bu hem dini, hem siyasi niteliði olan bir görevdi. Fetva verme görevini taþrada müftüler yürütüyordu.
Devlet adamlarý ve halk dini ve hukuki konularda müftülere baþvurarak fetva alabiliyorlardý.
Þeyhülislamlýðýn diðer önemli bir görevi de baþýnda bulunduðu Ýlmiye Teþkilatý'ný yönetmekti. Osmanlý
yönetim sisteminde Þeyhülislamlýk müessesesi; kazai ve idari hizmetler veren "Kadýlýk", dini ve hukuki
danýþmanlýk hizmetleri sunan "Müftülük" ve eðitim hizmetleri veren "Medrese" yapýlanmalarýný bünyesinde
toplamýþtý.

Yargýlama ve yönetim, dini ve hukuki danýþmanlýk, eðitim ve öðretim görevlerini bünyesinde toplayan
Ýlmiye Teþkilatý'nýn hiyerarþik yapýsý þöyleydi:
· Þeyhülislam
· Kadýaskerler (Rumeli Kadýaskeri ve Anadolu Kadýaskeri)
· Ýstanbul Kadýsý
· Vilayet Kadýlarý, Müftüleri ve Müderrisleri
· Sancak Kadýlarý
· Naipler
· Cami ve mescitlerdeki din görevlileri

Þeyhülislamlýk ile Diyanet'in Karþýlaþtýrýlmasý

Þeyhülislamlýðýn yapýlanmasý ve görevleri ister istemez günümüz Türkiye'sindeki din-devlet iliþkilerini
ve buna baðlý olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ný akýllara getiriyor. Bu iki kurumun karþýlaþtýrýlmasýnda
kabaca iki farklý yaklaþým öne çýkýyor. Bunlardan birincisine göre en temel farklýlýk Osmanlý'da dinin
daha fonksiyonel olmasýdýr. Buna karþýlýk Cumhuriyet döneminde din büyük ölçüde budanmýþtýr ve sadece
ibadetle ilgili bir alana sýkýþtýrýlmýþtýr. Bununla birlikte örgütlenme biçimi, yani siyasi otoritenin dinle
kurduðu iliþki aynýdýr. Þeyhülislamla Diyanet Ýþleri Baþkanýnýn atanmasýndan azline, her iki kurumun
devlet tarafýndan finanse edilmesine kadar çok büyük ve önemli benzerlikler mevcuttur. (Davut Dursun
ile röportaj, Kitap Dergisi, Kasým 1989, Sayý 33, s.35)
Buna karþýlýk ikinci görüþ sahipleri, Þeyhülislam ile Diyanet Ýþleri Baþkaný'nýn atanma ve azillerinin
benzerlik göstermesinden hareketle yapýlan deðerlendirmeleri yüzeysel ve yanlýþ bulmaktadýrlar. "Çünkü"
demektedirler "Osmanlý Devleti yapýlanmasýnda din ve siyaset alanýnýn temsilcisi, bizzat halife (din alaný)
ve padiþah (siyaset alaný) vasýflarýný birlikte taþýyan sultandýr. Sadrazam siyasi ve idari konularda nasýl
sultanýn vekili ise þeyhülislam da dini ve bir kýsým idari konularda sultanýn vekilidir. Bu vekalet iliþkisi
ihmal edilerek padiþahlýkla þeyhülislamlýk arasýndaki iliþkilerin, yetki ve sorumluluklarýnýn sýnýrlarý doðru
olarak anlaþýlamaz. Ayrýca þeyhülislam atayan Osmanlý Devleti netice itibariyle baþýnda halifenin bulunduðu
bir tür dini devlet iken Diyanet Ýþleri Baþkanýný atayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik bir devlettir
ve diðer üst düzey memurlar gibi bir 'memur' atamaktadýr. Meclisteki bütçe müzakerelerinde Diyanet
Ýþleri Baþkanýný sürekli olarak Tapu Kadastro Müdürüyle eþdeðerde tutan konuþmalarýn varlýðýný da
biliyoruz." (Ýsmail Kara, Din ile Devlet Arasýna Sýkýþmýþ Bir Kurum: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, M.Ü.
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Ýlahiyat Fk. Dergisi Sayý 18, 2000, Ýstanbul)
Diyanet'in 80. kuruluþ yýldönümünü kutlamalarýnda bir konuþma yapan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali
Bardakoðlu'na göreyse Osmanlý Devleti hiçbir zaman din devleti olmamýþtýr. Bardakoðlu, Diyanet ile
Cumhuriyet öncesi Osmanlý'daki þeyhülislamlýk kurumu arasýnda bað bulunduðunu ve þeyhülislamlýk
kurumunun bugünkü laikliðin temelini hazýrladýðýný ileri sürmektedir.
(http://www.abig.org.tr/template.asp?nx=0&id=235)

Þeyhülislamlýðýn Zayýflamasý ve Sona Ermesi

Zaman zaman verdiði fetvalarla padiþahlarýn "öldürülmesine" meþru zemin hazýrlayan þeyhülislamlýk
kurumu Osmanlý'nýn modernleþme dönemlerinde güç kaybetti ve sadece dini hayatý düzenleyen bir kuruma
dönüþtü.

19. yüzyýldaki yenileþme hareketleri çerçevesinde önce 1839 yýlýnda "Þuray-ý Devlet" kurularak
þeyhülislamlýðýn siyaset üzerindeki etkisi kýrýldý. Ardýndan 1879'da Adliye Nezareti'ne baðlý yeni asliye
ve ceza mahkemelerinin kurulmasýyla þeyhülislamlýðýn yargý üzerindeki etkisi büyük ölçüde azaltýldý.
Daha sonra da þeyhülislamlýða baðlý Þeriye ve Nizamiye mahkemelerinin yetkileri büyük ölçüde
sýnýrlandýrýldý. Ýttihat ve Terakki döneminde çýkarýlan bir kanunla (12 Mart 1917) da bütün þer'i mahkemeler
ve baðlý kuruluþlarý Adliye Nezareti'ne baðlandý. Ayný kanunla medreselerin idaresi de Maarif Bakanlýðý'na
geçti. (Koçer, 1970: 22). Böylece günümüz Adalet ve Milli Eðitim Bakanlýklarýnýn alanýna giren faaliyet
ve yetkiler Þeyhülislamlýk kurumundan alýnmýþ oldu.

Þeyhülislamlýðýn, Osmanlý Devleti'nin son döneminde yönetim üzerindeki nüfuzunun kýrýlmasý, adli ve
eðitim ile ilgili görev ve yetkilerinin elinden alýnmasý ve sadece dini konularla meþgul olan bir kurum
haline gelmesinde Ziya Gökalp'in büyük ölçüde etkisi olmuþtur. (Taþ, 2002: 81)   
Ziya Gökalp 1917'de, Ýttihat ve Terakki Partisi'nin kongresine sunduðu reform mahiyetindeki raporunda
þeyhülislamlýk müessesine ait görüþlere de yer vermiþti. Ona göre, "Diyanet iþleri ile kazai iþler bir
devlette farklý alanlarý oluþturmaktadýr. Bunlardan birincisi, itikat, ibadet ve ahlakla ilgili hükümler
içerirken; ikincisi tamamen sosyal, ekonomik ve siyasi konularla ilgilidir. Bu sebeple Adliye Nezareti
kazai iþlerle ilgilenmeli, bütün adli makamlar ve kurumlar bu nezarete baðlanmalýdýr. Þeyhülislamlýk
müessesesinin görevi ise, dinin itikat ve ibadet iþlerini düzenlemelidir" (Ziya Gökalp, "Diyanet ve Kaza",
Ýslam Mecmuasý, (Ýttihat ve Terakki Kongresi Münasebetiyle), 27 Aðustos 1331 / 1916-1917 sayý 35,
s48-49, Aktaran Kaya, 1994)

Gökalp'in Þeyhülislamlýk müessesesi ile ilgili önerileri Ýttihat ve Terakki yönetimi tarafýndan benimsenmiþ
ve yukarýda sözünü ettiðimiz 12 Mart 1917 tarihli kanun çýkmýþtýr. (Taþ, 2002: 82) Yapýlan bu uygulamalar
sonucunda gücünü yitiren Þeyhülislamlýk makamý Þeyhülislam Medeni Mehmet Efendi'nin de dahil
bulunduðu son Osmanlý Kabinesi'nin 26 Eylül 1922 tarihinde istifa etmesiyle ömrünü tamamlamýþtýr.
(Daniþmend, 1972, C.IV: 467-468)

Þeriye ve Evkaf Vekaleti
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açýlmasýndan sonra kurulan yeni hükümetin 3 Mayýs 1920'de oluþturulan
ilk Ýcra Vekilleri Heyeti'nde Þeriye ve Evkaf Vekaleti adý altýnda bir bakanlýk da yer aldý. Ali Fuat Baþgil'e
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göre Birinci Meclisin bu tasarrufu Ýstanbul Hükümeti'nden örnek alýnmýþtý:

"23 Nisan 1920'de Ankara'da, Büyük Millet Meclisi kurulunca, tabiatýyla ortaya hükümet teþkili
meselesi çýkmýþ ve bu meseleyi halletmek üzere 4 Mayýs 1920'de buna dair mühim bir kanun kabul
edilmiþtir. B.M. Meclisi Ýcra Vekilleri sureti intihabýna dair kanun baþlýðýný taþýyan bu kanunun
ilk maddesinde Büyük Millet Meclisi hükümetinin ayrýldýðý çalýþma daireleri yani vekaletlerden
biri de "Þeriye Evkaf" vekaleti idi. Þu halde bu ilk merhalede din devlet ayrýlmýyor, bilakis, kabineye
dahil ve Ýstanbul Hükümeti'ndeki Þeyhülislam gibi, bir nevi siyasi sýfatý haiz olan Þeriye Vekili
marifetiyle birleþiyordu. Þu fark ki, Ýstanbul Hükümetinde þeyhülislam halife-sultanýn vekili olduðu
halde, beride Þeriye vekili, Milli Hakimiyetin merkezi ve mümessili olan Büyük Millet Meclisi'nin
vekili ve bu sýfatla Meclis tarafýndan tayin edilmekteydi. Örneðini Ýstanbul Hükümetinden alan bu
sistem 1924'e kadar devam etmiþtir." (Baþgil, 2003, s.202)

Þeriye Vekaleti, BMM hükümetlerinin icra vekilleri heyetlerinin hepsinde yer almýþtýr. Kuruluþ tarihinden
itibaren hükümet listelerinde ilk sýrada yer almasý bu vekalete TBMM'de verilen deðeri belgelemektedir.
Þeriye vekillerinden Mustafa Fehmi Efendi'nin Meclis Reisi Mustafa Kemal Paþa'nýn yerine 25 Teþrinisani
1336 (1920)'de, Meclis Baþkanlýðý'na; Mustafa Fevzi Efendi'nin de, Reis-i Cumhur Mustafa Kemal'in
onayýyla 9 Þubat 1340 (1924)'de Baþvekil Ýsmet Paþa'nýn yerine Baþvekalete vekalet etmeleri de atfedilen
bu deðeri pekiþtirmektedir. (Bulut, 1997: 97)

Þeriye Vekaleti ülkenin içinde bulunduðu savaþ ortamý nedeniyle 1922'ye kadar teþkilatýný tam oluþturamadý.
1922 yýlýnýn 24 Aðustos-3 Eylül günlerinde vekaletin bütçesi görüþülürken konumu ve ondan beklenen
hizmetler dolaylý bir þekilde tartýþýldý, verilen kanun teklifleriyle teþkilat yapýsý oluþturuldu. Buna göre
vekalet bünyesinde, Merkez Ýdaresi, Medreseler Ýdaresi ve Vilayetler Ýdaresi olmak üzere üç ana birim
oluþturuldu. (Bulut 1997: 97) Dört yýl içinde Þeriye Vekilliði yapan milletvekilleri þunlardýr:

1. Mustafa Fehmi Efendi (Gerçeker) - (Bursa) 3 Mayýs 1920-11 Mayýs 1922
2. Abdullah Azmi Efendi (Torun) - (Eskiþehir) 11 Mayýs 1922-6 Kasým 1922
3. Mehmet Vehbi Efendi (Çelik) - 6 Kasým 1922-15 Nisan 1923
4. Musa Kazým Efendi (Konya) -15 Nisan 1923-1 Eylül 1923
5. Mustafa Fevzi Efendi (Saruhan) - 21 Eylül 1923-3 Mart 1924 (Bulut 1997, s.97)

3 Mart 1924'te çýkarýlan 429 sayýlý Þeriye ve Evkaf ve Erkan-ý Harbiye Umumiyye Vekaletlerinin ilgasýna
dair Kanun ile Þeriye ve Evkaf Vekaleti kaldýrýlarak yerine baþvekalete baðlý Diyanet Ýþleri Reisliði ve
Evkaf Umum Müdürlüðü kuruldu. (Ýslam Ansiklopedisi: s. 455) Diyanet Ýþleri Reisliði'nin kurulmasýyla
yeni cumhuriyetin din-devlet iliþkilerinin sýnýrlarý da çizilmiþ oldu.

Þeyhülislamlýk kurumu ile Diyanet Ýþleri Reisliði arasýnda kalan Þeriye ve Evkaf Vekaleti'nin iki kurumdan
farkýný Ýsmail Kara þu þekilde açýklýyor:

"...Þeriye ve Evkaf Vekaleti'nin statüsü, görev ve yetkileri þeyhülislamlýða göre sýnýrlý bir hale
gelmiþ olmasýna raðmen yine de bakanlýk düzeyinde bir kurumdur. Dini hizmetler, dini yayýnlar,
medreseler, tekkeler, vakýflar konusunda birinci derecede yetki ve görevlerle donatýlmýþtýr. Hem
Bakanlar Kurulunda yer almasý hem de Meclisteki Þeriye encümeni ile doðrudan baðlarý sayesinde
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hukuki düzenlemeler dahil her konuda görüþ bildirmekte ve fikirlerini savunmaktadýr. Þeriye
Vekaleti'nin baþýnda bulunan kiþiler de Mustafa Fehmi Efendi (Gerçeker), Mehmet Vehbi Efendi
(Çelik) gibi ilmiye sýnýfýna mensup Ýttihat ve Terakki içinde ve Milli Mücadele sýrasýnda aktif ve
etkin görevler üstlenmiþ milletvekilleridir. Bakanlar Kurulu listelerinde Þeriye Vekili, Þeyhülislama
benzer bir þekilde Meclis Baþkaný/Baþbakan'dan hemen sonra zikredilmektedir. Þeyhülislamlýk ile
Þeriye Evkaf Vekaleti'ne ait bu yetki, sorumluluk ve görev alanlarýyla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na
verilenler kýyaslandýðýnda benzerlik iliþkisinden çok farklýlýk iliþkisinin öne çýkacaðý, hatta kýyaslama
ve devamlýlýk iliþkisini kurulmasýný zorlaþtýracak bir gerilemenin olduðu söylenebilir." (Kara, 2000:
38)

Ali Fuat Baþgil'e göreyse, Diyanet Ýþleri Reisliði'nin kurulmasý din ve devlet iþlerinin kesin olarak
birbirinden ayrýlmýþ olduðunun göstergesiydi:

"Þeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldýrýlarak Diyanet Ýþleri Reisliði'nin kurulmasý sadece bir isim
deðiþikliðinden ibaret olmayýp, hem devletin yapýsý, hem de yeni bir anlayýþý ve zihniyet yapýsýnýn
yerleþtirilme gayretlerinin bir sonucu olmasý bakýmýndan son derece önemli bir geliþmedir. Çünkü
adý geçen kanun, Türkiye'de din ile devlet iþlerini kesin olarak birbirinden ayýrmýþ; devleti dünya
iþlerinde, dini de itikat ve ibadet ahkamýyla dini müesseselerin idaresinde yetkili kýlmak suretiyle
din devlet münasebetleri tarihimizin takip ettiði sürecin tabii bir sonucunu teþkil etmiþtir. Fakat
din ve devlet ayrýmýnda bu kanun, devleti diyanete karþý re'sen karar selahýyetini haiz; diyaneti
bütün personeliyle birlikte Baþbakanlýða baðlý, hükümetin emri altýnda bir teþkilat haline getirmiþtir."
(Baþgil, 2003 s.205)

2.Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

Üç Kanun ve Din-Devlet Ýliþkilerinde Yeni Yönelim

3 Mart 1924 tarihinde TBMM üç önemli kanunu kabul etti. Bunlar 429 sayýlý "Þeriye ve Evkaf ve Erkan-
ý Harbiye Umumiye Vekaleti'nin Ýlgasýna Dair Kanun" , 430 sayýlý "Tevhid-i Tedrisat Kanunu" ve 431
sayýlý "Hilafetin Ýlgasýna ve Hanedaný Osmaninin Türkiye Cumhuriyeti Memaliki Haricine Çýkarýlmasýna
Dair Kanun".

Ayný gün çýkarýlan bu üç kanun Türkiye için yeni bir döneme iþaret ediyordu. Ülke bundan böyle
Batýlýlaþma sürecinde yepyeni ve önemli bir aþamaya "resmen" sýçramýþ oldu. Çünkü Osmanlý siyasi,
idare yapýsýnda ulemanýn elinde bulunan bütün kamusal faaliyetleri ulemanýn temsil ettiði dinin kontrolünden
alarak sivil bürokrasinin tekeline aktarýlmýþtý. (Ertunç, 2004: 168-169)

Prof. Bahri Savcý, bütün bu köklü deðiþikliklere raðmen 1924 Anayasasý'nda devletin dininin Ýslam
olduðunun belirtilmiþ olmasýnýn aslýnda bir çeliþki olmadýðýný savunuyor:

"1924 Mart'ýndaki üç kanun ile açýlan devrede din iþlerinin yürütülmesi Ýmparatorluk ve Hilafet
safhasýndakinden tamamen ayrý bir yöne döndürülmüþtür. Bu üç kanuna kadar gelen devrede,
Devlet hayatý içinde Halife, hükümet uzuvlarý vardýr. Devletin yasama ve yürütme faaliyetleri ,
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þeriat, fýkýh ile baðlýdýr. Devletin görevi, þeriatý yerine getirmedir. Yani, bu üç kanuna kadar din
ile Devlet ayniyeti vardýr. Bu kanunlardan sonra da, Devletin bir dininin bulunduðu beyan edilmekte
devam edilmiþtir. Fakat bu beyan, muhafazakârlarý tatmin için bir edebiyattan ibaret kalmýþtýr."
(Bahri Savcý, "Diyanet Ýþleri Teþkilatýnýn Geliþmeleri", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi, 22. cilt, 3. sayý, s.90, Ankara, 1967.)

"Devletin dini Ýslam'dýr" ibaresi Anayasa'dan 1928 yýlýnda çýkartýldý. 1937'deyse Anayasa'da belirtilen
devletin temel nitelikleri arasýna laiklik de eklendi.

Diyanet Ýþleri Reisliði

3 Mart 1924 günü kabul edilen Þeriye ve Evkaf ve Erkan-ý Harbiye Umumiye Vekaleti'nin Ýlgasýna Dair
Kanun ile Diyanet Ýþleri Reisliði kurumu oluþturuldu. Kanun, Siirt Mebusu Hoca Halil Hulki Efendi ve
50 arkadaþýnýn imzasýný taþýyan bir önergenin Mecliste görüþülüp kabul edilmesi sonucu çýkarýldý.
Önergede dile getirilen görüþler günümüz Türkçesiyle þöyledir:

"Din ve ordunun politika akýmlarýyla ilintili olmasýnýn birçok sakýncasý vardýr. Bu gerçek, bütün
uygar uluslar ve hükümetlerce temel bir ilke olarak kabul edilmiþtir. Bu bakýmdan yeni bir hayat
varlýðý saðlamak görevini üstlenen Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal yapýsýnda, zaten hukuksal
olan Þeriye ve Evkaf Bakanlýðý ile Genelkurmay Bakanlýðý'nýn yer almasý uygun olmaz. Þeriye
ve Evkaf Bakanlýðý'nýn kaldýrýlmasýyla da bütün vakýflarýn ulusa geçmesi ve ona göre yönetilmesi
doðal bir sonuçtur" (Tarhanlý, 1993: 41)

Bu gerekçeyle sunulan ve kabul edilen yasanýn metni (günümüz Türkçesiyle) þu þekildeydi:

Madde 1.
Türkiye Cumhuriyeti'nde, kiþisel iliþkilere iliþkin düzenlemelerin yasama ve yürütmesi Türkiye Büyük
Millet Meclisi ile onun oluþturduðu hükümete ait olup, Ýslam dininin bunun dýþýnda kalan inanç ve
ibadetlere dair hüküm ve sorunlarýnýn yürütülmesi ve yönlendirilmesi din kurumlarýnýn yönetimi için
Cumhuriyetin baþkentinde bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurulmuþtur.
Madde 2.
Þeriye ve Evkaf Bakanlýðý kaldýrýlmýþtýr.
Madde 3.
Diyanet Ýþleri Baþkaný, Baþbakanýn önerisiyle Cumhurbaþkaný tarafýndan atanýr.
Madde 4.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, Baþbakana baðlýdýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn bütçesi, Baþbakanlýk bütçesi
içindedir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kuruluþu hakkýnda bir tüzük düzenlenecektir.
Madde 5.
Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içinde, tüm kutsal camiler ve mescitler ve tekkeler ve zaviyelerin yönetimine,
imam, hatip, vaiz, müezzin ve kayyumlarýn (vakýf yöneticisi) vesair hizmetlilerin atama ve azillerine
Diyanet Ýþleri Baþkaný yetkilidir.
Madde 6.
Müftüler, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna baðlýdýr.
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Madde 7.
Vakýf iþleri, ulusun gerçek yararýna uygun bir þekilde çözümlenmek üzere, bir genel müdürlük olarak
þimdilik Baþbakanlýða baðlanmýþtýr.
............................................................

Madde 13.
Bu kanun yayýmýndan baþlamak üzerek geçerlidir.
Madde 14.
Bu kanunun yürütülmesinden Bakanlar Kurulu sorumludur.
(Yasanýn günümüz Türkçesine çevirisi için bakýnýz http://www.tekadam.8k.com/seri.html)

Prof. Bahri Savcý, bakanlýk düzeyinde temsil edilen din iþlerinin 429 sayýlý yasayla Baþbakanlýða baðlý
bir kurum bünyesinde düzenlenmesinin önemini þöyle anlatýyor:

"Bu kanuna göre artýk, halkýn iþlerine dair olan ahkamýn hem konulmasý hem uygulamasý 'teþri
ve infazý' iþi, bir dinsel kaynaktan gelmeyecek, bir dinsel kaynaða dayanmayacaktýr. Bu görev,
TBMM ve onun kurduðu hükümete aittir. Binaenaleyh, Ýslam dini, artýk halk iþlerinin gerektirdiði
kurallarý koyma ve yürütme iþine karýþmayacaktýr." (Bahri Savcý, "Diyanet Ýþleri Teþkilatýnýn
geliþmeleri", 1967. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 22. cilt, 3. sayý, Ankara,
s.90)

Ali Fuat Baþgil de, bu yasayla birlikte din-devlet iliþkilerinde yepyeni bir yönelimin söz konusu olduðunu
savunuyor:

"Þeriye ve Evkaf Vekaleti'nin kaldýrýlarak Diyanet Ýþleri Reisliði'nin kurulmasý sadece bir isim
deðiþikliðinden ibaret olmayýp, hem devletin yapýsý, hem de yeni bir anlayýþý ve zihniyet yapýsýný
yerleþtirme gayretlerinin bir sonucu olmasý bakýmýndan son derece önemli bir geliþmedir. Çünkü
adý geçen kanun, Türkiye'de din devlet iliþkilerini kesin olarak birbirinden ayýrmýþ; devleti dünya
iþlerinde, dini de itikat ve ibadet ahkamýyla dini müesseselerin idaresinde yetkili kýlmak suretiyle
din devlet münasebetlerini tarihimizin takip ettiði sürecin tabii bir sonucunu teþkil etmiþtir. Fakat
din ve devlet ayrýmýnda bu kanun, devleti diyanete karþý re'sen karar salahiyetini haiz; diyaneti
bütün teþkilat ve personeliyle birlikte Baþbakanlýða baðlý hükümetin emri altýnda bir teþkilat haline
getirmiþtir." (Baþgil, 1982. Aktaran,  Kaya, 1994: 92)

Marmara Üniversitesi Öðretim üyelerinden Hulusi Yazýcoðlu, "Bir Din Politikasý: Laiklik" adlý kitabýnda
Diyanet Ýþleri Reisliði'nin kurulmasýyla din hizmetlerinin sýký bir devlet denetimi altýna alýndýðýný
savunuyor:

"Diðer bir deyiþle Þeriye ve Evkaf Vekaleti'nin ilgasý ve Diyanet Ýþleri Reisliði'nin kurulmasýyla,
dinin ilgi alaný daraltýlmýþ, bakanlýk düzeyindeki siyasi yetki, idari görev haline dönüþtürülmüþ
ve din hizmetleri genel idare hizmetlerine dahil edilerek sýký bir devlet denetimi altýna alýnmýþtýr.
Yapýlan bu deðiþiklik, din hizmetlerinin yürütülmesinde siyasi organa büyük tasarruf yetkisi verdiði
için, resmi görüþ doðrultusunda bir devlet dini ortaya çýkmýþtýr." (Yazýcýoðlu, 1993: 186-187)
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Prof. Dr. Ýl Han Özay'a göre, cumhuriyetin kurucu kadrolarý yönelmekte olduklarý laik modele en az
ters düþecek bir çözümü geliþtirmiþlerdi:

"Din olgusu karþýsýnda Cumhuriyet'in kurucularý seçenekleri pek fazla olmayan bir konumdaydýlar.
Ya bu olgu hiç yokmuþ gibi davranacaklar, ya da yönelmekte bulunduklarý laik devlet modeline
en az ters düþebilecek bir çözüm arayacaklardý. Din olgusunu "yok" farz edemeyecek kadar basiret
ve ileri görüþ sahibi olan Cumhuriyet kurucularý idare içinde bulunmakla birlikte mümkün olduðunca
baðýmsýz ve etkilenmelerden uzak kalabilecek bir yapýda olmasýna özen gösterdikleri Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðýný kurmuþlardý" (Ý.H. Özay, Devlet, Rejim ve Yargýsal Koruma, s.28 Aktaran Tarhanlý,
1993. s.167)

Cumhuriyet yönetiminin din alanýna iliþkin bir diðer düzenlemesiyse tarikatlar alanýnda oldu. 11 Þubat
1925 tarihinde baþlayan ve Ankara Hükümeti'nin sert tedbirlerle bastýrdýðý, sorumlularýn idam edildiði
Þeyh Sait Ýsyaný'nýn ardýndan ayný yýl çýkarýlan 677 no'lu kanunla ülkedeki tüm tarikatlar yasaklandý.
(Sitembölükbaþý, 1995: 110)

Din-devlet iliþkilerini Diyanet Ýþleri Reisliði kurumu ile çözen Cumhuriyet kurucularý 1935 yýlýna kadarki
sürede daha birçok yeniliðe daha imza attýlar. Ýsmail Kara, 1982 Anayasasý'nýn  174. Maddesiyle de
koruma altýna alýnan inkýlap kanunlarýný þöyle sýralýyor:

1- Tevhid-i Tedrisat Kanunu
2- Þapka Ýktisasý Hakkýnda Kanun
3- Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlýklar ile Birtakým Unvanlarýn Men ve
Ýlgasýna Dair Kanun,
4- Türk Kanun-u Medenisi ile kabul edilen evlenme akdinin evlendirme memuru önünde yapýlacaðýna
dair medeni nikah esasý ile ayný kanunun 110. maddesi hükmü
5-Beynelmilel Ekkamýn (Rakamlarýn) Kabulü Hakkýnda Kanun,
6- Türk harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkýnda Kanun
7- Efendi, Bey, Paþa gibi Lakap ve Unvanlarýn Kaldýrýldýðýna Dair Kanun, 
8- Bazý Kisvelerin Giyilemeyeceðine dair Kanun.

 "Bu listeye dini alanla irtibatlarý açýsýndan þer'i mahkemelerin ilgasý, hafta tatilinin Cuma gününden
pazara alýnmasý, takvim deðiþikliði, alafranga saatin kabulü gibi düzenlemeler dahil edilebilir"
diyen Kara'ya göre söz konusu uygulamalarýn neredeyse tümü, doðrudan veya dolaylý olarak dinle
baðlantýlýydý. (Ýsmail Kara, "Din ile Devlet Arasýna Sýkýþmýþ Bir Kurum: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý",
M.Ü. Ýlahiyat Fk. Dergisi, Sayý 33-34, 2000, Ýstanbul)

Ýlk Reis: Rýfat Börekçi

Yasanýn çýkmasýnýn hemen ardýndan 1 Nisan 1924 günü, dönemin Ankara Müftüsü Rýfat Efendi (Börekçi)
ilk Diyanet Ýþleri Reisi olarak atandý. 25 Ekim 1907 tarihinden beri Ankara müftüsü olmasý hem idari
hem de mesleki tecrübeye sahip olan Rýfat Efendi Ankaralý olmasý nedeniyle bürokraside de saygýn bir
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yere sahipti. Milli mücadelenin baþlarýnda Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin Ankara þubesini kuran ve
faaliyetleri nedeniyle saraya baðlý Ýstanbul hükümeti tarafýndan müftülük makamýndan azledilen (Erþahin,
1991: 8, Aktaran: Polat, 1996: 12) Rýfat Börekçi'nin ilk Diyanet Ýþleri Reisi olmasýnýn halk tarafýndan
yadýrgandýðýný ileri sürenler de bulunuyor:

"Bu makama sýradan bir müftünün, Ankara müftüsü Börekçizade Rýfat Efendi'nin getirilmesi
yönetimin bu kuruma bakýþýný ortaya koyuyordu. Osmanlý Devleti'nde þeyhülislamlýk makamýna
sýradan bir vilayet müftüsünün getirilmesi söz konusu deðildi ve bu makama ancak kadý askerlik
seviyesine gelmiþ kiþiler atanabilirdi. Kadý askerler, müderrisler, fetva eminleri, þeyhülislamlýk
yapmýþ zevat dururken sýradan bir müftünün bu makama getirilmesi halk tarafýndan yadýrganmýþtýr.
Fakat Milli Mücadele'de Mustafa Kemal Paþa'nýn yanýnda yer almýþ ve onun yeniliklerine rýza
göstermiþ Rýfat Efendi'nin Diyanet Ýþleri Reisliði'ne getirilmesi, ciddi reformlara hazýrlanan Ankara
yönetimi için rasyonel bir karar olarak deðerlendirilmelidir." (Dursun, 1992: 182)

Yasada bir nizamname (tüzük) düzenleneceði belirtilmesine karþýn ilk dönemdeki hukuki düzenlemeler,
"Diyanet Ýþleri Reisliði Bütçesi" içinde gerçekleþtirildi. Diyanet Ýþleri Reisliði'nin merkez ve taþra
teþkilatýnýn idare yapýsý ilk defa 1927 Bütçe Kanunu'nda tarif edildi. Buna göre Diyanet Ýþleri Merkez
Teþkilatý'nda, "Heyet-i Müþavere", "Tetkik-i Mesahif Heyeti" bulunuyordu. Reisliðin taþra teþkilatý
vilayetlerde bulunan müftülüklerdi. 1927 yýlýnda taþrada 391 müftülük bulunmaktaydý. Buralardaysa ilk
defa "Müessesat-i Diniye Müdüriyeti", "Memurin ve Sicil Müdüriyeti", "Levazým Müdüriyeti", "Tahrirat
ve Evrak Müdüriyeti" adlý birimler kurulmuþtu. Özellikle Ýstanbul Müftülüðü'nün Üsküdar ve Beyoðlu
kazalarýnda örgütlenmiþ, farklý bir idare yapýsý vardý.

Diyanet Ýþleri Reisliði ilk yýllarýnda önemli giriþimlere imza attý. Ýlk icraat olarak Kuran-ý Kerim'in
Türkçeye tercüme ve tefsir edilmesine karar verildi. Bunun için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçesine ayrýca
12 bin lira tahsilat kondu. Uzun tartýþmalarýn ardýndan Kuran'ýn mealen tercümesi için Ýstiklal Þairi
Mehmet Akif Ersoy'a teklif götürüldü. Sonuçta Akif'in tercümeyi, Elmalýlý Mehmet Hamdi Yazýr'ýnsa
tefsiri yapmasýna karar verildi. Buna göre, Mehmet Akif tercümeleri yapýp Mehmet Hamdi'ye gönderecek,
o da tefsir edip Diyanet Ýþleri Reisliði'ne takdim edecekti.

Ancak o dönemde Türkçe namaz kýldýran ve kýlanlar ortaya çýkmýþtý. Bu geliþmelerden tedirgin olan,
öte yandan Kuran-ý Kerim'in tercüme edilemeyeceði ve ancak mealinin nakil olabileceði tezini þiddetle
savunan Mehmet Akif, kendi çalýþmasýnýn Türkçe ibadet için kullanýlacaðýný düþünerek, yapýp gönderdiði
tercümeleri geri çekti. Bunun üzerine tercümenin de Mehmet Hamdi Yazýr tarafýndan yapýlmasý Diyanet
Ýþleri Reisliði'nce uygun görüldü ve "Hak Dini Kur'an Dili" adlý eser ortaya çýktý. (Ergin, 1977. Aktaran,
Kaya, 1997: 122-123)

Tek parti döneminde Diyanet Ýþleri Reisliði'nin bir diðer önemli yayýnýysa 1928 yýlýnda baþlanýp 1948
yýlýna kadar geçen zaman içinde on cilt halinde yayýnlanmýþ bulunan Sünni Ýslam'ýn en önemli hadis
kaynaðý olan "Sahih-i Buhari Muhtaarý. Tecrid-i Sarir Tercümesi" adlý eserdir. 

Ýbadetin Türkçeleþtirilmesi Çabalarý
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Cumhuriyet'in ilk yýllarýnda din ve devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasý yolunda adýmlar atýlýrken "dinde
reform" olarak adlandýrýlabilecek birtakým uygulamalara da tanýk olundu. Kimi çevrelerde "ibadetin
Türkçeleþtirilmesi" olarak tanýmlanan hedefe yönelik en önemli adýmlardan birisi 1928 yýlýnýn Haziran
ayýnda atýldý. Darülfünun Ýlahiyat Fakültesi bünyesinde, edebiyat tarihçisi M. Fuat Köprülü baþkanlýðýnda
oluþturulan komisyonun hazýrladýðý raporda "Dini hayat da ahlaki ve iktisadi hayat gibi ancak ilmi
tefekkürler ve ilmi usullerle ýslah edilmelidir ki, diðer müesseselerle hem ahenk bir surette hususi ve
þahsi feyzini verebilsin" deniyor ve þu önerilerde bulunuluyordu:

"Evvela ibadetin þeklinde: Mabetlerimiz temiz, muntazam, Kabil-i ziyaret ve kabil-i iskan haline
getirilmelidir. Mabetlerde sýralar, elbiselikler tesis edilmeli ve temiz ayakkabýlarla mabetlere
girilmeli terviç edilmelidir. Saniyen ibadetin dilinde: Ýbadet lisaný Türkçe olmalýdýr. Ayinlerin,
dualarýn, hutbelerin Türkçe þekilleri kabul ve istimal edilmelidir." (Jacshke, 1972. s. 44-45 Aktaran,
Kaya 1994: 123-124)

Dursun'a göre bu öneriler halktan sert tepki görmesi nedeniyle daha uygulanamadan rafa kaldýrýldý:

".....dinde reform programý cami ve mabetlere sýralarýn ve elbiseliklerin konulmasý; ayakkabýlarla
camilere girilmesinin saðlanmasý; ibadet dilinin Türkçe olmasý; ayinlerde, dualarda, hutbelerde
Türkçenin kullanýlmasý; ibadetlerin ruhani bir þekilde yapýlmasý; bunun için teganniye müsait
müezzinler ve imamlarýn yetiþtirilmesi; mabetlerde müzik araçlarýnýn bulundurulmasý; hutbelerde
ilmi ve iktisadi düþünceler deðil sadece dini düþüncelerin ele alýnmasý gibi öneriler getiriyordu.
Basýna sýzmýþ olan bu programýn halktan sert tepki görmesi üzerine uygulama imkaný bulamamýþtýr"
(Dursun, 1995: 67-68) 

Dursun'un tespitine göre Cumhuriyet kadrolarý "Ýslamiyet'in Millileþtirilmesi"ne yönelik politikalarýnda
Ziya Gökalp'ten etkilenmiþlerdi. Dursun, Gökalp'in bakýþýnýn en iyi 1915 yýlýnda yayýmlanan "Vatan"
adlý þiirinde özetlendiðini belirtiyor:

Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur.
Köylü anlar manasýný namazdaki duanýn...
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur.
Küçük büyük herkes bilir buyruðunu Hüda'nýn
Ey Türk oðlu, iþte senin orasýdýr vatanýn!

Köprülü baþkanlýðýndaki komisyonun 1928 yýlýndaki önerilerinin tümü hayata geçmedi ancak 18 Temmuz
1932'de Diyanet Ýþleri Reisliði'nin Ýstanbul Müftülüðü'ne gönderdiði 636 sayýlý özel yazýyla, kýsa bir
süre sonra ezan ve kametin Türkçe okunmaya baþlanacaðý bildirildi. 2 Haziran 1941 tarihinde 4055 sayýlý
Türk Ceza Kanununun Bazý Maddelerini Deðiþtiren Kanunla  Türk Ceza Kanunu'nun 526'ýncý maddesinin
ikinci fýkrasýna eklenen "Arapça ezan ve kamet okuyanlar üç aya kadar hafif hapis, on liradan 200 liraya
kadar hafif para cezasýyla cezalandýrýlýrlar" hükmünde cezai bir yaptýrým getirilerek bu duruma iliþkin
yasal bir düzenlemeye gidildi. (Tarhanlý,1993: 20)

Ezanla ilgili resmi yazýdan yedi ay önce, 22 Ocak 1932'de Ýstanbul'da Yerebatan Camii'nde ilk defa
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Türkçe Kuran okunmuþtu. Hafýz Yaþar (Okur), Yasin Suresi'ni önce Arapça sonra da Türkçe olarak
okudu. Bu deneme 29 Ocak 1932'de birçok camide tekrarlandý. Ramazan ayýnýn 27. gecesine (Kadir
gecesi) denk gelen 3 Þubat 1932'deyse Ayasofya'da önce mevlit sonra da Kuran Türkçe okundu. Türkiye
Cumhuriyeti için dua edildi. (Jacshke, 1972, Aktaran, Kaya 1994: 126)

Ýbadetin Türkçeleþtirilmesi anlamýnda Diyanet Ýþleri Reisliði'nin ezan konusundaki uygulamasýnýn dýþýnda
somut bir adým olmadý. Arapça ezan okumakta ýsrar eden bazý din görevlileri için cezai kovuþturmalar
yapýldý. Ezanýn Türkçe okunmasý yasaðý Demokrat Parti iktidarý ile birlikte sona erdi.

Camilerin Yönetiminin Diyanet'ten Ayrýlmasý

8 Haziran 1931 tarihinde çýkartýlan "Evkaf Umum Müdürlüðü 1931 Mali Yýlý Bütçe Kanunu" gereðince
Diyanet Merkez Teþkilatý'nda bulunan Dini Müesseseler Müdürlüðü ile Levazým Müdürlüðü, personel
ve kadrosuyla Vakýflar Genel Müdürlüðü'ne aktarýldý. Böylelikle 4081 adet din görevlisi ve 16 Cuma
ve kürsü vaizi, kadrolarýyla bu genel müdürlüðe geçmiþ oldu. Bu durum Diyanet Ýþleri Reisliði'nin yetki
ve fonksiyonlarýný iyice daralttý.

Baþkanlýk ve müftüler, bu genel müdürlükle koordineli olarak cami hizmetlerinin dini yönünü takip
etmek, vaizlere vaizlik vesikasý vermek ve yapýlan vaazlarý denetlemekle sýnýrlý kaldýlar. Din görevlilerinin
maaþlarý da vakýflarca ödendi.

Ayný kanunun, cami ve mescitlerin, "hakiki ihtiyaca göre tasnifi, zaman ve mekan itibariyle birleþtirilmesi
mümkün olan vazifelerin birleþtirilmesi suretiyle hademe-i hayrat kadrolarýnýn yeniden tespiti" hükmüne
içeren 7. maddesi ile cami ve mescitlerin tasnifi, görevlerin birleþtirilmesi suretiyle cami görevlileri
kadrolarýnýn yeniden tespitine gidildi. Camilerin ve görevlilerinin Vakýflar Genel Müdürlüðü tarafýndan
idaresi 23 Mart 1950'de çýkarýlan 5634 sayýlý Kanunun yürürlüðe girmesine kadar 19 yýl süreyle devam
etti.
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Ýlk Teþkilat Kanunu

Uzun süre, bütçe kanunlarýna baðlý cetvellerde gösterilen Diyanet Ýþleri Reisliði 22 Haziran 1935 yýlýnda
çýkarýlan 2800 sayýlý kanun ile ilk kez teþkilat kanununa kavuþtu. Yasa metni þu þekildeydi:

Madde 1: Diyanet Ýþleri Reisliði Teþkilatý bir Reisin idaresi altýnda merkezde: Müþavere Heyeti, Zat
Ýþleri Müdürlüðü, Yazý Ýþleri Müdürlüðü ve Mushaflarý Tetkik Heyeti'nden; Taþrada, Müftü, Müsevvit
ve Dersiamlardan mürekkeptir.

Madde 2: Birinci maddede yazýlý teþkilatýn her birine ait vazifeler bir nizamname ile tayin olunur.
Madde 3: Diyanet Ýþleri Reisi, Baþvekilin inhasý üzerine Cumhurreisi tarafýndan tayin olunur. Müþavere
Heyeti azasýnýn; akaid-i Ýslamiye ve ulumu þeriyyede ihtisasý bulunan ulema arasýndan seçilmesi þarttýr.
Madde 4: Her vilayet ve kaza merkezinde Diyanet Ýþleri Reisliðine baðlý birer Müftü bulunur. Müftülük
inhilal ettikte vilayetlerde Valilerin, kazalarda Kaymakamlarýn reisliði altýnda mahallindeki dersiam, Vaiz,
Ýmam ve Hatiplerle Belediye azasý içtima ederek, Müftülük için lazým gelen ilim ve fazileti haiz zevat
arasýndan gizli rey ile üç kiþi seçerler. Ýntihap neticesi vilayetin hususi mütalaasý da ilave olunarak,



Vilayetten Diyanet Ýþleri Reisliði'ne bildirilir. Bu üç zattan birisi Reislik'çe tercih olunarak tayin ve
memuriyeti mahalline teblið olunur. Reislik, intihap edilenlerden hiçbirini münasip görmediði taktirde,
yeniden intihap yapýlmak üzere iade eder. Mahallinde Müftü intihabýna layýk kimse bulunmadýðý anlaþýldýðý
taktirde doðrudan doðruya Reislik makamýnca evsaf-ý lazimeye haiz müftü tayin ve izam olunur. Müftü
Müsevvitleri Müftülerin inhasý üzerine vilayetlerce tayin olunur. (Arslanpay, 1973: 14-15)

2800 sayýlý kanunda, Merkez Teþkilatý'nda "Reis muavinliði" kadrosu yoktu. Ayrýca taþra teþkilatý kadrolarý
arasýnda "vaizler" zikredilmemiþti. Diyanet Ýþleri Reisliði dýþýndaki merkez kadrolarýn da kimler tarafýndan
atanacaðý belirtilmemiþti. Bu eksiklikler 5 Temmuz 1939 yýlýnda çýkarýlan 3665 sayýlý kanunla giderildi.
Kanuna göre reis muavinliði kadrosu getirildi; merkez kadrolarýn "Diyanet Ýþleri Reisliði'nin intihabý
ve Baþvekilin inhasý ve Cumhurbaþkaný'nýn tasdiki ile tayin olunmasý" hükmü getirildi. (Arslanpay, 1973:
18)

Laiklik Kavramýnýn Anayasaya Giriþi

Diyanet Teþkilat Kanunu'nun çýkmasýndan iki yýl sonraysa "laik" nitelemesi Türkiye Cumhuriyeti
Anayasasý'nda yerini aldý. Malatya Mebusu Ýsmet Ýnönü ve 153 arkadaþýnýn teklifiyle baþlayan süreç
içindeki meclis görüþmelerinde hükümetin görüþünü Dahiliye Vekili (Ýçiþleri Bakaný) Þükrü Kaya þöyle
ifade etti:

".......bu memleket kâhinlerin ve gayri mesullerin vicdanlara amil olmasýndan ve Devlet ve Millet
iþlerini görmesinden çok zarar görmüþtür... Mademki tarihte deterministiz, mademki icraatta
pragmatik maddeciyiz, o halde kendi kanunlarýmýzý kendimiz yapmalýyýz... Eþhasýn vicdan
hürriyetlerine ve istedikleri dinlere intisabýna zerre kadar müdahalemiz yoktur. Herkesin vicdaný
hürdür. Bizim istediðimiz hürriyet, laiklikten maksadýmýz dinin memleket iþlerinde müessir ve
amil olmamasýný temin etmektir. Bizde laikçiliðin çerçevesi ve hududu budur... Biz diyoruz ki,
dinler vicdanlarda ve mabetlerde kalsýn, maddi hayat ve dünya iþlerine karýþmasýn. Karýþtýrmýyoruz,
karýþtýrmayacaðýz."

Söz konusu Anayasa deðiþikliði mecliste oy birliðiyle kabul edildi. (Tarhanlý, 1993: 19)

3. Çok Partili Dönemde Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
1 Kasým 1945 günü Cumhurbaþkaný Ýsmet Ýnönü Meclis açýþ konuþmasýnda; "Bizim tek eksiðimiz hükümet
partisinin karþýsýnda bir parti bulunmamasýdýr" (Ertunç, 2004: 347) dedi. Ýnönü'nün bu sözü karþýlýðýný
bulmakta gecikmedi. 1945 yýlýndan 1950 yýlýna kadar birçok yeni parti kuruldu. II. Dünya Savaþý'ndan
sonra Türkiye'de kurulan ilk muhalefet partisi Ýslami eðilimli bir parti olan "Milli Kalkýnma Partisi"ydi.
Bu parti, 1923'de Büyük Millet Meclisi içindeki II. Müdafa-i Hukuk Grubu kurucularýndan Hüseyin
Avni Ulaþ, gazeteci ve emekli general Cevat Rýfat Atilhan ve iþadamý Nuri Demirað tarafýndan 18 Temmuz
1945'de kuruldu. Parti açýkça laikliði reddetmemekle beraber, dine olan yükümlülüðünü programýnda
yarý açýk-yarý kapalý olarak ifade etti. Örneðin parti programýnda "Ýslam dünyasý birliði"nden  söz ediliyor,
"Teknoloji ve Ahlak Üniversitesi" gibi vaatlerde bulunuluyordu.

1945-1950 yýllarý arasýnda toplam 23 yeni parti kuruldu. Bunlarýn bir kýsmý kapatýldý, birçoðuysa yeterince
halk desteði elde edemedikleri için kendilerini feshettiler. Söz konusu 23 partinin en az dokuzunun
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programý dini bir motifle iþlenmiþti. (Sitembölükbaþý, 1993: 16-17)

Yeni kurulan partiler arasýnda Demokrat Parti diðerleri arasýnda farklýlýk arz ediyordu çünkü kurucularý
kamuoyunun tanýdýðý ve daha önce CHP'de politika yapmýþ kiþilerdi. 7 Ocak 1946 yýlýnda Celal Bayar,
Adnan Menderes, Fuad Köprülü ve Refik Koraltan tarafýndan kurulan DP ayný yýl Türkiye'de yapýlan
ilk çok partili seçimde 62 sandalye kazandý.

CHP'nin Yedinci Kurultayý ve Din Alanýnda Açýlýmlar

Prof. Þerif Mardin'e göre, "Yeni toplumsal düzende görülen eþitsizlikler ve adaletsizliðin belki de artarak
sürdürülmesinin, toplumda yükselen beklentilerin gerçekleþmemesinin bilinen tek ideolojiye, halk
tarafýndan geliþtirilen Ýslami yoruma dönmeyi hýzlandýrdý." Yine Prof. Mardin'e göre, Türkiye'de
1940'lardan sonra "Volk Ýslam'a dönüþ isteði belirdi". (Þerif Mardin, "Türk Siyasasýný Açýklayabilecek
Bir Anahtar: Merkez-Çevre Ýliþkileri", Türkiye'de Toplum ve Siyaset, Ýstanbul, Ýletiþim Yayýnlarý, 1990)
Çok partili hayata geçildikten sonra din olgusu CHP içinde de tartýþýlmaya baþladý. Ýlk üzerinde durulan
konu 24 Aralýk 1946'da Mecliste görüþülen "dini eðitim" oldu. Bu görüþmelerde hükümet üyelerinin
birçoðunun dini eðitim lehine görüþ bildirmesinin yaný sýra Bursa Milletvekili Muhittin Baha Pars ile
Ýstanbul Milletvekili Hamdullah Suphi Tanrýöver "komünizm tehlikesine karþý manevi direnci saðlamak"
üzere okullara din eðitimi konulmasýný istediler; ancak Baþbakan Recep Peker bu istemlere, "komünizm
denen bir içtimai zehirden bünyeyi korumak için onun yanýnda yavaþ yavaþ geniþleyecek bir þeriat hayatýnýn
ikamesi ihtimalini bir tedbir diye düþünmek baþka bir zehirle tedavi edileceðini zannetmekten ibarettir"
yanýtýný verecekti. (Tarhanlý, 1993: 23)

Her ne kadar Peker Ýslamiyet'i "panzehir" olarak görmese de yaklaþýk bir yýl sonra, 17 Kasým 1947'de
toplanan ve Aralýk ayý boyunca da devam eden CHP'nin Yedinci Kurultayý'na bir bakýma laiklik üzerine
tartýþmalar damgasýný vurdu. Kurultayda din ile ilgili olarak geliþtirilen öneriler ana hatlarýyla þunlardý:

1. Türk ve din büyüklerinin türbeleri ziyarete açýlmalý.
2. Haftada birer saatlik seçmeli din dersleri, velilerin yazýlý müracaatýyla öðrencilere verilmek
þartýyla ilk ve ortaokul müfredatýna dahil edilmeli.
3. CHP'nin din eðitimine önem verdiðini belirten bir madde parti programýna konulmalý.
4. Parti programýnda CHP'nin ilkokullarda seçmeli din derslerini baþlatacaðý ilan etmeli.
5. Milli Eðitim Bakanlýðý programýnda da seçmeli din derslerinin ilkokullarýn müfredatýna koyacaðýný
açýkça belirtmeli.
6. Din eðitimi veren yüksekokullar açýlmalý.
7. Ýmam Hatip okullarý yeniden açýlmalý. (Toprak, 1981: 79)

Kurultay sonunda partinin Ýslam dinine karþý militan politikayý terk etmesi kararlaþtýrýldý. (Ahmad, 1996:
40) Demokrat Partili Sadýk Aldoðan ise alaylý bir þekilde þunu soruyordu: "Yirmi beþ seneden beri masum
halka her türlü fenalýðý yapan Halk Partisi ve hükümetleri þimdi onlarýn kýrýlan kalplerini tamir etmek
için mekteplerde din derslerinin okunmasýný kabul ettiler... Ulan sen kimi aldatýyorsun? Artýk size kim
inanýr? (Hüseyin Cahit Yalçýn'ýn aktarmasý, "Þeriat Ýsteriz", Tanin, 3 Ekim 1947, Aktaran: Ahmad,
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1996: 40)

Kurultay'da önerilen konular izleyen tarihlerde birer birer hayata geçirildi. Bunlar sýrasýyla:
· 1947 yýlýnda Hacca gideceklere döviz tahsis edilmesi;.
· Þubat 1949'da ilkokul 4. ve 5. sýnýflara isteðe baðlý olarak din dersleri konulmasý;
· Yüksek düzeyde din adamý yetiþtirmek üzere Ankara Üniversitesi'ne baðlý olarak kurulan Ýlahiyat
   Fakültesi'nin kadrolarýnýn, çýkarýlan 5424 sayýlý ve 4 Haziran 1949 tarihli kanunla düzenlenmesi;
· 15 Ocak 1949'da 10 aylýk Ýmam Hatip Kurslarý açýlmasý;
· 1 Mart 1950'de çýkarýlan kanunla Türk büyüklerine ait türbeler ve sanat deðeri olan türbelerin
  yeniden ziyarete açýlmasý. (Tarhanlý, 1993: 24)

Tüm bu geliþmeleri 15 Ocak 1949'da Þemsettin Günaltay'ýn baþbakanlýða getirilmesi izledi. Günaltay,
Medrese eðitimi almýþ ve önemli Ýslami eserlere imza atmýþ bir profesördü. "Zulmetten Nur"a adlý eserine
yazdýðý övgüde Mehmet Akif Ersoy, Günaltay için; "Ýþte benim Þemseddinim o kahraman yüreklerden
biri; Ýþte benim Þemseddinimin þu telifi o feryatlarýn en müessiridir!" demiþti. (M. Þemseddin Günaltay,
Zulmetten Nur'a, Furkan Yayýnlarý, Ýstanbul, 1996: 14-17. Aktaran: Gün: 2001: 125) 

Þemseddin Günaltay, Cumhuriyetin ilk yýllarýnda Ýslamcý muhalif dergilerinden Sýrat-ý Müstakim ve
Sebilürreþad dergisinin yazarý iken Mustafa Kemal'in emriyle CHP Ýstanbul il örgütünü kurmakla
görevlendirildi, ardýndan partinin çeþitli kademelerinde görev yaparak baþbakanlýða kadar yükseldi. Bir
dönem kendisinin de yazýlar yazdýðý, etkili Ýslamcý muhalif dergisi Sebilürreþad'ýn baþyazarý Eþref Edip,
baþbakan olan Günaltay'a dergi sayfasýndan þöyle seslendi:

"...Allah sizi bu biçare, bu kalbi millete hürriyetler, saadetler getiren bir rehber, müþfik bir mürþit
kýlsýn. Hiç korkma. Býrak minarelerde 'Allahü Ekber' sesleri afaký inletsin. Vicdanýný köstekleyen
bütün baðlarý kýr, parçala. Hiç korkma, sen millete bu hürriyet ve saadeti verirsen bu asil millet
seni baþýnýn tacý yapar.
Er geç... Milletin dini üzerindeki bu baskýlar kalkacaktýr. Temenni ederim ki bu büyük zaferi Allah
size nasip etmiþ olsun. Çünkü senin bu milletin dinine, ilim, irfanýna çok hizmetin vardýr. Bu
mazhariyete sen layýksýn. Benim Þemseddinim diyen Akif'in ruhu bunu senden bekliyor. Baki bu
kubbede kalan hoþ bir sada imiþ." (Eþref Edip, "Günaltay'ýn Baþkanlýðý ve Akisleri", Sebillürreþad,
II/29, Ocak, 1949: 57)

Türk Ceza Kanunu'nun 163. Maddesi'nin Yeniden Düzenlenmesi

Edip Eþref'in bu sözlerine karþýn Günaltay hükümeti, Türk Ceza Yasasý'nýn 163. maddesini yeniden
düzenleyerek Türkiye'de din-devlet iliþkilerine ve Ýslamcý siyasete önemli sýnýrlamalar getirdi.
Dine dayalý devlet kurmaya yönelik propaganda yapmayý ve örgüt oluþturmayý suç olarak tanýmlayan 163.
maddenin görüþülmesi sýrasýnda Mecliste çok sert tartýþmalar yaþandý. Bazý muhalif milletvekilleri bu
düzenlemeyi "Ýslam'a tecavüz etmekle, laikliðe aykýrý olmakla, dinsizliði korumakla, komünist kokusu
taþýmakla, perde arkasýnda dinsizlik yapmakla" suçladýlar. (Tarhanlý, 1993: 25) 
Bazý milletvekillerinin itirazlarýna raðmen Demokrat Parti'nin 163. maddeye karþý çýktýðý söylenemezdi.
Müzakereler sýrasýnda DP adýna söz alan Fuat Köprülü'nün, partisinin bu kanunu tamamen desteklediðini,
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"komünizmin Müslüman memleketlere, özellikle mutaassýp çevrelere yeþil sarýk sararak girdiðini"
söylemesi Ýslami çevrelerde geniþ yanký buldu:

"Demek ki Demokrat Parti'de iktidara gelirse yapacaðý bundan ibarettir.  O halde dine karþý takip
edilecek siyasete Halk Partisi ile Demokrat Parti tamamýyla müþterektir, tam mutabakat ve ittifak
halindedir. Eðer millet Halk Partisi'nin dine karþý þimdiye kadar takip ettiði siyasetten memnun
ise, Demokrat Parti'de iktidara gelirse bunu aynen devam ettireceðinden mutmain olarak hiç
üzülmesin. Eðer memnun deðilse Demokrat Parti'den hiçbir þey beklemesin. O, þimdiden noktai
nazarýný tamamýyla açýða vurmuþtur, Ha Halk Partisi, ha Demokrat Parti, bu hususta ikisi de ayný
þeydir, ayný hamurdandýr" (Eþref Edip, "Dine Karþý Takip Edilecek Siyaset", Sebillürreþad, II/50.
Haziran 1949: 398. Aktaran, Gün, 2001: 204)

Her ne kadar Eþref Edip, CHP ve DP'nin ayný hamurdan olduðunu iddia etse de DP iktidarý döneminde
yapýlan bazý deðiþimler, bu partinin Ýslami kesimlerin kalbini kazanmasýna yetecekti. 

Yeni Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kanunu

CHP iktidarýnýn son günlerinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na iliþkin yeni bir düzenlemeye gitti. 29 Mart
1950 tarihinde yürürlüðe giren 5634 sayýlý kanun, 25 yýllýk Diyanet Ýþleri Reisliði deneyiminden de
yararlanýlarak hazýrlandýðý için, o ana kadar çýkarýlmýþ en kapsamlý yasal düzenleme oldu. Bu kanunun
getirdiði yenilikler þöyle sýralanabilir:

1- Diyanet Ýþleri Reisliði ismi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olarak deðiþtirildi; 
2- 1931 yýlýnda Vakýflar Umum Müdürlüðü'ne devredilmiþ olan camiler ve cami görevlileri tekrar

 Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlandý;
3- Merkezdeki bazý birimlerin isimleri deðiþtirilip yeni bazý yeni birimler (Hayrat Hademesi ve 

 Yayýn Müdürlükleri) açýldý;
4-Baþkanlýða 941 yeni kadro tahsis edildi;
5- Ýlk defa gezici vaizlik kurumu getirildi ve vaizler maaþlý olarak kadroya geçirildi; 
6- Köy ve kasabalarda kadrosuz olarak imamlýk yapma iþi de baþkanlýk ve müftülerin yazýlý iznine

  baðlandý. (Ýslam Ansiklopedisi, s. 457)

4.Demokrat Parti Döneminde Din-Devlet Ýliþkileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýð

14 Mayýs 1950 genel seçimleriyle 27 yýllýk CHP iktidarý fiilen sona erdi. Seçim sonuçlarýna göre, oylarýn
yüzde 53.59'unu alan Demokrat Parti mecliste 408 sandalye kazanýrken CHP 69 sandalyede kaldý.
Türkiye içine girdiði bu yeni dönemde din alanýnda da yeni "düzenlemeler"le tanýþacaktý. DP iktidarýnýn
en önemli icraatý ezan üzerindeki Arapça yasaðýnýn kaldýrýlmasý oldu. DP'nin 10 yýllýk iktidarý süresinde
"dini alana" iliþkin yaptýðý bazý önemli düzenlemeler þöyle sýralanabilir:

1. 16 Haziran 1950 tarihli ve 5665 sayýlý Kanunla Arapça ezan yasaðý kaldýrýldý;
2. Devlet radyosunda Kuran yayýnlarý baþlatýldý. Yayýnlar, 7 Temmuz 1950 tarihinden itibaren 
    ramazan ayýnda sabah ve akþam, her biri on dakika olmak üzere günde iki defa, diðer aylardaysa

 haftada bir defa Cuma sabahlarý yapýldý.
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3. Ekim 1950'de yapýlan deðiþiklikle din dersleri hâlâ isteðe baðlý olmakla birlikte programýn bir
 parçasý haline getirildi.

4. 13 Ekim 1951 tarihli ve 601 sayýlý Müdürler Komisyonu kararý ile 1951 yýlýnda 7 ilde 7 yýllýk 
 Ýmam Hatip Okullarý açýldý.

5. 13 Aðustos 1956 tarihli bir Ýcra Vekilleri Heyeti Kararnamesi gereðince, Maarif Vekaleti tarafýndan
 19 Eylül 1956 tarihinde ortaokullarýnda ilk iki senelik programýna din dersleri kondu.

6. 19 Kasým 1959 tarihinde Ýstanbul'da bir Yüksek Ýslam Enstitüsü açýldý.

Muhafazakâr kesimlerin gönlünü alan bu tür uygulamalarla birlikte, DP iktidarý laikliðe karþý olduðunu
düþündüðü faaliyetlere karþý sert ve katý önlemler almaktan da geri durmuyordu. Bu noktada þu olaylar
örnek gösterilebilir:

1. 22 Kasým 1952'de Vatan Gazetesi Baþyazarý Ahmet Emin Yalman'ýn Malatya'da saldýrýya
uðrayarak  kurþunla yaralanmasý üzerine yapýlan tahkikat sonucunda bu suikastýn aþýrý dinci
bir grup tarafýndan  düzenlediðinin anlaþýlmayla DP iktidarý bir dizi önlemi yürürlüðe koydu.
Baþbakan Adnan    Menderes "Memlekette vicdan hürriyetine tecavüz kimsenin haddi
deðildir... Malatya hadisesi  dini türlü maksatlara alet etmek isteyenlerin, hatta toplu
halde çalýþma kararýnda olduklarýný  göstermiþtir" diye konuþtu. (Zafer, 7 Aralýk 1952,
Aktaran Tarhanlý, 1993: 27)
2. DP Samsun Milletvekili Hasan Fehmi Ustaoðlu, Samsun'da yayýmlanan Büyük Cihad gazetesinin
 3 Ekim 1952 tarihli sayýsýnda çýkan, "Milletin Atatürk inkýlabýna medyun bulunduðu iddiasý asla
 doðru deðildir" baþlýðýný taþýyan yazýsýndan ötürü 9 Aralýk 1953 tarihinde DP'den ihraç edildi.

3. Nurculuk hareketi lideri Bediüzzaman Said Nursi hakkýnda 23 Aralýk 1952'de Samsun Aðýr
Ceza  Mahkemesi'nde dava açýldý.
4. Büyük Doðu'nun baþyazarý Necip Fazýl Kýsakürek Aralýk 1952'de dergisinde yayýnladýðý ve
toplu  basýn mahkemesi tarafýndan laikliðe aykýrý bulunan bir yazýsýndan ötürü 9 ay 12 günlük
mahkumiyete   çarptýrýldý.
5. Sebilürreþad'ýn baþyazarý Eþref Edip dergide yayýmlanan "Kara irtica, Sarý irtica, Kýzýl irtica"

baþlýklý makaleden dolayý 5 Mart 1953'de beþ ay hapse mahkum edildi. 
6. 23 Ocak 1953'de, sað muhafazakâr bir dernek olan Milliyetçiler Derneði kapatýldý. Derneðin

 baþkaný, DP Isparta Milletvekili Sait Bilgiç ve arkadaþý Tahsin Tola, Genel Ýdare Kurulu
tarafýndan  ihraç istemiyle haysiyet divanýný sevk edildi.

7. 7 Þubat 1953 tarihinde Ankara'da toplanan DP Ýstiþari Kongresi'nde Menderes bir konuþma 
yaparak, dinin dünya iþlerine ve siyasete karýþtýrýlmasýný önleyici bir kanunun gerekliliðine 
iþaret  etti. Nitekim böyle bir tasarý hazýrlanarak 24 Temmuz 1953 tarihinde, siyasi veya kiþisel
nüfuz veya çýkar saðlamak amacýyla dini veya dini hisleri yahut dince kutsal tanýtýlan þeyleri 
veya dini kitaplarý alet ederek her ne þekilde olursa olsun propaganda yapan veya telkinde 
bulunan kiþilerle, bu fiillere katýlan derneklere yönelik cezai yaptýrýmlarýn düzenlendiði 6187
sayýlý "Vicdan ve Toplanma Hürriyetinin Korunmasý Hakkýnda Kanun" çýkarýldý.

8. Ticani tarikatýnýn 1946'da baþlattýðý eylemlerin þiddetlenerek artmasý ve Atatürk heykellerinin
kýrýlmasý üzerine çýkarýlan 25 Temmuz 1951 tarihli ve 5816 sayýlý "Atatürk Aleyhine Ýþlenen 
Suçlar Hakkýnda Kanun" gereðince þeyhleri Kemal Pilavoðlu 15 yýl hapse mahkum edildi.

9. Nevþehir Milletvekili Münib Hayri Ürgüplü'nün Türk Ceza Kanunu'nun 175. maddesi
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deðiþtirilerek dinin kendisi ve peygambere iliþkin koruyucu hükümler konulmasý yolundaki yasa
teklifi Mecliste görüþüldükten sonra komisyona geri gönderildi ve bir daha ele alýnmadý.

10. Fahri Aðaoðlu'nun, Ýslam dininin resmi devlet dini olmasý için yaptýðý yasa teklifiyse mecliste
görüþülmedi. (Tarhanlý, 1993: 27-28)

Hikmet Özdemir Yeni Dergi'de yazdýðý "Türkiye Üzerine Aykýrý Tezler" baþlýklý yazýsýnda DP'nin
yukarýdaki uygulamalarýný þöyle deðerlendiriyor:

"1946'da çok partili politikaya geçiþle birlikte, laiklik konusunda baþlangýçta tespit edilen temel
stratejiden vazgeçilmeden, politika deðiþiklikleri diyebileceðimiz yumuþama sürecine girildi. Burada,
çok partili sistemin olmazsa olmaz seçim yarýþý da rol oynamýþtýr diyebiliriz. Partiler dine yönelik
resmi ve soðuk politikanýn yumuþatýlmasý için birbirleriyle yarýþmak gereðini duymuþlardýr. Öyle
ki 1950'de Demokrat Parti iktidara gelince ezaný yeniden Arapça okutmak için kanun teklifi
verdiðinde muhalefette bulunan CHP milletvekilleri olumlu oy kullanmýþlardýr....esas olarak
Cumhuriyetin ilk yirmi-yirmi beþ yýllýk uygulamasý terkedilmiþtir" (Yeni Dergi, sayý1, Þubat- Mart
1994: 18)

Prof. Þerif Mardin'e göreyse DP'nin Ýslamiyet'e yakýnlýðý, dini, seçim platformunda simgesel ve kültürel
aksesuar olarak kullanmaktan ibaretti. (Mardin, 1969: 203)

Demokrat Parti ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

Demokrat Parti döneminde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yapýsýnda ve mevzuatýnda fazla bir deðiþiklik olmadý.
5806 sayýlý ve 2 Temmuz 1951 tarihli "Dini Yayýnlar Döner Sermayesi Kanunu" kabul edildi. Bu kanunla,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bütçelerine (Dini Yayýnlar Döner Sermayesi) adý altýnda ödenek konulmasý
karara baðlandý. Bu kanunun ardýndan daha önce ücretsiz olarak daðýtýlan yayýnlar para karþýlýðý satýlmaya
baþlandý.

Bu tarihe kadar Diyanet Ýþleri Reisliði (1924-1950) yýllarý arasýnda otuz kitap bastýrmýþtý. Bunlar Elmalýlý
Muhammed Hamdi Yazýr'ýn 9 ciltlik Kuran-ý Kerim Tercüme ve Tefsiri (45 bin adet), 12 ciltlik Sahih-i
Buhari Muhtasarý Tecrid-i Sarih Tercümesi (60 bin adet) ve diðer dini konulardaki kitaplardý (247 bin
adet). (Arslanpay, 1973. s.33)
9 Ocak 1951 tarihinde Diyanet Ýþleri Baþkaný Ahmet Hamdi Akseki hayatýný kaybetti. Þerafettin Yaltkaya'nýn
ardýndan 1947'de devraldýðý görevi ancak 4 yýl yapabilen Akseki daha önce reis yardýmcýlýðý görevinde
de bulunmuþtu. Akseki, 1950 yýlýnda kaleme aldýðý "Dini Tedrisat ve Dini Müesseseler Hakkýnda"
baþlýðýný taþýyan raporda, Türkiye'nin bir "din buhraný" yaþadýðýný ileri sürmüþ ve bundan çýkmak için
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurumuna yönelik bazý düzenlemeler önermiþti. Konuyla ilgili tüm kurum ve
kurumlara gönderilen ve ses getiren raporda þu öneriler yer alýyordu:

1. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, kanunun kendisine tahmil eylediði vazifeyi hakkýyla görebilecek bir
hale getirilmeli ve bunun için de:
a. Baþkanlýk yeni baþtan iyi bir þekilde teþkilatlanmalý ve kendisine lazým gelen muhtariyet 
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verilmeli.
b. Vakýflar Umum Müdürlüðü bütün gelir kaynaklarý ve teþkilatý ile birlikte Diyanet Ýþleri 

Baþkanlýðý ile birleþtirilmeli.
c. Müftü, vaiz, imam, hatip, müezzin ve yüksek din adamlarý yetiþmesi için doðrudan doðruya

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlý müesseseler açýlmasýna müsaade edilmeli.
d. Ayrýca ilk ve ortaokullarda mecburi, lise ve yüksek tahsil müesseselerinde ihtiyari olarak

din dersleri, Ýslam felsefesi ve geniþçe Ýslam tarihi, Ýslam coðrafyasý okutulmalý.
e. ... Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý murakabesi altýnda hususi cemiyetler tarafýndan din ve Arapça

serbest lisan dershaneleri ve kurslarý açýlmasýna müsaade edilmelidir. (A. Hamdi Akseki,
"Din Tedrisatý ve Dini Müesseseler Hakkýnda Rapor", Ýslamiyat, Cilt 4, Sayý 1 Ocak-Mart
2001: 142)

Sonraki yýllara bakýldýðýnda okullara din dersleri konulmasý dýþýnda, Akseki'nin hiçbir önerisinin
benimsenmemiþ olduðunu görüyoruz.

5. 1960 Sonrasý Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

1961 Anayasasý ve 633 Sayýlý Teþkilat Kanunu

1961 Anayasasý ilk defa Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurumuna yer veren Anayasa oldu. Anayasa'nýn 154.
Maddesi, "Genel idare içinde yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý özel kanunda gösterilen görevleri yerine
getirir" demekteydi. Anayasa'da sözü edilen özel kanun 22 Haziran 1965 tarihinde kabul edildi. Böylelikle
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ilk kez kapsamlý bir kanuna sahip oldu. 633 sayýlý kanundan önce çýkan kanunlarýn
hiçbirinde merkez ve taþra teþkilatý görevleri belirtilmemiþ, bu görevler tüzük veya yönetmeliklerle
saðlanýlmýþtý. 633 sayýlý kanun, kuruluþun her biriminin ayrý ayrý görevlerinin nelerden ibaret olduðunu
belirlediði gibi, bu görevlere atanacaklarýn niteliklerini de sýrlamýþtýr.
Söz konusu yenilikler þunlardý:

1- Baþkan yardýmcýlýðý: Birisi ilmi diðeri de idari iþlere bakmak üzere ikiye ayrýlmýþtýr.
2- Din Ýþleri Yüksek Kurulu: Diyanet Ýþleri'nin en yüksek karar ve danýþma organý olarak (bir 

baþkan ve 10 üyeden oluþur) bir din iþleri yüksek kurulu oluþturuldu. Evvelki teþkilatta tayinle
getirilen üyelerin, bu kanunla seçimle ve Bakanlar Kurulu kararý ile getirileceði hususu öngörülmüþ
ve seçim birtakýmesaslara baðlanmýþtýr. Yasanýn 21. Maddesinin b fýkrasý kurul üyelerinin 
seçimini düzenliyordu:

b. Din Ýþleri Yüksek Kurulu üyeleri, aday tespit kurulunun gizli oy ve salt çoðunlukla,
açýk yerin üç katý olarak, seçecekleri adaylar arasýndan, Diyanet Ýþleri Baþkaný'nýn 
teklifi Baþbakanýn önerisi üzerine

Bakanlar Kurulu Kararý ile atanýr.

Ayný yasada kurulun görevleriyse 5. Madde'de tanýmlanmýþtý:

Madde 5: Din Ýþleri Yüksek Kurulu, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn en yüksek karar ve danýþma
organý olup, bir baþkan ile 10 üyeden oluþur.
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Kurulun görevleri þunlardýr:
a. Din Ýþleri ile ilgili konularda ilmi incelemeler ve araþtýrmalar yapmak.
b. Dini eserler telif ve tercüme etmek, Baþkanlýkça yayýmlanmasý istenen telif ve tercüme

eserlerin yayýmýna karar vermek, tetkiki istenen eserler hakkýnda mütalaa bildirmek
c. Din ile ilgili sorularýn cevaplarýný hazýrlamak
d. Hutbe ve vaazlarýn esaslarýný tespit etmek ve örnek metinler hazýrlamak.
e. Yurt içinde ve yurtdýþýndaki din ile ilgili yayýnlarý izlemek, gereðine karar vermek ve

karþý yayýmlarla bilimsel mücadele esaslarýný hazýrlamak.
f. Baþkanlýk teþkilatýnýn çalýþmalarý için lüzumlu tüzük, yönetmelik ve programlar gibi 

metinleri hazýrlamak, ilgili dairelerce hazýrlanmýþ olanlarý kabul etmek.
g. Baþkanlýkça havale edilen hususlarý tetkik etmek ve bunlar hakkýnda düþüncelerini 

bildirmek.
h. Din hususunda toplumu ve yurtdýþýndaki yurttaþlarýmýzý aydýnlatmak amacý ile ilgili 

çalýþmalarýn programlarýný tespit etmek.
i. Baþkanlýkça toplanacak Din Þurasýna sunulacak raporlarla Baþkanlýk görüþünü hazýrlamak.
j. Kuruluþa eleman yetiþtiren okullarýn meslek dersleri ile diðer okullardaki din derslerinin

kitap, müfredat ve programlarý hakkýnda rapor hazýrlamak ve gerektiðinde ilgililerle 
iþbirliði yapmak.

Kurulun çalýþmalarýný Kurul Baþkaný yürütür.
Diyanet Ýþleri Baþkaný, kurulun çalýþmalarýna katýldýðý hallerde kurula baþkanlýk eder.
Din Ýþleri Yüksek Kurulu'nun çalýþma usul ve esaslarý, toplantý ve karar yeter sayýlarý bir yönetmelikle
tespit edilir.

3. Olgunlaþtýrma Dairesi Baþkanlýðý: Kuruluþun çeþitli kademelerine yetkili elemanlar temin etmek
ve kurum içi ve dýþý eðitim faaliyetlerini organize etmekle görevlendirilen bu birim de 633 sayýlý 
yasanýn yenilikleri arasýnda yer alýyordu.
4. Yayýn iþleri: 5634 sayýlý kanunla kurulan Yayým Müdürlüðünün adý Derleme ve Yayým Müdürlüðü
oldu. Mushaflarý Ýnceleme Kurulu, Þer'i Siciller Arþivi, Belgeler Arþivi ve Kütüphaneler de bu 
müdürlüðe baðlanarak kadrosu ve çalýþma alaný geniþletildi.
5. Yeni birimler: Kanun bazý yeni birimler oluþturulmasýna da hükmetti. Bunlar: Teftiþ Kurulu 
Baþkanlýðý, Hukuk Müþavirliði, Personel Dairesi Baþkanlýðý, Donatým Müdürlüðü.
6. Köylere kadro: 633 sayýlý yasanýn bir diðer yeniliðiyse Bucak ve köylere kadro verilmesiydi. 
Kanundan önce köy imamlarý 442 sayýlý köy kanunun 83. maddesine göre müftünün aracýlýðýyla 
tayin oluyordu ve ücretleri köylüler tarafýndan veriliyordu.

Yeni Yasaya Eleþtiriler

1965 yýlýnda çýkarýlan bu kanunu Prof. Bahri Savcý Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi
Dergisi'nde "Diyanet Ýþleri Teþkilatý'nýn Geliþmeleri" baþlýklý yazýsýnda þöyle eleþtirmiþti:

"1965 Kanunu, açýk olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün Baþkanlýða koyduðu tali ve tabi ve ancak
'itikatlar' ve 'ibadetler' alanýnda yetkili bir idare cüzü olma yerinden dýþarýya çýkarmýþtýr. Ona
topluma, dinsel bir yön verme faaliyetlerinde bulunma yetkisi tanýmýþtýr. Milli ahlaki ve milli
kültürü bile din çerçevesinde inþa imkaný vermiþtir... Bu kanun Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýný genel
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idare içinde, gene tali ve tabi bir idare olarak tutma hususundaki Anayasa emrine þeklen uymuþtur.
Fakat Baþkanlýðý hem örgüt olarak dinsel bir yönetim uygulayabilecek ayarlarla donatmýþtýr, hem
de hayatýn ahlak, kültür ve toplum iþlerine dinci bir açý getirecek yetkilerle donatmýþtýr. Bu da
kanýmýzca genel idare içindeki din örgütünü ancak ibadet ve itikat iþleri için, zorunlu olarak tutan
ve bunun dýþýndaki beþeri iliþkiler alanýna taþýrmayan 'Atatürk Laikliðine' uymaz."(Cilt 20, Sayý
3, s. 101-102)

Ýþtar B. Tarhanlý'ya göre de 633 sayýlý yasa Diyanet Ýþleri kurumuyla iliþkili olarak, anayasal laik devlet
ilkesine indirilmiþ ilk ve açýk bir darbeydi:

"Bu düzenlemede Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn görevleri 'Ýslam dininin inançlarý, ibadet, ahlak
esaslarýyla iþleri yürütmek din konusunda toplumu aydýnlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek' olarak
belirlenmiþtir... Bu kuruma 'ahlak esaslarýyla ilgili iþleri yürütmek' gibi içeriði hukuken belirlenecek
bir iþlev yüklemek ancak devletin bir dini, ideoloji olarak benimsemiþ olduðu anlamýna gelir."
(Tarhanlý 1993: 159)

633 sayýlý kanunun ardýndan, uygulamada görülen aksaklýklarý gidermek ve yeni ihtiyaçlara cevap vermek
üzere, 1974 yýlýnda, bazý deðiþiklikler içeren yeni bir kanun tasarýsý hazýrlandý. Bu tasarý, 26 Nisan 1976
tarih ve 1982 sayýyla yasalaþtý. Ancak zamanýn Cumhurbaþkanýnýn baþvurusu üzerine, Anayasa Mahkemesinin
18 Þubat 1979 tarih ve 1979/25 ve 1979/46 sayýlý kararlarýyla, bu yasa biçim yönünden iptal edildi.
1982 sayýlý kanunla birlikte, 633 sayýlý kanunun deðiþtirilmiþ olan 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 15, 21, 22,
23 ve 24. maddeleri de iptal edilmiþ oldu. Anayasa Mahkemesi, iptal hükmünün, bir yýl sonra, yani,
11 Mayýs 1981 tarihinde yürürlüðe gireceðini belirtmiþ, yani yeni bir yasa hazýrlanmasý için bir yýl süre
vermiþti. Ama TBMM bu bir yýl zarfýnda yeni bir kanun çýkarmadý. Öyle ki bugün dahi, Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý hâlâ 1965 yýlýnda yapýlan ve 13 maddesi iptal edilmiþ bir yasayla yönetilmektedir.
Ýþtar B. Tarhanlý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile ilgili olarak hazýrladýðý doktora tezinde kurumun herhangi
bir yasal dayanaktan yoksun olduðunu öne sürerek ciddi bir hukuki tartýþma baþlattý:

"Öðretide, bir kanunun iptalinin, bizim hukuk sistemimizde, onun ortadan kaldýrdýðý ya da deðiþtirdiði
kanunun ya da bir hükmünün tekrar kendiliðinden yürürlüðe girmesi sonucunu yaratmadýðý kabul
edilmektedir. (Ü. Azrak, "Anayasa Mahkemesi Ýptal Kararýnýn Geriye Yürümezliði" Anayasa
Yargýsý, Ankara 1984: 164. Farklý görüþ için; Türk Anayasa Hukuku'nda Kanun Hükmünde
Kararnameler, Ýstanbul 1985: 424. Aktaran, Tarhanlý, 1993: 68) Konu, görüldüðü üzere henüz tam
anlamýyla tatmin edici bir çözüme ulaþýlmamýþ olmakla birlikte, kanýmca, 633 sayýlý Kanunun 1982
sayýlý Kanunla deðiþtirilmiþ hükümlerinin iptal hükmünün yürürlüðe girmesiyle yeniden yürürlülük
kazanacaðý kabul edilemez. (Tarhanlý buraya koyduðu dipnotta, yürütmenin 22 Ocak 1992 tarihli
Din Ýþleri Yüksek Kurulu atamasýný örnek göstererek; yürütmenin Kanunun yeniden yürürlülük
kazanacaðý kanýsýnda olduðunu ortaya koyduðunu belirtmektedir) Dolayýsýyla, halihazýr durumuyla
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, özellikle örgüt ve görevler bakýmýndan yasal dayanaktan yoksun bir
kurum olma niteliðindedir." (Tarhanlý, 1993: 68)
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Kamil Kaya ise, "Anayasa Mahkemesi'nce iptal edilen 1982 sayýlý kanun, 633 sayýlý Teþkilat Kanunu'nun
bütün maddeleri deðil, sadece bazý maddelerinde deðiþiklik yapan bir kanundur" diyerek, eski kanunun
deðiþikliðe uðramayan maddelerinin halen yürürlükte olduðunu savunmaktadýr. (Kaya, 1994: 108)
Sonuçta Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bugüne kadar (Þubat 2005) tüzük, yönetmelik ve yönergelerle idare
edildi. Yayýmlanan ve çýkarýlan tüzük, yönetmelik ve yönergelerle kurum içinde yeni daireler açýldý,
atamalar yapýldý.

1960'dan Günümüze Diyanet Ýþleri  Baþkanlýðý

19 Nisan 1967'de ilk defa bir Cumhurbaþkaný, Cevdet Sunay Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýný ziyaret etti.
Sunay'ýn baþlattýðý geleneði Fahri Korutürk de devam ettirdi. Korutürk, ilki 31 Mayýs 1976, diðeri de 5
Haziran 1979'da olmak üzere iki kez Diyanet'i ziyaret etti. Kurumu ziyaret eden ilk Baþbakan ise Bülent
Ecevit oldu. Ecevit, 1 Eylül 1978'de dönemin Diyanet Ýþleri Baþkaný Tayyar Altýkulaç'ý makamýnda
ziyaret etti. 29 Ocak 1980'de bu kez baþbakan Süleyman Demirel, Baþkan Altýkulaç'ý ziyaret etti ve
Mevlit Kandili'ni kutladý. 1980 sonrasýndaysa Cumhurbaþkaný ve Baþbakanlarýn ziyaretleri eskiye göre
fazlalaþtý. (Bulut, 1997: 119)
1979 yýlýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na baðlý olarak Hac Dairesi kuruldu. 1982 Anayasasý, Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý'na "Yürütme" bölümü içinde yer verdi. Anayasa'nýn 136. Maddesi, 1961 Anayasasý'ndakilere
ek olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na bu kez "milletçe dayanýþma ve bütünleþme" görevini de yükledi:

"Genel idare içinde yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, laiklik ilkesi doðrultusunda, bütün siyasi
görüþ ve düþüncelerin dýþýnda kalarak ve milletçe dayanýþma ve bütünleþmeyi amaç edinerek özel
kanunda gösterilen görevleri yerine getirir."

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn þu andaki organik ve fonksiyonel yapýsý, 18 Temmuz 1984 tarih ve 190
sayýlý kanun hükmünde kararname eki kadro cetveline ve 3046 sayýlý Bakanlýklarýn Kuruluþ ve Görevleri
Hakkýnda Kanun'a göre düzenlenmiþ bulunmaktadýr.
 633 Sayýlý Kanun ve etrafýndaki tartýþmalar dýþýnda 1960 yýlýndan bu yana Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn
 statüsüne iliþkin ciddi geliþmeler olmadý. Ancak söz konusu yasanýn  çýktýðý dönemdeki teþkilat yapýlanmasý
ve personel sayýsý bakýmýndan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn ciddi bir geliþme gösterdiði ortadadýr.

Aþaðýdaki iki tabloda bu durum net olarak görülebilir.

1
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Baþkan
Baþkan Yrd.(2)

Din Ýþleri
Yüksek
Kurulý

Baþkanlýðý

Teftiþ Kurulu
Baþkanlýðý Hukuk Müþavirliði

Daire Tabipliði

Donatým Müdürlüðü

Sivil Savunma Uzmanlýðý

Personel Dairesi Baþkanlýðý

Özlük Ýþleri Müdürlüðü

Evrak ve Ýdari Ýþler Müdür.

Olgunlaþtýrma Daire Baþkanlýðý

Olgunlaþtýrma Müdürlüðü

Derleme ve Yayým Müdürlüðü

Mushaflarý Ýnceleme Kurulu Bþk.

Dini Yayýnlar Döner Ser. Sayman

Ýl Müftülüðü
(67)

Ýlçe Müftülüðü
(571)
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Baþkan

Baþkan Yrd(5)

Din Ýþleri Yüksek

Kurulu Baþkanlýðý

Mushaflarý
Ýnceleme Kurulu

Baþkanlýðý

Teftiþ Kurulu
Baþkanlýðý

Hukuk
Müþavirliði

APK Dairesi Bþk.

Yönetim
Geliþtirme Þube

Ýstatistik Þube M.
Plan ve Bütçe
Þube Md.

Din Hizmetleri

Dairesi Baþkanlýðý

Din Eðitimi

Dairesi Baþkanlýðý

Hac Dairesi

Baþkanlýðý

Dini Yayýnlar

Dairesi Baþkanlýðý

Dýþ Ýliþkiler
Dairesi

Baþkanlýðý

Derleme ve Yayýn

Þube Müdürlüðü

Dýþ Ýliþkiler Þube

Müdürlüðü

Süreli Yayýnlar

Þube Müdürlüðü

Yurtdýþý Din
Hizmetleri Yayýn

Müdürlüðü

Kütüphane Þube

Müdürlüðü

Yurtdýþý Din
Eðitimi Þube
Müdürlüðü

Ýdari ve Mali Ýþler

Dairesi Baþkanlýðý

Döner Sermaye
Ýþletme

Müdürlüðü

Ýrþad Hizmetleri

Þube Müdürlüðü

Din Eðitimi Þube

Müdürlüðü

Hac Ýþleri Þube

Müdürlüðü

Din Hizmetleri

Þube Müdürlüðü

Hizmetiçi Eðitimi

Þube Müdürlüðü

Ümre Ýþleri Þube

Müdürlüðü

Vakit Hesaplama

Þube Müdürlüðü

Program
Geliþtirme Þube

Müdürlüðü

Hac Eðitimi ve
Rehberlik Þube

Müdürlüðü

Personel Dairesi

Baþkanlýðý

Atama-1 Þube

Müdürlüðü

Sicil Þube

Müdürlüðü

Ýdari ve Sosyal
Ýþler Þube
Müdürlüðü

Genel Evrak ve
Arþiv Þube
Müdürlüðü

Atama-1 Þube

Müdürlüðü

Tahsis Þube

Müdürlüðü

Kadro Þube

Müdürlüðü

Disiplin ve
Deðerlendirme

Þube Müdürlüðü

Bilgi Ýþlem
Merkezi

Müdürlüðü

Mali Ýþler Þube

Müdürlüðü

Daire

Mühendisliði

Protokol Basýn ve
Halkla Ýliþkiler
Müdürlüðü

Malzeme Þube

Müdürlüðü
Daire Tabipliði

Savunma

Uzmanlýðý

Ýl Müftülüðü
Eðitim Merkezi

Müdürlüðü

Din Hizmetleri

Müþavirliði (16)

Ýlçe Müftülüðü Ataþelik (22)

Taþra Teþkilatý Yurtdýþý Teþkilatý

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

Teþkilat Þemasý (2004)



II. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI'NIN TEÞKÝLAT YAPISI,  GÖREVLERÝ VE HÝZMETLERÝ

Teþkilat Yapýsý

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Teþkilatý merkez, taþra ve yurtdýþý teþkilatý olmak üzere üç ana bölümden oluþur.
Merkez teþkilatý, baþkanlýk makamýnýn yaný sýra ana hizmet birimleri, danýþma ve denetim birimleriyle
yardýmcý birimleri içermektedir.

Ana Hizmet Birimleri:

1. Din Ýþleri Yüksek Kurulu: Baþkanlýðýn en yüksek karar ve danýþma organýdýr. Kurul baþkaný, baþkan
vekili, on dört üye ve çeþitli uzmanlardan oluþur. Baþkanlýðýn ana hizmet politikasýný tespit eder, dini
sorularý cevaplandýrýr, dini konularda inceleme ve araþtýrma yapar, baþkanlýkça yayýmlanacak yazýlý, sesli
ve görüntülü yayýnlarýn neþrine karar verir. Bu kurul, 22 Haziran 1965 tarih ve 633 sayýlý Diyanet Ýþleri
Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun ile oluþturuldu. Üyeleri seçimle belirlenen kurul üyeleri bakanlar
kurulu kararýyla tayin ediliyor.
2. Mushaflarý Ýnceleme Kurulu: Çeþitli kiþi ve kurullarca bastýrýlacak olan mushaflarý (Kuran-ý Kerimleri)
inceleyerek hatasýz basýmlarýný saðlar.
3. Din Hizmetleri Dairesi: Ýrþad hizmetleri, din hizmetleri ve namaz vakitleri hesaplama þube
müdürlüklerinden oluþan bu daire, toplumu din konusunda aydýnlatmakla ilgili hizmetleri yürütür. Dini
günleri ve namaz vakitlerini belirler. Gerektiðinde kýble tespitleri yapar.
4. Din Eðitimi Dairesi: Kuran kurslarýnýn ve eðitim merkezlerinin açýlýþ, eðitim, öðretim, denetim ve
yönetimiyle ilgili iþleri yürütür. Din eðitimi (Kuran kurslarý), Hizmet içi Eðitim ve Program geliþtirme
þube müdürlüklerinden oluþur.
5. Hac Dairesi: Hac iþleri, umre iþleri ve Hac eðitimi ve Rehberlik þube müdürlüklerinden oluþur. Hacca
ve umreye gideceklerin bu seyahatlerle ilgili her türlü muamelelerini planlar ve yürütür.
6. Dini Yayýnlar Dairesi: Derleme ve yayýn, süreli yayýnlar ve kütüphane þube müdürlüklerinden meydana
gelen bu daire, baþkanlýðýn yazýlý, sesli ve görüntülü yayým iþlerini yürütür. Ayrýca dini yayýnlarý derler
ve baþkanlýk kütüphanesini yürütür.
7. Dýþ Ýliþkiler Dairesi: Dýþ iliþkiler, yurtdýþý din hizmetleri ve yurtdýþý din eðitimi þube müdürlüklerinden
oluþur. Baþkanlýðýn yurtdýþý temaslarýný ve yurtdýþýndaki vatandaþ ve soydaþlara götürülecek din hizmetiyle
ilgili iþleri yürütür. Baþkanlýk hizmetleri konusunda inceleme ve temasta bulunmak üzere ülkemize gelen
yabancý kiþi ve heyetlere rehberlik eder.

Danýþma ve Denetim Birimleri:

Teftiþ Kurulu
Hukuk Müþavirliði
Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon Dairesi

Yardýmcý Birimler:
1. Personel Dairesi
2. Ýdari ve Mali Ýþler Dairesi
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3. Döner Sermeye Ýþletme Müdürlüðü
4. Bilgi Ýþlem Merkezi Müdürlüðü
5. Protokol Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürlüðü
6. Savunma Uzmanlýðý

Taþra Teþkilatý:

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý taþra teþkilatý Ýl, Ýlçe Müftülükleri ve Eðitim Merkezlerinden oluþur. Müftülükler
illerde il müftülüðü, ilçelerde ilçe müftülüðü olarak teþkilatlanmýþtýr. Bunlar bölgelerinde Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðýný temsil ederler. Ýl müftüleri doðrudan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna, ilçe müftülükleriyse il
müftülüklerine baðlýdýr. Ýl ve ilçe müftülükleri bölgelerindeki din hizmetlerini, dini müesseseleri yönetir
ve din görevlilerinin hizmetlerini düzenleyip kontrol eder. Eðitim merkezleriyse, Baþkanlýðýn her
kademedeki personelinin mesleki ve kültürel konularda dana iyi bir seviyeye getirilmesi amacýyla hizmet
öncesi ve hizmet içi eðitimlerinin, Baþkanlýkça yapýlan plan ve program dahilinde saðlandýðý hizmet
birimleridir. Eðitim merkezi müdürlükleri, Antalya, Bolu, Elazýð, Kastamonu, Konya, Ýstanbul, Manisa,
Trabzon ve Erzurum illerinde bulunmaktadýr.

Yurtdýþý Teþkilatý

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde 13 Aðustos 1984 tarihinde 3860 sayýlý Kararname ile "Dýþ Ýliþkiler
Dairesi" kuruldu. Bu tarihin ardýndan çeþitli ülkelerde bu daireye baðlý Din Hizmetleri Müþavirlikleri
ve Din Hizmetleri Ataþelikleri tesis edildi. Resmi olarak kuruluþ tarihi 1984 yýlý olsa da Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý yurtdýþýndaki Türk vatandaþlarýna hizmet götürmeye 1971 yýlýnda baþladý. Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý yurtdýþýna yönelik iki farklý faaliyet alaný tanýmlýyor. Bunlar:

1. Misyon
2. Hizmet

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bu iki baþlýk altýnda toplanan faaliyetleri, Türkiye Büyükelçilikleri nezdinde
Din Hizmetleri Müþavirlikleri, Baþkonsolosluklar nezdinde ise Din Hizmetleri Ataþelikleri teþkilatlarý
aracýlýðýyla yürütüyor. 2004 yýlý itibariyle Din Hizmetleri Müþavirlikleri bulunan ülkeler: Almanya,
Amerika Birleþik Devletleri, Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, Ýsveç, Ýsviçre, Ýngiltere,
Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan, Kýrgýzistan, Özbekistan, Türkmenistan, Makedonya ve
Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti.

Din Hizmetleri Ataþelikleri bulunan yerlerse: Almanya (Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg,
Hannover, Köln, Karlsruhe, Münih, Nürnberg, Stuttgart, Münster, Mainz), Avustralya (Sydney, Melburn),
Hollanda (Deventer), Fransa (Lyon), Amerika Birleþik Devletleri (New York), Suudi Arabistan (Cidde),
Nahcivan, Romanya (Köstence).

Bunlar dýþýnda Müþavirlik ve Ataþelik birimleri olmayan (Kanada, Norveç, Litvanya, Ukrayna, Moðolistan
ve Gürcistan) çeþitli ülkelerde de geçici din görevlileri bulunuyor.
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Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Görevleri ve Hizmetleri

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yerine getirdiði görev ve fonksiyonlar beþ baþlýk altýnda toplamak mümkün:

1. Ýbadet ile ilgili hizmetler
2. Dini konularda toplumu aydýnlatma ile ilgili hizmetler
3. Din Eðitimi ile ilgili hizmetler
4. Yurtdýþý ile ilgili hizmetler
5. Vakýf ile ilgili hizmetler

1. Ýbadet Ýle Ýlgili Hizmetler:

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn ibadet ile ilgili hizmetlerini iki baþlýkta toplayabiliriz:

· Ýbadet yerlerinin yönetilmesi
· Hac ve Umre organizasyonlarý

a.Ýbadet Yerlerinin Yönetilmesi

Ýbadet yerlerinin yönetilmesine yönelik hizmetler Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kuruluþundan bu yana
baþlýca görev alaný oldu. Bu konuya iliþkin ilk yasal düzenleme 633 sayýlý kanunla getirildi. Kanunun
35. maddesi; "Özel veya tüzel kiþiler tarafýndan yaptýrýlan ve idare edilen cami ve mescit görevlilerini,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý lüzum gördüðü takdirde kadrosuna alma yetkisine haizdir" þeklindeydi. 1
Aðustos 1998 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren 4379 sayýlý kanunla ise Türkiye
genelinde bulunan tüm cami ve mescitlerin yönetimi tamamen Diyanet'e býrakýldý: Ýlgili yasa maddesi
þu þekildedir:

"Cami ve mescitler Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn izni ile ibadete açýlýr ve Baþkanlýkça yönetilir. Hakiki
ve hükmi þahýslar tarafýndan yapýldýðý halde izinli veya izinsiz olarak ibadete açýlmýþ bulunan cami ve
mescitlerin yönetimi üç ay içinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na devredilir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca
buralara imkanlar nispetinde kadro tahsis edilir. Kadro tahsis edilinceye kadar buralarda görev yapanlarýn
mesleki ehliyetleri ile ilgili esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir."

Türkiye'deki toplam cami sayýsý 1 Ocak 2004 itibariyle 76 bin 445'dir. Bu camilerin tümü 4379 sayýlý
kanuna göre Diyanet tarafýndan yönetilmek zorunda. Ancak bu camilerin tümünde Diyanet görevlileri
bulunmuyor. Sebebiyse kadro yetersizliði.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personel Dairesi Baþkanlýðý'nýn verilerine (2005 Ocak) göre Türkiye'deki cami
ve kadro sayýsý þu þekildedir:

Türkiye'deki mevcut Cami Sayýsý : 76.445
Kadrolu Cami Sayýsý : 64.951
Kadrosuz Cami Sayýsý :   9.825
Görevlisi Olmayan Cami Sayýsý :23.542
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Yukarýdaki veriler bize Türkiye'deki camilerin yüzde 30.8'inde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn bir görevlisinin
bulunmadýðýný göstermektedir. Peki, bu camiler kapalý mý? Bu sorunun yanýtýný Diyanet Ýþleri Baþkaný
Prof. Ali Bardakoðlu þu þekilde veriyor:

 "Birçok camide din görevlisi göndermediðimiz vakit, insanlar o caminin kapýsýna kilit vurmuyorlar.
Camiyi açýyorlar, kendilerine göre, yoldan geçen kýlýk-kýyafeti hocaya benzeyen birini buluyorlar, mihraba
geçiriyorlar, 'hocam bize dini öðret' diyorlar ve o insanlara din anlatýyor. Ne anlattýðýný, bir Allah biliyor,
bir cemaat biliyor ve siz beþ, altý yýl sonra oraya gittiðinizde çok farklý bir anlayýþla, farklý bir oluþumla
karþý karþýya kalabiliyorsunuz. Sorunlarla boðuþuyoruz" (Kanal 7, Ýskele Sancak Programý, 16 Ocak
2004)

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na tahsisili kadrolardan en fazla boþluk Ýmam-Hatip kadrosundadýr. Aþaðýda
Ocak 2005 itibariyle Diyanete tahsis edilen kadro ve boþ kadro sayýsý yer almaktadýr:

Aþaðýdaki iki tabloda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý personelinin 1993 ve 2003 yýllarý eðitim durumlarý
görülüyor. Ýki tablo karþýlaþtýrýldýðýnda on yýl içinde ilkokul mezunu çalýþan sayýsýnda yüzde 13'lerden
yüzde 1'lere bir düþtüðü görülüyor. Ancak dört yýllýk fakülte mezunu oranýndaki artýþ on yýlda yüzde
2.5'ler civarýnda. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý personelinin eðitim seviyesini yükseltmek amacýyla yoðun
bir çaba içerisinde. Bu amaçla Anadolu Üniversitesi Açýköðretim Fakültesi'nde açýlan Ýlahiyat Önlisans
programýna Diyanet personelinin yoðun bir ilgisi var. Ocak 2005 itibariyle Diyanet personelinin devam
ettiði akademik programlarýn listesi aþaðýdaki tablolarda gösterilmiþtir.

Kadro Adý Tahsisli Kadro Dolu Kadro Boþ Kadro
Ýmam - Hatip 63717 50000 13717
Müezzin-Kayyým 10546 9569 977
Kuran Kursu Öðreticiliði 4527 3544 983
Kaynak: DÝB Personel Dairesi Baþkanlýðý

Yüksek Okulun Adý Devam Eden Mezun Olan
Ýlahiyat Önlisans 29808 2463
Ýlahiyat Meslek Yüksek Okulu 798
Diðer Yüksek Okullar 2511 4919
Toplam 32319 8180
Kaynak: DÝB Personal Daire Baþkanlýðý (Ocak 2005)

Lisans Üstü Toplam
Ýhtisas Kadýn Erkek

Yapan Devam Eden Yapan Devam Eden
Yüksek Lisans 1 8 253 248 510
Doktora 1 3 52 54 110
Doçent 10 3 13
Profesör 1 4 5
Toplam 3 11 319 305 638

Kaynak: DÝB Personel Daire Baþkanlýðý (Ocak 2005)

Cinsiyet
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Öðrenim Durumu Yüzde

Ýlkokul 1,71

Ortaokul ve Dengi Okul 3,5

Lise ve Dengi Okul 1,49

Ýmam Hatip Lisesi 55,1

Ýlahiyat Meslek Yüksek Okulu 3

2 Yýllýk Yüksek Öðrenim 23,49

3 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,18

4 Yýllýk Yüksek Öðrenim 5,93

5 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,06

6 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,03

Ýlahiyat Fakültesi, YÝE 5,51

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personel Eðitim Durumu (1 Eylül 2003 itibariyle)

Kaynak: DÝE, APK Daire Bþk.

Öðrenim Durumu Yüzde

Ýlkokul 13,64

Ortaokul ve Dengi Okul 8,49

Lise ve Dengi Okul 1,19

Ýmam Hatip Lisesi 67,76

Ýlahiyat Meslek Yüksek Okulu 0,23

2 Yýllýk Yüksek Öðrenim 1,67

3 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,3

4 Yýllýk Yüksek Öðrenim 2,46

5 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,03

6 Yýllýk Yüksek Öðrenim 0,07

Ýlahiyat Fakültesi, YÝE 4,16

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personel Eðitim Durumu (1993)

Kaynak: DÝE, APK Daire Bþk
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Cami Hayatý

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kayýtlarýna göre Türkiye'de toplam 76 bin 445 cami var. Diyanet 1996 yýlýnda
ülke genelinde 64 bin 663 camiye, hangi vakitlerde kaç kiþinin ibadet için gittiðini saptamak amacýyla
bir çalýþma yaptýrdý. Sonuçta ortaya çýkan "Türkiye Geneli Cami Cemaati Araþtýrmasý" baþlýklý raporda,
camilere devam eden kiþilerin sayýsý, 12 yaþ üstü Türkiye nüfusuna oranlandý ve aþaðýdaki bulgulara
ulaþýldý:

Cemaatin Toplam Nüfus ve Namaz Vakitlerine Göre Daðýlýmý

Vakitler Toplam %

Öðle Namazý 2 181 906 9.3
Yatsý Namazý 2 013 066 8,6
Cuma Namazý 9 266 775 39,5

Cuma Namazý Kýlan Cemaatin Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý

Yaþ Gruplarý Toplam %

12 20 1 403 345 15.1
21-30 1 542 874 16,6
31-40 1 715 722 18,5
41-50 1 786 413 19,3
51-60 1 654 780 17,9

Yýllar

1971

1973

1981

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Cami Sayýsý

42744

45152

47645

54667

57060

59460

61532

62947

64675

66000

66674

68202

Yýllara Göre Cami Sayýsý

Kaynak: DÝB APK Ýstatistikleri

Yýllar

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Cami Sayýsý

68675

69523

70213

71293

72418

73772

74356

75002

75369

75941

76445
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61 üstü 1 163 641 12,6
Toplam 9 266 775 100,0

Öðle Namazý Kýlan Cemaatin Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý

Yaþ Gruplarý Toplam %

12-20 300 061  13,8
21-30 309 528 14,2
31-40 373 632 17,1
41-50 428 124 19,6
51-60 445 917 20,4
61 üstü 324 644 14,9
Toplam 2 181 906 100,0

Yatsý Namazý Kýlan Cemaatin Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý

Yaþ Gruplarý Toplam %

12 -20 259 445  12,9
21-30 290 205 14,4
31-40 344 128 17,1
41-50 394 366 19,6
51-60 419 102 20,8
61 üstü 305 820 15,2
Toplam 2 013 066 100,0

Yýllar
1970
1973
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1991
1992

Personel Sayýsý
25 236
30 970
43 197
44 369
46 665
49 784
22 380
61 929
65 361
70 099
74 930
74 789
76 232

Yýllara Göre Diyanet Personel Sayýsý

Kaynak: DÝB APK Ýstatistikleri

Yýllar
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Personel Sayýsý
75 090
74 772
75 043
76 087
81 492
79 685
77 795
75 433
76 037
74 368
74 108
74 114
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Din Görevlileri

Diyanet Ýþleri personelinin 71 bin 348'i taþrada bulunuyor. Az bir kýsmý müftülüklerde idari görevlerde
olan personelin çoðunluðu camilerde çalýþýyor. Bu bölümde çoðunluðu cami görevlileri ile yapýlmýþ bazý
araþtýrmalarýn sonuçlarýndan yaralanacaðýz. Bu araþtýrmalarýn bir kýsmý Diyanet tarafýndan yapýlmýþ ya
da yaptýrýlmýþ; geri kalanlar ise Türkiye'deki farklý üniversitelerde hazýrlanan doktora tezleri.

Personel Sayýsý
Merkez 951
Taþra 73 129
Yurtdýþý 34

Toplam 74.114

Kadro Sayýsý
Merkez 1 264
Taþra 87 256
Yurtdýþý 49

Toplam 88 569

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kadro ve Personel Sayýsý (1 Ocak 2004 itibariyle)

Kaynak: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitimistatistik.asp

Tabanla iliþki durumu
Ýyi
Kýsmen iyi
Ýyi deðil
Cevap yok
Baþka
Toplam

Sayý
55
19
58
15
3

150

Yüzde
36,6
12,7
38,6
10,1

2
100

Din Görevlilerinin, Teþkilatýn Tabanýyla Ýliþkilerini Deðerlendirmeleri

Kaynak: Yýldýz, 1999 s. 312

Evet
Hayýr
Cevap yok
Toplam

Sayý
25
124
1

150

Yüzde
16,6
82,7
0,7
100

Din Görevlilerinin Sorulan Fýkýhla Ýlgili Sorulara Cevap Verme Durumu

Kaynak: Yýldýz, 1999 s.294

Fýkýhla ilgili sorulara cevap verme durumu

Sayý
8

53
39
68

13
6
4

Yüzde
5,3

35,3
26

45,3

8,6
4

2,6

Din görevlilerinin Dinsel Cemaatlerin Toplumdaki Ýþlevleriyle Ýlgili Görüþleri

Dinsel cemaatlerin iþlevi
Herhangi bir hizmetleri yoktur
Kiþilerin bir grup veya toplulukla
bütünleþmelerini saðlýyorlar
Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlýyorlar
Dinin daha iyi anlaþýlmasýný saðlýyorlar
Psikolojik olarak insanlarýn daha güvenli bir
yaþam sürmesini saðlýyorlar
Cevap yok
Baþka

Not: Birden fazla seçenekle cevap verilmiþtir Kaynak: Yýldýz, 1999 s. 352
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Sayý
46
22

49

50
10
4

Din Görevlilerinin Dinsel Cemaatlerin Doðuþunu Ýzah Ediþ Tarzýna Göre Daðýlýmý

Dinsel cemaatlerin deðerlendirilme tarzý
Diyanet’in din hizmetlerinin yetersiz kalmasýyla
Toplumda demokratik bir ortamýn oluþmasýyla
Ýnsanlarýn bir kimlik bunalýmý yaþamalarýnýn
sonucu, belli bir grup içine girme istekleriyle
Genel olarak dünya çapýnda dine karþý bir
eðilim olmasýyla
Cevap yok
Baþka

Not: Birden fazla seçenekle cevap verilmiþtir
Kaynak: Yýldýz, 1999 s. 349

Yüzde
30,6
14,6

32,6

33,3
6,6
2,6

Sayý
25
100
24
1

150

Yüzde
16,7
66,7
16
0,6
100

Halkýn Dinsel Ýhtiyaçlarýnýn Karþýlamasý Durumu

Kaynak: Yýldýz,1999 s.208

Dinsel ihtiyaçlarýn karþýlanmasý durumu
Evet
Kýsmen
Hayýr
Cevap yok
Toplam

Sayý
46
29
17
52
1
5

150

Yüzde
30,7
19,3
11,3
34,7
0,7
3,3
100

Din Görevlilerinin Meslektaþlarýný Deðerlendirme Biçimlerine Göre Daðýlýmý

Kategoriler
Ahlak ve bilgi yönünden yeterli
Ahlaken yeterli, ancak, bilgi olarak yetersiz
Bilgi olarak yeterli, ancak ahlaken eksikliði olan
Bilgi ve ahlaksal olarak birçok eksikliði olan
Cevap Yok
Baþka
Toplam

Kaynak: Yýldýz,1999 s. 242

Sayý
45
41
16
14
26
8

150

Yüzde
30

27,3
10,7
9,3
17,3
5,4
100

Din ve Siyaset ile ilgili görüþler
Din ve siyaset bir bütündür, ayrýlamaz
Siyaset, din için yapýlmalý
Din, siyasete alet edilmemeli
Din-siyaset ayrýdýr
Cevap yok
Baþka
Toplam

Din Görevlilerinin Din-Siyaset Ýliþkileri Konusundaki
Görüþleri
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Sayý

2298
363

485

216
3362

Din Görevlilerinin Yaptýklarý Görevden Memnunluk Durumlarý*

Yüzde

68,4
10,8

14,4

6,4
100

Memnunluk Durumu

Teþkilatým içinde baþka bir göreve atanmak istiyorum
Maddi yönden daha iyi bir iþ bulursam ayrýlmak
istiyorum

Toplam

Teþkilatým ve görevimden memnunum görevimi severek
yapýyorum

Kaynak: DÝB APK, Eylül 2003, Ankara
*Araþtýrma 20 il ve 28 ilçede bizzat gidilerek yapýlmýþtýr.

Teþkilatým ve görevimden memnun deðilim
ayrýlmak isityorum

Haftalýk, yýllýk ve bayram izinlerinin kullanýlamamasý
Din görevlilerinin lojmanlarýnýn yetersiz ve ikamet edilemeyecek kadar
bakýmsýz olmasý
Ýl ve Ýlçe müftülerinin görevlerinin sorunlarýna karþý kayýtsýz davranmasý
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütülmesi ve geçici görevliler için imam evi
yapýlmasý
Camilerin maddi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý

Cami Görevlilerinin Görevleriyle Ýlgili Karþýlaþtýðý Sorunlar*

Kaynak: DÝB APK Eylül 2003, Ankara
* Araþtýrma 20 il ve 28 ilçede bizzat gidilerek yapýlmýþtýr

yüzde 68

yüzde 38
yüzde 31

yüzde 39
yüzde 12

Sayý
95
47
7
1

150

Yüzde
63,3
31,3
4,7
0,7
64

Meslekten Memnuniyet Durumu
Memnun
Kýsmen memnun
Memnun deðil
Cevap Yok
Toplam

Din Görevlilerinin Meslekten Memnuniyet Durumlarý

Kaynak: Yýldýz, 1999 s. 184
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143
123
104
67
33
95
411
976

14,7
12,6
10,7
6,9
3,4
9,6
42,1
100

Zaman
Tercüman
Türkiye
Milli Gazete
Diyanet Gazetesi
Diðer
Bilinmeyen
Toplam

Din Görevlilerinin Birinci Tercih Olarak Okuduklarýný Belirttikleri Gazeteler

Kaynak: Demirkol, 1996 S.130

Sayý
62
33
18
34
3

150

Sayý
62
33
18
34
3

150

Dinsel yöneliþlerin kontrol edilmesi görüþü
Doðrudur
Kýsmen doðrudur
Doðru deðildir
Cevap yok
Baþka
Toplam

Diyanet'in Toplumdaki Dinsel Yöneliþleri Kontrol Eden Devletin Bir Kurumu
Olup-Olmadýðý Ýle Ýlgili Görüþlerin Daðýlýmý

Kaynak: Yýldýz, 1999 s.315

Laiklik anlayýþlarý
Laiklik, din ve vicdan hürriyetinin teminatýdýr, o olmadan dini yaþama
imkaný yoktur
Laiklik herkesin inancýna saygý göstermektir, ancak ülkemizde yanlýþ
uygulanmaktadýr
Laiklik, hiçbir dini kabul etmemek, yani dinsizliktir
Laiklik, din ve dünya iþlerinin birbirinden ayrýlmasýdýr
Cevap yok
Baþka

Sayý
4

97

33
14
6
2

Din Görevlilerinin Laiklik Konusundaki Görüþlerinin Daðýlýmý

Yüzde
2,6

64,6

22
9,3
4

1,3

Not: Birden fazla seçenekle cevap verilmiþtir. Kaynak: Yýldýz, 1999 s. 262
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b. Hac ve Umre Organizasyonlarý

Türkiye'de hac organizasyonlarý 1979 yýlýna kadar seyahat acenteleri ile bazý kiþi ve kuruluþlar tarafýndan
yapýlýrdý. 26 Nisan 1979 tarih ve 7/17439 sayýlý Bakanlar Kurulu kararýyla hac maksadýyla seyahat
düzenleme görevi sadece Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na verildi. Aðustos 1994 tarihi itibariyle geçerli olan
Hac ve Umre Seyahatleri düzenlemesiyse Bakanlar Kurulu'nun 18 Mayýs 2000 tarih ve 24053 sayýlý
Resmi Gazete'de yayýmlanan kararýdýr. Kararýn Hac ve umre seferleri düzenlenmesi baþlýðýný taþýyan
bölümü þu þekildedir:

"Madde 4- Hac farizasýný yerine getirmek amacý ile Suudi Arabistan'a gitmek isteyen vatandaþlar
için her yýl hac mevsiminde; umre ziyareti yapacaklar için ise, yýlýn hac mevsimi dýþýndaki aylarýnda,
Baþkanlýk veya Baþkanlýðýn denetim ve gözetimi altýnda 'A' grubu seyahat acenteleri tarafýndan
hac ve umre seferleri düzenlenir. Hac ve umre seyahati düzenleyecek A grubu seyahat acentelerinin
niteliklerine dair, hac seyahatinin bir ibadet olma özelliðini de gözeten esaslar, Baþkanlýk ve Turizm
Bakanlýðýnca müþtereken belirlenir. Bu esaslara uymayan gerçek ve tüzel kiþi, kuruluþ, þirket ve
acenteler hac ve umre seferi düzenleyemezler; özel otomobillerle de hac ve umre seyahatine
çýkýlmasýna izin verilmez. Hacca gitmek isteyenler Baþkanlýða müracaat ederler. Hac için Suudi
Arabistan makamlarýnca kota uygulanýrsa, Baþkanlýkça çekilen kura ile kota miktarý kadar aday
tespit edilir. Hacý adaylarý istekleri doðrultusunda, Baþkanlýk veya A grubu seyahat acenteleri
tarafýndan yapýlan bir organizasyonu, serbest rekabet kurallarý çerçevesinde, tercih etmekte serbesttir."

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan her yýl Hacca gidenlerle "Hac Hizmetleri Deðerlendirme Araþtýrmasý"
yapýlýyor. 2003 yýlý araþtýrmasýnýn sonuçlarý aþaðýdadýr.
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Genel olarak Hac organizasyonunu nasýl buldunuz?
Organizatör Deðerlendirme Sayý Yüzde

Çok Kötü 34 1,6
Kötü 58 2,8

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Vasat veya fikrim yok 159 7,7
Ýyi 1331 64,6
Çok iyi 484 23,4
Toplam 2066 100
Çok Kötü 19 1,5
Kötü 74 5,7
Vasat veya fikrim yok 278 21,5

A Grubu Seyahat Acenteleri Ýyi 839 64,8
Çok iyi 85 6,6
Toplam 1295 100



Araþtýrmaya göre, hem Diyanet organizasyonuyla, hem de A Grubu seyahat acenteleriyle Hacca gidenlerin
yüzde 65'e yakýný memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Hac ziyaretlerine iliþkin bir diðer araþtýrma da
Kemalettin Taþ'a ait. Taþ tarafýndan 2000 yýlýnda Türkiye genelinde 1378 kiþiyle yapýlan anket çalýþmasýna
göre Türkiye Halký Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Hac ve Umre organizasyonlarýndan memnun. Taþ, "Hac
ve Umre organizasyonunu yürüten Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bu konuda gayet baþarýlýdýr" önermesine,
yüzde 28.4 oranýnda "tamamen katýlýyorum", yüzde 43.5 oranýnda "katýlýyorum" yanýtýný almýþ.
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Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Düzenlediði Hac ve Umre Organizasyonu
Hac ve Umre organizasyonunu yürüten
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bu konuda gayet Sayý Yüzde
baþarýlýdýr ve halkýmýza iyi bir hizmet
sunmaktadýr
Tamamen katýlýyorum 391 28,4
Katýlýyorum 599 43,5
Katýlmýyorum 267 19,3
Hiç katýlmýyorum 121 8,8
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s.181

Yýllara Göre Türkiye'den Hacca Gidenlerin Sayýsý
Yýlý Hacý Sayýsý
1970 56 578
1971 23 922
1972 27 235
1973 36 258
1974 106 045
1975 136 115
1976 138 000
1977 98 000
1978 27 000
1979 10 805
1980 25 644
1981 30 470
1982 37 587
1983 35 855
1984 30 450
1985 33 728
1986 42 636
1987 79 900

Kaynak: http://www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitimistatistik.asp

Yýlý Hacý Sayýsý
1988 93 177
1989 78 304
1990 27 336
1991 62 989
1992 73 200
1993 57 000
1994 60 000
1995 60 000
1996 60 000
1997 61 183
1998 65 000
1999 65 000
2000 65 000
2001 68 119
2002 87 551
2003 89 270
2004 96 442



2.Dini Konularda Toplumu Aydýnlatma ile Ýlgili Hizmetler

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, dini konularda toplumu aydýnlatma ile ilgili hizmetleri beþ baþlýk altýnda
toplanabilir:

· Dini sorularýn cevaplandýrýlmasý
· Vaaz ve Ýrþad
· Dini konferans ve paneller, uluslararasý þura ve toplantýlar
· Dini yayýnlar

a.Dini Sorularýn Cevaplandýrýlmasý:

Dini sorularýn cevaplandýrýlmasý hizmeti, Baþkanlýðýn merkez teþkilatýnda Din Ýþleri Yüksek Kurulu
tarafýndan yerine getiriliyor. Taþradaysa bu hizmet, ilgili müftülükler tarafýndan yürütülüyor. Anlaþýlamayan
ve tereddüte düþülen konularda Din Ýþleri Yüksek Kurulu tarafýndan geliþtirilen cevaplar çeþitli iletiþim
araçlarý vasýtasýyla yayýlýyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kuruma sorulan sorularla ilgili olarak iki farklý
araþtýrmasý mevcut. Araþtýrmanýn ilki 1991-1997 yýllarý arasýný kapsýyor. Yurtiçi ve yurtdýþýndan toplam
9 bin 402 kiþinin çeþitli konulardaki toplam 25 bin 844 sorusunun en fazla yoðunlaþtýðý beþ konu þöyle
yoðunlaþýyor:
Faiz %  4.65
Kaza Namazý %  3.80
Zekat %  2.53
Namaz %  2.19
Talak (Boþanma) %  2.06

Diðer araþtýrmaysa 1981 ve 1990 yýllarýný kapsýyor. Yazýlý olarak 5946 kiþi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na
toplam 7548 soru sormuþ. Merak edilen konularýn baþýnda yine faiz geliyor:

Faiz % 12.5
Namaz % 11.82
Talak (Boþanma) %  4.45
Zekat %  3.78
Oruç %  3.31

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn konuyla baðlantýlý olarak bir diðer araþtýrmasýysa 2003 tarihli. Yine Araþtýrma
Planlama ve Koordinasyon Dairesi tarafýndan yapýlan araþtýrmada bu kez Türkiye genelinde 2321 kiþiye
dini meselelerde karþýlaþtýklarý problemleri nasýl çözüme kavuþturduklarý sorulmuþ. Araþtýrmanýn sonucuna
göre dini eserlere bakmak en çok baþvurulan yöntem.

Dini Meselelerde Karþýlaþtýðýnýz Problemleri Nasýl Çözersiniz?
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Yöntem          Yüzde

Dini eserlere bakar, araþtýrýrým % 44
Çevremde bulunan ve dini bilgisine güvendiðim insanlara sorarým % 19
Cami görevlilerine sorarým % 4
Müftülüðe sorarým % 3
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na sorarým % 3
Hepsine sorarým (Cami görevlisi, müftü, Diyanet Ýþleri Bþk) % 31
Fikrim Yok % 6

Kemalettin Taþ'ýn Türkiye çapýnda 1378 kiþiyle görüþerek yaptýðý araþtýrmaya göre kamuoyu, yüzde
70'lerin üzerinde bir oranda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn güncel dini problemlerin çözümü noktasýnda,
halký medya yoluyla yeterince aydýnlatamadýðýný düþünüyor.

Ayný araþtýrmaya göre yeterince aydýnlatýlmadýðýný düþünenler Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn dinle ilgili
beyanlarýna yüzde 80'lere varan oranda güveniyor.

Ayný güveni Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý 1996 yýlýnda yaptýrdýðý kamuoyu araþtýrmasýyla da tespit etmiþ
durumda:

Güncel Dini Problemlerin Çözümü Hususunda, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Basýn ve
Medya Yoluyla Toplumu Aydýnlatma Durumu

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, güncel dini problemlerin Sayý Yüzde
çözümü hususunda basýn ve medya yoluyla halký
yeterince aydýnlatamamaktadýr
Tamamen katýlýyorum 450 32,7
Katýlýyorum 561 40,7
Katýlmýyorum 276 20
Hiç katýlmýyorum 91 6,6
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s.164

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Dinle Ýlgili Beyanlarýna Duyulan Güven
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn din ile ilgili beyanlarý,
itimat edilmesi gereken açýklamalardýr Sayý Yüzde
Tamamen katýlýyorum 396 28,7
Katýlýyorum 719 52,2
Katýlmýyorum 198 14,4
Hiç katýlmýyorum 65 4,7
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s.162
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 b.Vaaz ve Ýrþad

Aðýrlýkla dini ve ahlaki konularda halkýn aydýnlatýlmasý Diyanet'in öncelikli görevleri arasýnda yer alýyor.
Bu amaçla Diyanet görevlileri özellikle cami ve mescitlerde vaaz ve hutbeler veriyorlar. Ýl müftülükleri
tarafýndan mahalli düzeyde oluþturulan "Ýrþad ekipleri"ne ek olarak bizzat Baþkanlýk tarafýndan oluþturulan
ekipler de yeterli vaizi bulunmayan il ve ilçelere yönelik irþad çalýþmalarý yapýyorlar.
Ýrþad konusundaki en temel soru, Diyanet görevlilerinin halký aydýnlatma konusunda ne derece yeterli
olduklarý. Diyanet APK Dairesi'nin 1995 ve 2003 yýllarýnda yaptýrdýðý araþtýrmalarda bu soru doðrudan
cami görevlilerine yöneltilmiþ ve bu kiþilerin yüzde 75 oranýnda din hizmeti anlamýnda kendilerini yeterli
gördükleri saptanmýþ.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Sunduðu Din Hizmetlerinin Güvenilir Bulunmasý
Güvenme Durumu Sayý %
Güveniyorum 542 53,6
Kýsmen güveniyorum 340 33,6
Güvenmiyorum 101 10
Fikrim yok 28 2,8
Toplam 1011 100
Kaynak: DÝB APK, DÝB Hizmetleri Kamuoyu Araþtýrma Raporu Ankara Mart 1996 s. 11

Cami Görevlilerinin Namaz Kýldýrma, Hutbe Okuma ve Vaaz Etme Yeterlilik Dereceleri*
Deðerlendirme Derecesi Sayý Yüzde
Yeterliyim 2610 77,6
Kýsmen Yeterliyim 631 18,8
Yetersizim 121 3,6
Toplam 3362 100
Kaynak: DÝB APK, Eylül 2003, Ankara
*Araþtýrma 20 il ve28 ilçeye gidilerek yapýlmýþtýr.
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c.Dini Konferans ve Paneller, Uluslararasý Þura ve Toplantýlar

Diyanet, halka açýk sempozyum, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerine ek olarak uzmanlarýn ve
ilgililerin katýldýðý þuralar da düzenliyor. Bunlardan Avrasya Ýslam Þuralarýna ileriki bölümlerde geniþ
olarak deðineceðiz. Bunun dýþýnda ulusal düzlemde ilki 1993, diðeri 1998 yýlýnda iki Din Þurasý düzenlendi.
Dördüncü Din Þurasýysa 2004 Eylül ayýnda düzenlendi.

d.Dini yayýnlar

Diyanet, kurulduðu andan itibaren, "Toplumu dini konularda bilgilendirmek, Ýslam dininin esaslarýný,
temel kaynaklarýndan halka doðru olarak öðretmek, vatandaþlarý hurafe ve batýl inançlardan koruyarak,
bunlarýn yerine gerçek bilgileri vermek" amacýyla yayýn faaliyetlerinde bulunmayý hedefledi. Günümüzde
de Diyanet, dini ve ahlaki konularda, basýlý, sesli görüntülü yayýnlar yapmakta, radyo televizyonda
yayýmlanmak üzere dini programlar hazýrlamaktýr.
Taþ'ýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yayýn faaliyetlerine iliþkin elde ettiði bulgular aþaðýdaki iki tabloda
yer alýyor. Her iki tablo da halkýn Diyanet'in yayýnlarýna büyük bir güven duyduðunu gösteriyor.

Cami Görevlilerinin Namaz Kýldýrma, Hutbe Okuma ve Vaaz Etme Yeterlilik Dereceleri*
Deðerlendirme Derecesi Sayý Yüzde
Yeterliyim 700 75,8
Kýsmen Yeterliyim 219 23,7
Yetersizim 4 0,5
Toplam 923 100
Kaynak: DÝB APK, Aðustos 1995, Ankara
*Araþtýrma 10 ilde postayla 10 il ve ilçeye bizzat gidilerek yapýlmýþtýr.

Cami Görevlilerinin Dini Bilgilerinin Yeterlilik Dereceleri*
Deðerlendirme Derecesi Sayý Yüzde
Yeterliyim 459 49,7
Kýsmen Yeterliyim 427 46,3
Yetersizim 37 4
Toplam 923 100
Kaynak: DÝB APK, Aðustos 1995, Ankara
*Araþtýrma 10 ilde postayla, 10 il ve ilçeye ise bizzat gidilerek uygulanmýþtýr.
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3. Din Eðitimiyle Ýlgili Hizmetler

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yaygýn din eðitimi hizmetini Kuran kurslarý aracýlýðýyla yerine getirmektedir.
Cumhuriyet döneminde ilk Kuran kursu 1927 yýlýnda açýldý. Son olarak 3 Mart 2000 tarihinde Resmi
Gazete'de 23982 sayýsýyla yayýmlanan "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kuran Kurslarý ile Öðrenci Yurt ve
Pansiyonlarý Yönetmeliði"nde Kuran Kurslarý'nýn amacý þu þekilde tanýmlandý: 

"Madde 5- Kur'an kurslarýnýn amacý, nitelikleri uygun olan vatandaþlara;
a) Kur'an-ý Kerim'i usulüne uygun olarak, yüzünden okumayý öðretmek,
b) Kur'an-ý Kerim'i doðru bir þekilde okumayý saðlayýcý bilgileri (tecvid, tashih-i huruf ve talim) uygulamalý
olarak öðretmek,
c) Ýbadetler için gerekli sûre, âyet ve duâlarý doðru olarak ezberletmek ve bunlarýn meallerini öðretmek,
d) Hafýzlýk yaptýrmak,
e) Ýslam dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslarý ile Peygamberimizin hayatý ve örnek ahlâký (sireti) hakkýnda
bilgiler vermektir."

Dini Bilgileri Öðrenme Açýsýndan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Yayýnlarý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yayýnlarý, dini bilgileri öðrenmek
açýsýndan baþvurulabilecek en güvenli kaynaklardýr Sayý Yüzde
Tamamen katýlýyorum 413 30
Katýlýyorum 621 45,1
Katýlmýyorum 269 19,5
Hiç katýlmýyorum 75 5,4
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s.177

Kuran-ý Kerim'in Basýmý ve Çoðaltýlmasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Denetim ve Onayý
Kuran-ý Kerim'in basýmý ve çoðaltýlmasý iþlemlerinde
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn denetimi ve onayý, olabilecek Sayý Yüzde
muhtemel hatalarý önlemek açýsýndan faydalý olmaktadýr
Tamamen katýlýyorum 539 39,2
Katýlýyorum 695 50,4
Katýlmýyorum 104 7,5
Hiç katýlmýyorum 40 2,9
Toplam 1378 100
Kaynak:Taþ, 2002 s. 179
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Aðustos 2004 itibariyle 3 bin 922 Kuran kursunda, 16 bin 729'u erkek 117 bin 677'sý kýz olmak üzere
toplam 134 bin 406 öðrenci öðrenim görüyor. Yýllara göre Kuran kurslarý sayýsý þöyle:

Yýllara Göre Kuran Kursu Sayýlarý
Yýllar Kuran Kursu Sayýsý Öðretime Kapalý

Kuran Kursu Sayýsý
1980 2 610  
1981 2 773 
1982 2 946 
1983 3 047 
1984 3 047  
1985 3 355 
1986 4 033 
1987 4 058

  1988 4 420
  1989 4 715
  1990 4 998
  1991 4 557 889

1992 4 783 831
1993 4 925 998
1994 4 985 1 059
1995 5 011 1 507
1996 5 241 1 146
1997 4 980 1 624
1998 3 705 2 851
1999 3 498 2 963
2000 3 119 3 189
2001 3 774 3 022
2002 3 664 3 153
2003 3 811 3 124

Kaynak: DÝB, APK Ýstatistikleri
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4. Yurtdýþý Hizmetleri

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yayýnlarýnda Yurtdýþý ile ilgili hizmetler, yurtdýþýndaki vatandaþlarýmýza din
hizmeti götürmek, onlarýn dini ve milli prensiplere baðlýlýðýný kuvvetlendirmek, inanç ayrýlýðý istismarýný
önlemek ve bu konularda her türlü faaliyeti yürütmek olarak açýklanýyor. (Kuruluþundan Günümüze
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, DÝB Yayýnlarý Ankara 1997: 758) Bu amaçla 13 Aðustos 1984 tarihinde 3860
sayýlý Kararname ile "Dýþ Ýliþkiler Dairesi Baþkanlýðý" kuruldu. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yurtdýþýna
gönderilen din görevlileri aracýlýðýyla bulunduklarý ülkelerdeki Türkiyelilere cami hizmetleri, irþad
hizmetleri, din eðitimi hizmetleri, sosyal içerikli hizmetler, dini yayýn hizmetleri, hac hizmetleri, cenaze
hizmetleri gibi alanlarda hizmet sunuyor. Diyanet'in yurtdýþý hizmetlerinin deðerlendirilmesine yönelik
araþtýrmasýnda Kemalettin Taþ þu bulgularý elde etmiþtir:

Yýllara Göre Kuran Kursu Öðrenci Sayýlarý
Yýllar Kýz Öðrenci Erkek Öðrenci Toplam
1980 34 293 25 513 59 806
1981 52 934 30 751 83 685
1982 52 934 36 103 89 037
1983 58 156 42 107 100 263
1984 53 211 34 755 87 966
1985 65 184 38 244 98 828
1986 71 580 44 675 116 255
1987 80 206 48 000 128 806
1988 82 107 44 418 126 525
1989 95 332 52 047 147 379
1990 94 744 51 852 146 606
1991 96 258 54 558 150 816
1992 102 640 51 546 154 186
1993 107 780 49 533 157 313
1994 113 020 50 424 163 444
1995 110 433 49 736 160 169
1996 111 155 47 291 158 446
1997 109 718 46 258 155 976
1998 104 215 34 079 138 294
1999 77 604 11 734 89 338
2000 76 340 8 766 85 106
2001 82 011 14 201 96 212
2002 70 473 9 363 79 836
2003 95 627 13 497 109 124

Kaynak: DÝB, APK Ýstatistikleri
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Diyanet'in en iyi örgütlü olduðu ve en çok görevlisinin bulunduðu ülke Almanya'dýr. Bilindiði gibi, 30
Ekim 1961 tarihinde Almanya ile Türkiye arasýnda imzalanan "Türk iþçilerinin Almanya Federal
Cumhuriyeti'ne Gönderilmesine Dair Anlaþma" ile Türkiyeli iþçiler çalýþmak üzere Almanya'ya gitmeye
baþladýlar. 1967 yýlýna gelindiðinde Almanya'daki Türkiyeli nüfusu 150 bine ulaþtý. Bu akýn 1973 yýlýnda
Almanya'nýn yurtdýþýndan iþçi alýmýný durdurduðunu açýklamasýna kadar devam etti. Almanya'daki Türkiye
Büyükelçiliðinin rakamlarýna göre bugün bu ülke sýnýrlarý içinde 2.3 milyon Türkiyeli yaþýyor.
(http://www.tcberlinbe.de/tr/turkalman/tarihce/tarihce.htm)

Yurtdýþý örgütlenme modeli olarak Almanya ve DÝTÝB

Diyanet'in ilk yurtdýþý hizmeti 1970'li yýllarýn baþýnda Almanya'da baþladý. Diyanet'e baðlý din görevlileri
"sosyal yardým uzmaný" olarak konsolosluklar ve büyükelçilikler bünyesinde görev yapmaya baþladýlar.
Aslýnda Almanya'da kendiliðinden geliþen bir camileþme ve cemiyetleþme süreci baþlamýþtý. Türkiyeli
iþçiler ilk camilerini 1967 yýlýnda Braunschweig'de Türk Ýslam Derneði etrafýnda örgütlenerek açmýþtý.
Bunu 1973 yýlýnda Köln'de bulunan "Ýslam Kültür Merkezi" ve camisi takip etti. (Biswanger, Turkisch-
Islamische Verenie als Faktör Deustch-Türkisher Kuexistens, 50. Aktaran, Kýrýmlý, 1997: 8)
Türkiyeliler, daha önceleri din ihtiyaçlarýný aile içinde veya çevreye iþçi olarak gelmiþ olmakla birlikte
belli bir dini bilgisi olan kiþilerden yararlanarak çözüyorlardý. 1973 yýlýndaysa, Almanya'da "cemaatleþme
süreci" olarak tanýmlanabilecek dönem baþladý. Bu aþamadan sonra Türkiye'deki siyasi hareketlerin ve
cemaat yapýlanmalarýnýn uzantýsý sayýlabilecek oluþumlar Almanya'da boy gösterir oldu. 1973-78 yýllarý
arasýnda dini alanda üç önemli oluþum ortaya çýktý:

1. Ýslam Kültür Merkezi (Ýslamische Kultur Zentrum): Süleymancýlar olarak adlandýrýlan cemaatin
 kurduðu birlik, 1973 yýlýnda Köln'de faaliyete geçti.

2. Avrupa Milli Görüþ Teþkilatlarý (Organisation Nationale Sicht Europa): Necmettin Erbakan 
liderliðindeki Milli Görüþ hareketi (MNP-MSP-RP-FP-SP geleneði) taraftarlarýnca 1976 yýlýnda
Köln'de kuruldu.

3. Avrupa Demokratik Ülkücü Dernekleri Federasyonu (Federation Der Demokratischen 
Idealistenvereine): Türkiye'deki MHP çizgisini savunan yedi derneðin 1978 yýlýnda bir araya 
gelmesiyle oluþturuldu. ((Biswanger, Turkisch-Islamische Verenie als Faktör Deustch-Türkisher
Kuexistens, s. 50. Aktaran, Kýrýmlý, 1997: 9-10)

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, yurtdýþýnda yaþayan
vatandaþlarýmýza yönelik din hizmetleriyle önemli bir Sayý Yüzde
boþluðu doldurmaktadýr
Tamamen katýlýyorum 298 21.6
Katýlýyorum 577 41.9
Katýlmýyorum 356 25.8
Hiç katýlmýyorum 147 10.7
Toplam 1378 100.0
Kaynak: Taþ, 2002 s.182
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Bu kuruluþlar üyelerinden topladýklarý aidatlarla arsa alarak camiler inþa ettiler ve Ýslam'ýn kendi
yorumlarýný Almanya'da yaþamaya baþladýlar. Bu arada herhangi bir cemaat içinde yer almayan Türkiyeliler
ise kendi bölgelerinde ayný yöntemi izleyerek dernekler kurup cami ve ibadethaneler inþa ettiler. Bu
kiþiler din görevlisi ihtiyaçlarýný karþýlayabilmek için de Diyanet'in kapýsýna dayandýlar. 1979 yýlýndan
itibaren bu derneklerin bazýlarýna Diyanet tarafýndan altýþar aylýk süreyle, gerektiðinde uzatýlmak ve
maaþlarý isteði yapan derneklerce ödenmek üzere resmi din görevlisi gönderilmeye baþlandý. (TC DÝB
Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkanlýðý kayýtlarý. Aktaran, Kýrýmlý, 1997: 10)

Diyanet, Almanya'da ilk ciddi örgütlenmesini 1984 yýlýnda gerçekleþtirdi. Kýsa adý DÝTÝB olan Diyanet
Ýþleri Türk Ýslam Birliði (Turkish-Islamýsh Union Der Anstalt für Religion e.v) kuruldu. Baþkanlýðýný
Türkiye Berlin Büyükelçiliði Din Ýþleri Müþaviri'nin yaptýðý birlik kendine özgü bir tüzüðe sahip. Merkezi
Köln þehrinde olan birlik Almanya'nýn çeþitli bölgelerinde kurulan derneklerin çatý örgütü niteliðinde.
2004 Aðustos ayý itibariyle DÝTÝB'e baðlý 863 dernek bulunuyordu.

Hiç tartýþmasýz, yukarýda sözü edilen derneklerin hiçbiri "dini kimlikli" deðildir. Bunlar, Almanya'nýn
herhangi bir bölgesinde, Alman yasalarý uyarýnca kurulan sosyal ve kültürel amaçlý derneklerdir. Kaldý
ki DÝTÝB, Diyanet'in Türkiye'de olduðu gibi cami yönetiminde söz sahibi deðildir. Camilerin yönetiminden
ilgili dernek, onun üye ve yöneticileri sorumludur.

Diyanet'in yurtdýþý faaliyetleri üzerine inceleme yapan ve görüþ sarf eden kiþi ve kurumlar kurumun,
ciddi, stratejik ve uzun vadeli planlardan yoksun olarak yurtdýþýna açýldýðý konusunda birleþiyorlar.
Eleþtirilerin baþýnda, Diyanet'in, ilk merkezi cemaat örgütlenmesinden 10 yýl sonra (Süleymancýlar olarak
tanýmlanan grup 1973 yýlýnda merkezi örgütlenmeye gitmiþti) bir örgütlülük oluþturabilmesi geliyor.
Diðer bir deyiþle, 1984'de DÝTÝB Avrupa'ya gittiðinde "göçmen iþçilerin çoktan parsellenmiþ olduðu"
yargýsý yüksek sesle dile getiriliyor.

Örneðin 28 Þubat sürecinde Genelkurmay Baþkanlýðý'nýn düzenlediði "Ýrticai Faaliyetler" konulu brifingler
dizisinin ikincisinde, Genelkurmay Ýstihbarat Dairesi Baþkaný Korgeneral Çetin Saner açýþ konuþmasýnda
þöyle demiþti: "Diyanet'in pasif, yönetmek ve yönetilmekten yoksun kadrosunun, yurt içinde ve yurt
dýþýnda görev yapmamasýndan ortaya çýkan boþluk, tarikatlar ve Milli Görüþ Teþkilatý tarafýndan
doldurulmakta, böylece örgütlenme faaliyetleri hýzla artmaktadýr. Bu durum, tarikatlarýn ve Milli Görüþ
Teþkilatý gibi kurumlarýn hýzla büyümesine ve belirli kitleleri tamamen kontrolü altýna almasýna imkan
saðlamaktadýr."

Ýlk olarak Almanya'da örgütlenen Diyanet daha sonra ayný modeli diðer ülkelere de uyarladý. Diyanet'in
yurtdýþýndaki hizmetlerini destekleyen kurumlarýn listesi aþaðýdadýr.
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11 Eylül 2001 Sonrasý Deðiþen Durum

DÝTÝB ve diðer Türkiye kökenli Ýslami oluþumlar arasýnda bir rekabet ortamý olduðu bir gerçek. Kuþkusuz
Türk iþçilerinin yaþadýðý ülkelerin halklarýnýn, özellikle de devletlerinin bu Ýslami örgütlenmelere bakýþý
da rekabeti doðrudan etkilemektedir. Avrupa'da DÝTÝB ve diðer Ýslami yapýlanmalara bakýþý, "11 Eylül
öncesi ve sonrasý" olarak iki döneme ayýrmak mümkün.

11 Eylül 2001 tarihindeki terörist saldýrýlardan önce, baþta Almanya olmak üzere birçok Batýlý ülkede
devlet kurumlarýnýn DÝTÝB'e belli bir mesafeyle baktýðý biliniyor. Her ne kadar yasal çerçevesi "sivil"
dernekler olsalar da, baþkanlýklarýný genellikle Türkiye Büyükelçiliði'nde görev yapan din müþavirlerinin
yapýyor olmasý nedeniyle bu dernekler "sivillikten uzak", hatta Türk devletinin sivil alandaki birer uzantýsý
olarak algýlandý.

11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan ise Batý devletlerinin, kendi topraklarýndaki, baþta mülteci statüsündeki
Müslümanlara ve onlarýn her türden faaliyetine bakýþýnda çok köklü deðiþimler yaþandý; terör kaygýsý
en belirleyici faktör haline geldi. Bu nedenle daha önce "sivil" olarak görülüp teþvik edilen, en azýndan
üzerinde baský uygulanmayan Ýslami kuruluþlara, "denetimden uzak ve içlerine girilmesi zor" olduklarý

Yurtdýþýnda Diyanet’in Hizmetlerini Destekleyen Birlik ve Vakýflar
Ülke Kuruluþun Adý Kuruluþ

Tarihi
ALMANYA KÖLN DÝYANET ÝÞLERÝ TÜRK ÝSLAM BÝRLÝÐÝ (DÝTÝB) 21/05/1985
BERLÝN DÝYANET ÝÞLERÝ TÜRK ÝSLAM BÝRLÝÐÝ (DÝTÝB) 12/01/1982
AVUSTURYA AVUSTURYA TÜRK ÝSLAM KÜLTÜR VE SOSYAL

YARDIMLAÞMA BÝRLÝÐÝ (ATÝB)  18/09/1991
BELÇÝKA BELÇÝKA TÜRK ÝSLAM DÝYANET VAKFI (BTÝDV) 03/09/1982
DANÝMARKA DANÝMARKA TÜRK DÝYANET VAKFI (DTDV) 15/03/1985
HOLLANDA HOLLANDA DÝYANET VAKFI (HDV) 10/12/1982
FRANSA PARÝS DÝYANET ÝÞLERÝ TÜRK ÝSLAM BÝRLÝÐÝ (DÝTÝB) 25/04/1986
FRANSA DÝYANET ÝÞLERÝ TÜRK ÝSLAM BÝRLÝÐÝ (DÝTÝB)

LYON 16/08/1995
FRANSA DÝYANET ÝÞLERÝ TÜRK ÝSLAM BÝRLÝÐÝ (DÝTÝB)

STRAZBURG 09/09/1997
ÝSVÝÇRE ÝSVÝÇRE TÜRK DÝYANET VAKFI (ÝTDV) 13/01/1987
ABD
(Washington) TÜRK AMERÝKAN ÝSLAM VAKFI (TAÝF) 18/03/1993
ABD
(New York) TÜRK AMERÝKAN ÝSLAM VAKFI (TARF) 11/10/2001
ÝSVEÇ ÝSVEÇ DÝYANET VAKFI (ÝDV) 28/03/1994
 BELÇÝKA AVRUPA DÝNÝ KURUMLAR BÝRLÝÐÝ 07/11/2002
JAPONYA TOKYO TÜRK DÝYANET CAMÝÝ VAKFI 01/04/2003
Kaynak: DÝB, APK Ýstatistikleri

90



gerekçesiyle mesafe alýnýrken, DÝTÝB'e yönelik eleþtiri ve þüpheler azalmaya baþladý. Bununla birlikte,
rüzgarýn kendi lehine esmesine raðmen DÝTÝB'in diðer cemaat örgütlenmelerine karþý dezavantajlý durumu
büyük ölçüde sürüyor. Bunun nedenlerini þöyle sýralayabiliriz:

1. Kadro Sorunu: Türkiye'den giden din görevlileri çoðunlukla Ýlahiyat Fakülteleri mezunlarý 
arasýndan seçiliyor. Buna karþýn yabancý dile hakimiyet ciddi bir sorun. Özellikle resmi 
makamlarla, o ülkenin farklý dine mensup din adamlarý veya insanlarýyla ciddi iletiþim problemi
yaþanýyor. Oysa diðer cemaatlerin din görevlileri çoðunlukla o ülkede iyi okullarda öðrenim 
görmüþ, din eðitimini kendi cemaatinin din adamlarýndan almýþ, yabancý dile hakim kiþilerden
oluþuyor. Bu durum da onlarý bulunduklarý ülkelerin resmi makamlarý ve diðer din mensuplarýna
karþý avantajlý kýlýyor.

2. Memuriyet-Dava Ýkilemi: Diðer cemaatler, din hizmetlerini belli bir davanýn zorunlu bir uzantýsý
olarak görürken Diyanet görevlileri, eninde sonunda birer "memur". Bu "memur zihniyeti" 
özellikle güncel olaylarý yorumlama ve gerektiðinde tavýr alma noktasýnda cemaatlerin "cesur"

 imamlarýnýn avantajlý olmasýna yol açýyor.

3. Görev Süresi:  Yabancý bir ülkeye gönderilen din görevlileri mevzuat gereði 3+1 þeklinde en 
fazla 4 yýl görev yapabiliyor. Bu durum bir kadronun, tam sahasýnýn sorunlarýna hakim olduðu,
en verimli döneminde ülkeye dönmesi anlamýna geliyor. Diðer cemaat gruplarý ise söz konusu
ülkede uzun yýllar kalmýþ olmanýn avantajýnýn yaný sýra bir süre kýsýtlanmasý durumuyla karþý 
karþýya kalmadan görev yapýyor. Bu durum da onlarý DÝTÝB'e karþý avantajlý kýlýyor.

4. Yurtdýþý Görevinin Cazibesi: Yurtdýþý görevinin tüm Diyanet personeli için cazip bir seçenek 
olmasý da bir dizi sorunu beraberinde getiriyor. Yýllardan beri yurtdýþýna kadro gönderilirken 
liyakat deðil sadakat ve torpilin geçerli olduðu iddialarý hem kurumu, hem görevlileri yýpratýyor;
verilen hizmet de -kimi zaman haklý nedenlere dayanan- bu iddia ve söylentilerden olumsuz 
yönde etkileniyor.

Özellikle din müþavirleri ve ataþeleri bulunduklarý ülkelerdeki Türk diplomatik misyonunun da kendilerine
"ikinci sýnýf" muamelesi yaptýðýndan, þüpheyle baktýðýndan yakýnýyorlar. Ayrýca dernek yöneticileri ile
Türkiye'den giden din görevlilerinin iliþkileri, din görevlilerinin ücretleri (Bilindiði gibi uzun bir süre
Avrupa'daki Diyanet imamlarýnýn maaþlarý Suudi Arabistan merkezli Rabýta (Dünya Ýslam Birliði) adlý
kuruluþ tarafýndan ödenmiþ, araþtýrmacý-gazeteci Uður Mumcu'nun kamuoyuna bu gerçeði açýklamasýyla
12 Eylül 1980 askeri darbe yöneticileri epey zor durumda kalmýþlardý), aile birleþmesi gibi sorunlar da
dile getiriliyor. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, tüm bu sorunlarý, temelden çözecek arayýþlar içinde. Bu noktada
"Yerel Çözüm" olarak adlandýrýlabilecek bir çözüm öne çýkýyor. Buna göre, Avrupa ülkelerinde açýlacak
eðitim kurumlarýyla din görevlisi yetiþtirmek hedefleniyor. Bunun için Avrupa'daki bazý üniversitelerde
Ýlahiyat Fakülteleri açýlmasý için giriþimler yürütülüyor. Bu konuda somut bir adým olarak 2003 yýlýndan
bu yana Almanya'da Frankfurt Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren "Ýslam Dini Vakýf Profesörlüðü"
gösterilebilir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn finansmaný ile yürütülen projenin kadrosunda Prof. Mehmet
Emin Köktaþ bulunuyor. Hedef, bu birimin Ýslam Ýlahiyatý alanýnda mezun verecek bir bölüme
dönüþtürülmesi. Bu konudaki çalýþmalar halen devam ediyor. DÝTÝB'in en örgütlü olduðu ülke olan
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Almanya'daki faaliyetleri ve oradaki Türklerin DÝTÝB hizmetlerine yaklaþýmý "Saha Araþtýrmasý"
bölümünde ayrýntýlarýyla irdelenecektir. Yine ayný bölümde, geçmiþ yýllarda epey gerilimli olan Diyanet-
Cemaat iliþkilerinin belli bir yumuþama içine girdiðine dair bulgu ve gözlemlerimize de yer vereceðiz.

                                      Yýllara Göre Diyanet Yurtdýþý Personel Sayýsý
Yýllar Diyanet Personeli Sayýsý
1980 20
1981 115
1982 179
1983 270
1984 279
1985 315
1986 430
1987 479
1988 576
1989 628
1990 797
1991 841

Kaynak: DÝB APK Ýstatistikleri

Yýllar Diyanet Personeli Sayýsý
1992 833
1993 846
1994 937
1995 991
1996 968
1997 942
1998 1029
1999 1060
2000 1105
2001 1132
2002 1183
2003 1186

2003 Yýlý Diyanet Yurtdýþý Görevli Personelin Ülkelere Göre Daðýlýmý
  Müþavir, Müþavir Yrd. Ataþe, Ataþe Din Görevlisi Toplam

Yrd.
ABD 1 10 11
Almanya 1 13 626 639
Avusturya 1 39 40
Avustralya 2 10 12
Belçika 1 41 42
Danimarka 1 24 25
Fransa 1 97 98
Ýngiltere 1
Hollanda 1 1 108 110
Ýsveç 1 9 10
Ýsviçre 1 25 26
KKTC 1 62 63
Norveç 3 3
Kanada 2 2
Diðer Ülkeler 5 2 97 104
Toplam 14 20 1153 1186
Kaynak: DÝB APK Ýstatistikleri
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Misyon Faaliyetleri

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Türkiyeli vatandaþlarýn yoðun olarak bulunmadýðý ancak Müslüman nüfusun
yoðun olduðu Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya ve Baltýk ülkelerinde "misyon faaliyeti" olarak tanýmlanabilecek
çalýþmalar yürütüyor. Diyanet'in bu faaliyetleri, ayný bölgelerde, Ýran'ýn Þiilik ve radikal Ýslamcýlýk,
Suudi Arabistan'ýn da Vahhabiliði ihraç etmek için yýllardan beri varlýk gösterdiði düþünülürse stratejik
bir önem kazanýyor.

Söz konusu bölgeler yakýn bir zamana kadar sosyalist/komünist ve dine hiç de sempatik bakmayan rejimler
tarafýndan yönetiliyordu. Çoðunluðu baðýmsýzlýðýný yeni kazanan bu ülkelerin büyük ölçüde eski rejimler
döneminde de etkili olan isimler tarafýndan yönetildiði biliniyor. Bu kiþilerin normal olarak Ýslamiyet'in
Suudi veya Ýran merkezli yorumlarýna karþý Türkiye'nin laik Ýslam anlayýþýna daha yakýn olmasý beklenirdi.
Fakat gerek Diyanet'in faaliyetlerinin yetersizliði, gerek Türkiye'de laiklik eksenindeki tartýþmalar ve
bunlarýn doðrudan ülke siyasetini ve yönetimin belirlemesi, Türkiye'nin bu bölgelerde dinsel alanda uzun
bir süre epey geri bir noktada kalmasýna neden oldu.

11 Eylül terörist saldýrýlarýndan sonra, Avrupa'da olduðu gibi Avrasya coðrafyasýnda da "Türk Ýslamý"
daha fazla tercih edilir bir duruma geldi. Bunun önde gelenlerden nedenlerinden biri, El Kaide ve lideri
Usame bin Ladin'in açýk bir þekilde Vahhabiliði savunmasýyla, Suudi Arabistan'ýn bu bölgelerdeki
faaliyetlerinin üzerine terör gölgesinin düþmesidir.

Diyanet söz konusu bölgelerde çoðunlukla eðitim ve yayýncýlýk alanýnda faaliyet yürütüyor. Bu ülkelere
dini öðretim kurumlarý açýlýyor veya buralardan öðrenciler din öðrenimi almak için Türkiye'ye getiriliyor.
Ayrýca Kuran baþta olmak üzere Ýslam dininin temel eserleri ve din öðrenimi için temel kitaplar basýlýp
buralarda daðýtýlýyor.

Diyanet'in bu bölgelerdeki kadro sayýsý Avrupa ülkelerine göre daha az: Kazakistan ve Kýrgýzistan'da
15, Ukrayna'nýn Kýrým bölgesinde 17, Azerbaycan'da ise 10 Diyanet görevlisi bulunuyor.
Diyanet özellikle Orta Asya Cumhuriyetleri ile olan iliþkilere son derece önem veriyor. Örneðin 20-21
Mayýs 2004 tarihleri arasýnda Kýrgýzistan Oþ Devlet Üniversitesi ve Türkiye Diyanet Vakfý'nýn ortak
protokolü ile kurulmuþ olan OÞDÜ Ýlahiyat Fakültesi'nin 10. kuruluþ yýldönümü nedeniyle "Orta Asya'da
Ýslam" konulu uluslararasý bir sempozyum düzenlendi. Sempozyuma Kýrgýzistan, Türkiye, Kazakistan,
Tacikistan, Özbekistan, Rusya ve Amerika Birleþik Devletleri'nden seksen kadar bilim adamý, din iþleri
komisyonu baþkanlarý ve müftüler katýldý. Sempozyumun sonuç bildirgesinde dikkat çeken ifadeler
þunlardý:

· Uzun süre ateizm propagandasýna maruz kalan eski Sovyet Cumhuriyetlerinde Müslüman halk
kendi dinini doðru bir anlayýþla öðrenme imkanýndan yoksun býrakýlmýþtýr. Bu durum insanlarýn
inanma ihtiyacýný karþýlayacaklarý kaynaklar aramaya sevk etmiþ, radikal ve bölgenin yabancý 
olduðu birçok dini akýma ilginin artmasýna sebep olmuþtur. Ortaya çýkan tablo dini istikrarýn 
bozulduðunu, çeþitli kargaþa ve çatýþmalarýn yaþandýðýný göstermiþtir. Bu sebeple Müslüman din
görevlilerinin bilgi düzeylerinin günümüz þartlarýna uygun olarak artýrýlmasý, onlarýn toplumda
saygýn statüye kavuþturulmasý için Orta Asya ülke yetkilileri duyarlý olmaya ve bu konuda gerekli
giriþimlerde bulunmaya çaðrýlmýþlardýr.

· Laik ve demokratik bütün ülkelerde herkes inandýðý dini öðrenme hakkýna sahiptir. Bu konuda
mevcut eksikliklerin giderilmesi ve varsa problemlerin aþýlmasý hem ülke barýþýna katký 
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saðlayacak hem de din-devlet iliþkilerinin. ayrýlmasý prensibini saðlýklý bir zemine oturtacaktýr.
Dini bilgilendirmenin özellikle bütün örgün ve yaygýn öðretim kurumlarýnda bir ihtiyaç olduðundan
hareketle planlý, programlý ve uzman kiþilerce gerçekleþtirilmesinin bir zorunluluk olduðu ortaya
konulmuþtur. Bu nedenle öncelikle yüksek düzeyde din öðretimi uzmanlarýnýn hazýrlanmasý 
gerektiðine dikkat çekilmiþtir. Ayrýca, farklý dini ve kültürel dokuya sahip toplu yapýlarýnýn 
oluþtuðu günümüz þartlarýna uygun olarak din öðretimi programlarýnýn hazýrlanmasý ve eðitim-
öðretim kurumlarýnda daha etkin bir alan oluþturmasý teklif edilmiþtir.

· Orta Asya Müslüman ülkeleri arasýnda araþtýrmaya dayalý saðlýklý bir din anlayýþýnýn yerleþmesi
ve yabancý dini akýmlarýn istismar ettikleri alanlarda bilgi boþluðunu kapatmak için, ortak bir 
çalýþma grubu oluþturularak temel Ýslam kaynaklarýnýn günümüz þartlarý çerçevesinde tefsir ve 
tercüme edilmesi, güncel problemlere iliþkin telif eserler hazýrlanmasý öngörülmüþtür.

· Çeþitli dini akýmlarýn Orta Asya coðrafyasýnda yürüttükleri olumsuz faaliyetlere karþý ortak tavýr
sergilenmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.

· Diyalogun yalnýzca farklý dini inanýþlar arasýnda deðil, Ýslam inancýna mensup çevreler arasýnda
da geliþtirilmesi çabalarýna önem ve hýz verilmesi görüþü benimsenerek, bu konuda her türlü 
iþbirliðinin saðlanmasý gerekliliði öngörülmüþtür.

· Ýslam anlayýþýndaki derin hoþgörünün diðer din ve inanç mensuplarýna gösterilen müsamahanýn
önemli ölçüde etkisinin olduðuna dikkat çekilerek, insanlarýn din, dil, ýrk ve mezhep farklýlýklarýndan
dolayý herhangi bir baskýya maruz býrakýlamayacaklarýna, inançlarýna saygý gösterileceðine, 
dolayýsýyla bu konuda þiddet ve zorlamanýn olmayacaðýna vurgu yapýlmýþtýr. 

· Ýslam'daki cihad anlayýþýnýn, masum insanlarýn öldürülmesi sonucunu doðuran terör ve þiddet 
eylemini meþru gösterecek tarzda yorumlanmasýnýn doðru olmadýðý, dolayýsýyla bu tür anlayýþ 
ve pratiklerin Ýslam'ýn temel ilkeleriyle baðdaþtýrýlamayacaðý ifade edilmiþtir  
(http://www.diyanet.gov.tr/turkish/Duyuru.asp?id=129).

AZERBAYCAN
Getirilen öðrenciler  648
Gönderilen yayýnlar 704 721
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri  103
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 5663

NAHÇIVAN
Getirilen öðrenciler 3
Gönderilen yayýnlar 75 257
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 992

KAZAKÝSTAN
Getirilen öðrenciler 619
Gönderilen yayýnlar 789 316
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 41
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 1 574
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KIRGIZÝSTAN
Getirilen öðrenciler 1 166
Gönderilen yayýnlar 445 003
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 74
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 2 189

ÖZBEKÝSTAN
Getirilen öðrenciler 184
Gönderilen yayýnlar 425 096
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 51
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 485

TÜRKMENÝSTAN
Getirilen öðrenciler 386
Gönderilen yayýnlar 1 081 145
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 2
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 1 454

TACÝKÝSTAN
Getirilen öðrenciler 85
Gönderilen yayýnlar 6 000
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 20
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar

RUSYA FEDERASYONU
(Moskova, St. Petersburg, Omsk, Nijni Novgrad)
Getirilen öðrenciler 70
Gönderilen yayýnlar 130 795
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 82
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 224

RUSYA FEDERASYONU
(Adýgeya Özerk Cumhuriyeti)
Getirilen öðrenciler 4
Gönderilen yayýnlar 10
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 4
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 49

RUSYA FEDERASYONU
(Baþkurdistan Özerk Cumhuriyeti)
Getirilen öðrenciler 145
Gönderilen yayýnlar 57 733
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 27
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 98
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RUSYA FEDERASYONU
(Çeçenistan)
Getirilen öðrenciler 135
Gönderilen yayýnlar 3
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar

RUSYA FEDERASYONU
(Daðýstan)
Getirilen öðrenciler 343
Gönderilen yayýnlar 16 432
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 9
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar

RUSYA FEDERASYONU
(Kabardey-Balkarya)
Getirilen öðrenciler 78
Gönderilen yayýnlar 5 429
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 6
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 578

RUSYA FEDERASYONU
(Karaçay-Çerkesya)
Getirilen öðrenciler 19
Gönderilen yayýnlar 4 191
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 5
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 706

RUSYA FEDERASYONU
(Tataristan)
Getirilen öðrenciler 77
Gönderilen yayýnlar 237 951
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 48
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 98

UKRAYNA
(Donetsk, Harkov, Kiev)
Getirilen öðrenciler
Gönderilen yayýnlar
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 8
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 98
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UKRAYNA
(Kýrým)
Getirilen öðrenciler 288
Gönderilen yayýnlar 109 319
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 110
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 2396

BELARUS
(Beyaz Rusya)
Getirilen öðrenciler 9
Gönderilen yayýnlar 311
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 11
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 266

LÝTVANYA
Getirilen öðrenciler
Gönderilen yayýnlar 890
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 49

GÜRCÝSTAN
Getirilen öðrenciler 256
Gönderilen yayýnlar 195 523
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 7
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 49

AFGANÝSTAN
Getirilen öðrenciler 159
Gönderilen yayýnlar
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 420

MOÐOLÝSTAN
Getirilen öðrenciler 439
Gönderilen yayýnlar 3 705
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri 3
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar 731

KUZEY IRAK
Getirilen öðrenciler
Gönderilen yayýnlar 13 584
Ramazan aylarýnda gönderilen din görevlileri
Vekalet yoluyla kestirilen kurbanlar

97



Avrasya Ýslam Þuralarý

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn "misyon" faaliyetleri içinde ilkini 23-27 Ekim 1995 günü Ankara'da 21
ülkeden 29 katýlýmcý ile baþlattýðý Avrasya Ýslam Þuralarý merkezi bir yer tutuyor. Diyanet, 1995'den bu
yana beþ Avrasya Ýslam Þurasý gerçekleþtirdi. Bunlar;
Birinci Avrasya Ýslam Þurasý, Ankara, 23-27 Ekim 1995;
Ýkinci Avrasya Ýslam Þurasý, Ýstanbul, 21-24 Ekim 1996;
Üçüncü Avrasya Ýslam Þurasý, Ankara, 25-29 Mayýs 1998;
Dördüncü Avrasya Ýslam Þurasý, Saraybosna, 25-28 Mayýs 2000;
Beþinci Avrasya Ýslam Þurasý, Gazimaðusa (KKTC) 15-19 Nisan 2002'dir.

KKTC'deki son Avrasya Ýslam Þurasý'nýn sonuç bildirgesinden bazý bölümleri aktarmak istiyoruz. Önce
Diyanet'in Avrasya'daki faaliyetleriyle ilgili kararlara göz atalým:

· IV. Avrasya Ýslâm Þûrasý Teþkilatý Toplantýsýnda, teþkilatýmýzda Türkçe'nin ortak dil haline 
getirilmesi için alýnan karara istinaden, baþlatýlan çalýþmalara üye ülke ve topluluklarýn gereken
önemi vermeleri, bu çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca düzenlenen 
kurslara eleman gönderilmesi konusunda daha yoðun gayret sarf edilmesi;

· Geçmiþ Þûra kararlarýna dayanýlarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca çýkarýlmaya baþlanan Diyanet
Avrasya Dergisi'ne üye ülke ve topluluklarýn bölgeleriyle ilgili yazý, makale, haber vb. bilgi ve

dokümanlarý periyodik olarak göndermeleri;
· Üye ülke ve topluluklar arasýnda birliðin saðlanmasýnda büyük katkýsý olan ve daha önceki 

þûralarda kararlaþtýrýlmýþ bulunan dini gün ve bayramlarýn, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðýnca tespit edilen tarihlerde kutlanmasý uygulanmasýna devam edilmesi;

· Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca üye ülke ve topluluklarýn yerleþim 
merkezlerindeki namaz vakitleri, dini gün ve bayramlarý gösteren, çeþitli dini ve kültürel içerikli
yazýlarýn yer aldýðý bir takvimin, 2003 yýlýndan itibaren her yýl bastýrýlarak gönderilmesi;

· Türkiye Cumhuriyet Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca üye ülke ve topluluklarýnda sürdürdüðü orta 
öðretim, lisans ve yüksek lisans çalýþmalarýnýn desteklenmesi;

· Bugüne kadar baþarýyla yürütülmüþ olan Avrasya Ýslâm Þûrasý Teþkilatý toplantýlarýnýn 
düzenlenmesine bundan böyle de her yýl devam edilmesi, gelecek þûradan önce üye ülke ve 
topluluklarýn dini hayatý hakkýnda derlenecek bilgilerin katýlýmcýlara ulaþtýrýlmasý, katýlýmcýlarýn
sunacaðý tebliðlerin önceden Türkçe, Arapça, Rusça ve Ýngilizceye çevrilmesi, bundan sonraki

toplantýnýn yeri ve tarihinin belirlenmesinde Þûra baþkanlýðýna yetki verilmesi...
Söz konusu þurada "Baþta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere bütün Türk Cumhuriyetlerinde 
misyonerlik faaliyetlerinin yoðunlaþtýðý, sadece dini olmayýp siyasi, kültürel ve ekonomik amaçlar
da taþýyan bu tür hareketlerin, devlet ve topluluklarýmýzýn milli birlik-bütünlüðüne ve milli 
kültürüne ciddi tehdit oluþturduðu görülmektedir. Bu itibarla bu tür organize inanç, din ve kültür
yayma çalýþmalarýnýn toplumlarda çýkarabileceði kargaþa ve çatýþmalarý göz önünde bulundurarak
sorumlularýn, gerekli önlemleri bir an önce hayata geçirmesi, misyoner faaliyetlerinin bölgelere
göre deðiþkenliði göz önünde bulundurularak alýnacak tedbirlerin bölgelere göre özelleþtirilmesi
gerekir" denilerek misyonerliðe karþý mücadelede çeþitli önlemler sýralandý: 

· Abartýlý yaklaþýmlardan kaçýnarak misyonerlik faaliyetlerinin mahiyeti, yöntem ve teknikleri ile
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günümüz dünyasýndaki durumlarý hakkýnda kapsamlý bilimsel alan araþtýrmalarý yapýlmasý, ortaya
çýkacak sonuçlar kitap veya broþürler halinde yayýnlanarak teþkilatýmýza üye ülke ve 
topluluklarýmýzýn halklarýnýn istifadesine sunulmasý;

· Misyonerlik hareketi sýradan bir inanç yayma faaliyeti olmayýp, insanlarý din deðiþtirmeye 
zorlayan (proselitizm) sistemli ve organize bir harekettir. Misyonerler insan haklarýna aykýrý 
olarak meþru veya gayr-ý meþru her türlü yönteme baþvurmakta, insanlarýn ekonomik zaaflarýný
ve doðal felaketleri istismar etmekte ve insanlara kendi dinleri hakkýnda kasýtlý olarak yanlýþ 
bilgiler sunmaktadýrlar;

· Hýristiyan misyonerlerinin faaliyetlerini uluslararasý sözleþmelerde yer alan din ve inanç özgürlüðü,
inancý seçme, benimsetme, yaþama, öðrenme, öðretme ve bildirme hakký çerçevesinde mütalaa
edilmemesi;

· Misyonerliðin daha ziyade milli ve dini deðerlere yabancýlaþmýþ gençler arasýnda etkili olduðu 
göz önünde bulundurularak, bu kitleye Ýslâm dini ve milli kültür konusunda yeterli eðitim 
verilmesi, ülke ve topluluklarýmýzda aile yapýlarýmýzýn saðlam tutulmasýna yönelik sistemli 
çalýþmalara hýz verilmesi;

· Milliyeti Türk olup Ýslâm inancýný paylaþmayanlar ile tarihin derinliklerinden günümüze ulaþan
ülkelerimizde yerleþik gayr-ý Müslimlerle iliþkilerin misyonerlik faaliyetinde bulunan kesimlerden
farklý bir yere oturtturulmasý;

· Misyonerliðin bir boyutunun da inkültürasyon olduðu, kültürümüzü yozlaþtýrmak veya kültürün
bazý öðelerine sinsice Hýristiyanlýk motiflerini sokmayý yöntem olarak kullandýðý görüldüðünden,
özellikle yeni nesillere milli kültürün aktarýlmasý konusunda ilim, fikir ve din adamlarýnýn daha
yoðun çaba sarf etmesi;

· Avrasya coðrafyasýnda yaþayan Müslüman ülke ve topululuklarýmýz arasýnda araþtýrmaya dayalý
saðlýklý bir din anlayýþýnýn yerleþmesi ve misyonerlerin istismar ettikleri alanlarda bilgi boþluðunu
kapatmak için, ortak bir çalýþma grubu oluþturularak temel Ýslam kaynaklarýnýn tercüme edilip 
ve telif eserler hazýrlanýp ülke ve topluluklarýmýza gönderilmesi;

· Din görevlilerinin, üye ülke ve topluluklarýn dini idareleri tarafýndan dinler ve misyonerlik 
konusunda eðitilmeleri, misyonerlerin Ýslam'a, Türk kültürüne ve tarihine yönelttikleri tenkitler
konusunda da bilgilendirilmeleri...
(http://www.diyanet.gov.tr/DIYANET/2002aylik/mayis/gundem.htm)

5. Vakýf Hizmetleri

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý vakýf hizmeti olarak Türkiye Diyanet Vakfý aracýlýðýyla faaliyet yürütür. Türkiye
Diyanet Vakfý, 13 Mart 1975 tarihinde kurulmuþ ve amacý, Vakýf senedinin 2. Maddesinde þöyle tarif
edilmiþtir:

"Vakfýn gayesi, Ýslam Dini'nin gerçek hüviyeti ile tanýtýlmasýnda, toplumun din konusunda
aydýnlatýlmasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna yardýmcý ve destek olmak, gereken yerlerde cami
yapýp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumlarý açýp iþletmek, zekat, fitre gibi Müslüman
vatandaþlarýmýz tarafýndan yapýlacak yardýmlarý þartlarýna uygun olarak toplumdaki ihtiyaç sahiplerine
intikal ettirerek sosyal yardým ve hizmeti geliþtirmektir."
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1975 yýlýnda dönemin Diyanet Ýþleri Baþkaný Lütfi Doðan, Baþkan Yardýmcýlarý Tayyar Altýkulaç ile
Yakup Üstün ve Hukuk Müþaviri Ahmet Uzunoðlu tarafýndan kurulan Vakýf, 20 Aralýk 1977 tarih ve
7/14422 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile vergi muafiyeti elde etti. Diyanet Vakfý bugün Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý'nýn maddi anlamda en büyük destekçisidir. Ankara'da, Eskiþehir yolu üzerindeki Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý binasý da Diyanet Vakfý tarafýndan yaptýrýlmýþtýr. Türkiye Diyanet Vakfý'nýn organlarý
þunlardýr.

· Genel Kurul
· Mütevelli Heyeti
· Denetleme Kurulu
· Genel Müdürlük
· Dýþ Ýliþkiler ve Baðlý Kuruluþlar Koordinatörlüðü

Genel Kurul:
Vakfýn en üst organý olan genel kurul, senedin 12. maddesine göre Diyanet Ýþleri Baþkaný, kurucu üyeler,
ilk mütevelli heyeti üyeleri, Diyanet Ýþleri Eski Baþkanlarý, Vakýf kurulduktan sonra genel kurul üyeliðine
kabul edilenlerle, mütevelli heyeti tarafýndan davet edilecek beþ müftüden oluþmaktadýr. Bu kurulun en
önemli yetkisi, kendi bünyesine üye kabul etmek ve mütevelli heyetiyle denetleme kurulu üyelerini
seçmektir.
Mütevelli Heyeti:
Vakfýn yürütme organý olup vakfýn temsiline iliþkin bütün iþleri yürütmekle görevlidir. Bunlar; genel
kurul ve denetim kurulunun dýþýnda kalan vakfýn bütün iþleridir. Yedi kiþiden oluþan mütevelli heyeti
genel kurul üyeleri içinden iki yýl için seçilir. Bunlarýn en az üçünün Diyanet Ýþleri Teþkilatýnda görevli
olmasý gereklidir. Heyetin doðul baþkaný Diyanet Ýþleri Baþkaný'dýr.
Denetleme Kurulu:
Genel Kurul tarafýndan seçilen üç üyeden oluþur. Görevi mütevelli heyetinin görevlerini denetlemek ve
bu hususta genel kurula rapor sunmaktýr. Vakfýn diðer iki organýysa mütevelli heyeti tarafýndan verilen
görevleri yapar.
Þubeler:
Türkiye Diyanet Vakfý'nýn vakýf senedinin 4. maddesiyle mütevelli heyetine il ve ilçelerde þube açma
yetkisi verilmiþtir. Þubeler beþ ya da yedi kiþiden oluþan yönetim kurulu tarafýndan idare edilir. Yönetim
kurulu baþkaný il veya ilçenin müftüsüdür. üyelerin yarýsý halktan yarýsý Diyanet Ýþleri Personelinden
seçilir. Vakfýn 76'sý illerde, 811 ilçelerde olmak üzere 887 þubesi bulunmaktadýr. 
Vakfýn Sahip Olduðu Gayrimenkuller:
Türkiye Diyanet Vakfý sahip olduðu gayrimenkuller bakýmýndan Türkiye'nin sayýlý vakýflarý arasýndadýr.
Türkiye Diyanet Vakfý'nýn önemli yayýnlarýndan biri olan Ýslam Ansiklopedisine göre Türkiye Diyanet
Vakfý'nýn sahip olduðu gayrimenkullerin listesi þu þekildedir:
1431 cami, 744 Kuran kursu, 240 müftülük binasý, 28 Ýmam Hatip Lisesi, 4 eðitim merkezi, 578 lojman,
195 dükkan, 133 büro, 23 depo, 6 yayýnevi, 115 yurt binasý, 32 sosyal tesis, 1722 arsa, 368 arazi, 288
çýplak mülkiyet olmak üzere toplam 5812 adet gayrimenkul.
1975 yýlýnda mütevazý bir þekilde kurulan Türkiye Diyanet Vakfý ticari iþletmeleri ve kârlýlýðýyla kýsa
bir süre içinde bir holding görünümüne büründü. 1998 yýlýnda Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme
Kurulu'nun raporuna göre vakfýn sadece 1995 ve 1996'daki kârý 4 trilyon liranýn üzerindeydi. Vakfýn
1995'te 2 trilyon lira gelirine karþý 1 trilyon lira gideri bulunuyordu. 1996'da ise 5 trilyon lira geliri, 2
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trilyon lira gideri oldu. Vakfýn sahip olduðu parasal birikimse resmen açýklanmýyor.
Türkiye Diyanet Vakfý, ticari sahaya çalýþmalarýna 1982'de "yayýncýlýk-matbaacýlýk"la atýldý. Üç "iktisadi
iþletme"nin tamamen sahibi olan Diyanet Vakfý, hissesinin yüzde 90'dan fazla olduðu anonim þirketlere
de diðer þirketlerini ortak ederek büyüdü. Diyanet Vakfý'nýn sahibi olduðu "iktisadi iþletmeler" ile ortaðý
bulunduðu anonim þirketler ve bu þirketlerde sahip olduðu hisse oranlarý þu þekilde: 
(2000 yýlý Aðustos ayý itibariyle)

Türkiye Diyanet Vakfý Yayýnlarý iþletmesi: Kuruluþ: 16 Haziran 1988. Faaliyet konusu: Neþriyat pazarlama.
Sermayesi: 8 milyar lira. Tamamý vakfýn.
Türkiye Diyanet Vakfý Yayýn-Matbaacýlýk ve Tic. Ýþletmesi: Kuruluþ: 15 Þubat 1982. Faaliyet konusu:
Neþriyat basýmý ve pazarlamasý. Sermayesi: 97 milyar 259 milyon lira. Tamamý vakfýn.
Türkiye Diyanet Vakfý 29 Mayýs Týp Merkezi iþletmesi: Kuruluþ: 1997. Faaliyet konusu: Her türlü saðlýk
hizmeti. Sermayesi: 2 trilyon. Tamamý vakfýn.
Vakýf Özel Eðitim ve Öðretim Tesisleri AÞ (VENTAÞ): Kuruluþ: 7 Mart 1996. Faaliyet konusu: Her
türlü özel öðretim faaliyeti. Sermayesi: 400 milyar lira. Ortaklar ve hisseleri: Diyanet Vakfý yüzde 96,
Komaþ, Gintaþ, Divantaþ ve Temsaþ, yüzde 1'er.
GÝNTAÞ AÞ: Kuruluþ tarihi: 18 Mayýs 1983. Faaliyet konusu: Ýnþaat ve taahhüt hizmetleriyle ahþap
doðrama ve dekorasyon atölyesi, soðuk hava deposu, seyahat acentesi ve konaklama tesisi iþletmecilikleri.
Sermayesi: 20 trilyon lira. Ortaklar ve hisseleri: Türkiye Diyanet Vakfý yüzde 99.76, diðerleri yüzde
0.24.
KOMAÞ: Kuruluþ tarihi: 5 Mart 1990. Faaliyet konusu: Her çeþit gýda maddesi, giyim ve dokuma
sanayii, turizm, inþaat ve taahhüt iþleri, saðlýk ve eðitim iþleri, her çeþit inþaat malzemesi, petrol-
madencilik ve kimyevi maddeler, basýn-yayýn ve reklamcýlýk, taþýmacýlýk. Sermayesi: 300 milyar lira.
Ortaklar ve hisseleri: Diyanet Vakfý yüzde 93.83, Vakýfbank Memur ve Hizm. Sand. Vakfý yüzde 5,
Temsaþ ve ülker Gýda Sanayii yüzde 0.5'er hisse, EBK Mensuplarý Vakfý yüzde 0.17.
DÝVANTAÞ: Kuruluþ: 1993. Faaliyet konusu: Neþriyat, pazarlama ve ticaret. Sermayesi: 150 milyar lira.
Ortaklar ve hisseleri: Diyanet Vakfý yüzde 96.8, Gintaþ, Komaþ ve Temsaþ yüzde 1, Vetaþ yüzde 0.125.
KOMAÞ: Kuruluþ: 28 Aralýk 1995. Faaliyet konusu: Her türlü sigortacýlýk hizmetleri. Sermayesi: 300
milyar lira. Ortaklar ve hisseleri: Diyanet Vakfý yüzde 45, Komaþ yüzde 55.
Ýhlas Sigorta: Kuruluþ: 21 Þubat 1995. Faaliyet konusu: Her türlü sigortacýlýk hizmeti. Vakfýn hisse
miktarý ve oraný: 50 milyar lira ile yüzde 8 hisse.
Süt Endüstrisi Kurumu Sanayi ve Ticaret AÞ: Faaliyet konusu: Süt ve süt mamulleri üretimi ve ticareti.
Vakfýn hisse oraný ve miktarý: 20 milyar lira ile yüzde 0.387 hisse.
Saf Süt Gýda Sanayi ve Ticaret Anonim Þirketi: Kuruluþ tarihi: 21 Aralýk 1995. Faaliyet konusu: Süt
ve süt mamulleri üretim ve ticareti yapmak. Vakfýn hisse miktarý ve oraný: 25 milyar lira ile yüzde 25
hisse.
Ýhlas Finans Kurumu AÞ: Kuruluþ tarihi: 13 Þubat 1995. Faaliyet konusu: Finans hizmetleri. Vakfýn
hisse miktarý ve oraný: 160 milyar lira ile yüzde 8 hisse.
Kuveyt Türk Evkaf Finans Kurumu Anonim Þirketi: Kuruluþ tarihi: 1988. Faaliyet konusu: Finans
hizmetleri. Vakfýn hisse miktarý ve oraný: 20 milyar lira ile yüzde 1 hisse.
(http://www.radikal.com.tr/2000/08/13/turkiye/01hol.shtml)

Hac ve Umre gelirleri :
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Türkiye Diyanet Vakfý'nýn en önemli geliri Hac ve Umre seferlerinden gelmektedir. 1979 yýlýnda hükümet
tarafýndan çýkarýlan bir kararnameyle hac ve umre seferlerini düzenleme görevi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na
verilmiþ, ancak bu konuda Türkiye Diyanet Vakfý ile iþbirliði yapýlmasý öngörülmüþtür. Buna göre Hac
ve Umre seyahatlerinin paraya iliþkin bütün iþleri vakýfça yürütülür. Havayoluyla seferlerin düzenlenmesi,
hacý adaylarýnýn ihtiyacý olan malzemenin temini, kalýnacak yerlerin kiralanmasý gibi konular Türkiye
Diyanet Vakfý tarafýndan organize edilir. Türkiye Diyanet Vakfý Hac ve Umre organizasyonlarýndan gelir
elde etmektedir.
Hac seyahati için alýnan paranýn artan kýsmý Diyanet Vakfý'nýn gelirlerinin en büyük dilimini teþkil ediyor.
Vakýf bu para ile yoksullara bakýyor, yurt içi ve dýþýnda, özellikle Türk Cumhuriyetleri'nde camiler
yapýyor, çeþitli seviyelerde okullar ve yurtlar açýyor, öðrencilere burs veriyor.

Yine Vakýf tarafýndan Ýstanbul'da bir Ýslam Araþtýrmalarý Merkezi (ÝSAM) kuruldu. ÝSAM'ýn kütüphane
ve dokümantasyon merkezi, kýsa zamanda yerli-yabancý araþtýrmacýlar ve öðrenciler için önemli bir
baþvuru merkezi oldu. ÝSAM ayrýca öðrencilere yurt içi ve dýþýnda doktora ve doktora sonrasý öðrenim
için burs vermekte, bu öðrencilerden bir kýsmýný kendi bünyesinde araþtýrmacý olarak istihdam etmektedir.
ÝSAM'ýn dikkat çeken bir diðer faaliyeti de tamamýnýn kýrk cilde ulaþacaðý tahmin edilen Ýslam
Ansiklopedisi'nin yayýnlanmasýdýr.

Diyanet ile Vakýf yöneticileri arasýnda zaman zaman hac gelirleri konusunda çekiþme yaþandý. 25 Temmuz
1997 günü Radikal Gazetesi'nde yer alan bir habere göre yýllýk 23 trilyonluk hac geliri nedeniyle Diyanet
ile Vakýf arasýnda ciddi bir kriz yaþanmýþtý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca hazýrlanan ve Vakýf'ýn Hac
organizasyonu gelirinden pay almasýna son veren  yönetmelik üzerine çýkan tartýþmalara dönemin Baþbakaný
Tansu Çiller müdahale etmiþ ve yönetmelik bir gün sonra deðiþmiþti.

Türkiye Diyanet Vakfý'nýn Yurtiçi Faaliyetleri:

1. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin desteklenmesi:
· Merkez hizmetlerini destekleme
· Eðitim Merkezlerine yapýlan destekleme
· Din konusunda toplama aydýnlatma hizmetlerinin desteklenmesi
· Müftülük hizmetlerini destekleme
· Hac ve Umre ziyaretleri
· Camilere yapýlan yardýmlar
· Cami ve mescitlerin teþrifi Kuran kurslarý

2. Eðitim ve Öðretime Destek Faaliyetleri
· Burs hizmetleri
· Öðrenci yurdu hizmetleri
· Özel eðitim-öðretim hizmetleri

3. Saðlýk ve Sosyal Yardým Çalýþmalarý
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4. Kültür Faaliyetleri
· Kitap fuarlarý
· Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri
· "Gül Günü" kampanyasý
· Kutlu Doðum Aþý
· Gençlik Forumu
· Kültürel yarýþmalar
· Sempozyumlar
· Konserler
· Yayýn Hizmetleri ve yayýnevleri
· Türkiye Diyanet Vakfý kadýn kollarý

Türkiye Diyanet Vakfý'nýn Yurtdýþý Faaliyetleri:

Vakýf, Türkiye'nin yaný sýra yurtdýþýnda da faaliyet gösteriyor. Özellikle eðitim alanýnda etkili olan vakýf
yurtdýþýnda ilahiyat fakülteleri ve liseler açýyor. Türkiye Diyanet Vakfý tarafýndan yurtdýþýnda açýlan
okullar þunlardýr:

Azerbaycan :
Bakü Ýlahiyat Fakültesi
Bakü Türk Lisesi
Nahçývan Ýlahiyat Temayüllü Lise

Türkmenistan :
Mahdumkuli Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi
Aþgabat Ýlahiyat Lisesi

Kýrgýzistan :
Oþ Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi

Bulgaristan:
Sofya Yüksek Ýslam Enstitüsü
Liseler

Romanya :
Kemal Atatürk Ýlahiyat ve Pedagoji Lisesi
Vakýf ayrýca Türk Cumhuriyetleri olarak tanýmlanan ülkelerde çok sayýda cami ve kültür merkezi inþaatý
yapmýþ, yine ayný ülkelere gönderilen bazý din görevlilerinin finansmanýný üstlenmiþtir.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Bütçesi

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn bütçesi sýk sýk gündeme gelen ve tartýþýlan konular arasýnda yer alýyor.
Özellikle Alevi kesim bu konudaki itirazlarýný sýk sýk dile getiriyor. Alevilerin bu konudaki itirazlarý
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"Bizim vergilerimizle sadece Sünnilere din hizmeti götürülüyor" þeklinde özetlenebilir. Bu konudaki
tartýþmalarý daha geniþ olarak, ilerde "Aleviler ve Diyanet" baþlýklý bölümde ele alacaðýz.
Diyanet bütçesi üzerine tartýþmalar sadece Alevilerin itirazlarýndan ibaret deðil. Örneðin Prof. Mümtaz'er
Türköne, tarihsel geliþmelere atýfta bulunarak devletin Diyanet'e borçlu olduðunu ileri sürüyor:

"Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, vakýflarýn da baðlý olduðu Þeriye Vekaleti'nin ilgasý üzerine kurulmuþ,
bu arada dini amaçlý vakýflarýn mal varlýðýna el konulmuþtur. Büyük mali yekünler tutan bu vakýflar
bugün yenileriyle birlikte yaþayabilseydi, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn bütçeden pay almasýna gerek
kalmayacaktý. Meseleye bu þekilde bakýldýðý taktirde, devlet müslümanlara kaynak ayýrmamaktadýr,
tam tersine borçlu durumdadýr. Devletin din hizmetlerine ayýrdýðý pay, diðer ülkelerle karþýlaþtýrýldýðýnda
çok cüz'i bir yekün tutmaktadýr" (Mümtaz'er Türköne, "Sosyal Barýþýn Dayanaðý olarak Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý", TDV Bülteni, Sayý: 34-35 Mayýs-Temmuz 1995: 42-43, Aktaran Bulut, 1997:
428)

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu, Kanal 7 Televizyonu'nda Ahmet Hakan Coþkun'a 16 Ocak
2004 tarihinde verdiði mülakatta kurumun bütçesinin bir katrilyona yakýn olduðunu ve bunun yüzde
90'ýnýn personel gideri olduðunu ifade etmiþti. Prof. Bardakoðlu din görevlilerinin, en düþük düzeyde
maaþ alan devlet memurlarý olduðunu da sözlerine eklemiþti. Prof. Bardakoðlu'na göre düþük ücret
nedeniyle çok sayýda din görevlisi ilk fýrsatta baþka kurumlara geçmeye çalýþýyordu. TBMM'inde yazýlý
bir soru önergesine cevap veren Diyanet'ten Sorumlu Devlet Bakaný Mehmet Aydýn 18 Kasým 2002 ve
18 Kasým 2004 tarihleri arasýnda 909 Diyanet personelinin baþka kurumlara geçtiðini belirtti. Bu kurumlarýn
baþýnda 575 kiþiyle Milli Eðitim Bakanlýðý ilk sýrada yer alýyordu. Ýlahiyat mezunlarý Milli Eðitim
Bakanlýðý bünyesinde çoðunlukla Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmeni olarak istihdam ediliyor. Bakan
Aydýn'ýn verdiði bilgiler ýþýðýnda Diyanet'ten diðer kurumlara geçen Diyanet personel sayýsý ve geçtiði
kurumlar aþaðýdaki gösterilmiþtir.

Baþbakanlýk:  2
Devlet Bakanlýklarý:  16
Adalet Bakanlýðý: 8
Ýçiþleri Bakanlýðý: 41
Maliye Bakanlýðý: 6
Milli Eðitim Bakanlýðý: 575
Bayýndýrlýk ve Ýskan Bakanlýðý: 49
Saðlýk Bakanlýðý: 117
Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý: 46
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý: 2
 Kültür ve Turizm Bakanlýðý: 2
Çevre ve Orman Bakanlýðý: 3
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý: 1
Üniversiteler: 9
Üst kurullar: 2
Belediyeler: 30
(Cumhuriyet Gazetesi, 24 Kasým 2004)
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2005 yýlý bütçesindeyse Diyanet'e 1 katrilyon 122 trilyon 41 milyar lira ayrýldý. Bu rakam genel bütçenin
binde 7'sine denk geliyor.

Yýllara Göre Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na Genel Bütçe Ýçinde Ayrýlan Paylar
1924 - % 1.01 1940 - % 0,25 1956 - % 0,89 1972 - % 0,94 1988 - % 0,62
1925 - % 0,92 1941 - % 0,23 1957 - % 0,85 1973 - % 0,85 1989 - % 0,71
1926 - % 0,84 1942 - % 0,22 1958 - % 0,55 1974 - % 0,92 1990 - % 1,23
1927 - % 0,92 1943 - % 0,19 1959 - % 0,15 1975 - % 0,83 1991 - % 1,16
1928 - % 0,83 1944 - % 0,16 1960 - % 0,85 1976 - % 0,81 1992 - % 1,1
1929 - % 0,76 1945 - % 0,18 1961 - % 0,76 1977 - % 0,66 1993 - % 0,9
1930 - % 0,74 1946 - % 0,15 1962- % 0,76 1978 - % 0,58 1994 - % 1,0
1931 - % 0,34 1947 - % 0,24 1963 - % 0,21 1979 - % 0,77  1995 - % 0,9
1932 - % 0,36 1948 - % 0,23 1964 - % 0,90 1980 - % 0,85 1996 - % 0,6
1933 - % 0,36 1949 - % 0,23 1965 - % 1,15 1981 - % 0,69 1997 -% 0,8
1934 - % 0,33 1950 - % 0,20 1966 - % 1,89 1982 - % 0,69 1998 - % 0,7
1935 - % 0,31 1951 - % 0,61 1967 - % 1,78 1983 - % 0,71 1999 - % 0,6
1936 - % 0,29 1952 - % 0,67 1968 - % 0,85 1984 - % 0,60 2000 - % 0,6
1937 - % 0,26 1953 - % 0,69 1969 - % 0,76 1985 - % 0,63 2001 - % 0,7
1938 - % 0,24 1954 - % 0,68 1970 - % 0,72 1986 - % 0,65 2002 - % 0,6
1939 - % 0,24 1955 - % 0,74 1971 - % 0,04 1987 - % 0,62 2003 - % 0,5

2004 - % 0,7
Kaynak: 1924-1991 yýllarý verileri:Tarhanlý, 1993 s. 137-138, 1992-2005 yýlý verileri
Maliye Bakanlýðý istatistikleri.
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III. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ETRAFINDAKÝ TARTIÞMALAR, ELEÞTÝRÝLER
VE YENÝ MODEL ÖNERÝLERÝ

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na Yönelik Tartýþmalar

1. Laiklik ilkesi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

Anayasasýnda kendisini laik olarak tanýmlayan bir ülkede Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi bir kuruma yer
var mýdýr? Diyanet'in statüsüne iliþkin tartýþmalarýn odak noktasýný oluþturan bu soruya yanýt vermeden
önce cumhuriyet Türkiyesi'nde din-devlet iliþkilerinin yasal serüvenine hýzlý bir göz atmak gerekiyor.
29 Ekim 1923 tarihli ve 364 sayýlý "Teþkilatý Esasiye Kanununun Bazý Mevaddýnýn Tavzihan Tadiline
Dair Kanunu"nun ikinci maddesinde "Türkiye Devleti'nin dini, Dini Ýslamdýr" deniyordu. 10 Nisan 1928
günü 1222 sayýlý "Teþkilatý Esasiye Kanununun Bazý Maddelerinin Muaddil Kanun"la devletin dininin
Ýslam olduðu ifadesi kaldýrýldý, milletvekili ve cumhurbaþkanýnýn ettiði yeminden dinsel unsurlar ayýklandý.
5 Þubat 1937 günü kabul edilen 3115 sayýlý "Teþkilatý Esasiye Kanununun Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesine
Dair Kanun"la "laik" nitelemesi Anayasa'da yer aldý. (Tarhanlý 1993: 18-19) 1961 ve 1982 Anayasalarýnda
da laiklik ilkesi korundu.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn anayasal bir kurum olarak tanýmlanmasýysa 1961 Anayasasý ile gerçekleþti.
1961 Anayasasý'nýn 154. maddesi "Genel idare içinde yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý özel kanunda
gösterilen görevleri yerine getirir" þeklindeydi. 1982 Anayasasý ise 136. maddesinde daha geniþ bir
tanýmlamaya yer verdi: "Genel idare içinde yer alan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, laiklik ilkesi doðrultusunda,
bütün siyasi görüþ ve düþüncelerin dýþýnda kalarak ve milletçe dayanýþma ve bütünleþmeyi amaç edinerek
özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir."

1927 yýlýnda Diyanet Ýþleri Reisliði'nin konu edildiði bir Meclis görüþmesi sýrasýnda Ergani Mebusu
Kazým Vehbi Bey Meclis kürsüsünden;

"Efendim; malumdur ki, Türkiye Cumhuriyeti din ile dünya esasýný tefrik etmiþtir. Binaenaleyh
Diyanet Ýþlerine tahakkuk eden bütçenin umumi bütçe arasýnda bulunmasýnda mana yoktur. Bunu
doðrudan doðruya cemaat-i Ýslamiyeye terk etsek daha muvafýk olmaz mý? diye sormuþtur. (Zabýt
Ceridesi 2, Y. 4, c.31, s28 17.4.1927. Aktaran, Bulut 1997: 145)

1949 yýlýnda Sebillürreþad adlý Ýslamcý derginin baþyazarý Eþref Edip bir dönemler ayný derginin
yazarlarýndan olan CHP'li Baþbakan Þemseddin Günaltay'a dergi sayfalarýndan þu sorularý yöneltiyordu.

"Diyanet Riyaseti hükümete baðlý bir resmi bir daire halinde mi kalacak, yoksa diðer unsurlar gibi
müstakil bir Ýslam cemaati mi teþkil edilecek? Bugün laik olduðunu iddia ettiðiniz hükümetinizin
þahsiyet-ý diniyesi de vardýr. Çünkü Diyanet Riyaseti resmen hükümetinize baðlýdýr, bütçesi Meclisten
geçer ve muvazane-ý umumiyeye dahildir. Bu þekil, laiklikle kabil-i telif midir? Böyle acayip bir
laiklik dünyanýn neresinde vardýr? (Eþref Edip "Günaltay'ýn Baþbakanlýðý ve Akisler", Sebillürreþad,
II Sayý: 29, Ocak 1949: 494)
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Ali Fuad Baþgil ise ilk baskýsý 1954 yýlýnda yapýlan "Din ve Laiklik" adlý kitabýnda devletin laik olmadýðýný
iddia ediyordu:

"Türkiye'de bugün diyanet iþleri ve teþkilatý doðrudan doðruya Baþvekalete baðlýdýr. Diyanet iþleri
reisi ve ona baðlý bütün teþkilat ve personel Baþvekilin emri altýndadýr. Diyanet iþlerini doðrudan,
diðer diyanet teþkilatý personelini ise dolayýsýyla tayin eden hükümettir. Vakýflar devlete baðlýdýr
ve hükümetin emrindedir. Bununla beraber, Türkiye'de devlet laiktir. Hayýr, okuyucum! Bu olamaz
bunda mantýk yoktur'' (Baþgil 2003 : 220)

Anayasa Mahkemesi'nin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ile laiklik ilkesi arasýndaki iliþki üzerine görüþünü ise,
1970/53 Esas, 1971/76 Karar Sayýlý ve Resmi Gazete'de 15 Haziran 1972 tarihinde yayýmlanan kararýndan
öðreniyoruz:

"Dinin devletçe denetiminin yürütülmesi, din iþlerinde çalýþacak kimselerin yetenekli olarak
yetiþtirilmesi yoluyla dinî taassubun önlenmesi ve dinin toplum için manevî bir disiplin olmasýnýn
saðlanmasý ve böylece Türk milletinin çaðdaþ uygarlýk seviyesine eriþmesi, yücelmesi ona ereðinin
gerçekleþtirilmesi gibi nedenlere dayandýðý gibi ayný zamanda toplumun çoðunluðunun Müslüman
bulunduðu ülkemizde, dinî ihtiyaçlarýnýn karþýlanabilmesi için din iþleri görecek kiþiler, mabet ve
baþka maddî ihtiyaçlarýn saðlanmasý ve bunlarýn bakýmý gibi konulara yardým etmek nedenlerine
de dayanmaktadýr. Devletin her içtimaî müessesede olduðu gibi, içtimaî bir müessese olan toplumun
dinî gereksinmelerine yardým etmesinin Anayasada yer alan ve nitelikleri açýklanan lâiklik esaslarýna
aykýrý bir yaný bulunmadýðý gibi Diyanet Ýþleri Bakanlýðý'nýn Anayasada yer almasýnýn da yukarýda
açýklanan nedenlere dayanmasý karþýsýnda, lâiklik ilkesine aykýrý düþtüðü kabul edilemez. Yine bu
nedenlerle devletin bu alandaki yardýmý ve Diyanet Ýþleri Kuruluþu görevlilerinin memur sayýlmasý
devletin din iþlerini yürüttüðü anlamýna gelmeyip ülke koþullarýnýn zorunlu kýldýðý ihtiyaca uygun
bir çözüm yolu bulmak erek ve anlamýný taþýmaktadýr.
(http://www.anayasa.gov.tr/KARARLAR/IPTALITIRAZ/K1971/K1971-76.htm)

Laik devlet ve devletin içinde genel idare içinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kurumunun yer almasýnýn
laikliðe aykýrý olmadýðýna iliþkin çok sayýda deðerlendirme bulunuyor. Bu görüþü savunanlardan birisi
de Anayasa hukukçusu ve 1961 Anayasasýnýn hazýrlanmasýnda bulunan Tarýk Zafer Tunaya'dýr:

"Devletle dinin birbirinden tamamen ayrýlmasý Batý'da, laikliðin hedefine ulaþmasý için kafidir.
Fakat bizde asla gayeye hizmet edemez. Din, teþkilatlandýðý zaman bile, devletin kontrolü dýþýnda
kalýrsa, bizdeki özelliklerinden dolayý din, siyasi bir kuvvet haline gelebilir ve zaman zaman
gelmiþtir. Nihayet 'genel oy'un kabul edildiði, fakat okuma yazma bilen ve tahsil görenler nisbetinin
çok düþük olduðu bir memlekette halkýn bir an için gaflet göstermesinden faydalanýlarak teokratik
devlet hedefine bile ulaþýlabilir. Yani neticede vicdan hürriyeti ve laiklik tamamen sona erebilir."
(Albayrak 1973 : 300)

Prof. Dr. Turhan Feyzioðlu'na göreyse, "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn idare içinde tutulmasý salt dini
hizmetleri saðlamak için deðil, devletin laik yapýsýný korumak, dinin devlet iþlerine ve siyasete karýþmasýný
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önlemek için de gereklidir." (T. Feyzioðlu, "Secularizm: Cornerstone of the Turkish Revolution'',
Atatürk's Way, Ýstanbul 1982, s.188 ve 216. Aktaran, Tarhanlý, 1993: 168)
Mümtaz Soysal'a göreyse Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý dini kiþisel vicdanlara atabilmenin bir aracýdýr:
"Laik bir devlette Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn genel idare içinde yer almasý Türk devriminin özelliklerine
uygun bir laikliðin, yani dini toplum iþlerinden kiþisel vicdanlara itebilme iþinin daha saðlam ve emin
yollardan gerçekleþtirilmesi dýþýnda bir anlam taþýmaz." (Soysal, 1992 s.230)

Diyanet'i sorgulayan isimlerin baþýnda gelen Ali Fuat Baþgil, 1954 yýlýnda yayýmladýðý "Din ve Laiklik"
adlý kitabýnda kurumun statüsü için üç aþamalý bir çözüm önermekteydi:
1- Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na özerklik verilmeli,
2- O ana kadar devletin hizmetinde kullanýlan vakýflar ve gelirleri Baþkanlýðýn hizmetine devredilmeli,
3- Yüksek bir Ýslami ilimler enstitüsü kurulmalý.
Baþgil, özerklik kazanmýþ Diyanet Ýþleri Teþkilatý'nýn vasýfsýz idarecilere deðil, kurulmasýný teklif ettiði
Ýslami Ýlimler Enstitüsü'nün dini bakýmdan eðitilmiþ mezunlarýnýn ellerine verilmesini önermiþti.(Baþgil,
2003: 222-223)
Dr. Ýþtar B. (Tarhanlý) Gözüaydýn da Diyanet'in varlýðýnýn laiklik ilkesiyle çeliþmediðini düþünenlerden.
Gözüaydýn'a göre Diyanet hizmetleri "kamu hizmeti" kavramý içinde algýlanamaz:

"Kamu hizmeti kavramý klasik idare hukukunda 'toplum için önem kazanmýþ olan ortak ve genel
bir ihtiyacýn tatminine yönelik olarak kamu tüzel kiþileri ve onlarýn denetimi altýnda özel kiþilerce
yönetilen bir faaliyet' olarak tanýmlanýr. Bu kavram çerçevesinde devletin din iþleriyle ilgilenmesi
kanýmca laiklik ilkesiyle çeliþkili deðildir. Ancak burada önemli olan teknik hizmetin görülmesidir.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn üstlenmiþ olduðu görevler bu baðlamda deðerlendirildiðinde ortaya
çýkan yalnýzca 'ibadet yerlerinin yönetilmesi' ve 'mushaflarýn doðru basýlmasýnýn saðlanmasý'
görevlerinin kolektif ihtiyacý karþýlayan bir kamu hizmeti olduðudur. (…..) Kuran kurslarýnýn
yürütülmesi bakýmýndan üstlenmiþ olduðu 'din eðitimi' görevi milli eðitimin temelini oluþturan
eðitim birliði çerçevesinde zaten ideolojik bir iþleve sahiptir. Hac seferleriyle ilgili iþleri yürütmek
ise, özellikle uygulamalardan açýkça görüldüðü þekilde kâr amacýna yönelmiþ bir faaliyettir. Bu
durumun da kamu hizmetiyle baðdaþmadýðý açýktýr. Bu baðlamda kuruma düþen görev, düzenlemeye
bizzat giriþmekten kaçýnmak ve özel kiþiler eliyle sürdürülecek olan faaliyeti ancak kamuya bir
zarar gelmesini önlemek amacýyla denetlemekten ibaret olmalýdýr. Bir kez daha yinelemek gerekirse,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn özel kanunla açýk olarak düzenlenmiþ bulunan 'Ýslam dininin ahlak
ile ilgili iþlerini yürütmek' ve propaganda faaliyetinde bulunmak þeklinde yorumlanabilecek olan
'yurtiçi ve yurtdýþýnda gerektiðinde dini yayýnlara karþý yayýmda bulunmak' görevlerinin teknik
bir kamu hizmeti kavramý içinde yeri olmadýðý da aþikardýr" (Dr. Ýþtar B. Gözüaydýn, Hak-Ýþ
Dergisi, "Din ve Devlet Sayýsý", Sayý: 29, Mayýs 1994: 55)

Halen görevde olan Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu ise Diyanet'in varlýðýnýn laiklikle çeliþmediðini,
göreve geldiði andan itibaren sistemli bir þekilde savunuyor. 16 Ocak 2004 günü Kanal 7 Televizyonu'nda
katýldýðý "Ýskele Sancak" programýnda Ahmet Hakan Coþkun ile Prof. Bardakoðlu arasýnda bu konuda
þöyle bir tartýþma yaþandý:

Coþkun: Bu ülke laik bir ülke, bu ülkenin insanlýðýnýn verdikleri vergilerle sizin bütçeniz oluþturuluyor
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ve bu ülkede diyelim ki Ýslam'a inanmayan insanlar var, Hýristiyanlar var, baþka farklý apayrý, sizin belki
hiç hizmet vermediðiniz mezhepten insanlar var…
Prof. Bardakoðlu: Bu ilk planda çok etkileyici bir söylem ama biraz siyaset felsefesi, biraz hukuk, biraz
kamu hukukunu bilen þahýslar için fazla anlamlý deðil. Mesela hiç arabasý olmayan insan var, onun verdiði
vergiyle trafik polisinin maaþýný ödüyoruz. Ona ne diyeceksiniz?
Coþkun: Ama yayalar var, trafik polisi yaya düzenini yapýyor.

Prof. Bardakoðlu: Yani yaya da deðilse. Kendi evinde, çiftliðinde oturuyor, hayvancýlýk yapýyor, üretiyor
ve vergi veriyor ve o adamdan aldýðýnýz vergiyi, onun hiç kullanmadýðý alanlarda kullanýyorsunuz. Hangi
alana bakarsanýz bunun örneklerini bulursunuz. Birlikte yaþama denen bir þey var artýk demokrasilerde
ve çaðdaþ devletlerde. Birlikte yaþama demek; o toplumun ihtiyaç duyduðu alanlarda devletin hizmet
üretmesi ve insanlarýn hepsinin bu hizmetten potansiyel olarak yararlanmasý demektir. Kaldý ki Diyanet'in
toplumu din konusunda bilgilendirmesi, bütün toplum için bir ýþýktýr, rahmettir. Niye? Çünkü bunun iki
þýkký vardýr. Laiklikle çeliþmez dedim. Zaten biz laiklik, Cumhuriyet, demokrasi konularýný falan da
Türkiye'de aþtýk. Artýk bunlar oturdu ve duruldu."

Türk ilahiyat çevrelerinin etkili isimlerinden Prof. Hayrettin Karaman da Diyanet'in varlýðýna karþý
çýkanlarýn haksýz olduðunu düþünüyor:

"Din hizmetlerinin bir düzen ve bütünlük içinde yürütülebilmesi için gerekli bulunan bir 'kurum'a
karþý olmak makul ve meþru deðildir. Müslümanlar böyle bir kuruma deðil, bu olmak iddiasýnda
bulunan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na, bunun konumuna ve statüsüne karþý olabilirler ve bunda da
büyük ölçüde haklýdýrlar." (Hayreddin Karaman, "Diyanet, Dini Hürriyet, Baský ve Hoþgörü
üzerine", Altýnoluk, Sayý: 74, Nisan  1992: 17-19)

Bu bölümde son olarak Türkiye çapýnda yaptýðý araþtýrmada Diyanet ve onun hizmetlerine iliþkin sonuçlar
elde eden Kemalettin Taþ'ýn bazý bulgulara yer vereceðiz. Taþ'ýn saptamalarýna göre Türk halkýnýn ciddi
bir çoðunluðu Diyanet'in bir kamu kurumu olmasýnýn laiklik ilkesiyle çeliþmediði görüþünde.

Diyanet'in statüsüne iliþkin görüþler genel olarak üç yaklaþým etrafýnda odaklanýyor. Bunlardan birincisi
mevcut statünün aynen devam etmesi. Ýkincisi Diyanet'in özerk bir kamu kurumuna dönüþtürülmesi.
Sonuncusu ise din alanýnýn tamamen sivil toplum kuruluþlarýna diðer bir deyiþle cemaatlere býrakýlmasý.

Türkiye’ de laik devlet yapýsý içerisinde bir kamu kurumu
olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn varlýðý, laiklik Sayý Yüzde
ilkesine uygundur.
Tamamen katýlýyorum 388 28.2
Katýlýyorum 624 45.3
Katýlmýyorum 211 15.3
Hiç katýlmýyorum 155 11.2
Toplam 1378 100.0
Kaynak : Taþ, 2002 s. 157
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2. Statü Tartýþmasý ve Öneriler:

a. Özerk Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý

Diyanet'in genel idare içinde özerk bir kurum haline getirilmesini savunanlar, temel amaçlarýnýn siyasi
otoritenin kurum üzerindeki etkisini azaltmak olduðunu ileri sürüyorlar. Diyanet'in özerkleþmesi talebi
1960'lý yýllardan bu yana dile getirildi. 27 Mayýs sonrasý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na atanan Ömer Nasuhi
Bilmen'in de yazý kurulunda bulunduðu Ýslam Mecmuasý'nýn 34 numaralý sayýsýnda yayýmlanan "Din
Hürriyeti Ýstiyoruz" baþlýklý bildiride sýralanan taleplerden biri de Diyanet'in özerkleþtirilmesiydi. Yýllar
sonra Prof. Dr. Hüseyin Hatemi de Diyanet'in, "iyice özerk" olarak tanýmladýðý bir statüye kavuþturulmasýný
savunmuþ ve örnek olarak 12 Eylül 1980 öncesi üniversiteleri ya da 1971'den önceki TRT'yi göstermiþtir.
(Tarhanlý, 1993 s. 172-173)

Bir dönemler Diyanet'i yönetmiþ isimler de özerklik konusuna sýcak bakýyor: Bazý eski baþkanlarýn bu
konudaki görüþlerini Ýslamiyat Dergisi'nin 2001 yýlýnda çýkan 4. cildinin 1. sayýsýnda okumak mümkün:

Prof. Dr. Süleyman Ateþ: "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý YÖK statüsüne benzer bir statü ile özerk bir kurum
haline getirilmelidir." (s.113)

Dr. Tayyar Altýkulaç: "Diyanet modeli üzerinde yapýlacak bazý deðiþikliklerle bu kurumun devletin sistemi
içinde yer almasýnda fayda vardýr.(...) Kurumun baþkaný belli bir süre için teþkilatýn aðýrlýklý olarak temsil
edildiði yüksek bir kurul tarafýndan seçilmeli veya böyle bir kurulun belirleyeceði adaylar içinden
atanmalý." (s. 115-116)

Prof. Dr. M. Sait Yazýcýoðlu: "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý devlet yapýsý içinde olmakla birlikte, siyasi görüþ
ve düþüncelerden olabildiðince baðýmsýz hareket edecek þekilde özerk bir statüde daha iyi hizmet verebilir."
(s.120)

Mehmet Nuri Yýlmaz : "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý YÖK, TRT gibi idari özerkliði olan bir kurum statüsüne
kavuþturulmalý, Diyanet Ýþleri Baþkaný seçim usulü ile ve belirli bir süre için seçilmelidir."
Yaþayan eski diyanet iþleri baþkanlarýnýn tümüyle bu araþtýrma kapsamýnda yüz yüze görüþmeler
gerçekleþtirdik. Baþkanlarýn özerklik ve diðer konulardaki görüþleri, raporumuzun "Görüþ ve Öneri
Derleme" bölümünde ayrýntýlý olarak yer almaktadýr.

b. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Laðvedilip Din Alanýnýn Cemaatlere Býrakýlmasý

Bazýlarýna göre kendini laik olarak tanýmlayan bir devlet dini alanda faaliyet göstermemeli, din görevlerinin
maaþlarýný ödememeli. Her ne kadar yukarýdaki bölümde Diyanet Ýþleri eski Baþkanlarýndan Prof. Sait
Yazýcýoðlu'nun aðzýndan Diyanet için özerklik istediðini aktardýysak da 9 Aralýk 1989'da Milliyet
Gazetesi'nden Fikret Bila'ya verdiði röportaj geniþ yanký uyandýrmýþtý.
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Prof. Yazýcýoðlu bu söyleþisinde, Diyanet Ýþleri Baþkaný kimliðiyle, "Ýlmi ve Batýlý anlamda laikliði ...
dinin devlet iþlerine, devletin de din iþlerine karýþmamasý olarak" olarak tanýmlýyor ve bu tanýmdan
hareketle "Türkiye'de laik bir rejimin var olduðunun kabul edilemeyeceðini" ileri sürüyordu.
Prof. Yazýcýoðlu, "Türkiye'de dini müessese devlet yapýsý içinde yer alýyor… Laiklikten söz edebilmek
için din iþlerinin devlet içinde olmamasý lazýmdýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý gibi bir teþkilata devlet içinde
yer verilmemesi lazýmdýr. Din iþlerinin cemaate býrakýlmasý lazýmdýr" diye devam ediyordu. Prof.

"Diyanet Ýþleri Baþkaný Yazýcýoðlu'nun önerisini destekleyelim; onun yorumladýðý anlamda laikliði
mantýki sonuçlarýyla birlikte hayata geçirmek üzere -yani Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, din dersleri,
resmi Kuran kurslarý, imam hatip liseleri ve kadrolu din adamlarý konusunda belirtilen önerileri
gerçekleþtirmeyi hedefleyen- bir kampanya baþlatalým."

Söz konusu alýntýlarý aktardýðýmýz ve Türkiye'de Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üzerine nadir araþtýrmalardan
birine imza atan Ýþtar B. Tarhanlý (Gözaydýn) da kitabýnda Prof. Boratav'ýn görüþlerine aynen katýldýðýný
belirtmektedir. (Tarhanlý, 1993. s. 178)
Özellikle "liberal" ve "sol" akademisyen çevrelerde taraftar bulan ve kýsaca "devletin dini hayattan
çekilmesi" olarak adlandýrýlabilecek yaklaþýmýn temel hedefinin Diyanet olduðu ortadadýr. Diyanet'in
görevlerinin cemaatlere, diðer bir deyiþle sivil toplum kuruluþlarýna býrakýlmasý konusuna karþý çýkanlar
arasýnda halen görevde olan Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu'nun, ayný televizyon programýnda
dile getirdiði görüþleri aktarmak istiyoruz:

Prof. Bardakoðlu : Ýki yol vardýr. Bir bunu halkýn cemaatlerin, örgütlerin, bireylerin tercihlerine,
oluþumlarýna býrakýrsýnýz; ikincisi de organize edersiniz. Þimdi birincisinin olabilmesi için iki þeyin,
toplumda demokrasi kültürünün ve birlikte yaþama kültürünün iyice yerleþmesi lazým.
Coþkun: Yerleþmemiþ mi bizde?
Prof. Bardakoðlu: Ýkincisi de, ikincisi de din konusunda saðlýklý bilginin eksen alýnmasý gerekiyor.
Coþkun: Din eksik mi bizde?
Prof. Bardakoðlu: Ýkisinde de ciddi eksikliklerimiz var. Yani niye din konusunda saðlýklý bilgi diyorum.
Çünkü din alaný, mesela bunun terör, kadýn haklarý, iþte irtica, radikal dini akýmlar falan hep gözünüzün
önüne geliyorsa, din konusunda saðlýklý bilgi eksenini bulamazsak, saðlýklý bilgi üretimini yapamazsak,
din herkesin musallat olduðu, herkesin araç yaptýðý ve herkesin üzerinden bir hedefini gerçekleþtirmeye
çalýþtýðý bir orta malý olur.
Coþkun: Peki birlikte yaþama kültürü geliþirse, din saðlýklý bilgi eksenine oturtulursa Diyanet Ýþlerine
gerek kalmaz mý, bu iþ cemaatlere mi kalýr?
Prof. Bardakoðlu: Yok. Zaten o zaman cemaatler de anlam kaybeder. Kimseyi hedef alarak söylemiyorum
ama cemaatler bu toplumda çok sivil dini örgütlenmeler deðil. Belki de din üzerinden oluþumlardýr ve
dinin oradaki biraz da o oluþumun önemli bir basamaðýný teþkil etmesidir. Üstü kapalý ifade ediyorum
ama herhalde anlaþýlýyor. Demokrasi kültürü, birlikte yaþama kültürü iyice yerleþtiðinde ki Batý'da bu
biraz daha mümkün görünüyor ve din konusunda saðlýklý bilgi üretimi konusunda mesafe alabilirsek,
yani artýk herkesin din konusunda konuþtuðu ve insanlýðýn duygularýný, dindarlýklarýný alabildiðince kendi
taraflarýna, farklý taraflara çekebildiði bir kaosun bulunduðu toplum deðil de, artýk durulduðu, bilginin
otorite olduðu bir topluma geçebilirsek, o zaman bu konularda Diyanetin iþlevi ve kurumsal görüntüsü
zayýflayabilir. Yani bu kendiliðinden olmaz.
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Diyanet hizmetlerinin cemaatlere býrakýlmasý fikrinin Ýslami kesimden de pek taraftar topladýðý söylenemez.
Örneðin Mehmet Þevki Eygi þöyle yazýyor:

"Bazýlarý Diyanet'in özelleþmesini istiyor. Böyle bir þey büyük felakete, anarþiye yol açar. Diyanet
için bugünkü þartlar altýnda düþünülebilecek tek formül ona muhtariyet verilmesidir. Resmi
üniversiteler gibi yine devlet bünyesi içinde olacak, fakat hürriyet ve istiklale sahip bulunacak. Bu
tahakkuk ederse, geçiþ devrinde hayli sarsýntý olacaktýr." (Mehmet Þevki Eygi, "Dinin
Devletleþtirilmesi", Milli Gazete, 11 Ocak 1994)

Fethullah Gülen de Diyanet'in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý halinde yaþanacaklarý þöyle
öngörüyor:

"Deðiþik tarikatlar birbirine girerler! Mezhep farklýlýklarý kavga mevzu olabilir. Farklý diyanet
düþüncesinde olan insanlar, birbirleriyle yaka paça olur. Cami cemaatleri Anadolu'daki eski beylikler
gibi her birisi cami beyliði haline gelir… Gariptir, bir kýsým ateistler, 'Diyanet olmasýn' diyor.
Fakat düþünmüyorlar ki Diyanet olmayýnca ne olur? Biraz evvel bahsettiðim gibi cami eyaletleri
olur… Bu zaviyeden ben þahsen Diyanet'i -eleþtirecek yanlarý olmakla beraber- faydalý görüyorum
ve Diyanet'e taraftarým." (Eyüp Can, "Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ufuk Turu", Zaman, 22
Aðustos 1995)

Sosyal bilimci Prof. Nur Vergin de 2 Ekim 1994 tarihinde Zaman Gazetesi'nden Eyüp Can'a verdiði
mülakatta Diyanet'in gereksiz olduðu ve laðvedilmesi gerektiðini ileri sürenlerin çoðunlukla din ile
alakalarýnýn olmadýðýný, bu kiþilerin çoðunun ateist-agnostik kiþiler olduðunu; cemaatlere devredilmesini
isteyenlerin de herhangi bir cemaate baðlý olmadýklarýný, herhangi bir cemaate baðlý olanlarýn kesinlikle
böyle bir þey istemediðini belirtmiþtir. (Bulut 1997: 148)
Marmara Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üzerine yaptýðý araþtýrmalarla
dikkat çeken Doç. Ýsmail Kara ise Diyanet üzerinden cemaat kavramýný sorguluyor: 

"Diyanetin cemaatlere devri tartýþmalarýnda en önemli zaaf noktasý bu günlerde gayrimüslimlere
ait vakýflar dolayýsýyla yeniden gündeme gelen 'cemaat' kavramýyla alakalýdýr. Çünkü hukuki olarak
cemaat, Türkiye'de sadece haklarý Lozan Anlaþmasý'yla uluslararasý garanti altýna alýnan gayrimüslim
azýnlýklar yani Hýristiyan ve Yahudiler için kullanýlýr. Bunun dýþýnda hak ve yetkileri tarif edebilecek
bir 'Müslüman cemaat' yoktur ve fiilen var olan cemaatlerin/tarikatlerin gayri meþruluklarýný
ortadan kaldýrmak için vakýf ve dernekler kanalýyla faaliyetlerini sürdürdüklerini biliyoruz. ...Yakýn
tarihin tecrübeleri hesaba katýldýðýnda cemaat ve tarikat yapýlarýnýn, çokça vurgu yapýldýðý gibi
'sivil' vasýflara sahip organizasyonlar olmaktan çok 'yarý resmi' kuruluþlar olduklarýný söylemek
doðruya daha yakýn gözükmektedir. Nitekim çok güçlü ve sýký olduklarý varsayýlan cemaatlerin 12
Eylül hareketinden sonra siyasi gücün talepleri doðrultusunda ne kadar çabuk daðýldýklarý, yapý
deðiþtirdikleri veya kolaylýkla itaatkâr bir mahiyete büründükleri görülmüþtür. Bu tespitlerde
doðruluk payý yüksekse o zaman Diyanet'in cemaatlere devri gibi muðlak bir baþlýðý tartýþmadan
önce cemaat meselesini çok yönlü olarak tartýþmak ve tahlil etmek gerekecektir. Bize göre Türkiye'de
Diyanet'in devredilebileceði herhangi bir cemaat yoktur." (Adenauer, 2003: 104)



Doç. Dr. Ýþtar Gözüaydýn (Tarhanlý) da gelinen süreçte devletin dini düzenlemesinin çözüm olmadýðýný
düþünenler arasýnda yer alýyor:

"Artýk devletin ne Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, ne de baþka araçla dini düzenlemesi bir çözüm deðil.
Bu aþamada dinin tamamýyla bir siyasal dile dönüþme ihtimalini ben birtakým veriler ýþýðýnda pek
mümkün görmüyorum. Ama öte yandan, eðer Türk modeli laiklik hâlâ laikçi siyaset olarak
algýlanýyorsa, onun da mevcudiyetini korumasýna imkan ve ihtimalin olmadýðý kanaatindeyim."
(Adenauer, 2003: 141)

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn "devletten ayrýlmasý" tartýþmalarýna Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik
Etüd Baþkanlýðý tarafýndan hazýrlanan bir raporla da katký yapýlmýþtýr. "Laiklik ve Atatürk'ün Laiklik
Politikasý" adlý raporda "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn devletten ayrýlmasý"nýn doðuracaðý düþünülen
sakýncalar þu þekilde sýralanmýþtý:

"1. Ayrýlmasý, halkta huzursuzluk yaratabilir ve bu hareket cahil ortamda dinsizlik diye nitelenebilir.
2. Özel din öðretimi altýnda bir takým boþ ve yanlýþ inançlar öðretilmeye giriþilebilir. Halbuki halkýn

inanma gereksinimini doyuracak ve temin edecek kurumlar, uygar devlet tarafýndan bilimin ýþýðý
altýnda korunacak ve ayný zamanda kontrol edilecek olursa bu sakýncalar ortadan kalkacak ve 
din boþ inançlar karanlýðýndan kurtularak gerçek nurunu ruhlara saçabilecektir. 

3. Kurulacak dernekler, cemaatler arasýnda mezhep anlaþmazlýklarý olasýlýðýný bir oranda önlemiþ
olacaktýr. (Aktaran Tarhanlý, 1993: 170)

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn var olan statüsüne yasal bir dayanak da 2820 sayýlý Siyasi Partiler Kanunu.
Kanunun 89. maddesidir. Yasanýn "Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý"nýn yerinin korunmasý" baþlýðýný taþýyan
maddesi þu þekildedir:

"Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yerinin korunmasý:
Madde 89- Siyasi partiler, laiklik ilkesi doðrultusunda, bütün siyasi görüþ ve düþünüþlerin dýþýnda
kalarak ve milletçe dayanýþma ve bütünleþmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri
yerine getirmek durumunda olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, genel idare içinde yer almasýna
iliþkin Anayasa'nýn 136'ncý maddesi hükmüne aykýrý amaç güdemezler."

Yukarýdaki söz konusu madde Anayasa Mahkemesi'nin Barýþ Partisi gibi bazý siyasi partileri kapatma
gerekçeleri arasýnda yer almýþtýr.
Statü konusuyla ilgili olarak Ýslamiyat Dergisi'nin Diyanet özel sayýsýnýn editörü Prof. Mehmed Said
Hatiboðlu'nun "Diyanet Meselemiz" baþlýklý yazýsýndan bir alýntý yapmakta fayda var. Prof. Hatiboðlu,
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý teklifi aldýðý Devlet Bakaný ile aralarýnda geçen bir konuþmayý aktarýyor:

"Bundan otuz küsur sene önce, aldýðým reislik tekliflerinin ilkinde arkadaþlarýmýn yoðun ýsrarý
üzerine devrin Diyanet'e bakan Devlet Bakaný merhum Mehmet Özgüneþ Bey'i ziyaret etmiþtim.
Biraz sohbetten sonra esas meseleye geçerek:
'Sayýn Bakaným, farz edelim ben Diyanet Reisi oldum. Siz de bana bir iþ için talimatta bulundunuz.
Ben bu talimatý eðer uygun bulursam yaparým, bulmaz isem yapmam. O zaman ne olacak?' dedim.

113



Merhumun bana cevabý þu oldu: 'E…yapman lazým.' Tabii karþýlýðým kýsaydý: 'Ýþ burada bitti Sayýn
Bakaným' diyerek yanýndan ayrýlmýþtým." (Ýslamiyat, Cilt 4, Sayý 1, Ocak Mart 2001 : 10)

Diyanet'in laðvedilmesi önerisinin, çok ses getirmekle birlikte ayný ölçüde popüler olmadýðý, hatta prensip
olarak bu öneriyi desteklemekle birlikte çok kiþinin "reel" nedenlerle Diyanet'in -reforme edilerek-
varlýðýný sürdürmesini savunur olduklarýný raporumuzun ileriki bölümlerinde daha ayrýntýlý bir þekilde
göreceðiz. Bu tartýþmayý, kendisi de Diyanet'in laðvýndan yana olan Dr. Þahin Alpay'ýn þu eleþtirel
saptamalarýyla þimdilik noktalamak istiyoruz:

"Ben Ýslamcý siyaset adamlarý arasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kaldýrýlmasýný ciddi olarak
savunan birine rastlamadým. Zorunlu din derslerinin devam etmesi gerektiðini, daha birkaç gün
önce Saadet Partisi lideri Recai Kutan söyledi. Aslýnda laikçilerle Ýslamcýlar arasýnda  büyük bir
görüþ ayrýlýðý olmadýðýný söyleyebiliriz bu iki noktada. Ama baþörtüsü konusu, tarikatlar, cemaatler
üzerindeki baský ve yasaklar tabii ki bu iki kesim arasýnda ciddi bir görüþ ayrýlýðýnýn konusu. Fakat
þu bir gerçek ki Ýslamcýlar hiçbir zaman Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'ný ve zorunlu din derslerini -
liberallerden farklý- ciddi olarak mesele etmediler. Bu da belki Sünni Ýslam'a hizmetlerinden dolayý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'na sempatiyle bakmalarýyla izah edilebilir. Tabii ki Tek Parti Dönemi
laikliðini savunanlar,  1980'den sonra Türk-Ýslam sentezi politikalarýyla devletin dine verdiði
desteðin Ýslamcýlýðýn yükselmesine yol açtýðýný söylüyorlar ve bu nedenle, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn
yerinin 1930'lardaki yerine dönmesini istiyorlar." (Adenauer, 2003: 138)

3. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Kapýsýnýn Ýslam'ýn Farklý Yorumlarýna
Kapalý Olduðu Ýddiasý

Diyanet'e yönelik bir diðer önemli eleþtiri, kurumun Ýslam'ýn Sünni mezhebine, hatta onun da sadece
Hanefi koluna hizmet ettiði iddiasý etrafýnda þekilleniyor. Eleþtiri sahipleri, kurumun Ýslam yorumlarýnýn
ya da yayýmladýðý kaynaklarýn Hanefi ekolüne hizmet ettiðini, eðitim kurumlarýnda Hanefi yorumunun
öðretildiðini ileri sürüyorlar. Türkiye'de sayýlarý tam olarak bilinmese de Alevi, Þafii, Caferi gibi Ýslam'ý
farklý yorumlayan gruplar da var. Hiç kuþkusuz bunlarýn arasýnda Diyanet'e karþý en sert eleþtiriler
kendilerini Alevi olarak tanýmlayan inanç grubundan geliyor.
Alevi-Bektaþilerin Diyanet'te temsil fikrine bakýþlarý ve zorunlu din dersleri konusundaki görüþleri bu
kesimden yükselen en önemli iki tartýþma konusu olarak önümüzde duruyor. Alevi toplumunun Diyanet'e
iliþkin bakýþý ve deðerlendirmeleri çalýþmamýzýn Görüþ ve Öneri Derleme kýsmýnda ayrýntýlý bir þekilde
bulunabilir. Biz bu bölümde sadece AB Ýzleme Raporlarý'nda Alevilerle ilgi yer alan bölümlere deðinmek
istiyoruz. 

AB Ýzleme Raporlarýnda Aleviler

Avrupa Komisyonu'nun her sene yayýnladýðý Türkiye üzerine izleme raporlarýnda bu sorun sürekli
gündemde tutuldu. Yýllar itibariyle Aleviliðin AB Ýzleme Raporlarýna nasýl girdiðine bakacak olursak:
1988: Daha 1998'deki Ýzleme Raporu'nun "Ýnsan Haklarý ve Azýnlýklarýn Korunmasý" bölümünde,
ekonomik, sosyal ve kültürel haklar baþlýðýnda Alevilerin durumu açýkça ifade edilmiþti:
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"Din özgürlüðü konusunda, devlet ilkokullarýnda dinsel eðitim (Sünni) zorunludur. Gayri Müslim
kökenlerini ispat etmeleri üzerine, Lozan Antlaþmasý azýnlýklarý, Ýslamî din eðitiminden yasayla
muaf tutulurlar. Türkiye tarafýndan tanýnan dinsel azýnlýklar kendi dinlerini icra etmekte serbesttirler,
fakat (Sünni) Ýslam'dan baþka dinlerin icrasý, örneðin dinsel mekanlarýn mülkiyetini ve faaliyetlerin
geniþletilmesini etkileyen pek çok bürokratik kýsýtlamaya tabidir. Süryani Ortodokslar bir dinsel
azýnlýk olarak tanýnmamakta olup dinsel eðitimlerinin icrasýnda baskýlara tabidir. Türkiye'nin Alevi
Müslümanlarý en az 12 milyon kiþi olarak tahmin edilmektedir. Sünni din adamlarýnýn aksine,
hükümetten maaþ alan Alevi din adamlarý yoktur." (http://www.deltur.cec.eu.int/g-duzenlirapor-
1.html- http://www.deltur.cec.eu.int/kitap/turrapor.rtf)

1999: Bir yýl sonraki Ýzleme Raporu'nun ayný bölümünde; "Bu haklarla ilgili özel bir geliþme olmamýþtýr"
denilerek ayný eleþtiri yeniden gündeme getirildi.
(http://www.deltur.cec.eu.int/duzenlirapor99.rtf).

2000: Bu yýlki raporda sorun sadece adý geçen bölümle sýnýrlý tutulmadý. "Alevilere yönelik resmi
yaklaþýmda herhangi bir deðiþiklik olmadýðý görülmektedir. Alevilerin þikayetleri, sadece Sünni camileri
ve dinsel vakýflarýnýn inþasý için mali destek saðlanmasý yanýnda, okullarda ve ders kitaplarýnda Alevi
kimliðini yansýtmayan zorunlu din eðitimi verilmesi üzerinde yoðunlaþmaktadýr. Bu konular son derece
hassastýr; ancak, bunlar hakkýnda açýk bir tartýþmaya girmek mümkün olmalýdýr" ifadelerini takiben genel
deðerlendirme bölümünde bu soruna ayrý bir paragraf ayrýlarak "Din özgürlüðü açýsýndan, gayri Müslim
topluluklara yönelik olumlu bir yaklaþým benimsenmiþ görünüyor, fakat bu yaklaþým, Sünni olmayan
Müslümanlar dahil, bütün dinsel topluluklar için geliþtirilmelidir" deniyordu. Ayný cümle raporun genel
sonuç bölümünde tekrarlanmaktaydý. (http://www.deltur.cec.eu.int/g-duzenlirapor-1_00.html,
http://www.deltur.cec.eu.int/duzenlirapor2000tr.rtf)

2001: Bu seferki cümleler de bir yýl öncekiyle hemen hemen aynýydý: 

"Sünni olmayan Müslüman topluluklarýn durumunda iyileþme olmamýþtýr. Alevilere yönelik resmî
yaklaþým deðiþmemiþtir. Alevilerin sorunlarýna Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnca ilgi gösterilmemiþtir.
Alevilerin þikayetleri, okullarda ve ders kitaplarýnda Alevi kimliðini tanýmayan zorunlu din eðitimi
verilmesiyle ve sadece Sünni camileri ve dinsel vakýflarý için malî destek saðlanmasýyla ilgilidir."
(http://www.deltur.cec.eu.int/g-duzenlirapor-1_01.html,
http://www.deltur.cec.eu.int/RRTurkey2001.pdf)

2002: "Aleviler konusunda geliþme olmamýþtýr" cümlesi tekrar edilerek konu daha da geniþ bir biçimde
ele alýndý: "Zorunlu din dersleri farklý dinlere ait açýklamalar içermektedir, ancak bu açýklamalarýn çoðu
dini azýnlýklarca sübjektif ve yanlýþ bulunmaktadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý, yeni bir giriþimle, Hýristiyan
cemaatlerine ders kitaplarý için yeni bölüm taslaklarý hazýrlamalarýný önermiþtir. Bu giriþimin devam
ettirilmesi gerekmektedir" denmiþtir. Ayný raporda Alevi-Bektaþi  Kuruluþlarý Birliði Kültür Derneði'nin
kapatýlmasýna iki uzun paragraf ayrýlmýþtýr.
(http://www.deltur.cec.eu.int/2002ILERLEMERAPORU-DPTtercume.doc)

2003: Arie Oostlander tarafýndan hazýrlanan taslak raporda daha genel bir soruna dikkat çekilerek Alevilik
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konusuna da deðiniliyordu: "Türkiye'deki mevcut laiklik anlayýþýnýn din üzerindeki devlet kontrolü ve
diðer mezheplere uygulanan ayrýmcýlýðý içerdiðine ve böyle bir laiklik anlayýþýnýn Avrupa Birliði'ndeki
anlayýþtan oldukça farklý olduðuna dikkati çekmektedir."
Daha sonra kesinleþen raporda 2003 Ýlerleme Raporu'nda þu ifadeler yer almýþtýr: 

"Sünni olmayan Müslüman cemaatlerin durumuyla ilgili olarak, Aleviler yönünden bir deðiþme
olmuþtur. Daha önce yasaklanmýþ olan Alevi ve Bektaþi Kuruluþlarý Birliði'ne Nisan 2003'te hukuki
statü tanýnmýþ ve böylece söz konusu Birlik faaliyetlerine devam edebilmiþtir. Ancak Diyanet Ýþleri
Genel Müdürlüðünde temsil konusuyla ve okullarda Alevi kimliðini tanýmayan zorunlu din eðitimiyle
baðlantýlý olarak sorunlar devam etmektedir."
(http://www.deltur.cec.eu.int/g-duzenlirapor-1.html- 2003 Regular Report-onaylý tercüme-all-son)

2004: 6 Ekim 2004 tarihinde açýklanan Türkiye Ýlerleme Raporu ise Alevileri "azýnlýk" olarak tanýmlayarak
olaya bambaþka bir boyut getirdi:

"Sünni olmayan Müslüman azýnlýklar konusunda bir deðiþiklik yok. Aleviler dini bir grup olarak
resmen tanýnmýyorlar. Ýbadet yeri açýlmasý ve okullarda mecburi dini eðitim, Sünni olmayan
kimlikler için hâlâ sorun yaratýyor. Birçok Alevi, laik olan Türkiye Devleti'nin bütün dinlere eþit
muamelede bulunmasý gerektiðini ve þimdi yaptýðý gibi Diyanet aracýlýðýyla spesifik bir dini
(Sünnileri) doðrudan desteklememesi gerektiðini söylüyor."
(http://www.abhaber.com/haber_sayfasi.asp?id=1053)

Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu ise Diyanet'in Sünni bir örgütlenme olduðu iddialarýný
reddederek AB raporlarýna karþý çýkýyor. Aleviliðin Milli Eðitim Bakanlýðý müfredatýna alýnmasýný olumlu
bulduðunu söyleyen Prof. Bardakoðlu, konunun Diyanet'in görüþü olmadan ders kitaplarýna girmesinin
yanlýþ olacaðýný savunuyor. "Diyanet Sünni kuruluþ deðil. Aleviler bizim kardeþimiz" diyen Prof.
Bardakoðlu, "Alevilere Diyanet bütçesinden pay ayrýlmalý mý?" sorusuna "Kaç Nakþi bütçeden faydalanýyor?
'Ben þuyum' diyen bütçeden pay ister" diyerek karþý çýkýyor.
(http://www.milliyet.com/2004/03/05/siyaset/siy06.html)

Alevilerin Diyanet'te temsiline iliþkin daha önce yapýlan iki araþtýrmanýn sonuçlarýysa aþaðýda gösterilmiþtir.
Bunlardan ilki Cengiz Yýldýz tarafýndan din görevlileriyle yapýldý ve 1999'da basýldý. 

Din Görevlilerinin Alevilerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nda
Temsil Edilmesi ile Ýlgili Görüþleri

Alevilerin temsil durumu Sayý Yüzde
Temsil edilmemeli 68 45,3
Temsil edilmeli 37 24,7
Temsil ediliyor 21 14
Cevap yok 21 14
Baþka 3 2
Toplam 150 100
Kaynak:Yýldýz, 1999 s.360
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Diðer bir araþtýrma ise Kemalettin Taþ tarafýndan 2000 yýlýnda 1378 kiþiyle Türkiye genelinde yapýldý.
2002'de yayýnlanan araþtýrmaya göre kamuoyunun çoðunluðu, yani yüzde 57.7'lik bölümü Diyanet'in
toplumdaki farklý inançlarýn sadece belli bir kesimini temsil ettiðine inanýyor.

Prof. Ali Çarkoðlu ve Prof. Dr. Binnaz Toprak tarafýndan 2000 yýlýnda yapýlan araþtýrmadaysa "Diyanet'in
faaliyetlerinin Alevi vatandaþlara hizmet verir þekilde deðiþtirilmesi fikri açýk bir çoðunluk tarafýndan
(yüzde 69.2) tarafýndan destek bulmaktadýr" sonucu çýkmýþtýr. Karþýt görüþte olanlarýn oranýysa yüzde
14.4'tür. (Toprak, Çarkoðlu, 2000:67)

4. Siyaset ve Diyanet iliþkisi

Diyanet'in statüsü nedeniyle siyasi etkilere açýk olmasý bir diðer önemli eleþtiri konusu. Bilindiði gibi
baþkan, Baþbakanýn önerisiyle Cumhurbaþkaný tarafýndan atanýyor. Teþkilatýn üst düzey yöneticileriyse
Bakanlar Kurulu tarafýndan göreve getiriliyor. Bu atama þeklinin Diyanet'i müdahalelere açýk bir hale
getirdiði yolunda yaygýn bir görüþ birliði var. Diyanet tarihine hýzlý bir göz atýldýðýnda da din görevlilerine
birtakým yönetmelikler ve tamimlerle müdahalelerde bulunulduðu ortaya çýkýyor:

· Diyanet Ýþleri Reisi Rifat Börekçi (1924-1941 yýllarý arasýnda görev yaptý) imzasýný taþýyan 1200
sayýlý, dört sayfa tutarýnda matbu ve tarihsiz bir belge ile Diyanet Ýþleri Reisi mensuplarýnýn 
Teyyare Cemiyeti'ne üye olmalarý, destek vermeleri ve halký desteðe çaðýrmalarý istendi. Baþkanlýk
gönderdiði genelgelerle, görevlilerden hutbe ve vaazlarda da bu konuyu zaman zaman iþlemelerini
istedi. Örneðin Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Hamdi Akseki imzasýyla 6 Aðustos 
1945'de yayýnlanan genelgede vaizlerin görevleri arasýnda bu husus (Teyyare Cemiyeti)  da 
sayýlmýþtýr. (Bulut, 1997: 171)

· 4 Haziran 1960 tarihli ve 11467 sayýlý genelgede 27 Mayýs ihtilalinin faziletlerinin halka 
anlatýlmasýnýn istendi. Ayný istek 28 Temmuz 1960 tarihli 15811 sayýlý ve 29 Haziran 1961 tarih 
ve 16190 sayýlý tamimlerle de tekrar edildi. (Bulut, 1997: 171)

Doç. Ýsmail Kara, Diyanet Ýþleri Baþkanlarý ile siyaset arasýndaki iliþkiyi þöyle sorguluyor:

"DP iktidarýnýn, Diyanetle ilgili devraldýðý mirasa sadýk kalarak (Ahmet Hamdi) Akseki'yi görevden
almadýðý ve onun vefatýyla göreve getirdiði E. Sabri Hayýrlýoðlu'nu da deðiþtirmediði görülmektedir.

Toplumdaki Farklý Ýnançlarý Temsil Edebilme Gücü Açýsýndan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, toplumdaki farklý inançlarýn sadece
belli bir kesimini temsil etmektedir Sayý Yüzde
Tamamen katýlýyorum 276 20
Katýlýyorum 519 37,7
Katýlmýyorum 423 30,7
Hiç katýlmýyorum 160 11,6
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s.159
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Bu teamüle ilk müdahale 60 ihtilaliyle olmuþ, ihtilalin hemen akabinde görevinden alýnan
Hayýrlýoðlu'nun yerine, baþkanlýkta ancak 9 ay kalabilecek olan  Ýstanbul Müftüsü Ömer Nasuhi
Bilmen getirilmiþtir. Bilmen'den sonra baþkan olan Hasan Hüsnü Erdem ise, Diyanet Ýþleri Baþkan
Yardýmcýlýðýna getirilen emekli tümgeneral ve tarikat mensubu Sadettin Evrin'in hazýrlayýp baþkanýn
imzasý veya adýyla yayýnlanmasýný istediði Nurculuk aleyhindeki metne karþý çýktýðý için resen
emekliye sevk edilmiþtir. Bir sonraki baþkan Ýbrahim Elmalý, Devlet Bakaný Refet Sezgin'in bir
tayinle ilgili isteðini geri çevirdiði için görevden alýnmýþtýr. Kýsaca söylemek gerekirse 1951'den
sonra, Tayyar Altýkulaç'ýn kendi isteðiyle emekliye ayrýlmasý ve M. Sait Yazýcýoðlu'nun yeniden
izin talep edilmeyerek üniversitedeki görevine iade edilmesi (dolaylý görevden alma) hariç tutulursa
bütün baþkanlar siyasî otorite tarafýndan ve çoðu pek de hoþ olmayan bir þekilde görevden alýnmýþ
veya emekliye sevk edilmiþtir. Bu durum, baþkanlar ve kurum üzerindeki siyasî müdahalenin ne
boyutlarda cereyan ettiðini göstermektedir. 1971 müdahalesinden sonra siyasî etkiye bir de parti
tesiri eklenecektir. Bu tesir 1973 seçimlerinden sonra koalisyonlara ortak olan ve Diyanet'e bakan
Devlet Bakanlýðýný alan MSP çizgisinin tesiridir. 'En laik Diyanet Ýþleri Baþkaný' olarak anýlan
Dr. Lütfi Doðan'ýn görevden alýnarak yerine Süleyman Ateþ'in tayin edilmesi ve 1971'den beri
baþkan yardýmcýsý olan, fakat MSP çizgisi ile arasý hiçbir zaman iyi olmayan Tayyar Altýkulaç'ýn
da Din Eðitimi Genel Müdürlüðüne kaydýrýlmasý bu süreci hýzlandýracaktýr. (Bu tarihten itibaren
MSP çizgisinin Diyanet'teki etkisi ve nüfuzu, dinin siyasete alet edilmesi çerçevesinde diðer
unsurlarla birlikte siyasî bir malzeme olarak sürekli kullanýlacaktýr) Altýkulaç, 1977 seçimleri
sonrasýnda hükümeti kuran Ecevit'in imzasýyla eski kurumuna, bu defa baþkan olarak dönecek ve
12 Eylül yönetiminin din ve laiklik politikalarýnda özellikle de cemaatlerin siyasî merkezle
irtibatlarýnýn yeniden organize edilmesinde, yurtdýþýndaki Türklere dönük din hizmetlerinin resmi
kimliðinin yaygýnlaþtýrýlmasýnda, din derslerinin ilk ve orta eðitimde mecburi hale getirilmesinde
hayli etkili olacaktýr.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn siyasetle doðrudan irtibatýný bir baþka açýdan gösteren hususlardan biri de
baþkanlýk makamýna oturan kiþilerin azýmsanamayacak bir kýsmýnýn göreve gelmeden önce veya ayrýldýktan
sonra aktif siyasetin içinde yer almýþ olmalarýdýr: Rýfat Börekçi (I. Meclis'te Manisa mebusu seçildiyse
de 4 ay sonra Ankara Müftülüðü görevine döndü), E. Sabri Hayýrlýoðlu (II. Meclis'te CHP mebusu),
Ýbrahim Elmalý (MP ve Demokratik Parti mebusu), Lütfi Doðan (MSP, RP, FP mebusu), Dr. Lütfi Doðan
(CHP mebusu, II. Ecevit hükümetinde Diyanetten sorumlu Devlet Bakanlýðý da yaptý), Tayyar Altýkulaç
(DYP mebusu, AKP kurucusu ve yapýlacak seçimde milletvekili adayý), M. Sait Yazýcýoðlu (AKP
milletvekili adayý). Bu tavýr, modernleþme dönemi Osmanlý þeyhülislâmlarýnýn aktif politikanýn doðrudan
merkezinde yer almalarý tecrübesiyle çakýþmaktadýr." (Kara, 2000: 48-50)

Kara'nýn AKP Milletvekili adayý olarak belirttiði, Yazýcýoðlu ve Altýkulaç milletvekili seçilerek Parlamentoya
girme baþarýsýný gösterdi. Altýkulaç TBMM Eðitim Komisyonu Baþkaný olarak Ýmam-Hatip liseleri
tartýþmalarýnda da aktif bir þekilde yer aldý.
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Doktora için Türkiye çapýnda çeþitli düzeydeki 976 din görevlisiyle anket yapan Bekir Demirkol “Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðýna Baðlý Ýmam ve Müftülerin Liderlik Davranýþlarý” baþlýklý tezinin sunuþ bölümünde
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na yönelik siyasi müdahalenin tahminin çok ötesinde olduðunu belirtiyor:

“Diyanet Ýþleri Baþkaný halkasý dini liderdir, oysaki ayný kurumun bürokratik yeri Tekel genel
müdürü ile ayný statüye sahiptir. Bunun deðiþmesi gerekir. Baþkanlýða müdahale; iktidara gelen
yönetimce sanýldýðýndan çok daha fazladýr. Yine Diyanet’e tayin edilen bir memur, bulunduðu
yerde kalmasý büyük ölçüde siyasi iktidarýn elinde olduðundan doðal olarak tüm dikkatini siyasi
geliþmeler yöneltmiþ ve yoðunlaþtýrmýþtýr.” (Demirkol, 1996 : 215)

Yapýlan bir baþka ankete göre, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na yönelik siyasi etki olup olmadýðý konusunda
kamuoyunun sadece yüzde 20’lik bir kýsmý “Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý siyasi otoritenin etkisi altýnda
kalmaktadýr” görüþünü paylaþmýyor.

                       Diyanet Ýþleri Baþkanlarý
Diyanet Ýþleri Baþkanlarý Baþlama Tarihi Ayrýlýþ Tarihi
Mehmet Rýfat Börekçi 04.04.1924 05.03.1941
Þerafettin Yaltkaya 14.01.1942 23.04.1947
Ahmet Hamdi Akseki 29.04.1947 09.01.1951
Eyüp Sabri Hayýrlýoðlu 12.04.1951 10.06.1960
Ömer Nasuhi Bilmen 29.06.1960 06.04.1961
Hasan Hüsnü Erdem 06.04.1961 13.10.1964
Mehmet Tevfik Gerçeker 15.10.1964 16.12.1965
Ýbrahim Bedrettin Elmalý 17.12.1965 25.10.1966
Ali Rýza Hakses 25.10.1966 15.01.1968
Lütfi Doðan (Vekil) 15.01.1968 25.08.1972
Lütfü Doðan (Dr.) 26.08.1972 26.07.1976
Süleyman Ateþ 28.07.1976 07.02.1978
Tayyar Altýkulaç 09.02.1978 10.11.1986
Mustafa Said Yazýcýoðlu 17.06.1987 02.01.1992
Mehmet Nuri Yýlmaz 02.01.1992 18.03.2003
Ali Bardakoðlu 31.05.2003 Görevde

Siyasi Otoritenin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Üzerindeki Etkisi
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý siyasi otoritenin etkisi
altýnda kalmaktadýr Sayý Yüzde
Tamamen katýlýyorum 602 43,7
Katýlýyorum 501 36,3
Katýlmýyorum 220 16
Hiç katýlmýyorum 55 4
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s.158
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5. Hutbe ve vaazlara müdahale

Türk Dil Kurumu'nun Türkçe sözlüðünde, vaaz; "cami, mescit gibi yerlerde yapýlan dini konuþma" ya
da "bir kimseye, kalbini yumuþatacak, kendisini iyiliðe götürecek biçimde söz söyleme" þeklinde
tanýmlanýrken, hutbe; "Cuma ve bayram namazlarýnda minberde okunan dua ve öðüt" olarak tanýmlanmaktadýr.
 Hutbe ve vaazlar, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn yaygýn din eðitimi araçlarýndan en önemli ikisidir.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda hutbelerin Türkçe mi, Arapça mý okunacaðý konusunda tartýþmalar yaþandý.
Bu konuda Meclis tarafýndan önerilen hutbe mecmuasý Diyanetçe 1928 yýlýnda "Türkçe Hutbe" adýyla
yayýmlandý. Bu tarihten sonra Hutbe konusuna iliþkin geliþmeler hutbelerin dili yerine içeriðinde yoðunlaþtý.
Hutbe ve vaazlara iliþkin ilk yasal düzenleme 1965 yýlýnda çýkarýlan 633 sayýlý yasa ile yapýldý. Söz konusu
yasanýn 5. maddesinin d fýkrasýnda Din Ýþleri Yüksek Kurulu'nun görevleri arasýnda hutbe ve vaazlarýn
esaslarýný tespit etmek ve örnek metinler hazýrlamak da sayýldý.
Hutbe konusunda Diyanet'e hükümetin ilgili kurumlarýndan gelen istekler de etkili olmaktadýr. Eski
Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Nuri Yýlmaz, Altýnoluk Dergisi'nin Kasým 1993 sayýsýnda çýkan ve
kendisiyle görevdeyken yapýlan bir röportajda bu durumu þu þekilde ifade etmekte:

"Saðlýk Haftasý oluyor. O zaman Saðlýk Bakaný kalkýyor bizden saðlýðýn önemini beyan eden bir
hutbe hazýrlatmamýzý isteyebiliyor. Biz de böyle bir hutbe hazýrlatýyoruz. Bizim insanýmýz zannediyor
ki din sadece abdest, namaz veyahut da cihattan ibaret. Hayýr dinin konusuna girmeyen hiçbir
mesele yoktur. Saðlýk da dini bir meseledir. Ýbadetin ilk þartýdýr saðlýk." (Bulut ,1997: 204)

Aðustos 2004 itibariyle vaaz ve hutbeler, 24 Ekim 2002'de yayýmlanan B. 02. 1. Diyanet. 0.65.00.01-
062-357 sayýlý genelgeye göre veriliyor. "Baþkanlýk Hizmetleri" baþlýðýný taþýyan genelgenin 2. maddesi
vaaz ve hutbelerin nasýl verileceðini düzenlemektedir. Genelgenin önemli kýsýmlarý þu þekildedir:

"a. Toplumu din konusunda aydýnlatma görevi ifa edilirken; vaaz eden, hutbe okuyan ve konferans
veren bütün görevlilere -özellikle Baþkanlýðýmýz personeli olmayanlarýn teþkilatýmýz mevzuat ve
prensiplerini bilemeyecekleri dikkate alýnarak- aþaðýdaki hususlara dikkat etmeleri önceden
hatýrlatýlacak; hutbe ve vaazlarý yakýndan izlenecek, bu hususlara dikkat etmeyenlere vaaz ve irþat
görevi verilmeyecek, bu kimseler vaiz ise haklarýnda gerekli kanuni iþlem yapýlacaktýr.
b. Hutbe, vaaz ve konferanslarda dini bütünlüðü, milli birlik ve beraberliði güçlendirecek konulara
aðýrlýk verilecektir. Yýkýcý, bölücü propagandalara, misyonerlik, Bahailik vb. zararlý akýmlara karþý
gerekli tedbirler alýnacaktýr.
c. Vaaz ve hutbelerde toplumun dini, ilmi ve ahlaki konularda bilgi ve kültürünün artýrýlmasý hedef
alýnacak; fitne, tefrika ve bölücülüðün kötülüðü; sevgi, acýma duygusu ve suçlarý baðýþlama
hasletlerinin fazileti; akraba, komþu ve insan haklarý; düzenli ve tutumlu yaþama; sosyal dayanýþma
ve yardýmlaþmanýn önemi; lüks, israf ve düzensiz yaþamanýn zararlarý gibi, yurt kalkýnmamýzýn
güçlenmesine yardýmcý olacak ve milli bütünlüðümüzü pekiþtirecek konulara yer verilecektir.
…….
e. Vaaz ve hutbelerde; siyaset ve þahsiyat yapmaktan kaçýnýlacak, konu bütünlüðü saðlanacak; iç
ve dýþ politik konulara kesinlikle girilmeyecektir.
f. Vaizlerin, hazýrlýksýz ve konusu üç aylýk vaaz ve irþat programýna alýnmayan konularda vaaz
etmeleri önlenecektir. Ancak olaðanüstü durumlarda ilgili müftülüðün bilgisi dahilinde hutbe ve
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vaaz konularýnda deðiþiklik yapýlabilecektir.
……..
l. Diyanet Aylýk Dergi ekinde gönderilen hutbeler okunacak, derginin ulaþmamasý halinde Ýnternetteki
web sitemizden hutbeler temin edilecektir.
m. Ýrticalen hutbe okunmasý kesinlikle önlenecek, iklim þartlarý ve mesai saatleri dikkate alýnarak
hutbeler kýsa okunacak, Arapça bölümleri dahil 10 dakikayý geçmeyecektir.
n. Hatipler Cuma günleri minberde Nahl Suresi'nin 90'ýncý Âyet-i Kerimesini okuduktan sonra,
ayetin Türkçe mealini de cemaate okuyacaklardýr.

Ayet-i Kerimenin Türkçe meali 'Muhakkak ki Allah, adaleti, iyilik yapmayý, yakýnlara bakmayý emreder.
Hayasýzlýðý, fenalýk ve azgýnlýðý da yasaklar. Tutasýnýz diye size öðüt verir' olarak okunacaktýr."
(http://www.diyanet.gov.tr/turkish/mevzuaticerik.asp?id=2281)

Genelgeden de anlaþýlacaðý gibi hutbe ve vaaz konusunda din görevlilerinin hiçbir inisiyatifi yoktur. Bu
konuda dile getirilen eleþtirileri þu baþlýklar altýnda toplamak mümkün:

1- Aylar öncesinden hazýrlanan hutbeleri görevlilerini ellerine vererek okumalarýný istemek din 
görevlilerinin hutbe hazýrlama isteklerini törpüleyip, tembelliðe sevk edebilir. Görevlilerin 
gündemdeki olaylara karþý kör, saðýr, dilsiz ve ilgisiz kalmasýna neden olabilir.

2- "Hutbeyi kendiniz hazýrlýyorsanýz, bunu müftüye paraf ettirin" demek görevlileri rencide edebilir,
inisiyatifsiz býrakabilir.

3- Üslubuna, cemaatin düzeyine hitap etmeyen bir metni görevlinin içten, gönüllü ve samimi olarak
okumasý zordur. Bu durum hutbe ilerledikçe cemaati rahatsýz edebilir.

4- Hazýrlanan hutbelerin tüm ülke genelinde aynýsýnýn okunmasý gereksizdir. Zira cemaati çoðunlukla
hastane personeli olan bir camide "Kanserin önlenmesi için erken teþhisin önemi" konusunun

iþlenmesi gereksizdir. Hiç turistin uðramadýðý bir köyde "Turizm Haftasý" konulu hutbenin
gereksiz olduðu gibi..

5- Merkezi vaaz olarak adlandýrýlan ve bir bölgedeki birkaç camiye ya da bir ildeki tüm camilere
teknoloji yardýmýyla ayný vaazýn verilmesi de eleþtirilen konular arasýndadýr. Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý vaiz kadrosunun yetersizliði gerekçesiyle uygulamaya soktuðu belirtilen bu

uygulamanýn yine din görevlilerini tembelliðe ittiði de dile getirilen þikayetlerden biridir. (Bulut,
1997: 214)

Din görevlilerinin Hutbe ve Vaazlara iliþkin deðerlendirmeleri Cengiz Yýldýz'ýn Elazýð ve çevresinde
din görevlileriyle yaptýðý saha araþtýrmasýna þu þekilde yansýyor:

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Tarafýndan Tavsiye Edilen Hutbelerin Niteliði ile Ýlgili Görüþler
Tavsiye edilen hutbelerin niteliði Sayý Yüzde
Çok etkili 22 14,7
Cemaatý etkilemekten ve yeni bilgiler vermekten uzak 65 43,3
Gereksiz konular iþleniyor 29 19,3
Cevap yok 2 1,4
Baþka 32 21,3
Toplam 150 100
Kaynak: Yýldýz 1999, s. 129
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Yýldýz'ýn araþtýrmasýna göre halen görevde bulunan din adamlarýnýn büyük çoðunluðu yürütülen vaaz
ve hutbe sisteminden memnun deðil. Yüzde 43.3 gibi yüksek bir oranda hutbelerin cemaati etkilemekten
uzak olduðu belirtiliyor. Merkezi sistemle vaaz verilmesi ise yüzde 51.3 oranýyla olumlu görülmüyor.
Kemalettin Taþ'ýn Türkiye genelinde 1378 kiþiyle yaptýðý araþtýrmaya göreyse, halkýn yüzde 66'ý Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý'nýn düzenlemesiyle bazý bölgelerdeki camilerde, merkezi sistemle yapýlan vaazlarýn
cemaat üzerinde etkili olmaktan uzak olduðu görüþünde.

Din görevlileri, vaaz ve hutbeler hazýrlanýrken cemaatin seviyesiyle problem ve ihtiyaçlarýnýn göz önüne
alýnmasýný istiyorlar.

Merkezi Sistemle Vaaz Uygulamasýyla Ýlgili Görüþlerin Daðýlýmý
Merkezi sistemle ilgili görüþler Sayý Yüzde
Merkezi sistemle vaazý olumlu görüyorum 59 39,3
Merkezi sistemle vaazý olumlu görmüyorum 77 51,3
Cevap Yok 12 8
Baþka 32 21,3
Not: Birden fazla seçenekle cevap verilmiþtir.
Kaynak: Yýldýz, 1999 s. 126

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Camilerde Uyguladýðý Merkezi Sistemle
Yapýlan Vaazlarýn Cemaat Üzerine Etkisi

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn düzenlemesiyle bazý
bölgelerdeki camilerde, merkezi sistemle yapýlan vaazlar Sayý Yüzde
cemaat üzerinde etkili olmaktan uzaktýr
Tamamen katýlýyorum 390 28,3
Katýlýyorum 520 37,7
Katýlmýyorum 373 27,1
Hiç katýlmýyorum 95 6,9
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s. 175

Vaaz ve Hutbe konularýnýn Seçiminde Din Görevlilerinin Göz önüne
Alýnmasýný Ýstedikleri Konulara Ýliþkin Daðýlým

Göz önüne alýnmasý istenen konu Sayý Yüzde
Cemaatýn seviyesi 76 50,6
Cemaatýn problem ve ihtiyaçlarý 70 46,6
Güncel konular 31 20,6
Fýkýhla ilgili konular 11 7,3
Allah'a imanla ilgili konular 31 20,6
Ýbadetle ilgili konular 18 12
Ahiret hayatý ile ilgili konular 13 8,6
Diðer dinlerle ilgili konular 3 2
Cevap Yok 2 1,3
Baþka 1 0,6
Not: Birden fazla seçenekle cevap verilmiþtir.
Kaynak: Yýldýz, 1999 s. 123
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6.Hizmetin Yetersizliði

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na yönelik eleþtirilerin bir diðeri de hizmetlerinin yetersizliði olarak öne
çýkmaktadýr. Bu konuda bir dönemler teþkilatýn en tepesinde bulunmuþ isimlerin yaklaþýmlarýný þu þekilde
aktarabiliriz:

Prof. M. Sait Yazýcýoðlu: Türk toplumu bundan çok daha kaliteli ve seviyeli hizmete artýk layýktýr.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bugün bu hali ile toplumun önünde deðil, gerisinde durmaktadýr. Türkiye’nin
ve dünyanýn geldiði bu noktada, bu seviye ile toplumun önüne çýkýlamaz. Yani kendi insanýmýz açýsýndan
çok önemli bir hizmet boþluðu oluþmuþtur. Ýkinci husus, Avrupa Birliði ile ilgili geliþmeler açýsýndan
yapýlacak basit bir deðerlendirmede ortaya çýkar. Üyesi olunmaya çalýþýlan Batý dünyasýnda bu tür
hizmetlerin nasýl yapýldýðý, hizmet sunanlarýn eðitim seviyeleri ve kaliteleri ile ilgili bir deðerlendirme
yapýldýðýnda ortaya acýklý bir tablo çýkar.
Dr. Tayyar Altýkulaç: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý teþkilat olarak ülkemizdeki ve dünyadaki ilgili ilim
camiasý ile diyalog ve iþbirliði, ilmi geliþmeleri takip ve bu geliþmelere uyum konusunda yeterli deðildir.

Prof. Ali Bardakoðlu: Halen görevde bulunan Ali Bardakoðlu ise aktif din görevlilerinin eðitimi konusuna
dikkat çekiyor: “Diyanetin çok ciddi sorunlarý var. Yani kendi elemanlarýný eðitmesi, yetiþtirmesi ve
dünya standardýnda bir aydýnlatýcý üretmesi gerekiyor. Yani eðiten insanlarýn eðitilmesi ciddi bir sorundur
her toplumda. Çünkü her alanda hatta; çünkü eðiten insanýn eðitilmeye olan ihtiyacýný hissetmesi lazýmdýr.
Ýmamlarýmýzýn, din görevlilerimizin ve hepimizin topluma önderlik edebilmesi için, bilgi yüklü ve
donanýmlý olmasý gerekiyor. Dil bilmesi, batý kültürünü, doðu kültürünü, dini hayatý, dini hayatýn
dinamiklerini, Ýslam geleneðini, Ýslam geleneðinde neyin din olduðunu, neyin gelenek olduðunu ayýrt
edebilecek bakýþý, hep bunlarý taþýmasý gerekiyor. Topluma sadece namazda önderlik etmesi deðil,(….).
Yani ataerkil toplumun özellikleri de devam ettiði için insanlar töre cinayetlerini ve kadýna karþý þiddeti
dinin de onayladýðý bir olgu olarak görüyorlar. Din görevlimizin bununla da mücadele etmesi gerekiyor.
Çünkü biz, din hiç bir insana karþý þiddetti, hiç bir insana karþý haksýzlýðý onaylamaz. Ama insanlar bunu
böyle algýlýyorsa, din görevlimizin, öðretmenimizin, eðiticimizin insanlarý kurtarmasý. Benim böyle
düþünmem, sizin böyle düþünmeniz yetmez. O insanlara karþý ulaþan en uç noktalardaki bireylerin ve
görevlilerin bu mesajý götürmesi ve bu eðitimi saðlamasý gerekiyor. (Kanal 7, Ýskele Sancak Programý.
16 Ocak 2004)

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üzerine yapýlmýþ araþtýrmalarda da kurumun hizmetlerinin yetersiz olduðuna
sýk sýk vurgu yapýlmaktadýr:

“Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ülkenin en ücra ve en küçük biriminde bile temsilci bulundurma
imkanýna sahip olmasý, halkýn da din görevlilerinin faaliyetlerine açýk ve istekli bulunmalarý
Türkiye’de yaygýn din eðitimi için önemli bir fýrsattýr. Ancak bu imkaný Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
hiçbir dönem deðerlendirememiþ ve halen de deðerlendirememektedir. Gelecek açýsýndan da ümit
vermekten uzaktýr... Hutbe ve vaaz konularýnda Baþkanlýk günü kurtarma yoluna gitmiþ, gayretleri
gündelik ve kiþisel çabalarýn ötesine geçememiþtir. Hatta Türk insanýný din açýsýndan saðlýklý bir
þekilde aydýnlatmayý, onlarý cehaletten, hurafelerden, sapmalardan korumayý kendisine fazla dert
ettiðini söylemek zordur. Ýmkansýzlýklar bir yana, elindeki imkanlarý iyi kanalize ettiðini iddia
edemiyoruz. Ülke çapýnda eleman ve örgüt bulundurabilme imkanýný iyi deðerlendirmediðini
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hatta heba ettiðini söyleyebiliriz.” (Bulut 1997: 433)

“Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bu günkü mevzuat yapýsýyla, Türkiye’deki ve dünyadaki
geliþmelere ayak uydurabilecek konumda olduðunu söylemek mümkün deðildir.” (Kaya, 1994:
153)

“Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ülkedeki Müslümanlarýn dini ihtiyaçlarýna yeterince cevap
verememektedir. Öyleyse cevap verebilecek yola gidilmesi için yeniden örgütlenmesi gerekir.”
(Demirkol, 1996: 214)

Genel kamuoyunun Diyanet’e bakýþýný “Türk Halkýnýn Gözüyle Diyanet” baþlýðýyla kitaplaþtýran
Kemalettin Taþ ise halkýn deðerlendirmelerinden hareketle, Diyanet’in yetersizliði varsayýmýnýn doðrulandýðýný
savunuyor ve “Diyanet Ýþleri Teþkilatý’nýn mevcut teþkilat yapýsý, günümüzde dini alandaki ihtiyaç ve
beklentileri karþýlayamayacak durumdadýr” varsayýmýnýn doðrulandýðýný ileri sürüyor. (Taþ, 2002: 201)

Taþ’ýn Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na iliþkin elde ettiði bazý temel bulgular þöyle: 

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn Mevcut Teþkilat Yapýsý Yeterliliði
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn mevcut teþkilat yapýsýnýn,
günün þartlarýna göre yeniden Sayý Yüzde
Yapýlandýrýlmasý gerekmektedir
Tamamen katýlýyorum 540 39,2
Katýlýyorum 579 42
Katýlmýyorum 147 10,7
Hiç katýlmýyorum 112 8,1
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s.161

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Görevlilerinin Mesleklerini Temsil Gücü
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý görevlileri mesleklerini temsil
gücü açýsýndan yetersizdirler Sayý Yüzde
Tamamen katýlýyorum 369 26,8
Katýlýyorum 551 40
Katýlmýyorum 367 26,6
Hiç katýlmýyorum 91 6,6
Toplam 1378 100
Kaynak:Taþ, 2002 s.171
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Diyanet Görevlilerinin Halkla Diyalogu
Diyanet görevlilerinin (müftü, vaiz, imam, müezzin)
halk ile olan diyalogu (iliþkisi) yeterli düzeyde deðildir Sayý Yüzde
Tamamen katýlýyorum 287 20,8
Katýlýyorum 623 45,2
Katýlmýyorum 390 28,3
Hiç katýlmýyorum 78 5,7
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s. 172

Ýzlediði Hizmet Politikasý Açýsýndan Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý'nýn Toplumsal Statüdeki Yeri

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, hizmet politikasý ile toplumsal
statüdeki güvenirliðini yitirmektedir Sayý Yüzde
Tamamen katýlýyorum 319 23,1
Katýlýyorum 522 37,9
Katýlmýyorum 503 36,5
Hiç katýlmýyorum 34 2,5
Toplam 1378 100
Kaynak: Taþ, 2002 s. 166
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2. BÖLÜM

SAHA ARAÞTIRMASI

Çalýþmamýzýn saha araþtýrmasý kapsamýnda Türkiye’de 9, Almanya’da iki þehirde, aþaðýdaki tabloda
dökümü verilen görüþmeleri gerçekleþtirdik:

SAHA ARAÞTIRMASINDA GÖRÜÞÜLEN KÝÞÝLERÝN ÝLLERE VE ÜLKELERE GÖRE
DAÐILIMI

 

Görüþülen Gruplar:

Din Görevlisi (Erkek):

Türkiye’de Adana, Ankara, Aydýn, Bursa, Diyarbakýr, Erzurum, Ýstanbul, Kayseri ve Samsun’da toplam
82 din görevlisiyle - camilerde imamlýk veya müezzinlik yapan ücretleri Diyanet tarafýndan ödenen
kiþilerle- yüz yüze görüþme yaptýk. Türkiye’deki din görevlilerine yönelik sorular Saha Araþtýrmasý
bulgularýnýn sonunda Ek 1’de belirtilmiþtir. Almanya’nýn Köln ve Berlin kentlerinde de Diyanet Ýþleri
Türk Ýslam Birliði’ne baðlý camilerde görev yapan ve Türkiye’den görevli olarak gönderilen toplam yedi
din görevlisiyle görüþtük. Yurtdýþýnda görev yapan din görevlilerine yönelik sorular ise Ek 2’de
gösterilmiþtir.

Cami Cemaati:

Türkiye’de 9 farklý ilde düzenli olarak camiye devam eden 84 kiþiyle görüþtük. Bu kiþileri, gittikleri

2

Din
Görevlisi 8 10 9 11 9 9 9 9 8 7 89
(Erkek)
Cami
Cemaati 0 10 10 6 10 10 10 10 8 10 94
(Erkek)
Yönetici 2 1 1 1 1 1 1 1 3 7 19
Din
Görevlisi 4 5 9
(Kadýn)
Dindar
Kadýn 2 10 6 18

229

Adana Ankara Aydýn Bursa Diyarbakýr Erzurum Ýstanbul Kayseri Samsun Almanya Merkez Toplam
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camiler ve buradaki din görevlileri sayesinde bulduk. Türkiye’deki cami cemaatine yönelik sorular Ek
3’de gösterilmiþtir. Almanya’da Köln ve Berlin’de DÝTÝB’e baðlý camilere devam eden Türklere de
ulaþtýk. Görüþülen 10 kiþiye yönelik sorular Ek’4’de gösterilmiþtir.

Yönetici:

Türkiye’de 9 müftü ve müftü yardýmcýlarýyla görüþtük. Ayrýca Diyanet’in Ankara’daki merkez binasýnda,
Diyanet Ýþleri Baþkaný, iki Diyanet Ýþleri Baþkan yardýmcýsý ve dört daire baþkaný ile derinlemesine
mülakat yaptýk. Bu gruplara yöneltilen sorular Ek 5’de gösterilmiþtir. Ayrýca Almanya’da Kuzey Ren
Vestfalya ve Berlin eyaletlerinin din ataþelerinin yaný sýra ayný ülkedeki din müþaviriyle de görüþtük.
Yurtdýþýnda görev yapan üst düzey din görevlilerine yönelik sorular Ek 6’da gösterilmiþtir.

Din Görevlisi (Kadýn)
Diyanet bünyesinde görev yapan toplam dokuz kadýnla görüþtük. Bunlardan dördü Diyanet merkez
teþkilatýnda, geri kalanlarýysa Ýstanbul Müftülüðü’nde görev yapýyor. Kadýn din görevlilerine yönelik
sorular Ek 7’da gösterilmiþtir.

Dindar Kadýn:
Günde beþ vakit namazýný düzenli olarak kýlan kadýnlarý “dindar kadýn” olarak tanýmladýk. Bursa’da iki,
Ýstanbul’da on olmak üzere toplam 12 dindar kadýnla görüþtük. Türkiye’deki dindar kadýnlara yönelik
sorular Ek 8’de belirtilmiþtir. Yurtdýþýndaysa Berlin’de kendilerini dindar olarak tanýmlayan 6 Türkiyeli
kadýn ile görüþme gerçekleþtirdik. Bu gruba yönelik sorular Ek 9’da gösterilmiþtir.  

Görüþme Biçimleri:

Görüþmeler her kiþiyle teke tek yapýldý. Din görevlileri ve cami cemaatiyle görüþmeler çoðunlukla
camilerde gerçekleþti. Görüþmelerin tümü kayýt edildi, ama görüþülen kiþilere, isimlerinin yayýnlanmayacaðý
garantisi verildi. Seslerinin kayýt edilmesine izin vermeyen bazý din görevlileriyle görüþülmedi.
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I. Cami Cemaati ve Dindar Kadýnlar

Türkiye Cami Cemaati (Erkek)

Kurum olarak Diyanet:

Diyanet, Türkiye’de düzenli olarak camiye devam eden vatandaþlarýn gözünde “olmazsa olmaz” bir
kurum. Cami cemaati, dini hayatý düzenleyen merkezi bir kurumun mutlaka olmasý gerektiði konusunda
hemfikir. Diyanet’in laðvedilip din hizmetlerinin cemaatlere devri önerisi neredeyse hiç taraftar bulmuyor.
Böyle bir durumda kaosun çýkacaðý, bölünmelerin gerçekleþebileceði herkesin ortak kaygýsý. Hatta bu
endiþeyi, belli bir Sünni cemaat içinde yer aldýklarýný söyleyenler bile paylaþýyor. Görüþülen 84 cami
cemaati içerisinde sadece iki kiþi Diyanet’in laðvedilip din hizmetlerinin cemaatlere býrakýlmasýný savundu.
Cami cemaati, bir kurum olarak Diyanet’in varlýðýný savunmakla birlikte onun þimdiki statüsüne onay
vermiyor. Birkaç istisna dýþýnda, görüþtüðümüz herkes Diyanet’e siyasilerin ciddi bir biçimde müdahale
ettiðini düþünüyordu. Öncelikle Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn, ardýndan müftü ve imamlarýn atanmasýný bu
siyasi müdahaleye kanýt olarak gösteriyorlar. Hutbeler de siyasi müdahalenin bir baþka göstergesi olarak
algýlanýyor. Ancak hutbelere siyasi müdahale olduðu kanýsý, atamalar konusunda olduðu kadar yaygýn
deðil.
Diyanet’in arzulanan performansý gösterememesinin, siyasi müdahalelerden çok kurumun "özerk" bir
yapýya sahip olmamasýndan kaynaklandýðýný düþünen ciddi bir kitle de söz konusu. Diyanet’in daha özerk
olmasý gerektiði, bunun ilk aþamasýnýn da baþkanýnýn seçimle iþbaþýna geçmesi olduðu savunuluyor.
Özerklikle birlikte Diyanet’in saygýnlýðýnýn da artacaðý kanýsý hakim. Özerklik tartýþmalarý sýrasýnda bazý
dindarlar baþkanýn seçilmesi fikrine karþý çýktýlar ve buna da “Türkiye’de demokratik kültürünün eksik
olmasý”ný gerekçe gösterdiler. Diyanet’in daha saygýn bir kurum olmasý gerektiðinin altý sýklýkla, baþka
ülkelerdeki dini kurum ve kuruluþlar örnek gösterilerek çizildi.
Bir diðer yaygýn kaný ve beklenti de Diyanet’in daha aktif olmasý, hayatýn içine girmesi yolunda. “Diyanet
hizmetleri” baþlýklý bölümde bu konunun ayrýntýlarýna ilerde gireceðiz. Diyanet’in görsel ve iþitsel medyayý
daha sýk ve etkili kullanmasý, bu yolla topluma mesaj vermesi, bilgi sunmasý isteði çok sýk dile getirildi.
Hatta bazýlarý Diyanet’in kendi TV kanalý ve/veya bir radyo istasyonuna sahip olmasý gerektiðini de
vurguladý.
Görüþtüðümüz dindar vatandaþlar Diyanet Ýþleri Baþkanlarý arasýnda en çok Tayyar Altýkulaç’ý tanýyorlar.
Onu bir önceki baþkan Mehmet Nuri Yýlmaz ve halen görevde olan Ali Bardakoðlu izliyor.

Ankara (42)
Diyanet lazým bir kurum, ama kendi baþýna olabilmesi lazým. Mesela baþörtüsü, Ýmam Hatip Liseleriyle
ilgili olarak kesin tavrýný koyabilmeli. “Beni indirirler” diye korkmamasý lazým oradaki insanýn. Baþkanýn
seçimle gelmesi hem onu kuvvetli kýlar, hem de oraya bu iþin gerçekten ehli birileri gelir. Devletin atadýðý
kiþi, biraz boynu eðik olur. Seçimle gelen kiþinin, bunu suiistimal ederek devlete baþ kaldýrmasý
düþünülemez, dinini bilen bir kiþi böyle davranamaz, devletini hep üstün tutmaya çalýþýr.

Adana (48)
Diyanet’in dini tabana daha iyi yaymasýný istiyorum. Bu konuda çalýþmalarýný arttýrmalý. Bir de günümüz
toplumunda maneviyat eksikliði var. Bunun giderilmesi lazým. Sivil, özgür din anlayýþý öne çýkýyor ama
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Diyanet’in laðvedilmesine Türkiye hazýr deðil. Dini yetirince bilen, önderlik yapabilecek insan yok. Dini
farklý amaçlarla sömürmek için kullananlar var. Bu iþ sivile býrakýlýrsa ayrýmcýlýk oluþur. Özgürlüðe
kavuþturmak için önce o bilinci oluþturmak gerekir.

Aydýn (43)
Diyanet toplumda din eðitimine aðýrlýk vermeli. Din eðitimi sadece okulda olmaz. Eðitim yetersiz kalýrsa
insanlar bu sefer tarikatlara yönelir. Diyanet’in laðvedilmesi olamaz. Otorite boþluðu tarikatlarý ön plana
çýkartýr ve ortalýk karýþýr. Çünkü tarikatlar kendi aralarýnda bir birlik oluþturabilmiþ deðil. Tarikat ve
cemaatler her yerde var. Bence iyi hizmetler de sunuyorlar. Diyanet’in vermediði dini eðitimi onlar
veriyor. Çocuklarý alýp okutuyorlar. Ýþ güç sahibi yapýyorlar.

Bursa (67)
Diyanet kaldýrýlýp din iþleri cemaatlere býrakýlýrsa hiç yürümez. Tarikatlar iyi bir þey. Aþýrý bir þey deðil.
Senin daha çok ibadet edip daha çok sevap kazanmaný saðlýyor. “Git, vur, kýr” gibi þeyler demiyor. Ben
bunun içinde bulunuyorum bazen, ara sýra gidiyorum ama aþýrý bir þey görmedim. Ancak ibadet etmek,
Allah’a yalvarmak, dua etmek, iþte bu.  Diyanet’in cemaate karýþmasý, gelip görüþmesi lazým. Neye
ihtiyacý var diye sormasý lazým.

Erzurum (54)
Diyanet lazým bir kuruluþtur. Ama genel olarak çalýþmasýndan ben pek memnun deðilim. Olaylarý çok
geç takip ediyor. Olur, olmaz insanlar, bilgilisi, bilgisizi çýkýp fetva veriyorlar. Fetvayý çok ehliyetli
insanlarýn vermesi gerekiyor. Adam kendisini fetvacý yerine koyuyor, çýkýyor bir þeyler söylüyor. Baþka
birisi baþka þeyler söylüyor. Birbirlerinin dedikleri birbirini tutmuyor. Doðru olan neyse, Diyanet bunu
çok çabuk takip etmeli ve anýnda çýkýp cevap vermesi lazým. Biz de ona göre hareket edelim.

Kayseri (58)
Her dinin bir önderi olmasý, vatandaþý bu yönden bilgilendirecek bir kurum olmasý lazým. Ben Diyanet’in
faaliyetlerini doðru ve verimli buluyorum. Siyasetçilerin Diyanet’e müdahale etmemesi lazým. Kayserimizde
herhangi bir eksiklik hissetmiyoruz, her þey gayet mükemmel. camilerimizde hocalarýmýz, müezzinlerimiz
gayet güzel bir þekilde ibadetimizi yapýyoruz. Ben Diyanet’in olmasýný, devletin devre dýþý kalmamasýný
arzu ediyorum. Bu bakýmdan, laðvedilmesi diye bir þeyi düþünemiyorum. Bu iþ hacýlara hocalara
býrakýlamaz.

Ýstanbul (71)
Diyanet Ýþleri Baþkaný atamayla deðil de, ilçede bulunan cami imamlarý, ilçe müftüsünü, ilçe müftüleri
il müftüsünü, il müftüleri de Diyanet Ýþleri Baþkaný'ný seçerse, yani atama deðil de seçilme yoluyla gelirse
daha iyi hizmet edileceði kanaatindeyim.

Diyarbakýr (55)
Her þeyden önce Diyanet’in serbest olmasý lazým. Yabancý ülkelerde din adamlarýna hükümet üyeleri
saygý gösteriyor. Türkiye’de de öyle olmalý.

Ýstanbul (71)
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Mesela bir Vatikan var baðýmsýz. Benim gönlüm de ister ki Eyüp Sultan’da bir Diyanet Ýþleri Baþkaný
otursun özerk bir televizyonu, radyosu, gazetesi olsun, demeçler verebilsin. Baskýlar olmasýn, onun
kendine has korumalarý olsun. Tam anlamýyla kendine has bir özerkliði olsun. Eðer seçilerek gelirse bir
gücü, erki olacak “hadi sen de” diyebilecek karþýsýndakine.

Diyarbakýr (51)
Türkiye’de devletin din üzerinde hâkimiyeti var. Diyanet devletten emir alýyor. Bence Diyanet’in var
olan statüsü devam etmeli. Seçim yoluyla baþkaný getirmek isterseniz kaos olur. Baþkan seçimle gelmemeli
çünkü bu ülkede demokrasi kültürü yok.

Din Hizmetleri:

Diyanet’in hizmetlerinden memnunum diyen neredeyse tek bir dindara bile rastlamadýk. Diyanet’in eðitim
ve halký aydýnlatma konusunda yeterli olmadýðý konusunda çoðunluk birleþiyor. Diyanet’in camilerde
namaz kýldýrmaktan öte hizmetler vermesi, örneðin televizyonu daha iyi ve sýk kullanýlmasý gerektiði
vurgulandý.
Çoðunluk merkezi hutbe uygulamasýna yerel hassasiyetlerin, özelliklerin ve sorunlarýn göz ardý edildiði
iddiasýyla karþý çýkýyorlar. En azýndan bölge ya da iller temelinde bir merkezileþtirmenin daha uygun
olacaðý görüþü hakim. Ýllerde müftü baþkanlýðýndaki bir komisyonun hutbeleri belirleyebileceði belirtiliyor.
Sayýca daha az olan merkezi hutbe yanlýlarýysa, imamlarýn yeterli eðitimi almadýklarý için hutbe hazýrlayacak
nitelikte olmadýklarýný ileri sürüyorlar.
Merkezi vaaz sistemi ise merkezi hutbe kadar eleþtiri almýyor. Vaiz açýðý nedeniyle böyle bir uygulamanýn
yapýldýðý yolunda bir görüþ birliði var. Bununla birlikte arada bir, her cami imamýnýn kendi cemaatine
vaaz etmesine izin verilmesinin cemaat-din görevlisi iliþkisi açýsýndan iyi olacaðýnýn altý çiziliyor.
Diyarbakýr gibi Türkçe konusunda problemlerin yaþanabildiði bir bölgede cemaat hoparlörden gelen sesi
anlayamamaktan þikayetçi.
Merkezi ezan konusunda da þikayetler az. Baþta Ýslam’a uygun olup olmadýðý konusunda tereddütler
yaþadýklarýný belirten dindarlar artýk uygulamaya sýcak baktýklarýný gizlemiyor. Ancak merkezi hutbe,
merkezi vaaz ve merkezi ezan uygulamasýnýn imamlarý tembelleþtirdiði, iþlevsizleþtirdiði itirazlarý da
azýmsanmayacak düzeyde.
Camilerin fiziki olarak yeterli olduðu konusundaysa tam bir mutabakat gözleniyor. Cuma ve bayram
namazlarý dýþýnda camilerin boþ olduðu belirtiliyor. Bu arada namaz sonrasý camilerin kapanmasýna
itirazlar edenler bulunuyor.
“Diyanet’in fetva ve açýklamalarýna yüzde yüz güvenirim” diyen kiþilerin sayýsý da düþük bir oranda.
Özellikle piyango ve faiz konusunda Diyanet’in baðýmsýz görüþ veremeyeceði kanýsý çok yaygýn. Bununla
birlikte Diyanet dýþýnda herhangi bir otoriteye de güven yok. Diyanet’in fetvalarýný “aklýma uyarsa, baþka
yerlere doðrulatarak güvenirim” diyenler çoðunluðu oluþturuyor.
Dindarlarýn en yoðun þikayetlerinden biri Kuran kurslarýnýn 8 yýllýk kesintisiz eðitimin ardýndan talebe
kabul etmesi. Veliler, çocuklarý, Kuran’ý daha rahat öðrenebilmeleri için daha erken bir yaþta kurslara
yollamayý talep ediyorlar. Diyanet’in Kuran kurslarýna karþý olumsuz bir önyargý mevcut deðil ancak din
görevlilerinin eðitim eksikliði çoðunluðun yakýndýðý bir konu. Din görevlilerinin daha eðitimli olmalarýnýn
dýþýnda, sosyal olarak kendilerini daha geliþtirmeleri bekleniyor.  Din görevlilerinin ibadetler dýþýnda
vakitlerini camide geçirmeyi pek tercih etmemeleri de eleþtirilen konular arasýnda yer alýyor.
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Ýstanbul (47)
Ben bir sohbette duydum ve hoþuma gitti. “Ýmamlarý A sýnýfý, B sýnýfý C sýnýfý gibi ayrýmlara tutmak
lazým” dediler.. Önemli yani, “selatin camilere A sýnýfý imamlar verilsin” dediler… B ve C sýnýflarýndaki
imamlarý da küçük camilere versinler… Þimdi öyle imamlar var ki elindekini okuyup anlatamýyor ama
bazý iyi imamlara da bunu oku demek doðru deðil Bu bahsettiðim A sýnýfý imamlara konu verilir onlar
da kendi hutbelerini hazýrlarlar.

Ankara (47)
Diyanet din hizmetini tam veremiyor, nerede verecek? Diyanet’in Türkiye Müslümanlarýyla daha çok
iç içe olmasý lazým. Þuradaki insanlara sorun ne Diyanet’in baþkanýnýn adýný bilir, ne müftülüðün yerini;
Ankara Müftüsü kim, sorsan bilmez kimse. Kendi mahallesindekini de, Keçiören müftüsü kim, bilmez.
Madem halk bu iþi takip etmiyor, hiç deðilse Diyanet’in bu iþi aktive etmesi lazým, burasý merkezi bir
yer, Yenimahalle Müftüsü geldi mi buraya? Hiç deðilse cumalarda bir gelmesi, kendini tanýtmasý lazým.

Ankara (65)
Camilerde din görevlilerinin çok iyileri de oluyor, yetersiz olanlarý da. Bilgisi yetmeyen de var, cemaatle
temas kurmayan da var; insanlarýn bir sýkýntýsý, bir ihtiyacý mý var, hemen elektriði söndürüyor, “ben
görevimi yaptým, cemaat ne yaparsa yapsýn” denecek bir durum var. Tenkit ediyoruz, söylüyoruz, sonuç
alamadýk. Ama bundan önceki hocamýz çok þahane bir hocaydý, Allah razý olsun

Ýstanbul (44)
Diyanet’in fetvalarý konusunda kuþkularým var ama onlara inanmak zorundayým çünkü onlar biliyorlar,
söylüyorlar; eðer bir günahlarý varsa bütün sorumluluk onlarýn. Bazý konularýnda yüzde 100 güven
duymuyorum. Milli Piyango konusundaki fetvasýna, açýklamasýna inanmýyorum. Diyanet “Milli Piyango
haram deðildir” diyor ama devlet bile bile kumar oynatýyor. Bu para haramdýr. 

Ýstanbul (71)
Ben Kuran kurslarý için hizmet verdim. Bir zamanlar sadece Süleymancýlarýn kurslarý vardý. Ben bunlarý
gördüm oralarda insanlar bir robot olarak yetiþiyorlar. Þimdikiler de bence siyaset yapýlan yerler. Arka
bahçe deniyor ya iþte þimdiki Kuran kurslarý bence arka bahçe. Çünkü bu bahsettiðim cemaatler oralarda
etkin.

Ýstanbul (51)
Merkezi hutbe doðru bir uygulamadýr. Ayný anda toplumu aydýnlatmýþ oluyorsunuz.. Bu iþi müftü ya
da imamlara býrakýrsanýz eski hikâyelerden kafalarýna göre bahsedecekler. Ýmamlar kendi anlayýþlarýna
göre, cemaatlerinin anlayýþýna göre, tarikatýnýn anlayýþýna göre anlatacaktýr hutbeyi. Vatandaþý
aydýnlatmayacaklardýr. Kendilerine sempatizan kazandýrma noktasýnda hizmet vereceklerdir. Hizmet veren
din görevlileri yeterli deðil her þeyden önce her birinin psikolog olmasý lazým.

Ýstanbul (53)
Diyanet haným hatipler yetiþtirmeli. Belli günlerde camiler hanýmlara açýlmalý. Diyanet kadýnlara da
hizmet götürmeli.
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Kayseri (24)
Merkezi vaazdan ben sýkýldým, þahsen ayný insaný dinlemekten. Bir insan daha baþka neler söyleyebilir
ki! Bayaðý bir zamandýr sürüyor, artýk ezberledim, birazdan ne söyleyeceðin tahmin ediyorum. Hep ayný
þeyleri söylüyorlar. Bana göre bunlarýn da her camide ayrý olmasý lazým. Ezanýn da merkezi okunmasýna
karþýyým. Çünkü fýkýh açýsýndan ezan hangi camide okunuyorsa, sadece o camide okunmuþ olduðunu
düþünüyorum. Camide fiilen bir müezzin ezan okumuyorsa, o camide ezan okunmamýþ demektir. Her
camide ezan okunmasý lazým. Deniyor ki bazýlarýnýn sesi kötü, okumayý bilmiyor filan. Bunlarý seçenler
de devlet; madem sesi kötü, niye aldýn bu adamý müezzinliðe! Bu da Diyanet’in bir eksiði; yetmiyorsa,
yetiþtir, geliþtir o zaman…

Kayseri (42)
Diyanet zaten önemli bir fetva vermiyor. Güncel konularda zaten hiçbir araþtýrma yok. Þu anda faiz nedir,
ticaret hukuku nedir, hep, bir zaman olup bitenin hikâyesi. Yeni problemler çýkýyor, bunlarý nasýl görmeli
ve ne yapmalýyýz, biz karar veremiyoruz. O bir þey söylemeye kalktýðýnda da nereye çekersen oraya
geliyor, elastiki cümleler. Fetva ne demek? Net ve açýk! Bana net ve açýk açýklama vereceksin.

Aydýn (39)
Diyanet’in dinle ilgili açýklamalarýna ve fetvalarýna güvenir ve bunlarý uygularým. Nakþibendi olmam
durumu deðiþtirmiyor. Çünkü Diyanet’le Nakþibendilerin açýklamalarý birbirine çok yakýn. Ben iki tarafý
da takip ediyorum. Camilerde din görevlileriyle bir sorunum yok. Ýstediðim bu arkadaþlarýmýzýn daha
bilgili olmalarý. Bazen cemaat karþýsýnda çok yetersiz kalýyorlar.

Diyarbakýr (51)
Diyanet Ýslam’ý anlatýyor ancak imaný anlatmýyor. Diyanet sadece þekli ibadetlerin yapýlmasýna yardýmcý
oluyor. Ýman konusunda yetersiz, halký aydýnlatmýyor. Topluma ulaþamýyor. Diyanet’in bilgi birikimi
eksik. Sadece camide var, cami dýþýnda Diyanet yok. Cemaatler cami dýþýna Diyanet ise cami içine hakim.
Diyanet cami dýþýna da çýkýp halký aydýnlatabilmeli. Ancak þekli ibadetler konusunda Diyanet yeterli.

Adana (67)
Cami ve mescitler cemaatin ihtiyaçlarýný fazlasýyla karþýlýyor. Camiler bir Cuma günleri dolup taþýyor.
Diðer günler boþ oluyor. Bir imam, beþ-altý da cemaat oluyor. Din görevlileri yetersiz kalýyor. Ýlahiyat
mezunlarý camilere gelsin. Yalan yanlýþ iþ yapýyor þimdiki görevliler. Biz onlardan daha çok biliyoruz.
Çoðunun ilkokul diplomasý bile yok. Gençlere iþ verilsin.

Cemaat ve Tarikatlar

Türkiye’de 9 ilde yapýlan görüþmelerde cami cemaatine, cemaat ve tarikat örgütlenmeleri ile ilgili sorular
da sorduk. Görüþtüðümüz kiþilerin çoðunluðunun cemaat ve tarikat olgusuna kavramsal olarak olumlu
bir bakýþ açýsýna sahip olduðuna tanýk olduk. Bu tip yapýlarýn zararlý olduðuna inananlar azýnlýktaydý.
Ne var ki cemaat ve tarikat olgusuna yönelik sýcak yaklaþým, hâlihazýrda var olan cemaat ve tarikat
örgütlenmeleri söz konusu olduðunda sýcaklýðýný yitiriyor.
Çoðunluk tarikat ve cemaat kültürünün ciddi anlamda yozlaþtýðýný düþünüyor. Yine çoðu dindar, Diyanet’in
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cemaat ve tarikat olgusunu görmezden gelmek yerine bu oluþumlarý denetlemesi “zararlý” ve “dine yanlýþ
yorum getirenler” konusunda halký aydýnlatmasýný istiyor.
Cemaat ve tarikat örgütlenmelerinin yaygýnlaþmasýnýn nedeni olarak Diyanet hizmetlerinin yetersizliði
ciddi bir gerekçe olarak belirtiliyor. Bunlarýn esas olarak “nafile ibadetler” ve özellikle çocuklarýn ve
gençlerin eðitimiyle ilgili konularda faaliyet gösterdiði belirtiliyor. Diyanet’in boþ býraktýðý alanlara
cemaatlerin müdahale ettiði kanýsý da çok yaygýn. Bölümün baþýnda da belirttiðimiz gibi Diyanet’in
laðvedilip din hizmetlerinin cemaatlere býrakýlmasý fikrine “anarþi” ve “kaos” yaratacaðý için karþý
çýkýlýyor.

Ankara (47)
Tarikat, Allah’a ve Resulüne götüren yol demektir. Tarikat ve tasavvuf kiþinin nefsini terbiye edecek bir
yoldur. Aslýnda bu bütün Müslümanlar için olmasý gereken bir þeydir, iyidir. Bence bir ihtiyaç. Mevlanalarý,
Yunuslarý düþünün; insan sevgisini, doðru yolu bilen ve böyle yaþayan insanlar ancak bu yoldan geçerek
çýkar. Bugün de bu mümkündür. Kiþi hem iþinin baþýnda dünya iþini takip edebilir, hem de diyanetini
düþünebilir; bir kuþun iki kanadý gibi. Bunu yapabilenler zaten dünyada rahat ve huzur içinde yaþar.
Bunlarý düzene ve devlete karþý tavýr koyacak bir sistem olarak düþünmüyorum. Düzeni bozacak, devleti
yýkmaya kalkýþacak tarikat varsa, ona karþýyým. Devletin ayakta kalmasý lazým. Ama tasavvuf yoluyla
insanlarýn kendilerini yetiþtirmesine de taraftarým. Diyanet’in bu tür cemaatlerle iliþkisi müspet olmalý.
Uzak da durmamalý, yakýn da. Tarikatlar veya tasavvuf, kiþinin özel olarak sevgiyle baðlandýðý bir yer
olabilir. Diyanet ayrý bir þey. Diyanet herkesin Diyanet’i.

Ýstanbul (44)
Bizim bölgemizde Süleymancýlar etkin ama son seçimlerde ANAP’ý desteklemelerinden dolayý etkinlikleri
azaldý, prestij kaybettiler. Diyanet’in cemaatlere dokunmamasý gerekir sonuçta bunlarda din öðretiyor.
Bence cemaatler topluma faydalý oluþumlar.

Ýstanbul (47)
Türkiye’de din görevlisi açýðý olduðu sürece vatandaþýn dini ihtiyaçlarýný cemaatler ve tarikatlar karþýlar.
Bu durumda bunlarýn varlýðý iyi bir þey.

Kayseri (65)
Bu tarikatlarýn hepsi de Kayseri'de var, cemaatleri de var. Fakat herkes kendi nafile ibadetlerini yapar.
Katiyetle bir tehdit unsuru deðillerdir. Diyanet’in bu tarikatlarla bir iliþkisi olmalý, onlarý irþat etmeli.
Onlara yön vermeli. Onlarý taassuptan kurtarmalý

Aydýn (51)
Diyanet’ten daha çok iþ bekliyoruz. Sesini medya aracýlýðýyla da çok duyurmalý. Bunu cemaatler ele
almýþ durumda. Diyanet laðvedilirse ortalýk karýþýr. Tarikatlar zaten ortalýktaki eksikliklerden çýkýyor.
Diyanet insanlarý dini olarak doyursa tarikatlara gerek kalmaz. Tarikatlar Aydýn’da var. Hepsinin kendi
toplantý yerleri var. Ben de toplantýlara katýlýyorum. Dini sohbetler yapýlýyor. Beþ yenip bir iþ yapýlýyor.
Ýkram olayý çok fazla. Millet de yemek için geliyor.

Aydýn (39)
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Diyanet bildiðim kadarýyla yardýmcý olabileceði konularda cemaatlere yardýmcý oluyor. Mesela Nakþibendi
tarikatý hocalarýn getirdiði bir tarikat deðildir. Peygamberimizin bize sunduðu bir ilim yuvasýdýr. Ona
sahip çýkmamýz lazým. Ben de Nakþibendiyim. Diyanet laðvedilirse kargaþa yaþanýr. Diyanet’in bu
konularda daha güçlü ve uyanýk olmasý lazým. Sahte tarikatlarla gerçekten din adýna hizmet vermek
isteyen tarikatlarý ayýrmak lazým.

Aydýn (54)
Diyanet laðvedilirse cemaatler bu iþi götüremez. Gönlüm dinin devletten iyice arýnmasý ama cemaatlerimiz
bu iþi götürebilecek kapasitede deðil. Ortalýk karýþýr, iþ mezhep savaþýna döner. Bölgemizde tarikatlar
ve cemaatler var. Aralarýnda etkili olanlar da var. Özellikle eðitim konusunda halka yardýmcý oluyorlar.
Çocuklarý yurtlara yerleþtirip üniversitelere hazýrlýyorlar. Diyanet cemaatlere karþý ýlýmlý yaklaþmalý. Ne
içlerine girmeli ne de dýþlamalý.

Samsun (52)
Tarikatlar dini bilmeyen adamlar üzerinde etkili daha çok. Son zamanlarda insanlar bunalýma girdi ve
bir arayýþ içerisinde. Diyanet bu tür cemaatlerle temas halinde olsun yanlýþlarý varsa onlarý ikaz etsin.
Bu konuda vatandaþý da uyarsýn.

Erzurum (54)
Her bölgede tarikatlar var. Nakþibendiler daha çok Adýyaman civarýndadýr. Ben de Kadiri tarikatýndaným.
Bunu söylediðimiz zaman yanlýþ anlaþýlýyor. Tarikat, yol anlamýndadýr. Orada herhangi bir þey yoktur,
gelsinler beni götürsünler konuþayým, vallahi de yoktur billahi de yoktur. Müslümanýz, camii þerifin
içindeyiz, namaz kýldýk çýkýyoruz, yani orada sadece mevlit okunur veya bir hoca efendi çýkar çok güzel
bir sohbet eder. Öyle bir þey asla olmaz, yeri geldiðinde, devletimize hükümetimize dua edilir. Oradaki
çocuk bile olsa, onu cepheye gönder, gözünü kýrpmadan gider, o kadar yani. Diyanet’in tarikatlarla bir
iliþkisi olmasýný isterim, en azýndan ne olup bitiyor, doðrusu yanlýþý nedir, bilsinler. Bu, bazý ayrýlýklarý
da ortadan kaldýrýr: Diyanet gider, onlarýn aklý erenlerinden fikirler alýr, derler toplar, kendi açýklamasý
olarak açýklar. Farklýlýklar giderilir.

Adana (67)
Tarikatlarýn hiçbiri birbirini çekemez. Birbirlerini kötüleyip duruyorlar. Burada varlar ama bir iþ yaptýklarý
yok. Aralarýnda toplanýp din üzerine konuþuyorlarmýþ. Diyanet bunlardan uzak durmalý. Ýslamiyet bir
çatý altýnda olmalý. Tarikat marikat olmamalý. Sonuna kadar tarikatlara karþýyým. 

Ankara (65)
Tarikatlar pek çok. Buna devlet de Diyanet de seyirci. Esasen tarikat var ama gerçekten tarikatçýlar yok;
sadece bölücüler var þimdi. Ýnananlar deðil, kullanýlanlar var. Diyanet’in bu tür tarikatlarla elbette ilgisi
olmasý lazým. Hiç deðilse onlarýn gözetiminde olur. Kim tarikat þeyhiyse ona demeli ki; “Gel bakayým,
senin tahsilin nedir? Okuman nedir? Ne yapýyorsun? Etrafýna topladýklarýna ne veriyorsun? Gel anlat,
biraz dinleyelim seni…” Gerekiyorsa onun hiçbir þey olduðunu, kendi gazetesinde, televizyonunda ilan
eder ve onun peþinden gidenler de: “Yahu biz kimin peþinden gidiyormuþuz” der. 

Ýstanbul (71)
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Bazý cemaatlerin içinde bulundum ama bunlarý doðru bulmuyorum. Yeterli deðiller. Çünkü Süleymancý
Nurcuyla iddia halinde, deniyor ki “yok Said-i Nursi deðil Said-i Kürdi”. Bu cemaatlerin hepsi birbirlerinden
üstün olduklarýný falan söylüyorlar. Bugünkü Türkiye’de bunlar varken devlet müdahalesi olmalý.

Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri

Görüþtüðümüz dindarlar arasýnda, ülkemizde din-devlet iliþkilerinin saðlýklý yürüdüðünü söyleyen çok
az kiþi çýktý. Taþlarýn yerine oturmadýðý genel kaný. Baþörtüsü konusundaki uygulamalar herkes tarafýndan
eleþtiriliyor. Laiklik konusunda farklý algýlayýþlarýn olduðu, laikliðin net bir tanýmýnýn yapýlmasý konusunda
geniþ bir talep var. Çok az kiþi laikliðe karþý olduðunu söyledi. Buna karþýlýk laikliðin Türkiye’deki
uygulanýþýn yanlýþ olduðunu düþünenler çoðunlukta. “Din devlete müdahale etmiyor ama devlet dine
müdahale ediyor” savý epey yaygýn.
Dindarlarý en çok din-devlet iliþkilerinde yeni gerilimlerin çýkma ihtimali endiþelendiriyor. Örneðin
“Cuma günü tatil olsun mu?” sorumuzu “aman yeni derler açmayýn baþýmýza” diye geçiþtirenler oldu.
Nitekim Cuma gününün resmi tatil olmasýnýn gereksiz olduðu konusunda tam bir mutabakat gözleniyor.
Bazý mesai düzenlemeleriyle Cuma namazýna gitme sorununun da kalmayacaðý, zaten birçok yerde filen
bu yola gidildiði söyleniyor.
Görüþtüðümüz dindarlardan bolca, dini hayatýn eskiye göre daha bilinçli bir þekilde yaþandýðý hatta din
görevlilerinin zaman zaman cemaatin gerisinde kaldýðýna iliþkin deðerlendirmeler duyduk. Birçoklarý
cami cemaatinin yaþ oranýnýn düþtüðünden sevinçle söz etti. Dini anlamda niceliksel olmasa bile niteliksel
bir deðiþim olduðu yolunda yaygýn bir kaný gözledik. Örneðin hurafelere eskisi gibi itibar edilmediði
dile getirildi.

Ankara (65)
Laiklik uygulanmadýðý için þikâyetçiyiz. Ýki türlü, herkes kendine göre yorumluyor, net bir tarifi yok.
Laiklik, dinin devlet iþlerine karýþmamasý ve her dine ve inanca eþit uzaklýkta olmasý anlamýna geliyorsa,
bunun tamamen uygulanmasý gerekir. Herkesin beklentisine cevap vermek demekse laiklik, bundan bizim
bir þikâyetimiz olamaz. Beni inancým ve ibadetimle baþ baþa býrak, karýþma. Hâlbuki öteki diyor ki, “sen
burada baþýný kapatamazsýn, açacaksýn”. Böyle laiklik olmaz.  Toplumda dinini fark etmek ve icabýný
yerine getirmek konusunda son 10-15 yýlda bir atýlým var. Din yeniden keþfediliyor gibi. Ama bu Diyanet
tarafýndan yapýlýyor diye bir þey söylenemez. Bundaki baþarýyý fertlere, hacýlara, hocalara yazmak lazým.
Herkes birbirine özenerek geliþtiriyor bu yapýyý, Diyanet’in bir rolü yok. Toplum da tahsilli artýk, eskisi
gibi cahil deðil.

Ankara (47)
Din ve devlet iliþkileri dediðin zaman benim anladýðým, ben camime gelebiliyor muyum, cami açýk mý,
hoca var mý, ezan okunuyor mu, cemaate bir sýkýntý çýkartýlýyor mu? Ben hamdolsun, bir sýkýntý
çekmiyorum, çekeni de duymadým. Laiklik dedikleri, kimse kimseye karýþmayacak. Bana karýþan yok.
Önüme çýkýp “nereye gidiyorsun?” diyen de yok. Baþörtüsü meselesi þöyle: Baþörtüsü Allah’ýn emri.
Kadýn kýsmý örtünecek. Ha, örtünmüyorsa günahý kendi boynuna. Bizim gençliðimizde, ben Halk
Partisi'nde çalýþtým,
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çalýþan kadýn kýsmýnýn baþýnda örtü vardý. Ama okuyan kýzlarda baþörtüsü yoktu. Þimdi baþörtüsü
isteniyor. Okuyan kýzlar bana göre cahil deðil, bir þey istiyorlarsa, herhalde bilerek istiyorlar. Baþlarýný
örtmek istemelerini de kötü bir þey gibi görmüyorum. Ne zararý var, örtsünler.

Erzurum (52)
Diyanet tam görevini yerine getirmiþ olsa, devlet karýþamaz. Bu sefer baþka hocalar çýkýyor, herkes parça
parça oluyor, ayrý ayrý sesler ayrý ayrý cemaatler çýkýyor. Laikliði tam manasýyla anlarsak, bilirsek,
laikliðin ne Ýslam’a, ne Türkiye'ye, ne Türk milletine ne de kimseye bir zararý yok. Ortada bir yanlýþ
var ve yanlýþý yapan, devlet büyükleri, siyasetçiler ve hocalar. Vatandaþa karýþan yok. Yolumuzu kesen
de yok. Her taraf açýk. Restoran da açýk, cami de açýk. Ýsteyen istediði yere gidiyor. Laikliðin bununla
bir alakasý yok. Bu, kiþinin kendi yaþadýðý þey, yaþayacaðý þey. Ama benim hanýmým türbanla okul
toplantýsýna giremiyor. Veli toplantýsýna giremiyor. Benim rahatsýzlýðým burada.

Ýstanbul (71)
Devletin dine müdahalesi var ama yer yer de devlet haklý. Mesela Tayyip Erdoðan’ýn öðrencilik zamanýnda
Piyalepaþa’dan Eyüp Sultan’a otobüs kalkardý Ýmam Hatip Lisesi için. Oraya gittim o zaman sormuþtum
neden Maçka Meslek Lisesi’ne de bir otobüs kalkmýyor diye. Bugün bizim meslek adamýmýz yok, yarýn
öbür gün Türkiye’de cývata yapan insan kalmayacak.

Diyarbakýr (51)
Türkiye’de devletin din üzerine baskýcý unsuru var. Ýran’da Ýslam’ýn hoþgörüsü yok. Türkiye’de ise tam
tersine bir durum söz konusu. Ýki ülkenin uygulamalarýnýn ortalamasýnýn alýnmasý lazým. Ýki tarafýn da
yumuþadýðý ortam en ideal ortam olacaktýr bence. Zaten toplum kendine göre Ýslam’ýn normlarýný ayarlýyor.
Bu konuda devletlerin bir düzenleme ya da baský yapmasýna gerek yok. Serbest býrakmalýlar. Baþörtüsü
serbest olmalý.

Aydýn (64)
Toplum din konusunda daha bilgili hale geliyor. Toplum giderek  kendini geliþtirirken hocalar bu konuda
geri kaldý. Geçmiþe göre din konusunda bir uyanma var. Hocalar genç yaþta bilgi eksikliðinden malulen
emekli olmaya baþladýlar.

Aydýn (72)
Din ve devlet iþleri maalesef kopuk. AKP’yle birlikte düzelmeye baþladý, önceden çok baský vardý.
Üniversitelerde baþörtülü kýz okuyamýyor. Bu zulümdür. Laiklik çok güzel bir þeydir ama yanlýþ algýlanýyor.
Laiklik en güzel sistemdir, en güzel idare þeklidir.

Erzurum (56)
Laiklik bizim bir yaramýz. Bugünün Türkiye'sinde laikliðin bir tanýmý yapýlsýn bakalým, bunu gerçek
manada yapan yok daha. Herkes kendine göre bir yorum yapýyor. Vatandaþ olarak isteðim, gerek Diyanet
olsun, gerekse bu konuda devletin kendi personeli, bir araya gelsin ve laikliðin gerçek tarifi neyse, bu
hususta bir açýklama yapsýnlar. Yüksek tahsilli olmama raðmen, laikliðin gerçekte ne manaya geldiðini
hâlâ bilmiyorum. Þartý nedir, sýnýrlarý nedir, dinle iliþkisi nedir? Halkýn yüzde 90'ý bunu bilmiyor.
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Adana (64)
Din ve devlet iþlerinin birbirinden ayrý olmasý lazým ama yine de devlet kontrolünde olmasýnda fayda
var. En azýndan bu durum bizim toplumuz için gerekli. Çünkü çok farklý mezhepler, tarikatlar var.

Bursa (42)
Kemal Atatürk’ün kurduðu laiklikle þimdiki laiklik arasýnda daðlar kadar fark var. Þu an laikliði savunanlar
da, þeriatý savunanlar da neyi savunduklarýný bilmiyor. Ýslam tek bir partinin dini deðil. Diyanet
sahiplenememiþ, parti nasýl sahiplensin? Ýslam’ý soytarýlarýn eline býrakmamak lazým.

Kayseri (65)
Türkiye'de devlet dini baský altýnda tutuyor. Diyanet rahat çalýþamýyor. Devlet laik olmalý, þahýslar laik
olmaz zaten. Devlet, her cemaate eþit yaklaþmalý, hatta gayrimüslimlere ve Müslümanlara eþit yaklaþmalý.
Yalnýz baský altýnda tutmamalý. Laiklik þimdiye kadar baský altýnda tuttu dini.

AB’ye iliþkin yaklaþýmlar

Cami cemaatinden görüþtüðümüz kiþilerde ciddi anlamda bir AB taraftarlýðý gözlemledik. AB’ye girme
durumunda ekonomik olarak bir rahatlama yaþanacaðý kanýsý yaygýn. AB karþýtlýðý yok ancak AB’nin
samimiyeti neredeyse herkes tarafýndan sorgulanýyor. Türkiye’nin oyalandýðý, iþin yokuþa sürüldüðüne
iliþkin yaygýn kanaat var. AB’yi özgürlüklerin özellikle dini alandaki bazý özgürlüklerin garantisi olarak
gören azýmsanmayacak bir grup var. AB’ye üye olma durumunda yaþanmasý muhtemel bir ahlaki
bozulmanýn yaratacaðý etkileri yok etmek için Diyanet’e büyük görev düþtüðü sýk sýk vurgulanýyor.
Diyanet’in ve personelinin AB’ye üyelik sürecine hazýr olmadýðý, kurumun personelini mutlaka eðitmesi
gerektiði konusunda tam bir mutabakat söz konusu.

Ankara (42)
Türkiye AB üyesi olsun. En azýndan dini hürriyetler bakýmýndan Avrupa'daki laiklik gibi bir düzeni
göreceðiz. Mesela Avrupa'da baþörtüsüyle okula gidilebiliyor, herkes kendi dinini istediði gibi yaþayabiliyor.
Mutlaka demokratik haklar bakýmýndan bir açýlým saðlayacaktýr. Tabii ekonomik boyutu da var. Bence
AB Türkiye'yi biraz zor alýr. Aralýk ayýnda tarih verebilirler de, ondan sonraki süreç uzar da uzar. Çünkü
onlarýn bir korkusu var, 70 milyonluk genç bir nüfusumuz var

Erzurum (45)
Türkiye'nin AB üyesi olmasýný istemiyorum. Özel bir iliþkiden yanayým. Çünkü AB üyesi olduðumuzda
bizi iyice kontrol altýna alacaklarý kesin. Özel iliþki halinde Türkiye 12 yýldýz altýna girmeyecek ve daha
rahat olacak.

Ankara (65)
Diyanet AB'ye hiç ama hiç hazýr deðil. Diyelim ki onlardan et geliyor, sucuk geliyor. Bunlar Ýslami
usullere göre yapýlýyor mu, yapýlmýyor mu? Yenir mi, içilir mi? Diyanetimizin bunlara el koymasý lazým.
Adam ithal etmiþ, açmýþ sandýðý sucuk satýyor. Nedir, bilen var mý? Cünup mudur, saðlam mýdýr? Bu
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tür ithalatlarda Diyanet’ten de yenilebilir diye bir mühür gerekir. Diyanet personeli de din hizmeti
bakýmýndan hazýr mý? Hayýr deðil. Diyanet senelerdir Avrupa'da din hizmeti veriyor ama tarikatlar cirit
atýyor orada. Birbirlerini, "senin hocanýn arkasýnda namaz kýlýnmaz" diye suçluyorlar. Orada bu tarikatçýlar
bizim dinimizi tamamen böldüler.

Ankara (35)
Türkiye'nin AB üyesi olmasýný istiyoruz. Düþmaný çok bir ülke Türkiye. Bir yere kapak atmalý ki
rahatlasýn. Yoksa rahatýmýz yok. Güvenlik belirleyici. AB, Türkiye'yi eninde sonunda alacak. Onlarýn
þartlarýna doðru gidiyoruz. Ýnsanlýk adýna doðrularý yapmak lazým, onlar sayesinde bunu yapýyoruz. Her
ne kadar din adýna bazý yanlýþlar yapýlýyorsa da, her þýkta AB'ye girmemiz lazým.

Kayseri (24)
Türkiye'nin AB üyesi olmasýný istiyoruz. Özgürlükler, demokrasi, insan haklarý için istiyoruz. Bunlarýn
geliþmesi bakýmýndan. Önceden bayaðý karamsardým, AB Türkiye'yi almaz diye düþünüyordum. Olup
bitenlere bakýlýrsa, biraz umut var gibi. Türkiye'nin kendi kendine bir cazibesi olduðuna inanmýyorum,
Öyle olsaydý bu kadar uzun sürdürmezlerdi bu görüþmeleri, hemen alýrlardý. Diyanet’in AB'ye hazýr
olmadýðý kanaatindeyim. Burada, Türkiye'deki camilerde bile Diyanet’in yeterince kadrosu yok ki, AB
ile bütünleþince ortaya çýkacak ihtiyaca karþýlýk verebilsin. Mevcut kadronun arttýrýlmasý lazým, vaizler
olsun, müezzinler olsun. Bir sürü ilahiyat mezunu var, bu kiþilerin alýnýp yetiþtirilmesi lazým.

Aydýn (39)
Türkiye’nin AB üyesi olmasýný istiyorum ama içiþlerimize karýþmamalarý þartýyla. Bizim örf ve adetlerimize
Osmanlýmýza karýþmasýnlar. AB’nin bizi üye alacaðýný sanmýyorum. Dahil bile olsak üç beþ sene sonra
atarlar bizi. Diyanet ve din görevlileri ise AB için yeterli deðil. Din görevlilerinin sýký bir eðitim almasý
gerekir. Ýstenen kaliteye ulaþmalarý en az on yýl sürer.

Erzurum (64)
Diyanet kadrolarýnda muhakkak ki hazýr olmayan büyük bir kesim var AB'ye hazýr olanlar da, aydýn
fikirli olanlar da var elbette. Ben öðretmen olarak köylerde çok kaldým: Halen daha köylerde öðretmenin
adý komünist, imamsa, cennetin anahtarýný satar durumda maalesef.

Adana (67)
Diyanet’in tepesindekiler AB’ye hazýr olabilirler ama din görevlilerinin çoðunun hazýr olmadýðý kesin.
Daha Türkçeyi konuþamayan dinini bilmeyenler var. Avrupalýya Ýslam’ý nasýl anlatacaklar? Din görevlilerinin
eðitilmesi, hatta mümkünse daha genç ve bilgili insanlara bu iþlerin býrakýlmasý gerekir.

Diðer Ýnanç Gruplarý ve Alevilik

Türkiye’de 9 ilde camiye sürekli devam eden cemaate, Alevilikle ilgili olarak iki farklý soru sorduk.
Bunlar;

1.“Alevilik ve Aleviler hakkýnda ne düþünüyorsunuz?”
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2.“Alevilerin Diyanet’te temsili görüþüne katýlýyor musunuz?”

þeklindeydi. “Alevilik ve Aleviler hakkýnda ne düþünüyorsunuz” sorusuna verilen yanýtlarý üç öbekte
toplayabiliriz.

1) Aleviliðe Pozitif Bakanlar:

Görüþülen cami cemaatinin yaklaþýk olarak yarýsýný oluþturan ve çoðunluk görüþü olarak deðerlendirilebilecek
yaklaþým “Aleviliðin Türkiye’nin bir gerçeði olduðu” þeklindeydi. “Onlar da bizim kardeþimiz”, “Onlar
da Türkiye vatandaþý” sýk tekrarlanan cümleler oldu. Diðer gruptakilerin aksine Alevi inancýný yargýlamaktan
kaçýnan çoðunluðu oluþturan bu grup, Alevilerin farklý inançlarý ve ibadet þekilleri olsa da bunun bir
ayrýlýk deðil zenginlik olarak görülmesi gerektiðine vurgu yaptý.

Diyarbakýr  (59)
“Onlar da insan onlarýn da farklý inanýþlarý var. Eðer onlar da vergi veriyorlarsa onlar da hizmet almalýlar”

Samsun  (43)
Aleviler Türkiye’de yaþýyor. Beðenelim beðenmeyelim, buna bir þey yapamayýz. Diyanet’te de temsil
edilebilirler.

Adana  (50)
Aleviler de bizim insanýmýz. Aleviler ve Alevilik hakkýnda kötü bir þeyler düþünüp söylersek  din çatýþmasý
olur. Alevilik Türkiye’nin bir mozaiði.

Erzurum (52)
Aleviler de bizle beraber askerlik yapmýþ, bizle beraber savaþmýþ, ölmüþ. Onlar da kardeþimiz. Ayrýlýðýmýz
gayrlýðýmýz yoktur. Onlar da çok iyi insanlardýr. Onlar da Diyanet’te temsil edilsinler tabii.

Diyarbakýr  (70)
Onlara da hizmet götürülsün. Onlara da yardým edilmeli, onlarýn inancýnýn doðru olup olmadýðýný Allah
bilir, bize düþmez.

Kayseri (42)
Alevilerin herhangi bir þekilde sorun olduðunu sanmýyorum ve birilerinin onlarýn iþine karýþmasýna da
taraftar deðilim. Serbest býrakmadýðýn taktirde, olduklarýndan çok fazla gösterebiliyorlar, örtük yapýlar.
Onun için açýklýðý teþvik etmek lazým. Kitleyi iyi tanýmladýktan sonra da ihtiyaçlarý konusunda kafa
yorarsýnýz.

Adana (65)
Aleviler de kendilerini Ýslam’ýn içerisinde görüyorlar. Bir Kerbela olayý sonrasý biz olmuþuz Yezit, onlar
olmuþ Kýzýlbaþ. Hep yan yana yaþamýþýz ama hep içten içe bir öfkeyle. Benim Alevi arkadaþlarým var.
Gayet de iyi anlaþýyoruz. Onlar benim ibadetime, ben onlarýnkine karýþmýyorum. Bu sorunlarý aþmamýz
lazým artýk.
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Ýstanbul (65)
Tarihteki Alevi-Sünni geçimi sürmeliydi. Cumhuriyet bu güzel geçimi saðlayamadý. Ben Alevileri çok
yakýndan tanýdým. Onlarýn diðer dinlere karþý ne kadar saygýlý olduklarýný biliyorum. Onlarla benim hiç
sorunum olmadý.

Aydýn (48)
Alevilik her ne kadar bizim yaþantýmýza ters düþse de yüzyýllardýr Anadolu’da var olan bir  topluluk.
Mezhep mi, tarikat mý belli deðil. Onlar da kendi içlerinde bir sürü gruba ayrýlmýþ durumda. Ama
insanlarýn tekrar Alevi-Sünni çatýþmalarýný körüklemelerine izin vermeyelim. Alevilerin Diyanet’te temsili
edilmemesi için bir neden yok.

2) Alevilerin Bilinçlendirilmesini Savunanlar

Görüþülen cami cemaatinin diðer yarýsýysa Alevilik inancýný yargýlayan bir anlayýþa sahipti. Ancak
yargýlama konusunda farklýlýklar vardý. Zaman zaman Alevilik hakkýnda sert, rencide edici deðerlendirmelerle
karþýlaþtýðýmýzý da saklayacak deðiliz. Ancak görüþtüklerimizin yaklaþýk onda birinde bu tür uzlaþmaz
ve saldýrgan tutumlar gözledik. Alevi inancýný yargýlayan cemaatin yaklaþýmýný iki farklý grupta toplamak
mümkün oldu.
Alevi inancýný yargýlayan bu kesimin görüþüne göre Alevilik Ýslam içinde bir inanç sistemi, ancak Aleviler
ibadet þekilleri ve özellikle Ýslam büyüklerini deðerlendirme konusunda “zaaf” taþýyorlar. Bu kiþilere
göre, Alevilere “gerçek Ýslam” ve ibadet þekilleri “öðretilmeli”. Hatta bu öðretme görevinin de Diyanet’e
ait olduðunu savunuyorlar. Alevilerin çoðunun “yanlýþ yolda” olduðunu ileri sürüyor, namaz kýlan, oruç
tutan ve camiye giden Alevilerin sayýsýnýn az olmasýna hayýflanýyorlar. Aleviler arasýndaki ayrýlýklarý da,
Alevilik inancýný yargýlamada kullanmaktan geri kalmýyorlar.

Adana (65)
Alevilerin Diyanet’te temsil edilmeleri mümkün olabilir. Belki onlar da bu þekilde doðrularý öðrenir ve
ibadetlerini yerine getirmeye baþlarlar. Kendileri de birlik olurlar. Ýslam’ýn kurallarýna göre yaþarlar.

Aydýn (36)
Aleviler de kendi içlerinde gruplara ayrýlýyor. Namazýný kýlýp orucunu tutan da var, Allah’ý inkâr eden
de. Ayný topraklarda yaþýyoruz. Ortada dini ve kültürel bir Anadolu mozaiði var. Bunun bozulmamasý
için kardeþçe yaþamalýyýz.

Bursa (62)
Eðer gerçek Alevi ise baþýmýn üzerinde yeri var. Ali’yi severim der, ben ondan fazla severim. Ama
Hazreti Ali’ye tapýnma konumuna getiren ateist gruptaki insanlara da katýlmýyorum. Has Aleviler benim
kardeþimdir, ama diðerleri deðil. Neden cem evi açmaya çalýþýyorlar? Bu ayrýmcýlýk neden?

Ankara (65)
Aleviler Müslümanýn ta kendisidir, ayrýca bir din yoktur böyle. Öyle Alevi arkadaþlarým var, hacca gider,
oruç tutar, namazýný kýlar. Diyanet sahip çýkmadýðý için dedeler almýþ baþýný gidiyor ve yanlýþ yapýyorlar.
Dinden iman bilgisinden yoksan, kulaktan dolma þeylerle dede olarak milleti peþinden sürüklüyor.
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Aydýn (43)
Alevilik kendi içinde gruplara ayrýlýyor. Bunlarýn da bir kýsmý Ýslam’dan tamamen kopmuþ durumdalar.
Sazlarla ibadet ediyorlar. Ama içlerinde beþ vakit namazýný kýlanlar da var.

Adana (67)
Alevilik hakkýnda pek bir þey bilmiyorum, ama ibadetlerinin sazlý sözlü olmasý bence yanlýþ.

Erzurum (64)
Ben Þenkayalýyým, Erzurum'un en çok Alevi bulunan bölgelerinden biridir. Aleviler zararsýz insanlardýr,
ancak namaz kýlmadýklarý için namaz yönünden bilinçlendirilmeleri lazým. Bu çalýþmayý da Diyanet
yapmalý, Alevileri bilinçlendirmeli.

Adana (67)
Alevilerin kendilerine göre bir ibadet ve yaþam koþullarý var. Bizim imamlar saðlam olsa ve bildikleri
doðrularý anlatsalar hiçbir sorun kalmayacak. Aleviler de doðruyu öðrenip dini farklý yorumlamayacaklar.
Mevki için Hz. Ali’nin öldürülmesi Aleviliði ortaya çýkarttý. Ama bunu kimse dile getirmeyince ortaya
Kýzýlbaþ-Yezit çatýþmalarý çýktý. Yaþanan olaylardan sonra kendilerine ayrý bir yol çizdiler.  Ancak
Muhammed’i sevmeyip diðerlerini seviyorlarsa ortada bir yanlýþ var demektir.

Erzurum (37)
Aleviler de Müslüman olduklarýný söylüyorlar ama mesela Peygamber efendimizin sevdiði bazý dostlarýný
sevmiyorlar. Bunlarý desteklemiyorlar. Bir tutturmuþlar ki, kendilerince, haþa Hazreti Ali'yi ve çocuklarýný,
o an fitne çýkmýþ, sahabeden bazýlarýnýn öldürdüðünü söylüyorlar. Bunun için düþmanlýk besliyorlar
Peygamber efendimizin bazý dostlarýna. Bu yüzden bunlarý benimsemiyoruz, yanlýþ yoldalar, Allah ýslah
etsin.

Adana (33)
Aleviler ve Alevilik konusunda fazla bir þey söylemek istemiyorum. Çünkü onlar her ne kadar “Müslümanýz,
Kurana inanýyoruz” deseler de farklý bir yola girmiþ durumdalar. Onlar da daha Aleviliðin tam olarak
ne olduðunda karar kýlmýþ deðiller.

Bursa (62)
Bizim camilerimiz var, onlar da gelsinler ibadet etsinler, biz onlara hayýr demiyoruz. Mademki Türkiye’de
yaþýyorlar, camide ibadet etmeleri gerekir.

Ankara (65)
Aleviler Müslümanýn ta kendisidir, ayrýca bir din yoktur böyle. Öyle Alevi arkadaþlarým var, hacca gider,
oruç tutar, namazýný kýlar. Diyanet sahip çýkmadýðý için dedeler almýþ baþýný gidiyor ve yanlýþ yapýyorlar.
Dinden iman bilgisinden yoksan, kulaktan dolma þeylerle dede olarak milleti peþinden sürüklüyor.

Aydýn (43)
Alevilik kendi içinde gruplara ayrýlýyor. Bunlarýn da bir kýsmý Ýslam’dan tamamen kopmuþ durumdalar.
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Sazlarla ibadet ediyorlar. Ama içlerinde beþ vakit namazýný kýlanlar da var.

Adana (67)
Alevilik hakkýnda pek bir þey bilmiyorum, ama ibadetlerinin sazlý sözlü olmasý bence yanlýþ.

Erzurum (64)
Ben Þenkayalýyým, Erzurum'un en çok Alevi bulunan bölgelerinden biridir. Aleviler zararsýz insanlardýr,
ancak namaz kýlmadýklarý için namaz yönünden bilinçlendirilmeleri lazým. Bu çalýþmayý da Diyanet
yapmalý, Alevileri bilinçlendirmeli.

Adana (67)
Alevilerin kendilerine göre bir ibadet ve yaþam koþullarý var. Bizim imamlar saðlam olsa ve bildikleri
doðrularý anlatsalar hiçbir sorun kalmayacak. Aleviler de doðruyu öðrenip dini farklý yorumlamayacaklar.
Mevki için Hz. Ali’nin öldürülmesi Aleviliði ortaya çýkarttý. Ama bunu kimse dile getirmeyince ortaya
Kýzýlbaþ-Yezit çatýþmalarý çýktý. Yaþanan olaylardan sonra kendilerine ayrý bir yol çizdiler.  Ancak
Muhammed’i sevmeyip diðerlerini seviyorlarsa ortada bir yanlýþ var demektir.

Erzurum (37)
Aleviler de Müslüman olduklarýný söylüyorlar ama mesela Peygamber efendimizin sevdiði bazý dostlarýný
sevmiyorlar. Bunlarý desteklemiyorlar. Bir tutturmuþlar ki, kendilerince, haþa Hazreti Ali'yi ve çocuklarýný,
o an fitne çýkmýþ, sahabeden bazýlarýnýn öldürdüðünü söylüyorlar. Bunun için düþmanlýk besliyorlar
Peygamber efendimizin bazý dostlarýna. Bu yüzden bunlarý benimsemiyoruz, yanlýþ yoldalar, Allah ýslah
etsin.

Adana (33)
Aleviler ve Alevilik konusunda fazla bir þey söylemek istemiyorum. Çünkü onlar her ne kadar “Müslümanýz,
Kurana inanýyoruz” deseler de farklý bir yola girmiþ durumdalar. Onlar da daha Aleviliðin tam olarak
ne olduðunda karar kýlmýþ deðiller.

Bursa (62)
Bizim camilerimiz var, onlar da gelsinler ibadet etsinler, biz onlara hayýr demiyoruz. Mademki Türkiye’de
yaþýyorlar, camide ibadet etmeleri gerekir.

3) Aleviliðe Karþý Saldýrgan Tutum Sahipleri

Son grupsa Aleviliði hakaretamiz sözcüklerle tanýmlayarak içinde terör, bölücülük, siyaset gibi kelimelerin
çokça geçtiði deðerlendirmeler yaptý. Cemevlerini “terör yuvasý” olarak tanýmlayanlar oldu. Yaklaþýk
yüzde 10 oranýndaki bu kiþilerin genellikle büyük þehirlerde yaþamasý dikkat çekiciydi. 

Aydýn (64)
Alevilik hiçbir þeydir. Yok öyle bir þey. Sapýklýktan baþka bir þey deðil. Ama Allah’ýn kullarýdýr. Hz.
Ali’ye baðlýlar. Ne olduðunu kendileri bile fark edemeden Hz. Ali’yi ilahlaþtýrdýlar. Çoðu namazýný kýlar.
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Ama gittikleri yol doðru deðil.

Samsun (40)
Þu anda siyasileþmiþ durumdalar. Sünni olmalýlar ya da Sünniliðe yakýnlaþmalýlar. Artýk gerçek Alevilik
kalmadý, tamamen siyasileþtiler. Bence kullanýlýyorlar. Bir anda kendi menfaatleri için deðiþik görüþlere
el atabiliyorlar.

Ýstanbul (44)
Ben Alevi’ye kurban olayým Alevi’ye ama… Bunlar Alevi deðil. Bunlarýn çoðu Alevilik adý altýnda ateizm
yapýyor. Ben Alevi’ye kurban olayým, ben de Ali’yi seviyorum. O da Peygamber efendimizi seviyor ben
de seviyorum. Hakiki Alevi ben ne yapýyorsam yapýyor. Bunlar hakiki Alevi deðil bunlar Aleviliðin
arkasýna sýðýnýp ateistlik yapýyorlar.

Ankara (47)
Aleviler zaman zaman anarþistleri koruyup kolluyor gibi konuþmalar oluyor.

Erzurum (56)
Son dönemde Türkiye'de anarþiyle ilgili ne gibi terör olayý olduysa, her olayda cem evleri kaynak,
yönlendirici gibi göründü. Ama bilemiyorum, bunlarý bazýlarý provoke mi ediyor, peþine mi takýyor…
Dini bir yerin, bir ibadethanenin anarþi ve terör için kullanýlmasý düþünülemez bana göre.

Ýstanbul (53)
Þu andaki Alevilik yani Cem Vakfý gibi kurumlarýn Aleviliði sapýklýktýr.

Alevilerin Diyanet’te Temsili Tartýþmasý

Saha çalýþmasý sýrasýnda camiye devam edenlere “Alevilerin Diyanet’te temsili görüþüne katýlýyor
musunuz?” sorusunu da yönelttik. Çoðunluk Alevilerin Diyanet’te temsil edilmemesi yönünde görüþ
bildirdi. Görüþtüklerimizin yaklaþýk üçte ikisi; “Aleviler Diyanet’te temsil edilirse baþka gruplar da böyle
haklar isterler, bu durumda tartýþmalara ve kaosa neden olur” dedi. (Saha çalýþmamýz Diyanet Ýþleri
Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu’nun ayný gerekçelerle Alevilerin Diyanet’te yer almasýna karþý çýkmasýndan
önce yapýldý.)

Ýstanbul (44)
Bizim Ýslam dininde cami var, namaz var.  Alevilere “biz sizi tanýyoruz” dersek yarýn öbür gün Lazlar
çýkacak, Çeçenler çýkacak, onlar da “bize de Diyanet bütçesinden para verilsin” derse olur mu?

Ýstanbul (47)
Aleviler siyasi partiler tarafýndan hep kullanýldý. Onlar þu anda gerçek Aleviliði yaþamýyor. Namaz
kýlmýyorlar ama Ali’yi sevdiklerini söylüyorlar Ali namaz kýlmýyor muydu? Diyanet’in fetvalarýný kabul
etmiyorlarsa onlarýn Diyanet’te iþleri yok.
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Erzurum (56)
Aleviliðin Diyanet içinde temsiline taraftar deðilim. Alevilik bir din midir, bir mezhep midir bunun
belirlenmesi gerekir. Alevilik bir mezhepse ve Diyanet bünyesinde temsil edilmesi isteniyorsa, bugün
biz dört hak mezhep biliyoruz, onlarýn her birinin Diyanet’te temsil edilmesi gerekir. O zaman Diyanet’te
her mezhebin bir sorumlusu olmasý gerekir ki, bu parçalanma demektir.

Bursa  (59)
Alevilerin Diyanet’te temsiline karþýyým. Çünkü onlarýn cem evleri filan var. Türkiye’de 80 bin cami
var. Bunun 160 bin kadrosu var. Adam diyor ki, “bizim verdiðimiz vergilerle onlara bakýyorsunuz, biz
bunlara para vermek istemiyoruz.” Doðrudan doðruya din düþmanlýðý yapýyorlar.

Ankara (62)
Bu zamanda Türkiye'de Alevi ile Sünni’nin bir farký yok. Ýyi kimse olduktan sonra, kendi ahlakýný
bildikten sonra, Alevisi de olsa iyi, Sünnisi de olsa iyi. Ayrýca temsile gerek olmamasý lazým. Onlar da
bizim kadar biliyor kendi dinini. Onlarýn sesine de kulak verilmeli tabii ama ayrýlýk çýkarsa iyi olmaz.

Ankara (47)
Alevilerin Diyanet içinde ayrýca temsili, pratik olarak mümkün deðildir. Diyanet Ýslam’ýn bir þemsiyesi,
Sünni Ýslam’ýn þemsiyesi deðil ki, baþkan “biz bütün Ýslam’ýn örgütüyüz” diyor. “Dininizi, diyanetinizi
biliyorsanýz, ilahiyat mezunuysanýz, gelin müftülük imtihanýna girin, siz de müftü olun” diyor. Alevi
müftüler de olabilir, niye olmasýn?

Kayseri (52)
Herkes bu bayrak altýnda en güzel þekilde yaþýyor. Aleviler Alevi olarak yaþasýn, Sünniler Sünni olarak
yaþasýn, kimse kimseden gocunacak halde deðil. Ayrýca temsile taraftar deðilim, tek baþlýlýk daha iyidir.
Aksi halde, parçalanmýþlýk olur.

Kayseri (40)
Alevilerle ilgili bir sorunumuz yok, hepimiz Türkiye cumhuriyeti vatandaþýyýz, bir ayrý gayrýmýz yok.
Ayrýca temsillerine karþýyýz, ikiliðin alemi yok.

Aydýn (39)
Diyanet’e katýlmalarýný istemem. Alevilerin Ýslam’a burunlarýný sokmasýný istemem.

Ankara (47)
Türkiye'de böyle bir kültür, bir inanç sistemi var ve bunlarýn temsil edilmek gibi bir talepleri de varsa,
edilsinler tabii.

Adana (48)
Aleviler Diyanet’te temsil edilmek istiyorlarsa olmamasý için bir neden yok. Sorunlarýný Diyanet’le
çözebiliyorlarsa güzel. Onlar da bu toplumun bir parçasý.



Ankara (35)
Aleviler de kardeþlerimiz. Herkes inandýðý gibi yaþamalý. O þekilde inanýyor, o þekilde yaþamalý, biz
de bu þekilde inanýyoruz, bu þekilde yaþayabilmeliyiz. Aleviler de, haklarý neyse, o ölçüde Diyanet içinde
temsil edilsinler.

Adana (64)
Alevilerin de Diyanet içerisinde temsil haklarý olmalý. Olmazsa dýþlamýþ oluruz. Olurlarsa onlarý daha
iyi tanýma imkânýmýz olur. Aradaki iliþkiler bir resmiyete biner. Herkesin sesi kesilir. Daha ýlýmlý bir
ortam yakalanýr.

Bursa (56)
Benim çok Alevi arkadaþým oldu. Onlarýn ibadetlerini görmedim. Anlattýklarýna göre yaptýklarýnýn ibadet
olduðunu sanmýyorum. Fakat camiye gelen orucunu tutan Alevi arkadaþlarým da oldu. Aleviliðe ben din
demiyorum. Ben Alevilerin Diyanet içinde temsil edilmesini istiyorum. Çünkü vergisini veriyorsa, onlara
da hizmet götürülmesi gerekir.

Aydýn (64)
Alevilik Türkiye’nin bir gerçeði. Diyanet’te temsil edilmelerinin bir sakýncasý olacaðýný düþünmüyorum.

Türkiye’deki Dindar Kadýnlar

Dindar Kadýnlarýn Dini Hayatý

Türkiye'de kadýnlar camilerden büyük ölçüde mahrumlar. Bu noktada kadýnlarýn nasýl bir dini hayatý
yaþadýklarýný, dini bilgilenmelerini nasýl gerçekleþtirdiklerini saha çalýþmamýz kapsamýnda araþtýrdýk.
Genellikle evlerinde namazlarýný kýlan kadýnlar, ev toplantýlarý aracýlýðýyla gruplar halinde dini bilgilenme
yolunu tercih ediyorlar. Bu toplantýlar, toplu ibadet olabildiði gibi sohbetler þeklinde gerçekleþiyor.
Görüþtüðümüz kadýn dindarlar söz konusu toplantýlara Diyanet görevlileri gelmediðinin, çünkü Diyanet
görevlisi kadýn tanýmadýklarýný belirttiler.

Evli (35)
Camiye sadece Ramazan’da teravihlerde gidiyorum. O da her gün deðil. Ýbadetimi evimde yapýyorum.
Zaman zaman mahalleden komþularla bir araya gelip Kuran okuyoruz. Mevlitlerle baþlamýþtýk bir araya
gelmeye, daha sonra devam etti. Bizimki toplantý gibi deðil de birbirine yakýn yaþayan kadýnlarýn sohbeti.
Tatmin oluyor musunuz derseniz, hayýr olmuyorum, ama koþullarým daha ötesine izin vermiyor.

Evli (33)
Bildiðiniz gibi, Ýslam’da kadýnlarýn Ramazan ayý dýþýnda camiye gitmesi caiz deðil. Ama Ramazan’da
aksatmadan vazifemi yerine getiriyorum. Sohbetlerimiz oluyor tabii. Daha çok bir hafýz geliyor ve evde
Kuran okuyor, biz de dinliyoruz. Eðer hafýz bilgili bir kiþiyse, aklýmýza takýlan sorularý soruyoruz.
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Evli (41)
Camilere gitmiyorum. Zaten kadýnlar camiye gidemez ki! Ýbadetimi evimde yapýyorum, bu bana yetiyor.
Zikirlerimiz, mevlitlerimiz oluyor. Hocalarýmýz gelip bize Kuran okuyorlar.

Evli (28)
Camiler kadýnlara kapalý maalesef. Ýbadetlerimi bu yüzden evimde yapýyorum. Arkadaþlarýmla birlikte
olduðumuz zamanlarda, dinimizle ilgili sohbetlerimiz oluyor.

Dul (57)
Camilere gitmiyorum, tercih etmiyorum. Konuþmalar oluyor, rahatsýz oluyorum. Kadýnýn camide namaz
kýlmasý da zor oluyor ayrýca. Yýllar önce bir camiye gitmiþtim, önümde namaz kýlan kadýnýn eteði kafama
takýlmýþtý mesela. Ayrýca Peygamber efendimiz de namazýný evde kýlarmýþ. Ev toplantýlarýna katýlmýyorum,
yapanlarý da onaylamýyorum. Bu tarz toplantýlara karþýyým, tarikatlara da karþýyým.

Boþanmýþ (40)
Evde ibadet etmeyi tercih ediyorum. Kadýnýn günün beþ vaktinde camide olmasý zaten mümkün deðil.
Camileri de çok benimsediðim söylenemez. Ýnsan orada nasýl rahat olsun ki! Her caminin önünde bir
sürü erkek oturuyor.

Diyanet ve Hizmetleri

Görüþtüðümüz dindar kadýnlarýn büyük çoðunluðu Diyanet’in kendilerine yönelik faaliyetlerinden tamamen
habersiz durumda. Hatta Diyanet’in iþleyiþi ve verdiði hizmetler hakkýnda pek bir fikirleri bile yok. Öte
yandan Diyanet’ten beklenti had safhada. Kadýnlar Diyanet’in, “camilerden çýkýp halkýn içine girmesini”,
çaðý yakalamasýný, dini topluma sevdirmesini bekliyor. Neredeyse hiçbiri Diyanet’te görevli bir kadýn
din görevlisi tanýmýyor.

Evli (35)
Türkiye’deki dini örgütlenmenin baþýndaki kurum olarak bilinse de, Diyanet’in çok etkili olduðunu
düþünmüyorum. Kadýnlara yönelik ne tür hizmetleri olduðunu bile bilmiyorum desem inanýn. Demek
ki, hizmetlerini tanýtmakta yeterince aktif ya da istekli deðiller. Kiþisel olarak tanýdýðým hiç kadýn din
görevlisi yok, ama özellikle televizyonda, gazetelerde birtakým kadýn ilahiyatçýlarýn olduðunu duymuþtum.
Din hizmetlerinin, daha sýcak, daha insana dönük olmasýndan yanayým. Özellikle çaðýmýzda, teknolojinin
hayatýmýza bu kadar balýklama girmesinden sonra dinin sýcak yüzü bir kez daha hatýrlatýlmalý insanlýða.

Boþanmýþ (40)
Diyanet’ten hiçbir görevli tanýmýyorum. Türkiye’de Müslümanlarýn dinlerini daha doðru, daha eðitimli
insanlardan öðrenememeleri en büyük eksiklik. Herkes anne-babasýndan gördüðü gibi Müslüman.
Dolayýsýyla herkes Ýslam’dan baþka bir þey anlýyor. Bunun deðiþmesi lazým.

Bekar (24)
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Her ne kadar dindar bir insan olsam da, kadýnlarýn ikinci planda olmasýný içime sindiremiyorum. Dinin
kendisinde böyle bir þey yok, ama yüzyýllardýr böyle uygulanmýþ. Diyanet’in de kadýnlara yönelik bir
çalýþmasý olduðundan emin deðilim. Varsa da bilmiyorum. Diyanet’in din hizmetleri konusunda toplum
pek bilgi sahibi deðil. Yani en azýndan dindar kadýnlar. Bu bile baþlý baþýna bir eksiklik.

Evli (36)
Diyanet önemli bir kurum. Zaman zaman vaaz hattýný arýyorum. Özellikle son yýllarda kadýnlarla ilgili
bir baþvuru masasý oluþturmalarý çok güzel. Evet, camide kadýnlara vaaz eden bir kadýn görevlimiz var.
Vakit buldukça kendisini dinlemeye gidiyorum. Bence hizmetleri yine de yeterli deðil.

Evli (33)
Diyanet’in kadýnlara yönelik bir hizmeti var mý ki! Bizim, evlerinde yaþayan kadýnlar olarak Diyanet’in
çalýþmalarýndan haberimiz olamýyor. Buna ihtiyaç duyuyor musunuz diye sorarsanýz, ben dinin vicdani
bir þey olduðunu düþünüyorum. Tabii ki din adýna yapýlan yanlýþlar için eðitimli insanlarýn bizi yönlendirmesi
iyi olurdu, ama þu ana kadar böyle bir þeyle karþýlaþmadým. Diyanet’ten hiçbir kadýn görevli tanýmýyorum.
Ne yapýyorlar Diyanet’te kadýnlar? Çünkü imamlarýn hepsi erkek, müftülerin de. Siz sorduktan sonra
merak ettim ben de. Diyanet, dini, ilimi bir kenara atmadan tanýtmalý. Çocuklarýmýz dinlerini, mahallelerdeki,
bir sürü cahilin doldurulduðu Kuran kurslarýndan deðil, iþin ehillerinden öðrenmeli. Diyanet bunu
kendisine bir vazife olarak görmeli.

Evli (41)
Diyanet’in biz kadýnlara yönelik bir hizmeti olduðu hakkýnda bilgim yok. Diyanet’in hiçbir görevlisini
tanýmýyorum. Bize gelen kadýn hocalar, daha çok Kuran’ý kendiliðinden hýfz etmiþ, kendini yetiþtirmiþ
kiþiler. Onlarýn Diyanet’le ilgisi yok.

Evli (28)
Diyanet bana uzak bir kurum. Belki baþkanlarý hakkýnda bir fikrimin olmamasý da bundan. Aslýnda
sadece bana uzak deðil, çoðunluðu Müslüman bir ülkede çoðu insana uzak bir kurum. Camilere giden
cemaat, imamlar üzerinden Diyanet’i tanýyor ama biz kadýnlarýn bundan yararlanma þansýmýz yok.
Diyanet’in kurumsal yapýsý gereði, uzaktan örgütlenen bir yapýsý var. Bu anlamda tabii ki görev ve
sorumluluklarýný yerine getiriyordur. Ama çok kuralcý ve sýkýcý bir anlayýþla hareket ediyorlar. Diyanet
camilerden çýkýp, halkýn içine girmeli. Bunu derken camileri terk etsin demiyorum, ama kendini camilerle
sýnýrlamamalý.

Evli (34)
Pek bir þey bilmiyorum Diyanet hakkýnda. Camideki imamlar ve müftüler Diyanet’e baðlý galiba. Nereye,
ne zaman cami yapýlacaðýna karar veriyorlar bir de sanýrým. Diyanet’in yeterince hizmet veremediðini
düþünüyorum. Eðer verebilseydi, dini kurallar bu kadar Türkiye’nin gündeminde olmazdý. Ayýrýmlar
olmazdý. Cemaatler olmazdý.

Cemaat ve Tarikatlar
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Dindar kadýnlara cemaat ve tarikat örgütlenmelerine iliþkin deðerlendirmelerini de sorduk. Öncelikle
tarikat ve cemaat örgütlenmeleri hakkýnda ciddi oranda bilgi sahibi olduklarýný belirtmek gerekiyor, çünkü
Diyanet hizmetlerinin ulaþmadýðý kadýnlar cemaat ve tarikatlarla iliþki halinde. Yani bu yapýlar Diyanet'in
boþ býraktýðý alaný dolduruyor. Görüþtüðümüz kadýnlarýn, cemaat örgütlenmelerine yakýn ama bir o kadar
da eleþtirel olduklarýný gözlemledik. Genel olarak, Diyanet’in, üzerine düþen görevleri daha etkin ve
yaygýn þekilde yapmasý durumunda cemaat ve tarikatlara ihtiyaç duyulmayacaðýný düþünüyorlar.
Kadýnlarýn bir bölümü cemaatleri anti-demokratik ve katý buluyor. Ancak cemaat mensubu olan bir diðer
kesim, bu gruplarý, dini hayatlarýnda kendilerine yol gösterici bir unsur olarak kabul ediyorlar. Büyük
çoðunluk, Diyanet’in laðvedilip dini iþlerin cemaatlere býrakýlmasýnýn ciddi bir karmaþaya yol açacaðý
görüþünde. Çok küçük bir kesimse, cemaat ve tarikatlara hiç tolerans gösterilmemesi gerektiðini düþünüyor.

Evli (35)
Bundan bir süre önce yaþadýðým Elazýð’da bu tür tarikatlar oldukça etkindi. Ama daha çok erkeklerin
devam ettiði faaliyetleri olduðu için, kiþisel olarak bir tarikatý yakýndan tanýma olanaðým olmadý. Zaten
özellikle son yýllardaki dine uzak, neredeyse magazinsel çalýþmalarýnýn onlarýn güvenilirliðini yeterince
zedelediðini düþünüyorum. Diyanet cemaatlere, yok sayan deðil, birlikte iþ yapma anlayýþýyla yaklaþmalý.

Evli (33)
Diyanet’i hangi cemaate býrakmak lazým ki? Diyanet’in bütün eksikliðine raðmen, Türkiye’deki cemaatlerde
böyle bir demokrasi kültürü olduðunu düþünmüyorum. Kargaþaya yol açabilme riski var. Cemaatler bana
ters geliyor. Bazý konularda çok katý olduklarýný ve kendilerinden olmayan insanlara karþý çok sert
olduklarýný düþünüyorum. Þaþýrmayýn bu söylediklerime, sonuçta her dindar insan bir cemaat mensubu
olmak zorunda deðil, öyle deðil mi?

Evli (41)
Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý belki iyi olabilir. Cemaatler bizim gibi insanlara
daha kolay ulaþabiliyor çünkü. Aslýnda Diyanet’in cemaatlerin yerini doldurmasý gerekir ki cemaatlere
ihtiyaç duyulmasýn. Ama yýllardýr dolduramamýþ ki, bir sürü Müslüman aradýklarýný cemaatlerde buluyor.

Evli (28)
Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi yerinde bir öneri gibi görünüyor. Ama
kontrol mekanizmasý iyi örgütlenmeli. Cemaatler az ya da çok her yerde var. Ama etkili olduklarýný
düþünmüyorum. Cemaatler ayrý, Diyanet ayrý. Günümüzde aralarýnda adý konulmamýþ bir görev bölüþümü
var gibi. Bu paylaþýmýn bir adý olmalý, herkes kimin ne yaptýðýný bilmeli. O yüzden din adýna yapýlan
yanlýþlýklar da önlenir.

Evli (34)
Müslümanlarýn olduðu her yerde cemaatler vardýr. Bizim bölgemizde de var. Biz de bir cemaatin
mensubuyuz. Zamanýnda Erbakan Hoca’nýn yaptýðý bence doðru bir davranýþtý. Yine öyle bir þey olsa
bence fena olmaz.

Bekar (24)
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Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý doðru olmaz. Çok fazla cemaat var. Her gün
de bir yenisi türüyor. Bu öneri iyi þeylere yol açmaz. Belki yaþým gereði cemaatlere pek iyi gözle
bakmýyorum. Devletin de mesafesini korumasý gerektiðini düþünüyorum. Ama þimdiye kadar yaþanandan
farklý þeyler de olmalý. Zaten Türkiye’de neyi yasaklarsan, o geliþiyor, serpiliyor, öyle deðil mi?

Evli (36)
Din Ýþlerinin cemaatlere býrakýlmasý düþünülmemesi gereken bir þey. Bunu isteyenlerin iyi niyetli olduðunu
sanmýyorum. Türlü türlü cemaatler var. Özellikle Süleymancýlar çok etkili. Devletin cemaatlerle iliþkisi
olmasý gerekmez, devletin bir ciddiyeti olmalý ve tarafsýz olmalý.

Din-Devlet-Toplum Ýliþkileri ve Avrupa Birliði

Dindar kadýnlarda din ve devlet, birbirinden mutlaka ayrý, ancak uyumlu olmalý görüþü hakim. Ýkisi
arasýnda bir gerilim yaþandýðý konusunda bir mutabakat var ancak bunun yapay olduðu düþünülüyor.
Laikliðin gerekli olduðunu belirten kadýnlar çoðunlukta, ancak bazý laiklik yorumlarýnýn baskýya yol
açtýðý eleþtirisi de çok yaygýn. Herkes, baþörtüsü ve Ýmam Hatip Liseleri konularýnda ciddi "haksýzlýk"
ve "zulüm" yapýldýðý görüþünde. Çok küçük bir kesim dýþýnda kimse günlük hayatýn namaz saatleri, vs.
etrafýnda düzenlenmesi gerektiðine inanmýyor. Bu ibadetlerin kaza edilebileceði, ancak asýrlardýr süregelen
modern hayat düzeninin deðiþmesinin gereksizliði, çoðunluk tarafýndan belirtiliyor. 
Yine büyük çoðunluk, Türkiye’nin AB üyesi olmasýný çok istediðini belirtiyor. Bunun için gösterilen
sebepler ise, zihniyetlerin deðiþecek olmasý, ekonomide beklenen iyileþme, hak ve özgürlüklerin sýnýrlarýnýn
geniþleyecek olmasý...
Küçük bir grup, Türkiye’nin geleceðini yalnýzca AB ile sýnýrlamamak gerektiði görüþünde. AB’nin
Türkiye’yi üyeliðe kabul etmesinin çok zor olduðu, çünkü buradaki zihniyet yapýlarýnýn derinden deðiþmesi
gerektiði yaygýn kaný. Ancak AB’nin kendi çýkarlarý doðrultusunda, Türkiye’yi eninde sonunda üye
yapacaðý da ayný çoðunluk tarafýndan dile getiriliyor. Türkiye’deki diðer tüm kurumlar gibi, Diyanet’in
de AB sürecine daha hazýrlýklý olmasý gerektiði herkes tarafýndan vurgulanýyor.

Evli (35)
Türkiye’de din ile devlet bazen düþman kardeþ gibiler, bazen de dost. Bir türlü bir istikrar tutturulamamýþ
durumda. Hâlbuki bizim gibi insanlar, dinleriyle mutlular ve daha fazla bir þey de istemiyoruz. Ama
son yýllardaki bazý eðilimler, bütün Müslümanlarýn þeriat istediði yanýlgýsýna yol açýyor. Bu bizim
açýmýzdan acý verici. Laiklik, vazgeçilmemesi gereken bir ilke. Baþörtüsü yasaðýnýn ise bir zulüm olduðunu
düþünüyorum.

Evli (28)
Türkiye'de din ile devlet arasýnda yýllardýr adý konulmamýþ bir gerilim yaþanýyor dindarlarla, devletçiler
arasýnda. Biraz yapay gibi geliyor bu gerilim. Laiklik, hakkýyla yerine getirilince –örneðin Avrupa
ülkelerindeki gibi- bence önemli bir ilke. Ama bizde her þeyde olduðu gibi laiklik de, ateizmle bir
tutulurcasýna, çok uç yorumlanýyor. Ben baþörtüsü zulmü sonucu okulumu býrakmak zorunda kaldým.
Sizce bu konuda ne düþünebilirim?
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Evli (34)
AKP’nin iktidara gelmesi iyi oldu diye düþünüyorduk, ama bakýyoruz, deðiþen bir þey yok. Onlar da
diðerleriyle ayný. Laiklik hakkýnda herkes yalan yanlýþ þeyler söylüyor. Güya bizim ülkemizdeki laiklik
anlayýþýyla, diðer ülkelerdeki laiklik anlayýþý ayný deðilmiþ. Bizde herkes kafasýna göre laik. Ben laikliðin
þart olduðunu düþünmüyorum. Bir Müslüman kadýn için baþörtülü olmak, Allah’ýn emridir. Bu emre
göre yaþamak isteyen kýzlarýmýza yapýlanlar, herkesten önce Allah’ýn gücüne gidiyordur, eminim. Bunu
yapanlar, mutlaka belalarýný bulacaklardýr.

Boþanmýþ (40)
Son yýllarda kendimize Müslüman dediðimiz için, çok büyük hakaretlerle karþý karþýya kaldýk. Örtümüze
el atýldý. Oturduðum yerde hiçbir komþumla iliþkim yok, bunun en önemli nedeninin de örtülü olmam
olduðunu düþünüyorum. Hâlbuki bütün örtülüler, onlarýn dediði gibi, ”örümcek kafalý” deðil ki! Laiklik
konusunda net bir fikrim olduðunu söyleyemem. Kafam karýþýk yani. Bir yandan Ýran gibi demokrasinin
olmadýðý bir ülkede yaþayamayacaðýmý düþünüyorum, diðer yandan laikliðin bazen çok baskýya neden
olduðunu. Eskiden hiç sorun olmayan baþörtüsü konusu büyütüldü ve bu hale gelindi. Bence bu kadar
büyütülmeseydi, daha iyi olurdu. Baþörtülülerden korkmaya gerek yok.

Bekar (24)
Din ve devlet sanki birbirine düþman gibiler. Bütün sorunlar da bundan çýkýyor. Hâlbuki din vicdani bir
þeydir, devlet daha baþka bir þey.  Bunda dindarlarýn da suçu var tabii, ama devletin de yanlýþ yaptýðýný
kabul etmek lazým. Laik bir insaným ve laiklikten taviz verilmemesi gerektiðini düþünüyorum. Dini
istismar edenlere yapýlan uygulamalar, bazen bununla ilgili olmayan samimi Müslümanlarý da incitiyor.
Ama bir yandan da kimin ak, kimin kara olduðu tam olarak seçilemiyor. Baþörtüsü konusunda devletin
kurallarýna uyulmasý gerektiðini düþünüyorum. Dindar bir insaným, namazýmý da kýlýyorum, orucumu
da tutuyorum ama baþörtüsünün dindarlýk için tek kriter olduðunu sanmýyorum.

Evli (36)
Türkiye'de dinle devlet arasýnda gerilimli bir iliþki var. Ama bunun gerçekten Allah’a samimiyetle inanan
insanlarla olduðunu düþünmüyorum. Laiklikten herkes iþine geleni anlýyor. Türkiye’deki laiklik anlayýþý,
benim kafamdaki tanýma uymuyor.

Diðer Ýnanç Gruplarý ve Aleviler

Görüþtüðümüz tüm dindar kadýnlar Sünni Ýslam anlayýþýna göre ibadet ediyorlar. Bu kiþilerin Aleviliðe
yönelik yaklaþýmýný “son derece empatik” olarak deðerlendirebiliriz. Dindar erkeklere kýyasla dindar
kadýnlarýn Alevilik inancýna yaklaþýmý alabildiðine yumuþak. Sadece kendisini bir cemaate üye olarak
tanýmlayan dindar bir kadýn Alevilik inancýný yargýlayan bir bakýþ açýsýna sahipti. 
Dindar kadýnlar Alevileri farklý olarak tanýmlamalarýna karþýn onlarýn inançlarýný yargýlamadýlar. Alevilerin
“iyi insanlar” olduklarý sýk tekrarlanan bir ifadeydi. Alevilerin dinden uzaklaþtýklarý, “baþka bir yolda”
olduklarý gibi yorumlar olsa da, onlarý da Ýslam içinde olarak tanýmlamaya özen gösterdiler. Ezici bir
çoðunluk kendileri istedikleri taktirde Alevilerin de Diyanet’te temsil edilmesi gerektiði görüþünde.
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Evli (35)
Aleviler hakkýnda yalan-yanlýþ bir sürü þey anlatýlsa da, ben Alevilerin çok temiz insanlar olduðuna
inanýyorum. Dine uzak yaþamlarý endiþe verici olsa da, herkesin inandýðý gibi yaþamasý gerekir diyorum.
Aleviler de Müslümansa, Diyanet’te neden temsil edilmesinler ki! Almanya’daki Türklerin camileri
varsa, Türkiye’deki Alevilerin hayli hayli olmalý.

Evli (33)
Alevilik hakkýnda yaygýn görüþ onlarýn Müslümanlýkla alakalarý bile olmadýðý yönünde. Ben buna
katýlmýyorum. Belki Ýslam’ýn emrettiði gibi yaþamýyorlar ama özlerinde kötü insanlar olmadýklarýný
düþünüyorum. Bence Aleviler de Diyanet’te yer almalýlar. Eðer onlarý eleþtiriyorsa büyük bir kesim,
dýþlayarak doðru yola çekilmeleri mümkün olmaz ki! Onlar da özgürce temsil edilmeliler.

Evli, (41)
Aleviler hakkýnda o kadar tuhaf þeyler anlatýlýyor ki, neye inanacaðýmýzý þaþýrýyoruz. Bir-iki Alevi aile
tanýdým, onlar da iyi insanlardý. Ýstiyorlarsa Diyanet’te tabii ki temsil edilsinler.

Evli (28)
Alevilik baþka bir yol. Ama Allah’a baðlýlýklarý, Hz. Ali’ye duyduklarý sevgi çok þahane. Diyanet’te
kesinlikle temsil edilmeliler.

Evli (57)
Alevilik de Ýslam dinine baðlý bir mezhep. Alevilik hakkýnda fazla bilgi sahibi deðilim ama herkes kendi
inanýþýna göre yaþayabilmeli, ibadetini yapabilmeli. Alevilerin Diyanet içinde temsili görüþüne elbette
katýlýyorum. Sadece Alevilerin deðil diðer mezheplerin de temsilcisi olmalý.

Boþanmýþ (40)
Aleviliðin, Þiiliðin bir alt mezhebi olduðunu biliyorum. Ama Anadolu’da yaþama þekli biraz farklý.
Giderek namazdan, oruçtan uzaklaþmýþlar. Aleviler iyi insanlar bence. Onlara da büyük haksýzlýklar
yapýlmýþ. Müslüman olan bütün mezhepler Diyanet’te temsil edilmeli. Aleviler de. Þimdiye kadar temsil
edilmemeleri zaten büyük hata.

Almanya Cami Cemaati (Erkek)

Almanya’da görüþtüðümüz dindar erkeklerin yarýya yakýný Ýslam dininin insanýn tüm hayatý için kesinlikle
uymasý gereken kurallar koyduðuna inanýyor. Ýslam’ý teblið etme konusundaki sorumuza daha çok
“Elimden geldiðince teblið etmeye çalýþýyorum” cevabý aldýk. Diyanet’in Almanya’daki faaliyetlerinin
izdüþümü DÝTÝB adlý kuruluþ. Çalýþmamýzýn ilk bölümünde geniþ bir þekilde irdelediðimiz için burada
DÝTÝB hakkýnda ayrýntýlý bilgi vermeyeceðiz. Almanya’da dindarlarla yaptýðýmýz görüþmelerin ana
ekseninde DÝTÝB ve onun hizmetlerinin bulunmasý kaçýnýlmazdý.-.
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DÝTÝB ve Almanya’daki Hizmetler

Görüþme gerçekleþtirdiðimiz Köln ve Berlin kentlerinde DÝTÝB’ten þikâyetçi olan kimseye rastlamadýk.
Böyle bir þikâyetle karþýlaþmamak normaldi, zira Almanya’da DÝTÝB camilerine giden cemaat bir tercih
sonucu buralara gidiyor. Çünkü DÝTÝB’i “kendine yakýn bulmayan” kiþiler için farklý adresler söz konusu.
Bunlar ilerdeki bölümlerde deðinilecek olan cemaat yapýlanmalarýnýn camileri ve kurumlarý.
DÝTÝB’e karþý olan sýcak yaklaþým DÝTÝB hizmetlerini deðerlendirmeye gelince yerini eleþtirilere býrakýyor.
Bunun nedeniyse, DÝTÝB'ten beklentinin din hizmetiyle sýnýrlý olmamasý. Almanya’daki saha çalýþmasýnda
ortaya çýkan gerçek: Almanya’da yaþayan Türkler DÝTÝB’ten din hizmetinden ötesini istiyor. Din hizmeti
beklentisi olanlar yok deðil, bunlar çoðunlukla “ilk kuþak” olarak tanýmlananlar, yani Almanya’ya ilk
gidenler. Onlarýn çocuklarýnýn ve torunlarýnýn beklentileriyse çok farklý.
Örneðin ilk kuþaktan olanlar Türkiye’den gelen imamlarýn dini bilgilerini, hafýzlýðýný sorgularken genç
kuþaktakiler din görevlilerinin sosyal niteliklerini, dünyayý algýlamalarýný, dil bilip bilmemelerini,
öðretmenlik kapasitelerini sorguluyorlar. Bu arada DÝTÝB’in de Almanya’daki cami dernekleri yönetimlerine
daha çok genç kuþaktan insanlarý dahil etme eðiliminde olduðunu, ilk kuþaðý cami yönetimlerinden
uzaklaþtýrmak istediðini gözlemlediðimizi de belirtelim. Buna baðlý olarak DÝTÝB, genç kuþaklarýn
arayýþlarýna cevap verebilecek din görevlileri istihdam etmeye çalýþýyor. Böyle bir arayýþ Türkiye’den
gönderilecek din görevlilerinin niteliklerinin farklýlaþmasýný da zorunlu kýlýyor. Bu da ister istemez
“Türkiye’de bu ihtiyaca karþýlýk verecek nitelikte, yani sosyal yönü kuvvetli, dil bilen, dünyadaki
geliþmeleri yakýndan takip eden, çocuklara Türkçe öðrenme konusunda yardýmcý olabilecek ne kadar
din görevlisi var?” sorusunu beraberinde getiriyor. Çünkü bu niteliklerin sadece Ýmam Hatip Lisesi,
hatta bir Ýlahiyat Fakültesi eðitimiyle kazanýlmasýnýn mümkün olmadýðý biliniyor.
DÝTÝB’in hizmetlerine yönelik olarak en çok çocuklara ve kadýnlara yönelik hizmetlerinin yetersizliði
eleþtirisi yapýlýyor. Berlin ve Köln’deki çalýþmamýz Almanya’da okullarýn iki haftalýk tatil dönemine denk
geldi ve bu nedenle camilerde farklý yaþlardan çok sayýda çocuk görmek mümkündü. Türkiye’den
gönderilmiþ din görevlileri camilerin içindeki dersliklerde farklý yaþlardan çocuklara Türkçe, Kuran ve
Türk Kültürü gibi dersler veriyordu. 7 yaþýndaki çocuk ile 14 yaþýndaki çocuk ayný sýnýfta, ayný dersi
alýyordu. Hatta bazý camilerde, din görevlilerinin yeterliliðe sahip olan eþlerinin de ders verdiðine tanýk
olduk.
Almanya’daki cemaatin DÝTÝB’e bakýþýnda ilginç yaklaþýmlarla karþýlaþtýk. Çoðunluk tarafýndan DÝTÝB
Türkiye Cumhuriyeti’nin Almanya’daki bir kurumu olarak algýlanýyor. “DÝTÝB size neyi ifade ediyor?
sorumuza “DÝTÝB devlettir” yanýtýný bile aldýk. Bu, “Devlet buralarda da bize sahip çýksýn, kreþ açsýn,
çocuklarýmýz eðitsin” taleplerinin kestirmeden dýþavurumundan baþka bir þey deðildi. Hutbe ve vaazlara
iliþkin çok fazla eleþtiriyle karþýlaþmadýk. Sadece iki kiþi “hutbeler daha güncel konularla ilgili olmalý”
þeklinde görüþ belirtti.

30 yýldýr Almanya’da (43)
DÝTÝB’in devletin kontrolünde bir kurum olduðunu düþünüyorum. Güveniyorum. DÝTÝB’in çocuklara
yönelik daha farklý þeyler yapmasý lazým. Her yaþtan çocuk ayný sýnýfta eðitim görüyor. Kimi anlýyor,
kimi anlamýyor. Hem hoca, hem sýnýf sayýsý arttýrýlmalý. Din hizmeti olarak bir sýkýntýmýz yok. Bizim
derdimiz çocuklarýmýzýn iyi bir eðitim almalarý.
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35 yýldýr Almanya’da (61)
DÝTÝB’in  hizmetlerinden son derece memnunum ama çocuklara hizmet noktasýnda eksiklikleri var. Okul
öncesi çocuklarý hiç düþünmüyorlar. Din görevlileri ihtiyaçlarýmýza fazlasýyla cevap veriyor.

31 yýldýr Almanya’da (38)
DÝTÝB çalýþan, hizmet vermeye çalýþan bir kurum. Cami yapýmýna DÝTÝB daha fazla yardým etmeli. Biz
camiyi yapmak ve arazi almak için bankadan kredi aldýk. Saðolsun DÝTÝB kendi gayrý menkullerini ipotek
ettirdi ama bu parayý bize DÝTÝB vermeliydi. Biz ona borçlansak daha iyi olurdu… Doðrusu son zamanlarda
gelen hocalar süper, ama bizim kadýn din görevlilerine de ihtiyacýmýz var. DÝTÝB’te hiç kadýn görevlisi
görmedik. Hocalar dini olarak bize yetiyor, ancak biz onlardan baþka alanlarda da etkinlik bekliyoruz.
Hocalýk dýþýnda baþka meziyetleri olan kiþiler daha iyi oluyor, mesela spordan anlayan veya öðretmenliði
de olan gibi…

35 yýldýr Almanya’da (38)
Eskiden çok büyük eksiklikler içindeydik… DÝTÝB çok büyük bir boþluðu doldurdu. Ama DÝTÝB de
gelmekte çok geç kaldý. Bence hizmetleri yeterli. Hocalar biraz daha aktif olmalý. Cemaati yalnýz
býrakmasýnlar, evlerinde ziyaret etsinler… Yani aktif olsunlar. Mesela hocalardan çocuklarýmýza Türkçe
öðretmelerini istiyoruz. Hocalarýn etkileri çok büyük buralarda.

35 yýldýr Almanya’da (65)
DÝTÝB bizim baþkanlýðýmýz. Hizmetlerinden memnunuz, pek aksayan yönleri yok gibi. Din görevlilerin
yetmediði noktalarda, mesela kadýnlar konusunda onlarýn eþleri hizmet veriyor. Hanýmlarýmýza Kuran
falan öðretiyorlar. Aslýnsa kadýn din görevlisi de olsa iyi olur, ama devletin olanaklarý herhalde bu
kadarýna yetiyor. Zaten biz de onlara maddi destek olmaya çalýþýyoruz.

33 yýldýr Almanya’da (58)
DÝTÝB mutlaka olmasý gereken bir kurum. DÝTÝB burada dernekleri organize ediyor. Onlarý tek çatý
altýnda topluyor. Bu iþi yapan birileri olmalý mutlaka. Bu iþin de hocalarýn denetimi altýnda olmasý iyidir.
Eskiye göre gayet iyi hizmet veriyorlar. Hocalar bizi tatmin ediyor. Son zamanlarda Türkiye’de müftülük
yapan hocalar gelmeye baþladý. Buraya gelen hocanýn her düzeye inmesi gerekli. Buraya gönderilenlerin
mutlaka hafýz ve ilahiyatçý olmasý lazým. O zaman cemaatin saygýsý daha fazla oluyor. Sadece ÝHL
mezunlarý yeterli olmuyor… Bir de hocalar dernek seçimlerinde taraf olmamalý; o zaman cemaat
hoþlanmýyor. Bazen hocalar dernek seçimlerinde taraf oluyor, tatsýzl ýk çýkýyor.

32 yýldýr Almanya’da (32)
DÝTÝB denilince aklýma devletim kurumu geliyor. Milleti dolandýrmayacak bir kurum aklýma geliyor.
Hizmetlerinin dört dörtlük olduðu söylenemez. Mesela yeterince vaaz yok, kadýnlara yönelik bir hizmeti
yok. Bir tane kadýn görevli var o da nereye hizmet versin!

34 yýldýr Almanya’da (60)
DÝTÝB Türkiye’yi, Diyanet’i temsil eden bir kurum. DÝTÝB burada ne kadar hizmet verse biz fazlasýný
isteriz. Buraya ÝHL mezunlarýný göndermemeleri lazým. Aslýnda son zamanlarda daha üst düzey görevliler
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gönderiliyor. Çocuklarýmýza yönelik hizmetlerde DÝTÝB eksik kalýyor. Çocuklarý yetiþtirmiyor burada.
Dini ihtiyaç anlamýnda problem yok, ancak baþka alanlarda daha iyi olmalý, mesela çocuk eðitimi.

43 yýldýr Almanya’da (59)
DÝTÝB saðlam bir kuruluþtur. Ýbadet hizmetleri yeterli, ancak çocuklar ve kadýnlar için yetersiz. Kadýn
din görevlileri de olmalý. DÝTÝB burada her alanda kurslar açmalý. Almanca kursu, dikiþ nakýþ kursu,
Kuran kursu, kreþler açmalý.

Cemaat ve Tarikat Örgütlenmelerine Bakýþ

Almanya'daki dini hayat Türkiye'ye göre ciddi farklýlýklar gösteriyor. Türkiye'de tüm camiler Diyanet'e
baðlýyken Almanya'da farklý cemaatlerin camileri bulunuyor. Resmi kayýtlara göre Diyanet yurtdýþýna
ilk olarak 1984 yýlýnda gitti ve DÝTÝB adý altýnda örgütlenmeye baþladý. Bu tarihten önce de Almanya'da
camiler vardý ve bunlarýn büyük çoðunluðu cemaatlere aitti. 1984'den itibaren DÝTÝB ile cemaatler
arasýnda kýyasýya bir rekabet yaþandý.
Cemaat olgusunun daha açýk ve net yaþandýðý Almanya'da, DÝTÝB'e baðlý camilere gidenlere cemaat
örgütlenmeleri hakkýnda sorular yönelttik. Bu kiþilerin hemen hepsinin yolunun bir þekilde cemaat
camilerinden geçmiþ olmasý ilginçti. Köln ve Berlin'de görüþtüðümüz kiþiler cemaatlere karþý sert ve
suçlayýcý ifadeler pek kullanmadýlar. Bununla birlikte DÝTÝB'i hep "güven" kavramýyla birlikte anmalarý
dikkat çekiciydi. Bu "güven" vurgusunda, yakýn zamanda yaþanan "Ýslami holding" fiyaskolarýnýn ciddi
bir etkisi olduðu açýktý.
Herkesin kendi camisine gittiði, diðer gruplarýn camilerinin önünden dahi geçmediði dönemler geride
kalmýþa benziyor. Belli bir süreden itibaren cemaatler ile DÝTÝB arasýndaki buzlarýn erimeye yüz tuttuðunu
duyduk ve gözledik. Bunu AKP'nin iktidara gelmesine baðlayanlar olduðu gibi, Alman devletinin 11
Eylül sonrasý politikasýnýn deðiþtiði, bunun karþýsýna tek vücut halinde çýkmanýn artýk daha acil bir
zorunluluk olduðu saptamasý yapanlar da bulunuyor. DÝTÝB camilerinde görüþtüðümüz dindarlarýn,
cemaat yapýlanmalarý hakkýndaki görüþleri þu þekilde:

30 yýldýr Almanya'da (43)
Ben hepsine gidip geldim. Hepsi kendi çapýnda Ýslam'a hizmet etmeye çalýþýyor. Tabii DÝTÝB devletin
olduðu için ona daha çok güveniyoruz. Ama DÝTÝB olmasa mecburen çocuðumu onlardan birinin
kurslarýna gönderirim. Ayrýlýk doðru deðil. Bir araya gelip anlaþýrlarsa çok daha iyi olur.

35 yýldýr Almanya'da (31)
Cemaatler Ýslam'ý kendi çýkarlarýna göre yorumluyorlar. Hiç gitmem camilerine. Eskiden mecburen
gidiyorduk ama artýk DÝTÝB'in camilerine gidiyoruz. Diyanet'in onlara uymasý olmaz. Onlarý kazanmaya
falan çalýþmamalý, onlarýn amacý dine hizmet falan deðil, kendi çýkarlarý için çalýþýyorlar.

31 yýldýr Almanya'da (38)
Onlara iyi bakmýyorum. Devlet neredeyse ben oradayým. DÝTÝB bu cemaatlerle mücadele konusunda
daha aktif olmalý…
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35 yýldýr Almanya'da (68)
DÝTÝB olmadýðý zaman boþluklarý doldurdular ama ben bu gruplarýn laik ilkelerden uzaklaþtýklarýný
düþünüyorum. Bir de cemaatlerde her þey þahýslarýn üzerine yapýlýyor. Gayri menkuller falan her þey
þahýslarýn üzerine ama DÝTÝB'de öyle deðil. Sonuçta DÝTÝB'in mallarý Türkiye devletinin malý. Bizim
dernek feshedilirse mallar DÝTÝB'e, DÝTÝB feshedilirse Türkiye Konsolosluðu'na kalacak, yani bir
yolsuzluk falan olmaz… Bu nedenle DÝTÝB daha güvenli. Bence DÝTÝB yine de cemaatleri kucaklamalý.

33 yýldýr Almanya'da (58)
Cemaatler daha çok politika yapmak için oluþturuldu. Ama onlar da olmasaydý o zaman devlet de buraya
gelmezdi. Bir bakýma iyi oldu. Bu cemaatler eskiden etkiliydi, ama þimdi etkisizleþtiler. Eskiden bu
cemaatler cami içinde millete kâr payý daðýtýrdý, yani þov yaparlardý. Millet bir dönem bunlara aldandý
ama þimdi gözler açýldý. DÝTÝB kendine gelene kucak açmalý, sürtüþme olmamalý. Mesela bu derneðin
malý, eðer dernek feshedilirse DÝTÝB'e yani Türk Devletine kalýr ama cemaatlerde mallar, paralar þahýs
üzerinde. DÝTÝB bu nedenle çok güvenli.

32 yýldýr Almanya'da (56)
Cemaatler de bir bakýma dine hizmet ediyorlar ama onlarda maddi çýkar ön planda. Mesela orada cemaat
söz sahibi deðil. Mesela burada DÝTÝB'te hoca hutbede, vaazda bir yanlýþ yaparsa biz bunu ataþeye falan
söyleyebiliyoruz, ama oralarda öyle bir þey yok. Orada tek adamda tüm yetki.  Bugün eskiye göre onlarla
daha iyi iliþkiler var. DÝTÝB de bunlarla iyi iliþkiler içinde olmalý, bunlara kapýlarýný açmalý.

34 yýldýr Almanya'da (60)
Cemaatleri eleþtirmiyorum. Artýk onlar da bir kurum olarak varlar. Kendilerini feshetmeleri mümkün
deðil… Bazýlarý da tamamen maddi çýkarlý yerler ama artýk vatandaþ biliyor. Tümü de kötüdür denemez.
Þimdi bir yumuþama var. Aslýnda ortada bir anlaþma falan yok ama en azýndan gelip gitmeler falan
baþladý.

34 yýldýr Almanya'da (59)
Onlarýn çoðunluðu Türkiye Cumhuriyeti'ne karþý, ayaðýmýz onlarýn camilerine pek gitmiyor. Onlarýn
ortalýðý karýþtýrmalarýna alet olmamak lazým.

Avrupa'da Ýslami Hayat

Görüþtüðümüz dindarlara, Almanya'daki Türk toplumunun dinle iliþkisinin seyrini de sorduk. Bu konuda
net ve ortak bir yaklaþým olduðu söylenemez. Ýnsanlarýn dine yakýnlaþtýðýný söyleyenler de oldu,
uzaklaþtýðýný söyleyenler de. Yine de camilerin eskiye göre daha dolu olduðunu söyleyenler sayýca fazla.
Almanya'ya Türkiye'den din görevlisi gönderilmesi uygulamasý yaklaþýk 20 yýldýr sürüyor. Görüþtüðümüz
kiþilerin, son zamanlarda Diyanet'in de gündeminde olan, yurtdýþýnda açýlacak kurumlarda din görevlisi
yetiþtirilmesi hakkýnda ne düþündüklerini de öðrenmeye çalýþtýk. Çoðunluk bunun olumlu bir uygulama
olacaðý kanýsýnda.
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Son yýllarda bazý Avrupalý entelektüellerin dile getirdiði "Euro-Ýslam" kavramýný da görüþmelerimizde
masaya yatýrdýk.  Kýsaca etnik kimlikten, yani gelinen ülkenin geleneklerinden sýyrýlmýþ, Avrupa deðerleriyle
yoðrulmuþ bir Ýslam anlayýþý olarak tanýmlanabilecek "Euro Ýslam" olgusuna görüþtüðümüz dindarlar
olumsuz tepki verdi. Büyük çoðunluðu Ýslami yaþamlarýný yine Türklerle beraber sürdürmek istediklerini
söyledi.
Almanya'daki mülakatlarda cemaate sorduðumuz bir diðer soruysa dinlerini rahatça yaþayýp yaþamadýklarý
yolundaydý. Tümü inancýný özgürce yaþadýðýný, ibadetini yine ayný þekilde özgürce yerine getirdiðini
belirtti. Görüþtüðümüz kiþiler, 11 Eylül terörist saldýrýlarýnýn ardýndan Almanlarýn Ýslam dini hakkýnda
kendilerine daha fazla soru sorduklarýnýn altýný çizdiler.

30 yýldýr Almanya'da (43)
Buralarda otuzuna kadar din kimsenin umurunda deðil, otuzundan sonra çocuk sahibi filan olunca milletin
aklý baþýna geliyor ve dine yönelme baþlýyor. Türkiye, burada hizmet vermeye devam etmeli. Bu bizim
için çok önemli. Buralarda da din görevlisi yetiþtiren okullarýn açýlmasý çok daha iyi olur tabii ki. Ben
diðer Müslümanlarýn camisine giderim tabii ki, ama tercihim Türklerle birlikte ibadet yapmak. Burada
inancýmý özgürce yaþayabiliyorum hatta iþyerinde bile namazýmý kýlabiliyorum.

35 yýldýr Almanya'da (61)
Almanya'daki Türk toplumunun dinden uzaklaþtýðý söylenemez. Türkiye buraya hizmet etmeye devam
etmeli, hatta daha da fazlalaþmalý. Türklerle diðer Müslümanlarý ayýrmak lazým, mesela ben baþka
milletten imamýn söylediklerine inanmam. Burada inancýmý ve dinimi özgürce yaþayabiliyorum.

35 yýldýr Almanya'da (68)
Almanya'daki Türk toplumunda dinden uzaklaþma var. Yabancý Müslümanlarla bir araya gelmek istemem.
Her zaman için Türk hocalarý tercih ederim. Eðer mecbur kalýrsam, mesela bir Mýsýrlý imam arkasýnda
da namaz kýlarým, ama tercihim hep Türk hocalar olur. Burada inancýmý özgürce yaþayabiliyorum.

35 yýldýr Almanya'da (65)
Almanya'daki Türk toplumunda dinden uzaklaþma var. Din görevlileri burada yetiþirse iyi olur. Almancalarý
daha iyi olur. Ama buralarda da yetiþirse mutlaka devlet yetiþtirmeli. Ben hiç Arap bir imamýn arkasýnda
namaz kýlmadým, alýþmadýk. Türk hocalarýn söylediklerine daha çok önem veririm, onlarý dinlerim.
Dinimi özgürce yaþayabiliyorum.

33 yýldýr Almanya'da (58)
Buradaki gençlikte eskiye göre dine bir yönelme görüyorum, çünkü gençlerimiz manevi boþluk içerisinde.
Bence geç bile kalýndý burada okullar açmak için ama yine de yapýlabilir. Türkiye'den gelmeleri durdurmak
lazým. Zaten devlete de yük oluyor. Buradaki gençleri yetiþtirmek lazým. Araplarla ibadet yapmak
istemem, örfümüz adetimiz farklý. Gönlümde her zaman bütün Türklerin bir araya gelmesi var. Cemaatlerin
ortadan kalkmasý, herkesin bir çatý altýnda olmasý var. Aslýnda tüm Müslümanlarýn tek cami altýnda
olmasý iyi olurdu, ama çok farklar var; namaz kýlma þekilleri bile farklý farklý. Burada Türkiye'den daha
rahat dinimi yaþýyorum. Hiçbir müdahale yok. Bize burada Almanlardan kötülük gelmez, gelse gelse
kendi insanýmýzdan gelir.
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32 yýldýr Almanya'da (56)
Aslýnda camiler dolu ama kahveler de dolu. Yani burada Türkler arasýnsa dine ne yakýnlaþma var, ne
de uzaklaþma. Buralarda da din adamý yetiþtiren okullar açýlmalý, gençler yetiþtirilmeli. Devlet para
harcamasýn buralarý için. Aslýnda ideal olaný tüm Müslümanlarýn ayný çatý altýnda ibadet yapabilmeleri
ama dil problemi var, ortak dil Almanca ama ne onlar ne de biz doðru dürüst Almanca konuþabiliyoruz.
Ýlla Türklerle ibadet yapmak gerekli deðil tabii ki. Dinimi özgürce yaþabiliyorum.

43 yýldýr Almanya'da (60)
Genç kuþak dinden uzaklaþýyor. Almanlarýn burada din adamý yetiþtiren okullarý açtýracaklarýna inanmýyorum
ama açýlsa iyi olurdu. Baþka ülkelerden Müslümanlarla ortak ibadet mümkün olmaz. Dil, mezhep
problemleri var. Þu anda Ramazan dolayýsýyla gelip gitmeler çok oluyor. Ýftara geliyor mesela Araplar,
geliyorlar ama onlar hakkýnda iyi izlenimimiz yok. Ne bileyim elini gelip mutfak lavabosunda falan
yýkamak istiyor. Biz onlarla olamayýz. Biz en iyi, en disiplinli ibadet yapan milletiz. 34 yýldýr buradayým
din konusunda en ufak bir baský görmedim, hatta diyebilirim ki Türkiye'den daha rahatýz.

34 yýldýr Almanya'da (59)
Eskiye göre camiler daha dolu, bence dine bir yakýnlaþma var. Buranýn geçlerinden din adamý olmaz.
Buranýn gençleriyle olacak iþ deðil. Türkiye'nin kültürünü de bilmek lazým. Türkiye'nin kültürü buraya
göre daha saðlam. Din görevlileri yine Türkiye'de yetiþmeli… Buradaki diðer Müslümanlarla ortak bir
dini hayat yaþamayý elbette isterim. Hepimiz Müslümanýz ama dil sorunu nedeniyle anlaþamayýz. Ýnancýmý
burada özgürce yaþayabiliyorum.

Diðer Ýnanç Gruplarý ve Alevilik

Almanya'da görüþülen cemaate Alevilik hakkýnda ne düþündükleri ve DÝTÝB'in Alevilere yönelik hizmet
vermesi gerekip gerekmediðini de sorduk. Öncelikle þunu belirtmek gerekir: Alevilik konusu Almanya'da
Türkiye'deki kadar sýcak bir tartýþma konusu deðil zira Almanya'daki Alevi toplumu Türkiye'deki Alevi
toplumunun aksine çok güçlü kurumlara sahip. Bu nedenle DÝTÝB camilerine devam eden cemaatin genel
yaklaþýmý “Zaten onlarýn kendi kurumlarý var, bize gelmezler” þeklindeydi. Bu arada Alevilik inancýna
yönelik eleþtirel üsluba sýkça rastlanýlýyor. Görüþtüklerimizin önemli bir bölümüyse Alevilik konusunda
görüþ belirtmekten kaçýndý.

30 yýldýr Almanya'da (43)
Alevilik, Alicilik demektir. Bu da Ýslam içindedir.  DÝTÝB Alevilere de hizmet götürebilir, itirazým olmaz.

35 yýldýr Almanya'da (68)
Ben Aleviliði tasvip etmiyorum. Ýslam içinde mi, deðil mi? O kadar emin deðilim ama Ýslam içindeyseler
bizim gibi ibadet etmeleri gerekir, ama onlar camiye gelmiyor.

35 yýldýr Almanya'da (65)
Alevilerin Ýslam’a yakýn olanlarý var, olmayanlarý var. Ben Ýslam’a uzak olanlarý tasvip etmiyorum.
Ýslam'a yakýn olanlara Diyanet tabii ki hizmet vermeli.
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33 yýldýr Almanya'da (58)
Aleviler var içimizde, hatta bu camiye de geliyorlar. Ben hatta hocamýza uyarýda da bulundum “Camimize
gelen Aleviler var, aman Alevilik konusunda hiçbir þey söyleme, onlarý incitmemek lazým” diye. Alevilerin
böyle ayrý olmasý bence biz Sünnilerin suçu. Onlarý hep hor gördük, içimize almadýk. Keþke onlar
hakkýnda söylentiler falan hiç çýkarýlmasaydý, bu kadar ayrý olmazlardý. Bizler geçmiþte Alevilere çok
kötü yaklaþtýk. DÝTÝB onlara da kucak açmalý.

Almanya Dindar Kadýnlar

Ýslami Hayata Ýliþkin Sorular

Almanya’da Berlin kentinde bir grup Türkiyeli kadýnla da görüþtük. Almanya’daki Türk kadýnlar
çoðunlukla ibadetlerini evlerinde yapýyor. Özel toplantýlar içinse camiler tercih ediliyor. Dil bilen genç
kadýnlar teblið konusunda daha aktif olduklarýný belirttiler. Hatta Ýslam’ýn Almanlar tarafýndan ilgi duyulan
bir din olduðunu söyleyenler dahi çýktý.

Evli (28)
Ýslam çok güzel kurallar koyuyor. Gerektiði zaman teblið yapýyoruz. Alman Müslümanlara özellikle.
Mesela buraya gelen müþterilerim var; Almanlar ama Müslüman olmak istiyorlar. Onlara elimizden
geleni yapýyoruz. O kadar iyi Müslümanlar oluyorlar ki, bazen biz mi yanlýþ yapýyoruz acaba, diye
düþünüyorum. Çok yakýþtýrýyorlar kadýnlar kendilerine, Ýslami giyim kuþamý olsun, hal ve hareketleri
olsun. Ben de kimseye açýk-kaplý, Müslüman, Hýristiyan ayrýmý yapmadan yaklaþýyorum. Ýnsan kafasýnýn
dýþýyla içini ölçemezsin çünkü. Toplantýlar oluyor. Medreseler çok. Her sokakta da cami var zaten.
Kendimiz de gidiyoruz, kýzlara da yardýmcý oluyoruz. Türkiye’ye bir gittik, kadýnlar, eve ne yakýþmýþ,
halýyý kim güzel yýkamýþ onu konuþuyorlar. Ama biz burada bir araya gelince, hangi medreseye çocuklarý
gönderelim, hangi hoca iyi, daha ne yapabiliriz onu konuþuyoruz. Boþ konuþmuyoruz yani.

Evli (38)
Elimizden geldiðince Ýslam’ý teblið ediyoruz. Ama daha çok kendi aramýzda, diðer Türklerle yapýyoruz
tabii. Dil bilmek çok önemli; þimdi ben Almancayý ancak kendi iþimi görebilecek kadar bilince kime
Ýslam’ý anlatabilirim. Ama þimdi burada da zorunlu tutacaklar Almancayý, buraya yerleþme izni
alamayacaksýn yoksa, Hollanda’daki gibi. Diyelim Alman bir kadýn Müslüman olmak istiyor, ben dil
bilmezsem Ýslam’ýn faziletlerini de ona anlatamam. Camilere gidiyoruz tabii. Çok var zaten, her mahallede,
en çok da burada. Bir de Türkler yapýyor bu camileri. Kadýnlarla pek öyle düzenli toplantý olamýyor,
ama camide toplanýp sohbetler olabiliyor. Onun dýþýnda da iþte birer ikiþer görüþüp çocuklarý nasýl
okutalým, hangi hocaya verelim diye birbirimize görüþ soruyoruz.

Eþinden ayrý (48)
Ýslam’ý yaþamaya engel yok, bildiðimiz gibi yaþýyoruz burada. Elimizden geldiði kadar uymaya çalýþýyoruz
kurallara. Tebliðe zamaným yok, malum iþ güç, bütün gün dükkandayým. Her gün buradayým, ama
kendim yapmaya çalýþýyorum. Tabii nafile ibadetleri de yerine getiriyorum. Camiye gidiyorum, zaten
kendi iþim olduðu için gün içinde de çýkabiliyorum. Evde de yapýyorum. Diðer kadýnlarla daha önce
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toplantýlarýmýz oluyordu, ama þimdi hep dükkanla ilgiliyim.

Evli (31)
Çaba gösteriyoruz elimizden geldiði kadar. Her yanýmýz cami zaten, gidiyoruz tabii. Gençlerimiz de
gidiyorlar. Hele hafta sonu göreceksin burayý, yollar sokaklar hep Türk. Geçler kursa gidiyor hafta
sonlarý. Ýslam Vakfý’nda oluyor, baþka yerlerde, camilerde de oluyor. Pek toplantýlara katýlmýyorum, ama
ibadetleri ayrýca yapýyorum, þahsen.

Evli (33)
Teblið ediyoruz tabii, ama Ýslam öyle bir din ki sýrf tebliðle, anlatmakla Müslüman olmaz insanlar.
Gerçeði görmek gerekiyor. Burada ýrkçý Almanlar var mesela, onlarla konuþmak zor. Ama onun yanýnda
giderek artan sayýda da Müslüman Alman var. Mesela aya ilk çýkan Neil Armstrong, orada ilk ezan sesi
iþitiyor, ama tabii Amerikalý olduðundan ezaný bilmiyor. Daha sonra Mýsýr’da tekrar ayný sesi duyup
ezan olduðunu anlýyor. Yani bazý þeyler ortada, sen ne kadar anlatmaya çalýþýrsan çalýþ insanlar görüp
yaþýyor yine. Türkiye’de Ýslam daha çok töre gibi yaþanýyor, burada daha çok okunuyor. Diðer kadýnlarla
toplanýp buluþma yapmýyoruz biz pek. Camiler çok burada. Oralarda buluþma imkânýmýz oluyor. Mesela
ben anaokulu öðretmenliðini baþka bir semtte yapýyorum, ama Ýslam Vakfý olduðu için daha çok geliyoruz
buraya çocuklarla.

DÝTÝB ve Kadýnlara Yönelik Hizmetler

DÝTÝB Almanya’da kadýnlara hizmet götürme konusunda tam olarak havlu atmýþ durumda. Almanya’daki
kadýnlara din hizmetini cemaat örgütlenmeleri götürüyor. DÝTÝB’e yani Diyanet’e bakýþ noktasýndaysa
iki farklý görüþ ortaya çýkýyor. Ýlki DÝTÝB’in kadýnlara yönelik hizmet vermesi, özellikle çocuklarýn
eðitimi noktasýnda çalýþma yapmasý gerektiði. Bu görüþtekiler DÝTÝB’e önyargýlý bakmayanlar. Ýkinci
gruptaysa DÝTÝB ve Diyanet’i eleþtiren, onu Türkiye Cumhuriyeti’nin çizdiði çerçevede hizmet veren
bir kurum olarak algýlayanlar yer alýyor. Bu görüþteki kadýnlarýn Diyanet ve Türkiye’deki rejime muhalifi
bir söylemi benimsediklerini gördük.  Baþörtüsü yasaðý neredeyse her kadýnýn dilinde. Diyanet’i de bu
yasaða karþý mücadele etmemekle suçluyorlar. Bunun Almanya’daki çoðu cemaatin temel eleþtirilerinden
biri olduðunu da hatýrlatalým. Bu noktada cemaatlerle bir þekilde iliþkide olan kadýnlarýn, onlarýn
söylemlerine yakýn durduklarýný söyleyebiliriz.

Evli (28)
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’yla pek ilgilenmiyorum burada. Diyanet devleti temsil ediyor. Parantez arasý
gösteriyor birçok þeyi, çünkü çok sýnýrlý. Ama cemaatlerin öyle bir kaygýsý olmadýðýndan daha geniþ
öðretebiliyorlar Ýslam’ý. Diyanet’in hizmetlerini yeterli bulmuyorum. Namaz kýldýrýyorlar, Kuran kursu
var bir de. Diyanet’te tanýdýðým kadýnlar var burada, onlar da iyi, temiz insanlar. Diyanet’ten isteðim,
daha etkili olsunlar. Bazý insanýmýz cahil. Onun için tamamen cemaatlere býrakmak tehlikeli. Ýslam’ý
kullanýyor bazý sapýk cemaatler. Bunlar da tabii Diyanet’in boþluðundan ve etkisizliðinden fýrsat yakalýyorlar.
Diyanet bu yüzden daha bilgilendirici ve öðretici olmalý. Ama dediðim gibi devleti temsil ettiðinden her
söylediði sýnýrlý, tabii insanlar da tercih etmiyor o zaman.
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Evli (33)
Diyanet’tekiler etkili deðil burada. Bir-iki kadýn hoca var orada tanýdýðým, Türkiye’den gelen. Merkez
Camii’nde tanýdýklar var. Kadýnlara yönelik pek bir faaliyetlerini bilmiyorum. Kermesler oluyor bazen
kadýnlarýn yaptýðý. Bizim Diyanet’ten isteðimiz çocuklara daha çok eðilmeleri. Çocuklarým Mevlana
Camii’ne gidiyor burada, o da Süleymancýlarýn galiba. Kuran kurslarýný bilmiyorum, ama Ýslami Ýlimler
Okulu var, orada öðretiliyor..

Evli (35)
Diyanet’i görmüyoruz burada. Kadýnlara ne yapacaklar ki? Baþörtüsü var mesela, daha özgür olmasý
için çalýþmalarý lazým aslýnda. Mesela yasaklamalar baþlýyor þimdi burada. Ama Diyanet’in bu konuda
pek bir þey yapabileceðini sanmam. O zaten Türkiye’de bir þey yapamýyor, gelip de burada mý kadýnlarýn
hakkýný savunacak? Diyanet’ten ne bekleyelim, imkânlarý geniþletsin. Biz kendi yaðýmýzda kavruluyoruz
nasýl olsa burada. Diyanet’in buradaki cemaatlerle iliþkisi yok gibi bir þey.

Eþinden ayrý (48)
Diyanet konusunda pek bir þey bilmiyorum, takip etmiyorum. Ama yardým isteyene yardým veriyor tabii
burada da. Burada camiler farklý farklý; hangisi Diyanet’in, hangisi deðil bilmiyorum. Buraya yakýn
Süleymancýlarýn Camisi var, ben oraya gidiyorum. Çocuklar da orada Kuran kursuna gidiyorlar.
Süleymancýlar diðerlerinden daha iyi öðretiyor çocuklara. Cuma’dan Pazar’a çocuk orada. Mesela Cuma
gününden gitti çocuk bu hafta Kuran kursuna, Pazar’a kadar orada kaldý. Güzel öðretiyorlar, yemek falan
hep onlar veriyor. Diyanet’ten en büyük beklentimiz haklarýmýza saygý gösterilmesi, rahatsýz edilmeyelim
yeter.

Evli (31)
Diyanet burada tesirli deðil. Tabii gönül isterdi ki daha çok çalýþma yapsýn, daha açýk sözlü olabilsin,
ama olamýyor. Olamayýnca da pek tasvip edilmiyor haliyle.

Evli (33)
Diyanet’in bir etkisi yok burada. Cemaatler halinde ibadetlerini yapýyor insanlar. Camiler de ona göre
birbirlerinden ayrý. Diyanet devleti temsil ettiðinden gerçekleri söyleyemiyor. O yüzden aydýnlanamayacaklarý
bir yere gitmek istemez insanlar. Devlet ne derse onlar onu yapmaya mecbur. O yüzden Diyanet ile bir
ilgimiz yok. Kadýnlar için de bir þey yapmalarýný istemiyoruz zaten. En büyük dert burada da baþörtüsü
meselesi. Buradaki okullarda da yasaklamaya çalýþýyorlar. Ama Almanlarýn içinde de ayrýlýklar var.
Türkiye’nin de belki etkisi olabilir bu yasakta. Ama en çok 11 Eylül’den sonra baþladý bu yasaklar.
“Baþörtüsü Allah’ýn emridir, uyulmasý lazým” diyemedikten sonra ben niye o kuruma güveneyim?
Öncelikle açýklýk istiyoruz Diyanet’ten. Diyanet’in Müslüman halk üzerinde bir meþruluðu kalmadý.
Çocuklar camide hocadan öðrenirse öðrenir, onun dýþýnda yeterli seviyede, düzenli bir kurs yok. Biz
de bunu öðretiyoruz, onun dýþýnda bir görüþün empoze edildiði yok.

Kadýnlar ve Cemaatler
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Cemaatlerden din hizmeti alan ve çocuklarýný onlarýn Kuran kurslarýna gönderen dindar kadýnlarýn
cemaatlere karþý yaklaþýmlarý gayet olumlu. Almanya’da yaþayan kadýnlarýn oradaki cemaat örgütlenmeleri
konusundaki yaklaþýmlarýndan bazý örnekler þöyle:

Evli (28)
Diyanet’in bu cemaatlerle bir iliþkisi yok burada. Zaten cemaatler pek izin vermiyorlar o iliþkiye.
Cemaatler, Diyanet’i kabul etmiyor, “gerçekleri yansýtmýyor”, diyor. Diyanet istese bile onlar istemiyor.
Cemaatler Diyanet’i dýþlamýþ durumdalar. Diyanet’in dinle ilgili açýklamalarýna güvenmiyoruz biz.
Cemaatlerin söyledikleri daha doðru geliyor.

Evli (35)
Ben çocuklarýmý cemaatin Kuran Kursuna gönderiyorum. Ýyi eðitim alýyorlar. Bir de Ýslam Vakfý’na
gönderenler var, orada da Kuran öðrenebiliyor gençler. Ama þimdi Ýslam Vakfý bildiðim kadarýyla Milli
Görüþçüler’in. Bize yakýn cami var, Süleymancýlarýnmýþ o da. Ben bizim çocuklarý oraya gönderiyorum
kursa.

Evli (31)
Burada cemaatleþme çok. Sanýrým Türkiye’de Diyanet cemaatlere karþý daha etkili ama burada cemaat
desteði, güveni çok. Diyanet daha çok gerçekleri söylemeli ve de cemaatlerle iliþkiye geçmeye daha çok
çalýþmalý, nasýl olsa hepsinin özü bir.

Evli (32)
Diyanet’e bir güvenimiz yok, onlar da emir kulu. Ama öbür dünyada diyemezsin, “ben böyle demek
zorunda kaldým” diye. Ya da “baþýmý örtmek yasaktý, o yüzden açtým” diyemezsin. “Madem yaþayamýyordun,
hicret niye etmedin?” diye sorarlar.

Diðer Ýnanç Gruplarý ve Alevilik

Almanya’da görüþtüðümüz dindar kadýnlar Aleviliðe genel olarak olumlu yaklaþýyorlar. Sadece Alevi
kökenli olan bir kadýn Alevilik inancýný yargýlayan ifadeler kullandý. Onun dýþýndaki dindar kadýnlarda
Alevi inancýna yönelik eleþtirel bir yaklaþým görmedik. Aleviliðin Diyanet’te temsilineyse olumlu görüþ
bildirenler çoðunluktu. Baþörtüsü yasaðý konusunda son derece sert bir üslup kullanan kadýnlarýn Alevilik
konusuna iliþkin ýlýmlý yaklaþýmlarý oldukça þaþýrtýcýydý.

Evli (28)
Yeni kitap okudum Alevilikle ilgili. Erzurum’da bizim kaldýðýmýz yer Alevi köylerine çok yakýn. Aleviler
çok iyi insanlar. Onlar da çok namuslu, terbiyeli insanlar. Ama bence Diyanet’te temsilleri olmaz. Bizim
her þeyimiz, ibadetlerimiz farklý, nasýl temsil edilecekler?

Evli (33)
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Okulda çocuklara seçmeli ders gibi din dersi veriliyor. Onda da Sünnilere ayrý, Alevilere ayrý eðitim
veriliyor. Aleviler, Sünnilerin din dersine girmek zorunda deðil. Geçen seneden beri bu baþladý. Eðitim
ataþelerinin gönderdiði öðretmenler ders veriyor onlara. Her ne kadar ibadetleri Sünnilerden çok farklý
da olsa bence Diyanet onlara da hizmet vermeli.

Evli (38)
Diyanet’te temsil edilsinler ama Aleviler ister mi, orasýný bilemem. Bir sürü Alevi tanýdýðým var, hepsi
de iyi insanlar.

Evli (48)
Aleviler Diyanet’te temsil edilsinler. Adana’da çok var. Birbirimizle bir þeyimiz olmadý. Mesela biz
Sünniyiz, ama Adana’da benim çok komþum Alevi. Hiç birbirimize bir dalaþmamýz olmadý. Teröristlerle
Aleviler bir deðil. Teröristlere tabii karþýyýz, ama Alevileri terörist gibi göstermesinler. 

Evli (31)
Benim kökenim Alevi, ama ben Alevi olduðumu 15 yaþýmda, o da okuldaki bir tartýþmada öðrendim.
Alevilik diye bir din yok, atadan süregelmiþ bir konum. Din de denemez; dinle gelenek arasýnda kalmýþ.
Diyanet’te hiç iþi olamaz. Hz. Ali’ye inananlardan, onu üstün görenlerden oluþmuþ bir topluluk. Diyanet’te
kesinlikle yeri olmamalý. Alevilik aþýlanmaya çalýþýlýyor bugün topluma. Doðru olanýn Sünnilik olduðunu
anladým. Alevilikte her þey yasak. Cami yasak, oruç yasak. Bunlar Allah’ýn emri hâlbuki.

II. Din Görevlileri

Türkiye Din Görevlileri (Erkek)

Diyanet’e Bakýþ

Çalýþmamýzýn saha araþtýrmasý kapsamýnda Türkiye’de dokuz ilde (Ýstanbul, Ankara, Bursa, Kayseri,
Samsun, Aydýn, Adana, Erzurum, Diyarbakýr) Diyanet kadrosundan müftü, müftü yardýmcýsý, imam,
müezzin, Kuran kursu öðretmeni olarak çalýþan toplam 89 kiþiyle görüþtük. Bu kiþiler ilk olarak neden
böyle bir mesleði seçtiklerini, ardýndan Diyanet’i ve onun 80 yýllýk faaliyetlerini nasýl deðerlendirdiklerini,
kuruma siyasetçilerin müdahalesi olup olmadýðýný sorduk. Yine bu kapsamda, Diyanet için nasýl bir statü
öngördüklerini öðrenmek istedik.

Birbirinden farklý bölgelerden din görevlilerinin, bu sorularýn nerdeyse tümüne benzer cevaplar verdiðini
gördük ve bu da bizi, Türkiye’deki din görevlilerin profilini çýkarmanýn pek de zor olmadýðý düþüncesine
sevk etti.

Þöyle ki, görüþtüðümüz din görevlilerinin büyük bir bölümü, aile yönlendirmesiyle ama kendi arzularýyla
bu mesleði seçtiklerini belirtti ve nerdeyse hepsi yaptýklarý iþten “çok memnun” olduklarýný söyledi.
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Bununla birlikte en düþük memur maaþýný aldýklarýndan, mesai saatlerinin düzensizliðinden ve izin
yapamamaktan yakýndýlar.

Aþaðýda da görüleceði gibi Diyanet hakkýnda da aralarýnda tam bir görüþ birliði var; hepsi onu “olmazsa
olmaz” bir kurum olarak görüyor. Bir baþka ortak saptama da, kurumun 80 yýlda “elinden geldiðince
baþarýlý” olduðu yolunda. En temel sorunun personel sayýsýnýn yetersiz olmasý –boþ kadrolarýn atamasýnýn
yapýlmamasý- ve var olan personelin kalitesi olduðu düþünülüyor. Bu anlamda kurumun meslek içi eðitime
çok önem vermesi gerektiðinin altý çiziliyor.

Çoðunluk Diyanet’e siyasi müdahale olduðunu, siyasetçilerin özellikle atamalara karýþtýðýný iddia ediyor.
Bu nedenle genel eðilim Diyanet’in özerk olmasý. Özerk olsun olmasýn baþkanýn seçimle gelmesi, seçime
tüm Diyanet çalýþanlarýnýn katýlmasý ve Cumhurbaþkanýnýn saptanan isimlerden birini seçmesi önerisi
sýklýkla dile getiriliyor. Bu arada bir “alaylý/mektepli” tartýþmasý yaþanýyor. Çok sayýda din görevlisi,
üniversiteden gelen baþkan ve yardýmcýlarýnýn kurumu ve kendilerini yeterince tanýmadýðýný iddia ediyor,
bu nedenle baþkanýn “aþaðýdan gelmiþ” birisi olmasýný temenni ediyor.

Atamayla gelen baþkanýn özgürce hareket edemediði belirtiliyor ve Diyanet’in bundan böyle daha aktif
olmasý, din konusundaki kafa karýþýklýklarýný gidermesi isteniyor. Bu baðlamda din görevlilerinin çoðunun,
medyanýn daha iyi kullanýlmasý, kurumun tanýtýmýnýn iyi yapýlmasý ve halka iliþkilere önem verilmesi
çaðrýlarý dikkat çekiyor.

Aydýn-3
Diyanet bu memleketin manevi sigortasýdýr. Diyanet olmasa çeþitli gruplar ortaya çýkar, ülke, camiler,
toplum karmakarýþýk olur. Huzur olmaz. Toplum yeni peygamberlerin türediði bir hal alýr. Ama özerk
olsa daha iyi olurdu. En azýndan Diyanet Ýþleri Baþkanýmýzýn atanmasýnýn Diyanet’in içinde oluþturulacak
bir kurul üyeleri tarafýndan yapýlmasý daha doðru olur. Seçilen kiþi de Cumhurbaþkanýnýn onayýyla göreve
baþlar. Seçimle gelmesi durumunda hizmetler çok daha iyi olacaktýr. Diyanet devlete baðýmlý olsun ama
kendi içinde özerk olsun.

Bursa-1
Diyanet devlete baðlý bir kuruluþtur. Orta yoldan hareket eder. Hizmetlerini ona göre yapar. Aþýrýlýða
gitmeden hizmetlerine devam ettiði için benim Diyanet hakkýndaki görüþüm olumludur.

Aydýn-4
Diyanet bir otoritedir. Diyanet olmasaydý toplum komutanýný kaybetmiþ asker gibi olurdu. Kim nereye
gideceðini, nasýl davranacaðýný bilemezdi. Diyanet ülkeyi dini açýdan içten ve dýþtan gelecek saldýrýlara
karþý korumalý. Kadrosunu daha da çok uzmanlaþtýrmalý. Akademisyenlerin sayýlarý arttýrýlmalý, din
görevlilerinin bilgi düzeyi arttýrýlmalý ve gençliðe yönelik projeler üretmeli.

Kayseri-4
Diyanet’in bir paratoner yapý olmasý gerekiyor. Belirleyici ve koordinasyon noktasýnda ciddi vazifeleri
var. Bu kadar geniþ ve büyük bir ülke, bu kadar geniþ bir kadroyu kendi baþýna býrakmak söz konusu
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olamaz. Dolayýsýyla organizatörlük noktasýnda Diyanet’in var olmasý gerekiyor.

Diyarbakýr-9
Sýkýntý Diyanet’in içinde çöreklenmiþ tabakadadýr. 25 yýllýk müdürler var, bunlarýn gitmesi gerekiyor.
Bereket duyuyoruz ki yavaþ yavaþ gidiyorlar.

Ankara-1
Diyanet toplumla yeterince içli dýþlý deðil. Acaba diyorum zaman zaman, devletin diðer kurumlarýndan
bir baský mý var, fazla açýlma, böyle kal diye… Yoksa yönetimin kendi inisiyatifi mi? Bana kalýrsa fetvalar
da Ýslam fýkhýnýn gerektirdiði gibi verilemiyor, tereddüt, kuþku doðuruyor, çýkar yol aranýyormuþ gibi
oluyor.

Adana-2
Diyanet devletin kurumu ve belli yetkiler dahilinde çalýþýyor. Devlet daha geniþ yetkiler tanýrsa Diyanet
daha farklý, güzel hizmetler ortaya koyar. Yetkiler dahilinde ancak bu kadar olur. Diyanet’ten en büyük
beklentimiz televizyonlarýn etkili kullanýlmasý. Atatürk’ün kurduðu Diyanet doðru bir karardýr. Din,
devletin kontrolünde doðru yürür.

Adana-7
Diyanet’in dinle ilgili ileri geri konuþmalarda çok daha duyarlý ve sesli olmasý lazým. Diyanet daha
önceden güvenini sarstý biraz. Ýnandýrýcýlýðýný kaybetti. Sýrf siyasetçileri gücendirmemek adýna susuldu.

Ankara-6
Basýnda, birtakým uzmanlarýn açýklamalarýna Diyanet’in geç cevap verdiðini görüyorum, halk bundan
þikayetçi. Gecikmemeleri lazým, olay, ortam yatýþtýktan sonra ortaya çýkýyorlar ki, mevzu gündemden
kalkmýþ oluyor. Baþkan, müftülerin seçimiyle gelse iyi olur. Camilerden gelmesi de ayrýca iyi olur. Çünkü
üniversitelerden gelenler bizim yapýmýzý bilmiyor, biraz seçkinci kalýyor, bizi anlamýyor.

Diyarbakýr-8
Asli görevini yapýyor mu? Yapamýyor. Mesela dini konularda herkes tartýþýyor ama Diyanet bu noktada
tartýþmýyor. Herkes konuþuyor Diyanet susuyor. Sanki siyasiler Diyanet’in konuþmasýný istemiyor. Sabah
ben camiye gittiðimde cemaat bana, “falanca bu konuda þunu söyledi sizin Diyanet ne yapýyor?” diye
soruyor.

Ankara-7
Diyanet’in radyo ve televizyonlarda daha fazla görünmesini arzu ediyorum ve merak ediyorum acaba
bu durumda olmasý, birtakým yasalarýn sonucu mu?

Aydýn-6
Diyanet’in yenilenmesi lazým. Diðer kurumlar gibi daha aktif olmalý. Diyanet görevlilerine daha çok
önem vermeli. Maaþlarýný ve eðitimlerini yükseltmesi lazým.
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Kayseri-6
Siyasetçiler Diyanet’e müdahale ediyor. Mesela Cumhurbaþkaný Kuran kurslarýyla ilgili bir düzenlemeyi
veto etti. Bana göre bu bir baskýdýr, bir müdahaledir. Diyanet kendi gördüðü lüzumu anlatamýyor veya
benimsetemiyor.

Diyarbakýr-6
Diyanet özerk ve ekonomik açýdan güçlü bir kurum olmalý. O zaman saygýnlýðý da artar, personelinin
ekonomik durumu da düzelir. Ancak Türkiye þartlarýnda Diyanet’in güçlenmesi istenir mi bundan
kuþkuluyum.

Erzurum-4
Diyanet özgür konuþmalý, dini öðretileri insanlarýn kafasýnda soru iþareti býrakacak þekilde yuvarlak
ifadelerle geçiþtirmemeli. Özerk olmalý diye düþünüyorum, ki daha rahat olabilsin, daha rahat konuþabilsin,
insanlar da dininin özünü daha rahat anlayabilsin. Özerklik derken, devletin atamasýyla deðil de, müftülerin,
din görevlilerinin seçmesi yoluyla gelmeli baþkan.

Diyarbakýr-10
Futbol Federasyonu gibi özerk bir yapý oluþturulabilir. Baþkan kesinlikle seçimle gelmeli, bu konuda din
görevlileri de söz sahibi olabilmeli. Diyanet’in baþarýlý olmadýðýný baþkanýnýn kendisi söylüyor. Türkiye’de
din hizmeti yeterince verilmiyor.

Bursa-5
Diyanet’ten bir þey beklemek için özerk olmasý lazým. Özerk olmayan bir statüde, belli bir çerçeve
içerisinde Diyanet yapabileceklerinin en iyisini yapýyor. Ama daha iyisini bekliyorum derseniz o zaman
Diyanet’in özerk olmasý lazým.

Ankara-4
Diyanet’i çok fazla beðenmiyorum açýkçasý. Makamlara kimlerin ne þekilde geldiði çok açýk deðil. Baþkan
seçimle gelebilir ama ben özerk olmasýna karþýyým. Çünkü devletten baðýmsýz olduðu zaman, ülkemizde
birçok cemaat ve cemiyet var, hepsi birbirine girer, ortalýk karýþýr, hatta kan bile akabilir. Diyanet’in
devletin gözetiminde olmasý iyi, yalnýz, devletin baskýsý altýnda olmasý kötü; bizim hutbelerimize bile
müdahale ediyor.

Ankara-2
Verimli bulmuyorum, kurum olarak da geleneksel bir anlayýþý var. Yenilikçi bir anlayýþýn hakim olmasýyla,
zannediyorum çok daha verimli olacaktýr. Mevcut haliyle özerklik arasýnda pek bir fark yok. Çünkü
Diyanet’in laiklik þartýna baðlý kalmasýyla, bundan daha fazla yapabileceði bir þey yoktur. Mevcut statü
de, hizmetlerin geliþtirilmesi bakýmýndan ilerletilebilir, bunun için de özerkliðe gerek yoktur.

Kayseri-2
Baþkanýn seçimle gelmesi hususunda, son sözün Cumhurbaþkanýnda olmasý gerekir. Müftüler seçsin ama
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Cumhurbaþkaný atasýn. Devletin birinci derecedeki yetkilisi ve sorumlusunun tercihi ve onayý lazým.
Aþaðýda seçilse bile karar yukarýda verilmelidir, cumhurbaþkaný kendisine gönderilen adayý reddetme
hakkýna sahip olmalýdýr.

Kayseri-8
Üniversite rektörlerinin seçimleri gibi, biz de, il müftülükleri aracýlýðýyla üç aday belirleyebiliriz ve birini
cumhurbaþkaný atar. En azýndan, atanmýþ deðil de, seçilmiþ olur. Bunun Diyanet’e bizatihi siyaset sokacaðý
kanaatinde deðilim; nihayet din hizmeti yapýyorlar ve seçenlerin de seçilenlerin de menfaat planlarýyla
deðil vicdanlarýyla hareket edeceðine inanýyorum

Erzurum-6
Mevcut baþkan ve yardýmcýlarý hep ilahiyatçýlardan geldiler, fakültede öðrencilere alýþmýþ olan bir baþkanýn,
imamlara, müezzinlere karþý yaklaþýmý çok farklý olmasý lazým; onlar öðrenci deðil. Yeni yeni programlar
geliþtiriyorlar. Biz bunlara alýþana kadar sýkýntý çekeceðiz. Onun için, bizim içimizden, mesela müftülük
yapmýþ birilerinin Diyanet iþleri baþkaný olmasý daha uygun olur. Ayný þekilde, onun da ilahiyattaki
hocalarla diyalogu olmalýdýr.

Diyanet’in Laðvedilmesi Tartýþmalarý

Bölge ve illeri ne olursa olsun din görevlilerinin birbirlerine çok benzediði, “Diyanet’in laðvedilip din
iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?” sorusuna verilen cevaplarda iyice
ortaya çýktý. Ezici bir çoðunluk “kaos, kargaþa, felaket” uyarýsý yaparken “belki ilerde olabilir” diyen
bile pek çýkmadý:

Ankara-3
Devletin bekasý ve güvenliði için Diyanet þarttýr. Devlet her konuda, maddi ve manevi, bir kenara atsa
da hocalar bu ülkenin bir kemiði, bunu bilmek lazým. Hocalar, bu devletin bekasý, bu insanlarýn
ayaklanmamasý, birlik ve beraberliði için çalýþýyor.

Kayseri-10
Diyanet’in laðvedilmesi yanlýþtýr. Bu hareket birliðimizi ve beraberliðimizi bozar. Baþkanlýk Türkiye'nin
direðidir, çimentosudur, demiridir, harcýdýr…

Ankara-2
Türkiye'de iki kurumun devleti ayakta tuttuðuna inanýyorum: Biri Diyanet, öteki silahlý kuvvetler. Bu
iki kuruma zarar vermek, devlete zarar vermektir.

Adana-5
Diyanet’in laðvedilmesi durumunda Afganistan’dan, Suriye’den, Arabistan’dan bir farkýmýz olmaz.

Adana-1
Diyanet’in laðvý bu ülke için tehlikedir. Diyanet, halkýn ümidi, beklentisi. Laðvedildiði zaman din konusu
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her aðýzdan yoruma açýk bir duruma gelecektir. Bu felaket olur. Bu dinde yozlaþmaya neden olur.

Adana-6
Böyle bir yapýda Diyanet þart. Cemaatlerin birbirinden çok farklý düþünceleri var. Tek kelimeyle tehlike
olur. Atatürk’ün kurduðunu yýkmak olur.

Erzurum-2
Diyanet’in laðvedilmesi gibi bir yaklaþým, felaket demektir, memleketin yýkýmý olur. Öteki türlü, din
iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý yönteminin iþlemesi muhtemel deðil, çünkü Diyanet olduðu halde, her
kafadan bir ses çýkýyor; söz kesen bir kurum olarak, Diyanet varken.

Samsun-5
Diyanet kaldýrýlsa her kafadan bir ses çýkar ve Allah, Peygamber adýna burada cinayetler iþlenir.

Diyarbakýr-4
Camiler cemaatlerin eline geçerse üye olmayan giremez gibi bir durum oluþur.

Adana-4
Düþünmek dahi istemiyorum. Diyanet ülkemizdeki insanlarýn birlik ve beraberliðinin harcý. Bu teþkilat
kaldýrýlýp iþ cemaatlere býrakýlýrsa ortaya büyük bir kaos çýkar. Bozulma olur. Herkes kendi kafasýna göre
konuþur ve dini duygularla þahsi duygular birbirine karýþýr.

Ankara-1
Az çok biliyoruz, kendi içinde anlaþamayan, despot bir idareye sahip cemaatler bu iþi götüremez.

Diyarbakýr-10
Din hizmetlerinin cemaatlere býrakýlmasý için çok erken ama devletin dini hizmetlerden elini çekmesi,
Diyanet’i serbest býrakmasý gerekir.

Sünni Cemaatlere Bakýþ

Din görevlilerine “Nakþibendî, Kadiri vs. tarikatlar ile Nurculuk, Süleymancýlýk gibi akýmlar bölgenizde
etkili mi? Diyanet’in bu tür cemaatlerle iliþkisi nasýl olmalý?” diye birbirine baðlý iki soru yönelttik. Bu
sorulara da büyük ölçüde benzer cevaplar aldýk. Din görevlilerin çoðu cemaatler hakkýnda doðrudan
fazla bilgi sahibi olmadýklarýný ama varlýklarýný ve faaliyetlerini bildiklerini söylediler. Diyanet’in
cemaatlerin üstünde olduðu konusunda birleþen din görevlileri, kurumun bu yapýlanmalarla nasýl bir
iliþki yürütmesi gerektiði konusunda farklý yaklaþýmlara sahip. Bununla birlikte, Diyanet’in cemaatleri
dýþlamamasý, onlarla iyi ama mesafeli iliþkiler içinde olmasý gerektiði görüþünün daha yaygýn olduðu
gözleniyor.

Samsun-5
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Mesela Süleymancýlar, Nurcular var. Bunlarýn yaptýklarýndan memnunuz. Nihayet onlar da Ýslam’ý, kuraný
yüceltiyorlar. Bu bir yarýþtýr.

Adana-1
Tarikat ve cemaatler kendi çerçevesinde din adýna hizmet yaptýðý inancýnda. Bölgemizde özellikle Zaman
Gazetesi grubu Milli Eðitim Bakanlýðý kontrolünde açtýklarý okullarla baþarýlý hizmetler veriyorlar. Bu
durum takdirle karþýlanýyor. Hepsi insanlýða katkýda bulunmak istiyor. Halk arasýnda bir korku ya da
tedirginlik yaratmýyorlar. Diyanet devlete baðlý. Cemaatler de Diyanet kontrolünde olmalý. Dine hizmetleri
varsa, bu da bir hizmette özelleþtirmedir. Diyanet’in yetiþemediði noktalarý, boþluklarý onlar doldurabiliyorsa
bu bir þanstýr.

Diyarbakýr-7
Cemaatlerin de tüzel kiþilik kazanmasý gerekli. Bunlarý herkes biliyor, varlar. O zaman bunlarýn da
sendikalar gibi bir tüzükleri olmalý, devletin denetiminde olmalýlar. Eðer tüzük dýþýna falan çýkarlarsa
devlet müdahale edebilir. Devlete zarar vermedikten sonra cemaatler de tanýnmalý. Laik cumhuriyete
zarar vermeyecek olduktan sonra her türlü örgütlenme serbest olmalý.

Samsun-8
Diyanet ile bazý cemaatler 1980 öncesinde kanlý býçaklýydýlar. Birbirini tanýmaz, birbirinin ardýnda namaz
kýlmazlardý. Þimdi o durum ortadan kalktý Bir Süleymancý, Nurcu gelip imamýn arkasýnda namazýný kýlar.
Gerekirse onlarýn kanuni yurtlarýný da Diyanet görevlileri ziyaret ediyor. Çekiþme ortamý olmamalý.
Herkes kanuni görevini yapmalý.

Aydýn-1
Cemaatler, çocuklarý hem üniversiteye alýrken, hem de kendi istedikleri dini eðitimle besliyorlar. Bir
açýdan bakýldýðýnda iyi bir hizmet olarak görülse de insanlarýn dini yanlýþ öðrenmelerine yol açýyor.
Diyanet bunlarla çok içli dýþlý olmasa da diyalog kurmalý mutlaka. Sonuçta onlar da bu ülkenin insanlarý.
Onlarý dýþlamamak gerekli.

Ankara-5
Eksiðini gidererek, zararlý yönleri varsa ayýklayarak ve gerekirse cezalandýrarak, dinin içinde bir çeþitlilik
olarak kabul edilebilir; Diyanet’in böyle yapmasý makuldür.

Samsun-6
Diyanet’in bunlarla eþit mesafede olmasý lazým. Diyanet bunlarýn üstündedir. Bu üstünlüðünü korumayý
bilmesi lazým. Karþýtlýk olmasý doðru deðildir.

Kayseri-10
Diyanet bu tarikatlarý yerici, karalayýcý deðil de, okþaya okþaya, enelerini (benlerini) tatmin ede ede, tatlý
bir eda ile yaklaþmalý. Onlara ýlýmlý yaklaþýp elde etmek lazým.
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Bursa-5
Cemaatlerle iliþkide öncelikle Diyanet aðýrlýðýný koymalý. Onlarý ne tamamen hedef almalý, ne de tamamen
baþýboþ býrakmalý. Bana göre bir vesileyle onlarý kontrol altýna almalý. Ne onlardan çok uzakta, ne de
onlarýn çok içinde olmalý.

Ýstanbul-7
Bence cemaatleri Türkiye’nin gerçeði olarak görüp onlara da hizmet vermek gerekli. Onlarla bir gerilim
politikasýný doðru bulmuyorum. Ama onlara yetki devredilemez.

Adana-6
Diyanet gidip cemaatlerle kavga edemez, ama bir kalemde silip atamaz da. Onlara doðruyu, milleti,
ülkeyi, bütünlüðü ve bunu korumayý telkin ederek faydalanmalý. Diyanet ve cemaatlerin iç içe olmasý
mümkün deðil.

Aydýn-8
Dýþlanýrlarsa Diyanet’e cephe alýrlar. Bu sefer insanlarýmýzýn kafalarýnda soru iþaretleri kalýr. “Diyanet
imamlarýnýn arkasýnda namaz kýlýnmaz” diye fetva veren cemaatler oldu. Bu nedenle iliþkileri iyi tutmakta
yarar var.

Adana-7
Diyanet, tarikat ve cemaatlere karþý kör deðil ama onlar Diyanet’e karþý kör. Son sözü Diyanet söylemeli.

Adana-2
Diyanet’in cemaat ve tarikatlarla iliþkisi iyi de onlarýn Diyanet’le iliþkisi daha iyi olmalý. Din iþleri önce
Diyanet’le olur. Kendi kafalarýna göre iþ yapmamalýlar.

Bursa-3
Nasýl bir genç stresini atmak için caz, pop müzik dinliyorsa, cemaate giden insanlar da sadece stres
atmak için gidiyor. Yani “Allah” demek de bir stres atmaktýr. zikri onun için yapýyorlar. Bu bir tercih
meselesidir. Kaynaðýndan bunlar doðru bir þekilde öðretilirse, insanlar bazý aþýrý uçlara kaçmayacaktýr.

Erzurum-4
Ne yaptýklarýný en azýndan kontrol etmeli, zaten yüzde 90'ý cahillerin elinde. Dolayýsýyla onlara yaklaþýlýp
ýslah edilirse, bu kadar zararlý da olamazlar. Diyanet’in bunlarý dýþlamasý, illegalliði, baþýboþluðu getiriyor.

Erzurum-9
Bugün 100 tane tarikat mensubu varsa, bunlardan belki 10 tanesi hakikati saðlýyor. 90'ý hakikatin dýþýndadýr,
bunlar memleketi de periþan ediyorlar. Çünkü þeriatsýz tarikat olmaz. Ýslam dýþýnda bir tarikat meselesi
var Türkiye'de.

Samsun-7
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Bunlarý eðitmeli. Çok azýnda doðruluk payý vardýr söylediklerinin. Bilip bilmeden ahkam keserler.

Ýstanbul-6
Diyanet cemaatleri bence eritmeli, doðru bilgiyi onlara öðretmeli. Diyanet’in kendi kurumlarý var, onlar
doðru bilgiyi üretmeli. Cemaatler yanlýþ bilgi üretiyorlar. Zaten bence cemaatler de gittikçe azalýyor.

Din Görevlisi-Toplum Ýliþkisi

Din görevlilerine, camiye devam edenlerin ve genel olarak toplumun kendilerine nasýl baktýðýný sorduk.
Ayrýca Türkiye’de toplumun dinle iliþkisi hakkýndaki görüþlerini öðrenmek istedik. Kimileri toplumun
dine ilgisinin azaldýðýný, kimi arttýðýný, kimi de bir deðiþiklik olmadýðýný söyledi. Ancak büyük çoðunluk,
Türk toplumunun dine saygýlý olduðunda mutabýk. Bir diðer ortak nokta ise, dindarlarýn niteliðinin
zamanla arttýðý yolundaki gözlem.

Din görevlileri insanlarýn genellikle kendilerini “devlet memuru” olarak gördüðünü söyledi. Bununla
birlikte bu algýlamayý din görevlisinin kiþiliði, niteliði ve davranýþlarýnýn belirlediðinin altýný çizmeye
de özen gösterdiler.

Adana-9
Türkiye’nin dinle iliþkisinin geçmiþ yýllara göre zayýfladýðýný düþünüyorum.

Samsun-9
Türkiye’de dindar olan, dünya ile dini tercih noktasýnda kalýrsa dünyayý tercih ediyor. Ama böyle bir
tercih ortamýnda kalmazsa dini seçiyor.

Aydýn-8
Türkiye’de toplumun dinle iliþkisi yok ama saygýsý var.

Ýstanbul-8
Din bir grup bir cemaat iþi deðil, birey iþi... Ýnsanlarýn içinde inanma isteði var önemli olan insanlara
dokunmak bunu yapmalýyýz biz.

Adana-10
Camilerde eskiye oranla daha çok insanýn olmasý kimseyi þaþýrtmasýn. Bu ülkede eskiden 50 milyon kiþi
yaþýyordu þimdi 70 milyon.  O kadar fark olmasý doðal.

Adana-2
Toplumun hangi bölümüne bakarsak bakalým, isten namaz kýlsýn, ister kýlmasýn, hatta meyhanedeki bir
adam olsun, camisinin imamýna, müftüsüne vaizine saygýda kusur etmiyor.

Bursa-8
Dinsel hayatta geçmiþe göre iyi bir geliþme var. Özellikle 70’li, 80’li yýllara göre daha iyi durumda.
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Bunun sebebi de her þeyin aydýnlýða kavuþmuþ olmasýdýr.

Aydýn-4
Dinin insanlarýn hayatýnda çok önemli bir öðe olmaya baþladýðýný gözlemliyorum. Camilerde genç nüfusun
çoðaldýðýný görüyoruz. Zamanýný kahvede geçiren gençlerin çoðu artýk kendini okumaya verdi.

Kayseri-7
Gençleþme var. Öyle gençler var ki, sokakta görsen dinsiz diye düþünürsün.

Erzurum-2
Gençler yaptýklarýný, daha çok, bilerek yapmaya çalýþýyorlar. Anasýndan babasýndan görüp taklit ederek
deðil de, kitaptan okuyarak veya hocadan öðrenerek yapmaya çalýþýyorlar.

Ýstanbul-6
Eskiden düþünürdüm bu yaþlýlar ölünce camiye kim gelecek diye, ama korktuðum olmadý, arkadan yeni
nesiller geliyor.

Adana-3
Dini hayatta ki geliþmeleri geçmiþle karþýlaþtýrdýðýmýzda bir yandan ilerleme bir yandan da gerileme
olduðunu düþünüyorum. Eskiye oranla daha çok gencin camiye geldiðini görürken bir yandan da sokaklarda
modernlik adýna garip garip giyinenleri ve sapýk yollara kayanlarý görüyoruz.

Kayseri-5
Ýnsanlar önceki gibi deðil. Dünya küçüldü, medya sayesinde insanlar her þeyden haberdar ve araþtýrma
imkânlarý var. Dinleri araþtýrýyorlar.

Kayseri-9
Geçmiþe göre en belirgin fark, sorgulanýyor oluþu; eskiden olduðu gibi, her söyleneni dinleyip kabul
etmiyor cemaat, aklýna uymuyorsa, itiraz edip araþtýrýyor.

Erzurum-3
Toplumun esasen dine çok büyük saygýsý var. Fakat maalesef, ibadet yönünden eksiklik büyük.

Bursa-9
Bu memleketin insanlarýnýn hepsinde iman var, ancak onlara din öðretilmemiþ. Ben onlarý kabahatli
görmüyorum. Onlara yaklaþmasýný bilmek lazým.

Ankara-6
Bizim toplumumuz dinine baðlý, yaþamayý da seven bir toplum; elinde imkân olsa, yaþayacak. Ýþ güçten,
çevresinden dolayý pek yaþayamýyorlar. Ama emekli olduktan sonra bu iþi gerçekleþtiriyorlar.

Bursa-5
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Üç sýnýf cemaat var: birisi sizin çok üstün bir meziyetinize hayrandýr; sýrf o yönünüzden etkilenir camiye
gelir. Bir kýsmý vardýr çok iyi hitap edersiniz hutbeniz çok güzeldir; gerçekten sýrf hutbe dinlemek için
gelir. Bir kýsmýnýn da zaten baþka gidecek yeri yoktur; onun için iyi okunmuþ, kötü okunmuþ fark etmez.
Caminin dýþýnda kýlýk kýyafetiniz, saçýnýz, yolda yürüyüþünüzle camiye gelmeyenleri de etkileyebiliyorsunuz.

Ankara-5
Ben sadece caminin deðil, mahallenin imamýyým. Oranýn manevi, dini yönden önderi oluyorum. Camiye
gelsin gelmesin, mahallelimi selamlarým, görüþürüm, hal hatýr sorarým. Halk da beni ismen tanýr.

Bursa-3
Din görevlisinin mahalleyi taramasý, gündemi oluþturmasý lazým. Gündemi oluþturduðun zaman dedikodu,
fitne de kalmýyor.

Ankara-1
Cemaatin genel deðerlendirmesi öncelikle “devlet memurudur” anlayýþýdýr; “memurdur, görevini yapar,
gider”. Biz devletle kiþi arasýnda bir görev yapýyoruz. Doðrusu bize güven duyulduðunu da söyleyemiyorum.

Aydýn-7
Ýnsanlarýn din görevlisine karþý bir güveni var. Ama bazý din görevlilerinin bunu suiistimal etmesi halkýn
kafasýnda soru iþaretlerine neden oluyor.

Kayseri-6
Yer yer eleþtiriler duyuyoruz, “bu Diyanet’in bir memuru, sadece namazý kýldýrýr, gider” þeklinde.

Aydýn-9
Maalesef ekonomik nedenlerden dolayý onlara muhtaç olmamýz nedeniyle küçümseniyoruz. Bana bir
alim olarak deðer vermiyor, benim zaafýmý kullanarak aþaðýlýyor. Bizi istismar ediyorlar.

Aydýn-6
Toplumun geneli bizi sýradan kiþi olarak görüyorlar. Bizi önemsemiyorlar. Diðer kurumdaki çalýþanlara
verdikleri deðeri bize vermiyorlar.

Ankara-8
Cemaatin çoðuna göre, din görevlisinin baþka bir hayatý yoktur. Hep camide olmalýdýr. Bu yanlýþ ve
bunda cemaat o kadar ýsrarcý oluyor ki, bazen uyumsuzluða düþüyorsun. Bizim de insan olduðumuzu,
hastamýzýn, bir mecburiyetimizin olabileceðini cemaat kabullenemiyor.

Erzurum-8
Ýmam ahlaki yapýsýyla kendini cemaate kabul ettirmiþse, cemaat onu bir memur olarak deðil, bir lider,
bir hoca efendi olarak benimser. Ama imam lakayt davranýyorsa, cemaat de buna o düzeyde karþýlýk
veriyor.
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Erzurum-4
Ýmam olmak demek sadece namaz kýldýrmak deðildir. Halka hitap edebilecek, halkýn ihtiyaçlarýný
görebilecek, hatta konuþurken bile gözünden onlarýn ne demek istediðini anlayabilecek bir yapýda olmasý
lazým. Mahalleli de ilk önce senin yüzüne bakýyor, acaba ne yapabilir, diye… Bir sýkýntýsý olduðu zaman
ilk önce bize geliyor. Bizim de bunlara bakarak, hazýrlýklý olmamýz lazým.

Diyarbakýr-8
Türkiye’de þu an en çok eðitime muhtaç olan kiþiler din görevlileridir. Özellikle halkla iliþkiler ve
sosyalleþme konularýnda. Diyanet’in düzenlediði kurslar hikayedir, hiç verimli olmuyor.

Din-Devlet Ýliþkisine Bakýþlar

Dokuz ilde 89 din görevlisine Türkiye’deki din-devlet iliþkileri, laiklik kavramý ve ülkemizdeki uygulamalarý
hakkýndaki görüþlerini de sorduk. Bu baðlamda üniversitelerdeki türban yasaðý ve Ýmam Hatip Liseleri’nin
durumu hakkýndaki duygu ve düþüncelerini de öðrenmek istedik.

Laiklik kavramýna karþý firesiz bir mutabakat olduðunu söyleyebiliriz. Hemen her din görevlisi laikliði
benimsediðini belirtti, ama içlerinden ezici bir çoðunluk “fakat Türkiye’de laiklik layýkýyla uygulanmýyor”
diye eleþtirilerini sýraladý. Kuþkusuz yakýnmalarýn baþýnda türban yasaðý ve ÝHL’ne yönelik kýsýtlamalar
geliyor. Devletin kurallarýna ne olursa olsun uyulmasý gerektiðini savunan bir-iki istisna dýþýnda din
görevlileri baþörtüsünün “Allah’ýn emri” olduðunu söylediler. Aile ve yakýn çevrelerinde çok sayýda
baþörtüsü maðduru bulunan din görevlileri, nerdeyse tümünün mezun olduðu ÝHL’ne yapýlanlarý da
“haksýzlýk” olarak görüyor.

Bununla birlikte din görevlilerinin, devletin dini kontrol etmesine çok fazla itirazlarý olmadýðýný görmek
þaþýrtýcý. Aþaðýda da görüleceði gibi Diyanet çalýþanlarý büyük ölçüde devletçi bir perspektife sahipler.

Ankara-7
Önce devletimiz olacak ki, ibadetimizi yapabilelim. Askersiz de yaþanmaz ki ama! Devletin hiç karýþmamasý
olmaz, devlet, yerine göre karýþacak. Önemli olan vatanýmýz.

Adana-4
Devletten baðýmsýz bir kuruluþ olsa curcuna çýkar. Din iþlerinin mutlaka bir otoriteye baðlý olmasý lazým.
Doðru bilgi için, ibadet için, birlik ve beraberlik içinde yaþanmasý için bu gerekli. 

Diyarbakýr-4
Türkiye’de din devletin, devlet de dinin iþine karýþmýyor. Bu konuda bir sorun olduðunu düþünmüyorum.

Adana-2
Devlet insanlarýn diyanet etme özgürlüðünü garanti altýna almasaydý, insanlar camileri basar,  baþkalarýna
zulüm yapardý. Birisi bugün camiyi basmaya kalksa devletin emniyet birimleri olaya müdahale eder ve
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insanlarýn saðlýklý ibadet etmelerini saðlar.

Bursa-8
Bana göre, devletin dinle çatýþmasý söz konusu deðil. Ancak sanki böyle bir çatýþma varmýþ gibi gösteriliyor.
Böyle bir çatýþma olsaydý, biz böyle bir görevde olamazdýk.

Ýstanbul-8
Kendi adýma laik bir ülkede yaþamaktan son derece memnunum. Ancak burada kavramlardan ne anlaþýldýðý
önem kazanýyor. Ben demokratik bir ülkede yaþamaktan da memnunum.

Ankara-10
Devletin kendisini korumak için önlem almasýný makul ve zorunlu görüyorum. Kendi haline býraktýðýn
zaman din ve dindar gençlik kullanýlmaktadýr çeþitli kesimler ve tarikatlar tarafýndan. Daha ileri olarak,
bu gençlerin devletin önemli mevkilerine getirilmesi için çalýþma da maalesef mevcuttur. Karþý taraf da
kendisini korumak zorundadýr.

Kayseri-7
Devletin dini kontrolü ettiðini düþünüyorum, ama bu bir baský var anlamýna deðil. Hizmetin iyi ve verimli
yürümesi bakýmýndan bir kontrol. Camilerimiz açýk, ezanlar okunuyor, isteyen namazýný kýlabiliyor,
karýþaný görüþeni yok. Bir deðiþiklik olarak Kuran kurslarýnda hafýzlýk eðitimi biraz etkilendi ama bu
da 8 yýllýk eðitim nedeniyle oldu, bir baský sonucu deðil.

Bursa-5
Devletin ya da dinin korkusuyla hareket ederseniz, iki korku arasýnda sýkýþýrsýnýz. Bu coðrafyada yýllarca
ayrý dinler bir arada yaþamýþ ve hiç sorun çýkmamýþ.

Erzurum-5
Din, devletin kontrolü altýndadýr ve öyle de olmasý gerekir.

Ýstanbul-5
Devletin takip etmesinde, kontrol etmesinde bence sakýnca yok, ama bu iyi niyetle olmalý. Aþýrýlýklarla
mücadele edilmesine de taraftarým.

Kayseri-3
Din birey iþidir. Devlet bugün dinini yaþayan insanlarýn baþýna polis mi dikiyor? Hayýr. Herkes dinini
öðrenerek yaþarsa hiçbir problem çýkmaz. Diyanet baþka bir Kuran'ý veya baþka bir peygamberin hadislerini
mi uyguluyor ki…
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Kayseri-2
Türkiye'de din-devlet iliþkileri de iyidir. Þu anda bir sýkýntý görmüyoruz hamdolsun. Çok güzel, Allah
dinimize devletimize zeval vermesin. Verilen imkânlarýn hürriyetlerin kadri kýymetlerini bilmek lazým.
Baþka Ýslam ülkelerine bakmak lazým. Bizdeki hürriyet baþkalarýndan çok daha fazladýr. Ben ne yapmak
istedim de bu devlet bana mani oldu?

Ankara-2
Türkiye'nin kuruluþundan itibaren din-devlet iliþkisi bir sorun olarak ortada. Halkýn beklentileri ile,
devletin dinin yozlaþtýrma etkisine karþý kendini koruma çabasý.

Erzurum-8
Devletin dini, bazý kötü niyetlilerin istismarýndan koruyabilmek için kontrol altýnda tutmasý lazým. Ama
bu bir baský olmamalý. Halen günümüzde bu, bir baský halinde.

Adana-10
Türkiye’deki din-devlet iliþkilerini genel olarak olumlu buluyorum. Ancak devlet de bazen dini konularda
taraf olabiliyor. Baþörtüsü ve Ýmam Hatipler gibi. Ýþin içine de siyaset girince çözüm daha da zor oluyor.

Aydýn-9
Dinin devlet üzerinde hiçbir baskýsý yok. Çünkü elinde böyle bir yetki yok. Fakat devletin dinin üzerinde
baskýsý çok. Devlet istediði þekilde istediði kiþiyi Diyanet’te bir makama getirebiliyor. Bu böyle olmamalý.

Ýstanbul-7
Din devlet iliþkileri adaletli bir þekilde yürümüyor. Dini devletin içine sokmak da doðru deðil. Ama
alabildiðince devletin dine müdahalesi de doðru deðil.

Ankara-9
Dini biraz rahat býrakmak lazým. Devletin dini meselelere þüpheyle yaklaþmasýný doðru bulmuyorum.
Bizim tarihimiz, kültürümüz itibariyle, insanýmýz devletine tabidir ve ayný zamanda samimidir. Geçmiþine,
dinine baðlýdýr ama geleceðe de ayak uyduracak þekilde esnektir. Devletin, insanýna da, din görevlisine
de bu esasla bakmasý gerekir ve din alanýný bu iþin ilgililerine býrakmasý daha güzel olur.

Diyarbakýr-8
Tek elden merkezi sistemle hutbelerin daðýtýlmasý devletin dine müdahalesinin en açýk kanýtýdýr.

Samsun-8
Siyaset, camiye kýþlaya okula bulaþmamalý denir. Þimdi biz siyasete bulaþmýyoruz. Ama siyaset bize
bulaþýyor. Bu durumda benim de konuþma hakkým doðuyor. Þu ana kadar devleti yönetenlerden kaynaklanan
bazý aksaklýklar olabilir ama devlet hiçbir zaman din düþmanlýðý yapmamýþtýr. Din ve dini yönetenler
de devletsiz de olur dememiþtir. Devleti kutsal gösterirler. Hep devletin dýþarýya karþý bizim gücümüz
olduðunu söyledik.
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Namaz Vakitleri ve Cuma

Yine ayný kapsam içinde iþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný ve Cuma gününün resmi
tatil yapýlmasýný veya mesailerin Cuma namazýna göre düzenlenmesini isteyip istemedikleri sorusunu da
kendilerine yönelttik. Cuma ve namaz-mesai saatleri konusunda çoðunluðun var olan durumdan þikayetçi
olmadýðýný gördük. Özellikle Cuma tatilinin “globalleþen dünyada” yanlýþ olacaðý cevaplarý dikkat
çekiciydi.

Erzurum-5
Cuma’nýn tatil olmasý gerekir, isterim; pazarý kaldýrýrsýnýz, olur biter.

Ankara-6
Cuma’nýn tatil olmasýný millet adýna isterim. Ama namazý kýlmaya gelen zaten geliyor.

Bursa-1
Cuma günü lise öðrencimiz, “Hocam ben akil baliðim. Ben Müslüman’ým. Neden ben Cuma günü
camiye gitmiyorum, gidemiyorum?” diye soruyor. Halbuki ben Müslüman’ým. Hani dini özgürlük vardý?
Ben farz olan ibadetimi yapabilmeliyim. Böyle bir düzenleme yapýlabilmeli. Cuma gününün resmi tatil
olmasý konusunda bir þey demeyeceðim ama en azýndan isteyen kiþi Cuma namazýna gidebilmeli.

Aydýn-8
Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný cemaatlerin daha rahat gelip namazlarýný kýlmalarý
için isteriz. Cuma’nýn resmi tatil ilan edilmesi de cemaat açýsýndan çok iyi olur.

Ankara-10
Çoðunluðu Müslüman olan bir ülkede, iþ saatlerinin ibadetle uyumlu hale getirilmesi, vatandaþý devletiyle
barýþtýrýr, yaklaþtýrýr. Cuma günü tatil olamaz, çünkü globalleþen bir dünyada ayrýlmamýz bize zarar
getirir.

Bursa-6
Ýþ saatlerinin namaz saatlerine göre ayarlanmasý iyi olur. Vakit namazlarý deðil de Cuma namazý kýlmak
farz. Müslüman, bir ülkede hiç olmazsa Cuma namazýný camide kýlabilmeli. Devletin bu konuda bir
düzenleme yapmasý çok iyi olur.

Erzurum-4
Cuma gününün resmi tatil olmasýný herkes ister, Cuma’ya hazýrlanalým, rahat gidelim; Cuma, Müslümanlarýn
bayramýdýr zaten. Ama AB'ye yakýnlýk bakýmýndan da, üç gün tatil olamayacaðýna göre, o tren kaçmýþ
zaten.

Adana-4
Cuma namazýyla ilgili olarak müftülüðümüz aldýðý kararla namazý yarým saat geç kýldýrarak vatandaþlarýmýzýn
maðduriyetini önlüyor. Bunun dini açýdan bir kusuru yok.



Aydýn-2
Cumalarýn resmi tatil olmasýna gerek yok. Yarým saat için tüm düzeni deðiþtirmeye gerek yok.

Samsun-3
Daireye gideceðim, benim iþimi yapmasý gereken memur da, “namaz kýlýyorum” diye yerinde yok. Artýk
uzay çaðýndayýz dakikalarla yarýþýyoruz. Namaz kýlacak adam görevini de aksatmadan namazýný kýlar,
eðer o yapýsý varsa. Namaz kýlmayacak adam, görevini de aksatýr namazýný da kýlmaz. Elinde havlusu,
ayaðýnda tokyosu, paçalarý sývayýp volta atar. Bu tipleri gördüðüm için böyle diyorum.

Aydýn-1
Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýna ve Cuma’nýn resti tatil ilan edilmesine gerek yok.
AB’ye girme çabasýnda olan bir ülke için havada kalan bir uygulama olur zaten. Ama en azýndan Cuma
namazý kýlmak isteyenlere tolerans tanýnmalý. Namaz kýlmak isteyenlere engel olunmamalý.

Erzurum-2
Ben, Cuma namazýný kýlmak isteyen her vatandaþa izin verilsin, diyorum, o ayrý; o konuda ýsrarlýyým,
izin verilememesi cinayet olur, o ayrý. Cuma günün tatil olmasý, batý ile entegre olan bir devlet için çok
da gerçekçi deðil.

Kayseri-5
Dinimiz çalýþmayý emreder. Cuma günü mübarek gündür, insanlar çalýþýrsa, daha çok ecire sevaba nail
olurlar. Onun için ben çalýþýlmasý taraftarýyým. Cuma vaktinde de bir problem olduðu kanaatinde deðilim.

Merkezi Vaaz, Hutbe ve Ezana Bakýþlar

Din görevlilerine Diyanet’in üç uygulamasý hakkýndaki görüþlerini de sorduk: Ýmamlarýn Cuma namazlarýnda
merkezden yollanan hutbeleri okumasý; vaazlarýn merkezi sistemle yapýlmasý ve ayný þekilde ezanlarýn
da tek bir merkezden okunmasý. Genel olarak her üç uygulamaya da olumlu bakýlýyor, bununla birlikte
birtakým itiraz ve eleþtiriler de mevcut. Özellikle hutbelerin, cemaatlerin özelliklerine göre, en azýndan
bölgesel olarak merkezileþtirilmesi talep ediliyor. Cemaatin, yüzünü görmediði kiþinin verdiði vaazý pek
dikkate almadýðý da diðer bir yakýnma konusu. En az itiraz merkezi ezan konusunda geliyor. Bütün bu
merkezileþtirmelerin din görevlilerini tembelliðe ittiði, onlarýn cemaat nezdindeki itibarýný azalttýðý da
söyleniyor.  Bu uygulamalarý benimseyenler uzun izahatlara girmedikleri için biz bu bölümde daha çok
eleþtirel görüþleri aktarmak istiyoruz.

Aydýn-9
Hutbelerin merkezden saptanmasý birtakým konulardan dolayý sakýncalý. Hutbeler genele yönelik hazýrlandýðý
için o ilin ihtiyacýna yanýt verilemiyor. Merkezi sistem vaaz için de ayný þey geçerli. Belki benim
cemaatimin baþka konularda bilgilenmeye ihtiyacý vardýr. Merkezi sistemle ezan okunmasý da dini açýdan
sakýncalý.

Diyarbakýr-10
Merkezi hutbe ve merkezi vaaz son derece yanlýþ uygulamalardýr. Din görevlisinin yetersiz olduðunu
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cemaate söylemenin baþka bir yoludur. Buradaki niyet elbette kontrol etmektir.

Ankara-5
Hutbelerin merkezden saptanmasýný hiç tasvip etmiyorum. Biz din görevlileri pasifleþtik. Ben hafýzým
ve 18 yýl vaaz verdim. Bir defa bir soru ile karþýlaþmadým. Birebir çok etkili oluyordu. Ama bu merkezi
sistem hutbe ve vaazlar, bizleri iyice pasifleþtirdi, bekliyoruz.

Ýstanbul-7
Hutbeler merkezden saptanmasýn desem bazý arkadaþlar olur olmaz hutbeler okuyorlar. Gazetelerden
falanca yazarýn konuþmasýný çýkýyor, okuyor ya da falanca kitaptan alýntý yapýyor. Olmuyor. Görevlilere
siz yazýn diyorlar görevliler de gayretli deðiller. Haliyle iþ baþkanlýða kalýyor onlar da göndermek zorunda
kalýyor. Baþkanlýk da siz yazdýnýz da biz okutmadýk mý der gibi.  Bize her zaman müftülükten söylerler
siz yazýn denetimden geçtikten sonra okuturuz diye.

Kayseri-10
Hutbelerin merkezden saptanmasý konusunda halkýmýzda bir tedirginlik var. Bazý aþýrý uçlar bunu daha
fazla eleþtiriyor. Keþke imamlarýmýzýn kültürü yerinde olsa da hutbeyi hazýrlasa; ama olamýyor.

Adana-7
Hutbelerin merkezden saptanmasý doðru deðil. Belli baþlý bazý konularda hutbe merkezden alýnabilir,
ama diðerleri bölgenin cemaatini ilgilendiren konular olmalý. Merkezi sistemle yapýlan vaazlara ise iyi
gözle bakýyorum.

Diyarbakýr-1
Keþke istediðimiz zaman istediðimiz hutbeyi okuyabilsek, tabii yine Diyanet’in onayýyla. Mesela deniyor
ormancýlýkla ilgili hutbe, ama isteriz ki onun yerine daha din ile ilgili konularda hutbe verebilsek. Mesela
köyümde bir arazi problemi varsa ben isterim ki komþuluk hakký kul hakký ile bir hutbe verebileyim,
ama olmuyor.

Kayseri-4
Diyanet’in hutbelerine raðmen kendi kafasýndan ve kendi inisiyatifiyle hutbe okuyan arkadaþlarýn çýkardýðý
sýkýntýlara þahit olduk. Her bir görevlimizin, bir vaiz mesuliyetini müdrik bir bilinçle milletin karþýsýna
çýkacak, incitebilecek, rahatsýz edebilecek, ama dinin hakikatini ifade edebilecek seviyede olursa, esasen
merkezi olmasýna gerek kalmaz. Konuyu belirlersiniz, görevliler kendileri doldurmalýlar.

Bursa-5
Merkezi sistemle vaaz hiç elveriþli deðil. Kendi bulunduðum cami de daha önceleri merkezi sistemle
vaaz alýyordu. Kalabalýk cemaatimiz var, býrakýn cemaati kendim bile bir haz alamýyordum. Yani cemaatin
hatibi görmesi gerek.

Aydýn-7
Merkezi sistemle vaaz  hocalarý tembelleþtiriyor. Her meyvenin kendi tadý güzeldir. Cemaati hocalar
daha iyi tanýr. Cemaati tanýyan biri varken tanýmayan ne anlatabilir.

178



Bursa-10
Merkezi ezan bence böyle daha doðru. Ancak merkezi vaaz konusunda sorunlar var. Din görevlilerinin
biraz kolaycýlýða ve tembelliðe itiyor.

Diyarbakýr-7
Merkezi sistemle yapýlan vaazlarda randýman alýnmýyor. Hoparlörden gelen sesten vaaz anlaþýlmýyor.

Samsun-8
Merkezi vaazlar din görevlisini köreltmiþtir. Kendi camilerinde bile vaaza çýkmaya korkuyorlar.  Ýyi
olmadý.

Erzurum-4
Merkezi vaazlar pek verimli olmuyor ama yine de merkezi sistemin olmasý doðru. Ehliyetsiz kiþilerin
vaaz etmesi yanlýþ çünkü.

Diyarbakýr-4
Merkezi vaaz konusunda imamý görmemek bahane olmaz. Biz yýllarca radyoyla büyüdük. Görerek
dinlemek iyidir ama sizin yeterli görevliniz yoksa yapýlacak olan merkezi sistemdir. Biz insanlarýn kafasýna
iki kelime olsun sokabilirsek bu baþarýdýr.

Kayseri-1
Ýyi ezan okunmasý, insanlarý cezbetmesi elbette çok güzel, lakin önceleri bir ezan cümbüþü vardý, farklý
farklý seslerle, o da ayrý bir güzellikti. Þunu arzu ederdim þahsen: Bölgesel olsun. Diyelim ki 5 bölge
olsun Kayseri'de, 5 ayrý ezan okunsun. 8 bölge, 10 bölge, geniþletilebilir.

Aleviler ve Diðer Ýnanç Gruplarýna Bakýþ

Son olarak din görevlilerinin diðer inanç gruplarýna bakýþlarýný araþtýrdýk. Ýlk olarak Alevilik ve Aleviliðe
bakýþlarýný ve Alevilerin Diyanet içinde temsili hakkýndaki görüþlerini sorduk. Ardýndan “Diðer dinler
de Diyanet’te temsil edilmeli mi?” sorusunu yönelttik. Son olarak bölgelerinde misyonerlik faaliyetleri
olup olmadýðýný öðrenmek istedik.

Bir-iki istisna dýþýna din adamlarý bölgelerinde misyonerlerin, maddi imkânlar kullanarak aktif olduðundan
yakýndý, fakat içlerinde bu faaliyetlere bizzat tanýk olan pek çýkmadý.

Diðer dinlerin Diyanet’te temsili konusunda da bir-iki istisna dýþýnda “kesinlikle hayýr” cevabý aldýk.
Birçok din görevlisi, gayrimüslimlerin hayatlarýndan memnun olduklarýný, böyle bir durumu zaten
yeðlemeyeceklerini söyledi.

Aleviler konusundaysa, onlarý “Ýslam’dan sapmýþ” olarak tanýmlayanlar azýnlýkta kaldý. Baþbakan Recep
Tayip Erdoðan’ýn meþhur ettiði “Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse ben de Aleviyim” sözünün din görevlileri
tarafýndan yaygýn olarak benimsendiðini gördük. Evet, çoðunluk Aleviliði Türkiye’nin bir “zenginliði”
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olarak görüyor ama onlarýn Diyanet’te temsiline de ayný kararlýkla karþý çýkýyor. Bunun gerekçesi de
Diyanet’in belli bir mezhebi deðil tüm Ýslam’ý temsil ettiði iddiasý ve Alevilerin temsilinden sonra sýraya
baþkalarýnýn gireceði öngörüsü.

Kayseri-3
Alevilerin Diyanet içinde ayrýca temsil edilmesinin, devletin üniter yapýsýna zarar vereceðine inanýyorum.
Öyle bir þey olamaz. O zaman Laz diyecek ki “bana da bir temsilcilik ver”.

Bursa-10
Diyanet’te kim temsil ediliyor ki, Aleviler de edilsin? Müslümanlar temsil ediliyor. Milli birlik, beraberlik
açýsýndan sakýncalý görüyorum.

Adana-2
Alevilere bu hak verilirse bu sefer diðer cemaatlerde ortaya çýkýp Diyanet’te temsil isteyecekler. Onlara
da bu hak verilirse Diyanet’in bir anlamý kalmayacak. Diyanet bir þemsiyedir.

Adana-1
Alevilerle Sünnilerin bir karýnda yatmýþ ikiz kardeþ olduðu inancýndayým. Alevilerin Diyanet’te temsil
edilmesi görüþüne katýlmýyorum. Alevilerin Sünnilerden ayrý bir düþünce, ayrý bir inanç sistemleri olduðu
görüþünde deðilim. Bizden farklarý yok. Alevi masasýnýn oluþturulmasý bu ülkeye çok büyük zararlar
verir.

Ankara-3
Halk olarak Alevilere bir art niyetle, kötü gözle bakmak diye bir þey yok. Ayrýca temsil olursa, ikilik
olur bence.

Ýstanbul-9
Eðer Aleviler normal Müslümanlýk dinini kabul ediyorlarsa ayrý bir temsil istemelerine gerek yok. Ama
ayrý bir Müslümanlýk düþünülüyorlarsa her cemaat biz de temsil edilmek istiyoruz derler. Alevi dedelerine
imamlara ödendiði gibi bir maaþ ödenirse bahsettiðim diðer kapýlarýn da açýlmasýna neden olur. Alevilerin
Diyanet’te temsil edilmesi “din hizmetleri cemaatlere devredilsin”e kadar götürür Türkiye’yi. Sonuçta
her kafadan bir yorum, her kafadan bir ses çýkar, dolayýsýyla kaos olur.

Ankara-7
Alevilik Ýslam’ýn bir rengi, bir kültürüdür. Ayrýca bir mezhep deðildir. Kültürel bir boyutu vardýr. Bu
anlayýþý benimsemeyenler için de bir yanlýþ yaný yoktur. Diyanet’te temsilleri de bir nevi tefrika olur.

Adana-9
Aleviler de kendi inancýný yaþayan T.C vatandaþlarý. Bu konuda ayrým yapmamak lazým. Laik ülkede
bunlar normal. Sonuç olarak onlar da Ýslamiyet’in içerisindeler. Ýbadet ve yorum farlarý var. Fakat
Alevilerin Diyanet’te temsil edilmeleri görüþüne katýlmýyorum

Adana-4
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Aleviler de bu ülkenin vatandaþlarý. Biz de onlar gibi Hz. Ali’yi severiz. Onlar da bizim gibi Müslüman.
Diyanet tüm Müslümanlarý kucaklar. Alevilerin Diyanet’te temsili uygun olmaz. Gerekli olsaydý eðer
Atatürk kuruluþta yapardý bunu. Diyanet tüm Müslümanlarýn baþkanlýðý. Bir þemsiye görevi üstlenmiþ
durumda.

Bursa-5
Eðer Hazreti Ali’yi sevmek Alevilik ise Aleviliði kabul ediyorum. Ama günümüzdeki anlamýyla ateizmin
yeni anlamý Alevilik ise; bunu kabul edemem. Alevilerin Diyanet’te temsiline de katýlmýyorum.

Erzurum-8
Saptýrýlmamýþ Aleviliðe karþý saygýmýz vardýr. Çoðunca Alevilikle bir sorunumuz yoktur, kanaatimiz,
Alevilerin iyi insanlar olduðu yönündedir. Alevilerin Diyanet içinde temsiline katýlmýyorum. çünkü
Ýslamiyet bir bütünlük arz eder.

Adana-8
Alevilerin Diyanet içinde temsili diye bir þey söz konusu olamaz. Diyanet zaten Ýslam’ýn temsilcisi.
Aleviler Müslümanýz diyorsa Diyanet zaten onlarý da temsil ediyor demektir.

Kayseri-7
Aleviler bizim kardeþlerimiz, bir sorunumuz yok. Yukarda cemaat liderleri kendi kendilerine ortalýðý
karýþtýrýyorlar. Alevilerin Diyanet içinde temsili doðru deðil, bu Diyanet’in mezhepler koalisyonu olmasýna
yol açar.

Alevi-3
Farkýmýz yok birbirimizden. Diyanet içerisinde Alevilerin temsiline gerek olduðunu düþünmüyorum.
Diyanet Alevilere “Size görev vermiyoruz” demiyor.  Alevi olup da imam ya da müftü olan kardeþlerimiz
var. Diyanet onlara da hizmet ediyor. Ayrý bir statüye gerek yok.

Kayseri-4
Alevilerin ayrýca temsiline gerek yok. Çünkü Diyanet bir paratoner ve organizatör konumunda.
Müslümanlarýn teþkilatý. Dolayýsýyla Alevi kardeþlerimizi de Müslümanlýktan ayrý düþünmediðimiz için,
buna çok ihtiyaç yok diye düþünüyorum. Birebir görüþtüðümüz Alevilerden biliyorum ki sýkýntý tamamen
diyalogsuzluktan ve bilgilerin doðru aktarýlmamasýndan geliyor. Ortalýðý karýþtýrmak isteyenler, daha çok
kendilerine parsa çýkarmak isteyen örgüt önderleri. Sýradan insanlar arasýnda herhangi bir sorun yok.

Ýstanbul-5
Alevilik konusunu gündeme getirmek kasýtlý ve tehlikeyi bir þeydir. Alevilerin de kendi içinde çok çeþitli
gruplarý var. Kimi gruplar bizim gibi tüm ibadetlerini yerine getiriyor, Kuran okuyorlar. Bir grup Alevi
biz de Diyanet’te temsil edilelim diyorlar. Aslýnda istedikleri bütçeden pay alabilmek. Hükümet dese
bunlara “alýn size 3 trilyon”, hiç sesleri çýkmaz.

Ankara-1
Aleviler, Aleviliðin Ýslami içeriðini bilseler ve ona uygun tavýr alsalar hiçbir sorun olmaz.
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Ýstanbul-8
“Aleviler Diyanet’te temsil edilsin mi?” çok yanlýþ bir sorudur. Alevilik bir tarikattýr, bir yoldur. Ancak
bizim de hatalarýmýz vardýr. Her zaman söylerim cem evlerini ziyaret edelim. Bir sýkýntýlarý bir problemleri
var mý soralým. Ne yaparlar, ne ederler kimler idare eder bunlarý eðitim durumlarý nedir. Orada Müslüman
bir topluluk olduðu unutulmamalý, onlar dýþlanmamalý. Onlar için “namaz kýlmýyor, camiye gitmiyor”
deniliyor. Bence bunun önemi yok, sokakta da bir sürü namaz kýlmayan camiye gelmeyen insan var.

Kayseri-2
Diyanet’te temsil olmaz ama bu vatandaþlarýmýzýn ateistliðe kaymasýný önleyici tedbirler alýnmasý lazýmdýr.
Ýstismar ediyor elin oðlu, “sen Alevisin, senin dinin ayrý”, hatta “Allah peygamber inancýn yok” gibi…

Ýstanbul-3
Namazý kabul etmiyorlar ama Diyanet’te temsil edilecekler. Bence olur, ama Diyanet’in onlarý eðitmesi
lazým o zaman. Onlara doðru yolu göstermek için hizmet verilebilir. Onlarýn cem evlerine dedelerine
maaþ verip ayný þekilde devam etmeleri doðru olmaz.

Erzurum-2
Dinin içinde kalan Alevilerin hatalarý varsa, düzeltilebilecek küçük hatalardýr. Ama din çerçevesinin
dýþýna çýkmýþlarsa, ona bir diyeceðimiz yoktur. Alevilerin Diyanet içinde temsili gibi bir ihtiyaç yok,
niye temsil edilsinler?

Ýstanbul-7
Aleviler de dindar insanlar, Allaha’, kitaba inanan insanlar. Tabii onlarýn içine de bazý sol fraksiyonlar,
yanlýþ inanýþlar sýzabiliyor. Ama onlar genel olarak bizimle ayný inanca sahipler.  Aleviliðin Diyanet
içinde temsili olgusuna ben katýlmýyorum.
Aydýn-8
Zaten kendileri rahat rahat ibadetlerini yapýyorlar. Kimsenin onlara dokunduðu yok.

Adana-10
Alevileri Ýslam’ýn düþmaný gibi görüyorum. “Müslümanýz” diyorlar ama ibadetleri kabul etmiyorlar. Hz.
Ali’yi seviyorlar, biz de seviyoruz, ama bize düþmanlar. Onlar Ýslamiyet’i kendi kafalarýna göre
yorumlayarak yoldan saptýlar. Söylemleriyle Ýslam’ý kötülüyorlar. Alevilerin Diyanet’te temsil edilmelerine
gerek yok. Diyanet Ýslam’ý temsil ediyor, onlarsa Ýslamiyet’in düþmaný.
Ankara-8
Aleviler, Diyanet’e, dine karþý olan insanlardýr. Veya bize o imajý veriyorlar. Böyle insanlarýn bizim
içimizde olmasýný biz de istemeyiz.

Aydýn-6
Alevilik diye aslýnda bir þey yoktur. Ne din, ne de tarikat. Ýnsanlarýmýz bir þey tutturmuþ kendini Alevi
diye gösterme çalýþýyorlar. Kendilerini kabul ettirmeye çalýþýyorlar.
Ýstanbul-2
Bugün Ali’nin izinden gittiklerini söyleyenler, Ali’yi istismar ediyor. Hz Ali namaz kýlmamýþ mý? Hz.
Ali abdestsiz mi? Kuran okumamýþ mý? Haksýz yere veya yasal olmayan yerlerde yapýlan yürüyüþlere
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polis müdahale edince cem evlerine sýðýnýyorlar.  Yani terörü yaratýyorlar Terör havasýný estirdikten sonra
kendisini korumak için de cem evine sýðýnýyor. Cem evleri terör yuvasý mý?

Ankara-4
Alevilik benim için bir mezhep deðil. Aleviler de açýkçasý, Türkiye'yi karýþtýrmak için her þeyi yapýyorlar.
Ama belli yörelerde öyle Aleviler de var ki, “bu adam Müslüman” dersiniz.

Erzurum-4
Onlar bence ýslah edilmeli. Bence çok yanlýþlarý var. Hatalarý var. Bilgisizlikleri var. Sahip çýkýlmadýðýndan
dolayý, eksik bilgilendirilmeleri var. Ýslam dinini bilmiyorlar. Bu hem üst kesimdekiler düzeyinde, hem
de tabanda geçerli. Bilse zaten hiçbir sýkýntý olmaz. Diyanet’in Alevileri ayýrdýðý yok. Diyanet, onlarýn
köylerine de cami götürüyor ama Aleviler istemiyor.

Aydýn-2
Hz. Ali Ýslam’ýn tüm kurallarýný yerine getiriyordu. Ama onu seven Aleviler hiçbirini yapmýyor. Aleviler
kesinlikle Diyanet içerisinde temsil edilemezler. Çünkü Diyanet Ýslam’ýn temsilcisi ve Ýslamiyet’i doðru
yaþayanlara hizmet vermekle yükümlü. Alevilere cem evi yapacak deðil.

Diyarbakýr-5
Onlar namazý kabul etmiyorlar, bir þeyler yapmaya çalýþýyorlar. Diyanet iþleri dini temsil eder, onlar
farklý þeyler söylüyorlar. Diyanet’te olmalarý uygun olmaz.

Diyarbakýr-7
Aleviler de kendi inançlarýný yaþýyorlar. Diyanet himayesinde ya da kendi kurumlarýn kurarak resmileþmeleri,
devletten pay almalarý gerekir. Onlar camiye gitmeseler, namaz kýlmasalar da Alevilik Ýslam’ýn içinde
olan bir görüþtür. Tek Tanrý inançlarý vardýr. Bazý sapmalar vardýr ama onlar özünde Müslümandýrlar.

Samsun-5
Onlar da vatandaþýmýzdýr, inançlarý öyledir. Saygý duyarým. Onlar da Diyanet içerisinde tabii ki temsil
edilmelidir.

Ankara-10
Diyanet içinde temsil edilmeleri bence normal. Çünkü çok büyük bir kitle. Ýbadet þekilleri var, bunu
yapmak istiyorlar, yaptýklarý zaman rahatlýyorlar. Bu insanlarý dýþlayarak kendi hallerine býraktýðýmýz,
bazý imkânlardan uzak tuttuðunuz zaman, yanlýþa itmiþ olursunuz.

Diyarbakýr-9
Onlar da insandýrlar, onlar da Allah’a inanýyorlar. Bazý yanlýþ yönleri olabilir ama dýþlamamak lazým,
onlarý da Diyanet’in içine almak lazým. Yanlýþlarý varsa doðrusunu anlatmak lazým…

Aydýn-9
Aleviliði adeta bir siyasi duruma getirip kullananlar, ateist duruma getirenler var. Adam Allah’a yok
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diyor ama ben Aleviyim diyor.  Alevilerin Diyanet içerisinde temsil edilmesinde hiçbir sakýnca yoktur.
Çünkü onlar da kendi konumlarý açýsýnda bu durum faydalý olur. Bize hiçbir zararý olmaz. Biz 1400 yýldýr
Alevilerle iç içe yaþýyoruz.

Diyarbakýr-2
Türkiye’de Alevisinin Caferisinin olmasý bir zenginliktir. Bu meseleye böyle bakmak lazým. Aleviler
de Diyanet’te temsil edilebilir Diyanet’in Alevilerle diyalog halinde olmasý gereklidir.

Erzurum-7
Aleviler de bizim kardeþlerimizdir, inançlarý ne olursa olsun, ayný topraklarda yaþýyoruz. Onlara da ayný
hürriyetleri tanýmak lazým. Diyanet bünyesinde Sünnilere nasýl imkânlar tanýnýyorsa, onlara da bu imkânlar
tanýnmalý. Alevilerin de Diyanet’te temsil edilmesi gerekir, onlarýn da aydýnlatýlmasý þart. Diyanet’te
Alevi uzmanýn bulunmasý iyi olur.

Diyarbakýr-8
Cem evi bir ibadet yeri deðildir. Orasý sendika merkezi gibi bir yerdir. Cem evinini caminin karþýsýna
koymak zararlýdýr. Alevilerin bütçeden pay alma taleplerini haklý görüyorum. Onlarýn da haklarý vardýr.
Kendi kültürlerini korumak anlamýnda talepleri varsa temsil edilsin ama cem evini caminin karþýsýna
koymamalýlar.

Ýstanbul-1
Madem vergi veriyorlar, hizmet istiyorlar, öncelikle bir bütün olmalarý gerekiyor. Kültür Bakanlýðý’na
mý Diyanet’e mi gidecekler? Madem vergilerinin karþýlýðýný alacaklar öyle bir sistem olur. Bunlarýn
Diyanet’te temsil edilmeleri ya da Diyanet içinde olmalarý beni rahatsýz etmez. Benim için önemli olan
insanýn inançlý olmasý. Ýnancý olan herkese saygý duyarým.

Diyarbakýr-3
Alevilerin bazýlarý camiye geliyor, ibadetler yapýyor. Bazýlarý gelmiyor ama Sünnilerden de camiye
gelmeyenler var. Benim için önemli olan insanlýktýr.

Diyarbakýr-10
Aleviler de istedikleri ibadetlerini özgürce yapabilmeli. Sonuçta Ýslam dini içindedirler, bir renktirler,
onlarý öyle görmek gerekli. Diyanet de bütçesinden ibadetlerini kolaylaþtýrmak için kendilerine yardým
etmeli.

Aydýn-5
Alevilerin Diyanet’te temsiline gerek yok. Ama yine de devlet bunu isterse uygulayabilir. Olursa tepki
verecek deðiliz.
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Adana-7
Aleviler de kendi aralarýnda çok bölük pörçüktür. Aleviler nüfus olarak az sayýlmayacak bir grup. Temsil
edilse de sonuç olarak bir din deðil. Müslümanýz diyorlar, Ýslam’ýn temsilcisi olduklarýný söylüyorlar.
O zaman zaten temsil ediliyorlar. Diyanet Ýslam’ýn yetkili kurulu. Biz ayrý bir diniz diyorlarsa temsil
edilebilirler.

Türkiye Din Görevlileri (Kadýn)

Diyanet bünyesinde kadýn görevlilerin sayýsýnýn azlýðý son dönemlerde ciddi bir tartýþma konusu. Kurum
da bu konuda ciddi adýmlar atmak istediðini deðiþik vesilelerle açýkladý ve bazý projeler üzerinde çalýþýldýðý
söylendi. Ancak bu konuda bugüne kadar tatminkâr ve umut vadeden geliþmelerin yaþandýðý söylenemez.
Kuþkusuz Diyanet’te kadýnlarýn az istihdam edilmesini görünüþte mazur gösteren bir olgu var: Kadýnlarýn
erkekler kadar camiye devam etmemesi. Ancak günümüzde bu da ciddi bir þekilde sorgulanýyor.
Araþtýrmamýz kapsamýnda Diyanet’te görevli kadýnlara da ulaþmaya çalýþtýk. Sonuçta Ýstanbul Müftülüðü’nden
beþ, Ankara Diyanet Merkez Teþkilatý’ndan dört kadýn görevli sorularýmýzý yanýtladý. Kendilerine erkek
din görevlilerine yönelttiðimiz sorulara ek olarak þu iki soruyu da yönelttik:

1) Diyanet’in dindar kadýnlara ulaþabildiðini düþünüyor musunuz?
2) Evde oturan kadýnlara Diyanet nasýl ulaþabilir?

Kadýn görevlilerin verdikleri cevaplar erkeklerden epey farklýlýklar içeriyor. Örneðin Ýstanbul Müftülüðü’nde
görev yapan kadýnlar için kurumun “verimliliði” çok önemli, “Toplam kalite yönetimi”nin esas alýnmasý
gerektiðini söylüyorlar. Ankara merkez teþkilatýndaki kadýnlar arasýnda da açýk “feminist” yaklaþýmlar
olduðu görülüyor. Kurumdaki “erkek egemen” zihniyeti eleþtiren bu kiþilerin, toplumun “ananevi
Ýslam”dan uzaklaþmasý yolundaki gözlem ve temennileri de dikkat çekici. Yine önemli bir fark, özellikle
Ankara’daki kadýn görevlilerin Aleviliðe empatik, hatta sempatik bakabilmeleri.
Kadýn din görevlileri erkeklere kýyasla din-devlet iliþkilerine ve laiklik kavramýna daha eleþtirel yaklaþýyorlar.
Bunun kuþkusuz önde gelen nedeni hemen hemen hepsinin baþörtüsü maðduru olmasý.
Yine erkeklerden farklý olarak, cemaatleþmenin kadýnlar tarafýndan daha fazla, yakýndan ve eleþtirel bir
þekilde takip edildiðini görüyoruz. Kadýnlarýn hemen tümünün merkezi vaaza karþý çýkmasý da, ilk baþta
kendilerinin Diyanet’te daha çok “vaize” olarak istihdam edilmesiyle açýklanabilirse de bunun ötesinde
birtakým kaygýlarý olduðu da görülüyor.
Son olarak dokuz kadýn din görevlisinin de tereddütsüz bir þekilde AB’ye evet dediðinin altýný çizmemiz
gerekiyor.

Diyanet’e Bakýþ

Ýstanbul-5
Diyanet, Türkiye’nin en önemli kurumlarýndan biri. Ama bunun farkýnda olunduðunu düþünmüyorum.
Eðer iyi kullanýlýrsa, Türkiye’nin geliþimine önemli katkýlarý olabilecek bir kurumun, iþlevinin daha dolu
olmasý çok iyi olurdu. Diyanet’e siyasetçilerin müdahalesini inkar etmek mümkün deðil. Diyanet olarak
yeterince hizmet verdiðimizi düþünüyorum. Burada sorulmasý gereken soru, din hizmeti alanlar bize
yeterince ulaþmak istiyorlar mý olmalý.
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Ýstanbul-3
Diyanet din hizmetleri alanýndaki boþluðu dolduran kurumdur. Siyasetçilerin müdahale ettiðine dair bir
izlenimim olmadý. Diyanet din hizmetlerini yeterince veriyor. En iyi noktasý yetiþmiþ elemana ve eðitime
önem vermesi, eksik noktalarý ise din hizmetlerinin  tanýtýmýný yeterince yapamamasýdýr Diyanet, halka
daha fazla din hizmeti götürebilmemiz için maddi altyapýyý güçlendirmeli, konferans salonlarýný artýrmalý
ve teknik donanýmýmýzý takviye etmelidir.

Ankara-2
Diyanet hem politik, hem dini açýdan önemli ve muhakkak olmasý gereken bir kurum. Rolü ve iþlevi
önemli. Kuruma siyasetçilerin zaman zaman müdahale ettiklerini düþünüyorum. Diyanet’in çok iyi hizmet
verdiði yönleri de var, bunun yanýnda eksiklikleri de. Ben toplumun pek çok konuda Diyanet’in önünde
olduðunu kabul ediyorum. Maalesef Diyanet’ten kadýnlarla ilgili çok büyük bir beklentim yok. Olsa
benim için sürpriz olur.

Ankara-3
Kiþisel olarak beklentim, iþlerin ehline verilmesi tarafýnda. Bir bayan olarak da beklentim var ama bunun
þu anda Diyanet tarafýndan karþýlanacaðýný sanmýyorum. Bu henüz erken bir istek. Gerçekten bizim
teþkilatýmýz erkek egemen bir teþkilat. Bayanlarýn burada ilerlemesi mümkün deðil.

Ýstanbul-1
Diyanet’in gerekliliðine ve misyonuna inanýyorum. Fakat iþleyiþin problemli olduðunu düþünüyorum.
Bence siyasetçiler Diyanet’e kesinlikle müdahale ediyor. Diyanet’in organizasyonun ve hizmet alanlarýnýn
yeterliliðine inanýyorum fakat eleman profilinin kalitesinin eksik olduðunu düþünüyorum. Kurum din
hizmetlerinde ve istihdamda verimlilik esasýný dikkate almalý.
 
Ankara-4
Diyanet’e siyasetçilerin müdahale ettiðini açýkçasý düþünüyorum. Çevremden gelen þeylerden biliyorum.
Fetva almakta zorlanýyoruz. Gündemde olan sorularýn bir an önce cevaplanmasý ve halkýn bilgilendirilmesi
gerektiðini düþünüyorum. Sanki halkýmýz Diyanet’i imamlarýn tayinini yapan, hac iþlerini organize eden
bir kurum gibi algýlýyor. Halbuki Diyanet’in daha farklý misyonu da olmalý. Eðitim konusunda bizler
de, Milli Eðitim kadar önemliyiz. Diyanet, daha fazla þeyler yapabilir. Din hizmetlerini daha yaygýn bir
alanda gerçekleþtirebilir.

Ýstanbul-2
Diyanet olmasý gereken bir kurumdur ve elbette siyasilerin müdahalelerine maruz kalmaktadýr. Kurumun
hizmet alanýnda hedeflerine tam ve zamanýnda ulaþmadýðýný düþünüyor ve her kademeden elemanlarýnýn
kalitesinin artýrýlmasýný istiyorum. Yani Diyanet modernleþerek verimlilik yüzdesini artýrmalýdýr.

Ýstanbul-4
Din hizmetleri, bir ülkenin maneviyatý için önemlidir. Bu anlamda kurumumuz önemli bir iþlev görüyor.
Diyanet’in eðitime önem vermesi çok iyi, ama tanýtým eksikliðimiz var. Ayrýca halka dini daha fazla
tanýtmak için olanaklarýmýz artýrýlmalý.
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Ankara-1
Diyanet’e siyasetçilerin çok az müdahale ettiðini düþünüyorum. Terfi meselelerinde özellikle.

Diyanet’in Laðvý ve Cemaatlere Bakýþ

Ankara-1
Diyanet’in laðvedilmesi tartýþmasýný önemli bulmuyorum. Diyanet’in Milli Eðitim gibi deðerlendirilmesi
lazým, çünkü bu bir eðitim meselesidir. Cemaatler kadýnlar arasýnda var. Hanýmlar kendi aralarýnda
günler düzenlerler. Okuma günleri, yasin günleri gibi. Ben bu cemaatlerle iliþki kurmayý denedim ama
bizi çok fazla içlerine almýyorlar. Nurculuk kabul ediyor ama diðer tarikatlar sýcak bakmýyor. Arada
kurumsal olarak çok fazla sýcaklýðýn olduðunu düþünmüyorum. Ama bireysel iliþkiler iyidir. Aslýnda
daha iyi olmalý, birbirlerini anlamaya çalýþmalýlar. Ortak düþüncelerini ortaya koyabilirler. Uzlaþma
zemini arayabilirler. Bir anlayamama, güven problemi var.

Ankara-2
Diyanet’in laðvedilmesi tartýþýlmamasý bile gereken bir konu. Düþünebiliyor musunuz, her camide tarikatýn
hocasý, cemaatin lideri, bölünmüþ camiler, bölünmüþ cemaatler, öyle bir noktaya gelir ki Türkiye bölünür.
Yurtdýþýnda bunun örneklerini yaþýyoruz. Süleymancýlarýn, ülkücülerin, Nurcularýn camileri gibi. Bunun
Türkiye’ye yansýmasýný tahayyül dahi edemiyorum. Diyanet Ýþleri Teþkilatý, en az Milli Eðitim, Genelkurmay
kadar önemli bir kurum. Tarikat ve cemaatlerle zaman zaman karþýlaþýyoruz, etkili olduklarýna da
inanýyorum. Ama Diyanet, cemaatlerin, tarikatlarýn, siyasetin üstünde bir kurum. Özel bir iliþkiyi yanlýþ
buluyorum. Teþkilatta zaten her zihniyet var, her ideolojik bakýþ, her tarikat mensubu var. Ama bu
camiye, Kuran kursundaki öðrenciye yansýmamalý.

Ýstanbul-2
Din iþlerinin cemaatlere devrine Türkiye hazýr deðil henüz. Diyanet, din adýna doðrularý halka en güzel
ve en kolay biçimde ileterek her kesimle diyalog geliþtirmeli; ortak, bütünleþtiren birbirini tamamlayan
konularda birleþtirici olmalý.

Ankara-3
Diyanet’in laðvedilmesi kesinlikle doðru olmaz. O zaman ciddi bir anarþi-terör olur. Çünkü Diyanet’in
þu andaki misyonu, bu dalgalanmalarý önleyecek þekilde. Türkiye’de tarikat ve cemaat olgusu bir gerçek.
Etkililer. Özellikle bizim “cemaat taassubu” dediðimiz þey, çok da eðitimli olmayan insanlar üzerinde
çok kamçýlayýcý. Diyanet’in cemaatlerle iliþkisi olmasý gerekmiyor. Bizim kurumumuzda da bu tür
cemaatlerle iliþkisi olan memurlar var, ama bu onlarýn kiþisel tercihleri, bizi baðlamaz, kurumu da
baðlamaz.

Ýstanbul-5
Diyanet’in laðvedilmesi çok yanlýþ bir karar olur. Cemaatler benim bölgemde etkililer. Eðer onlarýn
etkileri arttýysa, bu Diyanet’e, Diyanet’teki eðitimli uzmanlara önem verilmemesiyle ilgili. Bizim yapmamýz
gereken tamamlamak. Yaþanan ise kopmak.
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Ankara-4
Kesinlikle laðvý söz konusu olamaz. Çok büyük kargaþalar yaþanýr Türkiye’de. Çok yakýnýmda Süleymancýlar
var, onlarýn külliyeleri var. Çok faaller. Fakat çok faydalý olduklarýný düþünmüyorum. Bunlarýn varlýðý
göz ardý edilemez. Diyanet’in iliþkisi mutlaka vardýr. Ama birlikte iþ yapýlamaz onlarla. Diyanet bir
þemsiye, bir þekilde onlarý da kucaklamamýz ve onlara da doðruyu anlatmamýz gerekiyor.

Ýstanbul-1
Diyanet kesinlikle laðvedilmemeli. Bu büyük bir kargaþa ve anarþiye sebep olur. Cemaatler, lokal olarak,
bazý mahallelerde etkililer. Onlarý yok saymanýn etkili bir çözüm ve iletiþim için geçerli bir yöntem
olduðuna inanmýyorum.

Ýstanbul-4
Bence din iþlerini en iyi bizim gibi bir kurum yapabilir.

Din Görevlisi-Toplum Ýliþkisi

Ýstanbul-1
Büyük bir sevgi ve saygý görüyorum. "Hoca" konumunda görüldüðüme inanýyorum. Tüm engelleme
çabalarýna ve karalama gayretlerine raðmen, toplumumuz dinine güveniyor ve ilgisi gün geçtikçe artýyor.

Ýstanbul-4
Cemaat beni din görevlisi olarak görüyor. Halkýmýz dine karþý çok büyük bir inanç besliyor ve bunun
sorumluluðunu elinden geldiðince yerine getirmeye çalýþýyor. Eksiklikler varsa, bizim eksikliðimizdir.
Ülkemizde dini hayat kalitesinin arttýðýný düþünüyorum, esas önemsenmesi gereken de bu zaten.
 
Ankara-2
Bugüne kadarki profile baktýðýmýzda, Diyanet’in eðitim düzeyi çok fazla yüksek olmayan gruplara
ulaþtýðýný söyleyebilirim. Ama toplumun bir kesimi var ki, teþkilatýn her kademesiyle iliþkileri çok da
sýcak deðil. Burada sorgulanmasý gereken, önce Diyanet teþkilatý. Neden kitlelere ulaþamýyor, bunun
üzerinde durulmasý gerekiyor. Diðer kitlelerle olan çalýþmalar gözden geçirilmeli. Öte yandan toplumun
dinle iliþkisi her zaman olumludur. Din yükselen bir deðerdir. Ne var ki ideolojik yüklemeler yaptýðýmýzda
sýkýntýlar çekiliyor.

Ýstanbul-2
Halkýmýz her asýrda olduðu gibi günümüzde de, kendisine din rehberi olan insana çok saygý ve sevgi
gösteriyor. Yeter ki herkes dine uygun yaþasýn. Türk halký dinini hep sevdi, sevmeye de devam ediyor.
Ve insanýmýz bugün daha çok düþünüyor ve soruyor.

Ankara-3
Telefonlarda bir bayandan fetva almaya alýþýk deðiller. Bizi yetkili olarak görmüyorlar. Ama sonra çok
hoþlarýna gidiyor. Bayan uzmanlarýn kendilerine hizmet vermesini duyan vatandaþlarýmýz çok arýyor.
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Halkýmýz din konusuna duyarlý. Ve dinsel hayatta da geçmiþe göre bir ilerleme var. Kiþilerin entelektüel
boyutlarý yükseldikçe, dini anlamadaki potansiyelleri de yükselecek. Dini inancý olan insanlarýmýzda
büyük açýlýmlar var. Daha güzel düþünüyorlar. Ananevi anlayýþ artýk kýrýlýyor. Bilim aðýrlýklý, sorgulanabilen,
insana insan olduðu için deðer veren bir din anlayýþý yaygýnlaþýyor.

Ýstanbul-3
Halk bizi din görevlisi olarak algýlýyor. Gördüðüm kadarýyla milletimiz dinine karþý duyarlý. Ayný zamanda
dini kaynaðýndan öðrenmeyene özen gösteren bir yapýya sahip. Zaten ülkemizdeki dini hayatta nicelikten
çok nitelik olarak bir geliþme var.

Ankara-1
Bizi daha çok din görevlisi olarak görüyorlar. Ülkemizde toplumun dinle iliþkisi çok sýcak deðil. Sýcak
olduðunu düþünüyor bir kesim, ama öyle deðil. Dini bildiklerini zannediyorlar, ama bilmiyorlar. Yanlýþ
yerlerden öðreniyorlar. Dinsel hayatta de yerinde sayma var, bir ilerleme görmüyorum. Çünkü baþörtülü
kadýnlarýn sayýsýnýn arttýðýný düþünmüyorum.

Ýstanbul-5
Ben gençlerle birlikteyim. Bakýþ tarzlarý, sizin onlara bakmanýzla çok alakalý. Kiþi kiþinin aynasýdýr.
Memur zihniyetinden çok, daha ziyade önder, bazen dini duygularýn merkezi olarak görüyorlar. Türkiye’de
toplumla din iç içeler, ayrý düþünülemez.

Ankara-4
Abla olarak, psikolojik danýþman olarak, dert ortaðý olarak görüyorlar. Dersten çýktýðým her an odamda,
bir öðrencinin sorununu dinliyorum. Yönlendirilmek istiyorlar. Din bizim vazgeçilmezimiz. Her insanýn
dinle uzaktan yakýndan bir iliþkisi var. Hiç iliþkisi olmayan insanlarýn bile, son anýnda iliþkisi oluyor.
Ülkemizde dinsel hayatta, geçmiþe göre bir ilerleme var. Bunu çevremden müþahede ediyorum.
Baþörtülülerin sayýsal olarak artmasýyla ilintilendirmiyorum bu ilerlemeyi. Ýslam’ýn sadece baþörtüsü
olmadýðýný, namaz kýlmak olmadýðýný biliyorlar artýk insanlar. Geleneksel Ýslam etkisini yitiriyor. Ýnsanlar
Kuran-ý Kerim’i sadece ölülerin arkasýndan okunan bir kitap olarak görmüyorlar artýk.
 
Diyanet ve Kadýnlar

Ýstanbul-4
Diyanet olarak kadýnlara yeterince ulaþamýyoruz maalesef. Çünkü sadece camide çalýþma yapabiliyoruz.
Kitle iletiþim araçlarýndan faydalanabiliriz bu konuda. Ama benim iliþkilerim oldukça iyi. Teknolojiden
yeterince yararlanamamaktan muzdaripim.

Ankara-4
Þahsi olarak biz ulaþabilmek için her fýrsatý deðerlendiriyoruz. Ama teþkilat bazýnda zannetmiyorum.
Özellikle çalýþan kadýnlara ulaþamýyoruz. Camiye sadece cami cemaatinin eþleri teþrif ediyorlar. Sosyal
faaliyetler yapýlabilir. Önemli gün ve geceler iyi deðerlendirilebilir. Camilerden çýkmamýz gerekiyor,
Belediyelerle koordineli olarak çalýþmalýyýz. Hanýmlarýn sosyal olarak bulunduklarý her yerde, biz de
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olmalýyýz.

Ýstanbul-2
Erkek cemaatin, hanýmlarýn da eðitilmeye hakký olduðu konusunda ikna edilmeye ihtiyacý var. Camiler
sadece erkeklere mahsus deðildir.  Diyanet bugün kadýnlara yeterince ulaþamýyor, bunun için önce
erkekleri bunun gereðine inandýrýp, sonra da kadýnlar için devamlýlýk arz eden eðitim programlarý yapmak
lazým.

Ýstanbul-3
Evde oturan kadýnlara ulaþabilmek için internet, TV, radyo gibi iletiþim araçlarýný kullanabilir, ayrýca
ev (çay) toplantýlarý düzenleyebiliriz.

Ankara-1
Evde oturan kadýnlara ulaþabilmek için toplumun kültür seviyesinin artýrýlmasý gerekir. Cemaatlerin
yöntemi örnek alýnabilir. Günler, çay partileri, kermesler düzenlenebilir.

Ankara-3
Diyanet en çok dindar kadýnlara ulaþýyor. Camiye gelen kadýn bellidir. Onlarýn her birine ayrý projeler
üretebilmeli. Evde oturan kadýnlar konusunda daha çok diðer cemaatler koordineliler. Bence insanlarýn
birey olarak birbirlerini anlamalarý önemli. Ýlle de insanlara bir þey öðretmek gibi bir kaygý olmamalý.

Ýstanbul-5
Siz bir þeye ulaþmak isterseniz evdeki kadýnlara da ulaþýrsýnýz. Biraz da burada kurum kadar, halký da
sorgulamak lazým. Ama biz de medyayý çok fazla kullanamýyoruz. Bu nasýl bir bakýþ açýdýr bilemiyorum
ama, haftada bir saat TRT’nin 4. kanalýnda Diyanet Saati var sadece. Radyo programlarý olabilir örneðin.

Ankara-2
Evde oturan kadýnlara ulaþmak çok basit bir soru deðil, üzerinde uzun uzun çalýþýlmasý gerekiyor. Bu
konuda Diyanet’e dönük çalýþmalarým var, hâlâ bekliyor. Bana kalýrsa, Diyanet teþkilatýnýn merkezinde
önce bir kadýn masasý, adý farklý da olabilir, formüle edilebilir. Kadýnlardan oluþan bir heyet oluþturulmalý,
bu heyette sosyolog, psikolog gibi farklý uzmanlar da yer almalý. Bu heyet araþtýrmalar yapmalý, erkek
egemen anlayýþtan çýkmalý.

Din-Devlet Ýliþkisi
 
Ankara-2
Laiklikten vazgeçilemez diye düþünüyorum. Baþörtüsü sorununda da devletin yaklaþýmýný doðru buluyorum.

Ýstanbul-4
Din ile devletin bir dargýn bir barýþýk bir iliþkisi var. Arada olan bize oluyor. Laiklik ise bizim ülkemizde
olduðu sanýlan ama olmayan bir þey.
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Ankara-1
Türkiye’de din-devlet iliþkileri soðuk. Laiklik kavramýndan yola çýkarak, insanlar hassasiyetler gösteriyorlar,
birtakým evhamlara kapýlýyorlar; bunlar son derece yersiz. Laiklik bireylerin birbirlerine müdahale
etmemesi ve devletin fertlerine din özgürlüðü tanýmasýdýr. Ýnsanlara inancýnýn gereðini yaþama hakký
vermesi, ibadethane hazýrlamasý, ibadethaneye gitmek için fýrsat tanýmasýdýr.

Ýstanbul-2
Dinin küçültülemeyecek bir ihtiyaç olduðu daha iyi kavranýp, insaný ve yaþamýný kucaklayarak hareket
edilirse din-devlet iliþkilerinde problem kalmaz. Bunun için de laikliði herkesin ayný ve eþit bir þekilde
anlamasý saðlanmalý.

Ýstanbul-1
Ülkemizde din-devlet iliþkisi gergin. Laikliðin açýkça tanýmlanmasý ve tüm yönleriyle uygulanmasý halinde
bugünden daha saðlýklý olur.
 
Ankara-4
Zaman zaman din kullanýlýyor. Ýnsanlar da, kurumlar da dini kullanýyor. Bence bu eðitimsizlikten
kaynaklanýyor. Doðru þekilde insanlara din öðretilirse, bu tür problemler aþýlacaktýr. Laikliðin de çok
iyi oturtulmasý gerekiyor.  Din görevlisi olarak, laikliðin Ýslam’da var olduðuna inanýyorum. Peygamber
efendimizin uygulamalarýnda bu var. Ama bizde maalesef laiklik istediðimiz noktada deðil, insanlar
birbirlerine tahammül etmeyi bilmiyorlar.

Ýstanbul-3
Laikliðin ülkemizde gerçek anlamýyla uygulanmadýðýný düþünüyorum. Din devlet iliþkilerinin evrensel
deðerler ve uluslararasý kurumlarýn kriterleri doðrultusunda düzenlenmesi gerektiðini düþünüyorum.

Ýstanbul-5
Laiklik adýna çok þey yapýldý. Ama bir þeyler netleþmeli. Esnek olursa, herkes bir yandan çekiyor. Ayný
ülkede yaþamak belli kurallara uymayý gerektirir tabii ki. Neden netleþtirilmiyor? Çünkü herkes bunu
kullanmayý biraz seviyor. Biz gençler olarak, bunun istismarýnýn faturalarýný çok aðýr ödedik. Benim
örtünmemin neresi laikliðe aykýrý? Kurumlar ve kelimeler insanýn içini rahatsýz edecek derecede olmamalý.
Laiklik benim insani yönümü rahatsýz ediyor.

Ankara-3
Bizde din-devlet iliþkileri çok pembe bir görüntü arz etmiyor. Laikliðin içi çok doldurulamadý ülkemizde.
Sürekli farklý þekillerde dolduruluyor. Ama þundan eminim, devletin dini olmaz, bireylerin dini tercihleri
mutlaka olmalý. Devlet vatandaþýnýn dini tercihine göre yaþamasýna izin vermeli.
 

Namaz Saatleri ve Cuma Namazý

Ýstanbul-1
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Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný elbette isterim. Cuma’nýn resmi tatil olmasý þart deðil,
ama öðle tatilinin Cuma namazýna göre ayarlanmasý insanlýk hakký.

Ýstanbul-2
Dinini yaþamak isteyen insanýn verimli, huzurlu olabilmesi için dini vecibelerini rahat bir ortamda,
zamanýnda yapabilmesinin saðlanmasý, Müslüman nüfusu çok olan bu toplumu mutlu ve vatansever
yapacaktýr.

Ýstanbul-5
Böyle bir ayarlamaya gerek olmayabilir ama bu kendi içinde ayarlanabilir. Siz nasýl çay molasý kullanýyorsanýz,
bir baþkasý da namaz molasý olarak kullanabilir. Siz lavaboya gidip bakým hakkýnýzý kullanýyorsanýz, ben
de istismar etmemek kaydýyla namaza vakit ayýrma hakkýna sahibim. Yine Cuma namazý için öðlen
vakitlerinde bir ayarlama yapýlabilir, ama çok muazzam bir problem deðil. Buradaki vakit, daha sonra
mesaiye eklenebilir.

Ýstanbul-3
Sadece ibadet özgürlüðü  saðlanmasýndan yanayým. Saatlerle oynamaya gerek yok.

Ýstanbul-4
Ýbadet özgürlüðü kapsamýnda halkýn taleplerine kulak verilebilir. Fakat Cuma’nýn tatil olmasýna gerek
yok. Namaza gitmek isteyene izin verilmeli, o kadar. 

Ankara-2
Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný gündeme getirmenin gereði yok. Cuma’nýn tatil olmasý
da kesinlikle gereksiz bir öneri.

Ankara-4
Bu konularda fazla bir problem yaþanmýyor bildiðim kadarýyla. Hoþgörü çerçevesinde aþýlabilir, baþlý
baþýna bir deðiþiklik yapmak çok zor. Çok ufak düzenlemelerle bunlar halledilebilir. 

Merkezi Hutbe, Vaaz ve Namaz

Ankara-4
Hutbelerin merkezi bir sistemle yapýlmasý doðru deðil. Her yörenin tarihi günleri, duyarlýlýklarý, hitap
edeceðiniz kitle farklýdýr. Ýnsanlar bundan zevk almýyor, çok tenkit ediyorlar. Karþýlarýnda konuþan insaný
görmek, hissetmek istiyorlar. Görsellik çok önemli. Vaaz da bir eðitimdir ve vaaz da buna uygun yapýlmalý.
Hatta biz bunu bile yeterli görmüyoruz, mülti-vizyon gösterileriyle yenilikler katmaya çalýþýyoruz.
Dolayýsýyla merkezi olarak saptanmamalý.

Ýstanbul-5
Merkezi hutbeyi çok saðlýklý bulmuyorum. Çünkü her yerde hitap ettiðiniz cemaat, insanlar, eðitim
seviyesi, ihtiyaç ayný deðil. Merkezi vaazý da saðlýklý bulmuyorum. Kontrollü olarak eðitimli kiþiler

192



tarafýndan verilmeli. Görsellik daha tesirlidir insanlar üzerinde. Derinden gelen bir yayýnýn sesi çok etkili
olamaz. Sorumluluk sahibi insanlarýn buralara getirilmesi gerekir. Bunun bir görev bilinciyle yapýlmasý
gerekir. Din ehliyeti çok önemlidir.

Ýstanbul-3
Hutbe ve vaazlarda bölgenin demografik ve kültürel yapýsýnýn da dikkate alýnmalý, bölgesel uygulamalara
da gerektiðinde izin verilmelidir.

Ýstanbul-2
Merkezi hutbenin olumlu yanlarýnýn olduðu kesin. Ama vaaz anýnda göz temasýnýn etkisi çok önemlidir.
Çünkü iyi anlamayý, gönlün rahatlamasýný saðlar.

Ankara-3
Hutbeler belki olabilir. Bunda çok büyük problem yok. Ama vaaz konusu farklý. Cami cemaatiyle birebir
oradaki görevlinin bunu yapmasý gerekiyor. Þu anki uygulamadan çok memnun deðilim, vatandaþlar da
bunu çok hoþ karþýlamýyorlar. Bir de her toplumun þehir þehir, ilçe ilçe o anki gündemi farklý olabiliyor.
Bunu merkezden yakalanmasý mümkün deðil. Mahalli þartlar gözetilmeli.

Ankara-2
Hutbelerin merkezden saptanmasý yerinde bir karar, ama vaaz konusunda yerel özellikler dikkate alýnmalý.

Ýstanbul-4
Hutbeler merkezi yapýlabilir. Bütün ülkeyi ilgilendiren sorunlar, tek bir aðýzdan dile getirilebilir. Ama
vaazlar, bölgelerin yerel ihtiyaçlarý dikkate alýnarak yapýlmalý. Etiler'de yaþayan biri, Gazi Mahallesi'nde
yaþayanla ayný sorunlarý dinlemek istemez.

Ankara-1
Hutbelerin merkezden saptanmasý daha iyi kanýmca. Önemli bulunan konulara öncelik verilir, yerel
kesimlere býrakýlýrsa karýþýklýk doðar. Oradaki o önceliði yakalayamayabilirler.

Ýstanbul-1
Merkezi vaaza karþýyým. Psikolojik olarak ve iletiþim kurallarýna göre yanlýþ buluyorum.
 
AB’ye Bakýþ

Ankara-2
AB’ye girersek Türkiye’nin geri kalmýþ birçok yönünün ilerlemeye dönüþeceðini umuyorum. Konjonktüre
göre bizi alacaklar gibi görünüyor. ABD’nin bastýrmasý, terör olaylarýyla ilgili geliþmeler, Türkiye’nin
AB’ye alýnacaðýný kanaatini oluþturuyor. Bizi çok almak istedikleri için deðil de, zorunda olduklarý için
alacaklarýný düþünüyorum. Diyanet ve din görevlilerinin, pek çok açýdan erkek egemen anlayýþ deðiþmedikçe
AB’ye, hazýr olduðu kanaatinde deðilim. Kadýnlarla ilgili büyük deðiþiklikler olmasý gerekiyor, genel
idare anlayýþýnýn da deðiþmesi gerekiyor. Bu konuda çalýþmalar yapýlýyor, ama hangi aþamada olduðunu
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bilmiyorum.

Ýstanbul-2
Amaç üye olmak deðil. Önemli olan her bakýmdan geliþmiþ, modernleþmiþ, huzurlu ve güvenli bir
Türkiye olmak. AB çýkarýný düþünürse bize evet diyecektir. Diyanet’in AB’ye hazýr olduðunu söylemek
zor, bu konuda yapýlmasý gerekenleri acil ve hýzlý bir þekilde iþleme almasý gerekiyor.

Ankara-3
Mevcut þartlarda istiyorum. Çünkü dünya standardý olarak belirleniyor AB standartlarý. Ama çok da
artýlarla dolu bir süreç olduðunu düþünmüyorum. Yine de bizim için güzel olur. Ülkemiz hazýr deðil
ki, Diyanet de bu devletin bir kurumu. Ama hazýr olamaz diye de bir önyargým yok.

Ýstanbul-4
AB’ye girmeyi çok isterim. Demokratik bir kültürün yerleþmesine katkýsý olur. AB de bizi alýr, çünkü
jeopolitik konumumuzu bir kenara atamazlar. Diyanet’te ise AB için bir hazýrlýk olduðunu sanmýyorum.

Ankara-1
Türkiye’nin AB üyesi olmasýný isterim. Ekonomik, kültürel ve diðer yakalayamadýðýmýz her açýdan bize
katkýsý olacak. AB’nin bizi almasýný ümit ediyorum ama alacaðýný da düþünmüyorum. Çok eksiðimiz
var çünkü. Diyanet de hazýrlanmalý. Her açýdan bulunduðumuz noktadan daha ileride olmalýyýz.

Ýstanbul-5
Bu tartýþma beni üzüyor. Masaya ayný þartlarda oturmuyoruz. Bizim istediklerimiz de çok önemli olmalý.
Biz sürekli bir þeyler vermek zorunda hissediyoruz kendimizi. Diyanet’in AB’ye girilmesi gerektiði için
iyileþtirme yapýlmasýný doðru bulmuyorum. Geliþme olacaksa bizim için, ülkemiz için olmalý, biz o
noktada olmamýz gerektiðine inandýðýmýz için olmalý. Zamanýn zemini nerede olmamý gerektiriyorsa,
orada olmalýyým. AB alacak-almayacak bakýþ açýsý, eksik bir bakýþ açýsý. Hazýrlanalým da onlar için
deðil.

Ankara-4
Üye olmanýn bize bir zararý olmaz. Standartlarýmýz yükselecektir. Saðlýk, eðitim konusunda insanýmýzýn
çok maðdur edildiðine þahit oluyorum. Eðer bunlarý o yolla aþacaksak olalým. Ama getirileri olduðu
kadar, götürüleri de olacaktýr. Dejenerasyonu hýzlandýracaktýr. Biraz zorluyorlar ama bizi, menfaatleri
icabý almak zorundalar. Diðer kurumlar AB’ye ne kadar hazýrsa, biz de o kadar hazýrýz. Ama bu konuda
bir faaliyet olduðunu görüyorum, bir þeyler deðiþtirilmek isteniyor.

Ýstanbul-1
Avrupa standartlarda yaþayacaksak AB’ye tamam derim. Bizi kabul etmemelerinin aleyhlerine olduðunu
düþünüyorum. Diyanet’in AB’ye hazýr olduðunu sanmýyorum. Toplam kalite çalýþmalarýna aðýrlýk vermek
gerekiyor.

 Aleviler ve Diðer Ýnanç Gruplarýna Bakýþ
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Ankara-1
Alevileri seviyorum, Müslüman ama sadece farklý bir mezhep olarak görüyorum. Dini açýdan boþluk
içindeler, bilgilenmede yetersizler. Ama Sünniler de öyle. Diyanet içinde temsillerinin de bir mahzuru
olmaz.

Ankara-2
Türkiye mozaik bir ülke. Hem etnik köken itibariyle, hem dinsel yapý anlamýnda, hem de Ýslam’ýn farklý
mezhepleri, meþrepleri var. Bu anlamda Aleviler, Müslüman sayýlan ama farklý bir cemaattir. Onlarla
son derece kardeþ olduðumuzu düþünüyorum. Gelin aldýk, kýz verdik. Bu yapýda asla iliþkilere halel
getirilmemeli. Bu anlamda Diyanet’te temsillerinin doðru olacaðýný düþünüyorum. Her þeyden önce
aidiyet önemli. Kendilerini ait hissetmeliler. Onlara dönük yazýlý, sözlü birikimin bir araya getirilip,
neyse Alevilik, onunla ilgili çalýþmalarýn tek elden yapýlmasýnýn doðru olacaðý kanaatindeyim.

Ankara-3
Alevileri bizden ayrý bir grup olarak düþünmüyorum. Ama ne yazýk ki toplum böyle düþünüyor. Birtakým
vatan haini denilen insanlarýn oyunu olduðunu düþünüyorum bu tür ayýrýmcýlýklarýn. Onlar da Müslüman.
Ben böyle bir problem olduðuna inanmýyorum. Alevilerin Diyanet içinde temsili olabilir, neden olmasýn?
Kendilerini daha iyi hissedeceklerini düþünüyorum. Ama þu andaki bizim ülkemizdeki Aleviliðin büründüðü
siyasi kisve beni rahatsýz ediyor.  Hiçbir dinde siyasi güdüm olmamalý. Dine böylesi bir zulüm yapýlmamalý.

Ýstanbul-4
Aleviler, Ýslam'a baðlý bir cemaat. Alevilik de onlarýn yaþama biçimi. Ýstiyorlarsa Diyanet’te temsil
edilebilirler. Ama bu karýþýklýða da yol açabilir. Çünkü bir sürü mezhep ve cemaat var.

Ýstanbul-5
Biz kaynaþýk yaþasak, mesele çözülür kendiliðinden. Ama biz bölünmüþüz. Herkes sadece kendi cemaatiyle
görüþüyor. Bu çok yanlýþ. Ortak paydalarý yakaladýðýmýz zaman, benim yaþadýðým gibi yaþamanýz
gerekmiyor, ama benimle yaþamayý kabul ediyor olacaksýnýz. Ama temsilleri etnik bir ayýrýma yol açar.
Yeri geldiði zaman, Alevilerin sýkýntýlarý da Diyanet’te çözülmeli. Diyanet Alevileri yok kabul etmemeli.

Ankara-4
Alevilik bir cemaat, bir mezhep deðil. Onlarla farklý dinden deðiliz. Bizim insanlarýmýz da, onlar da
Aleviliðin ne olduðunu bilmiyorlar. Kuran kurslarý ders kitaplarýnýn içine, Alevilik de konulmalý. Alevilik,
eðer Ali’yi, Hasan, Hüseyin’i sevmekse biz de onlar kadar seviyoruz. Alevilere yapýlan, devletimizin
ayýbý. Onlar kilimin desenleri. Hoþgörüyle, eðitimle bunlar hallolur. Aleviler bizden birileri, farklý
deðiller, o yüzden Diyanet’te temsil edilmelerine gerek yok, biz onlarý temsil ediyoruz.

Ýstanbul-1
Alevilerin folklorik bir grup olduklarýný düþünüyorum.

Ýstanbul-2
Alevilik bir yorum þeklidir. Diyanet bütün Müslümanlarý temsil ettiði için temsil edilmeleri gerekmez.
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Almanya’daki Din Görevlileri

Saha Araþtýrmasý’nda Almanya’da, DÝTÝB’e baðlý olan camilerde çalýþan din görevlileriyle de görüþtük.
Görüþme gerçekleþtirdiðimiz tüm din görevlileri geçici hizmetle Almanya’nýn Köln ve Berlin kentlerindeki
DÝTÝB’e baðlý camilerde görev yapan Diyanet personeliydi. Tümü daha önce Türkiye’deki camilerde
görev yapan isimlerdi. Görüþme gerçekleþtirdiðimiz üç kiþiyse DÝTÝB yöneticileriydi. Bunlar ayný zamanda
Almanya’daki Türk Büyükelçiliðinde görev yapan din müþaviri ve konsolosluklarda görev yapan ataþelerdi.
Görüþmeler Köln ve Berlin kentlerindeki DÝTÝP merkez binalarýnda ve DÝTÝB’e baðlý farklý yerlerdeki
camilerde gerçekleþtirildi.

DÝTÝB Hizmetleri:

DÝTÝB’in din hizmetlerini sorduðumuz tüm din görevlileri yaptýklarý iþin din hizmetini aþtýðý konusunda
birleþti. Din görevlilerinin tümü, görev yaptýklarý yerlerdeki Türklerin kendilerinden, beklentilerinin
çocuklarýna Türkçe öðretmekten evlilik danýþmanlýðýna kadar uzandýðýný din hizmetinin ikinci planda
kaldýðýný söylüyor. Çoðunlu 1. kuþak olarak tanýmlanan kuþakla, 3. ve 4. kuþaðýn beklentilerinin farklý
olduðuna dikkat çekiyor. Din görevlilerine göre 1. kuþak daha çok din hizmeti beklentisi içindeyken,
genç kuþaklarýn beklentileri esas olarak sosyal konularda odaklanýyor. Din görevlilerine göre, Almanya’daki
Türkler, DÝTÝB’i Türkiye Cumhuriyeti’nin temsilcisi olarak görüyor. Hatta Alman Hükümeti’nin vermesi
gereken kimi hizmetleri dahi Türkiye Cumhuriyeti’nden yani DÝTÝB’den bekliyorlar. Bu nedenle
Almanya’da hizmet verecek din görevlilerinin dini bilgilerden öte donanýmlarý olmasý gerektiðinin altýný
çiziyorlar. Diðer bir deyiþle sosyal yönelri kuvvetli olmalý, örneðin sporla ilgilenmeliler. Görüþtüðümüz
din görevlilerinin bir kýsmý, DÝTÝB’in kadýnlara yönelik hizmetlerde çok geri kaldýðýndan, 200 bin kiþiye
tek kadýn din görevlisi düþtüðünden yakýnýyorlar. Türkiye’deki Diyanet bürokrasisinden þikayet ettiklerineyse
tanýk olmadýk.

Din Görevlisi-1
Eðitilmesi gereken çok fazla sayýda çocuk var. Tek baþýma bütün çocuklarla ilgilenmek mümkün deðil.
Binalar yetersiz. Eðitim araç ve gereçleri yetersiz. Yurtdýþýndaki vatandaþlara yönelik kitaplar hazrýlanmasý
þart. Türkiye’ye hitap eden kitaplar burada iþe yaramýyor. Ben kendimi hutbe hazýrlamada yeterli
görüyorum. Din hizmetlerini cami dýþýna çok fazla taþýdýðým söylenemez.  Yurtdýþýnda görevliye bakýþ
daha farklý bizi devleti temsil eden kiþiler olarak görüyor. Bizim her konuda yardýmcý olmamamýzý
istiyorlar. Vatandaþ her konuda ona rehberlik yapmamýzý istiyor. Bizim hem eðitimci, hem din görevlisi
olmamýzý istiyorlar. Din görevlisinin sosyal yönünün iyi olmasý lazým. Çocuklarla dil sorunu yaþýyorum.
Burada çocuklar Türkçe konuþamýyor. Aile gönderiyor ama çocuk Türkçe bilmiyor. Bu yüzden Türkçe
de öðretmeye çalýþýyorum. Bizden çok þey bekleniyor. Çocuklar Türkçe metinleri okuyamýyor.

Din Görevlisi-2
Dini olarak iyi hizmet verdiðimizi söyleyebilirim. Ancak buranýn cemaat yapýsýndan kaynaklanan eksiklikler
var. Dil problemi var yeni nesil Türkçe konuþamýyor. Anlaþma problemi var. Buranýn Türkçe öðretmenlerini
Alman hükümeti atýyor. Onlarla iyi bir iletiþim yok. Çocuklar bu derslerde bir þey yapmadýklarýný
söylüyor. Okullardaki Türkçe öðretmenleriyle din görevlileri ortak hareket edebilirler. Cemaat din
hizmetlerinin iyi verilmesini istiyor. Devleti ve milleti sevdiren bir bakýþ açýsýyla hutbe ve vaaz hazýrlýyoruz.
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Cemaatin büyük saygýsý var. Bazen ilk kuþak yaþlýlarla problem yaþýyoruz. Doðrusu gençlerle daha iyi
anlaþýyoruz. Ortama alýþmak ciddi bir sorundu ilk 6 ay zordu. Ancak yoðun çalýþma temposunda buna
da alýþtýk.

Din Görevlisi-3
Baþlarda çok sýkýntý çektim. Gelmeden önce Diyanet buralarý anlatýyor ama yeterli olmuyor, farklý bir
ortam burasý. Burada yaþlýlarla gençler arasýnda bir diyalog problemi var. Kuþak çatýþmasý da denebilir
buna. Biz burada entegrasyonu saðlamak üzere hizmet vermeye, farklý bir ülkede yaþamanýn kültürünü
vermeye, buranýn vatandaþý olmalarý mesajýný vermeye çalýþýyoruz. Dini konular dýþýnda sosyal ve kültürel
konularda da bilgilendirme yapmaya çalýþýyoruz. Gençler daha çok akli sorular soruyorlar. Yani açýklama
istiyorlar. Yaþlýlar genellikle ibadet yapýlýþ tarzýna iliþkin sorular soruyorlar. Buradaki yaþlý kuþakla zaman
zaman problem yaþanýyor. Daha geleneksel tutumlarý var. Yeniliklere pek açýk deðiller. Söylediklerimizi
bazen yanlýþ buluyorlar ama sabýrla onlarý da ikna etmeye çalýþýyoruz.

Din Görevlisi-4
Dini ihtiyaçlara tam olarak cevap verebiliyoruz. Çünkü buradakilerin dini bilgileri çok az. Türkiye dini
konuda çok ileride. Sadece Almanlarla diyalog problemimiz var. Esas sorun olarak bunu görüyorum.
Hutbe ve vaazlarýmýzý kendimiz hazýrlýyoruz. Hatta daha dikkatli bir dil kullanmamýz gerekiyor.
Türkiye’deki gibi merkezden geleni okusak anlaþýlmaz, çünkü cemaatin hepsinin Türkçesi ayný seviyede
deðil. Mesela mükellef desek birçok kiþi anlamýyor. Cemaat yeni neslin durumu konusunda büyük
beklentiye sahip... Yeni nesil “biz burada kalýcýyýz. Nasýl kültürümüzü, benliðimizi koruyarak kalabiliriz?”
arayýþýnda… Eskiye göre daha çok çalýþýyoruz. Gençleri camilere çekip onlarý kurtarmak istiyoruz.

Din Görevlisi-5
Dini hizmetleri tam olarak verebiliyoruz diyemeyeceðim. Buradaki Türkler çok zaman kaybetmiþler.
Dinen çok geride kalmýþlar. Yýllar sonra bir araya gelip bir þeyler yapmak istemiþler. Camiler kurmuþlar.
Eskilere göre þu an durum çok iyi. Vatandaþ öncelikle çocuklarýna sahip çýkýlmasýný, onlara din ve ahlak
eðitimi verilmesini istiyorlar. Hepsine ulaþamasak da yardýmcý olmaya çalýþýyoruz. Hafta içi kendi
okullarýna gidiyor, hafta sonuysa buralara geliyorlar. Ücretlerimiz tatmin edici durumda… Almanlarla
pek fazla diyalogumuz olmuyor. Genelde kendi aramýzda vakit geçiriyoruz. Almanlarla konuþurken
tercüman kullanýyorum.

Din Görevlisi-6
Almanya’daki Türkler 80’li yýllardan beri yoðun hoca trafiðine maruz kalmýþlar. O zamanlar hocalara,
din görevlilerine karþý açlýk varmýþ, o zaman daha büyük heyecan varmýþ, öðrenme arzusu daha fazlaymýþ.
O zaman çoðu da çalýþýyormuþ. Þu andaki cemaat biraz doymuþ, hocalara eskisi gibi raðbet yok. Bu
anlamda bir soðukluk var. Bir þey fazlalaþýrsa deðeri azalýyor. Þimdi epey sayýda hoca var. Vatandaþ artýk
dini ihtiyacýný karþýlýyor. Gençlik burada yok denecek kadar az. Geçlerin burada baþka dernekleri var.
Buradaki gençler siyasi bir çerçevede örgütleniyor. Gençleri kazanmaya çalýþýyoruz ama pek baþarýlý
deðiliz. Bir de buraya gelen görevlilerin iyi seçilmesi lazým Özellikle müftülük yapmýþ kiþilerin gönderilmesi
iyi olur. Çünkü cemaat müftü gibi insanlarýn gönderilmesine önem veriyor. Makam onlar için önemli.
Bize verilen görevin çok çok üstünde çalýþýyoruz. Ramazan’da nerdeyse boþ vaktimiz yok. Cemaat genelde
ailevi sorunlarýný anlatýyor. Burada vatandaþlarýn çok fazla ailevi sorunlarý var. Burada sosyolojik ve
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psikolojik danýþmanlýk hizmeti veriyoruz. Buradaki Türklerin danýþma bürolarý var ama en çok bize
geliyorlar. Hocalar olarak sosyal faaliyetlerle birlikte din hizmetini yürütüyoruz. Özellikle yaþlý cemaat
çok bilgiçlik taslýyor. Daha çok bildiðini söylüyor. Zaman zaman hocalara çatýyorlar.

Din Görevlisi-7
Genel cami hizmetlerinin dýþýnda gençlerimize eðilmeye çalýþýyoruz. Onlara sosyal hayatla kültürel
konularla ilgili her þeyi vermeye çalýþýyoruz. Ayný zamanda öðretmen olmam dolayýsýyla daha fazla çaba
gösteriyorum. Ancak bir mecburiyet olmamasý devamlýlýðý önlüyor. Biz burada dünyayý anlatmaya
çalýþýyoruz. Aklýnýza gelecek her þeyi anlatmaya çalýþýyorum. Benim sadece 80 öðrencim var. Biz burada
7 den 70’e hizmet vermeye çalýþýyoruz. Dolayýsýyla sýnýfta herkes farklý düzeyde yaþ olarak, kültür olarak
herkes çok farklý. Ýlkokul mezunu olmayan birine de din anlatmaya çalýþýyoruz eðitimli olana da..
Sýnýflarda disiplin de yok. Bir zaman ve fikir birliði yok. Çocuðun biri daha iyi Türkçe anlýyor diðeri
anlamýyor. Bunlara raðmen elimizden geleni yapmaya çalýþýyoruz. Vatandaþýn bizden istediði çok farklý.
Yaþlýlar baþka þey istiyor gençler baþka þey istiyor. Yetiþmiþ olanlar daha ziyade dini içerikli bilgiler
istiyorlar, gençlerse manevi boþluk içinde aile sorunlarý yaþýyorlar. Evlerindeki sorunlarý anlatýyorlar.
Geçenlerde bir genç geldi “camide kalayým mý, evde sorun var” dedi. Anlattý dinledim. Yine eþinden
ayrýlmýþ bir kadýn geldi. “Kýzým evden gitti, bir Almanla yaþýyor" dedi. Anne periþan ama üç vardiya
çalýþýyor. Kýzýyla ilgilenememiþ, parasý var ama kýzý gitmiþ. Ýþte biz bunlarla uðraþýyoruz.  Sorunu olan
ailelere gidiyoruz. Boþanmalarý önlemeye çalýþýyoruz. Karý kocayý barýþtýrmalara dahi gidiyorum. Ama
burasý büyük metropol, herkese ulaþamýyoruz. Ýnanýr mýsýnýz camiye ilk kez gelenler var. Adam camiye
ayakkabýyla giriyor, görmemiþ hayatýnda camii. Çok uzak kalmýþ. Zamanýnda buralara gelinememiþ,
gelinseydi böyle olmazdý belki. Bizi her derdine deva olacak bir rehber gibi görmeye çalýþýyorlar. Bunu
yapamazsa imam anýnda kötü oluyor. Derdini mutlaka dinlemek lazým. Çözülmese de dinlemek lazým.

DÝTÝB Yöneticisi-1
Buradaki Türk toplumunun dini ihtiyacýna yüzde 100 cevap verdiðimiz söylenemez. Yüzde 80-90 cevap
verebiliyoruz. DÝTÝB’ten vatandaþlar her þeyi talep ediyor; gençleriyle ilgilenmemizi istiyor. Almanca
kurslarý, okuma yazma kurslarý, kadýnlara hizmet istiyor hatta týraþýný olmaya kadar, yani berberine kadar
her þeyi bekliyor. Okullarda din dersini vermemizi bekliyor. Gerek buradaki müþavirlikle olsun, gerek
Ankara’yla devamlý iliþki halindeyiz. Bürokrasi ile bir problem yaþamýyoruz. Ankara taleplerimize anýnda
yanýt veriyor. Ankara’nýn da buranýn merkezi otoritelileriyle iliþkiye geçmesi gerekli, buradaki vatandaþlarýn
ihtiyacý için bir araya gelinmeli. Hutbeleri biz belirliyoruz. Yazýp veriyoruz. Vaazlarý arkadaþlarýmýz
kendileri hazýrlýyorlar. Cemaatlerin ihtiyaçlarýna göre hazýrlanýyor. Vaazlar için Diyanet’in kaynaklarý
kullanýlýyor. Hutbede mutlaka bizim hazýrladýklarýmýz okunmalý. Kendi hazýrladýklarý hutbeleri kontrol
edip okuyoruz. Yaþadýðýmýz en büyük sorun vatandaþýn eðitim seviyesinin düþüklüðü, kendimizi tam
anlatamýyoruz. Bizi tam olarak anlamýyorlar. Vatandaþýn bu alt düzeyi zaman zaman iletiþim kurmamýzý
engelliyor. Vatandaþ sýkýntýlý, bazen ani tepkiler verebiliyor. Yeni nesil gençlerle daha iyi iletiþim
kurabiliyoruz. Birinci kuþakla iletiþim kurmakta zorlanýyoruz. Kadýnlara da din hizmeti vermeye çalýþýyoruz
ama asla yeterli deðil. Þu anda bu eyalette 200 bin Türk’e bir kadýn din görevlisi düþüyor. Kadýnlardan
çok büyük talep var. Doðrusu onlarýn taleplerine yanýt veremiyoruz.
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DÝTÝB Yöneticisi-2
Buradaki Türkiye vatandaþlarý bizi Türkiye Devleti’nin temsilcisi olarak görüyor. Bizden, kreþten tutun
da yaþlýlar evine kadar her þeyi istiyor. Olanaklar ölçüsünde bunu yapmaya çalýþýyoruz. Buraya gelen
vatandaþlar hep Türkiye’ye dönme inancýný taþýmýþ, burayý hep gelip geçici olarak görmüþ. Evden fabrikaya
fabrikadan eve gelmiþ. Çocuklarýnýn büyüdüðünü fark etmemiþ bile. Sonra bir bakmýþ ki çocuklarý
bambaþka bir kültürle yetiþmiþ. Bu kez de bizi görmüþ, “aman çocuðuma milli kimliðini, dinini öðret”
diyor. Biz burada aslýnda din hizmetini ikinci plana atmýþ durumdayýz. Öncelikle çocuklara bir dili
grameriyle olsun tam olarak öðretme çabasýndayýz. Ne Almancayý ne de Türkçeyi doðru dürüst biliyorlar.
Bizim çabamýz en azýndan bir dili doðru olarak öðretmek. Dili bilmeyen çocuk okulda da baþarýlý olamýyor.
Bunu kýrma çabasý içindeyiz. Camilerdeki yönetimi gençleþtirmek istiyoruz. Ýlk kuþak tabir edilenlerle
çalýþmak kolay olmuyor. Onlarý yönetimlerden uzaklaþtýrmaya çalýþýyoruz.

DÝTÝB Yöneticisi-3
Türkiye’nin öncelikle bir karar vermesi gerekli. Buralardaki Türklerle ilgilenip onlarýn sorunlarýna çözüm
üretecek mi? Yoksa bu iþi göstermelik olarak mý yapacak? Çünkü buraya asýl gereken din görevlisiyle
birlikte buradaki insanlara psikolojik ve sosyolojik danýþmanlýk yapacak kimseler. Bu hizmetleri din
görevlileri de vermeye çalýþýyorlar ancak bunu yapabilen var, yapamayan var. Zamanýnda Türkiye buraya
ateþi söndürmek için gelmiþ. Bu anlaþýlýr bir þey, ama hâlâ böyle devam ediyor. 1980’lerde dini hizmet
büyük ihtiyaçmýþ ancak bugün ihtiyaçlar farklýlaþmýþ durumda. Özellikle 3. ve 4. kuþak olarak tanýmlanan
gençlik bambaþka bir kültürle yetiþmiþ durumda. Ne Türk ne de Alman, ortalarda bir yerlerde ve tamamen
ilgilenilmeye muhtaç durumda. Biz burada zaman zaman dini hizmeti ikinci plana atýyoruz. Resmi görüþ
bunlarýn artýk dönmeyeceðini biliyor. Bunlarý Almanya’nýn bir sorunu olarak görmemeli, çünkü Türkiye’de
hâlâ baðlarý var. Hatta mülkleri var, Türkiye’ye de vergi veriyorlar. Yani bunlar üzerinde Türkiye
Cumhuriyeti’nin de sorumluluðu var, bana ne diyemez. Ýki ülke arasýnda köprü vazifesi görüyorlar, iki
tarafýn aþýrý uçlarýný törpülüyorlar. Kadýn meselesi çok önemli, mesela biz burada kadýnlara ulaþamýyoruz.
Oysa kadýnlardan çok büyük talep var. Ama yaklaþýk 250 bin kiþinin yaþadýðý bu eyalette sadece bir tek
kadýn din görevlisi var. Gelen din görevlilerinin eðitimli olan eþlerini de hizmette kullanmaya çalýþýyoruz.
Ancak bu iyi bir sistem deðil. Bunlarýn ücretlerini cami dernekleri veriyor. Her cami derneðinin de olgun
görüþte olduðunu söylemek zor. Açýkçasý dernek yönetimlerinden eski kuþaklarý uzaklaþtýrýp gençleri
getirmeye çalýþýyoruz. Demokratik bir yöntem deðil ama gençlerle daha iyi iþler yapýlýyor. Eski Kuþaklar
hâlâ Türkiye’den getirdikleri Ýslam’ý ve kültürü yaþamaya çalýþýyorlar, onlarý deðiþtiremiyoruz. Onlarýn
derneklerdeki etkinliklerini kýrarak sonuç almaya çalýþýyoruz. Buraya yollanan görevliler pratik olarak
en az 4-5 yýl taþrada çalýþmýþ olmalý. Kesinlikle 45 yaþýn üzerinde olmamalý, 30–40 yaþ arasý ideal.
Çünkü burada hizmet gerçekten aðýr. Yaþý ilerlemiþ olanlarýn sabrý da enerjisi de yetmiyor. Çok sayýda
Türk genci burada cezaevinde yatýyor. Ayda bir kere cezaevlerine gidiliyor. Oradaki gençler içler acýsý
bir halde. Hayatýnda býrakýn camiye gitmeyi, cami bile görmemiþ olanlar var, insanýn aklý almýyor.
Buradaki en önemli hizmetlerimizden biri de evlilikleri kurtarma operasyonlarý. Din görevlileri sýk sýk
ayrýlma kararý veren ailelere gidip arabuluculuk görevi üstleniyorlar. En azýndan imam kimliðiyle bir
aðýrlýk koyup orta yol arayýþýna giriyorlar. kadýn din görevlisi sayýsýnýn mutlaka arttýrýlmasý lazým. Çünkü
sorun aile yapýlarýnda bizim ailelere girmemiz gerekiyor Bunu da ancak kadýnlar yapabilir. Kadýnlar
düzenli olarak camilere gelemiyor. Çok fazla talep var kadýnlardan…
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Avrupa’da Ýslam

Din görevlilerine diðer milletlerden Müslümanlarla ayný ortamda, ayný ibadethanelerde bir dini hayatýn
mümkün olup olmadýðý yolunda sorular da sorduk. Diðer milletlerden Müslümanlarýn da zaman zaman
camilerine geldiklerini ama onlarla pek diyaloglarýnýn olmadýðýný söylediler. Bunun nedeni olarak dil
sorunu gösterildi. Görüþme gerçekleþtirilen din görevlilerinden hiç biri Almancayý bir Alman’a Ýslam’ý
anlatacak kadar konuþamadýðýný ifade etti. Farklý milletlerden Müslümanlarla birlikte bir dini hayata
teorik olarak muhalefet yok ancak bunun mümkün olmadýðý konusunda genel bir mutabakat var. Dil
engeline raðmen Hýristiyan din adamlarýyla sýnýrlý da olsa iliþkiler var. “Hiç hýristiyan din adamýyla
tanýþmadým, konuþmadým” diyen din görevlisine rastlamadýk. Bir din görevlisi Katolik din adamlarýyla
deðil ama Protestan din adamlarýyla daha iyi anlaþtýklarýný söyledi. Almancalarýnýn yetersizliði nedeniyle
iliþkilerin geliþemediðinden yakýndýlar. Din görevlileri Alman Hükümeti’nden herhangi bir baský
görmediklerini çok net bir þekilde ifade ettiler. Dikkat çektikleri bir diðer noktaysa 11 Eylül saldýrýlarýnýn
ardýnda Alman toplumunun Ýslam’a ve camilere karþý ilgisinin ve tanýma isteðinin artmýþ olmasý.
Türkiye’den din görevlisi göndermek yerine Almanya’da açýlacak eðitim kurumlarýyla din görevlisi
yetiþtirilmesi önerisine genel olarak sýcak bakýlýyor. Sadece bir din görevlisi din eðitiminin mutlaka
Ýstanbul’da alýnmasý gerektiði konusunda ýsrarcý oldu. Bunun yaný sýra Almanya’da teorik, Türkiye’deyse
pratik eðitimin yapýlmasý önerisi de geldi.

Din Görevlisi-1
Diðer milletlerden Müslümanlardan ara sýra camiye gelenler oluyor. Namaz kýlýyorlar ama pek iletiþim
olmuyor. Almanya’daki diðer Müslüman topluluklarla beraber bir dini hayat ileride olabilir, ama þu
aþamada zor. Buradaki diðer dinlere mensup kiþilerle iletiþim var, karþýlýklý ziyaretler oluyor. Ama bir
Almana Ýslamý anlatacak kadar Almanca konuþamýyorum. Almanlar gelirse cemaatten iyi Almanca
konuþan birini buluyorum, tercüman yardýmýyla bir þeyler anlatmaya çalýþýyorum. Burada din görevlisi
yetiþtirilebilir. Hem dilini bilen hem kültürünü bilen birileri olursa daha iyi olur. Almanlar sürekli ziyarete
geliyorlar, eðer buradan yetiþme olursa Almanlara Ýslam’ý anlatma noktasýnda daha yararlý olurlar.

Din Görevlisi-2
Bazen Araplar geliyor camilerle onlar da sahiplensinler gelsinler isterim. Burasý Müslümanlarýn yeri
aslýnda. Aslýnda olmasý gereken Almanya’daki diðer Müslüman topluluklarla beraber bir dini hayat
yaþanmasý ancak bunun için Diyanet Ýþleri Baþkaný Ali Bardakoðlu’nun da söylediði gibi, Müslümanlýðýmýzý
güncelleþtirmek gerekli. Türkiye’deki Ýslam anlayýþý geleneksel, bunu güncelleþtirmek lazým, yeni
Müslüman tipininin çýkmasý gerekiyor. Adetler dinle karýþmýþ durumda. Bunlarý ayýrmak lazým. Özellikle
kültür seviyesi düþük cemaatte din dýþý olan ama gelenekle içi içe geçmiþ bazý konularýn aþýlmasý lazým.
Buradaki Protestanlarla daha iyi anlaþýyoruz. Katoliklerle iyi iliþki kuramýyoruz. Onlar daha kapalý…
Protestanlar daha diyaloga açýk. Diðer bölgedeki arkadaþlarým da Protestanlarla daha iyi anlaþtýklarýný
söylüyorlar. Burada din görevlisi yetiþtirilmesine kesinlikle taraftarým. Dil sorunu kesinlikle aþýlýr. Biz
buraya gelirken kurs aldýk ama 6 ayda ne öðrenilebilir. Sadece günlük ihtiyaçlarýmýzý karþýlayacak kadar
konuþabiliyoruz. Bir Almaný Ýslam hakkýnda bilgilendirmek için 20 yýl burada da yaþansa yeterli olmayabilir.
Onun için burada doðmuþ büyümüþ insanlara ihtiyaç var. Ama burada okul açýlýrsa da Türkiye’den kesin
olarak desteklenmesi lazým.
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Din Görevlisi-3
Dil sorunu nedeniyle buradaki din adamlarýyla çok sýký iliþkilerimiz olmuyor. Geçen gün buranýn rahibiyle
bir karar aldýk, haftada bir ya da iki kez okula gidip çocuklarla ilgileneceðiz.
Bu zamana kadar din görevlilerinin Türkiye’den gelmesi gerekiyordu. Ama bundan sonra buranýn din
adamýný kendisinin yetiþtirmesi lazým. Burada yetiþirse buranýn kültünü iyi bilir.  Zaten mezheplerin
çýkýþý da böyle olmuþ. Bir de dil bakýmýndan büyük avantaj olur. Mesela ben bir Almana Ýslam’ý anlatacak
kadar konuþamýyorum…

Din Görevlisi-4
Bizim camiye Tunuslular geliyor Arapçam sayesinde diyalog kurmaya çalýþýyorum. Problem yaþamýyorum.
Bir Almana ancak tercüman aracýlýðýyla Ýslam’ý anlatabilirim. Sýk sýk Alman okullarýndan camilere
ziyarete geliyorlar. Onlara anlatýyoruz. Buralara gelen Almanlar çok etkileniyorlar. Diyalog eksikliði
olduðunu söylüyorlar. Bence Ýmam Hatipleri Türkiye’de kapatmak, ama buralarda açmak lazým. Biliyorum
çok zor ama olsun. Almanya’daki çocuklarýn Türkiye ile baðlarý tamamen kopmuþ durumda. Buralardan
çocuklarý alýp Türkiye’de Ýlahiyat Fakültelerinde eðitmek daha iyi bir formül gibi görünüyor. Burada
kurum açmak ve din görevlisi yetiþtirmek en az 20 yýl alýr.

Din Görevlisi-5
Baþka milletlerden Müslümanlar camilere geliyorlar ama pek fazla diyalog kuramýyoruz. Elbette
Müslümanlarýn bir çatý altýnda toplanmasý çok güzel olur. Son zamanlarda buradaki Hýristiyan din
adamlarýyla iliþkilerimiz daha da sýklaþmaya baþladý. Bizi birtakým yerlere davet ediyorlar, gidiyoruz.
Hatta geçen gün kiliseye çaðýrdýlar, orada Kuran okudum. Mealini anlattým. Tabii bunlarý hep tercüman
vasýtasýyla yaptým. Burada ilahiyat açýlmasý, buranýn kültürünü bilen insanlarýn din eðitimi vermesi çok
iyi olur.

Din Görevlisi-6
Burada farklý milletten Müslümanlarýn ortak dini hayat yaþamalarý çok zor, her þeyden önce dil problemi
var kimse kimseyi anlamýyor. Araplardan bize gelenler oluyor ama anlamadýklarýný söylüyorlar… Ýslam’ý
farklý algýlayýþ bence problem olmaz ama kültürel farklýlýk var. Örneðin Araplarda kandil yok, mevlit
yok. Zor gibi görünüyor…
Þu andaki cemaatin çoðunluðu 1. ve 2. nesil. Bunlar hâlâ Türkiye’den getirdikleri adetleri devam
ettiriyorlar. Dolayýsýyla onlarla iletiþim kuramaz bunlar… Yeni nesil farklý kültür, onlara hitap edebilirler.
Türkiye’den buraya din görevlisi getirmek geçici bir çözüm. Ýleride okullar açýlýrsa burada yetiþmiþ
çocuklar din görevlisi olur, iyi de olur. Yeni nesil çok farklý þu anda… Yeni nesile hitap etmek için burada
yetiþmiþ din görevlileri çok iyi bir çözüm olur.

Din Görevlisi-7
Benim Türkiye’de görev yaptýðým cami þu an vekâletle yönetiliyor. Tabii biz gelince oralar boþ kalýyor.
Ama þöyle de bir gerçek var ki; din eðitimi Ýstanbul’da verilir. Ýstanbul’da mezar taþlarý bile ilim dolu.
Ýyi din adamý Türkiye’de yetiþtirilir. Burada iyi bir din adamý yetiþtirileceðine inanmýyorum. Buradan
götürülüp eðitilmesi de çözüm olmaz. Bir kere hiç unutmuyorum bir Alman belediye baþkaný iftar sonrasý
þekli olarak abdest alýp bizle namaz kýldý. Son zamanlarda onlar bizi tanýmaya anlamaya çok istekliler.
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DÝTÝB Yöneticisi-1 
Almanya hükümeti bu ülkede Müslüman toplum için bir muhatap arayýþý içinde. Bunun için durmadan
toplantý yapýyor, çözüm bulmaya çalýþýyorlar. Þimdi burada bir Ýlahiyat Bölümü açýlmasý için çalýþmalar
yürütülüyor. Ancak müfredatý belirlemek için iki yýl harcandý. Aslýnda ne yapacaklarýný pek bilmiyorlar.
Þu anda Alman hükümetiyle DÝTÝB olarak iyi iliþkilere sahibiz. Müslümanlarla ilgili bir düzenleme
yapacaklarý zaman bize danýþýyorlar. Bizi þu anda resmi olarak olmasa da bir muhatap olarak görüyorlar.
Doðrusu biz de buradaki Müslümanlarýn temsilcisi olalým diye gitmiyoruz. Onlarýn bize gelmesini
bekliyoruz. Çok istekli görünmek istemiyoruz. Bizi temsilci olarak tanýsalar o zaman projelerimizle
gideriz. Þu anda Kuzey Ren Vestfalya’da pratik sorun olarak okullarda Türkçe ve din eðitimi verecek
öðretmen sorunu var. Bu konuda onlar kafalarýna göre, bize sormadan geçmiþte bazý öðretmenler almýþlar
burada yaþayan insanlardan, ancak toplum bu insanlarý onaylamamýþ, þimdi bu konuyla ilgili olarak
birlikte bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz.
Aslýnda tüm bu sorunlarý çözmek için iki taraf da geç kalmýþ durumda. Örneðin bazý cemaat gruplarýna
okullarda din dersi verme yetkilerini vermiþler, ama þimdi bunu geri almanýn yollarýný arýyorlar. Buradaki
diðer Müslüman topluluklarla beraber bir dini hayat pek mümkün deðil. Çünkü buradaki her ülke vatandaþý
kendi ülkesinin “Milli Ýslam”ýný yaþýyor. Bir araya gelip ortak bir anlayýþ geliþtirmek mümkün deðil.
Þunu da söylemek gerekli, aslýnda Müslüman topluluk olarak en iyi görüntüyü yine Türkler veriyor
burada.

DÝTÝB Yöneticisi-2
Türk olmayan Müslüman topluluklarý da camilere geliyor. Ramazan ayýnda iftara gelirler. Bütün
Müslümanlarýn bir araya gelip beraber bir dini hayatý zor görüyorum. Herkesin kültürü farklý, dili farklý;
bunlarýn ayný camide ibadet yapmasý zor. Çok büyük farklýlýk var. Þu anda Türkiye’den din görevlisi
geliyor, bunda bir sýkýntý yok ama bu durum deðiþebilir. Bunun tedbirlerini almak lazým. Burada ÝHL
gibi bir okul açýlamaz ama üniversiteler bünyesinde Ýlahiyat açýlabilir. Ya da buradan çocuklarý Türkiye’ye
götürüp ilahiyatlarda okutabiliriz. Bu daha makul gibi görünüyor. Türkiye’de özel bir programla hem
Almanca hem Türkçe müfredat uygulanabilir. Berlin eyaletinde Türkiye’den gelen öðretmenler Türkçe
dersi veriyor. Bunun dýþýnda buradaki din dersi verme hakkýný Ýslam Federasyonu yani Milli Görüþ aldý.
Milli Eðitim öðretmenleriyle iliþki içindeyiz ancak Ýslam Federasyonu ne öðretir bilmiyoruz. DÝTÝB de
din dersi verme hakkýný elde edebilirdi. Ancak müracaat etmemiþ þu anda etse belki bu hakký alabilir.
Doðrusu Alman hükümeti bu hakký Ýslam Federasyonu’na verdiðine piþman. DÝTÝB buranýn en büyük
kuruluþu, belki gelecekte temsil hakkýný da elde edebilir. Alman yetkililerle bir problem yaþamýyoruz.
Onlarýn da kendilerine göre kontrol mekanizmasý var ama bu rutin iþlemler içinde para konularý konusunda
hassalar. Yine de bir baský hissetmiyoruz… Hýristiyan din adamlarýyla süper olarak tanýmlanmasa da
iliþkilerimiz var. 11 Eylül’den sonra abartýsýz günde 100 Alman geliyor buralara. Okullardan geliyorlar,
öðretmenleri öðrencileri getiriyor. Bilgilenmek istiyorlar. Ýslam’a ve camilere karþý çok büyük ilgi var.

DÝTÝB Yöneticisi-3
Burada din görevlisi yetiþtirmek ilk bakýþta iyi bir fikir gibi gelebilir: dil sorunu olmaz, kültürü bilir
ama bence bu görüþün de eksiklikleri var. Bir din görevlisinin mutlaka Türkiye’deki Ýslami yaþantýyý,
oradaki pratiði görmesi gerekli. Þu çözüm akla daha uygun geliyor: Burada teorik bilgi alýnýr Türkiye’deyse
pratik yapýlýr. Mutlaka iki tarafý da görmek þart. Dinin ve kültürün özü Türkiye’de, mutlaka o havayý
da koklamalarý gerekli. Din bir üst þemsiye. Ancak her ulus kendi örf ve kültürlerini öne çýkarýyor, ona
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örtüþmesi çok mümkün deðil. Bizi onlara benzetmenin de alemi yok. Hizmetlerimizde Alman hükümetinin
bir müdahalesini görmüyoruz. Yerel yöneticilerle, kiliselerle aramýz çok iyi.

Cemaat Örgütlenmeleri ve DÝTÝB

Almanya’da DÝTÝB dýþýndaki örgütlenmelere karþý din görevlilerinin sert tavýrlar almadýðýný gözlemledik.
Bir dönemler gergin olan iliþkiler yerini yumuþama sürecine býrakmýþ. Bu konuda ortak kaný tutum
deðiþtiren tarafýn cemaatler olduðu yönünde. “Biz hep ayný kaldýk onlar yumuþadýlar” yaklaþýmý hakim.
Diyanet’in (DÝTÝB) bir üst kurum, þemsiye olduðu yolunda genel bir kanaat var.  DÝTÝB yöneticileri
kurumlarýna olan sýcak yaklaþýmýn sadece cemaatlerle sýnýrlý olmadýðýný Alman hükümetinin de DÝTÝB’e
karþý eski mesafeli çizgisini terk ettiðini belirttiler. Onlara göre bunun nedeni 11 Eylül saldýrýlarý. 11
Eylül’ün ardýndan cemaatlere karþý Alman hükümetinin ciddi olarak mesafeli durduðu hatta daha önce
(Berlin’de) Milli Görüþ’e verilen din dersi verme hakký dolayýsýyla piþmanlýk içinde oldukalrý iki farklý
DÝTÝB yöneticisi tarafýndan dile getirildi. Bir DÝTÝB yöneticisiyse cemaatlerdeki yumuþamanýn AKP
iktidarý nedeniyle olduðunu ifade etti. 

Din Görevlisi-1
Herkesle iyi diyaloðumuz var. Onlarýn farklý amaçlarý olabilir ama herkes kendi çapýnda hizmet vermeye
çalýþýyor. Bence bu hizmet devletin kontrolünde olmalý.

Din Görevlisi-2
DÝTÝB gruplar üstüdür. Bu cemaatlerden bize de gelenler de var. Onlarla iliþkilerimizde problem yok.
Ancak bazýlarýnýn zararlý olduðunu düþünüyorum. Bunlar dýþýndakilerle iyi iliþkiler kurmak lazým.
Almanlarýn bir kýsmý Müslümanlarý potansiyel terörist olarak görüyor. Buna dikkat etmek lazým, aþýrý
olmamak lazým.

Din Görevlisi-6
Diðer cemaatlerle pek sýký iliþkimiz yok ama bazen mevlitlere karþýlýklý gidiliyor. Eskiden hiç iletiþim
yokmuþ. Þimdi biraz gelip gidilmeye baþlandý. Bence bunu artýk aþmak lazým. DÝTÝB hiçbir zaman
gerilim politikasý izlemedi. Biz herkesi kuþatmaya çalýþýyoruz. Onlar her aklýna geleni söylerler ama biz
yapamayýz

Din Görevlisi-7
Eskiden cemaatlerle gidip gelme pek olmuyordu. Son zamanlarda onlardan ciddi bir gelme var. Yani
onlarýn devlete yakýnlaþmalarý söz konusu. Her geçen gün daha yumuþadýðýný görüyorum. Bunlarla bir
gerilim olmamalý. Eskiden onlar bize çok saldýrdý. Ortalýðý gerdiler. Biz hep ortamý yumuþatmaya çalýþtýk.
Bizi durmadan kötülediler. “Sakalsýz imamýn arkasýnda namaz kýlýnmaz” falan dediler ama artýk bunlardan
vazgeçtiler.

DÝTÝB Yöneticisi-1
Türkiye’nin buraya geç geldiði doðru, ancak þu anda buradaki derneklerin yüzde 90’ý DÝTÝB’e baðlý.
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Bahsedilen cemaatlerden kaçanlar bize gelmeye baþladý. Para toplama ve çýkar iliþkileri içine girmeleri
vatandaþlarý cemaatlerden soðuttu.

DÝTÝB Yöneticisi-2
Buradaki diðer Müslüman cemaatlerinin de camileri var. Pek iliþkilerimiz yok onlarla aslýnda. Türkiye’de
AKP’nin iktidara gelmesiyle bunlarýn da devlete karþý tutumlarý yumuþuyor. Eskisi gibi deðiller. Bizimle
iliþki kurma konusunda daha sýcaklar. En azýndan “Merhaba deniliyor artýk.  1985’lerde kanlý býçaklý
olmasa da ona yakýndý, bize camilerin önünden geçerken laf falan atarlardý þimdi o durum kalmadý. Bu
gerginlik hiç bizden kaynaklanmadý, hep onlardan kaynaklandý.

DÝTÝB Yöneticisi-3
Cemaat yapýlanmalarý ve DÝTÝB birbirlerini alternatif yapýlanmalar olarak gördüðü için eskiden arada
gerilim vardý. 11 Eylül’den sonra cemaatlere olan ilgi azaldý. DÝTÝB de hizmetlerini daha da iyileþtirince
cemaatler iyice marjinalleþti. Bu arada kurumlar arasýndaki gerilim de azaldý. Þu anda herkes bir þeyler
yapmaya çalýþýyor. Bence zamanla herkes birbirine daha da alýþacak. Artýk vatandaþýn da gözü açýldý.
Kim para için, kim politika için kim de hizmet için çalýþýyor, vatandaþ anladý. Tabii tek anlayan vatandaþ
olmadý. Alman hükümeti de anladý. Bize daha bir sýcak bakýyorlar. Alman hükümeti bizim bir art niyet
taþýmadýðýmýza ikna olmuþ durumda.

Aleviliðe Bakýþ

Almanya’daki din görevlilerinde Alevilik inancýný sorgulayan bir bakýþ açýsýnýn varlýðýna tanýk olduk.
Genel yaklaþým Aleviliðin Ýslam içinde olduðu ancak yanlýþ anlaþýldýðý þeklindeydi. Alevilerin “yanlýþ”
yolda olduklarý genel kanýydý. DÝTÝB’in Alevilere de hizmet vermesi gerektiði belirtili ancak bunun da
onlara doðru Ýslam’ý anlatmak þeklinde olabileceði belirtildi.

Din Görevlisi-1
Alevilik, Ýslam dýþýnda bir þey deðil Alevilik bir kültürdür. Ali’yi sevenlerin oluþturduðu bir kültürdür.
Ýslam birlik dinidir. Alevilik bir din gibi algýlanýyor ki bu tehlikelidir. Ali namazýný kýlýyordu. Aleviler
de gelsinler bu camilere namazlarýný kýlsýnlar. Onlara yönelik bir hizmetin Diyanet tarafýndan verilmesi
bana sýcak gelmiyor.

Din Görevlisi-2
Alevilik Ali taraftarý anlamýna geliyor ancak þimdiki Alevileri pek bununla baðdaþtýramýyorum. Aslýnda
onlar da parça parça mesela Ehli Beyt vakfý Sünniliðe daha yakýn. Ýzzettin Doðan’lar ortada. Bunlarýn
dýþýnda Pir Sultan Derneði grubu var, bunlarý Ýslamla baðdaþýr görmüyorum. Onlar Ali’yi ilahlaþtýrýyorlar,
Nusayriliðe daha yakýnlar. Diyanet Alevilere de hizmet verilebilir ancak Aleviliðin tanýmýnýn ortaya
konulmasý lazým. Bunlara Aleviler toplanýp kendileri karar vermeli. Alevilik aslýnda Ýslam’ýn alt
gruplarýndan biri. Bazý yanlýþlýklar olabilir ama bunlarýn “Ýslam içinde miyiz? Ýslam dýþýnda mýyýz?”
konusuna karar vermeleri lazým. Ama ben onlarý Ýslam içinde görüyorum…

Din Görevlisi-3
Bence Alevilik Ali’yi sevmektir. Bu anlamda ben de Aleviyim. Aleviler hangi durumda olursa olsun
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Ali’yi sevdikçe onlar Müslümandýrlar. Alevi-Sünni sonradan yapýlan bir ayrýmdýr. Bütün evliyalarýn en
büyüðü Ali’di aslýnda... Bazý yanlýþlýklarý ortadan kaldýrmak için DÝTÝB Alevilerle de ilgilenmeli.

Din Görevlisi-4
Alevilik bir alt kültürdür. Mezhep deðildir. Ýslamýn içindedir. Avrupa’da en çok kucak açýlmasý gereken
bence onlar. Geçenlerde bir Alevinin cenaze namazýný kýldýk. Baba  iþadamýydý, caminin inþaatýna iki
kamyon dolusu kum getirdi. Mutlaka onlarla iletiþime geçmek lazým.

Din Görevlisi-6
 Alevi Ali’yi sevenler anlamýna gelir. Biz de seviyoruz ama onlar farklý seviyor. Peygamberlik hakkýnýn
Ali’nin olduðunu söylemek Ýslam’a aykýrýdýr. Bu yaklaþým aramýzdaki farký ortaya koyuyor. Biz Sünni
bir kurumuz demiyoruz. Herkese hizmet vermeye hazýrýz, ama Ýslam adýna olmak þartýyla…

DÝTÝB Yöneticisi-1
Alevilik Ali’yi sevmektir. Ýslamýn içindedir. Alevilerden bize bir talep gelmedi, onlarýn kendi kurumlarý
var. Bize ihtiyaçlarý yok. Kendi inançlarýný, kültürlerini devam ettirmek adýna Diyanet onlara da hizmet
verebilir.

DÝTÝB Yöneticisi-3
Aleviliðin tarihsel kökenine inildiði zaman bu inancýn temelinde dini deðil siyasi bir yaklaþýmýn olduðu
ortaya çýkýyor. Yani Alevilik siyasi bir tercihin ardýndan geliþmiþ bir olgu. Þimdi asýrlar öncesindeki
siyasi mücadelede taraf olmanýn bugün bana bize ne faydasý var? Bence karþýlýklý olarak birbirimize
haksýzlýk yapýyoruz. 15 yüzyýl önceki siyasi kutuplaþma bugün ne fayda saðlar. Alevilerin her þeyden
önce bir araya gelip; “Alevilik mezhep mi? Tarikat mý? Ýslamýn içinde mi? Dýþýnda mý?” buna karar
vermeleri lazým. Alevilerin her þeyden önce kendilerini tanýmlamalarý gerekiyor, ondan sonra Diyanet’te
çözüm aranabilir.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Üst Düzey Yöneticileri

Araþtýrmamýz kapsamýnda Diyanet’in Ankara’da Eskiþehir Yolu üzerindeki merkez binasýnda kurumun
yedi üst düzey yöneticisiyle, her biriyle ayrý ayrý, en az birer saatlik görüþmeler yaptýk. Bunlar Diyanet
Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu, Baþkan Yardýmcýsý Prof. Muhammet Þevki Aydýn, Baþkan Yardýmcýsý
Doç. Mehmet Görmez, Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkaný Dr. Muzaffer Þahin, APK Daire Baþkaný
Hasan Demirað, Teftiþ Kurulu Baþkaný Mahmut Sevgili ve Dýþ Ýliþkiler Daire Baþkaný Dr. Ali Dere.
Bunlardan Prof. Aydýn, Doç. Görmez ve Dr. Dere kurumda Prof. Bardakoðlu’nun baþkan olarak
atanmasýndan sonra görev almýþlar, diðerleri yýllardýr Diyanet’in çeþitli birimlerinde görev almýþ kiþiler.
Yedi üst düzey görevliyle görüþmelerin ardýndan Diyanet’te “eski/yeni”, “alaylý/mektepli” farkýnýn ne
derece gerçek ve önemli olduðunu bir kez daha görmüþ olduk. Eskiler, var olana sýký sýkýya sarýlýp bunun
üzerinde birtakým iyileþtirmelere gitmeyi savunurken, yeniler daha atak ve “yenilikçi”ler, kurumun 80
yýlýna hayli eleþtirel bakýyorlar. Ancak arada bir gerilim veya zýtlaþmanýn olduðu söylenemez.
En azýndan tüm üst düzey yönetim, var olandan daha ileriye gidilebileceði, þartlarýn bunu dayattýðý ve
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ayný zamanda mümkün kýldýðý; bunun da esas olarak kurum mensuplarýnýn kalitesinin yükseltilmesiyle
mümkün olduðu noktasýnda tam bir mutabakat içinde. Herkes din görevlilerinin yer yer cemaatlerinin
gerisinde kaldýklarý düþünüyor ve bunu büyük ölçüde ekonomik durumlarýnýn kötülüðüne ve Ýmam Hatip
Liseleri ile Ýlahiyat Fakültelerindeki kalite düþüþüne baðlýyor.
Bu açýdan “her iþin baþý eðitim” þiarýnýn tüm Diyanet üst yönetimi tarafýndan benimsenmiþ olduðu
görülüyor. Eðitim bu kadar öne çýkýnca/çýkarýlýnca, üniversite kökenli yeni yöneticilerin meþruiyeti de
artýyor ve böylece muhtemel çekiþmelerin de önü alýnmýþ oluyor.
Kuþkusuz görüþtüðümüz yedi üst düzey yöneticiden hiçbirinin Alevilerin Diyanet’te temsiline sarý ýþýk
bile yakmamasý, bu tabu konunun eski/yeni, gelenekçi/yenilikçi ayrýmýný ortadan kaldýrdýðýný da gözler
önüne seriyor.

Diyanet’e Bakýþ

Yönetici-5
Diyanet’in din hizmetlerini götürmede nötr bir konumu vardýr. Ne var ki her þeyi, herkesi kucaklayan
ve üstten bir söylem aktaran bir kuruluþ olarak bazen detayda fazla bir þey yapamama gibi bir handikap
da ortaya çýkabiliyor. Yani o üst söylemde durmak ve herkesi kuþatmak isterken detaydaki hizmetleri
planlamada bazen zorluklar olabiliyor. Dolayýsýyla o bütünü kucaklamaya yönelik ve biraz da bürokratik
bir çerçevede tutma gibi bir pozisyonu var. Bu nedenle hizmet alt birimlerinin yeniden ele alýnarak
yapýlandýrýlmasý gerekir. Hedef, sadece dini düþünce hakkýnda fikir söyleyen ve dini mekânlarý yöneten
bir kurum olmaktan çýkýp o alanda görev yapan diðer kurumlarla iþbirliði içinde toplumsal olaný daha
iyi yakalamak olmalýdýr. Dolayýsýyla yeni açýlýmlara ihtiyaç vardýr.

Yönetici-1
Diyanet ülkemizdeki dini bütünlüðün, milli birliðin pekiþmesi açýsýndan olmazsa olmaz kurumlardan
biridir. Nitekim bu öneminden ve özelliðinden dolayýdýr ki cumhuriyetin ilanýndan üç ay sonra Atatürk
ve o arkadaþlarýnýn ilk test ettiði kurumlarýn baþýnda Diyanet geliyor. Genelkurmay Baþkanlýðý ile
Diyanet’in kuruluþu ayný günlere rast geliyor...

Yönetici-7
Diyanet sadece cumhuriyete özgü deðildir. Cumhuriyet Osmanlý’daki sistemi revize etti. Tek farkla,
vakýflarý ayýrdý, Diyanet’e daha sýnýrlý bir alan verdi. Diyanet’e laiklik ve cumhuriyetin temel ilkeleriyle
de uyum göstererek, iman, ibadet ve ahlak alanlarýnda topluma olumlu mesaj verme, birlik ve bütünlüðü
saðlama görevi verildi. Diyanet’in seksen yýllýk tarihi içerisinde öne çýkardýðý görevler deðiþti. Zaman
oldu toplumu din konularda aydýnlatma, zaman oldu birlik ve bütünlüðü saðlama, zaman oldu hurafelere
karþý mücadele öne çýktý. Diyanet de o günkü þartlarýn kendisinden beklediði görevleri yerine getirdi.
Ancak halkýmýzýn gözünde bunular Diyanet mensuplarýnýn kendiliklerinden ulaþtýklarý ve çabasýný verdikleri
hizmet veya faaliyetler deðil de birilerinin empoze ettiði iþler gibi algýladý. Bu nedenle Diyanet’in imajýnda
sarsýlmalar oldu. Diyanet, hurafeyle, yanlýþ dini inanýþla mücadele ederken ister istemez alt dini gruplarý
da karþýsýna almak zorunda kaldý.

Yönetici-6
Diyanet’in iki tane örnek olunan hedefi var. Birisi bizzat Anayasa metinleri tarafýndan konulan, diðeri

206



207

de yaptýðý iþ icabý dinin önüne koyduðu görev. Ýç yönetmeliklere göre biri dine muhalefet ederse görevden
atýlabiliyor. Peki, toplumu din konusunda aydýnlatmak ne derece yapabiliyor? Sadece camii kürsüsündeki
vaazlarla toplum din konusunda aydýnlanýr mý? Yalnýz þu yayýnlarla bir toplum din konusunda aydýnlanýr
mý? Ýkincisi olarak, o dine uygun hareket edebilmesi için, sürekli bilimsel çalýþmalar temelinde dinin
hayatla birlikte nasýl yürüyeceðini tespit etmesi gerekiyordu. O konuda da týkanmalar vardý. Yani her
ikisine de uygun hareket etmediði, edemediði, etme potansiyeline sahip olmadýðýný düþünüyorum.

Yönetici-2
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve din bu milletin harcý durumundadýr. Birliði beraberliði saðlayan, insanlarýn
örfünü, âdetini, geleneðini, kültürünü yaþatan yegâne kurumdur Diyanet. Görevlilerimizin eksiði, gediði,
noksaný, bilgi eksikliði, gayret eksikliði olanlar olabilir ama büyük çoðunlukla özveriyle çalýþan bir
teþkilat mensubuyuz, görevlilerimizin gecesi gündüzü yok, cumartesi pazarý yok, bayram tatilleri yok.

Yönetici-4
Cumhuriyetin kurulduðu dönemde böyle bir kurumun olmasý son derece isabetli, onu hiç tartýþmýyorum.
Eðer öyle bir adým atýlmasaydý daha farklý sorunlar yaþardýk, tam bir curcuna ve hakikaten de toplumsal
yapýmýzý sarsýcý olaylar olurdu, tabii bugün geldiðimiz nokta daha farklý.

Finansman, Din Görevlisi Maaþlarý ve Özlük Haklarý

Yönetici-1
En acil yapýlmasý gereken önce Diyanet’in teþkilat yasasýný çýkarýlmasý ve çalýþanlarýn haklarýnýn
iyileþtirilmesi. Devlet kurumlarý içerisinde kendi eþit unvanlara göre düþündüðümüz zaman, en düþük
ücreti alan Diyanet mensuplarýdýr. Bu ister istemez bir burukluk veriyor.

Yönetici-7
Camideki din hizmetlerinin mali kaynaklarý eskinden vakýflarla saðlanýyordu. Her büyük caminin kendini
ayakta tutacak, tamirini, din hizmetlerini yapacak mali gelirleri vardý. Bu zamanla suiistimal edilince
devlet tarafýndan el konuldu. Þu anda yetmiþ bin camii için bu çok zor tabii. Fantezi bir düþünce. Yani
gönlüm ister ki mesela bir cami yapýlýrken onu ayakta tutacak mali kaynaklar da olsun, ama cemaatin
ulufe vermesinden baðýmsýz olmalý; bunda ýsrarlýyým. Yani imamý cemaatle uðraþmak zorunda býrakmayan
bir sitem olmalý; cemaat karar vermemeli.

Yönetici-3
Ýnsan, her konuda, hangi iþi yaparsa yapsýn ekonomik imkânlara sahip olmasý lazým. Biri ekonomik
sýkýntý çekiyorsa okumasý da okuma olmaz, hizmeti de hizmet olmaz. Örneðin din hizmeti veriyorsa
bütünüyle kendisini ona adapte edemez. Bir defa ekonomik sýkýntýlarýn giderilmesi lazým, hangi alanda
olursa olsun. Belki bu bizim din hizmeti alanýnda daha da önemlidir. Çünkü burada hizmet din sunumudur.

Yönetici-6
Cumhuriyet’in baþýnda bizzat Atatürk’ün de zaman zaman düþündüðü vakýflarla Diyanet’in yeniden
birleþtirilmesi akla gelebilir, yani çok çeþitli alternatifler deðerlendirilebilir. Ama bunun maddi durumun,
maddi imkânlarýn düzeltilmesinde, hem de yarý özerk bir kuruluþ olmasýnda ne derece katkýsý olacak,
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bütün ana hatlarýyla bilmiyorum. Ancak Vakýflar Genel Müdürlüðü’ndeki arkadaþlarla konuþtuðumuzda,
vakýflarýn baðýmsýz olmalarý durumunda 3-4 Diyanet’i besleyebilecek imkânlara sahip olduklarýný
öðreniyoruz. Elbet te bizim o potansiyel i  harekete geçirmemiz mümkün deði l .

Toplum-Din Görevlisi Ýliþkileri

Yönetici-6
Öncelikle din görevlilerinin kendi ülkesinde, kendi toplumunda özgüven içerisinde, bu hizmeti onur
duyarak yapmalarýný saðlamanýn yollarýný aramamýz lazým. Þu anda inanýn en çok çaba sarf ettiðimiz
konu budur. Çünkü imamlarýn yüzde 90’ý terk edilmiþlik psikolojisi yaþýyor. Cemaat karþýsýnda özgüvensiz.
Bir, bilgi yetersizliði var; iki, kendisi için iþleyen toplumsal konumun aksaklýklarý, yanlýþlýklarý var; üç,
bu iki araya sýkýþmýþlýktan kaynaklanan bir eziklik var. Siz iki arada sýkýþmýþ bir insaný eðer böyle
itelerseniz, onlar da birbirlerine kenetlenecekler ve kendisilere de bir isim bulacaktýr. Ama o dayanýþma
dahi içten bir dayanýþma deðil maalesef, keþke içten bir dayanýþma olsa da o dayanýþma onlara bir ruh
verse, güven duygusu kazandýrsa, o da deðil...

Yönetici-3
Bizim toplumumuzun din görevlisine, yani imamdýr, müezzindir, din hizmeti sunan elemana hakikaten
bakýþý çok müspettir, saygýndýr. Ama bize toplumdan, insanlardan gelen dilekçelere, yazýlara, sorulara
bakýnca toplumla din görevlisi arasýndaki sýcak iliþkinin zamanla açýldýðýný, aradaki mesafenin büyüdüðünü
görüyoruz. Bunun sebebi de görevlimizin din hizmetinde yetersiz olmasý. Birtakým þikâyetlerden, soruyu
soran kiþinin bizim görevliden o konuda daha ileride olduðu anlaþýlýyor. Bu önemli bir eksiklik, çünkü
bu hizmet baþka bir hizmete benzemiyor, din hizmeti verenlerin çok mükemmel yetiþmesi lazým. Evet,
toplum, çoðu yerde bizim görevlimizin, bunu açýkça söylüyorum, çok üstünde. Bu da camiyle, din
görevlisiyle toplum arasýnda birtakým sýkýntýlara yol açýyor. Benim hocam “bir köyün imamý, o köyün
imanýdýr” derdi; o noktada deðil kýsaca. Bunu genelleme olarak söylemiyorum, ama böyle bir sýkýntý
var.

Yönetici-4
Bence din adamýnýn bugünkü imajý çok da iyi bir noktada deðil. Din görevlimizin yapýp ettikleri, duruþu,
toplumsal konumu bunda etkili. Bir defa maddi imkânlarý iyi olmayan bir insan dik duramýyor, kendine
güveni yok, kendini besleyemiyor. Kitap al oku desem, nasýl kitap alýp okuyacak. Dolayýsýyla bir defa
vatandaþýn karþýsýnda ezik, bu eziklik onun dini temsil etme derecesini düþürüyor. Ondan sonra kültürel
düzeyini geliþtiremiyor. Cemaatte üniversite mezunlarý iyice artýyor. Ýmamýn okumadýklarýný okumuþ bir
cemaat söz konusu.

Yönetici-2
Teþkilat mensuplarýný ayrý ayrý düþündüðümüzde toplumun onlarý lider olarak görme þanslarý yok. Camii
görevlisi normal bir camii görevlisidir. Memur gibi görüyorlar ama diðer memurlardan da biraz farklý
görüyorlar. Niçin farklý görüyorlar? Çünkü söz konusu olan bir din teþkilatý. Ama þunu gördüm; camiye
gelsin gelmesin, oruç tutsun veya tutmasýn Müslümaným diyen herkes din adamýna saygý gösteriyor, buna
karþýlýk din adamýndan biraz daha olumlu tavýr bekliyor.



Yönetici-1
Bir kere imamýn mesaisi yok, gecesi, gündüzü, bayramý seyraný yok; herkes bayram yapar, tatil yapar
ama imam görevdedir. Çok fonksiyonlu, çok yönlü olan bir unvandýr imamlýk mesleði. Ýmamdan imama
deðiþir, tabii bazý imamlar kendini çok iyi yetiþtirmiþtir, güven vermiþtir, çoðunluk da öyledir. Dolayýsýyla
görev yaptýðý mahallenin, görev yaptýðý köyün her þeyidir imam. Bazý imamlar da o anlamda boþu
doldurmaktan acizdir, o eðitimle alakalý bir konudur.

Kalite Sorunu

Yönetici-5
Diyanet içinde, bilgi üreten ve yön veren elit bir birimin, kadro demiyorum, elit düþünebilen, elit
üretebilen bir birimin olmasý lazým. Tabii bu kiþileri Diyanet’in dýþýndan deðil içinden bulmanýz gerekiyor.
Evraktý, rutin iþlerdi, bunlarýn dýþýnda kalarak kurumun çalýþmalarýna yön verebilecek, gözlem yapabilecek
bir birim. Onlarýn geliþtirdiði perspektiflerin kabulünde bir problem olacaðýný zannetmiyorum. Burada
amaç, ortaya çýkacak kalitenin sürekli olarak, Diyanet’i ve Diyanet’in bütün kademesini temsil etmesi
olmalýdýr. Þu anda kurumda farklý yeterliliklerde ve yetenekte kiþiler var, bunlarýn önünü açmalýyýz. Yani
kurumun sýfýrlanmasý deðil de, yeteneklere göre görev verilmesi ve yeterli olmayanlara da belli bir görev
ve söylem çerçevesi çizilmesi. Kýsacasý Diyanet kabuðunu kýrmalýdýr.

Yönetici-7
Eðitim iþini çok önemsiyoruz. Yetmiþ bin personel büyük bir üniversite demektir. Eskiden hizmet içi
eðitimin cazibesi yoktu, insanlar katýlmamak için deðiþik bahaneler uyduruyordu. Bunu deðiþtirmeye
çalýþýyoruz. Ýmamlarýmýzý kademelendirerek eðitimden geçireceðiz. Ýlahiyat ve eðitim fakülteleriyle
temaslarýmýzdan epey mesafe aldýk. Ne yapýp edip eðitim merkezlerimizi bir açýk üniversite haline
getirmemiz ve imamlarýmýza mevcut bilgilerimizin ve hizmet anlayýþlarýnýn eskidiðini göstermemiz lazým.
Bunu yapacaðýz da tabii ki onda bir cevher varsa alýr. Hâlâ eski usulle devam edenler de olabilir.

Yönetici-1
Kalite bütün devlet kurumlarýnýn sorunudur, sadece bize has deðil. Diyanet elemanlarýný nereden alýyor?
Ýmam Hatip Liseleri veya Ýlahiyat Fakülteleri’nden. Oradaki eðitimin kalitesi neyse bize öyle yansýr. Bize
onlardan seçerek alýyoruz bir de, her elemaný da almýyoruz. Ayrýca Hizmet Ýçi Eðitim Merkezlerimizde
elemanlarýmýzý yoðun eðitimlerden geçiriyoruz. Toplam Kalite Yönetimi’ni müzakere ediyoruz, Diyanet’te
uygulayalým mý, uygulamayalým mý, uygulayacaksak nasýl uygulayabiliriz; þu anda bu konu gündemimizde.

Yönetici-2
Din görevlilerimizin bilgi eksiklikleri de zamanla giderilecektir. Kaldý ki baþkanlýðýmýz her yýl imkânlarý
içinde, eðitim merkezlerimizde hizmet içi eðitim kurslarý düzenliyor. Her yýl müftülerimiz, görevlilerini
topluyor belli sürelerde eðitime tabii tutuyor. Her ay düzenli olarak ayrý toplantýlar yapýlýyor. Yine
müftülerimiz orada görevlilerinin eksiðini, gediðini düzeltmek için konuþmalar yapýyorlar; bu da eðitimin
bir parçasýdýr. Hutbeler, vaazlar konusunda görevlilerin daha ileri gitmesi, daha düzgün cümleler sarf
etmeleri, toplumu aydýnlatmalarý konusunda gayretler görülüyor. Bu fevkalâde deðildir ama bir gayrettir,
bir mesafe alýyorsunuz.
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Yönetici-4
Þu anda Diyanet hantaldýr. Aslýnda obezdir Diyanet ve bu yapýnýn daha dinamik, atak bir hale gelmesi
için biraz kilo vermesi lazým. Bu kilo verme hakikaten çaðdaþ yönetim anlayýþýyla yeniden yapýlandýrýlmasý
gerekiyor. Diyanet bugün artýk dünkü sorunlarla cebelleþen, onlara çözüm üreten bir kurum deðil. Dün
hiç aklýnýn köþesinden geçmeyen sorunlarla bugün yüz yüze. Onlara çözüm üretmek zorunda. Bunlar
büyük ölçüde küreselleþmenin getirdiði sorunlar, yani artýk kabuðuna kapanýp kalacak bir ülkenin kurumu
deðil, dünyayla kucaklaþmýþ, bütünleþmiþ, entegre olmuþ bir ülkenin kurumu ve bizzat kurumun kendisi
tüm dünyaya açýk. Amerika’dan ta Japonya’ya kadar hizmet alanýmýz geniþlemiþ durumda. Þu anda sadece
Türkiye’yle uðraþmýyoruz, Amerika’da, Japonya’da vatandaþlarýmýz var, onlarýn her birisinin dini
sorunlarý, ihtiyaçlarý var ve biz bunlarý karþýlamakla yükümlüyüz. Biz yýllardýr bu hizmeti karþýlýyoruz
ama hâlâ profesyonelce bu iþi yaptýðýmýzý söyleyemeyiz.

Yönetici-3
Dinin temel naslarýndan hareketlerle yeni yorumlarla ortaya çýkmamýz gerekiyor. Ama burada çalýþanlar
açýsýndan bir kalite meselesi söz konusu. Zihniyetten kaynaklanan bir sorun yok. Zaten yasalara baktýðýmýz
zaman da mevzuatýmýz bu konuda engel koymamýþtýr. Biz toplumu din konusunda aydýnlatma yetkisine
sahibiz, bu kanuni görevimizdir ayný zamanda. Fakat buraya eleman yetiþtiren Ýmam Hatipler ve
fakültelerimizde birtakým sorunlar olabilir.

Statü Tartýþmasý

Yönetici-4
Þu anda siyasi erkin etkisi altýnda olmadýðýmýzý rahatça söyleyebilirim. Ama bu durumun resmi belgeler
ve mevzuat açýsýndan teminat altýna alýnmasýnda yarar var. Kanunen tanýnmýþ bir özerklik olmalý. Kendi
iþini profesyonelce yapan, bilimsel esaslara göre üreten, sorunlarý iyi tespit eden, bunlara kendi kendine
çözüm üreten, kendi baþkanýný da seçen bir kurum olmasý gerekir.

Yönetici-1
Diyanet YÖK, TRT benzeri kýsmen özerk olabilir, olursa daha güzel hizmetler yapabilir. 80 yýllýk tecrübe
gösteriyor ki bize dini anlamda bir müdahale olmamýþtýr. “Þöyle bir dini fetva verin” tarzýnda hiçbir
devlet makamýndan Diyanet’e tazyik olmamýþtýr. Ama idari anlamda müdahaleler olagelmiþtir, bunlardan
da azade olursa Diyanet daha rahat hizmet eder. Ýþte Diyanet Ýþleri Baþkaný seçilebilmeli... Bir Seçiciler
Kurulu oluþturulur ki Din Ýþleri Yüksek Kurulu üyeleri öyle seçiliyor zaten. Kurumun içinden, il müftüleri,
bölgelerden vaizler alýnýr, ilçe müftülerinden alýnýr örnekleme yöntemiyle. Bunlar mesela üç aday
belirlerler, Cumhurbaþkaný birini seçip atar.

Yönetici-7
Kimi laikliðe aykýrý bulup eleþtiriyor ama bir din görevlisinin bütçeden maaþ almasý onun özerkliði için
önemlidir. Diyanet’in sorunu sistemden kaynaklanmýyor, bir yalpalama, güven vermeme varsa yönetim
kusurundandýr. Üst yönetim öncelikle din hizmetlerini, din nasýl gerektiriyorsa öyle sunmalý. Kendini
özerk, baðýmsýz hissetmeli; kimsenin telkini ve tavsiyesine muhtaç görmemeli. Bu dini bilgiye dayalý
hizmeti en iyi sunacak kiþinin kendisi olduðunu bilmeli. Eðer özgüvenini yitirirse, o zaman cemaatin
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sunduðu dindarlýk modelleri ya da devletin diðer birimlerinin çaðrýlarý onu etkiler. Kendine güveni
olmazsa, ne boðazýna kadar dine gömülmüþ tarikatlarýn, cemaatlerin telkinine, ne de devletin diðer
birimlerine karþý dik duramaz. Bu konuda RTÜK veya üniversite bir model olabilir. 

Yönetici-5
Özerklik, Diyanet’in kendi birikim ve konumunu da deðerlendirebilecek olan, kendi içinden çýkmýþ bir
elit yapýlanmanýn oluþturulmasý üzerine temellendiði zaman anlamlý olacaktýr. Çünkü þu anda da bürokratik
açýdan Diyanet özerk sayýlýr. Dýþardan dayatýlan bir þey yoktur. Fakat özerkliði, çok üst seviyede bilgi
üretip topluma katký sunmak þeklinde gerçekleþtirip gerçekleþtirememesinde problem vardýr. Ýþte bunun
imkânýnýn tanýnmasý gerekmektedir. Yani Diyanet’e bu özerkliðinin hakkýný nasýl vereceði hatýrlatýlmasý
gerekir; neyle ve nasýl hakkýný verecek?

Yönetici-2
Özerk bir yapý olursa daha rahat çalýþýrýz diye düþünüyoruz. Diyanet çeþitli etkilerden, mesela siyasi
etkilerden vs.den daha baðýmsýz olarak çalýþýr o zaman. Þimdi vatandaþ, hangi siyasi görüþ iktidarda
olursa Diyanet de o doðrultuda hareket etmek zorundadýr gibi düþünüyor. Aslýnda öyle deðil ama özerk
olursa, mesela bir üniversite yapýsýna kavuþursa, baþkan atamayla deðil de seçimle gelirse daha baðýmsýz
olur, daha etkiden uzak düþünebilir.

Diyanet’in Hizmetlerine Bakýþ

Yönetici-4
Diyanet, acaba kendinden beklenen görevleri layýkýyla yerine getirebilecek bir donanýma sahip olabildi
mi, bu 80 yýl içerisinde sürekli bir yükselen trendi izleyebildi mi, onu tartýþmak lazým. Bence Diyanet,
yapýsý ve hizmet nitelikleri bakýmýndan bugün çok daha ileri noktalarda olabilirdi, yani ülkemiz imkânlarý
yönünde tutulduðu zaman. Çok iyi noktalarda olabilirdi ama deðil.

Yönetici-1
Meri mevzuata göre kendisine verilen yetkiler çerçevesinde Diyanet görevini en iyi yapan kurumlar
arasýndadýr. Diyanet’in mevzuat desteðine, yapýsal deðiþikliðe ihtiyacý var. Hâlâ 1965’te çýkan kanunla
yönetiliyoruz. O yasa çýktýðý zaman Diyanet’in yurtdýþý teþkilatý yoktu. Þimdi artýk Kanada’dan Japonya’ya,
her yerde teþkilatý var bu kurumun, öyleyse bu yeni realiteye, geliþen yeni þartlara göre, hatta AB sürecine
göre yeniden organize edilmesi lazým.

Yönetici-2
Tabii bu devletin imkâný meselesi bir de. Yani düþünün bugün 80 bin civarýnda kadro tahsis etmiþ devlet
Diyanet’e. Bu çok büyük bir rakamdýr, daha ihtiyaç yok mu? Var elbette, ama devletin imkânlarý neticesinde
bunlar günden güne iyileþtirilmeye çalýþýlýyor. Onun için iyi bir noktadayýz ve daha iyiye de gideceðimize
inanýyorum.

Yönetici-3
Dýþarýda bir televizyon istediði gibi bir program yapabiliyor, örneðin bu “Kuran’ýn Þifresi” meselesi,
bunu yapmak için kimseden izin alma zorunluluðu yok. Biz de izliyoruz. Çok yanlýþlar söyleniyor, çok
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hurafe, batýl þeyler topluma anlatýlýyor. Þimdi toplum “Diyanet ne yapýyor, uyuyor mu? Bunlara niçin
hemen müdahale etmiyor?” diye soruyor. Aslýnda o toplum bu taleplerinde haklý, haklý ama bizim oraya
müdahale etme hakkýmýzýn olup olmadýðýný bilmiyorlar. Edebilir miyiz, anýnda yapabilir miyiz, böyle
bir yasal hakkýmýz var mý onu susturmak ve doðrularý ayný kanalda aktarmak için? Diyanet’in medya
alanýnda yeteri kadar faal olmamasý bugün ciddi bir sorun. Mesela 15 gün sonra ortaya çýkýp o konuyu
dile getirsen, vatandaþ “Nerde kaldý Diyanet?” diye alay ediyor.

Diyanet’in Laðvý Tartýþmalarý

Yönetici-7
Gittiðimiz yerlerde Batýlýlarýn da dikkatini çekiyor Müslümanlarýn dini heyecaný. Az bilgili ve çok
heyecanlý olmalarý, bilginin o heyecaný kontrol edememesi nedeniyle Batý’da çok suiistimal konusu olmuþ
ve radikal akýmlar çok rahat kökleþmiþ. Dini daha iyi anlatma çabasý içinde gibi görülseler de farklýdýr
bunlar. Halkýmýz arif, bunu anlýyor aslýnda, ama bazen anlasa bile yapacaðý bir þey kalmýyor. Bir akýntýnýn
içinde kendini buluyor. Bizim özgürlükleri kullanma tecrübemiz fazla gerilere gitmiyor. Bu nedenle
sivilleþme ve özgürleþme din alanýnda kaldýðýnda, daha henüz onun mücadelesini verip o konuda belli
bir ortak payda oluþmadýðý için çok kolay manipüle edilebiliyor ve gerilim üretilebiliyor. Bu heyecaný
yaþayýp durulmasýný mý beklemeliyiz, yoksa kurumsal olarak buna geçiþ mi saðlamalýyýz; temel soru
budur. “Batý madem bu kavgalarý yaþamýþ, özgürlükler acý sonuçlarýný vermiþ, daha sonra iþ tatlýya
baðlanmýþ biz de yaþayalým, gerilim çýkacaksa çýkar. Ama biz de elli sene sonra yüz sene sonra torunlarýn
torunlarýna oturmuþ bir özgürlükler paketi sunalým” anlayýþý.

Yönetici-1
Türkiye gerçeklerine uymaz bu. Kaos olur din adýna. Bugün Diyanet gibi bir kurum varken bu memlekette
Müslüm Gündüz, Ali Kalkancý gibi adamlar türüyorsa, bir de Diyanet’in olmadýðý bir ortamda nelerle
karþýlaþacaðýmýzý varsayýn. Diyanet mutlaka olmalý, bir emniyet supabý olmalý. Memleketimizin geleceði,
güvenliði gibi, milli birliðin, dini bütünlüðün pekiþmesi için Diyanet gibi bir kuruma ihtiyaç var.

Yönetici-2
O fevkalâde sakýncalý olur. Neden sakýncalý olur? O zaman camiler ayrýlýr, falan cemaatin camii, falan
grubun camii, falan düþüncenin camii... Ve o zaman o camide görev yapan adam da o cemaatlere nispet
eder...

Yönetici-3
Ülkenin birlik, beraberlik, bütünlüðü açýsýndan zararlý olabilir, bugünkü sistem içerisinde. Yoksa kiþi,
nasýl Ýslâm’ý anlarsa öyle yaþar, o bizi ilgilendirmez; Allah’ýn cenneti, cehennemi var. Ýsteyen istediði
yolu seçer. Ama þimdi bile öyle birtakým þeylerle karþý karþýya kalýyoruz ki, bunlar eðer tamamen serbest
býrakýlýrsa insanlar bir çatýþma ortamý içerisine girebilir. Tarih boyunca dini farklýlýklar nedeniyle toplumlar
zarar görmüþ, birlik beraberliði koruyamamýþlardýr.

Cemaatlere Bakýþ
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Yönetici-7
Diyanet çok fazla hizmet edip, itibar kazanýp bütün din alanýna nüfuz ettiðinde birçok insanýn egemenlik
alanýyla çatýþmaya girmek zorunda. Geçmiþte bazý cemaat ve tarikatlarla yaþanan ayrýþmalar Diyanet’i
yýprattý tabii. Diyanet’in yýpranmasýný kendilerinin geleceði açýsýndan çok önemli görenler, çok ýsrarlý
bir þekilde Diyanet’in hatalarýný öne çýkarttý. Diyanet 99 olumlu iþ yapýp bir tane olumsuz iþ yapmýþsa,
amaç otoriteyi zayýflatýp kendilerine alan açmak olduðu için onun üzerinde ýsrarla durdular. Diyanet ve
Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nun fetvalarýna ve Diyanet’in diðer tasarruflarýna olumlu yönüyle deðil de,
“bizim dinimize hangi zararý vermek istiyorlar” önyargýsýyla bakýldý ve suiistimal edildi. Diyanet üzerinden
siyaset yapýldý. Bunun sonucunda insanlarýn zihninde Diyanet hakkýnda olumsuz bir imaj oluþtu.

Yönetici-1
Diyanet çatý bir kuruluþtur, “ben Müslümaným, bu hizmetten yararlanmak istiyorum” diyen herkese
hizmet sunar. Mesela “Alevi düþünceye mensup insanlar Diyanet’te yok” diye iddia ederler ki kesinlikle
doðru deðil. Malum devlet mekanizmalarýnda hangi memuriyete, hangi þartlar taþýyan insanlarýn atanacaðý,
hangi tahsil yapacaklarý mevzuatla belirlenmiþtir. Burasý da özel ihtisasý olan bir kurumdur, Ýlahiyat’ý,
Ýmam Hatip’i bitirmiþse, aranan þartlara haiz ise hiçbir sýnavda meþrebi, mezhebi, dini düþüncesi sorulmaz.
Sadece mesleki yeterliliði var mý ona bakýlýr.

Yönetici-5
Rekabet dersek kendisini diðer gruplardan bir grup gibi görmesi gibi bir genel kabul olur ki, bu doðru
deðildir. Diyanet’in hizmet alaný camiler olunca ve cemaatlerin tümü de bu camilere gelince burada bir
problem yoktur. Burada problem olarak aslýnda þunu görüyorum: Diyanet aslýnda kendi çapýnda eksikleri
olmakla birlikte doðru bilgiye ulaþmaya çalýþýyor. Burada kendisi bir kamu kuruluþu olduðu için diðer
kuruluþlardan da çok rahat destek alabiliyor. Fakültelerle, gereken bütün devletin mekanizmasýyla, sivil
ve resmi kurumlarla iþbirliði yaparak belli bir standardý oluþturmaya çalýþýyor ve mümkün olduðunca
söyleminde politikanýn dýþýnda kalmak istiyor. Yani din merkezli, ama saðlam, saðlýklý bir din bilgisine
dayalý yaklaþýmla insanlarý kucaklamak istiyor. Ama ben cemaatlerin her birinde bu yaklaþýmýn olduðunu
ve böyle bir saðlýklý bilgi üretme mekanizmalarýna sahip olduklarýný görmüyorum. Dolayýsýyla Diyanet
halký bilgilendirme boyutunda o cemaatlerin üzerinde duruyor.

Yönetici-3
Cemaatlerle herhangi bir problem söz konusu deðil. Tabii Diyanet’in aldýðý bir kararý, verdiði bir cevabý
bir baþkasý rahatlýkla eleþtirebilir, ama bunlar gerginliðe yol açan þeyler deðil. Mesela geçmiþte Risale-
i Nur’larla ilgili savcýlýk ve mahkemelerden buraya çok baþvuru olmuþ. Diyanet de bilirkiþi adýyla raporlar
vermiþ. Daha sonra az da olsa bazý þeyler yine oldu. Bütün bu konularda Diyanet objektif olarak görüþlerini
ortaya koymuþtur. Bir zamanlar, “Diyanet’in imamýn arkasýnda namaz kýlýnmaz” gibi yaklaþýmlar vardý,
ama bunlar kalmadý veya çok az bir ölçüde sürdürülüyor. Ama geçmiþteki o ortam artýk kalmadý. Bir
zamanlar Ýmam Hatiplere karþý olanlar sonra çocuklarýný yollar oldular, hâlâ bizim teþkilatýmýzda çeþitli
kademelerde görev yapanlar da var, bunlarý biliyoruz.

Yönetici-4
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Þu anda rekabet iliþkisi geçmiþe göre çok az veya yok denecek kadar. Kaldý ki Diyanet hiçbir þekilde
bu oluþumlarý karþýsýna almak durumunda deðil. Diyanet kendine biçilen rolü layýkýyla yaparsa onlarla
da mücadele etmiþ demektir. Diðerlerinin varlýðý aslýnda alanýn boþluðundan kaynaklanýyor. Diyanet
gerçekten rehberliðini, kýlavuzluðunu iyi yaparsa o zaman bu boþluk dolacaktýr. Birilerini, belli kesimleri
karþýsýna alan bir Diyanet zedelenir.

Din-Devlet Ýliþkilerine Bakýþ

Yönetici-3
1986’dan beri bu birimde çalýþýyorum, siyasi bir yönlendirme yoktur. Ama kurumun da bu devletin yapýsý
içerisinde görevini ifa ederken laflarýný, sözlerini yerinde kullanmasýnýn gerektiðini söylüyorum. Bazen
bunu da tenkit ediyor toplum. Ama sürekli her konuda ortaya çýkarak baþkanlýk olamaz. Buradan, dini
konularda taviz veriliyor anlaþýlmasýn. Þimdi çýkar bir baþkasý, herhangi bir þeyi TV’de söyler, yanlýþ
da olsa yanlýþ söyler. Ama burada sorumlu bizzat biziz, öyle bir lüksümüz yok. Lüksümüz yok derken
de mesela zina tartýþýlýyor diyelim, herhalde Diyanet zinayý helal sayacak durumda deðil, ama bu konuda
da çýkýp ahkâm kesmesine de gerek yok. Bize resmen sorulur, “zinanýn hükmü þudur” dersin, cevabýný
verir bitirirsin.

Yönetici-7
Diyanet devletin bir parçasý. O bakýmdan bazen Diyanet mensuplarý “Biz bu konuya böyle diyoruz da
devlet ne der?” gibi laflar edince tepki gösteriyorum. “Devlet sizsiniz iþte, vatandaþ sizi devlet görüyor.”
Herkes birbirini devlet görürse sýkýntý olur. Devletin deðiþik birimleri vardýr. Bunlarýn her birinin bir
diðeriyle iliþkisi vardýr. Herkes bir diðerini, bir üstünü devlet olarak görürse bu iþin içinden çýkamayýz.
O zaman korkular, þüpheler, tereddütler, hatta paranoya ortaya çýkar.

Yönetici-2
Laik bir toplumda din görevlilerinin memur olmasý, genel idare içinde yer almasý, genel bütçeden maaþ
ödenmesi bazýlarýna göre doðru deðil ama Osmanlý’dan bu yana baktýðýmýzda din görevlileri hep devlet
bütçesinden maaþ almýþlar ve devlet adýna görev yapmýþlar. Hatta bazý yerlerde “din görevlisine lojman
yapalým” dediðimiz zaman vatandaþ “bunlar memur deðil mi, devlet bunlara maaþ ödemiyor mu, o da
evinin kirasýný versin otursun” diyor. Bu ne demektir; din görevlisinin de memur olduðunu benimsemiþ
oluyor.

Yönetici-1
Din-devlet iliþkileri her geçen gün iyileþiyor. Daha da iyi olacak inþallah. Tabii bizim tarihi geleneðimizde
din hizmetleri hiçbir zaman devletten baðýmsýz olmamýþtýr. Devletin içerisinde, bizzat devlet kurumlarý
tarafýndan yürütülmüþtür. Cumhuriyeti kuran irade de tarihi geleneðimize uygun olarak yine bu hizmeti
devlete vermiþ. Bu rahatsýzlýk yaratmadýðý gibi aksine bir güvence veriyor. Neden rahatsýzlýk versin?
Bu amme hizmetidir. Din bu ülkenin bir gerçeðiyse, bu ülkede yaþayan insanlar da dindar insanlarsa,
onlara din hizmeti sunmak devletin vatandaþýnýn bir ihtiyacýný karþýlamasýdýr. Bundan daha doðal ne
olabilir?
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Protokol Tartýþmasý ve Siyasetçilerin Diyanet’e Müdahalesi

Yönetici-1
Diyanet Ýþleri Baþkaný, Ankara protokolünde Büyükþehir Belediye Baþkaný’ndan sonra. Halbuki Atatürk’ün
öngörüsü o deðildi. Diyanet kurulduðu zaman, tabii maaþ her þey demek deðildir ama malum gösterilen
deðer biraz da parayla orantýlýdýr, Baþkan’a o dönemin parasýyla 155 kuruþ, Genelkurmay Baþkaný’na
da 155 kuruþ öngörülmüþ. Protokol olarak da atbaþý gitmiþ, ama þimdi protokolde bayaðý geri. Diyanet’in
protokoldeki yerinin yürüttüðü hizmetlere uygun bir noktaya getirilmesi lazým. Bu durum kurum çalýþanlarý
arasýnda eziklik yaratýyor. Kurum çalýþanlarýnýn biraz ikinci sýnýf muamelesi gibi bir hisse kapýlmalarýna
neden olabiliyor.

Yönetici-4
Ben þahsen protokolü fazla önemsemiyorum. Önemli olan benim ne olduðum ve ne yaptýðýmdýr. Beni
protokolde þuraya koymuþ olmasý tabii ki hiç önemsiz demiyorum ama gidiþimi fazla etkileyecek bir
unsur olarak da algýlamýyorum.

Yönetici-2
Siyasi baský olmuyor demek de doðru deðil, oluyor demek de doðru deðil. Siyasilerimiz büyük çoðunlukla
Diyanet’e ve din adamlarýna saygýlý insanlardýr. Bunu her vesileyle gördüm. Ama talepleri vardýr.
Yakýnlarýyla alakalý, kiþilerin bir yerlere gelmesi konusunda veya birisine haksýzlýk yapýldýðýna dair bir
talebi olursa onu ilgililere intikal ettiriyorlar, bunu da doðal karþýlamak durumundayýz. Bunlar oluyor
ama fevkalade rahatsýzlýk verecek durumda olduðunu düþünmüyorum.

Merkezi Ezan, Hutbe ve Vaaz Tartýþmasý

Yönetici-1
Merkezi ezan çok olumlu bir hizmettir. Bir kere herkese güzel ezan dinleme þansýný veriyor bu uygulama
Teknolojinin imkânlarýndan yararlanarak böyle bir uygulama baþlatýldý, son derece yararlý. Hutbe konusuna
gelince, bu da eðitimle ilgili bir konu. Her imam ülkenin, dinin gerçeklerini bilerek hutbe yazacak
seviyede olsa zaten buna ihtiyaç olmaz. Her kafadan bir ses gelirse orada da düzen olmaz, dolayýsýyla
bugünkü þartlarda hutbenin de buradan yazýlýp gönderilmesinde yarar var, ki öyle yapýlýyor. Kaldý ki
illere bir inisiyatif veriliyor. Din ülkenin en nazik olduðu alanlardan birisi. Bizim de o derece bu nezaket
kurallarýna uymamýz, o hassasiyete dikkat etmemiz gerekir. Ufak bir kývýlcým memleketin huzurunu
bozuyor.

Yönetici-3
Çýkýyor kürsüye, topluma o anda din konusunda bir þeyler anlatýyor, belki toplum içerisinde o iþi bilenler
vardýr ama çoðunlukla o kiþinin aðzýndan çýkan kelimeler onun dini hayatýný yönlendirecek þeylerdir.
Bunlar saðlýklý olmayýnca birtakým sýkýntýlar doðuyor. Yeni yaklaþýmlarla bugünkü toplumsal hayatýmýza
dini en güzel þekilde nasýl yansýtabileceðimize bakmamýz þart. Çýkan vaiz eðer bunu becerebiliyorsa
tamam, ama ülke genelinde henüz topyekûn olarak bu aþamada olmadýðýmýzý söyleyebilirim. Onun için
merkezi uygulamaya ihtiyaç duyuldu ve baþlatýldý.
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Yönetici-2
Camii imamlarýna biz hutbe konularý veriyoruz. Komisyon onlarý inceliyor, eðer okunabilir nitelikte
görürse onlarý okutma þansý da var. Kolaylýk olmasý, uygulama birliðini saðlamak bakýmýndan merkezden
de örnek hutbeler gönderiyoruz. Diyanet aylýk dergimizin ekinde bu hutbeler var. Bunlardan da okuyabilirler
ki, büyük çoðunluk bunlardan okuyor. Zaten bu hutbeleri olduðu gibi ülkenin her yerinde okumak da
doðru deðil. Niçin doðru deðil? Kocatepe Camii’nde okuyacaðýnýz ya da okutacaðýnýz bir hutbe ile
Hakkari’nin bilmem ne köyünde okutacaðýnýz hutbe ayný olmayabilir, ayný olmasý da doðru deðil. Bir
örnek metin olarak incelemeden geçmiþ bir hutbe gönderiliyor, ama çoðunluk da onu tercih ediyor.
“Birileri yanlýþ yapar, en doðrusunu biz yaparýz” demek doðru deðil, insanlar yanlýþ da yapabilirler. Ama
siz insanlara yetki vermezseniz yanlýþ ya da doðru yapacaðýný önceden bilemezsiniz. Bu yanlýþtýr, böyle
bir þey yoktur. Ýnsanlara yetki verirsiniz yanlýþ yapýp yapmadýðýný da görürsünüz, yanlýþ yaparsa da
düzeltirsiniz. Teftiþ Kurulu ne diye var?

AB’ye Bakýþ

Yönetici-2
AB bizi olumsuz etkilenmez. Bazýlarý olumsuz etkileneceðini düþünüyorlar, niye? AB üyeleri Hýristiyan
da ondan. Yok, faaliyetlerini, propagandalarýný daha rahat yaparlar, misyonerlik çalýþmalarý daha da artar,
bundan Müslümanlar olumsuz etkilenir diye düþünenler var, ama ben öyle düþünmüyorum. Niçin?
Mademki bizim dinimiz haktýr, son dindir, bundan sonra Peygamber gelmeyecektir, bizim dinimizden
þüphemiz mi var ki olumsuz etkilenelim? Elbette olumsuzluklar olabilir ama eðer biz görevimizi tam
yapabilirsek dine hiçbir þey olmaz. Diyanet olarak, bütün eksiklikleri gidermiþ bir þekilde hazýr olmak
diye bir þey olamaz. Problemler çýkar, olaylar çýkar, eksiklikler görülür ve zaman içinde giderilir. “Þu
kurum AB’ye hazýrdýr, bu kurumun eksikleri yoktur” deme þansýmýz yok.

Yönetici-5
Diyanet anda yurtdýþýna, AB ülkelerine götürdüðü hizmetleri, kalite açýsýndan oranýn ihtiyaçlarýna yönelik
nasýl geliþtirebilir onu sorguluyor. Ayrýca o ülkelerin hukuk yapýsýyla bir problemi var mý veya orada
daha fazla nasýl katký saðlayabilirim gibi konularýn üzerinde duruyor. Brüksel’de bir temsilcilik açmayý
düþünüyoruz. Belki bir Din Hizmetleri Müþavirliði... Ama herhangi bir ülkedeki müþavirliðimiz gibi
deðil de, AB uyumlarýyla ilgili müktesebatý takip edebilecek veya dinle ilgili Avrupa’da tartýþýlan
düzenlemeleri zamanýnda bize bildirebilecek bir büronun oluþturulmasýný düþünüyoruz. Bir yandan
mevzuat açýsýndan AB ve din-Ýslâm-Diyanet iliþkisi nedir, onun üzerinde duruyoruz. Bir de tek tek
ülkelerde oralarýn kamu hukukuyla neler yapmamýz gerektiði üzerinde duruyoruz. Mesela bir muhatap
alýnacak kimlik olarak, örgüt olarak ön plana çýkmanýn koþullarý nelerdir? Bunlarý araþtýrýp bu statüyü
elde etmek ve daha sonra bir Ýslâm-din dersi gibi konularda söz söylemek istiyoruz.

Yönetici-1
Demokratik deðerlerin tamamen oturmasý, yerleþmesi için her Türk vatandaþý gibi ben de AB’den yanayým
tabii... Ama bana göre ümitsiz bir vaka. Avrupa hep bizi oyalýyor. Ümit veriyor ama sonuca gelindiðinde
bir bahane bulunuyor. Vatikan örneði veya Almanya’daki gibi baþ kardinallik gibi bir müessese Ýslam’ýn
özüne uymaz. Diyanet bir temsil deðil hizmet kurumudur. Vatandaþýn dini taleplerine karþýlýk vermek
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üzere oluþturulmuþ bir kurumdur, dolayýsýyla Hýristiyanlýk’ýn benzer yapýyý AB sürecinde düþünenler
varsa o yanlýþ olur.

Yönetici-3
Diyanet, AB’ye uyum için hazýrlýk çalýþmalarý içerisinde, ama bilemiyorum ülke olarak tam hazýr mýyýz
ki Diyanet olarak da tümüyle hazýr olalým? Ama o çalýþmalar var.

Aleviliðe Bakýþ

Yönetici-3
Ýslâm tarihi içerisinde bu süreç içerisinde doðuþundan zamanýmýza kadar Alevilik hep bir Ýslâm Fýrkasý
olarak mütalaa edilmiþtir. Bakýn mezhep de demiyorum çünkü mezhebin birtakým usulü, kaideleri,
kurallarý vardýr. Ama bir kültür faaliyeti olarak bir anlayýþ diyelim, bir içtihat olarak de olmasa Ýslâm
çatýsý içerisinde, kaynaklarýmýzda böyle gösteriliyor, ama tarih içerisinde birtakým sapmalar olmuþtur.
Mesela Þiîlik çok çeþitli kollara ayrýlmýþ, bunlarýn Ýslâm çerçevesi içerisinde kalanlarý da olmuþ,
kalmayanlarý da. Ýslâm’ýn sýnýrý bellidir, bunun dýþýna çýkan Sünnî de olsa, Alevi de olsa, Þiî de olsa
çýkmýþtýr; onlarla bizim bir iliþkimiz kalmaz. Alevilik bir mezhep midir? Deðildir. Alevilik bir tarikat
mýdýr? Deðildir. Tarikat derken, evet bir tasavvuf akýmýdýr, ama böyle ne diyelim iþte belli bir disipline
edilmiþ bir tarikat deðildir. Hele bir din deðildir, Ýslâm’ýn dýþýnda kesinlikle bir din deðildir ama zaman
zaman bunlarý duyuyoruz. Bazý Alevi büyükleri diyelim, çýkýp Aleviliðin Ýslâm dýþýnda bir din olduðunu
da söylüyorlar.
Diyanet eðer Hanefîliði veya Þafiliði, genel bir isim olarak Sünnîliði temsil etseydi öyle bir þey söz
konusu olabilirdi. Burada þunu bunu temsil diye bir þey yok. Diyanet devletin bir kurumudur, din hizmeti
sunmaktadýr. Burada bizim Hýristiyanlýkla, Yahudilikle ilgili çalýþmalarýmýz da var. Vatandaþ, “ben
Hýristiyan vatandaþým, bana Hýristiyanlýðý öðret” dediði zaman ona Hýristiyanlýðý da öðretiyoruz. Aleviliðin
burada temsil edilmesi durumunda, onun gibi olan bir takým anlayýþlar da gelecek “biz de temsil edilelim”
diyecekler...

Yönetici-6
Neticede 1400 yýllýk bir din var, bu dinin içerisinde çýkmýþ mezhepler, tarikatlar var. Þia var, Þia’nýn
kollarý var, bu kollardan en önemlilerinden biri de Anadolu Aleviliðidir. Bu da kendi arasýnda kýsýmlara
ayrýlmýþtýr, ama bugün yeni bir versiyonla karþý karþýyayýz. Bütün bunlarý yok sayan, yeni bir Alevilik
tanýmý yapan, hatta bazen Ýslam dininin de alternatifi bir din olarak ortaya çýkan, ki bu Alevilerin yüzde
90’ýný rahatsýz ediyor aslýnda. Cem evini, caminin karþýsýnda resmen mabet olarak göstermeye çalýþýyorlar.
Ýlahiyatçý olarak Aleviliðin sözlü kültüre dayandýðýný söylüyordum, halbuki Aleviliðin de kendi yazýlý
temel kaynaklarý, eserleri varmýþ. Bu eserlerde tarif edilene göre o insanlara din hizmeti gitmesi lazým.
Bunun baþka izahý yok. Geleceðin Diyaneti en alt mezhep ve tarikatlarýn ayrý ayrý temsil edildiði bir üst
kurum olmaktan çok, üst hizmet alanýný temsil etmeli; alt gruplar da kendi aralarýnda örgütlenmeli, hatta
sivil yapýlanmalara gidebilmeli.

Yönetici-1
Bu, dini boyuttan ziyade siyasi içeriði olan bir konudur. Tarihte olmuþ bir olay. Bugüne kadar yansýmalarý
gelmiþ, tabii farklý kültürlerin etkisiyle deðiþmeler olmuþ. Alevilik bugünkü haliyle, Ýslam’ýn Sünnilikten
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farklý bakýþýmýz olamaz, onlar bizim kardeþlerimiz... Diyanet’te temsilleriyse ikilik oluþturur. Ýslam’ýn
bir ibadethanesi var: cami... Cem evi tarih boyunca ibadethane olmamýþ, yani cem evi’ni camiye alternatif
olarak göstermek yanlýþ olur. Temel dini hizmetler camide verilir, ama ekstradan cem evi hizmetleri filan
verildiyse o bizi aþar, bizim konumuz deðil...

Yönetici-5
Diyanet hiçbir dini düþünceyi, isim ve sistem olarak temsil etmiyor. Bunlarýn tümünü bir üst bakýþ açýsýyla
temsil ediyor. Bu anlamýyla zaten Aleviler de birçok noktadan temsil edilmiþ olabiliyorlar. Bugün birileri
“Alevilik Ýslâm dýþýdýr” derken “gelin Diyanet’te temsil edilin” demek çok doðru deðil. Alevilik
tartýþmalarýnda ileri sürülen fikirler o kadar birbirinden farklý ki o anda neyle muhatapsýnýz, bir netlik
yok. Öncelikle bir netliðe kavuþturulmasý lazým. Aleviliði bir tasavvufi eðilim olarak görüyorsanýz zaten
bir problem yok.

Yönetici-7
Diyelim ki bütçeden pay ayýrdýk, Diyanet’te temsil ettik ve Alevi masasý kurduk. “Kim temsil edecek?”
desek aralarýnda envai tür tartýþma çýkar. Diyelim Alevilik masasý kurduk, o zaman diðerleri talep ettiðinde
nasýl karþý çýkacaksýnýz? Türkiye’de aðýr bir Nakþibendî grubu var. Derlerse ki “biz dergâhlar kurmak
istiyoruz” derse ne olacak? Siz “ancak cumhuriyete, laikliðe baðlý olanlara geçit veririz” derseniz bu
sefer Mevleviler “biz de öyleyiz” diyeceklerdir. Önemli olan bireysel dindarlýklara alan açmak ve din
alanýnda bu hiyerarþik yapýlara baðlýlýklarý, oluþumlarý azaltmak, yok etmek deðil de azaltmaktýr.

Yönetici-4
Kendilerini Ýslâm’ýn dýþýnda gördüðünü iddia eden insanlar var. Neden kendini Ýslam’ýn dýþýnda görüyor
bu adam? Temel bir bilgiye falan dayanmýyor. Hayýr. Yaþadýklarýndan, tecrübeden hareketle bunu söylüyor.
Çünkü karþýlaþtýðý durumlar, tutumlar kendisini Ýslâm’ýn dýþýnda algýlamaya sevk etmiþ. Ýster istemez,
farkýnda olmadan kendisini Ýslam’ýn dýþýnda görüyor adam. Siz Aleviliði böyle algýlarsanýz Alevilik diye
bir þey kalmaz. Nitekim bizzat Aleviler karþý çýktýlar ona, isyan ettiler. Geçmiþin ihmali yüzünden böyle
oluyor. Diyanet mezhepler üstü bir kurum, böyle olmak da zorunda. Hem teorik hem uygulamada,
Kur’an ve sünnete dayalý Ýslâm hakkýnda sahi bilgiyi üreten ve sunan; bu çerçevede din hizmetlerini
yürüten bir kurum. Bunun ne Sünnisi söz konusu olabilir, ne Alevisi, ne þusu, ne busu... Herkes kendi
alanýnda serbesttir, ayrýntýlarýný kendisi geliþtirir istediði gibi de inanýr, öðrenir. Burada Sünni temsilci
mi var ki Alevi temsilci olsun? O kafayla hiçbir yere varamayýz. Herkes kendine düþen iyiyi yaptýðý
zaman bu çözülecek.

Yönetici-2
Alevilik, Ýslâm dýþý deðildir. Belki sözlü bir gelenektir, bir meþreptir, belki bir tarikatýn devamýdýr,
tarikattýr. Ancak geçen birisi çýktý dedi ki; “Alevilik Ýslam’dan bin yýl önce vardý.” Düþünebiliyor
musunuz, Ali’siz bir Alevilik, Hz. Ali olmadan bin yýl önce bir Alevilik düþünebilir misiniz? Bu þunu
gösteriyor, demek ki Alevi vatandaþlarýn da tamamý Alevilik konusunda yeterli bilgi donanýmýna sahip
deðiller. Diyanet’in “Alevi’dir, Sünni’dir” diye bir ayrýmý yok,. Çünkü biz Anadolu’yu dolaþýyoruz,
gidip bakýyoruz, hatta zaman zaman Alevi vatandaþlarýmýzla sohbet ediyoruz, onlarýn çayýný, kahvesini
içiyoruz, ziyaret ediyoruz, görüþüyoruz. Burada bir sorun yok, bizim açýmýzdan yok. Niye yok? Camii
yapmýþsa adam köyüne, imam istiyorsa, devletin imkânlarý nispetinde imam kadrosu veriliyor ve imam

218



da atanýyor. Onlarla da bir problem yaþamýyoruz. Ama bazý çevrelerin Alevileri Diyanet’ten ayrý tutmak
düþünceleri var, bu düþüncenin doðrultusunda bazý beyanlarda bulunuyorlar. Hatta Alevi kesimden bir
kýsmý zaman zaman Baþkanlýk’ta kadrolar istiyorlar, örneðin “bir baþkan yardýmcýsý Alevi olsun” diyorlar,
ama diðer kesim diyor ki “bizi Diyanet’in emrine mi vereceksiniz?” Kendi aralarýnda bir problem
yaþanýyor. Diyanet’in içerisinde bir Alevi birimi olmasý bana sýcak gelmiyor çünkü Diyanet toplumun
tamamýný kucaklamak zorundadýr. Toplumu din konusunda aydýnlatmak gibi bir görev veriliyor bize. Bir
Alevi birimi açarsanýz, bu sefer çýkacak biri diyecek ki “Nakþî birimi olsun”, diðeri diyecek ki bir baþka
birim olsun.

EKLER:

Saha Araþtýrmasý Sorularý

Ek: 1

Din Görevlilerine   (Erkek) Yönelik Sorular:

Doðum yeri(Köy/Ýlçe Merkezi/ Ýl) :
Yaþ :
Medeni durum:
Eðitim durumu:
Kaç yýldýr görev yapýyor:

Mesleðe Ýliþkin Sorular:

1) Neden ve nasýl din görevlisi oldunuz?
2) Yaptýðýnýz iþten memnun musunuz? Baþka bir iþ yapmak ister misiniz?
3) Ýþinizde en çok neden memnunsunuz?
4) Ýþinizde en çok neden þikâyetçisiniz?

Diyanet’e Ýliþkin Sorular:

5) Diyanet hakkýnda genel olarak ne düþünüyorsunuz?
6) Diyanet’e siyasetçilerin müdahale ettiðini düþünüyor musunuz?
7) Diyanet din hizmetlerini yeterince verebiliyor mu? En iyi ve eksik noktalar neler?
8) Diyanet’ten en büyük beklentileriniz (kiþisel, ilinizle ilgili ve genel) neler?
9) Diyanet’in yurtdýþý faaliyetleri ve görevlendirmeleri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
10) Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
11)  Nakþibendi, Kadiri vs. tarikatlar ile Nurculuk, Süleymancýlýk gibi akýmlar bölgenizde etkili 

    mi?
11) Diyanet’in bu tür cemaatlerle iliþkisi nasýl olmalý?
12) Kuran Kurslarý ne durumda?
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Din Görevlisi-Toplum Ýliþkisine Yönelik Sorular:

13) Camiye devam edenler ve toplumun geneli sizi nasýl görüp algýlýyor? (imam, din görevlisi, devlet
memuru, önder...)
14) Türkiye’de toplumun dinle iliþkisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
15) Türkiye’de dinsel hayatta, geçmiþe göre bir ilerleme, geliþme söz konusu mu?
16) Çalýþtýðýnýz yerde (camii...) cemaatle iliþkileriniz nasýl? Belli baþlý sorunlar neler?

Din - Devlet Ýliþkisine Yönelik Sorular:

17) Türkiye’de din-devlet iliþkileri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
18) Laiklik hakkýndaki görüþleriniz?
19) Baþörtüsü sorunu hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
20) Ýmam-Hatip Liseleri hakkýndaki görüþünüz?
21) Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný ister misiniz?
22) Cuma günü hakkýndaki görüþünüz? (Resmi tatil, öðle tatilinin Cuma namazýna göre ayarlanmasý...)

Din Hizmetlerine Ýliþkin Sorular:

23) Hutbelerin merkezden saptanmasý hakkýndaki görüþleriniz nedir?
24) Merkezi sistemle yapýlan vaazlar hakkýndaki görüþünüz?
25) Bölgenizde ezanla ilgili bir tartýþma veya sorun var mý?

Avrupa Birliði’ne Ýliþkin Sorular:

26) Türkiye’nin AB üyesi olmasýný istiyor musunuz? Neden?
27) AB, Türkiye’yi üye olarak alýr mý? Neden?
28) Diyanet ve din görevlileri AB’ye hazýr mý? Neler yapmak gerekiyor?

Diðer Ýnanç Gruplarýna Ýliþkin Sorular:

29) Alevilik ve Aleviler hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
30) Alevilerin Diyanet içinde temsili görüþüne katýlýyor musunuz?
31) Diðer dinler de Diyanet’te temsil edilmeli mi?
32) Misyonerlik faaliyetleri bölgenizde var mý?

Ek: 2

Yurtdýþýnda Görev Yapan Din Görevlilerine Yönelik Sorular:

Doðum yeri (Köy/Ýlçe Merkezi/ Ýl) :
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Yaþ :
Medeni durum:
Eðitim durumu:
Kaç yýldýr yurtdýþýnda görev yapýyor:

Din Hizmetlerine yönelik sorular:

1. Almanya’da yaþayan Türklerin dini ihtiyaçlarýna tam anlamýyla cevap verebiliyor musunuz?
2. Din hizmetinde aksaklýk varsa bu neden kaynaklanýyor? Din görevlisinden mi, vatandaþlardan
mý, devletten mi? Bu nasýl giderilir?
3. Hutbe ve vaazlarý nasýl hazýrlýyorsunuz? Kendinizi vaaz hazýrlama konusunda yetkin görüyor
musunuz? Hazýrladýðýnýz vaazlara müdahale oluyor mu? (Cemaatten veya yetkililerden….)
4. Bir Almana Ýslam dinini anlatacak kadar Almanca konuþabiliyor musunuz?
5. Din hizmetlerini cami dýþýna taþýyabiliyor musunuz?
6. Cemaatin size bakýþý nasýl?
7. Diyanet bürokrasisi ile sorun yaþýyor musunuz? (Gerek Türkiye gerekse Müþavirlik nedeniyle)
8. Yaþadýðýnýz en büyük sorun nedir?
9. Türkler dýþýnda diðer Müslümanlara da din hizmeti veriyor musunuz? Vermek ister miydiniz?
10.  Almanya’daki diðer Müslüman topluluklarla beraber bir dini hayat yaþanabilir mi? Her milletin
kendi camisi yerine ortak ibadet mekânlarý kurulmasý mümkün mü?

Diðer konulara iliþkin sorular:

11.  Din hizmetlerinin Türkiye’den gönderilen görevlilerce karþýlanmasý dýþýnda farklý bir yöntem
söz konusu olabilir mi? Almanya’da da din adamý yetiþtiren okullarýn açýlýp buralarda din görevlisi
yetiþtirilmesi konusunda ne düþünüyorsunuz?
12.  Diðer cemaatlerle (Milli Görüþ, Süleymancýlar vs..)iliþkileriniz nasýl? Onlara bakýþýnýz nedir?
Diyanet’in (DÝTÝB) bu gruplara yaklaþýmý nasýl olmalý?
13.  Din hizmeti verirken Alman yetkililerle (resmi) bir problem yaþýyor musunuz?
14.  Diðer dinlere mensup din adamlarýyla iliþkileriniz nasýl? Görüþüyor musunuz?
15.  Sizce Almanya’daki Türk toplumu dine yakýnlaþýyor mu uzaklaþýyor mu?

Alevilik hakkýnda Sorular

16. Sizce Alevilik nedir?
17. Türkiye Devleti (Diyanet) kendilerini Alevi olarak tanýmlayan gruplara da hizmet götürmeli
mi?

Ek: 3

Cami Cemaatine Yönelik Sorular:

Doðum Yeri (Köy/ Ýlçe Merkezi/Ýl):
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Yaþ :
Medeni Hal :
Eðitim Durumu :

Ýslami Hayatý Yaþama Ýle Ýlgili Sorular

1) Sizce Ýslam dini, insanýn tüm hayatý için kesinlikle uyulmasý gereken kurallar koymakta mýdýr?
2) Ýslam’ý teblið etme konusunda çaba sarf ediyor musunuz?
3) Nafile ibadetleri yerine getirir misiniz?

Diyanet ve Din Hizmetleri Ýle Ýlgili Sorular:

4) Diyanet Ýþleri Baþkanlarýndan bildiklerinizi sayar mýsýnýz?
5) Diyanet hakkýnda genel olarak ne düþünüyorsunuz?
6) Diyanet’e siyasetçilerin müdahale ettiðini düþünüyor musunuz?
7) Diyanet din hizmetlerini yeterince verebiliyor mu? En iyi ve eksik noktalar neler?
8) Cami ve mescitler cemaatin ihtiyaçlarýný karþýlayabiliyor mu?
9) Diyanet’ten en büyük beklentileriniz (kiþisel, ilinizle ilgili ve genel) neler?
10) Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
11) Nakþibendi, Kadiri vs. tarikatlar ile Nurculuk, Süleymancýlýk gibi akýmlar bölgenizde etkili
mi?
12) Diyanet’in bu tür cemaatlerle iliþkisi nasýl olmalý?

Din Hizmeti ile Ýlgili Sorular:

13) Hutbelerin merkezden saptanmasý hakkýndaki görüþleriniz nedir?
14) Merkezi sistemle yapýlan vaazlar hakkýndaki görüþünüz?
15) Bölgenizde ezanla ilgili bir tartýþma veya sorun var mý?
16) Diyanet’in dinle ilgili açýklama ve fetvalarýna güvenip, onlara uyar mýsýnýz?
17) Gittiðiniz camii ya da camilerde din görevlileriyle iliþkileriniz nasýl? Belli baþlý sorunlar neler?
18) Kuran Kurslarý ne durumda? Çocuklarýnýz veya yakýnlarýnýzý buralara gönderdiniz mi? Gönderir
misiniz?

Din Devlet Ýliþkileri Ýle Ýlgili Sorular:

19) Türkiye’de din-devlet iliþkileri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
20) Laiklik hakkýndaki görüþleriniz?
21) Türkiye’de toplumun dinle iliþkisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
22) Türkiye’de dinsel hayatta, geçmiþe göre bir ilerleme, geliþme söz konusu mu?
23) Baþörtüsü sorunu hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
24) Ýmam-Hatip Liseleri hakkýndaki görüþünüz?
25) Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný ister misiniz?
26) Cuma günü hakkýndaki görüþünüz? (Resmi tatil, öðle tatilinin Cuma namazýna göre ayarlanmasý...)
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AB’ne Ýliþkin Sorular:

27) Türkiye’nin AB üyesi olmasýný istiyor musunuz? Neden?
28) AB, Türkiye’yi üye olarak alýr mý? Neden?
29) Diyanet ve din görevlileri AB’ye hazýr mý? Neler yapmak gerekiyor?

Diðer Ýnanç Gruplarýna Yönelik Sorular:

30) Alevilik ve Aleviler hakkýnda neler düþünüyorsunuz?
31) Alevilerin Diyanet içinde temsili görüþüne katýlýyor musunuz?
32) Diðer dinler Diyanet’te temsil edilmeli mi?
33) Misyonerlik faaliyetleri bölgenizde var mý?

Ek: 4

Yurtdýþýnda Yaþayan Dindarlara Yönelik Sorular

Doðum Yeri (Köy/Ýlçe/Ýl Merkezi) :
Yaþ :
Medeni Durum :
Eðitim Durumu :
Kaç yýldýr Yurtdýþýnda :

Dini Hayata Ýliþkin Sorular:

1. Sizce Ýslam dini, insanýn tüm hayatý için kesinlikle uyulmasý gereken kurallar koymakta mýdýr?
2. Ýslam’ý teblið etme konusunda çaba sarf ediyor musunuz?

DÝTÝB ve Din Hizmetleri Hakkýnda Sorular:

3. DÝTÝB, (Diyanet)  hakkýnda genel olarak ne düþünüyorsunuz?
4. DÝTÝB (Diyanet) din hizmetlerini yeterince verebiliyor mu? En iyi ve eksik noktalar neler?
5. Din görevlileri dini ihtiyaçlarýnýza cevap verebiliyor mu?
6. Hutbe ve vaazlar sizi tatmin ediyor mu?
7. Din görevlileriyle sorunlar yaþýyor musunuz?
8. Cemaatlere (Süleymancýlýk, Milli Görüþ vs..) bakýþ açýnýz nedir? Etkinler mi?
9. Diyanet bu cemaatlere karþý nasýl bir tutum takýnmalý?

Diðer Konulara Ýliþkin Sorular:

10. Size göre Almanya’daki toplum dine yakýnlaþýyor mu uzaklaþýyor mu?
11. Din hizmetlerinin Türkiye’den gönderilen görevlilerce karþýlanmasý dýþýnda farklý bir yöntem
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söz konusu olabilir mi? Almanya’da da din adamý yetiþtiren okullarýn açýlýp buralarda din görevlisi
yetiþtirilmesi konusunda ne düþünüyorsunuz?
12. Türkler dýþýnda diðer Müslüman ülke kökenlilerle ortak ibadethanelerde bulunmak ister misiniz?
13. Ýnancýnýzý özgürce yaþayabiliyor musunuz?

Alevilik Hakkýnda Sorular:

14. Sizce Alevilik nedir?
15. DÝTÝB (Diyanet) kendilerini Alevi olarak tanýmlayan gruplara da hizmet götürmeli mi?

Ek: 5

Yöneticilere (Müftü, Müftü Yrd. Diyanet Üst Düzey Yönetcileri)  Yönelik Sorular:

Doðum yeri (Köy/Ýlçe/Ýl Merkezi) :
Yaþ :
Medeni durum :
Eðitim durumu :
Kaç yýllýk din görevlisi :

Mesleðe Ýliþkin Sorular:

1) Neden ve nasýl din görevlisi oldunuz?
2) Yaptýðýnýz iþten memnun musunuz? Baþka bir iþ yapmak ister misiniz?
3) Ýþinizde en çok neden memnunsunuz?
4) Ýþinizde en çok neden þikâyetçisiniz?

Diyanet’e Ýliþkin Sorular:

5) Diyanet hakkýnda genel olarak ne düþünüyorsunuz?
6) Diyanet’e siyasetçilerin müdahale ettiðini düþünüyor musunuz?
7) Diyanet din hizmetlerini yeterince verebiliyor mu? En iyi ve eksik noktalar neler?
8) Diyanet’ten en büyük beklentileriniz (kiþisel, ilinizle ilgili ve genel) neler?
9) Diyanet’in yurtdýþý faaliyetleri ve görevlendirmeleri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
10) Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
11) Nakþibendi, Kadiri vs. tarikatlar ile Nurculuk, Süleymancýlýk gibi akýmlar bölgenizde etkili mi?
12) Diyanet’in bu tür cemaatlerle iliþkisi nasýl olmalý?

Din Görevlisi-Toplum Ýliþkisine Yönelik Sorular:

13)Türkiye’de toplumun dinle iliþkisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
14)Türkiye’de dinsel hayatta, geçmiþe göre bir ilerleme, geliþme söz konusu mu?
15)Çalýþtýðýnýz yerde (camii...) cemaatle iliþkileriniz nasýl? Belli baþlý sorunlar neler?
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16)Personeliniz, cemaatin taleplerini tam olarak karþýlayabiliyor mu?
17)Meslek içi eðitim konusunda neler yapýlýyor ve yapýlmalý?
18)Camiye devam edenler ve toplumun geneli sizi ve sýradan din görevlilerini nasýl algýlýyor?

Din Devlet Ýliþkisine Yönelik Sorular:

19) Türkiye’de din-devlet iliþkileri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
20) Laiklik hakkýndaki görüþleriniz?
21) Baþörtüsü sorunu hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
22) Ýmam-Hatip Liseleri hakkýndaki görüþünüz?
23) Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný ister misiniz?
24) Cuma günü hakkýndaki görüþünüz? (Resmi tatil, öðle tatilinin Cuma namazýna göre ayarlanmasý...)
25) Bulunduðunuz yerleþim biriminin resmi protokolünde nasýl bir yeriniz var? Diðer devlet 
memurlarý size nasýl bakýyor?

Din Hizmetlerine Ýliþkin Sorular:

26) Hutbelerin merkezden saptanmasý hakkýndaki görüþleriniz nedir?
27) Merkezi sistemle yapýlan vaazlar hakkýndaki görüþünüz?
28) Bölgenizde ezanla ilgili bir tartýþma veya sorun var mý?
29)Bölgenizde Diyanet kadrosu bulunmayan camiler var mý? Buralarda din hizmetleri nasýl görülüyor?
30) Kuran Kurslarý ne durumda?

Avrupa Birliði’ne Ýliþkin Sorular:

31)Türkiye’nin AB üyesi olmasýný istiyor musunuz? Neden?
32)AB, Türkiye’yi üye olarak alýr mý? Neden?
33)Diyanet ve din görevlileri AB’ye hazýr mý? Neler yapmak gerekiyor?

Diðer Ýnanç Gruplarýna Ýliþkin Sorular:

34)Alevilik ve Aleviler hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
35)Alevilerin Diyanet içinde temsili görüþüne katýlýyor musunuz?
36)Diðer dinler de Diyanet’te temsil edilmeli mi?
37)Misyonerlik faaliyetleri bölgenizde var mý?

Ek: 6

Yurtdýþýnda Görev Yapan Üst Düzey Din Görevlilerine Yönelik Sorular:

Doðum yeri (Köy/Ýlçe Merkezi/ Ýl) :
Yaþ :
Medeni durum:
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Eðitim durumu:
Kaç yýldýr yurtdýþýnda görev yapýyor:

Din Hizmetlerine yönelik sorular:

1.DÝTÝB kurum olarak Almanya’da yaþayan Türklerin dini ihtiyaçlarýna tam anlamýyla cevap 
verebiliyor mu?
2.Din hizmetinde aksaklýk varsa bu neden kaynaklanýyor? Din görevlisinden mi,  vatandaþlardan
mý, devletten mi? Yönetim modelinden mi? Bu nasýl giderilir?
3.Hutbe ve vaazlar nasýl hazýrlanýyor? Personelin geneli vaaz hazýrlama konusunda yetkin mi?
4.Bir Almana Ýslam dinini anlatacak kadar Almanca konuþabiliyor musunuz?
5.Din hizmetlerini cami dýþýna taþýyabiliyor musunuz?
6.Cemaatin size bakýþý nasýl?
7.Diyanet bürokrasisi ile sorun yaþýyor musunuz? (Türkiye’deki Diyanet bürokrasisi)
8.Yaþadýðýnýz en büyük sorun nedir?
9.Türkler dýþýnda diðer Müslümanlara da din hizmeti veriyor musunuz? Vermek ister miydiniz?
10. Almanya’daki diðer Müslüman topluluklarla beraber bir dini hayat yaþanabilir mi? Her milletin
kendi camisi yerine ortak ibadet mekânlarý kurulmasý mümkün mü?

Diðer konulara iliþkin sorular:

11. Din hizmetlerinin Türkiye’den gönderilen görevlilerce karþýlanmasý dýþýnda farklý bir yöntem
söz konusu olabilir mi? Almanya’da da din adamý yetiþtiren okullarýn açýlýp buralarda din görevlisi
yetiþtirilmesi konusunda ne düþünüyorsunuz?
12. Diðer cemaatlerle (Milli Görüþ, Süleymancýlar vs..)iliþkileriniz nasýl? Onlara bakýþýnýz nedir?
Diyanet’in (DÝTÝB) bu gruplara yaklaþýmý nasýl olmalý?
13. Din hizmeti verirken Alman yetkililerle (resmi) bir problem yaþýyor musunuz?
14. Diðer dinlere mensup din adamlarýyla iliþkileriniz nasýl? Görüþüyor musunuz?
15. Sizce Almanya’daki Türk toplumu dine yakýnlaþýyor mu uzaklaþýyor mu?

Alevilik hakkýnda Sorular

16.Sizce Alevilik nedir?
17.Türkiye Devleti (Diyanet) kendilerini Alevi olarak tanýmlayan gruplara da hizmet götürmeli
mi?

Ek: 7

Kadýn Din Görevlilerine Yönelik Sorular:

Doðum yeri :
Yaþ :
Medeni durum :
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Eðitim durumu :
Kaç yýldýr görev yapýyor:

Mesleðe Ýliþkin Sorular:

1. Neden ve nasýl din görevlisi oldunuz?
2. Yaptýðýnýz iþten memnun musunuz? Baþka bir iþ yapmak ister misiniz?
3. Ýþinizde en çok neden memnunsunuz?
4. Ýþinizde en çok neden þikâyetçisiniz?

Diyanet’e Ýliþkin Sorular:

5.Diyanet hakkýnda genel olarak ne düþünüyorsunuz?
6. Diyanet’e siyasetçilerin müdahale ettiðini düþünüyor musunuz?
7. Diyanet din hizmetlerini yeterince verebiliyor mu?
8. Diyanet’ten en büyük beklentileriniz neler?
9. Diyanet’in yurtdýþý faaliyetleri ve görevlendirmeleri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
10. Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
11. Nakþibendi, Kadiri vs. tarikatlar ile Nurculuk, Süleymancýlýk gibi akýmlar bölgenizde etkili mi?
12. Diyanet’in bu tür cemaatlerle iliþkisi nasýl olmalý?
13. Kuran kurslarý ne durumda?

Din Görevlisi-Toplum Ýliþkisine Yönelik Sorular:

14. Camiye devam edenler ve toplumun geneli sizi nasýl görüp algýlýyor?
15. Türkiye’de toplumun dinle iliþkisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
16. Türkiye’de dinsel hayatta, geçmiþe göre bir ilerleme, söz konusu mu?
17. Diyanet’in dindar kadýnlara ulaþabildiðini düþünüyor musunuz?
18. Evde oturan kadýnlara Diyanet nasýl ulaþabilir?

Din Devlet Ýliþkisine Yönelik Sorular:

19. Türkiye’de din-devlet iliþkileri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
20. Laiklik hakkýndaki görüþleriniz?
21. Baþörtüsü sorunu hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
22. Ýmam Hatip Liseleri hakkýndaki görüþünüz?
23. Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný ister misiniz?
24. Cuma günü hakkýndaki görüþünüz?

Din Hizmetlerine Ýliþkin Sorular:

25. Hutbelerin merkezden saptanmasý hakkýndaki görüþleriniz nedir?
26. Merkezi sistemle yapýlan vaazlar hakkýndaki görüþünüz?
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27. Bölgenizde ezanla ilgili bir tartýþma veya sorun var mý?

Avrupa Birliði’ne Ýliþkin Sorular:

28. Türkiye’nin AB üyesi olmasýný istiyor musunuz? Neden?
29. AB, Türkiye’yi üye olarak alýr mý? Neden?
30. Diyanet ve din görevlileri AB’ye hazýr mý? Neler yapmak gerekiyor?

Diðer Ýnanç Gruplarýna Ýliþkin Sorular:

31. Alevilik hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
32. Alevilerin Diyanet içinde temsili görüþüne katýlýyor musunuz?
33. Diðer dinler de Diyanet’te temsil edilmeli mi?
34. Misyonerlik faaliyetleri bölgenizde var mý?

Ek: 8

Dindar Kadýnlara Yönelik Sorular:

Doðum Yeri (Köy/ Ýlçe Merkezi/Ýl):
Yaþ :
Medeni Hal :
Eðitim Durumu :

Ýslami Hayatý Yaþama Ýle Ýlgili Sorular

1) Sizce Ýslam dini, insanýn tüm hayatý için kesinlikle uyulmasý gereken kurallar koymakta mýdýr?
2) Ýslam’ý teblið etme konusunda çaba sarf ediyor musunuz?
3) Nafile ibadetleri yerine getirir misiniz?
4) Camilere gidebiliyor musunuz? Ýbadetlerinizi nerede yerine getiriyorsunuz?
5) Diðer kadýnlarla birlikte ibadet, dinsel toplantý vs. yapýyor musunuz?

Diyanet ve Din Hizmetleri Ýle Ýlgili Sorular:

6) Diyanet Ýþleri Baþkanlarýndan bildiklerinizi sayar mýsýnýz?
7) Diyanet hakkýnda genel olarak ne düþünüyorsunuz?
8) Diyanet’in kadýnlara yönelik hizmet ve faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz?
9) Hiç Diyanet’te görevli bir kadýn tanýyor musunuz?
9) Diyanet din hizmetlerini yeterince verebiliyor mu? En iyi ve eksik noktalar neler?
10) Diyanet’ten en büyük beklentileriniz (kiþisel, ilinizle ilgili ve genel) neler?
11) Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
12) Nakþibendi, Kadiri vs. tarikatlar ile Nurculuk, Süleymancýlýk gibi akýmlar bölgenizde etkili
mi?
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14 ) Diyanet’in bu tür cemaatlerle iliþkisi nasýl olmalý?
13) Diyanet’in dinle ilgili açýklama ve fetvalarýna güvenip, onlara uyar mýsýnýz?
14) Kuran Kurslarý ne durumda? Çocuklarýnýz veya yakýnlarýnýzý buralara gönderdiniz mi? Gönderir
misiniz?
15) Cami ve mescitler cemaatin ihtiyaçlarýný karþýlayabiliyor mu?

Din Devlet Ýliþkileri Ýle Ýlgili Sorular:

16) Türkiye’de din-devlet iliþkileri hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
17) Laiklik hakkýndaki görüþleriniz?
18) Türkiye’de toplumun dinle iliþkisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
19) Türkiye’de dinsel hayatta, geçmiþe göre bir ilerleme, geliþme söz konusu mu?
20) Baþörtüsü sorunu hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
21) Ýmam-Hatip Liseleri hakkýndaki görüþünüz?
22) Ýþ saatlerinin namaz vakitlerine göre ayarlanmasýný ister misiniz?
23) Cuma günü hakkýndaki görüþünüz? (Resmi tatil, öðle tatilinin Cuma namazýna göre ayarlanmasý...)

AB’ne Ýliþkin Sorular:

24) Türkiye’nin AB üyesi olmasýný istiyor musunuz? Neden?
25) AB, Türkiye’yi üye olarak alýr mý? Neden?
26) Diyanet ve din görevlileri AB’ye hazýr mý? Neler yapmak gerekiyor?

Diðer Ýnanç gruplarýna Ýliþkin Sorular:

27) Alevilik ve Aleviler hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
28) Alevilerin Diyanet içinde temsili görüþüne katýlýyor musunuz?
29) Diðer dinler de Diyanet’te temsil edilmeli mi?
30) Misyonerlik faaliyetleri bölgenizde var mý?

Ek:9

Yurtdýþýnda Yaþayan Dindar Kadýnlara Yönelik Sorular

Doðum Yeri (Köy/Ýlçe/Ýl Merkezi) :
Yaþ :
Medeni Durum :
Eðitim Durumu :
Kaç yýldýr Yurtdýþýnda :

Dini Hayata Ýliþkin Sorular:

1) Sizce Ýslam dini, insanýn tüm hayatý için kesinlikle uyulmasý gereken kurallar koymakta mýdýr?
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2) Ýslam’ý teblið etme konusunda çaba sarf ediyor musunuz?
3) Camilere gidebiliyor musunuz? Ýbadetlerinizi nerede yerine getiriyorsunuz?
4) Diðer kadýnlarla birlikte ibadet, dinsel toplantý vs. yapýyor musunuz?

DÝTÝB ve Din Hizmetleri Hakkýnda Sorular:

5) DÝTÝB, (Diyanet)  hakkýnda genel olarak ne düþünüyorsunuz?
6) DÝTÝB (Diyanet) din hizmetlerini yeterince verebiliyor mu? En iyi ve eksik noktalar neler?
7) DÝTÝB’in kadýnlara yönelik hizmet ve faaliyetlerini yeterli buluyor musunuz?
8) Cemaatlere (Süleymancýlýk, Milli Görüþ vs..) bakýþ açýnýz nedir? Etkinler mi?
9) Diyanet bu cemaatlere karþý nasýl bir tutum takýnmalý?

Diðer Konulara Ýliþkin Sorular:

10) Size göre Almanya’daki toplum dine yakýnlaþýyor mu uzaklaþýyor mu?
11) Din hizmetlerinin Türkiye’den gönderilen görevlilerce karþýlanmasý dýþýnda farklý bir yöntem
söz konusu olabilir mi? Almanya’da da din adamý yetiþtiren okullarýn açýlýp buralarda din görevlisi
yetiþtirilmesi konusunda ne düþünüyorsunuz?
12) Türkler dýþýnda diðer Müslüman ülke kökenlilerle ortak ibadethanelerde bulunmak ister misiniz?
13) Ýnancýnýzý özgürce yaþayabiliyor musunuz?

Alevilik Hakkýnda Sorular:

14) Sizce Alevilik nedir?
15) DÝTÝB (Diyanet) kendilerini Alevi olarak tanýmlayan gruplara da hizmet götürmeli mi?
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3
3. BÖLÜM

GÖRÜÞ VE ÖNERÝ DERLEME

“Sivil, Þeffaf ve Demokratik Bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Mümkün mü?” baþlýklý çalýþmamýzýn “Görüþ
ve Öneri Derleme” bölümünde Diyanet üzerine çeþitli kesimlerin görüþlerini derledik. Bu kesimler;
Diyanet personelinin örgütlü olduðu üç ayrý konfederasyona baðlý sendikalar, Diyanet Ýþleri eski baþkanlarý,
siyasetçiler, sivil toplum kuruluþlarý, gazeteciler ve akademisyenler.

I. Din Görevlileri Sendikalarýna Göre Diyanet

Türkiye’nin 1990 yýlýnda ÝLO Sözleþmesini imzalamasýnýn ardýndan kamu çalýþanlarý sendikal örgütlenmeye
gittiler. 1995 yýlýnda Anayasa’nýn 53. maddesinin deðiþtirilmesiyle bu süreç hýzlandý. Ardýndan 657 sayýlý
Devlet Memurlarý Kanunu’nun 22. maddesindeki sendika kurma yasaðý kaldýrýldý. Nihayet 25 Haziran
2001 tarihinde 4688 sayýlý Kamu Görevlileri Sendikalarý Kanunu TBMM’de kabul edildi. 13 Aðustos
2001’de yürürlüðe giren kanunun 5. maddesinde Diyanet ve Vakýf Hizmetleri de ayrý bir hizmet kolu
olarak belirlendi. Böylece diðer sendikalarýn içinde yer alan Diyanet çalýþanlarý, deðiþik konfederasyonlar
bünyesinde kendi örgütlerini kurma yoluna gittiler.

Din görevlilerinin sendikalý olmasý ve belli bir eylemliliðe girmesi medyanýn ve kamuoyunun geniþ ilgisini
çekti. Din görevlileri daha çok ekonomik durumlarýnýn iyileþtirilmesi ve özlük haklarý için sokaða çýktýlar.
Ama bazý sendikalar, Irak, Filistin baþta olmak üzere Ýslam dünyasýndaki geliþmelere karþý da seslerini
yükselttiler.

Araþtýrmamýz kapsamýnda din görevlileri sendikalarýyla da görüþtük ve kendilerine dört soru yönelttik:

1. 80 yýldýr hizmet veren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bugüne kadarki faaliyet ve hizmetlerini 
nasýl deðerlendiriyorsunuz?

2. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn statüsüne iliþkin tartýþmalarda üç farklý öneri öne çýkýyor. Bunlar;

a. Var olan statüsünün aynen devam etmesi,

b. Baþkanýnýn siyasi atamayla deðil seçimle göreve geldiði özerk bir kurum haline gelmesi,

c. Devletin dini hayattan çekilip Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin toplumdaki sivil dini
örgütlenmeler olarak da tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasý.

Yukarýdaki modellerden hangisi sizce doðru modeldir? Sizin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üzerine
yeni bir model öneriniz var mý?

3. Aleviler baþta olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn ve dinlerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda 
temsil edilmesi önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?
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4. Diyanette çalýþan din görevlilerinin sorunlarý nelerdir? (Ekonomik ve idari) Bu sorunlarýn 
çözümüne iliþkin önerileriniz var mý?

Sorularýmýzý Türkiye Kamu-Sen’e baðlý Türkiye Diyanet Vakýf-Sen Genel Baþkaný Bilal Eser, Memur-
Sen’e baðlý Diyanet-Sen Genel Baþkaný Ahmet Yýldýz ile KESK’e baðlý DÝVES Genel Baþkaný Ali Rýza
Ekinci yazýlý olarak yanýtladý.

Diyanet’in 80 Yýlýnýn Deðerlendirilmesi

Sendika baþkanlarý kurumun varlýðýnýn zorunlu olduðunun altýný çizmekle birlikte 80 yýllýk deneyimi
deðiþik açýlardan sorguluyorlar. Sendikacýlar, kurumun yapýsý gereði siyasi etkilere açýk olduðu ve istenilen
ölçü ve seviyede hizmet üretemediðinde birleþiyorlar.

Türk Diyanet Vakýf-Sen (Bilal Eser):

Türkiye’de din konusunda kargaþanýn yaþanmamasý için bir kurum, yani Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
lüzumludur. Ancak bu kurumun imkân ve itibarýný yeteri þekilde kullanamadýðý, geliþen ve deðiþen
þartlara, ihtiyaçlara gerektiði þekilde cevap veremediði, topluma, siyasi iktidarlarýn paralelinde bir kurum
hüviyetinde yansýdýðý kanýsý yaygýn. Çok geniþ bir yelpazede hizmet sunma görevi ile karþý karþýya kalan
Diyanet’in bugün istenilen seviyede hizmet üretemediði kabul gören yaygýn kanaat haline gelmiþtir.
Diyanet’te ve din hizmetlerinin sunulmasýnda baþarý ve kamu yararý öne çýkarýlmalý, siyasi ve ideolojik
bakýþ bu kurumdan uzaklaþtýrýlmalý, dine ve din görevlilerine, dini kurum ve kuruluþlara saygýnlýk
kazandýrýlmalýdýr. Diyanet, görev ve sorumluluklarý açýsýndan, kamu düzenini ve toplum barýþýný saðlamada
en etkin ve önemli kurumlarýn baþýnda gelmektedir. Kamu vicdanýnda ve kamuoyunda Diyanet’e duyulan
güven ve itibara karþýlýk, genel idare içerisinde hakkettiði konuma ulaþtýrýlamadýðý da gözden uzak
tutulmamasý gereken bir gerçektir.

Diyanet-Sen (Ahmet Yýldýz):
Diyanet’in faaliyetlerini yeterli görmüyorum. Devletin, bu kurumun çok fazla iþlevsel olmasýný istediði
de þüphelidir. Baþkanlýk dini hizmetleri birçok boþluklar taþýyan 633 sayýlý kanunla yapmaya devam
etmektedir. Diyanet’in mevcut haliyle dini hizmetleri gereði gibi yürütememesinin ikinci sebebi Baþkanlýðýn
siyasi tesirlere açýk yapýsýdýr. Göreve gelmesi ve ayrýlmasý siyasi otoritenin iki dudaðýna baðlý olan
baþkanlar, bu mevkii kendileri bakýmýndan ulaþýlacak en büyük nihai hedef olarak görüyorlarsa siyasi
otoriteye bütünüyle tabi olmaktalar. Bu tabiiyet sadece kendisini tayin eden makamým emir ve arzularýna
deðil, o makamýn arkasýndaki siyasi parti mensuplarýnýn arzu ve taleplerine de olmaktadýr. Bir imamýn,
bir müezzin tayini için Baþkanlýða taleplerini ileten milletvekillerinin mevcudiyeti ahval-ý adliyedendir.
Ayrýca, din-devlet iliþkilerinde zaman zaman yaþanan gerilimi en çok hisseden kesim halkla iç içe olan
din görevlileridir. Yönetim kadrolarý hatta müftülerimiz bu gerilimi din görevlileri kadar hissetmezler.
Ýmam-Hatipler, Kur’an Kurslarý, din dersleri, kýlýk kýyafet vb meselelerde Yönetim Kadrolarý bazen
yukarýnýn dayatmalarýný aþaðýya ileten bir ara kablo, bazen de kraldan çok kralcý hüviyetine bürünmektedirler.
Ya din görevlilerinin durumu? “Yukarý tükürsen býyýk, aþaðý tükürsen sakal” misali cendereye sýkýþmýþtýr.
Daha da ötesi gerek camilerde yapýlan dini konuþmalarýn gerekse baþkanlýðýn yaptýðý dini içerikli
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açýklamalarýn genel çerçevesini de siyasi otoritenin temel tercihleri belirlemektedir. Merkezden vaaz
sistemiyle binlerce din görevlisi susturulmuþtur. Diyanet devlet adýna topluma din hizmeti verirken Ýslam’ý
temsil noktasýnda topluma güven vermiyor, toplumu tatmin etmiyor. Diyanet’in bu durumundan Türkiye’de
dini hassasiyeti olan ve Diyanet’in vermekte olduðu hizmetlerden yararlanmayý arzu eden hiçbir kimsenin
memnun olduðu söylenemez. Çünkü bu kurum her þeyden önce varlýk sebebi olan Ýslam’a inanma ve
onu yaþama özgürlüðü ile ilgili problemlerle ilgilenmemektedir. Bu durum kaçýnýlmaz olarak belirtilen
konulardaki tavýr alma ve inisiyatif kullanma öncülüðünü baþka kurumlara býrakmaktadýr. Ülkemizin
yaþadýðý deprem felaketlerinde de gerekli dini ve hayri hizmetleri yaptýðý söylenemez. Bütün bu sebeplerle
bu kurumla dini hassasiyeti olan kimselerin gönül baðlarýnda önemli kopukluklar olmuþtur.

Özerklik Beklentisi

Sendikalarýn tümü Diyanet’in özerk bir yapýya kavuþturulmasýnda hemfikir, içlerinde Diyanet’in müsteþarlýða
dönüþtürülmesini savunanlar da var

DÝVES (Ali Rýza Ekinci):
Diyanet’in statüsünün bu þekliyle devam etmesi bugüne kadar uygulanmýþ yanlýþ politikalarý onamak
anlamýna gelir. Kesinlikle bu statü deðiþtirilmelidir. Hem devlet kendini dini hayattan tamamen çekmeli,
hem de Din kendini tamamen devletten çekmeli, özgürlük ahlakýna göre hareket etmelidir. Diyanet özerk
bir kurum olarak, ülkemizde ve dünyada yaþanan olumsuzluklara karþý fikrini din ahlaký içerisinde beyan
etmelidir. Bu anlamda, devletin ve dinin birbirine karýþmadýðý, bütün inanç gruplarýnýn temsil edildiði
ve baþkanýn kurum içerisinde seçimle belirlendiði özerk bir kurum olmasý durumunda Diyanet özgür,
baðýmsýz ve demokratik bir kurum haline daha kolay gelebilecektir.

Diyanet-Sen (Ahmet Yýldýz):
Diyanet’in, baþkanýnýn siyasi atamayla deðil seçimle göreve geldiði, özerk bir kurum haline gelmesini
öneriyoruz. “Avrupa Birliði’ne giriþ sürecindeyiz, öyleyse onlarýn uyguladýðý bir sistemi biz de kabul
edelim” denirse, bu, dini hizmetlerin cemaatlere býrakýlmasý anlamýna gelir. Bu modelin mahzurlarýný
telafi etmek daha zordur. Bizim tarihi tecrübemize uygun olan bu hizmetlerin merkezi bir kurum tarafýndan
yürütülmesidir. Dini hizmetlerin cemaatlere býrakýlmasýndan ziyade idari bakýmdan siyasi otoritenin
etkilerinden arýnmýþ dini esaslarý yorulmasýna müdahale edilemeyen bir özerk yapý ile yürütülmesi, hem
dini hassasiyeti olan kimselerin ihtiyaçlarýný en iyi þekilde karþýlama, hem dinin birlik ve bütünlüðünü
koruma açýsýndan daha elveriþli bulunmaktadýr. Nitekim 1993 yýlýnda gerçekleþtirilen I. Din Þurasý’nda
Diyanet’in YÖK ve RTÜK gibi özerkliðe kavuþturulmasý ve baþkanýn seçimle iþbaþýna gelmesi görüþü
benimsenmiþtir. Laik devlet yapýsý içerisinde de Diyanet’e yer ve ihtiyaç vardýr. Çünkü laik olan devlettir.
Halk Müslümandýr. Diyanet de bu halký dini yönden aydýnlatmak ve din hizmeti sunmak için vardýr.
Ýnanç yönünden ülkemizde birliði ve beraberliði temsil eden Diyanet olmazsa olmaz bir devlet kurumudur.
Onun için Diyanet’in özerk bir yapý ile verimli ve yararlý çalýþmalarýna herkes yardýmcý olmalýdýr.

Türk Diyanet Vakýf-Sen (Bilal Eser):
Sendikamýzca düþünülen ve önerilen model “Özerk Kurumlar ve Kurullar Yönetimi”dir. Diyanet,
Baþbakanlýk veya Devlet Bakanlýðý’na baðlý olmak yerine “Yüksek Din Kurumu”na baðlanmalýdýr.
Böylelikle siyasetçinin Diyanet üzerindeki baský ve vesayeti de ortadan kalkmýþ olacaktýr. Ülkemizin din
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politikalarýný tespit ve uluslararasý din iliþkileri, din þurasý ilgili iþlerle þûrayý düzenlemek, boþaldýðýnda
Diyanet Ýþleri Baþkan adaylarýný tespit ederek Hükümete sunmak ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn denetimini
yapmak Yüksek Din Kurumu’nun görev alaný olarak tespit edilebilir. YDK tarafýndan tespit edilecek üç
Baþkan adayý Hükümete sunulmalý ve seçim bunlarýn arasýndan yapýlmalýdýr. Diyanet Ýþleri Baþkaný ayný
zamanda YDK Baþkaný olarak görev yapmalýdýr. Yetmiþ bini aþan cami ve yüz bine yaklaþan personel
sayýsý ile mevcut yükü bir genel müdürlüðün taþýmasý imkânsýzdýr. Bugünkü problemlerin bir kýsmý da
bu zayýf yapýdan kaynaklanmaktadýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, ayný isimle Müsteþarlýða dönüþmeli ve
günümüzdeki daire baþkanlýklarýndan bir kýsmý “Genel Müdürlük”  þeklinde teþkilatlanmalýdýr. Yeniden
yapýlanacak olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na “Tarikatlar Daire Baþkanlýðý” ilave edilmelidir. Bu yeni
þekil, ülkemizdeki Alevi-Bektaþi vatandaþlarýn da ihtiyacýný karþýlayacaktýr. Böylelikle, günümüzde sosyal
yapý ve sosyal dokuyu olumsuz etkileyen tarikatlarýn baskýsý azalacaðý gibi; bunlarýn sivil toplum
örgütüymüþ gibi siyaset alanýna sorumsuzca giriþleri önlenecek; her vesile ile devleti eleþtirmeleri ve
karalamalarý da son bulacaktýr. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn sunmakta olduðu hizmetlerin özelleþtirilmesi
anlamýna gelen, cemaatler ve tarikatlara býrakýlmasý görüþü Sendikamýzca benimsenmeyen bir görüþtür.
Din alaný özele terk edilmeyecek öneme haizdir.

Alevilerin ve Diðer Ýnanç Gruplarýnýn Konumu

Görüldüðü gibi Türk Diyanet Vakýf-Sen Genel Baþkaný Bilal Eser, Alevilerin temsili üzerine yapýlan
tartýþmalarýn, özerkliðe kavuþmuþ ve müsteþarlýk statüsüne yükselmiþ Diyanet bünyesinde bir “Tarikatlar
Daire Baþkanlýðý” kurulmasýyla biteceðini savunuyor. Konuya iliþkin diðer iki sendikanýn görüþleriyse
þöyle:

Diyanet-Sen (Ahmet Yýldýz):
Diyanet bilindiði gibi diðer din mensuplarýyla yýllardýr diyalog toplantýlarý yapmaktadýr. Biz “Baþkanlýk
en azýndan, benzer toplantýlarý Aleviler baþta olmak üzere dini gruplarýn önderleriyle de yapmalýdýr”
diyoruz. Bu toplantýlarda farklý inanç gruplarýnýn ve diðer mensuplarýnýn Diyanet bünyesinde temsili için
yol ve çözümler aranabilir. Yani önce diyalog kurulmalý, sonra da bu gruplarýn ve farklý din mensuplarýnýn
talepleri dinlenmelidir ve bu talepler doðrultusunda kendilerinin Diyanet’te temsili önerisini görüþülmeye
deðer buluyorum.

DÝVES (Ali Rýza Ekinci):
Aleviler, Hýristiyanlar, baþta olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn temsili önemlidir diye düþünüyoruz.
Ýslam dini hoþgörü dinidir. Zorla birini Müslüman yapma gibi bir misyonu yoktur. Tarihe baktýðýmýzda
da Ýslam devletlerinin fethettiði yerlerde din konusunda zorlayýcý deðil, kolaylaþtýrýcý olmuþtur. En büyük
örneklerinden biri Mekke’nin fethi, diðeri de Ýstanbul’un fethidir. Hiçbir zaman tek din, tek mezhep
üzeri faaliyet yürütülmemiþ, inançlara özgürlük saðlanmýþtýr. Ama Diyanet maalesef tek mezhep (Hanefi
mezhebi) üzeri faaliyet yürüterek diðer mezhepleri yok saymýþtýr. Laiklik ilkesi tek yönlü iþletilmiþ, din
adeta devletin kontrolüne býrakýlmýþtýr. Demokratik, laik ülkelerde inanç kurumlarý tamamen baðýmsýzdýr
ve öyle de olmalýdýrlar. Bu anlamda inanç gruplarýnýn yok sayýlmamasý ve Diyanet içerisinde temsillerine
imkân verilmesi gerekir.

Din Görevlilerinin Ekonomik ve Sosyal Durumlarý
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Sendikalar hiç kuþkusuz din görevlilerinin ekonomik ve sosyal durumlarý üzerinde daha fazla yoðunlaþýyorlar.
Hepsi, din görevlilerinin “üvey evlat” muamelesi gördüðü, maaþlarýn çok düþük olduðu, özlük haklarýnýn
yetersizliði noktasýnda birleþiyorlar.

DÝVES  (Ali Rýza Ekinci):
Diðer iþkollarýyla kendimizi kýyasladýðýmýzda aldýðýmýz ücretin çok düþük olduðunu söyleyebiliriz. Açlýk
sýnýrýnýn 642 milyon, yoksulluk sýnýrýnýn 1 milyar 717 milyon olduðu ülkemizde Diyanet çalýþanlarýnýn
hâlâ 550 milyon gibi bir ücreti almasý yaþam standartlarýnýn ne düzeyde olduðunu gösteriyor. Belirli bir
mesai saatinin olmamasý ve yapýlan fazla mesailerin karþýlýðýný da alamamak, hem madden hem de manen
Diyanet çalýþanlarýnýn motivasyonunu bozmakta, kendilerini adeta üvey evlat olarak görmektedirler. Yaz
tatilleri döneminde açýlan cami Kuran kurslarý ise baþlý baþýna bir sorun zaten. Ýdari boyutuyla da çok
rahat olduðumuz söylenemez. Gerek vaaz gerekse de hutbelerde millete hak adalet sunumlarýný yapsak
da maalesef kurumumuzdan bu hakkaniyeti ve adaleti göremiyoruz. Yurt içi ve yurt dýþý görevlendirmelerinde
bu adaletsizlikler bariz olarak göze çarpmaktadýr. Kimileri 25 yýllýk hizmet süresi boyunca bir kez dahi
hac görevlendirmesi almazken kimileri iki yýlda bir hacda görevlendirilebilmektedir.

Türk Diyanet Vakýf-Sen (Bilal Eser):
1- Din Görevlileri, Vaizler ve Müftüler mutlaka kýdemlerine göre sýnýflandýrýlmalý ve bir terfi heyecaný
getirilmelidir. Yurtdýþý görevlendirmeleri ile hac görevlendirmeleri hukuki, objektif bir zemine oturtulmalý
ve görevliler arasýnda adalet ve eþitlik prensibi esas almalýdýr.

2- Diyanet personeli devlet memurlarýnýn istifade ettiði her türlü haktan yararlandýrýlmalýdýr.

3- Diyanet personeline kurumlar arasý nakillerinde muvafakat verilmeli; potansiyel “irticacý” sayýlmaktan
kurtarýlmalýdýr.

4- Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý personelinin toplum içerisinde itibarlý bir konuma getirilmesi þarttýr. Bunun
için; ücretlerin günün þartlarýna göre yeniden düzenlenmeli; çalýþanlar devlet ve rejim düþmaný ve bir
siyasi partinin taraftarlarý ithamlarýndan kurtarýlmalý; kuruma mensubiyet þuurunun geliþtirilmelidir.

5-Münhal cami görevlileri kadrolarýnýn acilen doldurulmalýdýr.

6- Geliþen kentleþme ve artan nüfus sebebiyle inþa edilen yeni camilere kadro verilmelidir.

7- Vekil Ýmam-Hatip kadrosunda hizmet veren görevlilerin asaleten atanmalarýnýn saðlanmalýdýr.

8- Devlet Memuriyetine asaleten atanmadan önce vekil Ýmam-Hatiplik yapmýþ olan din görevlilerinin
vekâlette geçen sürelerinin terfi ve intibak iþlemlerinde deðerlendirilmesi;

9- 425 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ile Baþbakanlýða baðlý kuruluþlara verilmekte olan ve Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý merkez teþkilatý personeline de halen dondurulmuþ þekilde ödenen fazla çalýþma ücretin
tam olarak ödenmeli, bu haklardan emsal kurum SHÇEK’te olduðu gibi taþra teþkilatý personeli de
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yararlandýrýlmalýdýr.

10- Yaz Kurslarýnda ders veren din görevlilerine ek ders ücreti, hafta sonu tatilleri ile resmi tatil ve
bayram günlerinde çalýþmak zorunda olan din görevlilerine de fazla mesai ücreti verilmelidir.

Diyanet-Sen (Ahmet Yýldýz):
Diyanet’te çalýþanlarýn yýllardýr bir türlü çözülemeyen idari, mali ve hukuki birçok sorunu vardýr. Din
hizmeti gibi çok önemli ve çok hassas bir hizmeti sunan din görevlileri adeta üvey evlat muamelesi
görmektedirler. Bunlarýn baþýnda ücret sorunu gelmektedir. Diyanet çalýþanlarý devlet memurlarý içerisinde,
yardýmcý hizmetlilerden sonra en az maaþ alan devlet memurlarýdýr. Din hizmetinde çalýþanlarýn haftalýk,
bayram ve yaz tatillerinde izin sorunu vardýr. Din görevlisi de bir insandýr. Ayrýca din görevlisinin ailesi
ve çocuklarý vardýr. Din görevlileri memur sayýlmalarýna raðmen ceza hukukuna göre memur
sayýlmamaktadýrlar.

II. Diyanet Ýþleri Eski Baþkanlarýna Göre Diyanet

Çalýþmamýzýn önemli ayaklarýndan birini hayatta olan eski Diyanet Ýþleri Baþkanlarý ile görüþme
oluþturuyordu. Bu kapsamda 1968 ile 2003 yýllarý arasýnda görev yapmýþ altý eski baþkanýn tümüyle
Ankara ve Ýstanbul’da yüz yüze görüþtük. Bu baþkanlar görev sýrasýyla Lütfü Doðan, Dr. Lütfi Doðan,
Prof. Dr. Süleyman Ateþ, Dr. Tayyar Altýkulaç, Prof. Dr. Mustafa Sait Yazýcýoðlu ve Mehmet Nuri
Yýlmaz’dý.

Baþkanlarýn tümüyle, Diyanet’in cumhuriyetin kuruluþundan bugüne kadar yaptýðý faaliyetlerin olumlu
ve aksayan yönlerini, bütçeden din görevlilerinin eðitimine kadar pek çok konu baþlýðý altýnda toplanacak
sorunlarý, idari statü meselelerini ve Avrupa Birliði dönemecinde Alevilik baþta olmak üzere farklý mezhep
ve inanç gruplarýyla ilgili temsil tartýþmalarýný etraflýca konuþma imkânýmýz oldu. 

Diyanet’in 80 Yýlýnýn Deðerlendirilmesi

Teþkilatýn kuruluþ amacý ve faaliyetlerini deðerlendirirken eski baþkanlarýn üzerinde tartýþmasýz fikir
birliðine vardýklarý þey, Diyanet’in Türkiye’nin kendine has koþullarýnda son derece gerekli bir kurum
olduðu.

Ülkenin önemli sosyal ve politik dönüþümlere tanýk olduðu yaklaþýk kýrk yýllýk bir zaman dilimi içerisinde
görev yapan farklý kuþaklara mensup altý baþkanýn Diyanet’in neredeyse benzer sözcük ve cümlelerle,
çok önemli, “olmazsa olmaz” bir kurum olduðunu dile getirmeleri dikkat çekici. Bu görüþ birliðinden
birkaç “soru” çýkarmak mümkün. Bu sorulardan birincisi þu: Türkiye’nin kendine has koþullarý geçen
kýrk yýlda, hatta Cumhuriyet’in kuruluþundan bugüne kadar pek deðiþmedi mi?
Koþullarýn deðiþip deðiþmediði tartýþýlýr ama geçen süre zarfýnda toplumun ihtiyaçlarýnýn deðiþtiði,
bunlarýn büyük bir kýsmýnýn “yükselen talepler” þeklinde artýk sýk sýk gündeme geldiði de kesin.
“Diyanet bu ihtiyaçlarýn ne kadarýný karþýladý ve bundan sonra ne kadarýný karþýlamalý?” Eski baþkanlarla
yaptýðýmýz sohbetlerin ilk aþamasý esas olarak bu temel soru çerçevesinde þekillendi. Diyanet’in elzem
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bir kurumun olduðu noktasýndaki görüþ birliðine benzer bir þekilde, eski baþkanlarýn büyük çoðunluðu
yapýlan hizmetlerin yeterliliði konusunda da iyimser tablolar çizdi.

Mehmet Nuri Yýlmaz
Örneðin 1992-2003 yýllarý arasýnda on bir yýl süreyle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yapan Mehmet Nuri
Yýlmaz, Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden bugüne Diyanet’in faaliyetlerini deðerlendirirken idari sorunlar
ile bütçe, eðitim ve kadro fazlalýðý konusundaki sýkýntýlara deðiniyor.
Yýlmaz, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn amacýnýn Kur’an ve Sünnet’e dayalý Ýslamiyet’i insanlara anlatmak
ve ibadetleri yönetmek olduðunu, bu amaçtan seksen yýldýr hiç taviz verilmediðini anlatýyor.
Diyanet’in bir dönem yasal sýkýntýlar yaþadýðýný belirten Yýlmaz, Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nun teþkilatýn
önemli bir birimi olduðunu ve bu kurulun -bir danýþma ve karar müessesi olarak- kanun kuvvetinde
kararname ile çalýþtýðýný söylüyor. Kendi dönemlerinde Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nun tek bir görüþe
baðlý kalmadan çalýþtýðýný öne süren Yýlmaz, “Böylelikle Hanefi ve Sünni mezhebini yansýtýyor diye bir
itham vardý, biz onu kaldýrmýþ olduk. Vatandaþa en yararlý görüþ hangisiyse hiçbir ayrým yapmadan
verelim dedik. Bu amaçla 1993 yýlýnda geniþ bir uluslar arasý katýlýmla ilk Din Þurasý’ný düzenledik”
diyor.
1993’teki Þura’nýn çok verimli geçtiðini söyleyen Yýlmaz, 28 Þubat koþullarýna raðmen Þura’da alýnan
kararlarýn çoðunu uyguladýklarýný belirtiyor. Yýlmaz, ayný Þura’nýn 1998’de de yapýldýðýný anýmsatarak,
“Bunda da geniþ bir katýlým oldu, bu kez Fener Rum Patriði, Yahudi Hahamý da geldiler. Hatta Papa’nýn
en yakýn adamý olan bir zat da geldi. Farklý din mensuplarýnýn buluþtuðu bir Þura oldu” diye konuþuyor.
Diyanet’in son derece zor koþullarda kurulmuþ bir teþkilat olduðunun altýný çizen M. Nuri Yýlmaz,
baþlangýçta imkânlarý son derece sýnýrlý olan örgütün zamanla önemli iþler yapmaya muktedir hale geldiðini
kaydediyor. Yýlmaz þöyle diyor:

1965’te bir ilerleme söz konusu. Din görevlileri 633 sayýlý Teþkilat Kanunu ile memur oluyor,
ondan önce hiç kanun falan yok. O dönemde Diyanet kadrosunun tahsil durumu da pek iyi deðil.
Ýhtilalden sonra ilkokul mecburiyeti getirildi, ondan önce o da yok. Ezan okuyan varsa müezzin
olmuþ, birkaç sûre ezberinde olan varsa imam olmuþ. Sonra günden güne geliþmeler oldu.
Süleyman Ateþ’in döneminde yurtdýþý kadrolarý alýndý, Almanya’ya falan gidildi, daha sonraki
dönemlerde yurtdýþý teþkilatý geliþtirildi. Bizim dönemimizde Ýsveç, Norveç, Danimarka’da
ataþelikler alýndý. Sonra Avrupa Birliði’nde bir din masasý kuralým dedik, diðer dinlerin var. 2002
yýlýnýn ortalarýnda çýkarýlabildi, Belçika Kralý’ndan onay çýktý. Sonraki dönemde baþlamýþ olmasý
lazým bunun. Tabii  bizim dönemimiz çok hassas bir dönemdi. 28 Þubat falan bizi epeyce
hýrpalamýþtý. Rahat çalýþamýyorduk, istediðiniz personeli alamýyorsunuz, üniversiteden bir hocayý
getirmek istiyorsunuz olmuyor, izin verilmiyor. Böyle birtakým sýkýntýlar vardý. Fakat sonuç olarak
eðitim, yabancý dil, dinler arasý diyalogu saðlama, yurtiçi ve yurtdýþý hizmetler noktasýnda biz
üzerimize düþeni yapmaya çalýþtýk.

Ayný dönemlerde bazý ilahiyat hocalarýnýn sýk sýk televizyonlara çýkýp din konusunda halka farklý bilgiler
verdiðini hatýrlatan Yýlmaz, “Biz bunun üzerine 103 ilahiyat hocasýný -Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nda
olanlar da dahil- bir araya getirdik, üzerinde sýk sýk konuþulan bütün konularý masaya yatýrdýk. Ve bir
konsensüs saðlayýp deklarasyon çýkardýk. Böylece kafa karýþýklýðý önlenmiþ oldu” diye konuþuyor.
M. Nuri Yýlmaz sonuç olarak Diyanet’in her dönemin kendine has koþullarýnda bazý eksikliklere raðmen
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faydalý hizmetler verdiðini, hiç deðilse milli birlik ve beraberliði ayakta tutabildiðini, Ýslam akidesini
koruyabildiðini, farklý sapýk ideolojilere karþý peygamberin sünnetine dayalý inancý muhafaza edebildiðini
söylüyor. Yýlmaz, zamanla eðitim sorununa da çözümler getirildiðini, bugün ilkokul mezunu imamlarýn
sayýsýnýn yok denecek kadar az olduðunu ve ilahiyat mezunlarýnýn çoðaldýðýný belirtiyor.

Prof. Mehmet Sait Yazýcýoðlu
Yýlmaz’dan önce 1987 ile 1992 yýllarý arasýnda baþkanlýk yapan ve halen AKP Ankara Milletvekili olan
Prof. Dr. M. Sait Yazýcýoðlu, Diyanet’in seksen yýllýk faaliyetleri ile Alevilik gibi farklý mezheplerin
kurumda temsili konularýnda en farklý görüþ bildiren isim oldu.
Prof. Yazýcýoðlu, “Geçen seksen yýllýk sürede Diyanet’in amaca tam olarak hizmet ettiðini söylemek
zor” derken, kurumun Ehl-i Sünnet aðýrlýklý bir hizmet anlayýþýna sahip olduðu yönündeki eleþtirileri
de haksýz bulmuyor. Yazýcýoðlu, bununla birlikte Alevilerin de temsil meselesi için öncelikle kendi
aralarýndaki fikir ayrýlýklarýný gidermesini istiyor. M. Sait Yazýcoðlu, ilk göreve geldiðinde Diyanet’in
bilhassa personelin eðitimi noktasýnda önemli sorunlarla karþý karþýya olduðunu belirtiyor ve þöyle
konuþuyor:

Göreve baþladýðým zaman eldeki tabloyu önüme koydum. Din gibi nazik bir konuda ve Türkiye
gibi nüfusu genç, dinamik bir ülkede hangi kadroyla hizmet yapýyoruz diye bu tabloyu bir gözden
geçirdim. Aþaðý yukarý 90 bin kiþilik bir kadro vardý ve açýkçasý gördüðüm tablo hiç de iç açýcý
deðildi. O dönemde yaklaþýk yüzde 70 Ýmam-Hatip Lisesi mezunu, yüzde 15 ilkokul mezunu
vardý. Yükseköðrenim görmüþ olanlar ise sadece yüzde 3 ila 3.5 idi. Tabii o günden bu yana bir
þeyler yapýldý, bizim dönemimiz de dahil olmak üzere. Ýlerleme var ama kapatýlacak mesafe de
çok fazla. Din görevlilerinin iyi eðitilmiþ olmasý gerekiyor. Avrupa Birliði sürecindeyiz ve durum
hâlâ parlak deðil.

Dr. Tayyar Altýkulaç
Prof. Yazýcýoðlu’ndan önce, 1978 ile 1986 yýllarý arasýnda sekiz yýl süreyle Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý
yapan Dr. Tayyar Altýkulaç ise kurumun seksen yýlda “imkânlar ölçüsünde” iyi hizmetler yaptýðýný
söylüyor. Diyanet için önerilerin modellerden özerkliði benimseyen Dr. Altýkulaç, “Diyanet’te temsil
sorunu” olmadýðýna inanýyor.
Prof. Yazýcýoðlu gibi AKP’den milletvekili ve TBMM Milli Eðitim Komisyonu Baþkaný olan Dr. Altýkulaç,
Diyanet’i tartýþýrken öncelikle kurumun görev ve hizmet alanýný doðru bir þekilde ortaya koymak
gerektiðinin altýný çiziyor. Ona göre Diyanet, bir nevi polis teþkilatý gibi radikal denebilecek dini akýmlarý
ya da cemaatleri kontrol etmek için deðil, halka din hizmeti götürmek için kurulmuþ bir teþkilat.
Dr. Altýkulaç, Diyanet’in seksen yýllýk tarihi boyunca karþýlaþtýðý en büyük sorunun kadrolarýn eðitimi
olduðunu kaydediyor, bununla birlikte “Eðitim konusunda büyük mesafeler kat edildiðini söylemek
mümkün” demeyi de ihmal etmiyor:

Diyanet yakýn bir geçmiþe kadar ilkokul mezunu imamlar ile hizmet veriyordu. Diyanet büyük
bir teþkilattýr, en büyük yerleþim merkezinden en ücra yerleþim birimine kadar kadrosu bulunan
bir yapýdýr ve halkla direkt temasý olmasý anlamýnda önemli bir kurumdur. Bizim dönemimiz de
dahil olmak üzere geçmiþte Diyanet personelinin eðitiminin yetersiz olduðu dönemlerden geçtik.
Tabii çok sýnýrlý imkânlarla hizmet verildiði oldu, bugün durum önemli ölçüde deðiþmiþtir. Bununla
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birlikte eksikler mevcuttur, ben bunlarýn da zamanla giderileceðine inanýyorum. Genel olarak
seksen yýlýn deðerlendirmesi yapýldýðýnda Diyanet’in amacýna uygun hizmet verdiði görülmektedir.

Prof. Süleyman Ateþ
Dr. Altýkulaç’tan önce 1976-1978 arasýnda iki yýl süreyle baþkanlýk yapan Prof. Süleyman Ateþ, Diyanet’in
halký din konusunda aydýnlatmak ve din görevlileri teþkilatýný yönetmek amacýyla kurulduðunu söylüyor
ve kurumun bu amaca hizmet bakýmýndan görevini tam olarak yaptýðýna inanýyor.
Prof. Ateþ’e göre Diyanet, týpký Genelkurmay Baþkanlýðý gibi siyaset dýþýnda tutulmak üzere yapýlandýrýlmýþ
bir kurum. Baþlangýçta her iki kurumun da ayný gerekçelerle Baþbakanlýða baðlandýðýný belirten Ateþ,
“Diyanet, Genelkurmay gibi millete aittir. Bu yüzden idari manada gayet özenli ifadelerle kurulmuþ bir
teþkilattýr” diyor.

Geçmiþte -kendi dönemi de dahil olmak üzere- Diyanet’in sermayesinin çok sýnýrlý olduðunu ifade eden
Prof. Ateþ, bununla birlikte önemli pek çok kitabýn kurum tarafýndan basýldýðýný kaydediyor. Müftü, vaiz
ve imamlarýn tayin iþlerinin özenle yapýldýðýnýn altýný çizen Prof. Dr. Ateþ, Diyanet’in sýnýrlý bir idari
gücü olduðunu ileri sürüyor:

Diyanet kendine kanunla çizilen çerçevenin dýþýna çýkamaz. Ýman, ibadet, ahlak konularýdýr bu.
Ýþi siyasi alana taþýrdýðý zaman sorun çýkar, zaten kanun da buna müsaade etmez. Türkiye laik
bir devlettir, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da din konusunda otorite deðildir, sadece kaosu önler. Eðer
Diyanet yerine cemaatler söz sahibi olsaydý ülke kaosa sürüklenirdi. Mezheplerde, mezhep derken
itikat mezheplerini kastediyorum bölünmeler olurdu. Her biri kendine özgü bir þey kurarsa
Türkiye ne hale gelir? Bu kaosu önlemek için Diyanet devlet çatýsý içine alýnmýþtýr. 

Dr. Lütfi Doðan
Diyanet’te birbirinin ardý sýra baþkanlýk yapan benzer isimli iki baþkan bulunuyor: 1968-72 yýllarý arasýnda
bu görevi yürüten ve sonradan MSP, RP ve FP’den milletvekilliði yapan Lütfü Doðan ve 1972-76 yýllarý
arasýnda baþkan olup ardýndan CHP’den senatör seçilen Dr. Lütfi Doðan.
Dr. Doðan, Diyanet’in Türk devlet geleneðinde din müesseselerine duyulan saygýdan ötürü çok önemli
bir kurum olduðunu düþünüyor. Dr. Doðan, bununla birlikte Diyanet’in Þeyhülislamlýktan farklý bir
yapýya sahip olduðunu söylüyor ve “Þeyhülislamlýkta ruhani bir durum söz konusudur. Diyanet bir din
iþleri kurumu deðildir. Öyle olsaydý Din Ýþleri Genel Müdürlüðü denirdi” diye devam ediyor. Dr. Doðan,
Diyanet’in fonksiyonunu þöyle tarif ediyor:

Diyanet, Ýslam dininin inanç ve ibadet esaslarýný yöneten bir kurumdur. Bir defa nasýl bulundu
bilmiyorum ama çok güzel bir buluþtur. Laikliðin korunmasýnda çok önemli bir fonksiyon icra
etmektedir. O bakýmdan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý siyasetten uzak tutulmalýdýr.

Lütfü Doðan
1968 ile 1972 yýllarý arasýnda Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yapan Lütfü Doðan da Diyanet’in seksen yýlda
“üzerine düþeni yaptýðý” görüþünde. Diyanet’in mevzuat çerçevesinde Ýslam dininin itikat, ibadet ve ahlak
esaslarý hakkýnda halký aydýnlatma görevini icra ettiðini belirten Doðan þöyle devam ediyor:
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Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve bünyesindeki Din Ýþleri Yüksek Kurulu oldukça önemli bir fonksiyonu
yerine getiriyor. Tabii Diyanet’in bütün hizmetlere yetiþtiðini söylemek kolay deðil. Çünkü ihtiyaç
çok büyük. Ama birtakým eksikliklere raðmen Diyanet halkýmýzýn takdir ettiði, sevdiði, güvendiði,
dini konularda otorite kabul ettiði bir makamdýr. Üstelik merkez, taþra ve yurtdýþý teþkilatý ile
oldukça önemli bir makamdýr. En büyük ilimizden en küçük kasabalara, beldelere kadar
yerleþebilmiþ bir kurumdur.

Lütfü Doðan, Diyanet kadrolarýnýn eðitimiyle ilgili birtakým sýkýntýlar olduðunu kabul ederek, “Ýmam-
Hatip Liseleri ile Ýlahiyat Fakülteleri’ne daha fazla eðilmek gerekiyor. Eðitim üst seviyelere ulaþtýrýlýrsa
diðer sorunlar da kendiliðinden çözülür” diyor.

Diyanet’in Statüsü: Özerklik Modeli Aðýr Basýyor

Diyanet’in statüsü konusunda önerilen üç modelden (mevcut statünün korunmasý, özerklik, Diyanet’in
kaldýrýlmasý) hangisinin benimsendiði sorgulandýðýnda “özerklik” seçeneðinin aðýr bastýðý açýk bir þekilde
görülüyor. Mülakat yaptýðýmýz altý baþkan da özerkliði uygun seçenek olarak deðerlendirdi. Baþkanlardan
biri “Özerklik olabilir, mevcut statü ile de devam edilebilir” diyerek iki seçeneði de uygun bulduðunu
söyledi.
Üçüncü seçenek, yani Diyanet’in laðvedilmesiyse, Türkiye þartlarý ve Ýslam dininin özelliklerinden ötürü
tercih edilmeyecek bir seçenek olarak görülüyor. Bununla birlikte Prof. Prof. M. Sait Yazýcýoðlu,
Türkiye’de demokrasi ve sivil anlayýþýn tam olarak yerleþmesi durumunda bu üçüncü seçeneðin de
gündeme gelebileceðini düþünüyor.
“Özerklik”te TRT ve YÖK tipi bir model akýllara daha fazla yatýyor. Özerkliðin amacýna ulaþabilmesi
için baþka þartlarýn yerine getirilmesi gerektiðini düþünenler de var. Örneðin Prof. Ateþ’e göre özerklik
için öncelikle Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nun revize edilmesi þart. Prof. Yazýcýoðlu da bir kuruma özerk
demekle o kurumun özerk olamayacaðýný, Diyanet kadrosunun eðitim sorununun çözülmesi durumunda
özerkliðin bir anlam kazanacaðýný belirtiyor. M. Nuri Yýlmaz, Dr. Tayyar Altýkulaç ve Dr. Lütfi Doðan
özerkliði “kayýtsýz þartsýz” savunurken, Lütfü Doðan “özerklik olabilir” demekle yetiniyor.

Mehmet Nuri Yýlmaz
M. Nuri Yýlmaz, Diyanet için önerilen üç statüden en uygununun özerklik olduðunu ifade ediyor. Yýlmaz,
çeþitli ülkelerde Türkiye’dekinden farklý olsa da Diyanet gibi din kurumlarýnýn bulunduðunu ileri sürüp,
“Her zaman söyledim. Bu müessesenin kalmasýnda fayda var. Vatandaþýn müracaat edeceði bir yer olmalý.
Filan cemaat bunu dedi gibi durumlarda kargaþayý önlemek bakýmýndan büyük önem taþýyor. Hele de
Türkiye gibi böyle cemaatlerin çok olduðu göz önüne alýnýrsa Diyanet’in kaldýrýlmamasý gerektiði
anlaþýlýr” diyor.
Yýlmaz, bununla birlikte Diyanet’in bir yapý deðiþikliðine gitmesi ve YÖK ya da TRT gibi özerk bir
kuruma dönüþtürülmesi gerektiðini savunuyor. Siyasetçilerin Diyanet’ten elini çekebilmesi için özerkliðin
þart olduðunu belirten Yýlmaz, þöyle devam ediyor:



 Þunu þuraya tayin edin deniyor. Orada hakikaten gýna geliyor. Sonra yapmayýnca bakana, baþbakana
bile gidiyor milletvekilleri. Hâlbuki özerk olsa kimse müdahale edemez. Bir dönem
“Cumhurbaþkanlýðý’na baðlansýn” dedik. Bu defa Baþbakanlýk “Bizden ne kötülük gördün?”
diyor. Ondan sonra Mesut Yýlmaz döneminde “Baþbakan’a baðlansýn, arada bakan da olmasýn,
týpký MÝT Müsteþarlýðý gibi olsun” dedik. Özerk deðil de hiç olmazsa bakan yok arada. Bunu
kabul ettiler. Meclis’in gündemi o zaman epey yoðundu, konuyu MGK’ya götürdük böylelikle
süreç hýzlandý. Fakat sonra benim sunduðum taslaðý kuþa çevirmiþler, geri çektik. Bir daha da
göndermedik.

Diyanet’in, merkezde bine yakýn çalýþaný olduðunu belirten Yýlmaz’a göre teþkilatta memur sayýsýný da
önemli ölçüde azaltmak lazým. Memurlarýn baþka devlet kurumlarýnda deðerlendirilmesi için hükümete
teklif götürdüklerini anlatan Yýlmaz, ancak her yerde kadronun þiþkin olduðunu ve soruna çözüm
bulunamadýðýný kaydediyor.
Yýlmaz, laik bir devlette Diyanet’in varlýðýnýn tartýþýlabileceðini, ancak Türkiye þartlarýnýn böyle bir din
hizmetini zorunlu kýldýðýný, eðer AB’ye girilir ve ‘din tacirliði’ de ortadan kalkarsa farklý bir çözüm
düþünülebileceðini söylüyor.

Prof. M. Sait Yazýcýoðlu
Prof. Yazýcýoðlu, Diyanet’in mevcut haliyle hizmetlerine devam etmesi önerisini akýlcý bulmuyor ve özerk
bir yapý kurulmasýný salýk veriyor. Bir kuruma özerk demekle o kurumun özerk olamayacaðýnýn altýný
çizen Prof. Yazýcýoðlu, bazý yapýsal düzenlemelerin kaçýnýlmaz olduðunda ýsrarlý:

Önümüzdeki dönemde Avrupa’da Diyanet kurumu tartýþýlmaya, sorgulanmaya devam edilecektir.
Tabii Avrupa’da böyle bir model yok, bana da soruyorlar ara sýra gittiðimde. Onlara Türkiye’nin
farklý olduðunu, Hýristiyanlýkla Ýslamiyet’in farklý olduðunu anlatabilmek lazým. Her ülkenin
kendine göre bir laiklik anlayýþý vardýr. Ýngiltere’ninki ayrýdýr, Fransa’nýnki ayrýdýr. Diyanet de
bizim kendi þartlarýmýzdan doðmuþtur. Ama bu demek deðildir ki en ideal modeli bulmuþuz.
Siyaset dinle hep ilgilene gelmiþtir. Bu baðlamda Türkiye’deki laiklik tartýþmalarýnýn tam odak
noktasýndadýr Diyanet. Çok zor bir hizmet alanýdýr, ben o zorluklarý yaþamýþ biri olarak söylüyorum.
Yani siyaset her ne kadar ayrý kalsa da, yapýsý itibariyle siyasetin içinde oluyor bu kurum. O
yüzden özerklik gerekiyor. Yalnýz özerk denilmesi yetmiyor bu noktada. Eðer eðitim sorunu
çözülürse özerklik saðlanmýþ olur. Üçüncü seçenek, yani din hizmetlerinin cemaatlere býrakýlmasý
þu an için uç bir seçenektir. Fakat ilerde belki gelinecek nokta da orasýdýr.

Prof. Yazýcýoðlu, Avrupalýlarýn Diyanet’in varlýðý ya da yapýsý ile ilgili sorgu ve düþüncelerini serinkanlý
karþýlamak gerektiðinin de altýný çiziyor:

Tabii bize bir model empoze edecek durumda deðiller. Ancak konu tartýþýlacaktýr. Ben Diyanet’teki
arkadaþlara da söylüyorum. Hep savunma refleksi içinde olmayýn. Bir þey söylendiði zaman “Biz
þöyleyiz, biz böyleyiz” demeye gerek yok. Bizim de sýkýntýlarýmýz var, bunlarý makul bir þekilde
tartýþmamýz gerekiyor.

Dr. Tayyar Altýkulaç
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Dr. Altýkulaç, devletin dini hayattan çekilip din hizmetlerinin cemaatler tarafýndan yerine getirilmesi
modelinin Türkiye için sakýncalý olduðu görüþünü “Ülkemiz buna hazýr deðil” sözleriyle gerekçelendiriyor.
O da, özerk yapýyý tercih edenler safýnda yer alýyor. Dr. Altýkulaç’a göre kurumu siyasi etkilerden
korumak ve halka daha kolay hizmet götürebilmek için daha cazip bir seçenek yok:

Teþkilatýn siyasi etkilere açýk olduðu geçmiþte de görülmüþtür. Son derece hassas bir konuda
baþvuru makamý olarak görülen Diyanet’in yetkili kadrolarýnýn yeri geldiðinde toplumu gereðince
aydýnlatabilmek ve din hususunda yanlýþ anlamalarýn önüne geçebilmek için herhangi bir kaygý
duymaksýzýn görüþ bildirebilmesi gerekir. Türkiye hassas dönemlerden geçmiþtir. Son olarak 28
Þubat süreci buna bir örnektir. Toplumun dini daha iyi anlamasý gereken böyle hassas dönemlerde
Diyanet’in önemi daha da artmaktadýr. Diyanet din konusunda ilmi otorite ise bu tür hassas
dönemlerde görevini daha iyi ifa edebilmelidir, bunun için de siyasetten baðýmsýz olmasý
gerekmektedir. Özerk kurum olarak YÖK ve TRT örneði veriliyor. Bu kurumlardaki gibi seçim
sonrasý atama ile baþkan belirleme metodu Diyanet için de uygulanabilir. Yalnýz atanacak adaylarý
belirleyecek seçim yapýlýrken elbette mezun kiþilerden oluþan bir kurul oluþturulmalýdýr.

Prof. Süleyman Ateþ
Prof. Ateþ de özerklik yanlýsý, ancak bunun kötüye kullanýmýnýn engellenmesi için Din Ýþleri Yüksek
Kurulu’nun revize edilmesi gerektiðine inanýyor. Kurul’daki kiþilerin çok ehil kimseler olduðuna
inanmadýðýný söyleyen Ateþ, “Bir kere dindeki hurafelerin bulunup çýkarýlmasý lazým. Kurul’dakilerse
sadece fýkhý bilen, bazý kurallarý ezberlemiþ insanlar. Ama tahlil ve tenkit yapacak durumlarý yok. Zaten
Kur’an’ý da iyi bildikleri söylenemez” diyor.
Prof. Ateþ, din hizmetlerini Batý’daki gibi sivil dini örgütlenmelerin yani cemaatlerin yerine getirmesi
seçeneðinin Türkiye için geçerli olamayacaðý kanýsýnda. Prof. Ateþ, gerekçe olarak Diyanet ile Batý’daki
din kurumlarýnýn mukayese edilmesinin mümkün olmamasýný gösteriyor:

Batý’da din kurumlarý devlet içinde devlettir. Vatikan ve Fener-Rum Patrikhanesi’ni düþünün. Bu
siyaset deðil midir? Türkiye’de Diyanet’in böyle bir konumu yok, kanun da müsaade etmez buna.
Sivil dini örgütlenmelerin fayda getireceðine inanmýyorum. Türkiye bir kere enerjik bir toplumdur,
hareketli bir toplumdur, sýcakkanlý Akdeniz ülkesidir. Bu yüzden toplum liderleri insanlarý çok
etkiliyorlar, fikir yanlýþ da olsa insanlar onlarýn peþinden sürüklenebiliyor. Eðer iþ cemaatlere
býrakýlýrsa on, on beþ tane Diyanet ortaya çýkmýþ olur. Bu da tehlikelidir.

Dr. Lütfi Doðan
Dr. Doðan da Diyanet’in devlet içinde muhtar bir yapýya kavuþturulmasýný öneriyor ve TRT ya da YÖK
modelini salýk veriyor:

Bir dönem “Diyanet’i kaldýralým” gibi sesler yükseldi. Fakat bunun yürümeyeceðini gördüler.
Ben þahsen Diyanet’in baðýmsýz, devletin biraz desteðine sahip, ama muhtar bir kurum olarak -
bir nevi TRT veya YÖK gibi- bir yapýya kavuþturulmasý gerektiðini düþünüyorum. Þimdiki statüsü
ile yürümesi olanak dýþýdýr. Özellikle Avrupa Birliði’ne girmek üzere olduðumuz için Türkiye’deki
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inanç gruplarýný Diyanet’in otoritesi altýnda bulundurma zorunluluðu vardýr. Eðer Diyanet’i
kaldýrýrsanýz hurafenin, batýl inançlarýn tehdidiyle karþý karþýya kalýrsýnýz. Eski Diyanet Ýþleri
Baþkaný olarak Diyanet’in örnek bir kurum ve laikliðin teminatý olduðunu söylüyorum. Ayrýca
yapýlan anketler gösteriyor ki toplum olarak Diyanet’i benimsiyor ve beðeniyoruz. Öyleyse bu
teþkilatý kaldýrmanýn bir manasý yoktur.

Lütfü Doðan
Lütfü Doðan ise özerkliðin olabileceðini kabul etmekle birlikte varýlan statünün de pekâlâ sürdürülebileceðini
savunuyor. Ona göre Diyanet’in kaldýrýlýp din hizmetlerinin cemaatlere býrakýlmasýný tartýþmanýn gereði
bile yok:

Diyanet’in þu anki durumunda sakýncalý hiçbir durum yoktur. Ancak 1965’te çýkarýlan 633 sayýlý
kanun hâlâ yürürlüktedir ki, artýk 2005’e giriyoruz. Bunun deðiþtirilmesi, geliþtirilmesi zarureti
vardýr. Kaldý ki kanunun bir kýsým maddeleri Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmiþtir. Bugün
Diyanet’in görevini tam olarak yapabilmesine olanak saðlayacak dört baþý mahmur bir kanuna
ihtiyacý vardýr. TRT ve YÖK’te olduðu gibi özerk bir yapýnýn kurulmasý da mümkündür. Bunda
da mahzur deðil, fayda vardýr. Ancak Diyanet’in laðvý þýkkýný ben zikre dahi deðer görmüyorum.

Aleviliðin Diyanet’te Temsili Tartýþmasý

Alevilik ve diðer mezheplerin ya da inanç gruplarýnýn Diyanet’te temsili sorunu konusundaysa çeþitli
yaklaþýmlara tanýk olduk: Baþkanlardan dördü þu veya bu þekilde Aleviliðin temsilini uygun bulmuyor,
ikisiyse bu konuda daha ýlýmlý. Özellikle Prof. Yazýcýoðlu, “Diyanet’in Ehl-i Sünnet anlayýþýna hizmet
ettiði” yönündeki eleþtirilerin hiç de haksýz olmadýðýný ve Alevilere, “Siz de Müslümansýnýz, gelin”
demekle sorunun çözülemeyeceðini düþünüyor. Dr. Doðan da Alevilik konusunda ýlýmlý bir yaklaþým
sergiliyor. Dr. Doðan, çözüm için bir proje ortaya konulmasý ve masaya oturulmasý gerektiðine inanýyor.
“Aleviliðin Diyanet’te temsil edilemeyeceðini” düþünen diðer dört baþkandan çizgisi en katý görüneni
Prof. Ateþ. Aleviliðin farklý dinlerden unsurlarý bünyesinde barýndýran bir mezhep olduðunu ve Diyanet’te
temsil edilemeyeceðini savunan Prof. Ateþ, Avrupa Birliði’ni de Türkiye’yi bölmekle suçluyor. Yýlmaz,
Dr. Altýkulaç ve Doðan ise Diyanet’in bir üst kimlik kurumu olduðu gerçeðinden hareketle farklý
mezheplerin bünyesinde temsil edilemeyeceðini vurguluyorlar.

Mehmet Nuri Yýlmaz
M. Nuri Yýlmaz “Mezheplere Diyanet’te masa verirseniz kargaþa çýkar” diye uyarýyor. Ona göre din
hizmetleri Kur’an’a göre yapýlmaktadýr. Mezheplerse birer “alt kimlik”tir ve teker teker Diyanet’te temsil
edilmeleri mümkün deðildir:

Bu Alevilik meselesi de en çok benim dönemimde konuþulmuþtur, bizi epey meþgul etmiþtir.
Rahmetli Turgut Özal’la görüþtük bu konuyu. Baþbakanlarla, cumhurbaþkanlarý ile konuþtuk.
Hatta bazý partiler seçim beyannamelerine “Alevilere temsil hakký tanýyacaðýz” diye madde
koymuþlardý ama hiçbiri bunu gerçekleþtiremedi.
Esasýnda bu konuda Aleviler arasýnda da fikir birliði mevcut deðildir. Þimdi büyük bir kýsmý
zaten Ýslam’ýn içinde olduðunu söylüyor. Ayrý bir din olduðunu söyleyen bir elin parmaðýný
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geçmez. “Siz ne derseniz deyin Alevi olarak doðdum. Benim bir bir kültürüm var, Alevi kültürü”
diyenler de oldu.
Madem öyle, devlet bütçe ayýracaksa Kültür Bakanlýðý fonlarýndan olsun, kültür olduðuna göre
oradan fon ayrýlsýn, bunu Diyanet’le ilintilendirmeye gerek yok. Ayrýca Alevi de olsa, Sünni de
olsa yeterli din tahsili alanlar Din Ýþleri Yüksek Kurulu üyesi de olabilir, baþkan yardýmcýsý da
olabilir. Bu konuda bir sýnýrlama da yok.
Aleviler arasýnda Diyanet kalksýn diyenler de var. Ancak günümüz þartlarý Diyanet’in varlýðýnýn
devamýný gerektiriyor. Yasada her þey açýk. Din hizmetinin ölçüsü de belli. Diyanet’i böyle
Sünniliðin temsil edildiði bir yer olarak deðerlendirmek hiç doðru deðil. Zaten temsil sözü yanlýþ,
temsil makamý deðil Diyanet. Temsil dediðiniz zaman Vatikan’a benzetmiþ olursunuz. Oysa
Diyanet hizmet ediyor. Neye hizmet ediyor? Ýnsanlarýn iman, ibadet ve ahlak hususunda doðru
bilgilendirilmesine hizmet ediyor. Temsil olunca Vatikan’ý hatýrlatýyor ve ruhbanlýk gündeme
geliyor. Bizde ise öyle bir þey yoktur.

Prof. M. Sait Yazýcýoðlu
Prof. Yazýcýoðlu, mülakat yaptýðýmýz eski baþkanlar arasýnda Alevilik baþta olmak üzere farklý mezheplerin
ve inanç gruplarýyla ilgili tartýþmalarda Diyanet’e yönelik objektif ve eleþtirel yaklaþýmý ile öne çýktý.
Prof. Yazýcýoðlu, Alevi kesimini eleþtirmekten de geri kalmadý ve Alevilerin de kendilerini tanýmlama
noktasýnda bir fikir birliðine varmalarý gerektiðini vurguladý.
Yazýcýoðlu’na “Diyanet sadece Ehl-i Sünnet anlayýþýna hizmet ediyor” eleþtirilerini hatýrlattýðýmýzda þu
karþýlýðý alýyoruz:

Bu temelde yanlýþ bir tespit deðil. Bu Osmanlý’dan beri gelen bir gelenektir. Ama artýk Diyanet’in
her mezhep ve meþrebi kucaklayýcý, deðiþik anlayýþlar ve algýlayýþlarý kapsayýcý kuþatýcý bir hizmet
sunmasý lazým. Dört mezhebe göre hizmet sunulmaz, hepsini kapsayacak bir hizmet birliðine
ulaþmak lazým. Oraya doðru yavaþ yavaþ gidiliyor zaten.
Ama Alevi kesimin durumu biraz daha farklýlýk arz ediyor, o biraz daha üzerinde çalýþýlmasý
gereken bir þey ve öncelikle Alevilerin kendi kimlik meselelerini halletmeleri gerekiyor. Deniyor
ki, “Bize kim olduðumuzu siz söylemeyin biz söyleriz.” Ama kendileri de söyleyemiyor. Çünkü
çok farklý anlayýþlar var, farklý yaklaþýmlar var. Zaten sorunun çözümünün zorluðu da orada
yatýyor. Þu da bir baþka gerçek: Diyanet’in mevcut haliyle “Biz Ýslami esaslara göre hizmet
veriyoruz, siz de Müslümansýnýz madem, gelin alýn” söylemi artýk karþý tarafý tatmin etmiyor.
Önce Aleviler kimliklerini net bir þekilde ortaya koymalý, sonra sorunun çözümü için her iki taraf
da adým atmalý.

Dr. Tayyar Altýkulaç
Dr. Altýkulaç, Alevilik konusu iþlenirken “ateþle oynandýðý” kanýsýnda. Bu nedenle hem bu kesime
yönelik hizmetlerin aksadýðýn, hem de toplumu bölücü yaklaþýmlar sergilendiði uyarýsýnda bulunuyor.
Diyanet’te farklý inanç gruplarýnýn temsili sorunu olmadýðýný savunan Dr. Altýkulaç’a göre Diyanet’te
yorum ve içtihatlardan kaynaklanan farklar hiçbir zaman deðiþik mezhepleri karþý karþýya getirici tarzda
ele alýnmadý, bilakis bunun önüne geçilmeye çalýþýldý. Altýkulaç, Alevi kesiminin kendi kimliðini net
olarak ortaya koymasý gerektiðini de söylüyor ve “Yorum farklarý böyle cami-cem evi karþýtlýðý gibi son
derece tehlikeli noktalarda ele alýnmamalýdýr” diyor:
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Alevilik konusu iþlenirken yanlýþ iþler yapýyoruz. Bölücü ve toplumu geren yaklaþýmlar sergiliyoruz.
Týpký vaktiyle Alevi vatandaþlarýmýzýn din hizmetlerinde ihmal gösterilmesi gibi. Bence o da bir
ateþle oynama olmuþtur. Ýþte “Alevi’nin kestiði yenmez, elinden su içilmez” gibi birtakým son
derece yakýþýksýz, çirkin anlayýþlar halkýn arasýna yayýlmýþ, yaygýnlaþtýrýlmýþtýr ve Alevi
vatandaþlarýmýza din hizmeti götürülmemiþtir.
Bütün aksaklýklara raðmen Ýslam dairesinin dýþýna çýkan anlayýþlarý kabul etmek mümkün deðildir.
Son derece ürkütücü bulduðum þeylerden biri cem evinin camiye alternatif olarak ortaya konmasýdýr.
Bazý Alevi vatandaþlarýmýz “Ben camide ibadetimi yaparým, cem evinde kültürümü yaþarým”
diyor. Buna söylenecek bir þey yoktur. Ama “cami yok, onun alternatifi cem evidir” þeklinde
bir anlayýþýn bilimsel olarak Ýslam inancýyla baðdaþtýrýlabileceðini düþünmüyorum. Cem evi bu
toplumun bir renginin, Alevi kültürünün bir gereði ise bu yapýlýr, desteklenir her türlü kolaylýk
gösterilir. Ama cami hem Alevi’nin, hem Sünni’nin; hem Hazreti Ali’nin, hem diðer sahabenin,
Hacý Bektaþi Veli’nin müþterek mabedidir. Bunun dýþýnda bir anlayýþý kabul etmek mümkün
deðildir.

Prof. Süleyman Ateþ
Prof. Ateþ, Alevilik gibi farklý mezhep ve inanç gruplarýnýn Diyanet çatýsý altýnda temsili meselesini
deðerlendirirken iþe Aleviliðin referanslarýný tartýþmakla baþlýyor. Aleviliðin yalnýzca bir dinin çerçevesine
sýðmadýðýný, kimi yerde Zerdüþt dininden ve Þamanizm’den de etkilendiðini söylüyor ve þöyle devam
ediyor: “Hz. Ali’nin torunlarýnýn kurduðu bir mezhep var: Caferilik. Fakat bizim Türkiye’deki Alevilerin
birliði yok. Ýçinde farklý unsurlar var. O zaman Ýslam’la bir ilgisi kalmýyor ki. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda
Alevilerin temsili konusunda iyi niyet aramamak lazým.”
Caferliðin fýkhî bir mezhep olduðunu, bu yüzden Diyanet bünyesinde temsil edilebileceðini söyleyen
Prof. Ateþ’e göre, Alevilik “mezhep” olmasýna raðmen Ýslam dairesinin dýþýna taþtýðý için Diyanet’te
temsili mümkün deðil.
Prof. Ateþ’e göre, Avrupa Birliði de Alevileri azýnlýk olarak nitelendirerek iyi niyetli olmadýðýný ortaya
koymuþ oldu:

AB Türkiye’nin parçalanmasýný istiyor. Daha önce Kürt sorunu çýkarýldý, þimdi Alevi meselesi
deniyor. Böylelikle Türkiye bölünmeye çalýþýlýyor. Bir kere AB din esasýna göre kurulmuþ bir
þey deðil ki, niye dini meseleleri ölçü alýyor. “Yahudiler ve Hýristiyanlar sen onlarýn dinlerine
tabi olmadýkça senden razý olmazlar” diyor Kuran’da. Yani elli tane düzenleme yapsak yine bir
bahaneleri olacaktýr.

Dr. Lütfi Doðan
Alevilik ya da diðer mezheplerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde temsili konusuna Prof. Yazýcýoðlu
gibi ýlýmlý yaklaþan bir diðer eski baþkan Dr. Lütfi Doðan. Ona göre bu sorun ancak masada çözülür:

Sorunu çözmek için Avrupa Birliði kriterleri vesaire bir kenara býrakýlmalý ve bir proje ortaya
konmalý. Ýlahiyat Fakülteleri’nde bunu yapmak mümkün. Aslýnda çözüm için her þey var. Fakat
taraflar bir türlü masaya oturmuyorlar, oturmalýlar. Bu konu çözülür.
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Lütfü Doðan
Lütfü Doðan ise, Diyanet açýsýndan Sünnilerle Aleviler arasýnda bir fark olmadýðýný savunuyor:

Diyanet bütün Müslümanlara hizmet vermekle görevlidir. Sünni olsun Alevi olsun, Ýslam dairesinin
içerisindeki bütün Müslümanlar Peygamber’in yolunu tutuyor. Diyanet’in hizmetleri noktasýnda
Sünnilik ile Alevilik arasýnda fark olduðu iddialarý doðru deðildir. Diyanet, Alevilerin de
Diyanetidir, ayrýlýk yoktur. Bu konuda fertlerin þahsi düþünceleri kendilerini baðlar.

III. Siyasetçilere Göre Diyanet

Araþtýrmamýz kapsamýnda eski ve yeni siyasetçilerin de gözlem, deneyim, görüþ ve önerilerini aldýk.
Dokuzuncu Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel, eski Baþbakan Bülent Ecevit, deðiþik dönemlerde
Diyanet’ten Sorumlu Devlet Bakanlýðý yapmýþ olan Ekrem Ceyhun, Necmettin Cevheri, Nevzat Ercan
dýþýnda halen milletvekili olarak görev yapan Prof. Burhan Kuzu (AKP Ýstanbul Milletvekili, TBMM
Anayasa Komisyonu Baþkaný) Prof. Ýrfan Gündüz (AKP Ýstanbul Milletvekili ve AKP Grup Baþkanvekili),
Mehmet Çiçek (AKP Yozgat Milletvekili), Doç. Ömer Özyýlmaz (AKP Erzurum Milletvekili, TBMM
Milli Eðitim Komisyonu üyesi), Alaattin Büyükkaya (AKP Ýstanbul Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu
üyesi), Sinan Yerlikaya (CHP Tunceli Milletvekili, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý), Ali Rýza Gülçiçek
(CHP Ýstanbul Milletvekili, Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu eski Baþkaný) ve Mehmet Yýldýrým
(CHP Kastamonu Milletvekili) ile görüþtük.

Süleyman Demirel
Dokuzuncu Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel yaptýðýmýz ve raporun sonundaki ekler bölümünde tam
metnini yayýnlayacaðýmýz röportajýmýzda, Diyanet’in tarihsel kökenlerini sorguladý ve sonuçta bunun
Türkiye’ye özgü bir kurum olduðunu, çok hayati bir görevi ifa ettiðini dile getirdi.
Demirel cumhuriyetin ilk yýllarýnda laikliðin uygulanmasýnda ciddi sorunlar yaþandýðýný söylüyor:

Þimdi “Ben Cumhuriyetim” diyorsunuz. Cumhuriyet tamam. Neyle Cumhuriyetsiniz? Hâkimiyet
kayýtsýz þartsýz milletin. Millet dediðiniz topluluðun dini var. Zaten siz de devleti, laik deðil
Müslüman devlet olarak belirtmiþsiniz. Ama ta 1928’e kadar bu böyle. 1937’ye kadar da laiktir
diyemiyorsunuz çünkü hadiseler var. Ancak 1937’de laiktir diyebiliyorsunuz.

Demirel, Türkiye’deki Ýslam uygulamasýnýn ve bundan hareketle de Diyanet’in diðer Müslüman ülkeler
için model olup olamayacaðý üzerine sorumuzu þöyle yanýtladý:

624 senelik bir cihan devletinin daðýlmasýndan sonra homojen olmayan bir nüfus üzerine kurulu
bir devletiz. Nüfusumuz aslýnda homojen deðil, heterojen ve bu heterojenliði gideren önemli þey
din baðý. Bakýn bugün bile Türklük tartýþýlýyor yani bir kýsým insanlar Türk nüfus kimliðini kabul
etmekte zorlanýyor veyahut da yadýrgýyor. Neden? Çünkü toplumunuz bir baþka formdan yeni bir
forma girmiþ. Esas transformasyon bu. Bu transformasyonu tam da yapamamýþýz. Ýçteki sýkýntýlarýn
 önemli bir kýsmý buradan geliyor. Ýçte insanlarýn birbirini anlamakta zorluk çekmesi buradan
geliyor. Bilhassa Cumhuriyet aydýnýnýn elindeki yani bu ülkenin iç halini bilmeden hâlâ dýþardan
aydýnlanmasý suretiyle elde ettiði birtakým kurallarýn ve ölçülerin bu topluma tatbikindeki
güçlüklerden geliyor. Bakýn biz, Demokrat Parti’yle bu ülkede rahatlýðý aradýk. Gördük ki halk
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Cumhuriyet’e baðlý, tamam. Atatürk’e de baðlý. Atatürk bir adamýn deðerini artýrmaz mý? Eðer
 Atatürk olmazsa ne camii var, ne ezan var, ne þu var ne bu var. Fakat bu bilhassa halkýn ezanýyla,
Kur’an’ýn Türkçeleþtirilmesiyle falan gibi birtakým þeylere giriþilmiþ olmasý halký rahatsýz
etmiþtir.Öte yandan dýþardan da büyük telkinat, propaganda vardýr. Ýngilizler’in yaptýðý “Türkler
gavur oldu” propagandasýný kýrmak için gavur olmadýðýmýzý ispatlamak durumunda kaldýk. Herkese
söyledik “ya gelin burada 5 vakit ezan var, 5 vakit namaz var her þey var. Hac var, oruç var,
bayram var…” Ama Türkiye, sanki cumhuriyetle birlikte Ýslâm’ý býrakmýþ gibi yapýlan bu
propagandanýn izleri bugün bile Müslüman ülkelerde var. Onun için Türkiye’yi model olarak
alýrlar falan diyoruz ama almazlar model olarak.

Demirel, bugün için statüden ziyade Diyanet için en önemli sorunun Alevilerin teþkilat bünyesinde temsil
edilip edilmemesi olduðunu söylüyor. Dokuzuncu Cumhurbaþkaný, bu konunun alabildiðine hassas
olduðunu, fazla üzerine gidilmemesi gerektiðini savunuyor.

Bülent Ecevit
Eski baþbakanlardan Bülent Ecevit ile din-devlet-toplum iliþkileri ve Diyanet üzerine kýsa bir sohbet
yapma olanaðýmýz oldu. Ecevit, birtakým suçlamalarýn aksine cumhuriyetle birlikte Türkiye’de Müslümanlarýn
dinlerine sahip çýkabildiklerini söyledi:

Cumhuriyete kadar Müslüman Türk halký kendi dinini öðrenme olanaðýndan yoksun býrakýlmýþtý.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda din adamlarýnýn eðitim seviyesi çok düþüktü, halkla iliþkileri zayýftý.
Ama cumhuriyetle birlikte eðitimin yaygýnlaþtýrýlmasý ve Türkçenin öne çýkarýlmasýyla insanlar
dinlerini de öðrenmeye, ona sahip çýkmaya baþladýlar. Yani öyle birilerinin dediði gibi din elden
filan gitmemiþ, tam aksine kötü bir durumdan kurtulmuþtur.

Ecevit Diyanet’in laikliðin uygulanmasý açýsýndan son derece önemli bir kurum olduðunu ve Cumhuriyet’in
kuruluþundan günümüze kadar önemli hizmetler yaptýðýný belirtiyor. Diyanet’in laðvý önerisiniyse þöyle
deðerlendiriyor:

Bence  böyle bir uygulamaya gerek yok. Evet, bu tartýþýlýyor, biliyorum. Diyanet gerekli mi
gereksiz mi, laik, demokratik bir ülkede böyle bir kuruma yer var mý? Bunlar önemli sorular
olabilir ama ülkenin konumunu da göz önünde tutmak lazým. Diyelim ki birisi “Evet demokrasiye,
laikliðe aykýrý, bu yüzden Diyanet’i kapatýyoruz” dese o zaman çaðdaþ bir Ýslam’a kim bekçilik,
koruyuculuk edecek? Diyanet’in zaman zaman baþýndaki kiþilerden kaynaklanan olumsuz
uygulamalarý olmuþ olabilir, ama genelde zorunlu bir kurumdur.

Ecevit tam bu noktada Sünni-Alevi tartýþmasýnýn Diyanet’in en hayati konusu olduðunu vurguluyor.
Diyanet’in statüsü ve mezheplerin temsili konularýnýn bilimsel yöntemlerle çözülmesini isteyen Ecevit,
kiþisel olarak Alevilerin de Diyanet içinde yer almalarý gerektiði görüþünde.  “Sizin iktidarýnýz döneminde
bu niye gerçekleþmedi?” þeklindeki sorumuzuysa, “Denedik, örneðin bütçeden birtakým kaynaklar
aktardýk, ama bundan ötesine gücümüz yetmedi” karþýlýðýný aldýk.
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Üç Eski Devlet Bakaný

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn seksen yýllýk hizmetleri, teþkilatýn statüsü ve Alevilik gibi farklý mezheplerin
Diyanet bünyesinde temsilini tartýþan üç temel sorumuzu Diyanet’ten sorumlu üç eski devlet bakanýna
da yönelttik. Ýçlerinden Ekrem Ceyhun VII. Demirel Hükümeti’nde (1991-1993), Necmettin Cevheri
1993-96, Nevzat Ercan ise 1996-97 yýllarý arasýnda Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanlýðý yaptý.
Her üç bakan da anayasal bir kurum olan Diyanet’in seksen yýllýk faaliyetlerini Atatürk’ün çizdiði
çerçeveye uygun hizmetler olarak deðerlendiriyor. Eski bakanlarýn statü ve Alevilik gibi inanç gruplarýn
temsili konularýnda ortada bir sorun olmadýðýna inanmalarý dikkat çekici.
Statü konusunda bakanlardan ikisi (Ceyhun ve Cevheri) mevcut yapýnýn aynen korunmasý gerektiðini
savunurken biri (Ercan) Diyanet’in özerkleþtirilmesini salýk veriyor. Alevilik gibi farklý mezheplerin
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde temsili sorusuna verilen cevap ise ayný: Her üç bakan da mezheplerin
Diyanet bünyesinde temsilini gerekli görmüyor, hatta doðru bulmuyor.

Diyanet’in Seksen Yýlý

Bakanlardan DYP’li Nevzat Ercan, Diyanet’in kurum olarak -eksiklerine raðmen- önemli bir ihtiyacý -
din hizmetleri ihtiyacýný- karþýlandýðýný düþünüyor. Kurumun 3 Mart 1924’ten bu yana özellikle bir
meþrebi deðil, bütün Müslümanlarý ayný çatý altýnda temsil ettiðini savunan Ercan, sonuç olarak Diyanet’in
seksen yýldýr yurtiçi ve yurtdýþýnda son derece baþarýlý hizmet verdiðinin altýnýn çizilmesini istiyor.
Tansu Çiller Hükümeti döneminde Diyanet’ten sorumlu Devlet Bakanlýðý yapan Necmettin Cevheri ise,
Diyanet’in faaliyetlerini deðerlendirirken kurumun hizmet alanýný doðru belirlemek gerektiðini söylüyor.
Cevheri’ye göre Diyanet, “din iþleri” ile ilgili deðil, “din hizmetleri” ile ilgili bir kurum. Sadece din
hizmeti verdiði için fetva makamý olmaktan çýkýyor ve kendisine çizilen sýnýrlar içerisinde görev yapýyor.
Bu ayrýmýn doðru anlaþýlmasý durumunda Diyanet’le ilgili spekülasyonlarýn da önüne geçileceðini kaydeden
Cevheri þöyle devam ediyor:

Buradan bakýldýðýnda Diyanet Atatürk’ün istediði noktada faaliyet göstermiþtir. Yani Atatürk’ün
yapmak istediði þey yapýlmýþtýr. Atatürk’ün koyduðu ayrým fevkalade doðrudur. Din hizmetlerinin,
daha önceki dönemden -Osmanlý döneminden- farklý olarak yeni bir anlayýþ üzerine oturmasý
gerekmekteydi. Yanlýþ anlaþýlmasýn Ýmparatorluk dönemini suçlar þekilde konuþmuyorum. Elbette
þanlý bir dönemdir. Fakat bitmiþtir, ondan sonra bizim Cumhuriyeti yeni bin yýla taþýmamýz gereði
doðmuþtur.

Ekrem Ceyhun da, Diyanet’in Anayasa’da gösterildiði üzere laik Cumhuriyet’in temel taþlarýndan biri
olarak yararlý hizmetler yürüttüðünü düþünüyor.

Statü Tartýþmasý

Diyanet’in seksen yýllýk faaliyetleri konusunda benzer yorumlar yapan eski bakanlarýn kurumun statüsüyle
ilgili önerileriyse birbirinden farklý. Nevzat Ercan, 1993 yýlýnda yapýlan Din Þurasý’nda Diyanet’in
özerkleþtirilmesi fikrinin benimsediðini anýmsatýyor ve kurum için en uygun seçeneðin bu olduðunu
vurguluyor:
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O Þura’da Diyanet’le ilgili tartýþmalar kapsamlý olarak ele alýnmýþtý. Geniþ bir katýlým söz
konusuydu ve bilim adamlarýyla birlikte yapýlan çalýþma sonucunda Diyanet’in özerkleþtirilmesinin
en uygun seçenek olduðu kanaatine varýldý. Bu anlamda aslýnda Diyanet’in rotasý bellidir,
özerkleþtirilmelidir. Tabii “kurum olarak Diyanet kaldýrýlsýn” diyenler de olmuþtur ama bu makul
bir seçenek deðildir. Çünkü Türkiye’de din iþleriyle ilgili hizmetler konusunda bir kurumun
yetkilendirilmesi lazým. Bu yetkiyi siz vermezsiniz kim kimden alacak, kime karþý kullanacak?
Deniyor ki Avrupa’da bu iþ sivil örgütlere, cemaatlere býrakýlmýþ durumda. Fakat Müslümanlýkta
yapý biraz farklýdýr. Þimdi Hýristiyanlýk’taki yapýyý baz alýp meseleleri buna göre þekillendirirsek
yanlýþ yaparýz. Hýristiyanlýkta cemaatler vardýr, ama Ýslam’ýn öngördüðü tek cemaattir. Diyanet
de bugün herhangi bir cemaati, meþrebi temsil ediyor deðildir.
Kaldý ki bizim Ýslam tarihi boyunca kurulan devletlerimizde din hizmetleri veren bir yapýnýn
olduðu görülür. Bugün Diyanet kaldýrýlýrsa anarþi meydana gelir. Ama kurumun siyasi etkilerden
kurtarýlmasý için özerkleþtirilmesi gerekmektedir. Baþkaný da seçimle iþbaþýna gelmelidir.

Necmettin Cevheri ise, Diyanet’in özerkleþtirilmesi önerisini yerinde bulmadýðýný belirtirken, kurumun
sadece bir din hizmetleri kurumu olduðu için böyle bir ihtiyacý olmadýðýný ileri sürüyor:

Diyanet’in özerk olmasý din hizmetlerini daha iyi yerine getireceði manasýna gelmez. Ýslamiyet’in
esaslarý bellidir. Diyanet de bu esaslarýn anlatýlmasý konusunda devlet kanalýyla hizmet yürütüyor.
Eðitim ve saðlýk hizmetleri nasýl ki Cumhuriyet ilkelerine göre yürütülüyorsa din hizmetleri de
bu çerçevede yürütülür, bunun için özerk yapýya ihtiyaç yok. Diyanet’in halihazýrdaki çizgisinde
devam etmesinde fayda vardýr.

Ekrem Ceyhun da, týpký Cevheri gibi doðru olan seçeneðin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bugünkü
statüsüyle hizmetlerine devam etmesi olduðunu belirtiyor.

Ýnanç Gruplarýnýn Diyanet’te Temsili

Her üç bakan da Alevilik gibi farklý mezhep ya da farklý inanç gruplarýnýn Diyanet bünyesinde temsilini
doðru bulmuyor. Nevzat Ercan, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn sadece Sünni mezhebine hizmet ettiði, bu
mezhebin ihtiyaçlarýný karþýladýðý yönündeki eleþtirileri haklý bulmadýðýný söylüyor:

Ben mezhepler anlamýnda bir sorun olduðunu düþünmüyorum. Devlet Bakaný olarak görev yaptýðým
dönemde Alevi vatandaþlarýmýzýn Diyanet bünyesinde bulunmalarý, orada çalýþmalarý konusunda
herhangi bir soruna þahit olmadým. Diyanet’e personel alýnýrken sýnavda “Sünni misin, Alevi
misin?” diye sorulmuyor.

Nevzat Ercan, Alevilerin bir kýsmýnýn Diyanet’te temsil taleplerinin olduðunu hatýrlatmamýz üzerine,
“Yani belki baþka þeyler amaçlanýyordur. Sorun yok ama sorun varmýþ gibi gösteriliyordur” karþýlýðýný
veriyor:

Bir muamele ayrýmý söz konusu deðildir. Zaten Ýslamiyet’te böyle bir ayrým yoktur. “Diyanet,
Sünnilere hizmet ediyor, Alevilere hizmet etmiyor” gibi bir deðerlendirmeyi doðru bulmuyorum
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ben. Türkiye bir hukuk devletidir. Böyle bir ayrým söz konusu olamaz.

Necmettin Cevheri de, temsil sorununa “muhafazakâr” yaklaþýyor ve “Temsil sýkýntý yaratýr” diyor.
Cevheri, Diyanet’in sadece Sünni mezhebine hizmet eden bir kurum olduðu savýný doðru bulmadýðýný,
bu konuda da yine din iþleri ve din hizmetleri ayrýmýna baþvurulmasý gerektiðini söylüyor:

Diyanet, Müslüman vatandaþlara yardýmcý olmak üzere kurulmuþ bir teþkilat. Burada mezhep
ismi geçmez. Eðer Diyanet bünyesinde deðiþik mezheplerin temsili söz konusu olursa o vakit
tartýþmalar baþ gösterir.

Ekrem Ceyhun ise Alevi vatandaþlarýn Avrupa Birliði’nin Ýlerleme Raporu iddia edildiði gibi azýnlýk
olmadýðýnýn altýný çiziyor ve “Lozan Anlaþmasý’na göre Türkiye’deki azýnlýklar tarif edilmiþtir. Bunun
dýþýnda herhangi bir azýnlýk söz konusu deðildir. Türk milleti Müslüman’dýr ve Kuran-ý Kerim’deki
ilkelere göre din hizmeti verilir” diye devam ediyor.

AKP ile CHP Arasýndaki Belirgin Yaklaþým Farklýlýðý

Diyanet’in üç temel meselesi (bugüne kadar yapýlan hizmetler, ideal statü ve farklý mezheplerin temsili)
üzerine beþi AKP’li, üçü CHP’li sekiz milletvekiliyle tartýþtýk. Sonuçta ortaya “parti merkezli” bir ayrým
tablosu çýktý. Her iki parti milletvekilleri arasýnda Diyanet’e bakýþta çok belirgin yaklaþým ve fikir
ayrýlýklarý göze çarpýyor. Ancak Mehmet Yýldýrým’ýn CHP içinde nispeten farklý bir çizgide durduðunu,
Diyanet ve geleceði hakkýnda AKP’lilerle kimi noktalarda benzer görüþleri paylaþtýðýný eklememiz gerek.
AKP-CHP ayrýmý, öncelikle Diyanet’in bugüne kadarki hizmetleri ve Alevilik gibi farklý inanç gruplarýnýn
temsiliyle ilgili tartýþmalarda kendini gösteriyor. Örneðin AKP’li Mehmet Çiçek, Ömer Özyýlmaz ve
Alaattin Büyükkaya Aleviliðin Diyanet’te temsilini doðru bulmuyor. Anayasa Komisyonu Baþkaný AKP’li
Burhan Kuzu ise daha ýlýmlý bir yaklaþým sergiliyor ve “Eðer bu bir gereklilikse ihtiyaç karþýlanýr” diyor.
Yine AKP’li Prof. Ýrfan Gündüz ise “Alevilik deðil de, Aleviliði de kapsayan Caferiliðin Diyanet
bünyesinde temsil edilmesi gerektiðini” savunuyor.
CHP’lilerden, kendileri de Alevi kökenli olan Sinan Yerlikaya ve Ali Rýza Gülçiçek, Diyanet’in artýk
Alevi kesiminin de ihtiyaçlarýný karþýlamasý gerektiðinde ýsrar ediyorlar. Mehmet Yýldýrým ise, “Aleviliðin
Hz. Ali’nin de dini olduðunu anlatmak lazým” diyor ve Diyanet hizmetlerinde mezhepler açýsýndan bir
ayrýlýk olmadýðýný ima ediyor.
Diyanet’in seksen yýllýk hizmetlerinin deðerlendirmesinde de iki CHP’li ile AKP’liler ve Mehmet Yýldýrým
arasýnda fikir ayrýlýklarý göze çarpýyor. Ancak AKP’lilerin de kendi aralarýnda tam bir görüþ birliði içinde
olduklarý söylenemez. Mesela Ýrfan Gündüz, Diyanet’in baþlangýçtaki hedeflerden saptýðýný ve zaman
zaman Genelkurmay’dan daha laik bir anlayýþý savunduðunu ileri sürüyor. Bir diðer AKP’li Mehmet
Çiçek ise, “Diyanet namaz kýldýrma memurluðuna dönüþtürüldü” diye yakýnýyor. Gündüz ve Çiçek
dýþýndaki tüm AKP’liler Diyanet’in faaliyetlerine olumlu yaklaþýyorlar. CHP’li Yýldýrým da pozitif olma
noktasýnda AKP’lilerle birleþiyor. CHP’lilerden Yerlikaya ve Gülçiçek ise Diyanet’in laikliðin gereklerini
yerine getirmediðini ve hizmet konusunda mezhep ayrýmcýlýðý yaptýðýný savunuyorlar.
Statü meselesinde de farklý görüþler mevcut. AKP’li Kuzu, “özerklik ya da hafif özerklik”ten yana.
CHP’li Yýldýrým da benzer bir þekilde “yarý-özerk” dediði bir sistemi öneriyor.
AKP’li Gündüz, Diyanet’in YÖK gibi muhtar bir yapýya kavuþturulmasýný salýk veriyor. AKP’li Çiçek
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de özerkliði savunuyor ve Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn seçimle iþbaþýna gelmesi gerektiðini söylüyor.
AKP’lilerden Özyýlmaz ise özerkliðin tam anlamýyla uygulanmasýný doðru bulmuyor, Baþkan’ýn seçimle
iþbaþýna gelmesiyle yetinilmesini istiyor. AKP’li Büyükkaya da özerkliðe karþý olmamakla birlikte mevcut
statünün korunmasýnýn daha hayýrlý olacaðýný düþünüyor buluyor.
CHP’lilerden Yerlikaya aslolanýn din hizmetlerini cemaatlere býrakmak olduðuna, ancak bu model
Türkiye’ye þimdilik uygun olmadýðý için özerkliðin uygulanmasý gerektiðine inanýyor. CHP’li Gülçiçek
de, “Diyanet özerk bir yapýya kavuþturulsa bile Alevilik meselesi çözülmeli” diyor.

Diyanet ve Seksen Yýlý

Prof. Burhan Kuzu

AKP Ýstanbul Milletvekili Prof. Burhan Kuzu ile Anayasa hukukçusu ve TBMM Anayasa Komisyonu
Baþkaný olmasý hasebiyle öncelikle Diyanet’in anayasal statüsünü konuþtuk. Prof. Kuzu, Diyanet’in
laiklikle iliþkisine bakarken Türkiye’nin özel koþullarýnýn dikkate alýnmasýný öneriyor. Prof. Kuzu, Türk
geleneðinde -Osmanlý’da ve Selçuklu’da- devletle din arasýnda her zaman bir iliþki olduðunun altýný
çiziyor ve Diyanet gibi kurumlarýn olmamasý halinde devletin din hizmetlerinden neden elini çektiði
sorusunun sorulmaya baþlanacaðýný ileri sürüyor.
Avrupa anayasalarýnda da laikliðin kavramsal karþýlýðý ile çeliþecek maddeler bulunduðunu, pek çok
Avrupa anayasasýnýn dini ibarelerle baþladýðýný belirten Prof. Kuzu, “Kuzey Avrupa ülkeleri, Yunanistan,
ya da Alman Anayasasý’nda çok açýk olarak dini ifadelere rastlarsýnýz. Mesela Ýsviçre Anayasasý ‘Kadiri
mutlak Tanrý’nýn adýyla’ diye baþlar. Danimarka, Hollanda ve Ýngiltere gibi ülkelerin anayasalarýnda da
benzer þeyler görürsünüz” diye devam ediyor.
Prof. Kuzu, bununla birlikte Ýslam dininin Hýristiyanlýk’tan farklý olarak dünya iþlerini düzenlediðinin
altýný çiziyor ve bu noktanýn laikliðin çerçevesinin çizilmesinde önemli olduðunu kaydediyor. Kuzu’ya
göre bizde laikliðin henüz tam olarak yerleþmemesinin nedenlerinden biri de bu.
Diyanet’in devletin din hizmetlerine sahip çýktýðýnýn bir göstergesi olarak önemli bir iþlev gördüðünü
ifade eden Kuzu, þöyle konuþuyor:

Ýslamiyet’te dinle devletin birlikteliði söz konusu. Osmanlý yüzyýllar boyu halifelik yapmýþ. Dört
halife döneminde de aþaðý yukarý ayný uygulama görülür. Yani devlet dinin yanýnda yer alýrsa din
kuvvetlenir ve ayakta kalabilir diye bir mantýk var. Bu yüzden Türk toplumlarý da devletin dine
sahip çýkmasýný bekler.
Þimdi siz Diyanet’i alýr laik bir anlayýþla týpký kiliseler gibi devletin dýþýna koyarsanýz halk bunu
yadýrgar, devlet niye dine sahip çýkmýyor der. Diðer taraftan bunun devlet açýsýndan da sakýncalarý
vardýr. Eðer Diyanet böyle müstakil bir yapýya dönüþürse Ýslam’da hayýr hasenat geleneði vardýr.
Diyanet hayýr hasenat ile ekonomik olarak kuvvet kazanýr ve siyasi olarak da bir güç merkezine
dönüþür.

Doç. Ömer Özyýlmaz

AK Parti Erzurum Milletvekili Doç. Ömer Özyýlmaz, Diyanet’in Cumhuriyet’in ilk dönemlerinden
itibaren yürüttüðü faaliyetleri deðerlendirirken kurumun çok önemli bir görevi ifa ettiðini ýsrarla vurguluyor.
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Doç. Özyýlmaz, Diyanet’in Türkiye’de diðer kurumlar gibi genel iþleyiþ sorunlarýndan nasibini aldýðýný;
ancak bütün eksikliklerine raðmen din ve devlet iliþkileri bakýmýndan arzu edilen noktaya gelemeyen
Türkiye için bir þans olduðunu belirtiyor.
Ayný zamanda TBMM Milli Eðitim Komisyonu üyesi olan Doç. Özyýlmaz, Diyanet kadrosundaki eðitim
sorununun çözümlenmesi için bir eðitimci olarak þu önerileri getiriyor:

Diyanet’i besleyen kadrolar Ýlahiyat ve Ýmam Hatip okullarýndan geliyor. Türkiye’de çeþitli
sebeplerden dolayý Ýmam-Hatip Okulu öðrencilerinin en zekileri Ýlahiyat’ý ve dolayýsýyla Diyanet’i
düþünmediler. Daha çok, iþte mühendislik ya da sosyal bilimler alanýnda eðitim yapan fakülteleri
düþündüler. Buralara gidemeyenler de Ýlahiyat Fakülteleri ve Diyanet’e yöneldi. Bu manada Ýmam
Hatip tabanýnýn kaymaðý baþka alanlara kaydý, ülkenin baþka alanlarýnda hizmet veriyor. Güzel
de hizmet veriyorlar, ama Diyanet ihmal edildi bu arada. Bana göre bu deðiþmelidir. Ýmam-Hatip
öðrencileri öncelikli olarak kendi kurumlarýný beslemeyi düþünmeliler. “Ýmam-Hatip okullarýnýn
önünü keselim, baþka bir yere gitmesinler” demek istemiyorum; böyle bir yasakçý yaklaþým
önerilemez zaten. Ama bilimsel anlamda böyle bir ihtisaslaþma sahasý açmak lazým.
Diyanet’in artýk gerçekten çok kaliteli hizmet vermesi gerekiyor. Çünkü Türk toplumu çok ciddi
bir deðiþim içerisinde. Camiye gelen cemaat deðiþti. Ýletiþim olanaklarý sayesinde dünyayý ve
ülkeyi daha iyi tanýyan insanlar çoðaldý. Ýmamlarýn bu insanlarýn önünde olmasý lazým. Sadece
saf düzeninde deðil, bilgi bakýmýndan da bunlarýn önünde olmasý lazým. Bunun yolu da eðitimden
geçer.

Alaattin Büyükkaya
AKP Ýstanbul Milletvekili Alaattin Büyükkaya da, diðer Müslüman ülkelerden yalnýzca Mýsýr’da Diyanet
Ýþleri Baþkanlýðý’na benzer bir teþkilatýn bulunduðunu belirtirken, “Diyanet bize özgü bir model. Bu
noktada devlet; iktidarýný dinle paylaþmýyor, onu iktidarýn gücüyle denetliyor” diye konuþuyor.
Din-devlet iliþkilerindeki ayrýmýn Türk devlet geleneðinde köklü bir olgu olduðunu kaydeden Büyükkaya’ya
göre, Atatürk bu geleneði ve Cumhuriyet döneminin özel koþullarýný göz önüne alarak Diyanet’i kurdu.
Büyükkaya, Diyanet’in seksen yýldýr inanç birliði noktasýnda yatýþtýrýcý ve koruyucu unsur olarak önemli
hizmetler verdiðini kaydediyor. Büyükkaya, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak Diyanet
bütçesiyle ilgili tartýþmalara da açýklýk getiriyor:

Bütçe anlamýnda gayri adil bir daðýlým olduðunu düþünmüyorum. Bütçenin oradaki kadroya maaþ
olarak verilmesi zaten tanýmlanýyor. Yüksek Planlama Kurulu’ndan geçiyor, Bakanlar Kurulu’nda
ele alýnýyor, Maliye Bakanlýðý zaten hazýrlýyor, sonunda süzülüyor ve Bakanlar Kurulu’ndan Meclis
Plan ve Bütçe Komisyonu’na, bize geliyor, eðer bizde bir deðiþikliðe uðramazsa Genel Kurul’a
sunuluyor. Yapýlýyor bütçe. Bir sonraki yýlda da bu çalýþmalarýn sonuçlarý alýnýyor, ibra ediliyor.
Bir anlamda eski bütçe onaylanmadan da yeni bütçe kabul görmüyor. Böyle bir sistemde mutlaka
bir Meclis denetimi var. Diyanet bütçesinde sýkýntý yaratacak bir þey görülmedi. Zaten camilerin
yapýmý halkýn yardýmý ve Diyanet Vakfý tarafýndan finanse ediliyor. Buradaki asýl büyük gelir
Diyanet Vakfý’nýn gelirleridir ki bunda da devletin katkýsý yoktur, bunlar yardýmlarla oluþur.
Diyanet’in kendi bütçesi açýsýndan sorun olacak bir þey yok. “Hac organizasyonu Diyanet Vakfý’nýn
tekelinde” diyenler var. Ama geçmiþte farklý yerlere de verilmiþ ama bu sefer de farklý sonuçlar
çýkmýþ, buralarda aldatmalar, rantlar olmuþ. Diyanet disiplini içinde Türk hacýlarý hiçbir zarar
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görmeden Hac hizmetini yapýn dönen kesimdir. Güzel bir hizmet veriliyor. Hizmeti veren belli
olduðu için bir yanlýþlýk varsa da hesabý sorulabiliyor.

Mehmet Yýldýrým
CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Yýldýrým ise, Diyanet’in seksen yýllýk faaliyetlerini deðerlendirirken
“iyimser AKP’liler” diyebileceðimiz grupla paralelde görüþler dile getiriyor:

Diyanet, kuruluþ felsefesine uygun olarak Cumhuriyetle inancýn çatýþmadýðýnýn, laikliðin inançsýzlýk veya
dinsizlik deðil, inanç özgürlüðü olduðunun bir ispatý olarak önemli hizmetler vermiþ, büyük merhaleler
kat etmiþtir. Bu yeterli midir? Elbette ki çýtanýn sonunu yakalayabilmiþ deðildir. Hedef çaðdaþ nesiller
yetiþtirmektir. Bu noktada eðitim önem kazanmaktadýr. Ýmam-Hatip okullarý Ýslamiyet üzerine bilim
adamý yetiþtirmelidir. Toplum, okullarda ve camilerde eðitilir. Bu yüzden Diyanet kadrolarýnýn yetiþtirilmesi
son derece önemlidir.

Prof. Ýrfan Gündüz

AKP Grup Baþkanvekili Prof. Ýrfan Gündüz, Diyanet'in baþlangýçtaki hedefler doðrultusunda faaliyet
göstermediði ve "laiklik" anlayýþýný çarpýttýðý görüþünde. Aslen ilahiyatçý olan Prof. Gündüz'e göre
Diyanet, Cumhuriyet'in kuruluþundan bir süre sonra devletin yönlendirdiði bir din anlayýþýný empoze
eder bir görünüme girdi. Gündüz, bu baðlamda teþkilatýn zaman zaman Genelkurmay'dan daha katý bir
laikliðin savunucusu konumuna düþtüðünü söylüyor.

Prof. Gündüz'ün Diyanet'e olumlu baktýðý noktalar da var:

Milli irâdeye  kulak veren, siyâsi  deðiþimlerle nefes alan kurum, verimli hizmetler yapmýþ, toplumun
dini kimliðinin diri kalmasýna sebep olmuþtur. Camilerin yaygýn bir eðitim kurumuna dönüþmesini,
küresel  dünyada Müslüman-Türk varlýðýnýn ayakta kalmasý için gerekli görüyorum. Ýnsanýmýz küresel
dünyada çay þekeri gibi erimemeli ama gittiði her yerde entegrasyonun en güzel örneðini vermelidir.

Mehmet Çiçek

Eski bir Diyanet mensubu olan AKP Yozgat Milletvekili (Ýstanbul eski Müftüsü) Mehmet Çiçek de,
teþkilatýn camide namaz kýldýrma memurluðu haline getirildiði görüþünü ortaya atýyor ve "Diyanet asýl
misyonuna derhal kavuþturulmalýdýr" diyor.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn fonksiyonunu doðru anlamak için Osmanlý döneminde Þeyhülislamlýk
müessesinin iþleyiþine bakmak gerektiðini belirten Çiçek'e göre Osmanlý, laikliði en iyi uygulayan
ülkelerden biriydi. Çiçek, Þeyhülislamlýktaki fetva kurumunun da yanlýþ anlaþýldýðý kanýsýnda.

Çiçek'e göre Þeyhülislamlýktan sonra Diyanet de görevini bir dönem doðru icra etti, ancak bir süre sonra
Türkiye'deki diðer bütün müesseseler gibi kuruluþ amacýnýn dýþýnda iþler yapmaya baþladý.
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Atatürk'ün Diyanet Teþkilatý'ný kurarken Hanefi mezhebinin aðýrlýðýný göz önüne aldýðýný belirten Çiçek,
týpký Osmanlý'da Þeyhülislam'ýn Padiþah'ýn yanýnda yer almasý gibi Diyanet Ýþleri Baþkaný'nýn da
Cumhurbaþkaný'nýn yanýnda yer aldýðýnýn altýný çiziyor. Çiçek, Atatürk'ün, ilk Diyanet Ýþleri Baþkaný
Rýfat Börekçi'nin Cumhurbaþkanlýðý Köþkü'nde oturmasýný istemesini Osmanlý'dakine benzer istiþare
geleneðiyle iliþkilendiriyor.

Çiçek, Diyanet kadrosunun eðitimi konusunda çok acil çözümlere ihtiyaç duyulduðunu söylerken imamlarýn
on yaþýndaki çocuktan doksan yaþýndaki insana; profesörden çiftçiye kadar her insana hitap edebilecek
bir bilgi yelpazesine sahip olmasý gerektiðini vurguluyor.

Diyanet'in hizmetlerini daha iyi yürütebilmesi için Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý teþkilatý kanununun çýkarýlmasý
gerektiðini belirten Çiçek, "Sayýn Baþbakanla da görüþtüm, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý kanunu çýkmalýdýr"
diyor. Çiçek Diyanet'in siyasete müdahale ettiði, siyasete karýþtýðý yönündeki iddialardansa son derece
rahatsýz:

Ben 32 yýl Diyanet'te çalýþtým, vaizlik, müezzinlik, müftülük yaptým. Siyaseti halk yapýyor, imam
yapmýyor. Ýmamýn lafýný dinleyip de A partisine B partisine oy veren yok denecek kadar azdýr. O MSP
ve RP geleneði ile ilgili söylenen sözlere de itibar etmiyorum. Türkiye'de at izi it izine karýþmýþ durumda;
gerçekler istatistiklerle, analitik bakýþ açýsýyla tespit edilebilmiþ deðil. Biz Cumhuriyetin kuruluþ
dönemlerindeki din adamý boþluðunu, sokaktaki adamý mihraba geçiren anlayýþý ortadan kaldýrdýk,
okuttuðumuz insanlarý mihraba geçirdik. Ama sonra "arka bahçe" vesaire suçlamalarý yapýlýyor.

Çiçek, Diyanet'in dini hizmet veremediði ortamda irticayla mücadele söyleminin de samimiyetini
yitireceðini belirtiyor. Ýrticayla mücadelenin yolunun Atatürk'ün belirlediði üzere eðitimden geçtiðini
kaydeden Çiçek, bu baðlamda din eðitiminin baþtan aþaðý yenilenmesi gerektiðini savunuyor.

Sinan Yerlikaya
CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sinan Yerlikaya, Atatürk tarafýndan din ve devlet iþlerini ayýrmak maksadýyla
kurulan Diyanet’in 1950’den itibaren sað iktidarlarýn tekeline girdiðini ve o günden bu yana farklý
mezhepleri yok sayarak faaliyet gösterdiðini iddia ediyor. Sinan Yerlikaya, Diyanet politikalarýnýn
deðiþiminin miladý olarak Demokrat Parti’nin iktidara geliþini gösteriyor. Yerlikaya, teþkilatýn zamanla
kuruluþ amacýndan saptýðý iddiasýnda:

Cumhuriyet döneminde koþullar Diyanet gibi bir kurumu zorunlu kýlýyor. Düþünün Hilafet henüz
sona erdirilmiþ, vatandaþ laikliðin ne olduðunu bile bilmiyor. Atatürk ve Ýnönü döneminde
Diyanet’in amacýna uygun hizmet ettiðini görüyoruz. Ancak 1950’den sonra Diyanet, laikliði bir
tarafa býrakarak hem dini devlet iþlerine karýþtýrdý, hem de taraflý bir þekilde sadece Sünni
mezhebinin ihtiyaçlarýný yerine getirir hale geldi. Alevi mezhebinin ya da diðer mezheplerin ve
gayrimüslim vatandaþlarýn dinsel ihtiyaçlarý dikkate bile alýnmadý. Bugün 100-120 bin kiþilik
Diyanet kadrolarýna baktýðýnýzda Alevi birini bulmanýz güçtür.

Ali Rýza Gülçiçek
CHP Ýstanbul Milletvekili Ali Rýza Gülçiçek, yurt içi ve dýþýndaki Alevi kuruluþlarý çoðuyla irtibat halinde
olup bu kesimin sorun ve taleplerini soru önergeleriyle Meclis gündemine taþýmasýyla tanýnýyor.
Gülçiçek, Diyanet’in seksen yýlýný “Hem çaðýn gerisinde kalmýþ, hem de eþit davranmamýþtýr” cümlesiyle
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özetliyor. Diyanet’in uygulamalarýný, Anayasa’nýn 10. maddesindeki, “devletin bütün inançlara eþit
mesafede kalmasý, din ve devlet iþlerinin birbirinden ayrýlmasý” esaslarýna aykýrý buluyor:

Diyanet bugün Sünni Ýslam’a hizmet eden bir kurum haline gelmiþtir. Bütçeden ayrýlan 1.4
katrilyon liranýn nerelerde kullanýldýðý bellidir. Bu paranýn Alevilere hizmet olarak dönmediði
ortadadýr, diðer dini gruplar da ayný muameleyi görmektedir. Bu baðlamda Diyanet Atatürk’ün
öngördüðü modelin dýþýna çýkmýþ ve pek çok asli görevini de ihmal etmiþtir. Mesela Diyanet,
irticai faaliyetleri, köktendinciliði kontrol altýna alabilmiþ midir? Bence Türkiye’de dokunulmazlýðý
olan bir kurum varsa o da Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’dýr.

Bir Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý’nýn “Cem evleri cümbüþ yeridir” diyebildiðini belirten Gülçiçek,
“Bu sözler Diyanet’te hakim olan anlayýþýn uç noktalardaki ifadesini gözler önüne sermektedir” diye
konuþuyor.

Diyanet’in Statüsü Tartýþmasý

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn statüsüyle ilgili önerilerde özerklik seçeneði aðýr basýyor. Ancak özerklik
savunucularýný, “tam özerklik” ve “kýsmi özerklik” savunucularý þeklinde ikiye ayýrmak þart. Siyasetçilerden
sadece ikisi özerkliðe gerek olmadýðýný ve mevcut statünün yeterli, olduðunu söylüyor. 

Prof. Ýrfan Gündüz
AKP’li Prof. Gündüz Diyanet’in, baþkanýnýn seçimle iþbaþýna geldiði YÖK benzeri muhtar bir yapýya
kavuþturulmasý modelini savunuyor; böylelikle siyaset ve sistemin yönlendirmelerinin dýþýnda kalabilecek
bir din hizmetinin verilebileceðini kaydediyor.

Mehmet Çiçek
AKP’li Çiçek, Diyanet’in özerkleþtirilmesi önerisini en makul çözüm olarak deðerlendiriyor ve Diyanet
Ýþleri Baþkaný’nýn özel bir seçimle iþbaþýna gelmesi gerektiðini söylüyor.

Bir defa þu kesin bir gerçek ki, Diyanet cemaatlere býrakýlmamalý. Yoksa Türkiye gibi din
istismarýnýn çok kolay yapýlacaðý bir ortamda çok ciddi, önü alýnmaz tarikat kavgalarýna yol açarýz
ki bu ülke için felaket olur. Bunun örneklerini Avrupa’da yaþadýk, her sokak baþýnda farklý bir
ibadet anlayýþý uygulandý. Ýkinci olarak, Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn seçimi özel bir statüde olmalý,
dini kurum ve kuruluþlarýn iþtirak edeceði bir yapý oluþturulmalý. Atama ile deðil seçimle olmalý.
Seçimle belirlenen iki veya üç kiþi Cumhurbaþkaný tarafýndan atanabilir.

Sinan Yerlikaya
CHP’li Yerlikaya, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn varýlan yapýsýný eleþtirdiði için kuþkusuz statü deðiþiminden
yana bir siyasetçi. Yerlikaya’ya göre “aslolan din hizmetlerinin cemaatlere devri.” Ancak bu seçeneðin
Türkiye koþullarýna uygun olmadýðýný kabul ediyor ve ekliyor:

Demokrasisini tamamlamýþ ülkelerde Diyanet diye bir þey yoktur. Fakat ülkemizde henüz bu
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demokrasi sorunu giderilememiþtir. Bu yüzden Diyanet’in þimdilik YÖK gibi özerk bir yapýya
kavuþturulmasýný uygun buluyorum. Ama atamanýn mutlaka Cumhurbaþkaný tarafýndan yapýlmasý
þart. Aksi takdirde tarafsýzlýðý saðlayamazsýnýz.

Ali Rýza Gülçiçek
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn özerk bir yapýya kavuþturulmasýnýn gerektiðini belirten  CHP’li Gülçiçek’e
göre özerk yapý oluþturulduktan sonra Aleviler ve diðer mezheplerle ilgili sorunun çözülmesi gerekiyor:

Devlet ve hükümetin özerklik ve zorunlu din dersleri konusunda ciddi bir hazýrlýða girmesi
gerekiyor. Þu veya bu þekilde önümüzdeki dönem içerisinde AB bunu dayatacaktýr. Keþke, üzülerek
söylüyorum, bu ülkenin sýnýrlarý içerisinde meþru zeminlerde bu sorun çözülebilseydi. Nitekim
bütün Alevi kurum ve kuruluþlarý “biz azýnlýkta deðiliz, bu ülkenin asli bir unsuruyuz” diyorlar.
Ýnanýyorum ki AKP de önümüzdeki dönemde bunu da dikkate alarak konu üzerinde durur ve
soruna çözüm getirir. Çok fazla deðil kardeþim, Anayasa deðiþikliði yapýp mesela zorunlu din
derslerini düzenleyeceksiniz.

Prof. Burhan Kuzu
AKP’li Prof. Kuzu ise Diyanet için “kýsmi özerk” bir yapýyý uygun görüyor. lik’ten yana bir tavýr takýnýyor.

Gene genel idari yapý içerisinde bulunsun, gene Diyanet Ýþleri Baþkaný’ný devletin bizatihi kendisi
atasýn. Ama mesela bu atamada özerk bir yapý oluþturabilir, hafif bir özerklik verilebilir. Böylece
hiç olmazsa hem biraz madden kendi ayaklarý üzerine durabilir, hem de yetkileri bakýmýndan
ikide bir müdahale edilmez. Diyanet Ýþleri Baþkaný çýkýp tartýþýlan dini konularda açýklama
yapmaktan bile çekiniyor. Nihayetinde bir memur, adamlar görevden alýnacaðýz diye korkuyorlar.
Yalnýz burada þunun altýný çizmek lazým: Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn dini cemaatlerin arasýnda
seçilmesine külliyen karþýyým. Böyle bir þey ülkeye felaket getirir. Afganistan’ýn bir benzerine
döneriz.

Mehmet Yýldýrým
CHP Kastamonu Milletvekili Mehmet Yýldýrým da “yarý-özerk” bir sistem öneriyor:

Diyanet din bilginleri adamlarý tarafýndan yönetilmeli ve yönetenler nasýl YÖK Baþkaný atanýyorsa
devlet tarafýndan atanmalýdýr. Üçlü-dörtlü seçenekten biri Cumhurbaþkaný’nca atanmalýdýr. Dikkat
edin Baþbakan ya da hükümet deðil, devlet tarafýndan atanmalý diyorum. Yarý özerk bir kurum
olmalýdýr, siyaset oradan elini çekmelidir. “Diyanet Ýþlerinden Sorumlu Devlet Bakaný” ne demek?
Bu bakan da bir parti mensubu haliyle. Bakan mý yetkili, Diyanet Ýþleri Baþkaný mý? Din orada
baðýmsýz, tarafsýz olabilir mi? Olamaz. O yüzden yarý özerk olmalý.



Doç. Ömer Özyýlmaz
AKP Erzurum Milletvekili Doç. Özyýlmaz, mevcut statünün geliþtirilerek muhafaza edilmesi fikrini
benimsiyor. Diyanet’in icra ettiði görevin sivil dini örgütlenmelere, yani cemaatlere býrakýlmasýný da
doðru bulmuyor. Doç. Özyýlmaz; 21. yüzyýla girerken küreselleþmenin ayný zamanda toplumlarý atomize
eden unsurlarý öne çýkardýðýna ve bu nedenle istenilen düzeyde bir birlik beraberlik atmosferi oluþturmanýn
zor olduðuna dikkat çekiyor ve “Diyanet bugünkü pozisyonu açýsýndan devletin beklentilerini de yerine
getiriyor. Cemaatleri de bir yönüyle kontrol ediyor, içinde bulunduðumuz koþullarda gerekli olan da
budur” diyor.
Doç. Özyýlmaz, özerklik modeli üzerindeki tartýþmalarý ise Diyanet Ýþleri Baþkaný’nýn seçimle iþbaþýna
gelmesi baðlamýnda ele alýyor. Buna göre, Diyanet devlet çarký içinde bugünkü yapýsýný devam ettirmeli,
ancak baþkaný seçimle iþbaþýna gelmeli. Ve þöyle bir seçim yöntemi öneriyor:

Öncelikle Ýlahiyat Fakültelerinde ön seçimler yapýlýr, seçiciler seçilir mesela. Ýmam Hatip
okullarýndan da, Diyanet’ten de seçiciler seçilir. Kademeli bir seçimle onlar da baþkaný seçerler.
Diyanet kadrolarýný besleyen Ýlahiyat Fakülteleridir, onun tabanýnda da Ýmam Hatip Liseleri’ni
görürsünüz. Seçimler bu yöntemle yapýlýrsa tabana da yayýlan bir olay olur. Ben eðitimci olarak
bu tür bir modeli Milli Eðitim için de düþünüyorum.

Alaattin Büyükkaya
AKP Ýstanbul Milletvekili Büyükkaya da, Diyanet’in statüsüyle ilgili üç öneriden var olan statüyü
korumanýn en makulü olduðunu düþünüyor. Büyükkaya, Diyanet’i zayýflatan ya da ortadan kaldýran model
önerilerinin Türk devlet geleneðinin temeline dinamit koymak anlamýna geldiðini de ekliyor:

Diyanet’in statüsü ne olursa olsun sonuçta bir devlet denetimi ve gözetimi olmalý. Özerk olmasý
baðýmsýz olmasý demek deðildir. Diyanet Ýþleri Baþkaný’ný Cumhurbaþkaný’nýn tayin etmesi ile
Baþbakan’ýn tayin etmesi arasýnda büyük bir þekil farký yoktur. Tabii Diyanet daha özerk bir
kuruma dönüþtürülebilir. Ama ben bugünkü statünün daha doðru olduðu kanaatini taþýyorum. Bu
yapý seksen yýllýk bir tecrübeye de ulaþtý, deðiþtirmeye hiç gerek yoktur.

Alevilerin ve Diðer Ýnanç Gruplarýnýn Temsili Tartýþmasý

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý araþtýrmasýyla ilgili üçüncü temel soru/sorun olan Alevilik ve diðer inanç
gruplarýnýn temsili konusunda siyasetçiler arasýnda görüþ birliði yok. Sekiz milletvekilinden dördü kabaca
Aleviliðin temsilini doðru bulmazken, ikisi “Alevilik temsil edilmeli”, biri “edilebilir” diyor. Diðeri
de Aleviliðin deðil de Caferiliðin Diyanet’te temsilini uygun görüyor.

Mehmet Çiçek

AKP’li Çiçek, mezheplerin ya da alt kimliklerin Diyanet’te temsili önerilerinin altýnda Türkiye’nin
bölünme planlarýnýn yattýðýný ileri sürüyor. Çiçek, Aleviliðin Diyanet’te temsili meselesini deðerlendirmeden
önce Türklerin Ýslamiyet’le tanýþtýðý dönemlerdeki eðilimi gündeme getiriyor ve “Türkler ya da Türkler
aracýlýðýyla Müslüman olan milletlerin tamamý Hz. Ali ile Muaviye arasýnda ihtilafta Hz. Ali taraftarýdýr”
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yorumunu yapýyor.
Çiçek’e göre Alevilik ve Sünnilik arasýndaki farklýlýðýn sebebi dini deðil, politik. Bu baðlamda Aleviliðin,
bir din hizmetleri kurumu olan Diyanet bünyesinde temsili talepleri de yersiz:

Türkler Ýslamiyet’i Hz. Ali taraftarlarýndan öðrenmiþtir. Türker’de Yezid’in sözüne itibar edilmez.
Türkler arasýnda hakaretin en büyüðü bir adama Yezid demektir. Bir araþtýrma yapýlsa Türkiye’de
en yaygýn ismin Mehmet, (Peygamberin adýdýr) ondan sonra da Ali olduðu görülür. Þimdi
soruyorum: Ben Diyanet’te Sünni’yi temsil ediyorum da Ýzzettin Doðan Aleviliði mi temsil ediyor?
Hayýr, burada korkunç bir cehalet söz konusudur. Evvela bu cehaleti ortadan kaldýrmak lazým.

Doç. Dr. Ömer Özyýlmaz

AKP’li Doç. Özyýlmaz ise, öncelikle Diyanet’in neyi temsil etmesi gerektiði sorusunun yanýtlanmasýný
öneriyor. Doç. Özyýlmaz, bu noktada Diyanet’in alt kimlikleri deðil üst kimlikleri temsil etmesi gereken
bir kurum olduðunu savunuyor. Mezheplerin son tahlilde Müslümanlýk üst kimliði etrafýnda birleþtiðini
belirten Özyýlmaz, Diyanet’in bu baðlamda zaten tüm mezhepleri kapsadýðýný söylüyor:

Bir kere ben Alevileri hiçbir zamanda Ýslam’ýn dýþýnda bir grup olarak görmedim, onlar
Müslümandýrlar. Alevilik Ýslam’ýn çok önemli bir yorumudur. Zaten Diyanet farklý alt kimlikleri
ortaya çýkarýp onlara tarla olacak bir kurum deðildir. Farklý alt kimlikler, “Diyanet gelsin bizim
elimizden tutsun, bizi büyütsün, beslesin, ortaya çýkarsýn” gibi bir yaklaþýmla hareket etmemelidir.
Diyanet böyle bir görevle mezun deðildir. Diyanet’i Kur’an ve Sünnet açýsýndan Ýslam’ý insanlara
anlatan bir kurum olarak deðerlendirmek gerekir. Yoksa “Diyanet, yalnýzca Ehli Sünnet’in
temsilciliðini yapýyor, ötekini kabul etmiyor” demek yanlýþ olur. Diyanet, Ehli Sünnet, Þii, Alevi,
Caferi bunlarýn hepsinin üstünde olmalý, hepsine hizmet vermelidir. Ama bu hizmetler Kur’an
ve Sünnet ýþýðýnda yapýlýr. Kur’an ve Sünnet hiçbir mezhebin, hiçbir kurumun deðildir.

Alaattin Büyükkaya
AKP’li Büyükkaya, Avrupa Birliði Ýlerleme Raporu’nda azýnlýk olarak nitelendirilen Aleviler’in Diyanet’te
temsili konusunda gelenekçi bir tavýr sergiliyor ve Batý’yý bu konuda kötü niyetli olmakla suçluyor:

Batý, Türkiye’de yeni azýnlýk yaratma politikasýný uygulamaya geçirmek için dini bütünlüðü hedef
almýþtýr. Müslümanlar arasýnda azýnlýk yaratma politikasý güdülmektedir. Oysa kendilerinde böyle
bir þey yoktur. Ben þahsen bir Alevi’nin Ýslam’daki diðer mezhep sahiplerinden bir farký olmadýðýný
düþünüyorum. Onlar da ayný Allah’a, ayný peygambere, ayný kitaba inanmaktadýr.

Mehmet Yýldýrým
CHP’li Yýldýrým da Alevilik konusunda AKP’li Çiçek, Özyýlmaz ve Büyükkaya ile paralel görüþler
sergiliyor:

Mezhepler olsa da Ýslam çatýsý birdir. Alevilerin cenazesi cem evine deðil, camiye gidiyor.
“Diyanet yalnýzca Sünni mezhebine göre örgütlenen bir kurum” deniyor. Diyanet’in acilen bu
tartýþmanýn içinden çýkmasý lazýmdýr. Ýslamiyet’in Hz. Ali’nin de dini olduðunu anlatabilmek þart.
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Prof. Burhan Kuzu
AKP’li Prof. Kuzu, Aleviliðin Diyanet bünyesinde temsilini “hararetle” savunmamakla birlikte ýlýmlý
bir yaklaþým sergiliyor. “Mezheplerin ihtiyaçlarý karþýlanmalýdýr” diyen Kuzu, “Bu ihtiyaçlar Diyanet
bünyesinde mi karþýlansýn?” þeklindeki sorumuza ise, “Diyanet bünyesinde de olur tabii efendim, neden
olmasýn. Bu bir ihtiyaçsa olur” yanýtýný veriyor. Prof. Kuzu’nun Alevilikle ilgili görüþleriyse þöyle:

Alevilik Ýslam’ýn ana ilkelerinden uzaklaþmayan bir yaklaþým. Bir defa Hz. Ali’yi sevmeyen zaten
Müslüman olamaz. Ama tabii cem evleri bizim anladýðýmýz anlamda Aleviliði temsilen gerçekten
ibadethane midir, doðrusu onu bilemiyorum. Bir kere bu konu siyasi olarak kullanýlmamalýdýr.
Bildiðim kadarýyla Alevilik meselesini kurcalayan insanlarýn belli bir kesimi ateisttir. Tabii bu
noktada gerçekten Alevi olanlarla konunun oturup enine boyuna konuþulmasý lazým. Bu iþ gazeteci
aðzýyla, siyasetçi aðzýyla halledilemez. Bilimsel bir yaklaþým geliþtirilmeli ve tatbik edilmelidir.

Prof. Ýrfan Gündüz
AKP Grup Baþkanvekili Prof. Gündüz, görüþtüðümüz siyasetçiler arasýnda Aleviliðin Diyanet’te temsili
konusundaki en farklý görüþü ortaya atan isim oldu. Prof. Gündüz, yalnýzca Aleviliðin deðil ama Aleviliði
de kapsayan Caferiliðin Diyanet bünyesinde temsilinin doðru olacaðýný belirtiyor. Prof. Gündüz, bu
görüþü savunurken günümüzde Aleviliði ön plana çýkaran çevrelerden bazýlarýnýn inansýz ve Ýslam’a karþý
düþüncelerle taban toplayabilmek için Aleviliði istismar ettiðini de ileri sürüyor: 

Alevilik Ýslâm’ýn farklý yorumuyla ortaya çýkan fraksiyonlardan biridir. Kendi içinde de birbirinden
farklý anlayýþ ve uygulamalarý içermektedir. Bunlarýn tümünün temelini teþkil eden Caferiliðin
Diyanet bünyesinde temsilinin doðru olacaðýna inanýyorum.
Alevisi-Sünnisiyle bizim asýrlardýr mabedimiz bir, mezarlýðýmýz bir iken, mezhepler arasýnda çok
rahat evlilik yapýlýrken, Sivas ve Baþbaðlar katliamlarýnýn provokasyonuyla bu baðlar sinsi bir
propaganda ile çürütülmeye çalýþýlmýþ, cem evleri camilere; Gazi Mahallesi Mezarlýðý Karacaahmet’e
alternatifmiþ gibi takdim edilmiþtir.

Cem evi, Bektaþi tekkelerinde derviþlerin toplu  “semah” ayini yaptýklarý geniþçe salondur. Bunun
alternatifi camiler deðil, Mevlevilerdeki Semahaneler ve Nakþilerdeki Tevhidhânelerdir. Camilerin sadece
ibadetlere has ciddiyetine karþýlýk, tekkeler daha hür ortamda zikir ve sohbet yapýlabilmesi maksadýyla
ortaya çýkmýþtýr. Bugün Alevi-Sünni kardeþliðini takviye edici anlayýþa dünden daha çok muhtacýz.

Sinan Yerlikaya
CHP’li Yerlikaya, Diyanet’in artýk Alevilerin de ihtiyaçlarýný karþýlamasý gerektiðini belirten siyasetçilerden
biri. Yerlikaya, Aleviliðin kimi çevrelerce Ýslam dýþý bir anlayýþ gibi sunulmasýnýn ardýnda da bilimsel
yaklaþýmlarý deðil, yýllar boyu ihmal edilmiþlikten kaynaklanan hissi bir tavrý aramak gerektiðini söylüyor:

Alevilik Müslümanlýk dýþýnda bir yapý deðildir. Biz Aleviliði Ýslam dýþýnda bir þey olarak kabul
edersek o zaman Hazreti Muhammed’in “Ehl-i Beyt’im” sözünü yok saymýþ oluruz. Hazreti
Ali’nin kiþiliðini, Hazreti Muhammed’in peygamberliðini yok saymýþ oluruz. Alevi inancýný kabul
eden insanlar bir defa Müslümandýrlar, ama Hz. Ali gibi aydýn Müslümandýrlar.
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Diyanet’in yalnýzca bir dinin ya da mezhebin deðil, farklý dinlerin ve dinler içindeki mezheplerin
ihtiyaçlarýný karþýlamasý gerektiðini söyleyen Yerlikaya, Türkiye’de 25 milyona yakýn bir Alevi kitlesinin
bulunduðu savunuyor ve vergi veren bu kesimin de dini ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasýnýn zorunlu olduðunu
dile getiriyor:

Diyanet’in kitaplarýnda ne yazýk ki gerçekleri görmemiz mümkün deðildir. Alevilik konusu,
Kerbela olayý din eðitiminde kesinlikle iþlenmemiþtir. Ýslam olan büyük bir camia, Alevi camiasý
görmezden gelinmiþtir. Bu öfke ve kin neticesinde birtakým Alevi gruplar “Biz Ýslam deðiliz”
diyor. Bu, bana göre tarihten gelen bir sitemdir, bir isyandýr ve bilimsel deðildir. Diyanet artýk
Alevilere de hizmet veren bir kuruma dönüþtürülmelidir.

Ali Rýza Gülçiçek
Diyanet’te temsil probleminin çözülmesi için Alevilerin kendi içlerinde bile bir konsensüs saðlayamadýklarý
yönündeki eleþtirilerde gerçeklik payý olduðunu kaydeden CHP’li Gülçiçek ise, “Ama çözüm için adým
atýlýrsa ben birlik saðlanacaðýna inanýyorum” diyor:

Aleviler içinde farklý düþünen kesimler var, ancak onlarýn sayýsý sýnýrlý. Ehli Beyt Vakfý gibi biraz
daha Þia etkisinin aðýr bastýðý kurumlar var. Onun dýþýnda Alevi-Bektaþi Konfederasyonu olsun,
Cem Vakfý olsun inanýþ biçiminde, Aleviliðe yaklaþýmda çok fazla ayrýþma yoktur. Ben Alevi
dernekleriyle, gruplarýyla irtibat halindeyim, sürekli konuþuyoruz. Bazýlarý diyor ki “Diyanet
kaldýrýlmalý”, bazýlarý diyor ki “reforme edilmeli ve biz de bu yeni yapý içerisinde yer almalýyýz”.
Ancak masaya somut bir öneri konulduðu zaman bu görüþ ayrýlýklarý ortadan kalkacaktýr.

VII. Sünni Cemaatlere Göre Diyanet

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, tarihi boyunca hep Sünni Ýslami cemaatlerle birlikte anýldý, anýlmaya devam
ediyor. 80 yýl boyunca Diyanet ile cemaatlerin arasýnýn nasýl olduðu tartýþýldý. Aralarýndaki her türden
rekabet, çekiþme ve çatýþma ilgi uyandýrdý. Cemaatlerin Diyanet kadrolarý arasýna sýzýp sýzmadýðý,
camilerde faaliyet yürütüp yürütmedikleri merak edildi.
Cumhuriyeti kuran iradenin Diyanet aracýlýðýyla dini hayatý denetim, en azýndan takip altýna almak istediði
açýktýr. Bu baðlamda Diyanet’e, kimi zaman doðrudan, kimi zaman dolaylý olarak Sünni Ýslami cemaatlerle
mücadele etme, onlarýn etkinliðini sýnýrlama görevi verildi. Cumhuriyetin kendini dini akýmlarýn tehdidi
altýnda hissettiði durumlarda Diyanet daha stratejik bir konum sahibi olabildi. 
Ancak devlet Ýslami cemaatlerle iliþki sorumluluðunu hiçbir zaman bütünüyle Diyanet’e yüklemedi. Her
þeyden önce, toplumsal meþruiyetleri ne olursa olsun, cemaatlerin yasal hiçbir dayanaklarý yoktu, bu
nedenle her türlü faaliyetleri güvenlik ve istihbarat birimleri tarafýndan yakýndan takip edildi. Dönem
dönem kimi Ýslami gruplara karþý sert kampanyalar yürütmekle birlikte devlet hiçbir zaman bütün
cemaatleri karþýsýna alma yoluna gitmedi; kimileriyle el altýndan iliþkiler de geliþtirdi.

Çok Partili Dönemde Devlet-Cemaat Ýliþkileri

Çok partili hayata geçilince, partiler en azýndan oy alabilmek için cemaatlerle daha yoðun ve doðrudan

260



temasa geçmeye baþladýlar. Cemaatler uzun bir süre siyasi iktidarý doðrudan talep etmediler, hep sað
kitle partilerini destekleme yoluna gittiler. 1980'li yýllarda radikal Ýslami dalgayla birlikte kimileri de
"þeriat devleti"nin propagandasýný yaptý, ancak bu konuda hep ölçülü oldular.
Bunun bir dizi nedeni sayýlabilir, ancak cemaatlerin baþlýca hedefi var kalmak ve güçlenmek olduðu için,
genellikle iktidarlara yakýn olmak, onun içine temsilci yerleþtirmek çizgisini benimsediler. Ýktidara yakýn
olmakla, devletten gelebilecek saldýrý ihtimallerini azaltmak istiyorlardý. Ýkinci olarak devletin geniþ
maddi imkânlarýndan (iþ, teþvik, ihale…) yararlanmayý hesaplýyorlardý. Bu arada hükümetlerin icraatlarýnda
Ýslami esaslarý mümkün olduðunca gözetmesi için lobi faaliyeti yürütmekten de geri kalmadýlar.
Sað kitle partileri, uzun bir süre, baþta tarikatlar olmak üzere Ýslami cemaatlerle doðrudan pazarlýk etme
yoluna gittiler. Bunun sonucunda deðiþik cemaatlerin temsilcileri milletvekili olarak parlamentoya girdi,
hatta içlerinden bakanlar da çýktý. Ýslami cemaatlerin yasal nedenlerle yarý-gizli bir konumda olduðu
dönemlerde bu tür pazarlýklar anlamlýydý, ancak zamanla cemaatler yeraltýndan çýktý ve bu yeni dönemde
cemaat baðlarý hýzla gevþemeye baþladý. Müridmiþ gibi yapanlarla, kendisini þeyh ilan edenlerin sayýsý
çoðaldý. Bu gevþeme sonucu, müridlerin içinden, þeyhinin iþaret ettiði parti ya da adaya oy vermeyenler
de çýktý.
Aslýnda bir tarikat þeyhi ya da cemaat liderinin, herhangi bir partiye çok açýk bir þekilde taahhütte
bulunmasý ender rastlanan bir durumdur. Genellikle hem þeyh, hem siyasetçi her þeyin çok açýk
yürümemesine razý olmuþlardýr. Politikacý için bir þeyhi ziyaret etmek baþlý baþýna yeterlidir. Bir kere
ziyaret ettikten sonra kendi kanallarýyla þeyhin desteðini kopardýðýnýn propagandasýný yapacaktýr. Þeyh
ise destek söylentilerini ne yalanlar, ne de onaylar; zaten “kapýsý herkese açýk”týr. Her ziyaret, kendisi
ve cemaatini daha güçlü gösterir. Öte yandan politikacýlarla bazý Ýslami cemaatler arasýnda gerçekten
siyasi pazarlýklar olmuþtur, ama bunlar cemaat liderlerinden ziyade, onlarýn yakýn çevresi, özellikle de
varsa liderlerin erkek çocuklarý veya damatlarýyla yapýlmýþtýr.

Milli Görüþ Hareketi ve Cemaatlerin Siyaseten Baðýmsýzlaþmasý

Türkiye’de cemaatlerin sað kitle partileri yerine siyaset sahnesinde baðýmsýz olarak yer almasý 1970’de
kurulan Milli Nizam ve onun kapatýlmasýyla yerini alan Milli Selamet Partileri aracýlýðýyla olmuþtur.
MNP Nakþibendiliðin Ýskender Paþa Dergahý'nýn o dönemki þeyhi Mehmed Zahid Kotku'nun onay ve
teþvikiyle kurulmuþtu, MNP ve MSP dindar kamuoyu nezdinde meþruiyetlerini, dönemin en saygýn
mutasavvýflarýndan olan Kotku'nun desteðinden alýyordu. Ayrýca bir grup Nurcu kadro da Adalet Partisi’ni
terk edip bu partiler içinde yer aldý.
MSP'nin üst düzey kadrolarý, edindikleri politik tecrübeden cesaret alarak bu dinsel meþruiyetin yanýna,
birtakým yasal zorunluluklarý da bahane ederek siyasal meþruiyeti koydular. 12 Eylül 1980'e doðru hýzla
yol alan Türkiye'de Kotku'nun MSP yöneticilerini uyardýðý ama sözünü pek geçiremediði öne sürülmektedir.
Nitekim Kotku'nun vefatýndan sonra yerini damadý Prof. Mahmut Esad Coþan'ýn almasýyla Necmettin
Erbakan ve arkadaþlarý artýk kendilerini dinsel anlamda da baðýmsýzlaþtýrma yoluna gittiler.
1983’de kurulan Refah Partisi, Prof. Coþan’ýn ve Ýskender Paþa dergahýnýn desteðini bir süre sonra
kaybetti, ama ülke çapýndaki bir dizi irili ufaklý cemaati de baðrýnda toplamasýný bildi. Nurculuk,
Süleymancýlýk gibi çaðdaþ Ýslami ekollerden ziyade tarikatlarýn sahiplendiði Milli Görüþ hareketi, dinsel
saiklerle kendisine gelenlere politik kimlik sunmakta baþarýlý oldu. Bir zamanlarýn "Önce Nakþi sonra
MSP'li" olanlarý, zamanla "Önce Milli Görüþçü sonra Nakþi" oldular.
RP ve onun yerine kurulan Fazilet Partisi için sorun, elinin altýndaki cemaatleri korumak ve destek
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halkasýna her geçen gün yeni cemaatleri eklemekti. Bu eklemeleri ise cemaat liderlerinin ayaðýna gitmek
yerine, kendisini onlar için cazip kýlacak adýmlar atarak ortak bir noktada buluþarak gerçekleþtirmeyi
tercih ediyordu. Ancak 35 yýllýk Milli Görüþ hareketinin, bu süre içinde Türkiye’deki Sünni cemaatlerin
çoðunu yanýna çekebildiðine hiç tanýk olunmadý. Çünkü cemaatlerin hatýrý sayýlýr bir bölümü, beka
kaygýsýyla, Erbakan ve arkadaþlarýnýn peþinde bir “macera”ya atýlmaktan hep uzak durdular. Buna karþýlýk
AKP kýsa süre içinde bu kaygýyý ortadan kaldýrdý ve hâlâ Milli Görüþ’te (Saadet Partisi) ýsrar edenlerin
dýþýndaki cemaatlerin ezici bir çoðunluðunun doðrudan ya da dolaylý desteðini almayý bildi.

Devletin Cemaatlerle Ýliþkilerinde Diyanet’in Rolü

Devletin ve siyasi partilerin cemaatlerle iliþkilerinde Diyanet genellikle ön plana çýkmadý, gölgede kaldý.
Etkili cemaatlerin büyük bölümü Diyanet’i devletle kendileri arasýnda sýkýþmýþ bir kurum olarak algýladýlar
ama bir “köprü” olarak görmediler. Yine cemaatlerin çoðu Diyanet’e karþý çýkmadý, baðlýlarý camilere
devam etti, hatta birçok cemaatin lideri, þeyhi Diyanet’in kadrolu elemaný (imam, vaiz) olarak görev
yaptý. Öyle ki Nakþibendiliðin Ýskender Paþa (Mehmet Zahid Kotku) ve Ýsmail Aða (Mahmut Ustaosmanoðlu)
dergahlarý adlarýný þeyhlerinin görev yaptýðý Ýstanbul Fatih’teki camilerden aldýlar. Fethullah Gülen’in
de uzun süre vaizlik yaptýðý biliniyor.
Bununla birlikte Diyanet’e karþý çýkan cemaatler de olmadý deðil, hatta bunlardan Süleymancýlar uzun
bir süre gündemlerinin birinci sýrasýna Diyanet’le savaþý koydu. Savaþ Diyanet’teki Süleymancý kadrolarýn
yerini sistemli olarak ÝHL mezunlarýnýn almasýyla baþladý, Diyanet’in, Süleymancýlýðýn en temel faaliyeti
olan Kuran öðretimi alanýna, camilerde resmi Kuran kurslarý açmasýyla þiddetlendi.
Süleymancýlar Diyanet’le olan kavgalarýný bir süre sonra doktriner alana taþýdýlar ve kurumun “Mezhepsizler”
ve/veya “Vahhabiler” tarafýndan ele geçirildiðini ilan ettiler. Bu ideolojik çatýþmada emekli albay Hüseyin
Hilmi Iþýk’ýn liderliðindeki –bu nedenle Iþýkçýlar olarak anýlan- Nakþibendi kökenli grup da Süleymancýlarýn
yanýnda saf tuttu.

Diyanet üzerine kapsamlý araþtýrmalarý olan Marmara Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi öðretim üyesi Doç.
Ýsmail Kara bu kavganýn 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin hemen ardýndan son bulduðuna dikkat
çekiyor:
“Normal olarak Diyanet’in cemaatler üzerinde hiçbir otoritesi yoktur. Yalnýz 12 Eylül askeri müdahalesinden
sonra dönemin Diyanet Ýþleri Baþkaný Tayyar Altýkulaç’la cemaatler arasýnda bundan sonra ne olacaðýna
dair konuþmalar, tartýþmalar oldu ve birtakým kararlar alýndý. Bunlarý neticelerinden çýkarýyorum. Bu
görüþmelerin kararlarýn neler olduðunu ben bilmiyorum, görmedim, görmem de mümkün deðil.
Süleymancýlar Diyanetin karþýsýnda duran bir grup olmaktan 12 Eylül’den sonra vazgeçtiler ve bugün
de bu durum sürüyor. Nurcular hiç sert olmamýþlardýr, Diyanet’in karþýsýnda alternatif bir grup konumunda
deðillerdir. Hüseyin Hilmi Iþýk cemaati ki bir zamanlar Diyanet imamlarýnýn arkasýnda namaz kýlmazlardý;
bugün aralarýnda bir sorun yok.”
Türkiye’nin önde gelen fýkýhçýlarýndan ve Diyanet’i yýllarca yöneten kadrolarý derinden etkilemiþ olan
Prof. Hayrettin Karaman da cemaatlerin artýk Diyanet’le bir sorunlarý kalmadýðýný doðruluyor:
“Türkiye’deki cemaatleri ikiye ayýrmak gerekli: Diyanete karþý olanlar ve olmayanlar. Vaktiyle çok sert
bir þekilde Diyanet’e karþý olan iki cemaat vardý. Bunlardan bir tanesi bayaðý yumuþadý ki bunlar
Süleymancýlardýr. Bunlarýn Ýmam Hatip liseleri, Ýlahiyat fakülteleri ve Diyanet’le iliþkileri epey yumuþamýþtýr.
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Oldukça normal noktaya gelindi. Ýki kurumun da birbirine bakýþýnda epey deðiþimler oldu. Geriye bir
tanesi kalmýþtý. Üstadlarýnýn (Hüseyin Hilmi Iþýk) kitaplarý hakkýnda Diyanet’in olumsuz fetva vermesi
nedeniyle bir husumet oluþmuþtu ki bu husumet kýsmen devam etmekte. Fakat onlarýn cemaat olarak çok
güçlü olduklarýný düþünmüyorum. Fethullah Hocalar olsun, baþka Nurcu gruplar olsun Diyanet’le bir
karþýtlýk içinde deðiller. Bunlarý nazari itibara alýrsak bunlar bile kendi camialarýna deðil ama öteki
camiaya meþruluklarýný ispat etmek ve ifaade etmek durumunda kaldýklarýnda kýymeti kendinden menkul
olmayacaðý için Diyanet’i otorite olarak kullanýyorlar.”

Menzil Cemaatinin Diyanet’e Bakýþý

Araþtýrmamýz kapsamýnda birtakým cemaatlere ulaþmaya, onlarýn Diyanet hakkýndaki görüþlerini almaya
çalýþtýk. Bunlardan Süleymancýlar “prensip olarak” görüþmek istemediler. Ancak cemaatlerinin geçmiþte
olduðu gibi Diyanet’le bir sorunlarý kalmadýðý tespitini de doðruladýlar.
Merkezi Adýyaman’ýn Menzil köyünde olduðu için “Menzilciler” olarak bilinen ve ülke çapýnda yaygýn
olan Nakþibendi cemaatinin önde gelen bir ismiyse, Diyanet’e bakýþlarýný bize þöyle özetledi:
“Bizim þu ana kadar Diyanet’le bir sorunumuz olmadý. Diyanet’e iyi bir bakýþ açýmýz var. Biz her zaman
camilere gitmeyi teþvik ediyoruz. Diyanet güzel bir kurumdur. Cemaatler tarafýndan ele geçirilmesi gibi
iddialarýn sýk sýk ortaya atýlmamasý lazým, böyle bir þey olmaz, olamaz.
Diyanet’in býrakýn laðvedilmesini daha da güçlendirilmesini istiyoruz. Daha müstakil, RTÜK gibi güçlü
bir kurum olmasý lazým. Laðvedilirse sapýklar meydana çýkar. Her baþýna sarýk takan ‘ben alimim’ diye
ortaya çýkar. Diyanet 80 yýldýr var. Cumhuriyetle beraber kurulmuþ ve bir hatasý olmamýþtýr. Memleketi
iyi götürmüþtür.
Özerk olursa daha rahat olurlar. Devlet memurluðu kalsýn ama daha bir özerk olsun. TV’lerde çok
seviyesiz tartýþmalar oluyor, Diyanet girsin diye düþünüyoruz, ama þu haliyle çok da Diyanet’in gireceði
bir arena deðildir. Seviyeli olursa Diyanet de girmeli aslýnda. Diyanet’in biraz ileri çýkmasý lazým.”

Nurculuðun Yeni Asya Kolunun Diyanet’e Bakýþý

Diyanet hakkýnda Nurculuðun en önemli kollarýndan olan Yeni Asyacýlarýn deðerlendirmelerini Yeni Asya
Gazetesi’nin sahibi Mehmet Kutlular’dan aldýk. Kutlular sorularýmýzý þöyle yanýtladý:

Diyanet’in 80 yýllýk faaliyetlerini nasýl deðerlendiriyorsunuz?

Kutlular: Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bir bakýma Osmanlý’daki “Meþihat” kurumunun devamý olarak
kuruldu. Ama Meþihat'a göre çok daha dar ve sýnýrlý bir çerçevede faaliyet gösterdi. Osmanlý
Meþihat'ý,padiþahlýk sistemi içinde dahi Diyanet'e kýyasla daha özgür bir ortamda hizmet veriyordu.
Hatta padiþahý denetleyip uyarabiliyordu. Ama Diyanet tamamen devlete baðýmlý bir statü ile, bir kamu
kurumu niteliðinde tanzim edildi. Bu da din hizmetinde ondan beklenen performansý göstermesini
engelledi. Baþkanlýðýn tek parti döneminde dini hayatý tahrip ve dejenere etme giriþimlerinde etkin þekilde
kullanýlmasýna ise, kurumun baþýnda görev yapan medrese kökenli -bilhassa Ahmet Hamdi Akseki ve
Hasan Hüsnü Erdem gibi-ulemanýn dirayetli tavrý ve yapýlmak istenenlere toplum tarafýndan gösterilen
pasif  direniþ bir ölçüde mani oldu. Ancak Diyanet'i konjonktürel rüzgârlara baðlý olarak zaman zaman
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devlet, zaman zaman da siyaset kaynaklý baskýlarýn hedefi kýlan yapýsal sorun, bugün de devam ediyor.
Diyanet'in daha özerk bir yapý ve iþleyiþe kavuþturulmasý taleplerinin kaynaðý, iþte bu sýkýntýlardýr.

Siz Nurcular Diyanet ile nasýl bir iliþki içinde oldunuz?

Kutlular: Tek parti ve ihtilâl dönemlerinde Diyanet'le ya hiç iliþkimiz olmadý ya da Diyanet gerek kurum
olarak, gerekse taþradaki kimi görevlileri kanalýyla karþýmýza çýkarýlmak istendi. Çok partili demokrasi
döneminde ise iliþkiler rahatladý ve olumlu bir geliþme kaydetti. Nitekim Bediüzzaman Said Nursî, tek
parti döneminde ýsrarla uzak durduðu Diyanet'le, 1950'den sonra, o zaman baþkanlýk koltuðunda oturan

Ahmet Hamdi Akseki'ye mektuplar yazarak iletiþim kurdu ve karþýlýðýnda müspet cevaplar aldý. Açýlan
Nurculuk davalarýnda bilirkiþi olarak mütalaasý istenen Diyanet'in Risale-i Nur eserleri hakkýnda verdiði
raporlar da hep olumlu oldu. 27 Mayýs'tan sonra Diyanet'in Nurculuk aleyhinde yayýn yapmasý yönünde
ihtilal yönetimince yapýlan baskýlara direnen Baþkan Hasan Hüsnü Erdem istifa etti. Akabinde yapýlan
menfî yayýnlar ise kamuoyunda mâkes bulmadý ve tepki çekti. Son baþkanlardan Mehmet Nuri Yýlmaz
döneminde de Diyanet'le genelde olumlu iliþkiler içinde olduk, ancak 28 Þubat sürecinin getirdiði baskýlar
bu iliþkilere zarar verdi.

Diyanet hakkýnda farklý modeller tartýþýlýyor; özerklik, laðvedilmesi gibi. Sizin görüþünüz nedir?

Kutlular: Bizim teklifimiz, Bediüzzaman'ýn vaktiyle Meþihat için önerdiði modelin günümüz þartlarýna
uyarlanmasýdýr. Buna göre Diyanet özerk bir kurum haline getirilmeli ve baþkaný atamayla deðil, seçimle
gelmeli. Seçimi yapacak ve ayný zamanda dinî konularý müzakere edip vaki sorularý cevaplayacak heyet
bugünkü Diyanet teþkilâtýnda din hizmeti veren kadrolardan, Din Ýþleri Yüksek Kurulu üyelerinden,
müftülerden, herhangi bir resmi irtibatý bulunmayan baðýmsýz din âlimlerinden, ilâhiyat fakültelerinden
ve sivil örgüt niteliðindeki cemaatlerden temsilcilerin iþtirakiyle oluþturulabilir. Bu heyete Ýslam dünyasýndan
temsil kabiliyetini haiz seçkin isimler de dahil edilmeli ve böylece Diyanet global bir vizyona kavuþturularak
bütün dünya Müslümanlarýna hizmet sunabilecek bir konuma getirilmeli. Bir süre önce Diyanet'in
organizasyonu ile baþlatýlan Avrasya Ýslâm Þuralarý, bunun altyapýsýný oluþturmak için uygun bir zemin
olabilir.

Kurumun özerkliði açýsýndan büyük önem taþýyan finansman konusunda ise, Osmanlý döneminde baþarýyla
iþletilen vakýf sistemi ihya ve modernize edilerek tekrar devreye sokulmalý. Bugün devlet bütçesinden
aldýðý pay bazý çevreler tarafýndan sürekli eleþtiri konusu yapýlan Diyanet'in, hizmetlerini vakýf ve zekât
gelirleriyle yürütmesine imkân verecek bir malî özerklik sistemi geliþtirilmeli.

Farklý dinlerin, inanç gruplarýnýn ve Aleviliðin Diyanet’te temsili önerisine nasýl bakýyorsunuz?

Kutlular: Farklý dinlerin Diyanet'te temsili, bu kurumun var oluþ esprisi ve misyonu ile baðdaþmaz.
Ancak farklý dinlerle diyalog için kurum bünyesinde ayrý bir ünite ihdas edilebilir ve edilmeli. Alevilik
örneði verilerek sözü edilen “farklý inanç gruplarý” ifadesi ise bize göre yanlýþ. Çünkü herkesi ayný tevhid
inancýnda buluþturan Ýslam’da farklý inanç gruplarý olmaz. Ama temel metinlerden çýkarýlacak uygulamaya
yönelik hükümlerin deðiþik sosyal, ekonomik, coðrafî... þartlara göre ortaya çýkabilecek farklý yorumlarý
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mezhepleri bu zorunluluðun bir neticesi olarak doðmuþtur. Diyanet'te bu mezhepler baþta olmak üzere,
Ýslam’ýn tevhid ortak paydasýnda birleþen farklý düþünce ekolleri temsil edilebilir ve edilmeli. Bu çerçevede,
farklý düþüncelerin özgürce ifade ve müzakeresine imkân verilmeli. Bu müzakereler sonucu üzerinde
ittifakla veya oy çokluðu ile birleþilen hususlar baðlayýcý içtihatlar olarak kamuoyuna deklare edilirken,
azýnlýkta kalan görüþlere, sahiplerine kendi içtihatlarýna göre amel etme imkâný da verilerek, saygý
gösterilmeli. Aslýnda fýkýh tarihinde bu prensip Ýslâm bilginleri tarafýndan çok güzel uygulanmýþtýr ve
fýkýh literatürü bunun sayýsýz örneðiyle doludur.
Özelde Alevilik konusuna gelince: Alevilik adýna konuþtuklarý iddiasýyla ortaya çýkan çok sayýda kiþi
ve kuruluþun verdiði birbiriyle de çeliþkili -ve çoðunlukla siyasi içerikteki-mesajlara bakýldýðýnda, bu
karmaþýk tablo ile Diyanet'te temsil talebi arasýnda mantýklý bir bað kurmak mümkün görünmüyor.

VIII. Alevilere Göre Diyanet

Türkiye’de son yýllarda en çok tartýþýlan kurumlardan biri olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na belki de en
sert eleþtiriler Alevi-Bektaþi kesiminden geliyor. Ayný þekilde, Diyanet’te mezhep ve tarikatlarýn temsili
söz konusu olduðunda ilk akla gelen Aleviler oluyor. Her ne kadar Alevi-Bektaþiler, Diyanet’te temsil
hakkýnda farklý görüþe sahip olsalar da bu kurumun Sünni –hatta Hanefi- olduðu, diðer inançlara ayrýmcýlýk
yaptýðý tespitinde ve þu anki statüsüne itirazda birleþiyorlar. Bir diðer ortak noktalarý da zorunlu din dersi
uygulamasýna karþý çýkmalarý.

Alevilerin temsili konusunun sadece ülkenin içiþlerini deðil, Türkiye-AB iliþkilerini de çok yakýndan
ilgilendirdiðini, Literatür Tarama bölümünde, Ýlerleme Raporlarý’ndan hareketle ayrýntýlý bir þekilde
irdelemiþtik. Bilindiði gibi en son 2004 Ýlerleme Raporu’nda, Alevilerin de tepkisini çekecek ölçüde,
“Aleviler hâlâ Müslüman bir azýnlýk olarak tanýnmýyor” ibaresi yer aldý.
(http://www.deltur.cec.eu.int/!publishdocs/tr/2004recommendation.doc)

Son yýllarda kültürel kimlikleri güçlenen Alevi-Bektaþilerin istek ve taleplerine karþý ilgisizlik
ve siyasi iktidarlarýn aðýrdan alan tutumlarý Alevi çevreleri talepleri konusunda daha keskin
tavýrlar almaya itiyor. Alevilerin her platformda sýk sýk tekrarladýklarý eleþtiriler 1992 yýlýndan itibaren
Diyanet tarafýndan ele alýnmaya baþlandý. O tarihten itibaren Diyanet Alevileri anlama ve entegre etmeye
yönelik olarak birtakým araþtýrma ve yayýn faaliyetlerine giriþti. Diyanet tarafýndan Aleviler üzerine
yapýlan yayýnlar, daha çok bu kesimin daðýnýk bir yapý arz etmesine vurgu yapan ve Alevi taleplerini,
halihazýrdaki Diyanet’in faaliyet alanlarý ve anayasal meþruiyetinin ötesinde talepler olarak deðerlendiren
birer reddiye olmaktan ibaret kaldý. Sonuçta Diyanet gerek Alevi kimliði ve inancýný, gerekse bu kesimin
taleplerini anlama ve kavrama konusunda, önyargýlý yaklaþýmý nedeniyle hep yetersiz kaldý. Diyanet’in
ve onunla paralel düþünen bazý Sünni kiþi ve çevrelerin temel sorunu, Aleviliði Alevilerin yaþadýðý ve
gördüðü þekilde deðil de kendilerinin gördüðü ve hatta görmek istediði þekilde tanýmlamak istemeleriydi.

Biz tam da bu sebeple Alevilerin Diyanet’e bakýþlarýný bizzat kendilerinden öðrenme yoluna gittik. Bu
amaçla kesimin önde gelen dernek, vakýf ve cem evlerine bizzat gidip röportajlar yaptýk; gidemediklerimize
de telefon, faks ve e-posta yoluyla ulaþýp görüþ ve önerilerini derledik. Bu suretle, hazýrladýðýmýz beþ
temel soru çerçevesinde Ýstanbul, Anadolu ve Avrupa’da ulaþabildiðimiz ve yanýt alabildiðimiz kurum
ve kiþiler vasýtasýyla raporumuzun bu bölümünü þekillendirdik.
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Temel olarak sorduðumuz sorular ve çýkýþ noktalarý þöyleydi.
1. Alevilik sizce nedir? Alevi inancýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? (Ýslam içinde mi, dýþýnda mý, mezhep
mi tarikat mý, vb..)
Yukarýdaki soru Alevi kesim içerisinde dahi tartýþýlan bir kimlik tanýmlamasýný ortaya çýkarmaya ve bu
kimlik üzerinden hangi algýlamalarýn yapýldýðýný tespit etmek amacýna yönelikti. Çünkü Aleviliðin Aleviler
içinde farklý tanýmlarý yapýlmakta ve bu tanýmlamalar Alevi olmayan kesimlerin Aleviliði algýlayýþlarýyla
da birleþince ortaya deðiþik sonuçlar çýkmaktaydý.
2. 80 yýldýr hizmet veren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bugüne kadarki faaliyet ve hizmetlerini nasýl
deðerlendiriyorsunuz?
Araþtýrmamýzýn temel konusu Diyanet’in Alevi kesim dernek, vakýf ve kanaat önderleri tarafýndan tarihsel
bir izlekle nasýl deðerlendirildiðini öncelikle ortaya koymak, kurum hakkýnda çözüme götürücü sürecin
kapýsýný açacaktý.
3. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn statüsüne iliþkin tartýþmalarda üç farklý öneri öne çýkýyor. Bunlar; a)
Varolan statüsünün aynen devam etmesi; b) Baþkanýnýn siyasi atamayla deðil seçimle göreve geldiði özerk
bir kurum haline dönüþmesi; c) Devletin dini hayattan çekilip Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin
toplumdaki sivil dini örgütlenmeler olarak da tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasý. Bu modellerden hangisi
sizce doðru modeldir? Sizin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üzerine yeni bir model öneriniz var mý?
Bu sorumuzun amacýysa þu ana kadar Diyanet’in statüsü ve reform tartýþmalarýnda öne çýkan üç ana
baþlýk üzerinden tartýþmanýn yönlendirilmesiydi. Soru sorulan kurum ve kiþilerin bu seçeneklerden
hangisine daha yakýn durduklarý, hatta hangisini daha uygun görüyorlarsa bu seçeneðin ayrýntýlandýrýlmasý
bu amacý takip etmekteydi. Karþýmýza bu üç seçenekten farklý öneriler de çýktý. Bunlar da yeni bir model
baþlýðý altýnda ele alýnabilecek cevaplardý.
4. Aleviler baþta olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn ve dinlerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda temsil
edilmesi önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz? Alevilerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý içinde temsilini mi
savunuyorsunuz? Yoksa farklý bir örgütlenme içine mi girmeliler? Bu konudaki görüþünüz nedir?
Kamuoyunda özellikle CEM Vakfý tarafýndan seslendirilen bu görüþün farklý Alevi çevreleri içerisindeki
algýlanýþýyla beraber Alevilerin kendi örgütlenmeleri (Birlik, Federasyon, Konfederasyon v.b) ve bu
örgütlenmelerin amaçlarý hakkýnda bilgi sahibi olmaya çalýþtýðýmýz bu soruda sorunun ikinci aþamasý
için tatmin edici cevaplar alamadýðýmýzý söyleyebiliriz. Bu durum ilerleyen bölümlerde ele alýnacaktýr.
5. Alevilerin yukarýda bahsedilen Diyanet’in statüsü etrafýnda da þekillenen Türkiye Cumhuriyeti
içerisindeki konumunun Avrupa Birliði Ýlerleme Raporlarýnda “azýnlýk” bölümünde ele alýnmasý konusunda
ne düþünüyorsunuz? Türkiye’nin AB ile üyelik müzakereleri konusunda Alevilerin devlet tarafýndan
algýlanýþýna bakýþýnýz nedir?

Türkiye’yle AB’nin tam üyelik müzakerelerini baþlatýp baþlatmayacaðýnýn veya hangi tarihte baþlatacaðýnýn
kararýnýn verileceði 17 Aralýk AB Zirvesi öncesinde yayýnlanan 2004 Ýlerleme Raporunda giriþ bölümünde
ifade ettiðimiz temel Alevi talepleri üzerinden bazý sýkýntýlar yine dile getirilmiþti. Taleplerden çok
“azýnlýk” baþlýðý altýnda ele alýnma ile tartýþmanýn odak noktasý kaydý. Basýn daha çok, Alevi dernek
ve temsilcilerinin kendilerini “asli unsur” olarak tanýmlayýp tanýmlamadýklarý üzerinden tartýþmayý yürüttü.
Biz bu soruyla tartýþmanýn merkezini daha açýlýmcý bir yöne kaydýrmayý hedefledik. Bu vesileyle Türkiye’de
ve Avrupa’da yaþayan Alevilerin, Türkiye’nin muhtemel AB üyeliði ile ilgili görüþ ve faaliyetleri hakkýnda
da fikir sahibi olduk.
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Görüþ ve öneri derleme kapsamýnda görüþlerine baþvurduðumuz ve bize cevap veren kiþi ve
kurumlar þunlar:

- CEM Vakfý (Prof.Dr.Ýzzettin Doðan)
- Hüseyin Gazi Derneði (Gülað Öz)
- Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Kültür ve Eðitim Vakfý (Murtaza Demir)
- Karacaahmet Sultan Eðitim ve Kültür Vakfý (Vahap Güngör)
- Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý (Ali Doðan adýna Vakýf Genel Saymaný Ercan
- Geçmez)
- Pir Sultan Abdal Kültür Derneði (eski Baþkan Ali Balkýz)
- Alevi-Bektaþi Eðitim ve Kültür Vakfý (Lütfi Kaleli),
- Gazi Cem evi Hacý Bektaþ Veli Kültürünü Tanýtma Derneði (Hýdýr Elmas),
- Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu ve Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu
- (Turgut Öker, Ýsmail Kaplan)
- Hamburg Alevi Kültür Merkezi (Hasan Kýlavuz),
- Ýstanbul Hacý Bektaþ Veli Kültür ve Tanýtma Dernekleri eski Baþkaný Dr.Beyzade
- Özkahraman
- Gazeteci-yazar Reha Çamuroðlu
- Gazeteci-yazar Cemal Þener
- Gazeteci-yazar Rýza Zelyut

Ayrýca literatür tarama ve basýn takibi sonucu görüþlerini derlediðimiz Alevi kiþi ve kurumlarý
da bulunmaktadýr.

Alevilik Tanýmlarý

Diyanet çevresinde þekillenen tartýþmalara geçmeden önce “Alevilik nedir?” sorusuna verilen yanýtlarý
irdelememiz gerekiyor. Bu tartýþma içerisinde de Alevi kesim içerisinde bazý farklý yorumlar göze
çarpmakta.
Örneðin CEM Vakfý Aleviliði þöyle tanýmlýyor:

Alevi Ýslam anlayýþý Hz. Muhammed ve Hz. Ali döneminden günümüze varlýðýný sürdüren ve
Ýslam içinde, inanç, ibadet kural ve kaidelerini bin dört yüzyýl önce oluþturan ve bin dört yüz
yýldýr uygulayan bir inanç sistemidir. Alevilik tartýþmaya yer býrakmayacak þekilde Ýslam içinde,
Ýslamiyet’in temel din kurallarýný kabul eden, Hz. Muhammed’i Hakk peygamber, Kur’an’ý
Kerim’i Tanrý’nýn Hz. Peygamber vasýtasýyla insanlýða teblið ettiði kutsal kitap kabul eden ve tüm
yaþamlarýný Hz. Peygamber’in ve onu en iyi anlayýp, onun kurduðu dini en iyi þekilde yorumlayýp
yaþayan Hz. Ali ve onun soyundan gelen Ehli Beyt sülalesinin yolunu takip eden Müslüman
topluluktur. Anadolu’nun Türkler tarafýndan fethiyle birlikte Hoca Ahmet Yesevi düþüncesi ve
Hacý Bektaþ Veli ile kökleþmiþ ve Alevilik yorumu Osmanlý Devleti’ni kuran ana düþünce sistemi
haline de gelmiþtir.

267



Gazi Cem evi Hacý Bektaþ Veli Kültürünü Tanýtma Derneði Baþkaný Hýdýr Elmas’ýn tanýmýysa þöyle:
Ali taraftarý, Ali’yi seven ve de tüm insanlara bir nazarla bakan, Allah-Muhammet-Ali üçlüsünün
bir araya getirdiði ve hiç kimseye ayrým yapmadan tüm insanlýða sevgi baðýyla kucak açan Ýslam’ýn
özüdür. Ýslam’dan ayrýlmayan bir bütün olan Alevilik kendisinden sonra iki emanet Ehli Beyti
ve Kuran-ý Kerim’i býrakan Hz.Muhammet ve Hz.Ali yoludur. Ehli Beytin, 12 Ýmamýn, 40
makamýn, dört kapýnýn bütünleþmesinden meydana gelen evrensel bir inanç biçimidir. Ayrý bir
mezhep deðildir.

Reha Çamuroðlu’na göreyse Alevilik, göçebe kültürü, 12 imam þiiliði ve tasavvuf bileþenlerinden
oluþmaktadýr. Alevilik bu üçlüden zaman zaman birinin, zaman zaman bir diðerinin öne çýktýðý bir
biçimdedir. Çamuroðlu’na göre “Ýslam içi ya da dýþý” tartýþmasý çok anlamlý bir tartýþma deðildir. Çünkü
tüm temel kaynaklarý Ýslam’ýn kaynaklarýna referanslarla doludur. Aleviliðin ilk temel arketipi olan
Hz.Ali, Hz.Muhammed’in damadýdýr, yeðenidir ve Ýslam’ý ilk kabul eden erkektir. 
Böyle bir arketip üzerine kurulmuþ bir sembolik yapýnýn Ýslamýn dýþýnda olduðunu söylemek çok ciddiye
alýnacak bir tartýþma olmaz. Ýslam’ýn içinde olmak, namaz kýlmak, oruç tutmak, hacca gitmek vb anlamýna
gelmek zorunda deðildir, dinler konusunda dinbilim konusunda geliþen son çalýþmalarý yakýndan izlemek
lazýmdýr böyle bir þey söylemek için. Dinlerde ibadetlerin ne ölçüde önemli birer kriter olduðu çok
tartýþýlacak bir konudur. Alevilik ise genelde tasavvufta olduðu gibi ibadetleri sorgulamakta, dini kalple
baðlantýlandýrmaktadýr.

Beyzade Özkahraman ise kendi tarih okumasýna dikkat çekerek Türklerin, Ýslamiyet’in ortaya çýkýþýndan
yaklaþýk 300 yýl sonra, bir yýðýn Türk boyunun katledilmesinden sonra Ýslamiyet’i zorla kabul ettiklerini
vurguluyor.  Ona göre Türkler, zorla kabul edilen bir dine ve Araplara karþý olan tepkilerini Ýslam’ýn
içerisinde ortaya çýkmýþ Ali yanlýsý muhalif bir ekolü benimseyerek dile getirmiþlerdir:

Hoca Ahmet Yesevi bu anlayýþýn hocasýdýr ve bu dergâhtan yetiþen Horasan Erenleri Anadolu’yu
Müslümanlaþtýrmýþtýr. Türkler ezilenden yana olmuþlardýr. Osmanlý Ýmparatorluðu’nda Yavuz ve
Kanuni’yle baþlayan Sünni-Emevi anlayýþýndan ve devletin hakim unsurlarýndan Aleviler uzakta
durmuþlardýr. Ýslam’a Emeviler ve mezhepleþmeyle sokulan ibadet tarzlarýnýn, kalýplarýnýn da
dýþýnda kalmýþlardýr. Yazýlý matbuatýný baskýlar ve katliamlar sebebiyle geliþtiremediði için sözlü
gelenekle, ozanlar, dedeler, musahiplik yoluyla günümüze ulaþan ve öz Türkçe kullanan, Ýslamiyet’in
insani boyutuna dikkat çeken bir inanç olmuþtur Alevilik. Buna ek olarak Þamanizmin Alevilik
üzerindeki kalýntýsý çok fazladýr. Saz ve semah Orta Asya’dan kaynaklanan bir gelenektir.
Anadolu’ya yerleþilince de Hýristiyanlýk ve Zerdüþtlükten esinlenilmiþtir. Baský altýnda kalýndýðýndan
þekilcilikten uzaklaþan Ýslam’ýn içinde bir yaþam biçimi ve anlayýþýdýr. Maalesef  kökünde kan
davasý olan, Ýslam içindeki ayrýþmanýn bugüne uzantýsýdýr.”

Karaca Ahmet Sultan Dergâhý’ndan Vahap Güngör’e göreyse Alevilik “Allah-Muhammet-Ali yolu”dur.

Ýslam Dini’nin saf ve temiz halidir. Ýslam Dini’nde mezhep yoktur. Mezhepler Emeviler ve
Abbasiler tarafýndan icat edilmiþtir. Hz. Muhammet’in ve Hz. Ali’nin mezhebi yoktu. Bu nedenle
Alevilik mezhep deðil, yoldur. Yolumuz Ehli Beyt’in yoludur.
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Yazar Cemal Þener ise, Aleviliði Ýslamiyet’in bir yorumu olarak tanýmlýyor ve Alevilerin kendilerini asla
bir mezhep ya da tarikat olarak görmediklerini ileri sürüyor.

Ýslamiyet’in Sünni yorumlarý Hanefilik, Þafiilik, Malikilik ve Hambelilikle özdeþ tutulamayacak
olan Alevilik ve Aleviler, Ýslam peygamberi Hz.Muhammet, Hz.Ali ve Hz.Muhammet’in torunlarý
12 imamlarýn iz sürücüleridir.

Bu görüþlerden çok farklý olmamakla birlikte Alevi kesimler içerisinde Aleviliði bir kültür ve
inanç, hatta yaþayýþ biçimi olarak görenler de mevcuttur. Gülað Öz, Aleviliði “Kendine özgü
bir kültür ve bir inanç biçimi” olarak tanýmlýyor ve ekliyor:

Anadolu’ya özgü bir inançtýr. Bu inanç biçimi dünyanýn bir baþka coðrafyasýnda yoktur. Ýslam
ülkelerinde, hatta Þia’nýn yaþandýðý bölgelerde bile. Çok fazla etkileþim geçirmiþtir. Yaþadýðý tüm
coðrafyalardan ve dinlerden etkilenmiþtir. Hatta içinde bulunduðu Anadolu topraðý bu Alevi
öðretisini daha da çok içine çekmiþtir. Yani  Anadolu Aleviliði, çeþitli dinler ve kültürlerin
kaynaþmasýndan ortaya çýkmýþtýr. Bu inanç öðelerinin içinde elbette Ýslam da aðýrlýðýný önemli
ölçüde korumaktadýr. Ama ibadet biçimlerinde ve uygulamada Ýslam’dan oldukça uzaktýr. Yani
Ýslam’ýn dýþýnda demek ne kadar doðru deðilse, içinde  demekte o kadar yanlýþtýr. Alevilik için
“asýl Ýslam’dýr” demek doðru bir yaklaþým deðildir, ama Ýslam dýþý da deðildir.

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) ise baþka bir boyuta dikkat çekiyor:

Aleviliðin; Ýslam’ýn bir parçasý olup olmadýðý sorusuna cevap sadece Alevilerin deðil; daha çok
Suudi Arabistan Sünniliðinin sorunudur... Aleviliðin kökenleri konusunda, tarihsel belgelerin
Osmanlý zamanýnda yok edilmesi ve Alevilerin genel olarak baský ve katliamlara maruz kalmalarý
sonucu ortaya çýkan kaynak eksikliði nedeniyle; Aleviler arasýnda ayrýntýlarda farklýlýklar vardýr...
tüm Aleviler cem ibadeti konusunda hemfikirdirler. Aleviler arasýnda; Hak-Muhammed-Ali ile
ifadesini bulan tanrý-insan anlayýþý, “eline-diline-beline hakim ol!” ve “kendini bilirsen tanrýný
bilirsin!” gibi temel ahlak anlayýþýný içinde barýndýran Dört Kapý-Kýrk Makam ahlak sistemi
yoluyla insan-ý kamil olma ideali, Semah, Muharrem Orucu, 12 Ýmam sevgisi gibi daha birçok
konuda tam bir görüþ birliði vardýr. Bizim için; Aleviliðin ne olduðu, Ýslam’dan  ne kadar
etkilendiði ya da içinde olup olmadýðýndan çok daha önemlidir. Ýnançlý bir Alevi; ceme; Ýslam’ýn
içinde kalmak amacýyla deðil; orada “diðer canlarla ve hakka yürümüþlerin canlarý ile bir olmak”
ve ceme katýlanlarla rýzalýk almak ve böylece manevi  huzurunu bulmak ya da korumak için gider.

Yukarýdaki yorumlardan ayrýþan yorumlar da var kuþkusuz. Örneðin Pir Sultan Abdal Kültür ve Eðitim
Vakfý Baþkaný Murtaza Demir “Dýþýna çýkamadýðýmýz için Ýslam’ýn içindeyiz. Kural ve þartlarýný
uygulamadýðýmýz için de Ýslam’ýn dýþýndayýz” diyor:

Günümüzdeki Alevilik heteredoks -yaþadýðý coðrafyadaki tüm inançlarýn karýþýmý- bir inançtýr.
Örneðin, Aleviliðin temel ritüellerinden olan Cem’i yok sayamayýz. Oysa Cem olgusu, Ýslam
öncesi göçebe Oðuz Türkmen kültürü -inancý-‘dýr. Ve Ýslamiyet’le hiçbir baðý olmamasýna karþýn,
Þamanizmin ve Þamanizme altlýk olan temel öðelerden sayýlmaktadýr. Diðer yandan günümüz
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Aleviliðinin temel kurumlarýndan biri saydýðýmýz 12 Ýmam Kültü ise, Ýslam öncesi Hýristiyanlýðýnýn
Anadolu’daki izlerinden -etkilerinden- biridir. Ve Ýsa’nýn 12 Havarisi kültüyle benzerlikleri vardýr...
Alevilik yazýlý deðil, sözel kurallarý -kurumlarý- olan bir inançtýr... Aleviliðinin, “Ýslam’ýn özüdür,
tam da içidir ya da dýþýdýr;” þeklinde tanýmlanmasý ve ifade edilmesi ne kadar ilgisiz ve yanlýþ
ise; “Ýslam’la ilgimiz yoktur, Alevilik ayrý bir dindir” demek de o kadar yanlýþtýr: Dahasý
ideolojiktir.

Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý’na göreyse Alevilik, Anadolu’ya özgü bir inançtýr. Evrenin
yaratýlýþý, insanýn yaratýlýþý, cennet-cehennem ve Tanrý’nýn tanýmlanmasý gibi en temel konularda Ýslam’dan
çok farklý inanýþlara sahip olan Alevilik, Ýslam’ýn bir mezhebi gibi sunulamaz.

Yazar Ali Balkýz ise tanýmýný þöyle yapýyor:

Alevilik; Orta Asya Þamanizm’inden izler taþýyan; Horasan’da köklenen; Mani, Zerdüþt, Budizm
ve Ýslamiyet’in tasavvufi yorumundan etkilenen; Türkler öncesi Anadolu uygarlýklarýyla buluþan;
tüm bunlarla ortak bir senteze ulaþan; insaný yaþamýn merkezine koyan; 72 millete bir bakan;
cinsiyet ayrýmý gözetmeyen; inançsal yönleri de olmakla birlikte; bir yol, felsefe, yaþam biçimidir.
Doðayý ve insaný algýlama ve yorumlama biçimidir.

Alevi-Bektaþi Eðitim ve Kültür Vakfý Baþkaný Lütfi Kaleli de tüm bunlara ek olarak, Aleviliðin, Anadolu’da
Hallac-ý Mansur’un Enel Hak düþüncesiyle Batýni yönü aðýr basan bir inanç sistemi olarak tarih boyunca
þekillendiðini ve insanileþtirildiðini belirtiyor.

Yani Kuran’ýn sadece Zahiri deðil içsel yanlarýnýn da yorumudur. Tanrý-Ýnsan-Evren bütünleþmesiyle
beraber Kýrklar Meclisi’ni temel alan ve Ýslam’ýn içinde olan bir felsefedir. Tanrý’yý korkarak deðil O’na
sevgi yoluyla yaklaþarak bilme yoludur.

Alevilerin Diyanet’in Faaliyetlerine Bakýþý

Alevi kesimin Diyanet’in statüsü konusundaki görüþlerine geçmeden önce var olan algýlama sorununun
kaynaðýný tespit etmek gerekiyor. Bu açýdan Alevilerin Diyanet’in 80 yýl içerisinde verdiði hizmetlere
bakýþýný incelememiz yerinde olacaktýr. Aleviler Diyanet’i büyük ölçüde, Atatürk tarafýndan þeriatçý,
radikal, anti-laik akýmlarý engellemek ve “doðru dinin” halka yeniden öðretilmesi için bir kontrol
mekanizmasý olarak kurulmuþ ama zamanla Alevileri yok sayan ve Sünni-Hanefi ekolünün temsilcisi
haline gelen bir kurum olarak görüyor ve tasvir ediyorlar.

Türkiye’deki ve yurtdýþýndaki Alevi-Bektaþi örgütlerinin büyük çoðunluðunun savunduðu görüþe göre
“Diyanet, devletin benimsemiþ olduðu laikliðe aykýrýdýr. Bu idari yapý içinde yer aldýðý müddetçe Türkiye
Cumhuriyeti’nin laik bir devlet olduðu temelsiz bir iddia olarak kalacaktýr. Dolayýsýyla yapýlmasý gereken
teþkilatýn laðvedilerek bu yanlýþlýða ve çeliþkiye son verilmesidir.” (Üzüm, 1997, s.130)
Bu yaklaþýmý destekleyen örgütlerin baþýnda Pir Sultan Abdal Dernekleri, Hacý Bektaþ Veli Dernekleri,
Semah Kültür Vakfý çevresi, Karaca Ahmet Sultan Dergahý ve Kürt-Alevi çevreler geliyor. Avrupa Alevi
Birlikleri Federasyonu da ayný görüþü destekliyor (Kutlu, 2001, s.25) Eleþtiri oklarý esas olarak Diyanet’in
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kadrolarýna ve faaliyetlerine yöneliyor.

CEM Vakfý’na göre sorun þurdan kaynaklanmaktadýr:

“Siyasi iktidarlarca dinin bir oy malzemesi yapýlmasý sonucunda, din sömürüsüne yönelen iktidarlar
ve siyasi partiler halkýn duygularýný sürekli istismar etmenin yollarýný aramýþlardýr. Diyanet Ýþleri
Teþkilatý’ný da kendilerinin arka bahçesi olarak gören partiler,  burasýnýn personelini sürekli
arttýrýp, eklemeli düzenlemelerle tümüyle hükümete baðlý bir yan kuruluþ haline getirmiþlerdir.
Zamanla kuruluþ amacýnýn dýþýnda þirketlerle, vakýflarla hesapsýz büyüyen bir yapýya ulaþan
Diyanet giderek devlet içinde bir baþka devlet görüntüsüne kavuþmuþ bu ülke insanýnýn yabancý
olduðu yeni Ýslamanlayýþý icat etmiþ; Türkün Ýslam anlayýþý yerine Arap/Acem Ýslam anlayýþýný
benimseyip bunu uygulamaya yönelmiþtir.”

Karaca Ahmet Sultan Dergâhý’na göreyse Diyanet’in yapmýþ olduðu faaliyetler kuruluþ amaçlarýna ve
laikliðe aykýrýdýr. Anayasasýnda laik olduðu yazan bir devlet inançlar arasýnda taraf tutamaz. Diyanet
bugüne kadar Ýslam dini’ne deðil, Sünniliðin Hanefi mezhebine hizmet vermiþtir. Laikliðe aykýrý olarak
bir fetva kuruluþu olarak çalýþmýþtýr. Aleviliði yok farz etmiþ, Alevileri asimile etmeye gayret göstermiþtir.
Aleviliði kendi mezhepsel görüþlerine göre tanýmlamaya, yargýlamaya, olduðunun dýþýnda göstermeye,
çarpýtmaya çalýþmýþtýr.

Gülað Öz, “Belki de Mustafa Kemal’in eksik býraktýðý, yanýldýðý, durumlardan birisi Diyanet’tir” diyerek
tartýþmaya ayrý bir boyut katýyor:

Zaman içerisinde bu kurumun anti-laik bir kurum olduðu ortaya çýkmýþtýr. Çok fazla müdahaleci
olmuþtur. Halifelik döneminin fetvalarý hâlâ bu kurumca uygulanmaktadýr. Tek mezhebe hizmet
etmektedir. Sadece Hanefilik için çalýþmaktadýr. Aleviliði adeta öcü olarak görmektedir. Yaptýðý
yayýnlarda Alevilere hakaret bile vardýr. Onu bir inanç olarak görmemektedir. Yönlendirmek,
asimile etmek tek hedefidir.

Gülað Öz’ün dikkat çektiði baþka bir konuysa Alevi köylerine cami yapýlarak herkesin Sünnileþtirilmesinin
hedeflenmesidir. Öz sözlerine, “Üstelik Diyanet, bir inanç kurumu deðil, bir holding olarak ticaret
yapmaktadýr” diye nokta koyuyor.
Bu konuda en keskin eleþtirileri dile getiren Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri (PSAKD) Baþkanlarýndan
Murtaza Demir “Dinsel Görevlerimizi Helal Edilmiþ Parayla mý Yapýyoruz?” baþlýklý yazýsýnda, halkýn
fakir olduðunu, buna raðmen devletin Diyanet’e büyük paralar tahsis ettiðini, Diyanet’e ayrýlan bütçenin
Çevre, Saðlýk, Adalet ve Çalýþma bakanlýklarýna ayrýlan paradan daha fazla olduðunu, devletin Anayasaya
göre laik, uygulamada ise anti-laik olduðunu söylemekte, diðer demokratik toplumlarda olduðu gibi dinin
vicdanlara býrakýlmasýnýn “daha bir kararlýlýkla savunulmasýný” istemektedir. (Demir, 1995, s.26, 21-
23)
Demir’in araþtýrmamýza cevaben gönderdiði kapsamlý yazýdaysa yukarýdakilere ek olarak þu
görüþler yer alýyor:

Anayasamýzýn 2. Maddesinde devlet; “... Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti ...” olarak
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tanýmlanýyor: 10 maddesi “herkes dil,ýrk, renk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, din, mezhep
ve benzeri sebeplerle ayýrým gözetilmeksizin kanun önünde eþittir” diyor ve “hiçbir kiþiye, aileye,
zümreye imtiyaz (ayrýcalýk) tanýnamaz” diyerek bitiyor. Sonra yasama organýmýz, anayasamýzýn
bütün bu söylediklerini yok farz ediyor, Sünni mezhebini resmi ve tek inanç olarak algýlama/uygulama
pervasýzlýðý gösteriyor; o düþünceden hareketle (Sünni) Diyanet’i kuruyor. Anayasal çeliþkileri
nedeniyle diyanet yasasýnýn önemli maddeleri iptal edilince, kurum “kadük” oluyor. Buna karþýn
TBMM’miz yasa çýkarýp Diyanet’i; ya da yurttaþlarýnýn din ve inanç iþleriyle ilgili gereksinimini
demokratik laik devlet esaslarý çerçevesinde çözümleme yerine hileyi-þerriyeye baþvuruyor ve
kadük olan bir kurumu genelgelerle yönetme yolunu seçiyor; onu var ediyor.
Bu yüzden Diyanet kurumunun acilen yasa dýþý ilan edilmesi, bütçe tahsisi yapan ve görevini
ihmal eden sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmasý ve cezalandýrýlmalarý gerekir. Birinci tespit
budur.
Ýki: TBMM, Diyanet yasasýnýn bazý maddelerinin iptal edildiði günden bugüne deðin, kurumla
ilgili aldýðý tüm kararlar ve ayýrdýðý bütçe nedeniyle anayasa suçu iþlemektedir.
Üç: Diyanet uygulamalarýyla, aydýn din adamlarý yetiþtirmek, toplumu aydýnlatmak, hurafelerden
uzak tutmak, yurttaþlarýn inançlarýný öðrenmelerine yardýmcý olmak ve onu özgürce yaþamalarýný
saðlamak konusunda kötü sýnav vermiþ ve baþarýsýz olmuþtur. Gerçek iþlevi, çaðdaþ deðerlere
baðlýlýk olmasý gerekirken, kimi bölünmelere neden olmuþ, bölücülük propagandalarýný önleyememiþ,
bazý kesimlerin ve Alevilerin üzerindeki baský daha da artmýþtýr. Diyanet, Aleviliði ve Alevileri
yok saymýþ, Cem evimizi “çümbüþ yeri” olarak tanýmlamýþ, inançlarý koruyan ve onlara eþit
davranan bir kurum yerine, Sünni devletin sözcülüðü görevini yapmýþ, siyasetin Aleviliðe hasmane
ve inkara dayalý bakýþýný “kitabýna uydurmak” üzere fetvalar hazýrlamýþ, bir bakýma Alevi
inkârcýlýðýný görev saymýþ, kamuoyunu yanýltmýþtýr.

1961 Anayasasýnýn hazýrlayýcýlarýndan olan ve Diyanet yasasýna muhalefet eden Prof. Dr. Lütfi Duran'a
göre laik devlet, "vatandaþlarýn yalnýz dünya iþleriyle meþgul olabilir ve onlardan aldýðý vergileri
münhasýran bu iþlere (dünya iþleri) tahsis ve sarf edebilir. Ahiret iþleri kamu hizmetlerine konu olamaz."
Konunun tanýnan uzmanlarýndan Doç. Dr. Ýþtar Gözaydýn-Tarhanlýya göre ".. Hali hazýr durumuyla
diyanet iþleri bakanlýðý, özellikle örgüt ve görevler bakýmýndan yasal dayanaktan yoksun bir kurum olma
niteliðindedir" diyor.
PSAKD Ankara Þubesi Baþkaný Veli San da benzer bir görüþün altýný çizerek Diyanet’in toplumun sadece
Hanefi-Sünni kesimine hizmet verdiðini “...laik, demokratik cumhuriyette böyle bir kuruma yer
olamayacaðýný” belirtiyor. (Selmanpakoðlu, 1995, s.19, s.44)
Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý da ayný doðrultuda görüþ bildirmiþ ve “Diyanet tek taraflýdýr,
tek etnik, tek inanca hizmet etmiþ Anayasadaki kuruluþ maddesine aykýrý davranmýþtýr” demiþtir.
Ekinsu Radyo Yönetim Kurulu Baþkaný Dr.Servet Ünsal ise Hürriyet Gazetesine yaptýðý açýklamada
“Devlet, Alevi yurttaþlarý, Sünni mezhebinin baskýsý altýnda tutmaktadýr” diyor. “Diyanet’in 100 bin
personeli var ama bunlardan bir tanesi bile Alevi deðil… Bizim verdiðimiz vergiler Sünni mezhebinin
hizmetine aktarýlýyor" diye yakýnmasýný sürdürüyor.
Cumhuriyet kurulduðundan beri Türkiye’nin “üçte bir nüfusunu” oluþturan Alevilerin vergileriyle beslenen
Diyanet’in “300 bin kiþilik personeli içerisinde tek bir Alevi odacý dahi bulunmayýþý” getirilen diðer
önemli eleþtirilerden birisidir (Kocadað, 1995, s.26, s.21-22)
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Reha Çamuroðlu ise Diyanet’in hizmetleri konusunda yer yer farklý görüþler ileri sürdü.

Modernist bir projeyle kurulan cumhuriyetimiz için modern laik din adamý ve bilgini yetiþtirmek
önem taþýyordu. Diyanet, din alanýný boþ býrakmamak, modern bir mantýkla yönlendirmek için
kurulmuþtur. Ama zaman içinde Hanefi mezhebinin  ve Maturidi inanç ekolünün bir temsilcisi
haline geldi. Kelam açýsýndan, fýkhi açýdan Maturidi ekolü önemli bir ekoldür. Ýnsanýn cüzi
iradesini, insanýn özgürlük alanýný geniþ yorumlayan bir ekoldür ama sonuçta Maturidi ekolünün
bir organý haline gelmiþtir Diyanet. Bu bakýmdan Aleviler kendilerini bu kurumun içerisinde
hissedemediler.
Ancak þunu da gözden kaçýrmamak lazým Diyanet, bu 80 yýllýk süreç içerisinde önemli bir iþlev
yerine getirdi. Bugün din adamlarýmýz arasýnda, dini kesimde, ilahiyat kadrolarý içinde çok önemli
yeni fikirlerin ortaya atýldýðýný görüyoruz. Yani klasik ilahiyatçýlarla günümüz ilahiyatçýlarý arasýnda
ciddi bazý yeni tartýþmalar baþladýðýný görüyoruz. Mesela, 3.Din Þurasýnda Ali Bardakoðlu ve
Ýstanbul Müftüsü’nün “Kuran’da tarihsel bazý ayetler vardýr -hatta tarihsel ayetlerin iki boyutu
vardýr biri zamanla kayýtlý biri de mekânla kayýtlý ayetler vardýr” vurgusu yapmalarý Türkiye’de
din düþüncesi açýsýndan önemli bir eþiðe geldiðimizi gösteriyor… Bunlar 80 yýl sonra da olsa
önemli bir ürün vermeye baþladýlar. Burada sivil katkýyý da görmek lazým. Sivil katký da bu
geliþmeyi tahrik etti. Ýslamcýlýk  bu kadar tartýþýlan bir konu olmasaydý, din konusunda bu kadar
çok yayýn yapan yayýnevi olmasaydý çok büyük bir dinsel düþünce birikimi olamazdý. Benim bu
noktada Alevilere, Diyanete ve ilahiyatçýlara da söylediðim þey þu. Alevilerin bu teceddüt hareketine
katýlmalarý lazým. Buraya katýlýrlarsa buraya farklý bir soluk getirirler. Hem Alevilerin kendi
sorunlarýnýn çözümünde bir anahtar olabilir hem iki kesimin birbirinden duvarla ayrýlmasýna engel
olabilir. Hem de Aleviler böyle bir sürece katýlmamak için haklý bir sebebe sahip deðildir, çünkü
Kuran’ýn zamanla ve mekanla kayýtlý ayetlerinin lafzýna bakmadýklarýn yani zahirine deðil batýnýna
baktýklarýný söylerler hep. Bugün halihazýrda resmi ilahiyatçýlar bunu kabul etmiþken Aleviler
bu tartýþmayý derinleþtirmekten niye kaçýnsýn. Hem sosyal hem de dini olarak çok olumlu sonuçlar
verebileceðini düþünüyorum.

Gazi Cem evi’nde görüþtüðümüz Hýdýr Elmas ise “Diyanet’in evrensel düþünmeyen, tek taraflý
davranan, paylaþmaktan uzak, ayrýmcýlýk yapan tavrý devam ederse olmamasý memleket için
daha hayýrlýdýr” þeklinde bir deðerlendirme yapýyor:

Ýnanmak zorla olmaz, zorla ders kitabý okutarak olmaz... Bugün 100 bin tane cami olacaðýna
herkesin ibadet edebileceði belli yerlerde camiler olsa ve kalanlar ilim, bilim, irfan iþlerine
kullanýlsa daha iyi olur. Tanýþ olunmalý, evrensellik yakalanmalýdýr.

Lütfü Kaleli ise þöyle konuþuyor:

“Diyanet’in kuruluþuyla, Atatürk’ün sayesinde ilk dönemlerindeki uygulamalarýyla iyi þeyler
yapmýþtýr (ezanýn, dualarýn, hutbelerin Türkçe olmasý, Kuran’ýn Türkçeye çevrilmesi v.s) ancak
1950’lerden sonra yobazlýk almýþ yürümüþtür. Avrupa ülkelerinde olan bir sistem deðildir. Bu
ülkelerdeki dini gruplar ihtiyaçlarýný kendileri karþýlarlar, devlet bunlara para akýtmaz. Akýtýyorsa
da tek bir kesime hizmet etmez. Diyorlar ki eðer Diyanet olmazsa camileri kontrol edemeyiz.
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Ama bu yeterli deðil çünkü yakýn tarihte gördük ki Hizbullah devlet camilerinde mevzilendi.”

Cemal Þener, Diyanet’in Aleviler ve diðer kesimlerden aldýðý vergilerle tek bir kesime hizmet
vermekte olduðuna dikkat çekiyor ve AB ülkelerinde her kesimin kendi dini kurumunu kendisinin finanse
etmesi gibi bir modele geçilmesi gerektiðini savunuyor.

Alevilerin Diyanet’in Statüsüne Ýliþkin Görüþ ve Önerileri ve Diyanet’te Temsil Konusunda Alevi
Çevrelerin Farklý Yaklaþýmlarý

Kimi Alevi kuruluþlarý Diyanet’in tamamen kaldýrýlmasý gerektiðini savunurken kimi Alevilerse belli bir
reform sürecinden geçtikten sonra özerk bir kurum olarak devam edebileceðini düþünüyor. Diyanet’in
statüsü konusunu Alevilerin Diyanet’te temsili tartýþmasýyla birlikte ele almak durumundayýz. Çünkü
görüþlerine baþvurduðumuz kiþi ve kurumlar araþtýrmamýzýn iki ayrý sorusuna birleþik cevap verme
eðilimi gösterdiler.
Öncelikle, Alevi-Bektaþilerin Diyanet’te temsil edilmesinin, bütün Alevi çevrelerce benimsenen ve
savunulan bir öneri olmadýðýný belirtmek gerek. Bu çevrelerin bu konudaki görüþleri ve beklentileri
birbirinden oldukça farklý. Konuya farklý açýlardan yaklaþan her bir Alevi-Bektaþi derneði, dergahý ve
vakfýnýn kendi görüþ ve yaklaþýmlarýný tüm Alevi-Bektaþiler adýna genelleyerek bugüne kadar ifade etmiþ
olmasý sorunun dile getirilip algýlanmasýndaki en önemli engel oldu. Bu çevrelerden gelen talep ve
þikayetler Diyanet’in kuruluþundan bu yana yapýlan diðer þikayet ve taleplerden oldukça farklý ve radikal
deðiþiklikleri içeriyor. (Kutlu, 2001, s.23)
Alevi çevreleri, Diyanet’in yapýsý, iþleyiþi ve hizmetleri konusunda eleþtiri ve talepte bulunmaya iten
sebeplerse, otantik Aleviliðe yöneliþ ve Diyanet’ten hizmet bekleme, Diyanet’in dini ihtiyaçlarý karþýlamakta
yetersiz kalýþý, oy amacýyla bazý siyasi partilerin Alevi-Bektaþilere devlet bütçesinden pay ayýracaklarýna
ve Cem evlerinin yapýmýna yardým edeceklerine dair vaatleri, siyasal Ýslam’ýn karþýsýnda bir blok oluþturma
giriþimleri, yasadýþý örgütlerin tahakkümünden kurtulma arzusu ve temel hak ve özgürlükler konusunun,
son zamanlarda yapýlan uluslararasý anlaþmalarla, devletin iç problemi olmaktan çýkarýlýp uluslararasý
toplumun müdahalesine açýk duruma getirilmesi olarak sayýlabilir (Kutlu, s.23) Diyanet’in bazý Alevi
çevrelerce tepki, bazýlarýncaysa takdirle karþýlanan Tunceli’de cami inþa projesinin diðer Alevi dedeleriyle
de görüþülerek 1995 yýlýndan itibaren geniþletilmesi fikri Diyanet’te temsil konusunu yeniden gündeme
getirdi. Alevi çevreler içerisinde farklý duruþlar belirdi. Bu duruþlarýn hepsinin de Diyanet’te revizyon
ya da alternatifi sivil bir örgütlenme önermesi dikkat çekici. Bu konuda bugüne kadar dile getirilmiþ
belli baþlý görüþlerden ilki Diyanet’in yeniden yapýlandýrýlmasý, özerk bir statüye kavuþmasý ve Alevilerin
de burada temsil edilmesi.
Bu model, CEM Vakfý Genel Baþkaný Prof Dr. Ýzzettin Doðan ve çevresiyle bazý dedeler tarafýndan
savunuluyor. Diyanet yerine “Din Hizmetleri Teþkilatý”ný öneren Prof. Doðan ve çevresi, her fýrsatta
ve ortamda Diyanet’in yeniden yapýlandýrýlmasý ve Alevilerin temsil edilmesi þeklindeki görüþlerini
tekrarlýyor ve bildiriler yayýmlýyor. Bu bildirilerin en önemlisi, ilk olarak vakfýn yayýn organý CEM
Dergisi’nde 1992 yýlýnda imzasýz olarak yayýmlandý (“Cem’in Diyanet Bildirisi”, 1992, sayý 8, s.10)
Buna göre:

CEM, Diyanet Ýþleri Teþkilatýnýn, teþkilat olarak Alevi geleneðiyle, Alevi düþüncesiyle ve laik
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devlet anlayýþýyla baðdaþmasýnýn zor olduðunu düþünmektedir. Esasen, Diyanet Ýþleri Teþkilatý’nýn
yasalarýn kendisine yüklediði görevleri tarafsýz olarak yaptýðýný; din hizmetlerini tüm vatandaþlara
eþit bir þekilde götürdüðünü söylemeye imkân da yoktur.
Bu nedenlerle, Aleviliðin bu tür ilkesel ve yapýsal rahatsýzlýklarla dolu bir teþkilatta temsil
edilmesini istemek de çok saðlýklý bir yaklaþým da olamaz. CEM, Aleviliðin, gözden geçirilmiþ,
baðýmsýz, güdümsüz, özerk; Ülkedeki inanç gruplarýnýn her birinin ayrý birimlerde ama bir bütün
oluþturacak þekilde temsiline olanak veren; ve laik cumhuriyet ile çatýþmayan yeni bir organizasyonda
temsilini savunur.

CEM Vakfý ve Ýzzettin Doðan’a göre Diyanet, istense de istenmese de bu ülkenin bir gerçeðidir. Gerek
saðdaki, gerek soldaki partilerin hiçbiri Diyanet’e karþý deðildir. Bu nedenle Aleviler Diyanet’le ilgili
istek ve taleplerinde gerçekçi olmak zorundadýrlar. Aleviler Diyanet’in kalkmasýndan ziyade bu kurumun
yeniden yapýlanmasýný ve tümüyle gözden geçirilmesini istemelidirler (Þener, 1996, s.189)
CEM Vakfý bu taleplerini kamuoyuna açýklamak ve politikacýlara ulaþtýrmak amacýyla 26-27 Mart 1996
tarihinde “Din-Devlet Ýliþkileri ve Türkiye’de Din Hizmetlerinin Yeniden Yapýlanmasý” sempozyumu
düzenledi. Doðan bu konudaki model önerisini þöyle belirtti:

Sadece Aleviler, sadece Sünni kardeþlerimiz deðil, Musevi ve Hýristiyan kardeþlerimiz de deðil
bu ülkede her kim bulunuyorsa, inanç grubu olarak, kendi yoðunluklarý oranýnda demokratik bir
biçimde, ast-üst iliþkisi olmadan-inançta hiyerarþi olmaz- Diyanet Ýþleri’nde temsil edilmelidirler.
(Din-Devlet Ýliþkileri Uluslararasý Sempozyumu, s.211)

CEM Vakfý’nýn bu çýkýþý uzun süre hem Sünni hem de diðer Alevi çevreler tarafýndan, daha çok CEM
Vakfý çevresinde son zamanlarda inþa edilen cem evlerinin inþasý ve faaliyetlerinin finansmanýna devletten
mali yardým isteme teþebbüsü olarak deðerlendirildi (Kutlu, 2001, s.24) Ýzzettin Doðan’ýn bu çýkýþýný
destekleyen baþka Alevi dede ve vatandaþlarý da bulunuyor. Ancak belirtilen ortak görüþler Diyanet’in
sadece Sünnilere hizmet sunmasý vasýtasýyla Türkiye’de yaþayan milyonlarca Alevi’ye apaçýk bir haksýzlýk
yapýlmasý. Sünnilik güçlenirken, Aleviliði kitlelere anlatacak dedeler cahil kalmýþ, yahut dýþlanmýþ, eðitim
görmüþ kesim tarafýndan dinlenmemiþ, geçim için baþka iþler yapmak durumunda kalmýþ, dolayýsýyla
toplumu eðitmeye zaman ve fýrsat bulamamýþlardýr. Bu yüzden Diyanet harekete geçip Sünni imamlara
maaþ baðladýðý gibi bu kesimin de eðitmenlerine maaþ vermelidir. (Üzüm, 1997, s.134)
CEM Vakfý’nýn savunduðu görüþler, zaman zaman diðer Alevi çevreleri tarafýndan Caferilik, Þia ve
Aleviliðin Sünnileþtirilmesi propagandasý yapmakla itham edilen Ehl-i Beyt Vakfý tarafýndan da desteklendi.
CEM Vakfý’nýn araþtýrmamýza gönderdiði cevapta yukarýdaki görüþlerin tekrarlanmasýnýn haricinde
sorunun baþka bir boyutu daha vurgulandý:

Diyanet’in ortadan kalkmasý ve onun yapacaðý hizmetlerin cemaatlere devredilmesi ise daha büyük
sýkýntýlarý beraberinde getirecek, bu Türkiye’nin birlik ve bütünlüðünü yok edecek geliþmelerle
sonuçlanabilecektir.

Din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý, her ne kadar Sünni kesime yakýn gibi dursa da, ilerleyen yorumlarda
görebileceðimiz gibi aslýnda hem Alevi hem de Sünni kesimlerin deðiþik mülahazalarla sakýncalý bulduðu
bir deðiþim önerisidir. Bu mülahazalar kýsmen devletçi reflekslerden, kýsmen laikliðin tehdit altýnda
kalacaðý endiþesinden ve kýsmen de sivil toplumun bunu gerçekleþtirecek olgunluða ulaþmadýðýnýn
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düþünülmesinden kaynaklanýyor.
CEM Vakfý’nýn yeni model önerileri ise þu þekilde:

Bir mezhep örgütlenmesi olan Diyanet tümden, sil baþtan yeniden yapýlandýrýlmalýdýr ve devlet
içinde, özerk bir kurum olmalýdýr. Diyanet’in laik Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerine
yönelebilecek bir tehdit unsuru olmamasý için yeni yasal düzenlemeler yapýlmalý, kurumun
faaliyetleri, yayýnlarý daha sýký denetlenmelidir. Diyanet’in yapýsý önemli oranda küçültülmelidir.
Personel sayýsý ve mal varlýklarý olmasý gerekenin çok üstündedir. Diyanet’in halkla daha iç içe,
bir halkla iliþkiler kurumu gibi çalýþýrken eðitim konularýný tümüyle üniversitelere havale etmesi
ve insanlarýn dini öðrenmede tekel oluþturmasý önlenmelidir. Diyanet’in toplumun genel moral
deðerlerini yükseltici yapýsýnýn dýþýnda, insan iradesine, toplumun ruhuna yoðun baský yapan
yasaklar ve tabu konusu yaptýðý dini kurallarý aktarma yöntemleri tümden deðiþtirilmedir. Diyanet’in
yurtdýþýndaki insanlarýmýza götüreceði hizmetleri daha sistemli olmalýdýr. 

Reha Çamuroðlu, Diyanet’in deðiþmeden kalabileceðini düþünen ender Alevi þahsiyetlerden biri:

Bu deðiþimin, bu kadar büyük bir kurum söz konusu olduðunda verimli olacaðý düþünmüyorum.
Müzakere edilip tartýþýlýp sindirilmesi gereken bir süreç öngörülmelidir. Diyanet’in bünyesini
oluþturan þu veya bu þekilde doðrudan ya da özerk olarak Diyanet’e katýlacak yeni bünyelerin
tartýþmalarýn ve görüþmelerin içine çekildiði uzun bir süreç öngörülmesi gereklidir. Özerk bir
kurum haline gelmesi modeli demokratikleþmeyi gerçekten ciddiye alan bir siyasi iktidarla olabilir.
Ve bunu gerçekten demokratikleþme gayretiyle baþlatýlacak süreçte elde edebiliriz.
Cemaatlere býrakýlmasýný da pratik olarak mümkün görmüyorum. Cemaatlerin sayýlarý, baðlý
olduklarý ekoller olarak… Sünni cemaatler kendi cemaat hayatlarýndan memnun görünüyorlar.
Diyanet’le de gevþek bazen sýký iliþkiler kuruyorlar. Böyle ciddi bir talepleri de yok.

Çamuroðlu’nun Alevilerin temsili konusundaysa, temsilin nasýl belirleneceðine (liyakat, nüfus sayýmý,
oylama v.s) dair teknik çekinceleri var.

Zaten Diyanet Sünni cemaatlerin temsilcilerinden oluþan bir kurum deðil ki orada Alevi cemaati
temsil edilsin. Ýdeal olan laik devlet ve demokratik bir toplumda bütün dini iþlevlerin cemaatler
tarafýndan yerine getirilmesidir. Ama pratik olarak Ýslam’da tarihsel olarak çok rastlanan bir þey
deðildir. Hýristiyan kültüründen evrimleþmiþ laikliðin Ýslam ülkelerinde farklý formüllerle sonuca
ulaþmasý gerekir. Günümüzde bütün kurumlardan vazgeçmiþ gibi radikal bir tavrýn yarardan çok
zarar getireceðini düþünüyorum. Alevilik konusunda özerk bir geçiþ kurumu devlet tarafýndan
kurulabilir. Moderatörlük gibi bir þey yapabilir.  Aleviliðin çok ihtiyacý olduðu temel din eðitiminin
verilmesi, Alevi din adamlarýnýn birbirlerini eðitebilecekleri bir ortamýn saðlanmasý ve bunun
devlet tarafýndan bütçelendirilmesi için moderatör bir kurum olabilir.
Þu andaki Alevi cemaatinin kendisinin böyle bir iþlevi üstleneceði kanaatinde deðilim. Bir
moderatör kurum olmalýdýr baþlangýçta, ama bu kurumun sivilleþme hedefi olmalýdýr. Bu gidiþ
bir süreç olarak algýlanmalýdýr.  Bunun sonucunda bu devlet kurumu kendini laðvedecekse bu da
tartýþýlmalýdýr. Ama þu anda Alevi meselesinde sorunu çözücü özerk bir kurum olarak düþünüyorum.
Devletin aracýlýðý ve hakemliðinde kurulacak, devletin denetiminde olacak, hukuki olarak devletin
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kurumu olacak fakat içinde bulunduðumuz demokratiklik seviyesi açýsýndan Alevi cemaatini tatmin
edecek ölçüde kucaklayýcý, sivilliði barýndýran Alevi kesimi bir çeþit mütevelli gibi algýlayabilecek
bir yapý…

Diyanet özerkleþsin, ama Aleviler temsil edilmesin veya din alaný tamamen cemaatlere býrakýlsýn:
Özerklik fikrini uygun bulan bazý Alevi dernekleriyse Alevilerin bu kurumda temsili konusuna sýcak
bakmýyor. Diyanet’in özerkleþmesi laiklikle beraber Sünniliðin sorunu olarak görülüyor ve temel yaklaþýmýn
din alanýnýn tamamen cemaatlere býrakýlmasý olmasý gerektiði vurgulanýyor.
Örneðin, AABF bu modellerden, belirli bir geçiþ döneminden sonra din alanýnýn sivil dini örgütlenmelere
býrakýlmasýný görüþlerine yakýn buluyor.

Devlet, genel çerçeve yasa ile din ve inanç gruplarýnýn özerk çalýþmasýný garanti etmelidir. Özerk
kurumlar topluma ve devlete karþý þeffaf bir yapý içinde çalýþmalýdýrlar. Þeffaflýk isteðe baðlý
deðil, yasalarla ön koþul olarak belirlenmiþ olmalýdýr… Biz AABF olarak, hiç bir zaman “Diyanet’te
Alevilere kontenjan verilsin” isteminde bulunmadýk. Ýnanç özgürlüðü olan laik bir devlette
Türkiye’deki gibi Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý olmamalýdýr.
Biz, Diyanet’in þu andaki þekliyle devletin güdümünde çalýþmasý nedeniyle böyle bir oluþumun
içinde yer almayý ülke çýkarlarý açýsýndan ve demokrasi açýþýndan doðru bulmuyoruz. Bunun
yerine devletin “inançlar çerçeve yasasý” hazýrlamasýný ve her inanç grubunun kendi kurumunu
kurmasýný ve finanse etmesini savunuyoruz.
Eðer Sünniler þu andaki Diyanet’in böyle kalmasýný istiyorlarsa; onun yönetiminde söz haklarý
olmalý ve onun masraflarýný da kendileri karþýlamalýdýrlar. Ýnanç giderlerini devlet bütçesinden
karþýlayan bir inanç topluluðu baðýmsýz kalamaz, o toplumun bireyleri politikanýn müsaade ettiði
kadar ya da gösterdiði yolda inanmak ve ibadet yapmak zorunda kalýrlar. Demokratik laik bir
ülkede; inanç kurumlarýnýn o inancýn üyeleri ya da taþýyýcýlarý tarafýndan demokratik müeyyidelerle
yönetilmesi ve devletten ya da baþka bir dýþ kaynaðýn yardýmý ile deðil; kendi üyelerinin aidat
ya da baðýþlarý ile yaþamasý gerekir.

Karacaahmet Sultan Derneði Ýkinci Baþkaný Vahap Güngör üç farklý öneriyi de Türkiye gerçeklerine
uygun bulmayanlardan:

Yeni bir örgüt modeli oluþturulmasý, bu örgütlenmenin alt yapýsýnýn (dinsel, mezhepsel, sosyal,
siyasal, toplumsal v.b.) Türkiye’deki tüm inanç gruplarýnýn katýlýmý ile yapýlmasý, katýlýmcýlarýn
kimler olacaðý konusunda hemfikir olunmasý, siyasetçilerin alt yapý oluþumuna karýþmamalarý,
alýnacak olan kararlarýn en az 2/3 oy çoðunluðu ile alýnmasý gerekmektedir. Bunun sonunda
oluþacak olan yeni diyanet/dini durum, faaliyetine baþlamadan önce mevcut olan Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý laðvedilmelidir.

Hüseyin Gazi Derneði Baþkaný Gülað Öz’e göre din alaný tamamen cemaatlere býrakýlmalýdýr. Ancak
bu modelde devlet cemaatlere para vermemelidir. Her cemaat kendi inanç vergisini vermek koþuluyla
kendi inanç kurumlarýný yaratmalýdýr.

Ýkinci bir þýksa var olan Diyaneti kaldýrmak oldukça güç görünmektedir. Bu durumda bir üst
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kurul olmalý, Alevilik ve bugünkü kurum her ikisi de özerk olmalýdýr. Devlet müdahalesi asla
söz konusu olmamalýdýr. Devlet dini inançlarý yönlendiremez, belirleyemez. Ýnanç kiþi ile Tanrý
arasýndadýr.

Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfi, Diyanet’in tamamen özerk olmasýný ancak “devletin laik,
demokratik hukuk devleti normlarýna kavuþmasý için yýllarca emek sarf eden Aleviler, bu normlar içinde
yeri olmayan Diyanet kurumunda yer alamayacaðýný” savunuyor.

PSAKD Baþkaný Murtaza Demir, araþtýrmamýza verdiði cevapta belli þartlar dahilinde dini alanýn sivil
dini örgütlenmelere býrakýlabileceðini öngörüyor:

Burada devlet yardýmý, sübvansiyonu, gayrimenkul yardýmý gibi “inançsal” rüþvet olmayacak,
týpký Alevilerde olduðu gibi gereksinimi olan yurttaþlar dede “hakkullahý” da dahil olmak üzere
inanç gereksinimleriyle ilgili tüm giderleri devlet hazinesinden deðil, kendi kazançlarýndan
karþýlayacaklardýr. Cami ya da cem evi mekânlarýnýn zemin katlarý, bodrumu, kýyýsý, köþesi ticari
(maðaza, dispanser, hastane vb.) olarak deðil, münhasýran ibadet mekanlarý olarak kullanýlacaklardýr.
Devlet ise, laik devleti koruyup, kollama baðlamýnda sadece ve sadece uygulamanýn, yani dini
yaþamýn gözlemcisi noktasýnda olacaktýr. Ondan ötesinde hiçbir sorumluluðu ve manipülasyonu
olmayacaktýr.

Murtaza Demir’in önceki yýllarda yaptýðý alternatif teklifse Alevi ve Sünni kesimin ihtiyacý olan hoca,
imam, din adamý vb. konularýn Milli Eðitim Bakanlýðýna baðlý bir müdürlük tarafýndan yürütülmesiydi.
Din adamý olmak isteyen bu insanlar bu iþin eðitimini yaparak din adamý olarak kalmalý, Diyanet’e ayrýlan
bütçeyse MEB’in emrine verilmeliydi. (Pehlivan,
1993, s.43) Demir’in, Alevilerin Diyanet içinde temsili konusunda araþtýrmamýza gönderdiði
görüþleriyse þöyle:

Aleviliðin kimseye, devlete ve millete maddi anlamda bir yükü yoktur. Alevilerin bayrak, sýnýr,
Atatürk sorunlarý da yoktur. Bu anlamda yurttaþlýkla ilgili sorumluluklarý mükemmeldir. Anayasanýn
genel mantýðýyla da bir sorunlarý yoktur. Bizim tek sorunumuz uygulamadadýr.  Bizler dinin sosyal
yaþamda etkili olmasýna, siyaset ve ticarete araç edilmesine karþýyýz. Aleviliðin Diyanet içinde
temsil edilmesi durumunda, orijinal (felsefi-batýni) Alevilik adýna bir deðer ifade etmesinin ve
gelenekselliðini korumasýnýn imkâný yoktur. Çünkü sosyal yapý itibari ile “ötekini,” yani bizden
farklý olaný hazmedecek tolerans ve birikimden yoksunuz. Kolektivizm ve çoðulculuk ilkelerinden
bilim adamlarýmýz dahi büyük ölçüde habersizdir. Gerçek anlamda teologumuz yoktur. Ülkemizde
yetiþen din adamýnýn yargýsý, inanç=hanefi mezhebi tezinden ibarettir… Bu yüzden Diyanet içinde
Aleviliðin temsili, ya tam teslimiyetçiliði, yani asimilasyonu, (hepimiz Müslüman’ýz, Ali’yi biz
de severiz, ne farkýmýz var) ya da kavgayý getirir ki, bunun ikisi de kötüdür. Alevinin gereksinimi,
tüm kurallarýyla ve eksiksiz uygulanan demokrasidir.

Ali Balkýz da devletin yasalar yoluyla dini düzenleyici role indirgendiði sivil çözümü savunuyor ve
“Ancak” diye devam ediyor:

Bu düzenlemenin boyutu müdahale düzeyinde olmamalýdýr. Her inançtan (ve inançsýz) tüm
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vergiler bu dinî gruplarýn demokratik yöntemlerle oluþturacaklarý sivil toplum örgütleri’ne
devredilmeli, bu örgütler de mensuplarýna hizmet sunmalýdýrlar. Bu modeldeki hassas nokta; dinî
gruplar arasýnda olabilecek olasý çatýþma ve çeliþmelerdir. Ki bu tehlike; devletin yansýz olmasý;
laikliðe sarýlmasý, “T.C Yurttaþlýðý” temel öðesini öne çýkarmasý ve her þeyin üstünde tutmasý
halinde kolayca aþýlabilecektir. Kaldý ki; Sünni’nin Sünni gibi, Alevi’nin Alevi gibi yaþamasýnýn
saðlanmasý toplumsal barýþa da ayrýca hizmet edecektir.

Hýdýr Elmas da benzer görüþün altýný çizerek þöyle konuþuyor:

Birileri tarafýndan tek bir kesim için finanse edilen bir Diyanet insanlarý çatýþmaya ve ayrýlýða
götürecekse olmamasý daha iyidir. Baþkanýn seçilmesi fikri bizi yine partilerdeki delege sistemine
götürebilir ve sakýncalýdýr, gruplaþmalara yol açar. Ýnanç bir sevgi baðý ve Allah ile kul arasýnda
bir þey olmalýdýr. Ýnsanlarýn bir çatý altýnda birleþip tanýþ olduðu, herkesin birbirinin özgür
iradesine saygýlý olduðu bir Diyanet tabi ki istenir ancak bugüne kadar böyle bir þey olmamýþtýr.”

Elmas “eðer Diyanet sadece Alevilere deðil her dini kesime (Yahudi, Ortodoks, Katolik, Süryani v.s)
eþit kaynak aktaracaksa temsil söz konusu olabilir” diye düþünüyor:

Kaldý ki bugüne kadar tek kuruþ Alevilere aktarýlmamýþken þimdi neden biz de yer alalým pay
alalým deniyor bana çok anlamlý gelmiyor, böyle bir þeyin gerçekleþeceðine de inanmýyorum.
Eðer camiler gibi Cem evleri de çoðalýrsa bunda sakýnca vardýr. Gerçekten istenen geliþme bu
deðildir. Ýhtiyaç ve özgür irade neyi gerektiriyorsa o yapýlmalýdýr.”

Beyzade Özkahraman, Diyanet’in aþamalý olarak kaldýrýlmasýnýn vaktinin AB süreciyle birlikte geldiði
görüþünde.

Kaldýrýlýrken pilot bölgeler seçilerek baþlanabilir, geçiþ süreci konabilir, 5-10 yýl içerisinde kademeli
olarak kaldýrýlacaksa da bu dönemde demokratikleþmelidir. Ben kalmasýný savunmuyorum ama
eðer illa da kalacak deniyorsa demokratik yapý þarttýr. Çeþitli inançlardan bilim ve din adamlarý,
çeþitli üniversitelerden profesörler yapýya kazandýrýlarak rektör seçimi gibi seçim yapýlmasý daha
uygundur. Devlet müdahalesinden uzak olmalý ve bütçesi bu kadar yüksek olmamalýdýr. Diyanet
diye bir kurum olmamalýdýr. Eðer demokratik bir kurum olacaksa o zaman Aleviler bunun
içerisinde yer alabilir. Bu iþler de Parlamento’dan geçer, kararlar burada alýnýr. Bu yüzden Aleviler
de Meclis’te daha fazla sayýda temsil edilip etkili olmanýn yollarýný aramalýdýrlar. Reformlar
birileri istedi diye deðil kendimiz tarafýndan yapýlmalýdýr. Kendi insanýmýz bunlara layýk olduðu
için yapýlmalýdýr.”

Cemal Þener de meseleyi AB perspektifinden ele alarak dini anlayýþlarýn gönüllü baðýþ sistemiyle kendi
vergilerini vererek cemaatlerini ayakta tutmasý görüþünü savunuyor: “Devlet Diyanet’e sponsorluk
yapmamalýdýr. Devlet hiçbir dinsel gruba sponsorluk yapmamalýdýr.” Þener’in temsil konusuna yaklaþýmý
Alevilerin AB ülkelerinde olduðu gibi farklý bir Ýslami yorum olarak kendilerini temsil etmesi (Protestanlýk,
Anglikanlýk v.s gibi): “Diyanet, AB ülkelerinde benzerine rastlanmayan bir kurumdur. Süreç içinde
tasfiye edilmelidir. Din iþleri AB’de belirlenen din-devlet iliþkilerine göre yeniden yapýlanmalýdýr.”
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“Diyanet’te çalýþabilmenin ön þartý Ýmam-hatip mezunu olmayý gerektirdiðinden burada yer almayý
Aleviler adýna istemek de önemli bir çeliþkiyi içermektedir” (Kaleli, 1992, s.17) diye yazmýþ olan Lütfü
Kaleli’den, yaptýðýmýz röportajda þu görüþleri derledik:

Diyanet’in devlet teþkilatýnda veya özerk olmasý durumunda da devletin kontrolünün ne ölçüde
olacaðý önemlidir. Devletten pay almamalýdýr. Eðer alacaksa Devlet tüm gruplara pay vermelidir…
Ancak, bu özerk teþkilatta yer almayý veya pay almayý istemek Alevilik için çok sakat bir anlayýþtýr.
Asimilasyon için bir adýmdýr. Bu namazsýz-abdestsiz yaþayan Hacý Bektaþ Veli’nin türbesinin
yerine 1826’da Yeniçeri Ocaðý kaldýrýlýp Bektaþilere aman verilmediði dönemlerden sonra dergaha
bir Nakþibendi þeyhinin atanmasýyla cami yaptýrýlmasýna benzer. Bugün Anadolu’daki birçok cem
evi camileþtirilmekte içine abdest musluklarý konmaktadýr. Sünnilerin asimilasyonu üstüne Þia
asimilasyonu da nüfuz etmektedir Aleviliðin içine.”

Benzer bir tepkiyi dile getiren Hacý Bektaþ Veli Dergahý’na baðlý Dedegan koluna mensup Veliyettin
Ulusoy da görüþlerini þöyle dile getirmiþti:

Alevilerin Diyanet’le hiçbir iliþkisi yok. Devletin kurduðu ve Sünniliði resmi din olarak benimseyen
bir kuruluþ. Bence her dini inanýþ kendi cemaatini kurup, onu finanse etmeli. Devlet, desteðini
Diyanet’ten çekmesi lazým. Diyanet’e gerek yok. Her cemaat kendi sorununu kendi içinde çözsün.
Devlet hakem olmalý. Çatlak sesleri susturmalý. (Þener, 1996, s.51)

Hacý Bektaþ Veli Derneði ise Diyanet’in aþamalý olarak tamamen kaldýrýlmalýsýný savunuyor. Bunun yerine
sadece cemaatleri denetim amacý ile her inanç grubundan, büyüklüðü ile orantýlý olarak, bir merkezi
denetim örgütü kurulmasýný ve bunun masraflarýnýn yine orantýlý olarak cemaatler tarafýndan karþýlanmasýný
öneriyor. (Selmanpakoðlu, 1995, s.44)

Diyanet teþkilatýna Alevi kökenli kiþilerin “kasýtlý olarak” alýnmayýþýna Alevi kesimler tarafýndan genel
olarak tepki duyulmaktayken yine Alevilerin bu kurumda görev almak gibi bir niyetinin olmadýðýnýn da
altý çiziliyor. Devlet ekonomisinin en zor dönemlerinde dahi camilerden elektrik-su parasý alýnmamasý
ve camilerde görev yapan hoca ve imamlara toplanan vergilerden ücretsiz lojman tahsis edilmesi Alevilerin
en çok rahatsýz olduðu konular arasýnda yer alýyor. (Demir, 1995, s.26, s.22)

Þahkulu Sultan Dergahý ise tartýþmanýn baþka bir boyutuna dikkat çekiyor. Derneðer göre, laikliðin
destekçisi Alevilerin de ödediði vergilerle toplanan paradan sadece Sünni-Hanefi kesimin yararlandýrýlmasý
esasen bir haksýzlýktýr ve Alevilerin teþkilatta temsili laiklik ilkesiyle çeliþecektir. Bu nedenle Sünnilere
tanýnan mali imkânlarýn Alevilere de devlet tarafýndan tanýnmasýný kabul etmek mümkün deðildir. (Üzüm,
1997, s.132)

Kürt kökenli Alevi kesimlerse öteden beri konuyla ilgili görüþlerini deðiþik platformlarda, Hedef ve
Zülfikar gibi dergilerinde dile getiriyorlar. Bu çevrelere göre, Diyanet’in kaldýrýlmamasý ve Alevilerin
Diyanet içerisinde temsili Aleviliði devletleþtirecek ve bu da zamanla Sünnileþmeye dönüþecektir. Bu
da Aleviliðe verilecek en büyük zarardýr. (Baldemir, 1994, s.206-207)
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Yukarýdaki alýntýlarýn da gösterdiði gibi CEM Vakfý’nýn temsil talebinin deðiþik gerekçelerle tüm Aleviler
tarafýndan sahiplenilmediði görülüyor. Bunlarýn dýþýnda kalan, Diyanet ve Alevilerin temsili üzerine bazý
öneri ve görüþlerse þöyle:

• Diyanet’te Alevilerin tahsilli bir dede tarafýndan temsil edilmesi ve ayný þekilde vilayetlerde ve
ilçelerde müftülerin yanýnda Alevi kesimi temsil eden bir yetkili kiþinin olmasý. (Kutlu, 2001, s.25)
• Benzer bir teklif Sünni Cemaatler Daire Baþkanlýðý, Alevi Cemaatler Daire Baþkanlýðý ve Müslüman
Olmayan Cemaatler Baþkanlýðý kurulmasý ve bu daire baþkanlýklarý kanalýyla Diyanet bütçesinin
cemaatlere hakkaniyet ölçüleriyle daðýtýlmasý yönünde (Yýldýz, 2002, s.87- Kocadað, 1995, s.36)
• Alevi Ýnanç Baþkanlýðý kurulmasý önerisiyse, böyle bir kurumun özerk olmasýný, mali iþlerinde
devletin kontrolü altýnda ve bütçesi Alevi-Sünni nüfus oranýna göre devlet bütçesinden verilen bir
teþkilatlanmayý öneriyor (Yýldýz, 2002, s.89)
• Asýl problemin Diyanet’in varlýðý deðil uygulamalarý olduðunu düþünenler Diyanet’in tekrar
yapýlandýrýlarak sorunlarýn ortadan kaldýrýlacaðýný düþünüyor. Bunlara göre, Cumhuriyet döneminde
yetkisi sýnýrlý bir memuriyet makamý olarak düþünülmüþ Diyanet’in Alevilerin temsilcisi olamadýðý
gerçektir. Ancak Sünni kesimden de Diyanet’in kaldýrýlmasýný isteyenler bulunmakta ve bu rejim
için sakýncalý olarak algýlandýðýndan Diyanet ancak 1924’teki görev ve iþlevine çekilerek reforma
tabi tutulabilir görüþü aðýr basmaktadýr (Tanyol, 1991, s.8)

Sorunun çözümünün yine devlet çatýsý altýnda hallolabileceðini savunan Alevilerin talep ettiði diðer dini
ve kültürel hizmetlerse þöyle sýralanabilir:

1. Alevi kültür dairesinin kurulmasý
2. Eski ve yeni Alevi þair ve düþünürlerin kitaplarýnýn bastýrýlmasý.
3. Mezarlarýn anýtlaþtýrýlmasý,
4. Kültür Bakanlýðýnca Alevilere yönelik yansýz yayýnlarýn yapýlmasý
5. Alevi kültür merkezlerinin kurulmasý
6. Alevi enstitü ve üniversitelerin kurulmasý
7. Din derslerinin objektif ve yansýz verilmesi,
8. Alevilerin cenaze iþlerini yapacak personel yetiþtirilmesi
9. Aleviler ne istiyorsa o yönde ibadetgâhlarýnýn olmasý, cem evlerinin yaptýrýlmasý ve bu mekânlarýn
elektrik ve su paralarýnýn ödenmesi, Alevi köylerine cami yapmaktan vazgeçilmesi
10. Din hizmetleri için devletin ayýrdýðý bütçenin ve din hizmetlerine tahsis edilen kadrolarýn % 30’unun
Alevilere tahsis edilmesi
11. Muharrem ayýnda 10-15 gün boyunca Peygamber ve soyuna yapýlanlarý anlatan programlar düzenlenmesi,
TRT’nin Alevi varlýðý dikkate alýnarak, radyo, televizyon programlarýnda Alevi Büyükleri, Alevilerin
kutsal günleri, þiiri, müziði, folklorunun tanýtýlmasý, Türk basýnýnýn Alevi kültürüne yer vermesi
12. Hutbe ve vaazlarda Alevliðin iþlenmesi, Ehl-i Beyt, on iki imam, Kerbela Þehitleri (Hz.Hasan ve
Hz.Hüseyin) gereðince iþlenmesi, Sünnilerin Alevilik hakkýndaki düþüncelerinin deðiþtirilmesi, Alevilerin
doðru biçimde tanýtýlmasý, mum söndürme vb. gibi karalamalardan kurtarýlmasý, bu konuda özellikle
Ýmam-Hatiplerin ve din öðretmenlerinin eðitilmesi,
13. Aleviler üzerinde baský olduðunun kabul edilmesi, Osmanlý Devleti zamanýndan gelen ve halen
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sosyolojik, psikolojik ve kültürel aðýrlýklý olarak süren baskýlarýn son bulmasý, Alevi kimliðinin her kesim
tarafýndan kabul edilmesi, Alevilerin çekinmeden Alevi olduklarýný söyleyebilmeleri.
14. Yurt dýþýndaki Aleviler için acil programlar geliþtirilmesi. (Üzüm, 1997, s.160; Zelyut, 1993, s.20-
23; Gülçiçek, 1993, s.275-276; Kutlu, 2001, s.35; Pehlivan, 1995, s.25-26; 29-30)

Diyanet’in Alevi-Bektaþilikle ilgili en büyük eksikliklerinden birisi olarak, ciddi bilimsel araþtýrmalar
yaptýrarak, Alevi kesimin dini ihtiyaçlarýný ve sorunlarýný tespit etmemesi ve bu doðrultuda onlarý dini
konularda aydýnlatacak yeterli yayýn ve faaliyette bulunmamasý gösterilebilir. Ayný durum hutbe ve
vaazlarda Alevilerin ihtiyaçlarýný karþýlayacak yeterli bilgi verilmeyiþinde de ortaya çýkýyor (Kutlu, 2001,
s.36)

Diyanet’in statüsüyle ilgili yukarýdaki görüþlerden hangisi savunulursa savunulsun, þu anki durumda tek
bir mezhebe hizmet sunulduðu görüntüsünün uygun görülmediði, laiklikle baðdaþmadýðý, geniþ anlamda
insan haklarý ihlali yapýldýðý, dini inanýþ ve ibadetlerin cemaatlere býrakýlmasý gereken bir alan olduðu
kanaati Alevilerde aðýr basýyor. (Atalay, 1992, s.11; Kýlýçbay, 1996, 59; Yýldýz, 2002, s.71-72)

Araþtýrmamýzýn önemli sorularýndan birisi olan “Yoksa Aleviler farklý bir örgütlenme içine mi
girmeliler?” sorusuna en tatmin edici ve kapsamlý cevabý veren Lütfü Kaleli þunlarý söyledi:

Kanuni ve siyasi engeller sonucu Aleviler Avrupa’daki örneklerinde olduðu gibi içinde “Alevi”
kelimesi geçen dernek veya vakýf kuramamaktalar. Avrupa’ya iþçi göçünün baþladýðý yýllarda
inançlarýný yaþamakta zorlanmalarýndandýr belki de daha çok Alevi kardeþlerimiz Almanya’ya
göç etmiþlerdir. Bu ülkelerdeki demokratik ortamdan dolayý kimliklerini ifade edip seslerini
duyurabildiklerini görünce de Dernekler, Birlikler, Federasyonlar ve Konfederasyonlar kurmuþlardýr.
Türkiye’de ise bu süreç sancýlý olmuþtur ve hala kanuni deðiþiklikler yapýlmasý gerekmektedir.
Biz sadece kendi topluluðumuzu ve cem evimizi kurarken bile uzun uzun düþündük. Özellikle
12 Eylül’den sonra dernek kurmak güçleþtirildi ve kurulan bu derneði bir emniyet amiri dahi
basabilir veya denetleyebilirdi. Ayrýca dernekler ticaret yapamazlardý. Biz de cem evlerimizi
destekleyebileceðimiz vakýflaþma yoluna gittik. Ancak bu kolay olmadý. Ýçiþleri Bakanlýðýndan
defalarca geri döndük. Çünkü vakfýmýzýn kuruluþ tüzüðünde “Alevi kültürünü geliþtirmek v.b
ifadeler geçince kurulamadýk bir türlü. Önce Semah Kültür Vakfý olarak kurulabildik ve ancak
8 yýl sonra Alevi-Bektaþi Eðitim ve Kültür Vakfý ismini alabildik. Þimdi böyle bir durumda
Avrupa’daki gibi bir birlikteliðin oluþmasý zordur.
Bunun yanýnda biz 10 yýl kadar önce tüm Alevi dernek ve vakýflarýný Konfederasyon olarak
birleþmeye çaðýrdýðýmýzda önce CEM Vakfý Baþkaný Ýzzettin Doðan “sizler ve AABF ateistsiniz,
dinsizsiniz, bizim sizin gibi ideolojik düþünenlerle bir araya gelmemiz düþünülemez” diyerek ilk
ayrýþmayý baþlattý.
Buna bir de Fermani Altun çevresinin Refah ve sonradan kurulan Fazilet Partisi ile sürekli dirsek
temasýnda bulunan hareketinin ayrý bir örgütlenmeye gitmesi eklendi. Ancak biz þu anda diðer
Alevi-Bektaþi dernek ve vakýflarýyla sürekli görüþ alýþveriþi ve birliði içerisindeyiz. Tam bir
birleþmeye ülkenin hazýr olmasý gerektir. Bunun için bedel ödemeyi göze almak gerekir.
Ankara’da bir federasyon var þu anda ve konfederasyon yapýsýna doðru ilerleyeceðiz. bin yýldýr
daðlarda, baský altýnda örgütsüz olarak yaþayan bir toplumun kendine has sorunlarý olacaktýr ve
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bunlar zamanla aþýlacaktýr.

Alevilerin Zorunlu Din Derslerine Bakýþý

Alevilerin, Diyanet ile de dolaylý olarak ilgili baþka bir tepkisi de zorunlu din dersleri uygulamasý
konusunda. 1982 Anayasasýnýn 24.maddesinde din kültürü ve ahlak öðretimi ilk ve ortaöðretim kurumlarýnda
okutulan zorunlu dersler arasýna alýndý. Bunun dýþýndaki din eðitimi ve öðretimi ancak kiþilerin kendi
isteðine, küçüklerin de kanuni temsilcisinin talebine baðlý kýlýndý. Bu yüzden 1982’den bu yana ilkokul,
ortaokul ve liselerde din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu olarak okutulmasý Alevi örgütler
tarafýndan bu derslerin zorunluluðunun kaldýrýlmasý talebinin sýklýkla dile getirilmesine yol açtý. Hatta
Cem dergisinde de yayýnlanan bir yazýda bu uygulama “Anayasa içine tahrip gücü yüksek bir bomba”
yerleþtirilmesi olarak nitelendirildi. (Tanyol, 1995, s.48, s.5)
Alevi-Bektaþi Eðitim ve Kültür Vakfý, araþtýrmacý yazar Nejat Birdoðan, Cem Vakfý Baþkaný Ýzzettin
Doðan, yazar Ali Balkýz, Pir Sultan Abdal Derneði Ankara þube baþkaný Veli San, Nefes dergisi yayýn
yönetmeni Cemal Þener, yazar Reha Çamuroðlu, yayýncý ve halk ozaný Adil Ali Atalay, Alevi dedesi
Muharrem Naci Orhan, Beyzade Özkahraman baþta olmak üzere Alevi yazar ve dernek yöneticilerinin
tamamýna yakýnýnýn tepkisine yol açan bu uygulamaya Alevi kesimin karþý çýkmasýnýn sebebi çok açýktý.
(Üzüm, 1997, s.137) Çünkü ilk olarak bu derslerin zorunlu hale getirilmesi laiklikle baðdaþmýyordu,
ikinci olarak bu derslerde Sünnilik öðretiliyor ya da propagandasý yapýlýyordu. (Üzüm, 1997, s.137)
Bu derslerin tamamen kaldýrýlmasýndansa müfredatýna Alevilikle ilgili objektif bilgilerin konularak ara
çözümlere ulaþýlabileceðini savunanlar da oldu. Böylelikle çocuklar okullarda hem kendi kültürlerini
hem de diðer kesimlerin kültür ve inançlarýný tanýyacaklardý. (Pehlivan, 1993, s.47) Ancak birçok Alevi
dernek yöneticiyse bu fikre karþýdýr. Çünkü Alevilikle ilgili bahsedilen dersleri Sünni eðitimden geçmiþ
öðretmenlerin vermesi düþünülemezdi. Alevi ailelerden gelen öðrenciler hatta Sünni çocuklar saðlýklý
bilgi edinemeyeceðinden zorunlu din derslerinin tamamen kaldýrýlmasý daha isabetli olacaktý. (Kaleli,
1992, s.38)

Burada temel bir sorun karþýmýza çýkýyor. Geleneksel olarak söylenceler, deyiþler, semahlar ve dedeler
yoluyla kuþaktan kuþaða genelde þifahi (sözlü) olarak aktarýlan Alevi kültürü ve inanýþýný bugün Aleviler
alt kuþaklara yeterince aktarmakta zorlanýyorlar. Bunun bertaraf edilmesi için artýk yazýlý kaynaklar veya
öðretmenlere ihtiyaç duyulduðunu savunan Alevi çevreleri de var. (Yýldýz, 2002, s.45)
Bunun günümüz þartlarýnda sunulmasý ayrý bir tartýþmayý ve altyapýyý gerektiriyor. Hâlihazýrda cem evleri
ve dedeler çevresinde þekillenen bu eðitim sisteminde Aleviler inanç ve kültürlerini yaþayarak öðreniyorlar.
Aleviliði hayatýn bütünü ve yaþayýþ tarzý olarak kabul eden Aleviler yüzyýllardýr sürdürdükleri bu sistemle
inançlarýný günümüze kadar taþýdýlar. Köyden kente göç ve modernleþmeyle birlikteyse bu sistemin
iþleyiþinin sýkýntýya girmesi söz konusu. (Yýldýz, 2000, s.45)
Çocuklarýný okula gönderen Aleviler özellikle 12 Eylül uygulamasý zorunlu din dersleriyle çocuklarýnýn
farklý bilgiler edinerek kendi kültürlerinden uzaklaþtýklarýný gördüler. Buna anne-babalarýn ve dedelerin
yetersizliði eklenince okuldaki din dersi öðretmenin anlattýklarýyla çocuklar bir çeþit kimlik çatýþmasýna
girer hatta Alevi olduklarýný ifade etmekten çekinir bir duruma geliyorlardý. Ancak böyle bir çatýþmanýn
engellenmesi için çocuklarýn rahatlatýlmasý ve “doðru” bilgilerle donatýlmasý gerekiyordu. (Kýlýç, 1991,
s.13)

283



Sadece Dedelik kurumunun ihya edilmesi bu sorunu çözmek için yeterli olmayabilirdi. Kaldý ki dedelerin
yetiþmesi için dahi þehirleþmeyle birlikte birtakým zorluklar ortaya çýkmýþtý. Aleviler þu an için Türkiye’de
bu konuda alternatif bir eðitim veremiyor, ama devlet okullarýnýn yapabileceði düzenlemelere de
güvenemiyorlar. Alevilere göre, din adamlarý ve öðretmenleri siyasi iktidarlara baðýmlýlar ve dinin siyasete
alet edilmesinin ve din eðitiminin Sünniliðin Hanefi mezhebine ipotekli kýlýnmasýnýn önüne bu þartlarda
geçmek imkânsýzdýr. Bu yüzden  devlet din eðitiminden elini çekmelidir. Ayrýca ders kitaplarýna Alevilikle
ilgili bilgiler konmasýna ek olarak, tarih kitaplarýnýn da yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir. (Kaleli,
1992, s.38)

Bu konudaki diðer bir farklý görüþse þöyle ifade edildi:

Alevilerin aydýn bilgi eksikliðinin giderilmesi için kültür merkezi, özel enstitü ve üniversiteler
 kurulmasý gereklidir. Ýlahiyat fakülteleri revizyona tabi tutularak; burada Ýslamiyet’in tüm detayý
ve farklýlýklarý ile öðretilmesi için yeni birimler oluþturulmalý, Ehl-i Beyt Ýslam fýkhý öðretilmelidir.
Devletin asli görevi; yani; vatandaþýn eðitimini, ibadetini, inancýný özgürce yapabilmesi; hak ve
hukukunu saðlamasý için yasalarda gerekli deðiþimlerin yapýlmasý, inanç, düþünce, ibadet ve
eðitim özgürlüðünün çaðdaþ dünyadaki normlara uygun hale getirilmesi gerekmektedir. (Altun,
2001, www.ileri2000.org)”

Bunun yanýnda devletin cemaatlerin eðitim hakkýný serbest býrakmasý, din derslerinin seçmeli hale
getirilmesi, içeriklerinde karþýlaþtýrmalý din ve mezhep görüþlerine yer verilmesi de önerilmiþtir. (Öktem,
1991, s.14-16)
Zorunlu din dersleri konusunda temelde Alevi kesimlerce üç farklý görüþün dile getirildiði gözleniyor:
1) Din dersi tamamen kaldýrýlsýn; 2) din dersi zorunlu olmaktan çýkarýlsýn; 3) mevcut din dersine Alevilik
bilgisi eklensin.
Ýlk görüþe göre, her ne kadar 1982 Anayasasýyla zorunlu hale getirilmiþ olsa da din dersi Anayasanýn
2, 10, 14 ve bilhassa 24/4 hükümlerine açýkça aykýrýdýr. Çünkü madde 24/4’e göre “Din kültürü ve
Ahlak öðretiminin dýþýndaki din eðitimi ve öðretimi, kiþilerin kendi ve küçüklerin de yasal temsilcilerinin
isteðine baðlýdýr.” Ayrýca 174. maddedeki 8 tane Atatürk Ýnkýlâbýna ve ayrýca Ýnsan Haklarý beyannamesine
de aykýrýdýr. Çünkü inanç ve vicdan özgürlüðü ihlal edilmektedir. Devletin bütün din ve mezheplere karþý
tarafsýz olmasý ilkesinin ihlalidir. Anayasayla din dersinin zorunlu kýlýnýp belli bir zümreye hitap etmesi
eleþtirilmektedir. (Yýldýz, 2002, s.57)
Bu konuda, 1994 yýlýnda gazeteci Rýza Zelyut TBMM’ye sunulmak üzere bizzat kendisinin kaleme aldýðý
bir dilekçe yayýmladý. (Zelyut, 1994, s.3) Ayný yönde baþka bir manifestoysa Pir Sultan Abdal Derneklerinin
Kültür dergisinde yayýmlandý. (Panel, 1996, s.45-56)
 Din dersi kaldýrýlmasa dahi zorunlu olmaktan çýkarýlmasý diðer taleptir. Din derslerinin amacý din ve
dinler hakkýnda bilgi vermekken Türkiye þartlarýnda özellikle Alevilerin dýþlandýðý Sünni-Hanefi mezhebinin
dayatýldýðý bir hale getirildiðini savunan bu görüþe göre din dersleri seçmeli olmalýdýr. (Ateþ, 1992, s.23-
24) Bazý Alevi kesimlere göreyse bir “yaþam tarzý” olan Alevilik için “Alevilik de Ýslam’dýr” demekten
artýk vazgeçilmelidir. (Çamuroðlu, 1994, s.6-7)
Alevilerin bu derslere örgütlü olarak girmemek konusundaki marjinal eylem çaðrýlarý bugüne kadar
gerçekleþmedi. Ancak Alevi kesimden gösterilen tepkiler, din ve Ýslam özelindeki konumlanýþlarýna göre
farklýlýk gösteriyor.
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Mevcut din dersine Alevilik bilgilerinin eklenmesi gerektiðini savunanlar temel müþterekler olan Kur’an,
Hz.Muhammed ve Ehl-i Beyt’e baðlýlýktan yola çýkarak doðru ve objektif bilgileri içeren bir müfredatýn
bu derslere veya kitaplara eklenebileceðini belirtiyorlar. Bu, her din ve mezhep konusunda uzman kiþiler
yetiþtirilerek saðlanabilir. Herkesin inançlarýnýn ayrý ayrý ve o kesimin insanlarý tarafýndan verilmesi
baþka bir tekliftir. Ancak bu teklifin uygulanmasý aþamasýndaysa bu dersi kimlerin, hangi eðitimden
geçerek vereceði, Alevi toplumda bu konuda bilgi verecek ve eðitmenlik yapabilecek  kiþilerin varlýðý
temel sorunlar olarak beliriyor. (Yýldýz, 2002, s.68)
Uygulanan herhangi bir proje ya da plan olmamakla beraber bu konuda özellikle Almanya’da yaþayan
Alevilerin alternatif uygulamalarý var. Bunlardan birisi bazý Alman eyaletlerinde 

Alevi Ders Kitaplarý Örnekleri

Alevilik derslerinin seçmeli hale getirilmesi ve diðeriyse Almanya ve Fransa’da yazýlan “Alevilik Ders
Kitaplarý” örnekleridir.
Bu kitaplar, Þakir Keçeli ve Aziz Yýldýrým tarafýndan hazýrlanan “Alevilik ve Bektaþilik açýsýndan Din
Kültürü ve Ahlak Bilgisi”, Cemal Þener ve Celal Aydemir tarafýndan hazýrlanan “Alevilik Dersleri 1”
ve Fransa’da Esat Korkmaz tarafýndan hazýrlanan “Alevilik Ders Notlarý”dýr. (Yýldýz, 2002, s.69; Keçeli,
1996, s.28)
Mevcut din dersi kitaplarýna alternatif olarak hazýrlanan “Alevilik ve Bektaþilik Açýsýndan Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi” kitabýnýn ismindeki Sünnilik dýþý din kitabý vurgusu ilk bakýþta göze çarpýyor. Kitabýn
giriþ bölümünde mevcut din dersi ve kitaplarý eleþtirilirken hazýrlanan bu kitabýn lise 1., 2., ve 3. sýnýflarda
okutulabileceði vurgulanmakta ve bu yönde Milli Eðitim Bakanlýðýnýn izin vermesi beklenmekteydi.
Kitapta sýrasýyla, dinin ve kültürün tanýmýnýn farklý dinlerle yapýlmasý, Ýslamiyet’in doðuþu, mezhepleþmeler
ve Aleviliði ilgilendiren önemli olaylar, Anadolu Aleviliði, Aleviliðin inanç boyutu, kutsal kiþiler, 12
Ýmam, Ahlak ve toplumsal yaþam baþlýðý altýnda edep, hoþgörü, tövbe, Aleviliðin esasýndan olan ibadet
ve erkan konularý iþleniyor. (Yýldýz, 2002, s.69-70; Keçeli, 1996, s.28)
Ancak kitabýn içeriðine sadece Sünni kesimden deðil bazý Alevi çevrelerden de itirazlar dile getirildi.
Pir Sultan Abdal Kültür Dergisi’nde 1996 yýlýnda yapýlan bir tartýþmada kitabýn yazarlarýndan Þakir
Keçeli ile Nejat Birdoðan’ýn bu kitabýn ne kadar isabetli olduðuna dair yazýlarý yayýnlandý. Keçeli’ye
göre, “Türkiye’nin Alevi-Devrimcileri ve tutarlý demokratlarý bu ilkel uygulamanýn (zorunlu din dersleri)
kaldýrýlmasý için yýllarca çaba sarf edip saðýr sultanlara sesini duyuramazken kendi alternatifini de ortaya
koymuþ”tu. Kitabýnýn bir teoloji ve Tanrý bilim kitabý olduðunu ve Alevilerin nasýl davranýp nasýl ibadet
edeceðini layýkýyla anlattýðýný belirten Keçeli’ye, Birdoðan “Din derslerinin alternatifi olarak kitap
yazmanýn, þifahi kültürle aktarýlan ve kendi arasýnda farklýlýklar gösteren Aleviliði kitaba sýkýþtýrmanýn
ve “kurallara baðlamanýn” var olan zorunlu din dersleri ayýbýný yasal zemine kaydýrabileceðini öne sürerek
karþý çýkmýþtý. (Birdoðan, 1996, s.29)

Ýkinci kitap “Alevilik Dersleri 1” ilkokul öðrencileri için hazýrlanan ve yedi bölümden oluþan bir kitaptý.
Bu kitapta Alevilik, Türk ve Müslüman topluluklarýn dini olarak tanýmlanýrken, Müslümanlarýn ibadet
yerinin cami, Alevilerinse cem evi olduðu vurgulanýyordu. Kitabýn konularý sýrasýyla, Hz.Muhammed
döneminden günümüze kadar Aleviliðin tarihselliði, Alevilikte Tanrý inancý ve insan-Tanrý-doða iliþkisi,
cem ve semah ibadeti, kurban ve oruç ibadeti, hoþgörü ve musahiplik, Alevi halk ozanlarý, Hacý Bektaþ
Veli ve öðretisiydi. (Yýldýz, 2002, s.70)
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Bu kitaba Alevi kesimden getirilen bir eleþtiriyi yine Pir Sultan Abdal Kültür Dergisi’nde, bu sefer Ali
Balkýz dile getirdi. Derginin Ocak-Þubat 2001 42. sayýsýnda kaleme aldýðý yazýsýnda Balkýz Aleviliði
yüzyýllardýr günümüze taþýyan dedeler, ozanlar ve yaþayan Aleviliðe vurgu yaptýktan sonra böyle bir kitap
yazýlarak Almanya’daki bu geliþmenin kimliðin ve kültürün “tescili” sayýlýp mutlu mu olunmasý gerektiði
konusundaki çekincelerini dile getirdi. Kitabýn “Alevilik Ýslamiyet'tir, Ýslamiyet’in içindedir” vurgusunu
da sakýncalý bulan Balsýz, Aleviliðin sadece göçebe Türkmenlerin dini olduðuna vurgu yapmanýn da
sakýncalý olduðunu da ekliyordu. (Balkýz, 2001,s.5-12)

Pir Sultan Abdal Derneði çevrelerinin bu iddialarýný dayandýrdýklarý geliþme Diyanet’in 1-2 Þubat 2001
tarihinde Ankara’da yapýlan Ýl Müftüleri Toplantýsý’nda müftülere daðýttýðý raporla yaþandý. Bu raporda
“Alevilik-Bektaþilik, Hanefi mezhebine baðlý bir tarikattýr. Türbe ve tekkelerin yaný baþýnda ve Alevi
köylerinde bulunan tarihi camiler, Alevilerin dini kurumlarý hakkýnda ret ve inkar edilemez belgelerdir.
Aleviler, ibadetlerini Hanefi mezhebine göre yapmaktadýrlar. Cem evleri ayrý bir din mabedi gibi
gösterilmeye çalýþýlýyor” deniliyordu. Bu durum dergide, altýnda birçok Alevi derneðinin imzasý olan
basýn açýklamasýyla kýnandý. Bu giriþim Aleviliði Türkçülük tuzaðýna düþürmeyi hedefleyen dönemin
koalisyon ortaðý  MHP’nin bir oyunu olarak görüldü. Çünkü sonuçta Kürt, Arap ve Ýran kökenli Aleviler
de vardý. (Basýn Açýklamasý, 2001, s.2-4)

Alevilik ders kitabý formatýnda yazýlmýþ son kitapsa Fransa’da yaþayan Alevi ailelerin çocuklarý için Esat
Korkmaz tarafýndan hazýrlandý. Aleviliðin felsefi bir din olarak takdim edildiði bu kitapta vahiy yerine
akýl ön plana çýkarýlmakta ve inanç ve ibadetler konusunda yerleþik Sünni inanýþýna ters yorum ve
deðerlendirmeler yapýlmaktaydý. (Yýldýz, 2002, s.70-71)

Bu üç kitabýn dýþýnda Avrupa Alevi Akademisinin (A.A.A) Avrupa ülkelerinde uygulamaya çalýþtýðý bir
sistem var. Türk devletinin Alman hükümetine benzer bir talepte bulunmasý ve Sünnileþtirilmiþ Aleviliði
sunabilme ihtimali sebebiyle bu sistemle ilgili çalýþmalara son zamanlarda hýz verildi. 23 Þubat 2000’de
Berlin Eyaleti Yüksek Mahkemesi, Ýslam Federasyonu’nun baþvurusunu uzun bir süreden sonra
deðerlendirerek adý geçen federasyonun eyalet sýnýrlarý içerisindeki okullardaki Müslüman çocuklara
Almanca din dersi vermesini onayladý. Aleviler bu giriþimi engellemek için ve diðer taraftan kendi
eðitimlerini verebilmek için çalýþmalarýna hýz verdiler. Engelleme giriþimi, adý geçen federasyonun “Milli
Görüþçü” veya þeriatçý bir örgütlenme olduðu iddiasýyla temellendirilmek istendi. (Gazalcý, 2001, s19-
20)

Öte yandan A.A.A’nýn 1999 yýlýndan beri bu konuda çalýþmalarý vardý. Akademi’nin düzenlediði kurslar,
seminer ve konferanslara önemli katýlým saðlanmýþtý. Cenaze, Nikah, Kirvelik, Hýzýr Orucu, Aþure,
Hz.Ali’nin doðum günü, Nevruz ve Kurban gibi önemli günlere iliþkin kurslar düzenlendi. Akademi
sayesinde Almanya, Ýsviçre ve Ýngiltere’de 500 kadar Alevi “Alevilik Okullarý Etap I” eðitiminden geçti.
Bu okullar “Etap II” aþamasýyla da birlikte kitle eðitimi vermek amacýndalar. Bilimsel ve teknolojik
imkânlardan yararlanarak geniþ toplum kesimlerine daha ucuz ve kolay eðitim götürme planlanýyor.
Akademi halen Almanca Alevilik dersleri Öðretmenliði, Dedelik Kurumunun Yeniden Yapýlandýrýlmasý
ve Dedelerin Eðitimi, Alevi Dokümantasyon ve Enformasyon Merkezi, Alevilik Müzesi, Alevi Otantik
Halk Müziði ve Halk Kültürü Derlemeleri, Yönetici Kadrolarýn Eðitimi, konuyla ilgili akademisyenlerin
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derlenip toparlanmasý gibi hayati projeleri gerçekleþtiriyor. (Yýldýz, 2002, s.111) 

Akademi Baþkaný Düzgün amaçlarýný þöyle anlatýyor:

Avrupa ülkelerinde baþta Almanya olmak üzere 650-700 bin Alevi yaþadýðý tahmin ediliyor. Bir
bütün olarak bu nüfusun Alevilik bilgi ve bilincini yükseltmek, inanç ve kültürünü koruyup
geliþtirmek Akademimizin baþlýca amacýný oluþturur. Almanca Alevilik Dersleri Öðretmenliði
yapabilecek nitelikte eleman, toplumumuzun gerek duyduðu özelliklere sahip dede ve kültür adamý
yetiþtirmek, Alevi insanýnýn yaþamakta olduðu Avrupa ülkelerinde entegrasyonunu kolaylaþtýrmak
amacýyla bu projenin hazýrlanmasýna gerek duyulmuþtur. (Düzgün, 2001, www.aleviakademisi.org)”

Avrupa’da, özellikle Almanya’da daha geniþ örgütlenme olanaðý bulan Alevi toplumuna hizmet veren
Akademi’nin þu anda uyguladýðý yöntem Açýk Yüksek Öðretim. Akademi’nin faaliyetleri arasýndan
özellikle ikisi dikkat çekiyor: Alevilik dersleri öðretmenlerinin yetiþtirilmesi ve kýsa süreli kitle eðitimi
(Yýldýz, 2002, s.112)

Berlin Mahkemesi’nin kararý sonrasý ayný olanak Aleviler için de ortaya çýktý. Sünni ya da Ortodoks
Ýslam’ýn Din ve Kültür Ataþelikleri yoluyla dünyanýn 50’den fazla ülkesinde okutulduðu düþünüldüðünde
bu yeni durum Aleviler için önemli bir geliþmeydi. Ancak bunun

için bu dersleri Almanca verebilecek eðitmenlerin yetiþtirilmesi gerekmekteydi. Özellikle Türkiye’de
yaþayan Alevilerin kendi inanç ve kültürleri konusunda herhangi bir eðitimden geçmemiþ olmasý Avrupa’nýn
çeþitli ülkelerinde yaþayan Alevilerin de bu konulardaki eksikliklerinin giderilmesini zorunlu kýlýyordu.
Kitle eðitiminde uygulanan video-konferans ve yayýn iletiþimi yöntemiyle bugüne kadar sýnýf ve öðretmen
etkeniyle yapýlan Etap eðitimleri yeni bir boyut kazandý. Eðitim sonundaki sýnavda baþarýlý olanlara
sertifikalarýnýn verildiði bu yöntemle Avrupa Alevileri kendi inanç, yaþayýþ ve kültürlerini öðrenip koruma
ve geliþtirmeye yönelik alternatif bir model sunar oldular.

Avrupa Birliði Perspektifinde Aleviler ve Diyanet

Alevilerin istemlerinin AB raporlarýna girmesi konusu öteden beri çok tartýþýldý. Ancak son raporla
birlikte Alevilerin yýllardan beri dile getirdikleri taleplerden ziyade asli unsur veya azýnlýk olup olmadýklarý
tartýþýldý. Aþaðýdaki alýntýlar hem bu konuya hem de Alevilerin, AB ile müzakerelere hükümetlerin sorunu
algýlamasýyla beraber bakmaktadýr.

AP raportörleriyle yakýn iliþkileri olan AABF’nin bu konudaki görüþleriyle baþlayalým. 

Alevi istemleri, bazý çevrelerin iddia ettikleri gibi; “AB’nin Türkiye’yi bölmek istemesi” gerekçesi
ile raporlara girmedi. Kaldý ki; biz þimdiye kadar; Türkiye’nin bölünmesine hizmet edecek her
türlü giriþime karþý çýktýk. Bizim amacýmýz, Türkiye’nin bütünlük içinde daha çok demokrasiyi
yakalamasýdýr. Türkiye’deki Alevi-Bektaþi kuruluþlarýn yýllardýr dile getirdikleri bu istemler
Türkiye hükümetlerince dikkate alýnmadýðý için; AB–Türkiye iliþkileri çerçevesinde bizim son
5-6 yýldýr konuyu yetkililerine anlatmamýz ve “Batý demokrasisinin gereði”ni onlara hatýrlatmamýz
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sonucu AB raporunda yer verildi.

Türkiye’de azýnlýk kavramý Lozan Anlaþmasý çerçevesinde, üzerinde pazarlýk yapýlarak o zaman
Batýlýlarýn Türkiye’den daha çok dini gruplar konusunda taviz kopardýklarý olumsuz bir anlam
içeriyor. Batý’da ise azýnlýk kavramý, demokrasinin olmazsa olmaz koþullarýndan birini oluþturuyor.
Bu yaklaþýmla, çoðunluðun iradesi ile –oy sayýsýna dayanarak- yapýlan her þey demokratik kurallarýn
tamamýna uysa bile- insan haklarýný baz alan “Batý demokrasi”ne  her zaman uymayabilir. “Batý
demokrasisi”ne uymayan uygulamalara ve haksýzlýklara, Batý ülkelerinde de rastlanabiliyor. AB
tarafýndan bu sorunlar da dile getiriliyor. Örneðin Almanya’da  1990’larda baþ gösteren ýrkçý
saldýrýlar, AB raporlarýnda sert bir þekilde eleþtirilmiþ ve ýrkçýlýða karþý kapsamlý programlar AB
tarafýndan desteklenmiþtir. Biz, AB Ýlerleme Raporu’nda Alevilerin sorunlarýnýn dile gelmesini
bu perspektiften doðru ve Türkiye demokrasinin yararýna görüyoruz. Kaldý ki Alevilerin inanç
özgürlüðüne dayanan istemleri “azýnlýk” istemleri deðildir. Örneðin Türkiye’deki zorunlu din
derslerinden ve Diyanet Ýþleri’nin tek yanlý uygulamalarýndan milyonlarca Sünni Müslüman da
rahatsýzdýr. Bu nedenle biz istemlerimiz konusunda “Alevileri” azýnlýk grup ve kendimizi
“korunmaya alýnmýþ zavallýlar” olarak görmüyoruz. Bu istemleri, demokrasinin sonuçlarý olarak
görüyor ve demokratik bir Türkiye’nin oluþmasý çerçevesinde –olmazsa olmaz koþullar olarak-
deðerlendiriyoruz. Toplumda eþit bireyler olarak, demokrasi için mücadele ediyoruz, bunu da
içinde yaþadýðýmýz toplum ve düzen için bir görev sayýyoruz.
Azýnlýk –çoðunluk” kavramlarý Alevilik öðretisinin “72 millete bir nazarla bak!” yol gösterici
prensibi dikkate alýnýrsa, hiç bir anlam ifade etmezler. Alevi inancý; baþka inançlarý da “eþit
deðerde ve ayný haklýlýkta” kabul etmeyi gerektirir. Alevi anlayýþýndan hareket edersek, inanç
olarak Musevi, Hýristiyan ya da etnik olarak Ermeniler, Türkiye’de Lozan Anlaþmasý’ndan doðan
bir zorunlulukla deðil, insan olduklarý için, eþit haklara sahip olmalýdýrlar.
Aleviler Türkiye’de þimdiye kadar olduðu gibi; þu andaki hükümet tarafýnda da –AB bu konuda
hassasiyetini açýk olarak belirtmiþ olmasýna raðmen- suskunluðu ve asimilasyoncu politikasýnda
zaman kazanmayý tercih ediyor. Bu nedenle AABK, Türkiye’deki Alevi-Bektaþi Federasyonu ile
birlikte “Cem evleri Alevilerin ibadet yeridir” istemi ile geniþ bir imza kampanyasýna giriþmiþtir.
Amacýmýz, cem evlerinin Türkiye’de yasal olarak ibadet yeri olarak kabul edilmesi ve korunmasýdýr.”

Yukarýda bahsedilen imza kampanyasý 17 Aralýk AB Zirvesi öncesi sonuçlanmýþ ve 120 bin
imza toplanarak AB raportörlerinden Eurlings’e teslim edilmiþtir (www.alevi.com)

CEM Vakfý da yukarýdaki görüþlerle benzer deðerlendirmeler yapmakla beraber þu tespitleri de eklemektedir:

AB Raporundaki Alevilerin “azýnlýk” olarak nitelendirilmesini biz doðru bulmuyoruz.
Bugüne kadar Türkiye’de Alevilere yapýlan haksýzlýklar neredeyse bu insanlarýn azýnlýk muamelesi
görmesi sonucunu doðurmuþtur. Ýnançlarýný yerine getiremeyen, okulda, kýþlada, iþte Alevi
kimliklerinden dolayý sürekli aþaðýlanan, hakaret gören, kendilerine bir inanç topluluðu olarak
devlet katýnda yer verilmeyen, bu ülkede yok sayýlan Alevi Ýslam anlayýþýna sahip yirmi beþ
milyonun üzerinde Alevi kitlesi elbette bu ülkenin azýnlýklarý deðillerdir.        Diyanet ve devletin
diðer tüm üst düzey yönetiminde bulunan siyasilerin zaman zaman Alevileri sözüm ona, onore
etmek için kullandýklarý sözlerin birçoðunu tasvip etmek mümkün deðildir.
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“Ali’yi sevmek Alevilikse bizler de Aleviyiz, Ben Alevilerden daha çok Aleviyim, Alevilik çok
zengin içerikli bir kültür ve Türklere has bir meþreptir, bu olay Alevi kardeþlerimizin geleneklerinde
bulunan Mum Söndüyle karýþtýrýlmamalý” gibi yüzlerce söze bakarak da bu insanlarýn cehaletlerini,
görmek mümkündür. Türkiye’nin AB ile müzakerelerinde devletin Alevileri algýlayýþlarý yine
eksik, hatalý ve yanlýþtýr. Yirmi beþ milyonluk bir kitleden hiç haberi yokmuþ gibi hareket eden
devleti yönetenler, yine Alevilerin isteklerini savsaklamaktan baþka bir þey yapmamýþlardýr.
Devletimizi yönetenlerin Alevileri yok sayan bakýþ açýlarýnýn deðiþmemesi durumunda ilerleyen
zamanlarda, bundan devletimizin de, halkýmýzýn da zarar göreceði bir gerçektir. AB öngörüleri
olmadan da, ülkemizin sorunlarýný, yine ülkemizi yönetenler çözebilmelidirler.

Karaca Ahmet Sultan Dergâhý’nýn konuya yaklaþýmý þu þekildedir:

Aleviler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin asli unsurudur. Kurduðumuz devlette bizi azýnlýk
saymaya kalkanlar bu heveslerinden vazgeçmelidir. Aleviler bu ülkenin sahibidir. Biz, devletimizi
yönetenlerin dýþarýdan gelen baskýlarla, yönlendirmelerle deðil, kendiliklerinden Alevilerin de
bu ülkenin yurttaþlarý olduðunu anlamalarýný, algýlamalarýný, bilmelerini isterdik. Þimdi AB, bir
rapor hazýrladý; “Alevilerin hakkýný verin” diyor. Siyasetçiler hemen ortalýða düþüp “Ben de
Aleviyim”, “Aleviler kardeþimizdir” gibisinden feryat etmeye baþladýlar. Gelinen durumda olacak
olan þu; siyasetçilerle oturup konuþacaðýz. Bugüne kadar vermedikleri, üstüne yattýklarý haklarýmýzý
alacaðýz. Bizim dýþýmýzda alýnacak kararlarý ise kabul etmeyeceðiz. Kabul etmediðimizi de gerek
yurtiçine gerekse de yurtdýþýna açýklayacaðýz.

Yukarýdaki manifestolara benzer bir yaklaþýmý Murtaza Demir de þu þekilde dile getiriyor:
6 Ekim tarihli AB Ýlerleme Raporu’ndaki Aleviliðin sorunlarýna iliþkin tespitler, Türkiye’de
bizlerin ve yurtdýþýnda görev yapan arkadaþlarýmýzýn uzun erekli uðraþlarý sonunda gerçekleþti
ve tam AB’den de umutlarýn kesilmeye yüz tuttuðu bir süreçte geldi. Yüzlerce kez yazdýk, anlattýk;
“laiklik, demokrasi ve eþitlik ilkelerinden ayrýlmayýn. Bizi el kapýlarýnda hak arama zorunda
býrakmayýn! AB ve AÝHM kapýlarýna göndermeyin!” dedik. Sorunu ülkemizde çözmekten elbette
büyük onur duyardýk.”
Alevi sözcülerinin tavrýný ve 6 Ekim tarihli AB raporunun Alevilik paragrafýný/tarifini eleþtiren
kamu, siyaset ve medya mensubu dostlarýn büyük bölümüne onlarca mektup yazdýk, sorunumuzu
onlara da anlattýk ama yeterli karþýlýðý alamadýk. Ýnancýmýzý aþaðýlayan, ibadethanemize “cümbüþ
evi” diyen, kendimizi tanýmlamamýza, inancýmýzý yerine getirmemize, ülkemizi sevmemize ve
onur duymamýza izin vermeyen bu cahil yönetim biçimine ve uygulamalarýna boyun eðmeye
devam mý etseydik? Çocuklarýmýza Sünni Ýslam’ýn “zorunlu” öðretilmesine; “devlet zoru ve kamu
arsalarý peþkeþ çekilerek” köy ve mahallemize cami yapýlmasýna; çarþafa, peçeye, türbana, sarýða;
kadýnlarýmýzýn ikinci sýnýf insan sayýlmalarýna, dört evliliðe “iyi yapýyorsunuz; aferin” mi
demeliydik?
AB çevreleri “azýnlýk” terimini bizim anladýðýmýz manada deðil, “egemen çoðunlukla ayný haklarý
kullanma güçlüðü içinde olan ve bireysel haklarýn kullanýlmasý baðlamýnda çoðunluða eþitlenmesi
gereken kesimleri” tanýmlamak baðlamýnda kullanýyor. Bizim sorunumuzu “cemaat esaslý azýnlýðýn
basit sorunlarý” olarak görmek ve bu çerçevede bir çözüm aramak, arzu ettiðimiz ve bizi tarif
eden bir yaklaþým deðildir. Sorun, Alevi-Sünni eþitsizliði ve Sünni devlet-birey lehine yaratýlan
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büyük uçurumdur. Alevi, salt Aleviliði nedeniyle genel anlamda bürokrasi ve sosyal alanýn dýþýna
itilmiþtir. Bu yüzden Alevi sorununun çözümü, anayasal yurttaþlýk esasý ve temel insan haklarý
hukukunun tam ve eksiksiz uygulanmasýyla uzun vadede mümkün olacaktýr.
Biz “Sevr, Lozan, ulus-devlet ve bölünme” gibi baþlýklarla Aleviler üzerinden yapýlan tartýþmalarý,
Alevi sorununa çözüm üretilmesine katkýda bulunulmasýný temin eden tartýþmalar deðil, tam
tersine çözüme engel olmak isteyen çevrelerin ortaya attýklarý iyi niyetli olmayan, yapay tartýþmalar
olarak görüyoruz. Yurttaþýnýzýn kendini tanýmlama hakkýný; din, vicdan ve inanç gibi en temel
insani hakkýný teslim etmeyi dahi halen tartýþýyorsanýz, “çaðdaþ yada demokratlýðý” bir yana
býrakýn, bugünün standartlarýnda sýradan birikimi olan insan bile deðilsiniz.”
Raporun çeþitli alanlardaki eksik tespitlerine karþýn Alevi varlýðýný vurgulamýþ olmasýný, salt
Aleviliðin deðil çoðulculuða katký yapmasý bakýmýndan ülkemizin de kazanýmý olarak görmekteyiz.
Hükümetin AB kararlýlýðýna, antidemokratik uygulamalarýn tasfiyesine katký yaptýðý sürece olumlu
bakacaðýz. Kavramlarýn ve “azýnlýk” benzeri tariflerin süreç içinde yerli yerine oturacaðýný, daha
gerçekçi/objektif tanýmlamalarýn süreci kolaylaþtýracaðýný ve AB yetkililerinin yaklaþýmýnýn akýllýca
olduðunu düþünüyor, sürecin, Diyanet ve zorunlu din dersleri gibi çaðdýþý olgularý da çok yakýn
bir vade içinde tasfiye edeceðine inanýyoruz.

Hüseyin Gazi Derneði’nden Gülað Öz ise azýnlýk tartýþmalarýna þu yaklaþýmý getirdi:

AB’nin azýnlýk olarak Alevileri adlandýrmasý, hem ülkemize hem de Alevilere yapýlmýþ bir
hakarettir. Bu konu asla tartýþma konusu olamaz. Ancak devletimizi yönetenler hâlâ kafalarýndaki
asimile etme fikrini atamadýlar. Alevileri kabul etmemekte direnmekteler. Cem evlerini ibadet
yeri olarak görmemeleri laik olmadýklarýný göstermektedir. Bir inanç kurumu ibadet yerini bir
baþkasýnýn belirlemesini isteyebilir mi? Elbette isteyemez.  Binlerce yýldýr var olan Cem evlerini
bir çýrpýda yok saymak Aleviler açýsýndan devletle sorunlarýn bir süre daha devam edeceðinin
iþaretidir. Bu asla kabul edilemez. “Müslümansanýz camiye” mantýðý çok tehlikeli bir mantýktýr.
Cem evleri vardýr ve varýlmaya devam edecektir. Devleti yönetenler ülkeyi germek, insanlarý
bölmek istiyorlarsa, laik sistemi istemiyorlarsa diyeceðimiz bir þey yoktur.

Hacý Bektaþ Veli Anadolu Kültür Vakfý ise “Aleviler kendilerini azýnlýk olarak görmüyorlar. Aleviler
Türkiye Cumhuriyeti içinde olan hiç kimsenin azýnlýk olamayacaðýna inanýyorlar zaten” diyor.

Yazar Ali Balkýz, bunlara ek olarak þu görüþleri aktardý:

Azýnlýk” kavramýna AB’nin yüklediði anlam ile Türkiye genelinde yüklenilen anlam farklý. Bir
de Lozan’ýn yüklediði anlam var. Alevilerin durumunu Lozan’da göremeyiz elbette. AB’nin
yüklediði anlama göre; (nicel olarak çoðunluða göre farklý olan grup) deðerlendirecek olursak;
Aleviler azýnlýktýr, Lozan’a göre ise deðildir. Kaldý ki; bu sorunun çözümünde kavramlara takýlýp
kalmak doðru deðildir. Týpký sorunun AB ilerleme raporunda “azýnlýklar” bölümünde ele alýnmasý
gibi. Sorunun çözümü konusunda ise AB’ye üyelik süreci yaþanýrken, ne yazýk ki Türkiye Devleti
yüzyýllardýr olageldiði üzere inkârcýdýr. “Aleviler de Müslümandýr, cami, ezan, herkes içindir”,
diyerek iþin içinden sýyrýlmaya çalýþýyorlar. Aleviliðin farklý bir þey olduðunu ne yazýk ki kabul
etmek istemiyorlar. Avrupa’da demokrat, Türkiye’de asimilasyoncu gibi davranýyorlar. AB ile
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bütünleþmeye giderken; bundan 10-15 yýl önce, “Türkiye’de bunlar asla olmaz” diye düþündüðümüz
nice reformun gerçekleþebildiðini gördükçe keþke tüm bunlar AB’nin yönlendirmesi, ikna etmesi,
yer yer  dayatmasý sonucunda deðil de, kendi iç dinamiklerimizle, iç olgunluðumuz ve evrimleþmemizle
olabilseydi diyorum Alevilikle ilgili sorunlarýn da çözülebileceðine doðrusu inanasým geliyor.

Yazar Cemal Þener de azýnlýk kavramýna itiraz edenler arasýnda yer alýyor:

Aleviler etnik olarak ezici bir oranda yaklaþýk % 95’i Türk kökenlidir. Bu nedenle azýnlýk
deðillerdir. Türkiye’de azýnlýk statüsü gayrimüslimler için geçerlidir.  Aleviler bu konumlarý
nedeniyle ne çoðunluk haklarýndan dinsel olarak yararlanmýþtýr ne de azýnlýk haklarýndan
faydalanmýþtýr. Aleviler yok sayýlmýþtýr. Devletin hiçbir resmi belgesinde Aleviler yoktur. Alevi
adý ilk defa AB ilerleme raporunda yer almýþtýr. Aleviler azýnlýk haklarýný deðil, insan haklarýnýn
kendileri için uygulanmasýný istiyorlar.

Lütfi Kaleli ise olaya iki zýt perspektiften birden bakýyor:

Bu tanýmlamayý olumlu ve olumsuz anlamlarda ele almak lazým. Eðer olumsuz olarak ele alýrsak
AB’nin ülkenin iç yapýsýndaki unsurlarý kendi tanýmlarýyla kýþkýrtmaya çalýþmasý olur. Bu da
çatýþmaya, bölünmeye götürür. Olumlu yanýysa, “demokratik bir toplum ve çaðdaþ düþünce sistemi
içerisinde Alevilerin varlýðýný ve ibadet yerlerini kabul edin” demektir. Bu demokratik bir haktýr.
Devlet’e burada düþen görev bellidir. Cami’de Alevileri görme ýsrarýndan vazgeçmeli. Devlet
eþit mesafede herkese yapacaðý yardýmýný yapsýn. Birlikte yaþayacaksak, kan akýtmadan burada
barýþ içinde yaþamak istiyorsak, birbirimizin inancýna ve düþüncelerine saygý duyarak sevgi
temelinde kucaklaþmalýyýz.

Beyzade Özkahraman ise Alevilerin neredeyse hepsinin AB’ye ve Türkiye’nin AB üyeliðine taraftar
olduðunu belirterek þöyle devam ediyor:

AB’ye girmek için geçerli olan demokratik boyutta, insan haklarý, inanç ve düþünce özgürlüðü
temelinde yükselen bir tanýma ve suç unsurlarýnýn ortadan kalkmasý gündemi vardýr. Alevi toplumu
AB’ye girilince kazanýlmýþ yeni haklar elde edecektir. Bu açýdan üyeliði olumlu buluyoruz. %
98’i Müslüman ülke söyleminin arasýnda eritilen Ýslam’ýn bu farklý bir anlayýþý daha iyi tanýnacaktýr.
Aleviler hakkýndaki ön yargýlar ortadan kalkacaktýr Eskiden Anadolu’yu Müslümanlaþtýranlarýn
Alevi olduðu söylenseydi, Türkçenin bugüne kadar korunmuþ olmasýnýn Alevilere borçlu olunduðu
söylenseydi Sünni kardeþlerimiz bu konuda elbette daha farklý düþünürlerdi. AB’ye girilince
birbirimizi daha iyi tanýyacaðýmýza inanýyorum.”

Hýdýr Elmas da azýnlýk tespitine öfkeli olanlardan:
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“Aleviler azýnlýktýr” diyenleri esefle kýnýyoruz. Biz yörecilik, ýrkçýlýk, milliyetçilik ve inanççýlýða
karþýyýz. Atatürk’e baðlý olan ve kanlarýyla bu bayraðý sulayan Aleviler, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu, savunucusudur. Önce kendimize çeki düzen vererek Avrupa kapýsýna gitsek daha iyi
olur. Bunun dýþýndaki yollar bizi bölünmeye götürür, içimizi düzeltmeden kendi kendimizi birilerine
þikayet edersek sonuca ulaþamayýz.

Reha Çamuroðlu da “azýnlýk” kelimesini kullanýlýþýndaki kastýn ne olduðunu irdeleyerek þu
görüþleri dile getirdi:

Türkiye Cumhuriyeti azýnlýk kavramýyla Lozan’da tanýþtý. Bunlar kolektif haklar verilmiþ toplumsal
gruplardýr. Bir devletin anayasasý ya da yasalarýyla bireysel haklarý güvence altýna alýnmýþ gruplardan
bahsetmiyoruz. Uluslar arasý anlaþmalarla kabul etmek zorunda kaldýðý azýnlýklardýr. AB Aleviler
ve Kürtlerden azýnlýk olarak bahsettiðinde kolektif haklar istediði gruplar olarak tanýmladýðý
gruplardan bahsediyor. TC’nin yapýsý gereði böyle bir þeyin kabul edilmesinin mümkün olmadýðýný
düþünmüyorum. Fiilen birden fazla ulusun varlýðýný kabul etmektir veya kýsa zamanda buna
dönüþür ki bu kabul edilemezdir. Sosyal azýnlýk gruplarýndan bahsediliyorsa, Fenerbahçeliler,
solaklar, kanarya sevenler, Galatasaraylýlar da azýnlýktýr. Bunun siyasal bir deðeri yoktur. Oysa
burada bir siyasal rapordan bahsediyoruz. Siyasal bir raporun siyasal deðerleri olduðunu varsaymamýz
gerekir. TC’nin kolektif haklar verdiði azýnlýklar kabul etmesi mümkün deðildir. Ayrýca, Aleviler
kolektif haklar isteyen bir azýnlýk mýdýr? Ýzzettin Doðan’ýn ifadesine bakarsak böyle gözükür ve
Diyanet’te temsil edilir. Alevilerin daha çok baþka bir þeye ihtiyaç duyduðunu düþünüyorum:
Demokratik haklarýn kullanýmýnda uygulanmasýnda ayrýmcýlýk yapýlmamasý. Mesela Aleviler
camiden baþka bir ibadethane kurmak istediklerinde “Ama ibadethane istiyorsanýz camidir” diye
önüne engel çýkartamazsýnýz. AB’nin Alevilere sormaksýzýn azýnlýksýnýz demesini tedirgin edici
buluyorum. Avrupa’daki Alevilerle de konuþulup yazýlmýþ bir þeyse buradakilerin de görüþü
alýnmalýydý. Ayrýca görüþ alýnýrken nasýl bir yöntem uygulandý ona da bakmak lazým.

Çamuroðlu’nun röportajýmýzda yaptýðý bir tespit aslýnda sorunun Diyanet tarafýndan nasýl
algýlandýðýný da ele almamýz gerektiðini gösteriyor: “Diyanet baþkaný dedi ki ‘Yüzyýllardýr
oluþa gelen kullandýðýmýz mezhep kavramý düþünülürse Alevilik bir mezhep deðildir ama
tartýþýlabilir bir konudur.’ Tarikat derse sosyal bir sorun çözülmeden ortada kalacaktýr ve yeni
problemler yaratmaya devam edecektir.”

Diyanet’in Alevilerin Taleplerine Bakýþý

Alevilerin yukarýda saydýðýmýz talep ve eleþtirileri ve kendi dinamikleriyle geliþtirmeye çalýþtýklarý
alternatiflerine bugüne kadar Diyanet, Ýlahiyat ve Sünni çevrelerinden getirilen cevaplarsa incelenmesi
gereken diðer bir konu olarak karþýmýzda duruyor.
Diyanet bugüne kadar Aleviliðe karþý onu yok sayan ya da Ýslam’ýn hatta Hanefiliðin bir kolu,
tarikatý veya felsefesi olarak gören bir tutum benimsedi. Zaman zaman teþkilatýn devletçi yapýsý, rejime
ve halkýn bütünlüðüne zarar verebileceði düþünülen farklýlýklarýn kabul edilmesini engelledi.
Tarihsel olarak baktýðýmýzda Milli Mücadele’ye tam destek veren Aleviler daha sonraki dönemlerde
Sünni-Hanefi Ýslam aðýrlýklý hizmet vermeye baþlayan yeni cumhuriyetin Diyaneti tarafýndan unutuldu.
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Ancak hakim devlet söylemi Alevilik üzerine keskin çýkýþlardan ziyade pasifize edici olanlarý tercih
etmiþti. Keskinliklere karþý verilen tepkiler de keskin olmuþtu.
Örneðin bir dönem Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý da yapmýþ olan Ahmet Hamdi Akseki’nin 1951 yýlýnda
Hatay’da basýlan bir kitaba Alevilik ve Þiiliði yerici önsöz yazmasý sonucu doðan tepkiler sonrasý DP
hükümeti kitabý toplatmak zorunda kalmýþtý (Tarhanlý, 1993, s.179, dipnot 580)
1966 yýlýnda ise dönemin Diyanet Ýþleri Baþkaný Ýbrahim Elmalý, Aleviliði yeren sözleri sebebiyle görevden
alýnmýþtý. (Yaman, www.alevibektasi.org/ali_yaman1.htm) Bununla birlikte 1963 yýlýnda Diyanet’in
kuruluþ ve görevleriyle ilgili hazýrlanan bir raporda “Mezhepler Müdürlüðü”nün kurulmasý öngörülmüþ,
ancak bu yolla “resmen tefrika yollarýnýn açýlmýþ olabileceði” gerekçesiyle eleþtirilip kurum tarihinde
hiçbir zaman bu böyle bir düzenlemeye gidilmemiþti. (Tarhanlý, 1993, s.179, Kutlu, 2001, s.37)
Tüm bunlara ek olarak 12 Eylül 1980 askeri müdahalesi sonrasý yükselen etnik Kürt milliyetçiliði
hareke t ine  karþ ý  Alev i l ik  des tek len iyor  görün tüsü  ver i lmiþ t i r.  (Bru ienessen,
http://www.arches.uga.edu/~godlas/alevivanb.html)
Son dönemlerde Hacý Bektaþ Veli Þenliklerinin bizzat devletin sponsorluðunda düzenlenmesi bunun bir
örneðidir. Bu görüntüye Sivas ve Gazi Mahallesi olaylarýnýn oluþturduðu olumsuz havanýn daðýtýlmaya
çalýþýlmasýnýn sebep olduðu da söylenebilir.
Bu konuya Gazi Mahallesi Cem evi’nden Hýdýr Elmas, röportajýmýz sýrasýnda özel sorumuz sebebiyle
deðindi:

Geçmiþte, kim tarafýndan, neden yapýldýðýný bilmediðimiz bu hadiseler yaþandý. Türkiye’nin her
yerinden ve her inancýndan insanlar var burada. Saðduyu hakimdir Gazi Mahallesinde. Alevi-
Sünni çatýþmasýný, bu mahallede Alevi kesim ve kýrsal kesimden gelen fakir insanlar yoðun
olduðundan çýkartmaya çalýþtýlar. Bizim insanlarýmýz  bu oyuna gelmedi, saðduyu hakim oldu.
Son yolculuðuna giden ister Alevi ister Sünni olsun herkesin cenazesini kaldýrmak zorundaydýk.
Buraya Sünni cenazesi de geldi. Her zaman þiddetten bir þey elde edemezsiniz diye insanlara
konuþtuk.

Öncelikle Diyanet’in Alevileri nasýl deðerlendiðine dair söylemlerine bakmak gerekiyor. Diyanet’e göre
Aleviler ve Sünniler arasýnda fark gözetilmemektedir; zira bu iki grup arasýnda bazý yerel örf ve inanýþlarla
ayrýntýya iliþkin meseleler dýþýnda temel dini konularda herhangi bir farklýlýk söz konusu deðildir. (Tarhanlý,
1993, s.179)

Eski Baþkanlardan Prof. Dr. Yazýcýoðlu’na göre kurum “Türkiye’de belirli bir mezhebe mensup yurttaþlarýn
dini ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla deðil, ister Sünni ister Alevi olsun, bütün Müslümanlara din hizmeti
sunmak üzere kurulmuþtur. Ýslam dininin itikat, ibadet ve ahlak ile ilgili temel esaslarý bellidir. Hangi
mezhepten olursa olsun bütün Müslümanlarýn son ilahi kitap olarak tanýdýðý Kuran-ý Kerim ortadadýr.
Kuran’ýn hükümleri doðrultusunda toplumu din konusunda aydýnlatmak, böylelikle dini ve milli birliðimizi
saðlamak, kanunlarýn Diyanet’e verdiði görevdir.” (Kutlu, 2001, s.29; Tarhanlý, 1993, s.179)”
Yine Prof. Yazýcýoðlu þöyle konuþuyor: “Alevilik, müstakil bir mezhep olmayýp diðer bazý dini ekollerden
etkilenmiþ, tarihi süreç içerisinde tasavvufi aðýrlýk kazanmýþ, bazý Türk boylarýnýn kendilerine münhasýr
dini görüþ, anlayýþ ve inançlarýný ifade etmektedir (...) Alevilerle Sünniler arasýndaki görüþ ayrýlýðý dini
deðil siyasidir.” (Tarhanlý, 1993, s.180)”
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Alevilerin Diyanet’te temsiliyse, “teþkilat yapýsýnda bugüne kadar hiçbir ‘mezhep’in temsilciliði
bulunmadýðý, T.C. devletinin yapýsý, temel ilkeleri ve bütünleþtirici esprisi karþýsýnda buna gerek ve
imkân bulunmadýðý” gerekçesiyle reddedilmiþti. Bunlarýn dýþýnda Ýlahiyat Fakülteleri ve Ýmam-hatip
Liselerinde bütün “din” ve “mezhep”ler hakkýnda objektif din öðretimi verildiði iddia edilmekteydi.
(Tahranlý, 1993, s.180)

Yukarýdaki paragraftan da anlaþýlacaðý üzere Alevilerin Diyanet’te temsili önüne ilk önce yasal engeller
sürülmekteydi. Bunlardan ilki Lozan Anlaþmasý’nda Türkiye’deki azýnlýklarýn Rum, Ermeni, Musevi
olarak sayýlmasý ve dinsel, hukuksal ve eðitim alanýnda özerklik kazanmalarýdýr. (Kutlu, 2001, s.26)
Bir diðer engel laiklik anlayýþýdýr. Buna göre 1937’de Anayasasýna laiklik ilkesini katan Türkiye
Cumhuriyeti, 1982 Anayasasýnýn 10. maddesiyle devletin tarafsýzlýðý ve insanlarýn hukuk önünde eþitliðini
pekiþtirir: “Herkes dil, din, ýrk, cinsiyet, siyasi düþünce, felsefi inanç, mezhep ve benzeri sebeplerle
ayrým gözetmeksizin kanun önünde eþittir. Hiçbir kiþiye, aileye, zümreye veya sýnýfa imtiyaz tanýnamaz.”
(T.C Anayasa, 1998, s.46)”

Diyanet de kendisini “bu maddenin ruhuna uygun olarak þekillenen bir kurum” olarak görerek bugünkü
hukuki statüsüyle Alevi-Bektaþilere kurumda yer vermesinin “Anayasanýn ruhuna ve diðer kanunlara
aykýrý” olduðunu savuna gelmiþtir. (Kutlu, 2001, s.27)

Öte yandan Lozan Antlaþmasýnda tanýmlananlarýn haricindeki “yeni” cemaatlerin teþkilat yapýsý içinde
temsil edilmesi veya Diyanet’in cemaatlere devredilmesi fikri kamu maliyesi açýsýndan da birtakým
tartýþmalarý beraberinde getirecektir. (Kara, 2003, s.103-105)

Diyanet çevrelerine göre, bütün bunlara ek olarak tekke ve zaviyelerin kapatýlmasýna dair 2 Eylül 1925
tarihli kanun da böyle bir temsili engellemektedir. “Zaten bir ibadethane olarak deðil de kültürel vakýf
merkezi olarak kurulmak durumunda kalan cem evlerinin hukuki statüsünü kabul etmek demek Osmanlý
döneminde yaþayan ama Cumhuriyet’in getirdiði bu ilgili kanunla kapatýlan tarikat, tekke ve zaviyelerin
varlýðýný yeniden tanýmayý gerektirir. Dolayýsýyla Alevilerin temsili isteði kendi içerisinde çeliþkiler içerir.
Diyanet’in yetki ve sorumluluk alanlarýný belirleyen kanunlar dýþýnda kurumun hareket etmesi demek
Cumhuriyet’i kuran iradenin, ulus devlet ve hedeflediði toplum projesine tamamen ters düþmek anlamýna
gelir” demektedirler. (Kutlu, 2001, s.27-28)

Hukuki engeller dýþýnda, Alevi-Bektaþilerin kendi içlerindeki ciddi sorun ve ayrýlýklarýn da Diyanet’te
temsili engellediði ileri sürüldü. Diyanet çevreleri hep “Alevilik nedir? Kim tarafýndan, hangi statüde
temsil edilecektir?” diye soruyor ve þöyle devam ediyorlar: “Çeþitli sosyolojik, antropolojik ve teolojik
araþtýrmalarda Alevilik, kimilerine göre bir din, kimilerince bir mezhep, kimilerince Türk Ýslamý,
kimilerince laik-demokratik ulusal bir inanç biçimi, kimilerince ise bir yaþam biçimi olarak görüldü.”
Halbuki TESEV’in 1998’te yaptýrdýðý bir araþtýrmada ilginç sonuçlar ortaya çýkmýþtý. “Hangi mezheptensiniz?”
sorusuna ankete katýlanlarýn % 3,9’u “Alevi” diye cevap verirken Kýzýlbaþlýðý/Aleviliði tanýmlamayla
ilgili bir baþka soruya aþaðýdaki cevaplar verilmiþtir: (Aktaþ, 1998, s.462):
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Sayý Yüzde
Dindir (tek baþýna Ýslamiyet’ten ayrý bir inanç) 168 10.35
Mezheptir 705 43.43
Tarikattýr 169 10.41
Kültürdür 262 16.14
Yaþam Tarzýdýr 274 16.88
Baþka   45   2.77
Toplam           1623           100.00

Cem Kültür Evleri açmak isteyen Alevi çevrelerin hukuki gerekçelerle öncelikle bir mezhep olmadýklarýný
belirtmek zorunda kaldýklarýný daha önce söylemiþtik. Buradan hareketle deðiþik Sünni ilahiyat çevreleri
Alevi toplumun içinde de bir kimlik krizi bulunduðundan söz ediyorlar. Ayrýca bazý cem evlerinin
Aleviliðin siyasallaþtýrýlmasýna veya devletten destek alýp devletleþtirilmesine hizmet eden yerlere dönüþtüðü
eleþtirisi de getiriliyor. Cem evlerinin bir kültür evi mi yoksa camiye alternatif bir ibadethane mi olduðu
konusu da diðer bir tartýþma alaný. Diyanet’in, cami açmayýp, halkýn desteðiyle açýlan camilere imam
atamasý gibi bir fonksiyonu bulunduðunu sürekli savunmasý cem evlerine mali destek aktarýlmasýný
engelleyici bir argüman olarak dile getiriliyor. (Kutlu, 2001, s.32-34; Üzüm, 1997, s.140-141)
Alevilerin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin zorunluluðu ve içeriðinin Aleviliðe aykýrýlýðýyla ilgili
eleþtirilerine bugüne kadar MEB ve Diyanet tarafýndan benzer cevaplar verilmiþti. Buna göre söz konusu
derslerde belli bir mezhebin propagandasýndan çok, dini kültür verilmekte ve bu da mezhepler üstü bir
yaklaþýmla iþlenmektedir (T.C MEB Tebliðler Dergisi, Ekim 2000, s.914 vd; Kutlu, 2001, s.35)
Her mezhebe Diyanet teþkilatý içinde daire açýp bütçe tahsis etme fikri de yine hiçbir devlet kurumunda
böyle bir uygulama olmadýðý gerekçesiyle reddediliyor. Diyanet teþkilatýna girmenin yolunun Ýmam-Hatip
Lisesi veya Ýlahiyat Fakültesi mezunu olmak olduðu; bu yollarý takip edip sýnava giren herkesin, Alevi
de olsa, teþkilata girebileceði savunmasý yapýlýyor. Son olarak, Alevilere temsil hakký verilmesiyle
Diyanet’in devlet içerisinde farklý mezheplerin mücadele alaný haline gelebileceði uyarýsýnda bulunuluyor.
(Kutlu, 2001, s.38-40) Bunun için konu, kuruma tahsis edilecek bütçenin kim tarafýndan, hangi kritere
göre, ne kadar daðýtýlacaðý tartýþmalarýna gebe görünüyor.

IV. Sivil Toplum Örgütlerine Göre Diyanet

Araþtýrmamýz kapsamýnda, sivil toplum kuruluþlarýnýn (STK) da görüþ ve önerilerini derlemek istedik.
Mümkün olduðunca geniþ bir yelpazeye ulaþmayý hedefledik. Sonuçta 7 sivil toplum kuruluþu sorularýmýza
yanýt verdi. Sorulara cevap veren  7 sivil toplum kuruluþu þunlardýr:

1. Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði (ÇYDD)
2. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD)
3. Mazlum- Der
4. Türkiye Yazarlar Birliði (TYB)
5. Helsinki Yurttaþlar Derneði (HYD)
6. Liberal Düþünce Topluluðu (LDT)
7. Türk Demokrasi Vakfý (TDV)
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STK’lara yöneltilen sorular þunlardýr:

1. 80 yýldýr hizmet veren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bugüne kadarki faaliyet ve hizmetlerini nasýl
deðerlendiriyorsunuz?

2. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn statüsüne iliþkin tartýþmalarda üç farklý öneri öne çýkýyor.
Bunlar;
a. Var olan statüsünün aynen devam etmesi,
b. Baþkanýnýn siyasi atamayla deðil seçimle göreve geldiði özerk bir kurum haline gelmesi,
c. Devletin dini hayattan çekilip Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin toplumdaki sivil dini örgütlenmeler
olarak da tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasý.
Yukarýdaki modellerden hangisi sizce doðru modeldir? Sizin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üzerine yeni bir
model öneriniz var mý?

3. Aleviler baþta olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn ve dinlerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda temsil
edilmesi önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Hizmetleri

ÇYDD, ÝHD, Mazlum-Der ve LDT, Diyanet’in belirli bir inanç grubunun sözcüsü olduðunu ifade ettiler.
Bu inancýn adý da ÇYDD, Mazlum-Der ve LDT tarafýndan “Sünniliðin Hanefi inancý” olarak tanýmlandý.
Dolayýsýyla bu tespit içinde eleþtirileri de içerdi. LDT bu durumun Hanefi inancý taþýyan kitleyi de
memnun etmediði görüþünde. Diyanet’e karþý en sert eleþtirilerse ÇYDD tarafýndan dile getirildi.
ÇYDD’ye göre Diyanet’in verdiði hizmetler eþitlik, barýþ ve çaðdaþlýk kavramlarýndan uzak. Helsinki
Yurttaþlar Derneði’ne göreyse, “dinsel alan Diyanet nedeniyle sürekli bir gerilim alaný olarak yeniden
üretilmiþ oldu.” 80 yýllýk Diyanet faaliyetlerine iliþkin eleþtirel bakýþ açýsý taþýmayansa iki STK var bunlar:
Türkiye Yazarlar Birliði ve Türk Demokrasi Vakfý:

Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði
80 yýldýr var olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn, giderek kuruluþ amacýndan saparak koskoca bir KÝT
olduðu ve laik Cumhuriyette insanlar arasý dinsel barýþý kurmak yerine, salt Sünni-Hanefi Müslümanlýðýn
temsilcisi olarak ve son derece politik bir yapýlanmaya geldiði, tüm halkýn vergileriyle ve çok yüksek
bütçeyle verilen hizmetlerin aþýrý kadrolaþmanýn, eþitlik ilkesine uygun, barýþçý ve çaðdaþ olmadýðý açýktýr.

· Diyanet ülkedeki cami enflasyonunu, siyasal örgütlenmeyi, çaðdýþý kýþkýrtýcý vaazlarý, hutbeleri
önleyememiþtir.
· Çeþitli tarikatlardan, Ýran’dan imamlarýn çok sayýda camiyi-cemaati sahiplenmesini engelleyememiþtir.
· Alevi köylerine cami yapýlmasý gibi baskýlarda aðýrlýðýný koymamýþtýr.
· Baþörtüsü konusunda, çaðdaþ bir yorum yapýp “zamana uyma” ifadesi kullanarak laik düzeni
dengeleyebilirdi, yapmamýþtýr.
· Avrupa, özellikle Almanya’daki Türklerin cami örgütlenmeleri vb. konularda hâkimiyet ve güven
saðlamadýðýndan karmaþa ve çað dýþýlýk oluþmuþtur.
· Diyanet, laik Cumhuriyetin beklentisi olan, her kesim ve inançtan insanýn sorunlarýna çözüm
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üreten çaðdaþ bir konum alamamýþ, dar bir ufuksuzlukta kalmýþtýr.

Ýnsan Haklarý Derneði
80 yýl hizmet veren Diyanet bugüne kadar devlet eliyle belli bir dini inancý insanlara kabul ettirmeye
çalýþmýþ ve baþka dini inançlarý yok sayan bir eksende faaliyet yürütmüþtür. Zorunlu din dersleriyle belli
bir inancýn temsilcisi olduðu gibi laiklik de yanlýþ yorumlanmýþtýr.

Mazlum-Der
Kuruluþ amacý itibarýyla farklý inançlarýn özgürce ifade edilmesi deðil, baþta Sünni Müslüman çoðunluk
olmak üzere devletin din alanýný kontrol etmesi hedeflenmiþtir. Din hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi,
baþka mahfillerce kontrol edilmesini engellemek amacý ile tercih edilmiþtir. Bu sanýldýðý gibi Müslüman
Sünni çoðunluðun bir tercihi deðil bizzat yönetici elitin tercihidir. Ayrýlan bütçenin büyüklüðü din
hizmetini görme ihtiyacýndan ziyade dinle ilgili tehdit algýlanmasýndan kaynaklanmaktadýr.

Türkiye Yazarlar Birliði
Diyanet devletin bir kurumu olarak, kendisinden bekleneni büyük ölçüde yerine getirmeyi baþarmýþtýr.

Helsinki Yurttaþlar Derneði
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Türkiye’de ulusal kimliðin inþasýnda doðrudan referans verilmese de dinsel
öðenin yer almasýnýn gerekli olduðundan hareketle kuruldu. Ulusal kimlik dinsel bir boyut taþýyacaktý
ancak bu kontrol altýnda bir dinsellik olacaktý. Bu þekilde bir yandan ulusal kimliðe “inançla” baðlanýlabilmesi
saðlanýrken, diðer yanda “alternatif”, “muhalif” dinsel hareketlere karþý da çekim gücü taþýyan bir merkez
ya da referans yaratýlacaktý. Zaman içinde Diyanet’in toplum içinde kazandýðý konuma ve verdiði hizmetlere
bakýldýðýnda, “iþlevine” uygun olarak, büyük ölçüde baþarýlý olduðu söylenebilir. Yani toprak ve vatandaþlýk
esasýna göre tanýmlanmýþ olmasýna raðmen, “Türk” ulusu için bir çimento olacak þekilde, dinsellik ulus
tanýmýnýn içinde fiilen varoldu. “Modern Türk” ve “Müslümanlýk” öðelerinin bir aradalýðý normalleþti.
Ýslam dini modernist bir yorumlamaya tabi kýlýnarak, dinin devlet kontrolü dýþýnda geliþme potansiyeline
ve dinin geleneksel veya radikal siyasal sonuçlar yaratabilecek yorumlanma çabalarýna karþý teorik ve
ideolojik bir merkez oluþturuldu. Verilen yoðun hizmetlere baðlý olarak, bu merkez toplum içinde önemli
bir seküler sosyal kesimin oluþmasýný saðladý. Ancak yukarýdan aþaðý modernleþme sürecinin bir parçasý
olarak inþa edilen Diyanet öngörülmeyen baþka bir anlam daha üretti. Ýmam-Hatip okullarýnýn yarattýðý
sonuca benzer þekilde, Diyanet de geleneksel dindar toplumsal kesimlerin modernlikten “içeri” girmelerini
ve o modernleþme süreçlerinde aktif rol oynamalarýný beraberinde getirdi. Baþka bir deyiþle, Diyanet
toplumun modernleþtirilmesinde dinin araçsallaþtýrýlmasý vasýtasýyla önemli bir rol oynadý; ancak ayný
þekilde Diyanet, söz konusu toplumsal kesimler tarafýndan da araçsallaþtýrýldý ve bu kesimler kendilerini
–öngörülenin dýþýnda- her zaman dinsel olarak ifade etmenin yolunu buldular. Dolayýsýyla, din büyük
bir anlam deposu olarak, bütün niyetlerin tersine tekelleþtirilemedi; ancak dinsel alan Diyanet nedeniyle
sürekli bir gerilim alaný olarak yeniden üretilmiþ oldu.

Liberal Düþünce Topluluðu
Diyanet, þimdiye kadar resmî dini olmadýðý söylenen Türkiye Cumhuriyeti’nde Sünniliðin Hanefi kolunu
ilan edilmemiþ resmî din olarak ayakta tutmaya, yaygýnlaþtýrmaya ve toplum içinde yaymaya çalýþmýþtýr.
Türkiye’de resmî devlet ideolojisinin iki ayaðý bulunmaktadýr. Bunlardan Kemalizm askerî bürokrasi,
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Hanefilik ise Diyanet tarafýndan temsil edilmektedir. Diðer taraftan, Diyanet’in temsil etmeye ve
þekillendirmeye çalýþtýðý dinî anlayýþ ve hizmetler çoðunluk olduðu söylenen Hanefilerin bütününü de
memnun etmemektedir.

Türk Demokrasi Vakfý
Diyanet genel idare içinde yer alan bir kamu kuruluþu olup, Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini
yansýtmak amacýyla kurulmuþtur. Bu yapýsý gereði bütün siyasi görüþlerin dýþýnda kalarak 80 yýldýr
faaliyetlerini sürdürmektedir.

Diyanet’in Statüsü Tartýþmalarý

Görüþ ve öneri ileten STK’lar arasýnda Türkiye Yazarlar Birliði ve ÇYDD dýþýndakiler Diyanet’in
kaldýrýlýp din hizmetlerinin sivil alana býrakýlmasý taraftarý. ÇYDD ise “ucube”ye dönüþtüðünü iddia
ettiði Diyanet’in tasfiyesinin zor olacaðý görüþünde. Helsinki Yurttaþlar Derneði din hizmetlerinin
toplumdaki sivil dini örgütlenmelere/cemaatlere býrakýlmasýnýn ardýndan bu farklý dinsel gruplar arasýnda
diyalog ve iletiþimi saðlayacak bir “Dinler arasý Kurul” önerisi getiriyor. Türk Demokrasi Vakfý’ysa
baþkanýnýn seçimle iþbaþýna geldiði özerk bir Diyanet’ten yana.

Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði
Diyanet, tüm din sahiplerinin ve olmayanlarýn da sorunlarýný çözebilen, tarafsýz, teoloji, sosyoloji, felsefe
eðitimi almýþ uzmanlardan oluþan bir danýþma organý olarak bulunabilir. Çok iyi tartýþýlmalýdýr. Bugün
bir ucubeye dönüþmüþ Diyanet’i tasfiye çok zor olacaktýr.

Ýnsan Haklarý Derneði
Devletin dini hayattan çekilip Diyanet hizmetlerinin toplumdaki sivil dini örgütlenmeler olarak da
tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasý önerisi bizim yaklaþýmýmýza yakýndýr. Diyanet kapatýlmalý. Demokratik
laisizm ekseninde devletin görevi bütün inançlara eþit yaklaþmasýdýr.

Mazlum-Der
Varýlan statünün aynen devamýný Müslümanlar için de, özgürlükçü bir laiklik anlayýþý açýsýndan da doðru
bulmuyoruz. Devletin dini hayatý tamamen sivil cemaatlere býrakmasýný ideal çözüm olarak görmekle
birlikte, özerk hale getirilmesini mümkün ve hemen gerçekleþtirilmesini çözüm olarak görmekteyiz.
Aþamalý bir geçiþ süreci yaþanabilir. Cenaze, nikâh gibi din hizmetlerinin yürütülmesi tamamen yerel
yönetimlerin yetki alanýna býrakýlabilir.

Türkiye Yazarlar Birliði
Alevilerin talepleri de deðerlendirilerek mevcut haline eklenmeli. Varýlan statü devam etmeli.

Helsinki Yurttaþlar Derneði
Toplumda yaþayan insanlarýn dinselliklerinin üzerinde yer alacak bir kurumun dini her türlü tekelleþtirme
çabasýnýn dýþýnda kalmasý ve gerçek bir laikliðin varýlmasý anlamýnda çoðulcu bir yapý sunmasý gerekir.
Dolayýsýyla varýlan statünün sürdürülmesi merkezi, otoriter yapýlarýn yeniden üretiminden ve toplumda
gerginlik yaratmaktan baþka bir sonuç getirmeyeceði açýktýr. Dinsel inançlarla ilgili gözetilmesi gereken
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bir husus, özellikle azýnlýk dinlerinin ve dinselliklerinin özgür bir þekilde inançlarýnýn gereklerini yerine
getirebilmelerinin saðlanmasýdýr. Bu nedenle, “özerk” olarak düþünülecek ve baþkaný seçimle gelecek
bir kurum “kafa sayýsý”/nüfus esasýna dayalý olacaðý için çözüm getirmeyecektir. Böyle bir kurum esas
olarak egemen olan dinin/mezhebin/dinselliðin temsilcisi olma potansiyeli taþýyacaktýr. Bu durumda,
daha anlamlý bir seçenek, devletin dini hayattan çekilip Diyanet hizmetlerinin toplumdaki sivil dini
örgütlenmelere/cemaatlere býrakýlmasýdýr. Kendilerini dinsel grup olarak tanýmlayan bütün kesimlerin
ayrý ayrý temsilcilerinin “eþit olarak” yer alacaðý ve bu farklý dinsel gruplar arasýnda diyalog ve iletiþimi
saðlayacak bir “Dinler arasý Kurul”, toplumsal barýþ anlamýnda önemli bir iþlev görebilir. Çünkü hiçbir
cemaat sadece kendisi olmadýðý gibi, hiçbir din de sadece kendisi deðildir. Bu cemaatlerin ve
dinlerin/dinselliklerin birbirleriyle “konuþmalarý” toplumda çoðulcu iliþkilerin güçlenmesi açýsýndan da
büyük bir katký saðlayacaktýr.

Liberal Düþünce Topluluðu
Diyanet kaldýrýlmalý ve din iþleri inananlara býrakýlmalýdýr. Dinî inanýþ mutlak anlamda özgür olmalý,
dinî pratikler ise insan haklarý ihlâline baþvurmadýðý sürece tam serbest olmalýdýr. Baþörtülüler devlet
memuru olabilmelidir. Din eðitimi de tamamen serbest olmalý ve devlet tarafýndan deðil inananlarýn
kendileri tarafýndan karþýlanmalýdýr. Demokratik bir anayasa hazýrlanmalý ve din eðitiminin teknik-meslekî
eðitimle takviyesi ve bu eðitimde baþka dinlere ortak barýþçýl hayatý imkânsýz kýlacak telkinlerin önlenmesi
dýþýnda devlet asla karýþmamalýdýr.

Türk Demokrasi Vakfý
Baþkanýnýn siyasi atamayla deðil, seçimle göreve geldiði özerk bir kurum haline gelmesi düþüncesindeyiz.
Son yýllarda Türkiye’de yaygýnlaþan kurullaþma olgusunun Diyanet’e de adapte edilmesi gerektiði
kanýsýndayýz.

Aleviler ve Farklý Ýnanç Gruplarýnýn Temsili

Tüm STK’lar özellikle Alevi inancýnýn bir þekilde tanýnmasýndan yana. Diyanet’in tasfiyesini öngören
STK’lar zaten Diyanet içinde temsil olayýný deðerlendirme içinde tutmuyorlar. Diyanet’in varýlan
statüsünden yana olan Türkiye Yazarlar Birliði de Alevilerin taleplerinin dikkate alýnmasýný istiyor. ÇYDD
cem evlerini ibadethane olarak tanýnmasýnýn yeterli olacaðý görüþünde. Mazlum-Der ise “Tekke ve Zaviye
Kanunu”ndan kaynaklanan yasaklarýn kaldýrýlmasý önerisini getiriyor.

Çaðdaþ Yaþamý Destekleme Derneði
Alevilerin, farklý gruplarýnýn farklý beklentileri vardýr. Yeni sorunlar yaratmamalýdýr. Özgür olarak cem
evlerini ibadethane olarak tanýmak ve tüm küçültücü davranýþlarý her alandan silmek yeterlidir

Ýnsan Haklarý Derneði 
Doðrusu Diyanet’in kapatýlmasýdýr. Farklý dini inanç gruplarýný inançlarýný yerine getirmesinin imkâný
oluþturulmalýdýr. Devlet insanlarýn inançlarýyla uðraþmamalýdýr. Ancak Diyanet devam edecekse tabii
ki bu ülkedeki farklý inanç gruplarýnýn ve Alevi yurttaþlarýn da temsil edilmesi saðlanmalýdýr.

Mazlum-Der
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Laik bir yönetimde eðer bir Diyanet olacaksa elbette o kurumda bütün inançlarýn temsili gerekir. Alevilerin
temsili noktasýnda, Diyanet tüm farklý yorumlara (Caferi, Bektaþi vs.) eþit mesafede durulabilmelidir.
Farklý Sünni yorumlar da yine özgürce kendilerini ifade edebilmeli, öðrenim, ibadet ve teblið özgürlükleri
güvence altýna alýnmalýdýr. Kontrol deðil sadece koordinasyon yetkisine sahip bir Diyanet teþkilatýnda
din eðitimi veren kurumlar da özerk bir statüye sahip olabilir. Tekke ve Zaviyeler Kanunu’ndan kaynaklanan
yasaklar kaldýrýlmalý. Bu durum sanýldýðý gibi kargaþa ve çatýþmayý doðurmaz, tam tersine cemaatlerin
þeffaflaþmasýný saðlar. Kapalý ve totaliter eðilimleri engeller. Bireysel özgürlüklere açýk bir iç disiplin
ortamý oluþturur. Özdenetim ve dýþarý ile iletiþim güçlenir.

Türkiye Yazarlar Birliði
Baþka dinler Diyanet’te temsili talep etmezler veya böyle bir teklifi kabul de etmezler. Her din kendi
temsil ve kurallarýný oluþturmuþtur. Yalnýzca Alevilerle ilgili olan durum deðerlendirilebilir.

Helsinki Yurttaþlar Derneði
Bugünkü yapýnýn amacý dinselliklerin özgürce yaþamasý deðil; kontrolün saðlanmasýdýr. Atamayla veya
seçimle gelen baþkan ve temsilcilerden de oluþsa, dinlerin, dinselliklerin ve inançlarýn devlete yakýn
olmaktan çok, kamusal ve sivil alanda özgürce yaþayabilmeleri gözetilmelidir. Bu çerçevede Alevilerin
ve diðer inanç gruplarýnýn Diyanet içinde temsil edilmeleri “kontrol” ve devlete yakýn iktidar kavgalarýndan
baþka bir anlam taþýmayacaktýr. Bu gruplarýn Diyanet içinde temsil edilmeleri ancak Diyanet’in kaldýrýlmadýðý
bir durumda bir tür “reform” olarak düþünülebilir. Ýdeal olan, bu kurumun ortadan kaldýrýlýp, sivil
toplumun kendi örgütlerini kurmasý ve farklý dinsel gruplarýn kendi aralarýnda diyalogunu saðlayabilmesidir.

Liberal Düþünce Topluluðu
Diyanet dini devletleþtirmektedir. Herkesin oransal olarak temsili hem imkânsýzdýr hem de mutlaka
baþkalarýna haksýzlýk anlamýna gelecektir. Bu sebeple, Diyanet kaldýrýlmalýdýr.

Türk Demokrasi Vakfý
Anayasamýzýn 136. maddesinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn görevleri "Ýslam Dininin inançlarý, ibadet
ve ahlak esaslarý ile ilgili iþleri yürütmek, Din konusunda toplumu aydýnlatmak ve ibadet yerlerini
yönetmek" þeklinde tanýmlanmýþtýr. Bu noktada Diyanet, ülkedeki sadece Müslüman topluma hizmet
etmekle yükümlü olduðuna dair bir görünüm elde etmektedir. Diyanet birçok alanda yaptýklarý faaliyetlerde
mezhep, eðilim, kültür ve cinsiyet ayrýmý yapmazken ülkedeki diðer gayrimüslim vatandaþlara karþý
yetersiz kaldýðý gözlenmektedir. Diyanet’in farklý inanç gruplarýný ve dinlerini temsil etmesi gerektiðini
düþünüyoruz. Bu kurulda bütün inanç gruplarýnýn temsilcilerinin yer almasý daha etkin hizmet verebilme
açýsýndan önemlidir.

V. Gazetecilere Göre Diyanet

Araþtýrmamýz kapsamýnda, çeþitli gazetecilerin Diyanet ile ilgili görüþ ve önerilerine de baþvurduk.
Gazetecilerin her birine üç ayný soruyu elektronik posta yoluyla ilettik. Bunun dýþýnda deðiþik yayýn
organlarýnýn arþivlerinde Diyanet hakkýnda yazýlmýþ yazýlarý taradýk. Ýlginçtir, Türkiye’de din-devlet
(siyaset)-toplum iliþkileri en çok tartýþýlan konulardan birisi olmasýna raðmen, akademik dünyada olduðu
gibi medyada da, bu iliþkilerin merkezi kurumu Diyanet hakkýnda çok az haber ve yorum mevcut. Bu
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olgu, Diyanet’in herkes için bir tabu olduðu yolundaki düþüncemizi pekiþtirdiði gibi, yaptýðýmýz araþtýrmanýn
önemini de artýrýyor. Gazetecilere yanýtlandýrýlmasý istemiyle gönderdiðimiz sorular þu þekildeydi:

1. 80 yýldýr hizmet veren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bugüne kadarki faaliyet ve hizmetlerini nasýl
deðerlendiriyorsunuz?

2. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn statüsüne iliþkin tartýþmalarda üç farklý öneri öne çýkýyor.
Bunlar;
a. Var olan statüsünün aynen devam etmesi,
b. Baþkanýnýn siyasi atamayla deðil seçimle göreve geldiði özerk bir kurum haline gelmesi,
c. Devletin dini hayattan çekilip Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin toplumdaki sivil dini örgütlenmeler
olarak da tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasý. 
Yukarýdaki modellerden hangisi sizce doðru modeldir? Sizin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üzerine yeni bir
model öneriniz var mý?

3. Aleviler baþta olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn ve dinlerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda temsil
edilmesi önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?

Sorularýmýza yanýt veren gazetecilerin listesi þu þekildedir:

· Mustafa Karaalioðlu (Yeni Þafak)
· Mehmet Metiner (Birgün)
· Tarhan Erdem (Radikal)
· Emin Çölaþan (Hürriyet)
· Ýsmet Berkan (Radikal)
· Mehmet Emin Kazcý (Beklenen Vakit)
· Özdemir Ýnce (Hürriyet)
· Fehmi Koru (Yeni Þafak-Konuyla ilgili yazdýðý yazýyý gönderdi)

Yukarýdaki gazeteciler dýþýnda yanýtlanmasýný istediðimiz sorulara deðiþik zamanlarda yazdýklarý yazýlarla
görüþlerini bildiren gazetecilerse þunlardýr:

· Ahmet Taþgetiren (Yeni Þafak, 10 Þubat 2000 tarihli yazýsý)
· Hasan Cemal (Milliyet, 22 Ekim 2004 tarihli yazýsý)
· Mehmet Ali Birand (Posta, 15 Ekim 2004 tarihli yazýsý)
· Mine G. Kýrýkkanat (Radikal-28 Haziran 2003 tarihli yazýsý)
· Erdal Þafak (Sabah- 22 Mayýs 2004 tarihli yazýsý)
· Güneri Civaoðlu (Milliyet, 14 Ekim 2004 tarihli yazýsý)
· M. Akif Aydýn (Yeni Þafak, 5 Mayýs 2000 tarihli yazýsý)
· Mehmet Barlas (Sabah, 24 Mayýs 2004 tarihli yazýsý)
· Oral Çalýþlar (Cumhuriyet, 27 Haziran 2003 tarihli yazýsý)
· Þahin Alpay (Zaman, 25 Kasým 2004 tarihli yazýsý)

Sonuçta farklý kesimlerden 18 gazetecinin Diyanet hakkýnda görüþ ve önerilerini derleme imkâný bulduk.
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Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Hizmetleri

Görüþ ve önerilerini ileten ve yazýlarýndan tarama yaptýðýmýz gazeteciler arasýnda Diyanet’in faaliyetlerine
iliþkin olumlu bakýþ açýsýna sahip olanlarýn sayýsý çok. Muhafazakâr kesim gazetecilerinin Diyanet’e
yönelik eleþtirileri; dini hayatý kontrol etmesi ve hizmetlerinin yetersizliði þeklinde sýralanýyor. Laik
duyarlýklarýyla bilinen gazetecilerse Diyanet’i eleþtirmekle birlikte kurum olarak karþýsýnda durmuyorlar.
Bu noktada bir istisnayý vurgulamak gerek: Mine G. Kýrýkkanat’a göre, Diyanet’te çalýþan din görevlileri
(imamlar) “Ortaçað Katolik papazlarýndan farksýz asalaklardýr.”

Fehmi Koru
Diyanet, kurum olarak, bugünün ihtiyaçlarýný tam yansýtmýyor. Türkiye’de gözden geçirilmesi ve gerekli
görülürse deðiþikliðe gidilmesi düþünülebilecek kurumlarýn baþýnda geliyor Diyanet. Bütçeden ayrýlan
kaynaðýn yüksekliði, Diyanet’in müsrifliðinden kaynaklanmýyor, bütün camiler ve o camilerde görev
yapan din adamlarý Diyanet’e baðlý devlet memurlarý; bütçenin en büyük bölümü onlarýn maaþýna gidiyor.
Camilerin ibadete hazýr tutulmasý da masraflý bir iþ; o da büyük çapta bütçeden karþýlanýyor... Bu iki
kalem gideri çýkardýðýnýzda geriye zaten pek bir þey kalmýyor.
Din-öncelikli Osmanlý’nýn “devlete baðlý din” tercihi anlaþýlabilirdi; Osmanlý’nýn çöküþ döneminde
yaþananlara tepkiyi pek çok alanda yansýtmasýna raðmen Cumhuriyet de hazýr bulduðu yapýyý ad deðiþtirerek
sürdürmekle ayný amacý hedefledi: Örgütlü dini devletin gözetimi atýnda tutmak... Vakýflarýn gelirinden
koparýlýp harcamalarý genel bütçe içine alýnmakla o hedefe daha iyi hizmetin amaçlandýðý da belli. Bugün,
Türkiye’nin her tarafýnda, merkezde hazýrlanmýþ hutbeler okunuyor, izinli vaazlar ediliyor.

Emin Çölaþan
Diyanet son derece yetersiz ve etkisiz bir kurumdur. Artý olarak, çoðu zaman, içerisinde cumhuriyet
ilkeleriyle örtüþmeyen çok þey vardýr. Dolayýsýyla bunlarýn düzeltilmesi gerekir. Ama Diyanet gibi bir
kurumun olmasýna karþý deðilim, iþleyiþine itirazlarým var.

Mustafa Karaalioðlu
Cumhuriyetin din ve devlet iþlerini ayýrma konusunda çok ciddi bir hassasiyeti var, bu konuda çok kararlý.
Diyanet de bunun temini için kurulmuþ ve bu doðrultuda faaliyet gösteren bir örgüt. Yani baþlangýçta
Diyanet için aslýnda bir tampon bir pozisyonu uygun görülüyor. Çünkü normal koþullarda, din ve devlet
iþlerinin ayrýldýðý bir sistemde böyle bir kurumun da olmamasý gerekir. Ama Türkiye’nin koþullarý özel
olduðu için bu yola gidilmiþ. Þimdi Türkiye þartlarýnda bu geçiþin çok kolay olmadýðý, olmayacaðý seksen
yýl sonra yine görülüyor. Diyanet bu baðlamda saygýn ve önemli bir kurum. Bir dini otorite deðil ama
saygýn bir kurum. Çok politize olduðu dönemler olmuþ. Ýyi kadrolarca yönetildiði dönemler olmuþ,
sonuçta her zaman saygýnlýðýný korumuþ. Türkiye’de Diyanet gibi bir kurumun varlýðýna ihtiyaç var.

Ýsmet Berkan
Almanya’da 2.5 milyondan fazla Türkiye kökenli insan yaþýyor. Türkiye’de din üzerinde var olduðu
söylenen kýsýtlamalarýn hiçbiri Almanya’da yok. Yani insanlar, eðer bir tarikata mensuplarsa, Almanya’da
o tarikata özel bir cami ya da dini kurum kurup ibadetlerini ve diðer sosyal-siyasal faaliyetlerinin -elbette
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Alman yasalarýna uymak þartýyla- serbestçe yürütebiliyorlar. Hatta kimi tarikat ve Ýslami gruplarýn
okullara kendilerinden öðretmen atamasýný saðlayacak kadar büyüyüp serpildiðini bile görebiliyoruz.
Almanya’da Ýslam’ý devlet adýna kontrol eden bir “Diyanet Ýþler Baþkanlýðý” yok. Ancak yine de
Almanya’daki Türkiyeli Müslümanlarýn ezici bir çoðunluðunun Türkiye’deki Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nca
örgütlenen ve oluþturulan dini cemaate girmeyi tercih ettiklerini görmek en azýndan benim için þaþýrtýcý
oldu. Buradan þöyle bir sonuç çýkardým: Almanya’da gerçek bir liberal demokrasi içinde yaþayan, hiçbir
bakýmdan kýsýtlanmayan Türkiyeli Müslümanlar bile Diyanet’i tercih ediyorsa, bu kurumun Türkiye
içindeki saygýlýðý da hayli yüksek olmalý. Yani esasen Türkiye’deki Sünni Müslümanlar arasýnda çok
küçük, marjinal sayýlabilecek gruplar ancak Diyanet’ten þikayetçi ya da bu kuruma karþý eleþtirel bakýyor.
Yani, Diyanet çoðunluk tarafýndan onaylanan, hizmetlerinden memnun olunan bir kurum demek ki.

Mehmet Emin Kazcý
Diyanet kurumunu, devletin dini kontrol edip sýnýrladýðý, din hizmetleri adý altýnda Alevilik ve diðer
inançlarý dýþlayan, laikliðe aykýrý bir araç olarak görüyorum.

Özdemir Ýnce
1924 yýlýnda kurulan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kurumlarýndan biridir.
Diyanet’in kuruluþu, Öðrenim Birliði Yasasý ile birlikte “laik devlet” yönünde atýlan ilk adým olarak
kabul edilebilir. Cumhuriyet hangi amaçla Diyanet’i kurmuþ olabilir? Kilise benzeri bir örgüt yaratmak
için mi, yoksa Osmanlý devlet düzeninin bir kurumu olan Þeyhülislamlýkçýn modern devamý olarak mý?
 Þeyhülislamlýkçýn devamý olmadýðýný biliyoruz. “Kilise” benzeri “Cami” örgütü de gerçekleþemedi,
çünkü 80 yýllýk tarihinde Diyanet, Ýslâm’da din içi hiyerarþinin kademe ve basamaklarý bulunmadýðý için,
Kilise’nin sahip olduðu disiplini kuramadý. Zaten Ýslâmi bir hiyerarþi kurma denemesi de din içi büyük
bir yapýsal devrim olurdu. Diyanet 80 yýl içinde baþarýlý oldu mu? Bu soruyu yanýtlamak “Diyanet
olmasaydý ne olurdu?” sorusunu da yanýtlamamýzý zorunlu kýlýyor. Her þeye karþýn mutlaka korunmasý
ve geliþtirilmesi, çaðdaþlaþtýrýlmasý, iþlevsellik kazandýrýlmasý gereken bir kurum.

Mine G. Kýrýkkanat
Devlet kesesinden binlerce imam beslemek, Diyanet Ýþleri’nin var olan 87 bin kadrolu imamýna 15 bin
kadrolu imam daha eklemek; Katolik Kilisesi’nin ortaçaðdaki teokratik sýnýflaþmasý deðil de nedir?
Yumurta bile ithal etmek zorunda kalan bir Türkiye’de, her alanda üretici ve üretime doðrudan ya da
dolaylý katký yapacak insan gerekirken, bir imam ne üretir? Zaten Diyanet Ýþleri ne üretmektedir? Tanrý
ile kul arasýna girmek yetkisini bizzat Ýslamiyet’in vermediði, zaten dogmatik yapýsý tartýþmaya, dolayýsýyla
yeni fikir üretimine bile açýk olmayan Ýslamiyet’in var olan kurallarýný dönüp dönüp kabul etmekten,
yiyip içip Kuran okuyup vaaz vermekten baþka etkinliði olmayan bir tüketici sýnýfý mý, yoksa “imamlar
ordusu” mu? Ýslamiyet’te Tanrý nezdinde kula üstün hiçbir vasfý, dine yeni vecibeler eklemek ya da
reform yapmak yetkisi olmayan imamlardan tüketici bir sýnýf yaratýlmak isteniyorsa, bizim vergilerimizle
maaþa baðlanan bu adamlar, hiçbir þey üretmediklerine göre, Ortaçað Katolik papazlarýndan farksýz
asalaklardýr. Yok, “imamlar ordusu” kurmaksa amaç, o zaman bu ordu neye karþý savaþacaktýr? Rejime
karþý mý, dinsizliðe karþý mý? Ülkemizde “dinsizim” bile demek yürek istediðine göre, mümin ordularýnýn
baþýna geçecek bu imam ordusunun karþýsýnda tek bir düþman kalmaktadýr: Ahý gitmiþ, vahý kalmýþ bir
laiklik.
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Erdal Þafak
Avrupa’daki Türklere çaðdaþ din hizmeti götürülmesinde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’na büyük görev
düþüyor. Biliyoruz; kadro ve bütçe yetersizliði nedeniyle sýkýntý içinde. Yurtdýþýndaki sadece 49 kadronun
bile ancak 34’üne atama yapabildi. Ancak hiç deðilse, Avrupa’daki Türker’den nitelikli din adamý
yetiþmesine eðitim desteði verebilir.

Mehmet Metiner
Diyanet, devletin dini kontrol altýna almasý için oluþturulmuþ bir kurumdur. Türk toplumunu yukarýdan
aþaðýya “laikleþtirme” ve “modernleþtirme projesinde dinin de bir kurum olarak hem kontrol altýnda
tutulmasý gerekiyordu, hem de taþýyýcý bir unsur olarak iþlevsel olmasý isteniyordu. Diyanet, cumhuriyetçi
seçkinlerin bu amacýna kusursuz bir biçimde hizmet verdi. 80 yýllýk faaliyetlerini ve hizmetlerini toptan
olumsuzlayan bir düþünce yapýsýna sahip deðilim, ancak bir Müslüman yurttaþ olarak bu yaþýma kadar
Diyanet’in bireysel anlamda hiçbir faydasýný görmüþ deðilim. Bugüne kadar Diyanet’e hiçbir iþim düþmedi
ve Diyanet’in bana saðladýðý hiçbir yarar olmadý. Kuþkusuz baþkaca yurttaþlarýmýzýn dinsel ve tinsel
sorunlarýna bir biçimde çözüm bulan korunaklý bazý mekanizmalarý olabilir Diyanet’in, ama bir bütün
olarak bakýldýðýnda Diyanet’teki en üst düzeydeki baþkandan tutunuz da öteki kademelerdeki görevlilere
varýncaya deðin, hepsinin “dini bir görüþ” ileri sürerken yeterince “özgür” olduklarýný söylemek mümkün
müdür? “Devletin resmi ideolojisi” söz konusu olduðunda Diyanet’in nereye kadar ve ne kadar “özgür”
olduðunu söylemek bile gereksiz. Bu açýdan Diyanet’in sil baþtan yeniden tartýþýlmasý gerektiðine
inanýyorum. Kuþkusuz bir din kurumuna ihtiyaç vardýr, ancak bunun “anayasal bir kurum” olup olmamasý
gerektiðini, “anayasal bir kurum” olarak var olacaksa nasýl bir “hizmet” ve “temsil sistemi”ne sahip
olmasý gerektiðini, devletle iliþkisinin mahiyeti ve biçiminin nasýl olmasý gerektiðini yeniden tartýþmamýz
gerekiyor elbette.

Ahmet Taþgetiren
Diyanet, dinî alaný kuþatamýyor... Nasýl oluyor da Türkiye’de cemaat etkinliði Diyanet etkinliðini aþýyor?
Bu din eksenli oluþumlarýn bir kýsmý gerçekten Ýslâmî hassasiyetlerden yola çýkýyor, ama bir baþka kýsmý
Ýslâm’ýn en temel gereklerinin bile dýþýna taþýp, istismar alanlarý oluþturuyor. Ama her iki halde de vakýa,
Diyanet’in, devlet tarafýndan beklendiði gibi dinî alaný kuþatamadýðýný belgeliyor. Diyanet’i aþan dinî
oluþumlar da söz konusu... Diyanet ne? Devletin dinî alaný kavramak üzere oluþturduðu idarî kurum...
Öyleyse Türkiye’deki dinî gerçeklik, bu çerçeveyi aþýyor ve bu, baþka oluþumlara vücut veriyor. Bu
gerçekliði tespit ettikten sonra, Diyanet’in kuþatamadýðý alaný “þüphe ve endiþe” ile gözlemek “meþruiyet
dýþýna” itmek, “tehdit” olarak algýlamak ve zecri yaptýrýmlarla kontrol etmeye çalýþmak mümkün. Bir
de, iþin sosyolojik zeminine inip, toplumsal gerçeklikleri yakalayýp, toplum ihtiyaçlarýný karþýlamak
yönünde açýlýmlara yönelme imkâný var... Toplumsal talepleri bastýrmaya yönelik birinci uygulama, derin
toplumsal sancýlarý beraberinde getirir ve Diyanet-toplum, daha ötede devlet-toplum iliþkilerini gerer.
Bize göre, nihai anlamda problemi de ortadan kaldýrmaz. Belki tüm açýlýma raðmen Diyanet’in dinî alaný
kuþatmasý mümkün olmayacak. Zaten buna gerek de yok, sistemin mantýðý da bunu gerektirmiyor. Ama
bir diyalog zemini inþa edilmiþ olacak... Toplum, taleplerinin dinlendiðini, anlaþýldýðýný, mümkün olanýn
karþýlandýðýný, mümkün olmayanýn mutlaka makul bir sebebi bulunduðunu görecek... “Ya bu kadarýna
razý olursun, ya da döve döve seni razý ederim” gibi, özellikle din alanýnýn yukardan aþaðýya tanzimini
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gerekiyor.

M. Akif Aydýn

Türkiye’de mevcut laiklik anlayýþýnýn siyasi otoriteyi “camiye hapsedilmiþ bir din anlayýþý”ný halka
empoze etmek noktasýna getirdiði bilinmeyen bir gerçek deðil. Yürütülen dinî hizmetlerde zaman zaman
bu anlayýþýn izleri görülmekte, toplumun dinî hassasiyeti, dini ihtiyaçlarý Baþkanlýk tarafýndan dikkate
alýnmamaktadýr. Keza yapýlan dinî konuþmalarda dinin özgün yorumlarýnýn inananlara duyurulmasý deðil,
siyasi otoritenin iþine gelen ve zülf-i yare dokunmayan konuþmalarla vaktin doldurulmasýnýn hedef alýndýðý
görülmektedir.

Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn Statüsü

Görüþ ve önerilerini ileten ve yazýlarýndan tarama yaptýðýmýz gazeteciler arasýnda söz konusu üç seçeneðe
de destek var. Yalnýz genel eðilim, devletin dini hayattan çekilip Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin
toplumdaki sivil dini örgütlenmeler olarak da tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasý. Ancak bu görüþ sahipleri
de kendi içlerinde, böyle bir düzenlemenin zamanlamasý konusunda ayrýlabiliyorlar. Bazýlarý, hemen
böyle bir uygulamaya geçilmesi halinde yaþanacak risklerin altýný çizdi. Varýlan statünün devam etmesi
gerektiðini savunan gazetecilerse Diyanet’in daha fonksiyonel olmasý gerektiðini vurguladý. Mustafa
Karaalioðlu’nun “Diyanet Ýslam’ýn tanýmlanmasý ve yorumlarýnýn enginleþtirilmesi baðlamýnda yalnýzca
yurtiçinde deðil yurtdýþýnda da önemli bir rol üstlenecek” tespiti dikkat çekiciydi. Diyanet için özerklik
öneren iki gazeteciden biri olan Fehmi Koru Diyanet’in vakýf gelirlerine yeniden kavuþmasý halinde
bütçeye yük olmaktan çýkacaðýný ileri sürdü:

Fehmi Koru
AB önündeki Türkiye, kendini günün þartlarýna uydurma kararlýlýðýný Diyanet’ne yeni bir veçhe kazandýrarak
sürdürebilir: Vakýf gelirlerine yeniden kavuþturulur Diyanet ve devlet örgütlenmesi bakýmýndan “özerk”
hale getirilir... Böylece, bütçeden yüklü kaynak aktarýmý þikâyetlerinden kurtulunur; gerektiðinde
hizmetlerin daha iyi görülmesi için ve yararlý olacaðý düþünülüyorsa, sadece isteyenin ödeyeceði “ek”
veya “özel” vergi tarhýna da gidilebilir. Ýmam Hatip Liseleri de ayný örgütlenme içine alýnýr ve özel okul
statüsüne kavuþturulan genel liselere dönüþtürülmeleri amaçlanabilir. Bu okullarda okuyan öðrenciler
“kamusal alan” kapsamý dýþýnda tutulduðunda da yasakçý uygulamalar sona ermiþ olur.

Emin Çölaþan
Ne olursa olsun, ticaretten arýndýrýlmýþ ve çok sýký denetlenen bir Diyanet þarttýr. Öncelikle mali denetimi
kastediyorum, ama muhakkak, siyasi iktidarlarýn da oyuncaðý olmamalýdýr.

Tarhan Erdem
Demokrasiye, laikliðe ve insan haklarýna uygun olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn kaldýrýlmasýdýr. Tabii,
bir kararla büyük bir kuruluþ kapatýlamaz, ilke olarak kabul edilip, bir geçiþ süreci yaþanmalýdýr.
Yurttaþlarýn inanç ve ibadet etme özgürlüðü vardýr. Devlet bireylerin inançlarýný düzenleme iþlevini terk
etmeli, inanç sahipleri inançlarýna uygun olarak ibadetlerini düzenlemelidir. Toplum düzeni bakýmýndan
diðer kanunlar geçerlidir. Ýbadet toplum düzenine karþý harekete zaten izin vermez. Bütün ibadethaneler
-tarihi eser olanlar için farklý düzenleme yapýlabilir- cemaatlere terk edilir. Devlet memuru olan imam
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ve din görevlileri, zaman içinde devlet memuru olmaktan çýkarýlmalý, din dersleri zorunlu olmamalý.

Mustafa Karaalioðlu
Din hizmetleri özellikle Türkiye gibi hassas ülkelerde tek baþýna cemaate verilirse sýkýntýlar ortaya çýkar.
Çünkü birinin dediðini diðeri kabul etmeyecektir. Bence Diyanet’in var olan fonksiyonunun geliþtirilmesi
lazýmdýr. Diyanet’in Türkiye içerisindeki fonksiyonunun yaný sýra uluslar arasý bir fonksiyon da ortaya
çýkýyor. Diyanet Ýslam’ýn tanýmlanmasý ve yorumlarýnýn enginleþtirilmesi baðlamýnda yalnýzca yurtiçinde
deðil yurtdýþýnda da önemli bir rol üstlenecek. Peki, nasýl bir statü böylesi önemli bir rolü üstlenmede
Diyanet’in iþini kolaylaþtýrýr? Mevcut model, zenginleþtirilmesi kaydýyla devam edebilir. Bir kere Diyanet
kapatýlamaz. Çok makul bir gerekçeyle kapatýlmýþ olsa bile ama hiçbir felsefi yaklaþým bu tasarrufu
toplum nezdinde meþrulaþtýramaz. Böylesi bir seçenek Türkiye için gerçekçi deðildir. Diyanet’in
akademiyle ve cemaatlerle daha fazla iþbirliði gitmesi gibi yöntemler de denenmesi gereken yöntemlerdir.
O zaman çok daha önemli mesafeler alýnýr. Diyanet, akademi ve cemaatlerle iþbirliðini saðlarsa bugün
sistemle problemli gibi görünen cemaatleri bir formülle entegre edebilir, Alevileri de etmelidir, bu da
bir baþka mesele olarak masada duruyor. Bu cemaatleri entegre etmek bir zenginlik yaratýr, böylelikle
Türkiye’nin farklý dini inanýþ ve farklý mezheplerin varlýðýndan endiþe duymayan kompleksiz bir ülke
olduðu ortaya çýkmýþ olur.

Ýsmet Berkan
Elbette ideali devletin dini hayattan çekilip bazý tarihi eser niteliðindeki camiler dýþýnda camileri onlarýn
cemaatlerine devretmesi, caminin bütün giderlerinin de cemaat tarafýndan karþýlanmasý. Ancak Türkiye’nin
eðitim meselesini tamamen halletmedikçe böylesi bir radikal deðiþikliði kaldýrabileceðini sanmýyorum.
Bugün için Diyanet’i kaldýrmaya kalksanýz buna en büyük itirazýn Müslüman kalabalýklardan geleceðini
düþünüyorum. O yüzden kýsa dönemde belki de Diyanet’in varýlan statüsünü iyileþtirmelerle sürdürmesi,
diðer mezhep ve dinlere daha açýk bir yer olmasý ve hizmetini farklýlaþtýrmasý en iyi çözüm gibi gözüküyor.
Ama varýlmasý gereken nihai hedef, camilerin cemaate býrakýlmasý olmalý.

Mine G. Kýrýkkanat
Aslýnda Diyanet Ýþleri’ni, Türkiye, Fransýz laik cumhuriyetini örnek alarak din devlet denetiminde olsun
diye kurdu. Oysa Fransa, bu sistemi tüm din kurumlarýna eþit bakan, mabetlere ve dini örgütlere sýnýrlý
sübvansiyon daðýtýmýyla yetinip, etkinliklerini denetlemek için çalýþtýrýrken; Türkiye’de devlet, kesesinden
beslediði din adamlarýnýn ve camilerin denetimine girdi. Fransa’da kiliselere papaz atanmaz. Papazlarý
kilise atar, maaþýný da kilise verir. Diðer din kurumlarý için de ayný kural geçerlidir. Bizim ellerde ise
sözüm ona aþýrý dinciliði önlemek için var edilen Diyanet Ýþleri’nin 87 bin imamýyla geldiðimiz yer belli.
Türkiye, bir müminler devleti, imamlar cumhuriyeti, vaizler demokrasisi, zaten hükümeti de AKP.
Þahin Alpay

Türkiye demokratikleþme yolunda ilerledikçe Diyanet’in Türkiye’deki bütün inançlarý temsil etme
iddiasýndan kurtulacaðýný, bütün inançlardan yurttaþlarýn ödediði zorunlu vergilerle deðil yalnýzca temsil
ettiði Ýslam anlayýþýný paylaþanlarýn gönüllü katkýlarýyla finanse edilen özerk bir kurum haline geleceðini,
böylelikle laik rejime uygun bir statüye kavuþacaðýný söyleyebiliriz.

Mehmet Metiner
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Varýlan statünün aynen devam etmesi, laiklikle ve demokrasiyle baðdaþmadýðý gibi toplumsal barýþa ve
uzlaþmaya da katký sunucu nitelikte deðildir. AB sürecindeki Türkiye’de bu haliyle en çok tartýþýlacak
kurumlarýn baþýnda gelecektir Diyanet. Teorik olarak doðru olan, aslýnda “laik” ve “demokratik” olduðunu
iddia eden bir devletin, “resmi din kurumu”nun olmamasýdýr. Ancak ülkemizin reel koþullarý göz önünde
bulundurulduðunda din hizmetlerinin dini cemaatlere býrakýlmasý, baþka bir deyiþle, sivil topluma
býrakýlmasý da beraberinde bir anomali ve çatýþma halini getirebilir. Buradaki kaygý, her önüne gelenin
kendi camisinde kendi din anlayýþýný empoze ederek müthiþ bir dinsel gerilimi ve çatýþmayý beraberinde
getirecek bir anomali sürecinin oluþmasýdýr. Böyle bir kaygý yersiz midir? Tabii ki hayýr!
Diyanet’in mevcut statüsünün devam ettiðini, ancak bir tek siyasi atama dýþýnda Baþkanýnýn seçimle
göreve gelmesini savunduðumuzda, Baþkaný göreve getirecek “din görevlileri”ni kim seçecek? Onlar
siyasi atamayla mý belirlenecek, yoksa bir baþkasýnýn seçimiyle mi? Ýllerdeki ve ilçelerdeki müftülerin
belirlenmesi nasýl olacak? Baþkaný seçecek dini yeterlilikteki isimleri kimler hangi yetkiyle nasýl saptayacak?
Onlar da seçimle mi belirlenecek, yoksa atamayla gelen görevlilerden mi oluþacak? Atamayla gelenlerden
oluþacaksa o zaman Baþkanýn atamasýnda da “siyasi etki” kaçýnýlmaz olmayacak mý? Birincisi, Baþkaný
seçecek “yüksek kurul üyeleri”nin seçimi konusunda önce bir mutabakatýn oluþmasý gerekiyor. Ýkincisi
ve en önemlisi, illa da bir “resmi kurum” olarak varlýðýný sürdürecekse, hiç deðilse Baþkanýn bu “yüksek
kurul üyeleri” tarafýndan seçimle belirlenmesi ve dolayýsýyla Diyanet’in “özerk bir kurum” olarak iþlevsel
olmasýnýn saðlanmasý gerekir. Kendi adýma ben teorik olarak dinin devlet üzerindeki hegemonyasýna karþý
olduðum gibi devletin din üzerindeki hegemonyasýna da karþýyým. O yüzden “demokratik” ve “laik”
devletin “resmi din kurumu”nun olmamasý gerektiðini savunuyorum. Bu cümleden olarak din hizmetlerinin
de sivil topluma býrakýlmasýndan yanayým. Bunun söylerken devletin hiçbir biçimde “müdahil” olmamasý
gerektiðini salýk vermiyorum elbet. Týpký baþka alanlarda olduðu gibi devletin din alanýnda da “müdahale”
yetkisi elbette olmalýdýr. Ama bu “müdahale” ideolojik bir hassasiyetle deðil, bütünüyle toplumsal barýþý
ve uzlaþmayý saðlayan demokratik laik bir anlayýþ temelinde yapýlmalýdýr.
Mehmet Emin Kazcý
En ideal çözüm, devletin dini hayattan çekilip Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin toplumdaki sivil
dini örgütlenmeler olarak da tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasýdýr.

Özdemir Ýnce
ABD ve Avrupa ülkelerini örnek göstererek Diyanet  Ýþleri Baþkanlýðý’nýn kapatýlmasýný ve Camilerin
cemaatlerin eline teslim edilmesini isteyenlerin iyi niyetlerinden kuþku duyarým. Diyanet’in bugünkü
durumuyla bile kapatýlmasýndan çok daha yararlý olduðunu ve olacaðýný düþünüyorum.. Camilerin yapýsal
ve estetiksel çirkinlikleri, nüfusla orantýlý olmayan sayý ve yerleþimleri, Diyanet’in bu konuda etkisiz
ve yetkisiz olduðunu gösteriyor. Demek ki sadece bu nedenle bile yeniden yapýlandýrýlmasý, örgütlenmesi
gerekiyor. Ýslâm dininin, Kilise benzeri bir yetki ve sorumluluk iliþkisine izin vermemesinin, Diyanet
örgütünün ve baþkanýnýn dinsel hiyerarþik güç ve yetkiden yoksun bulunmasýnýn kaynaðýnýn Ýslâm
önderlerinin mümin toplumuyla olan feodal  iliþkisinde aranmalýdýr. Bir Müslüman toplumunda gücü
yeten herkes dinî önder (þeyh) olabilir. Son 30 yýl içinde ortaya çýkmýþ olan Fethullahçýlýk gibi gelecekte
baþka “...cýlýk”lar da ortaya çýkabilir. Kendi örgüt ve otoritesi kurmak için aralarýnda Diyanet de olmak
üzere herhangi bir makamýn iznine gereksinimleri yoktur. Bu türden yeni tarikatlarýn ortaya çýkmasý,
yeni siyasal ve ekonomik birikimlerin sonucu olabildiði gibi, her yeni dinsel derebeylik kendi siyasal
ve ekonomik  olanaklarýný da yaratabilir. Ýslâm’ýn Sünni mezhebinin özel örgütü gibi davranan Diyanet
mutlaka laikleþtirilmelidir. Diyanet’in laikleþmesinin devletle malî iliþkilerinin bulunmamasý anlamýna
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geldiðini düþünmüyorum. Camiler cemaatlere býrakýlýrsa, resmen bunlara teslim edilirse, Türkiye’de en
kýsa zamanda din savaþý çýkar. Bu nedenle devlet dinsel mabetleri devlet finanse edecektir.

M. Akif Aydýn

Dinî hizmetlerin merkezi bir kurum tarafýndan yürütülmesinin olumlu yaný, bu hizmetlerde birliðin
saðlanmasýdýr. Bugün Türkiye’de bu birlik büyük ölçüde saðlanmýþtýr. Hangi mezhep, tarikat, cemaat,
siyasi partiye mensup olursa olsun bütün Müslümanlar ayný kuruma baðlý camilerde yan yana ibadet
etmektedirler. Ýslam’ýn birleþtirici, bütünleþtirici yapýsýna bunun daha uygun olduðu þüphe götürmez.
Dinî hizmetlerin resmi bir kurum tarafýndan götürülmesinin problemli yaný böyle bir yapýlanmanýn bu
kurumu ve onun yürüttüðü dini hizmetleri siyasi tesirlere açýk hale getirmesidir. Geleceði siyasi otoritenin
iki dudaðý arasýna baðlý olan bir baþkanýn ve baþkanlýðýn böyle bir yapýlanmanýn ortaya çýkardýðý zaaftan
etkilenmemesi düþünülemez. Bu, hem kurum içindeki tayinlerde hem de dinî hizmetlerde, yapýlan dinî
konuþmalar ve ortaya konan dinî görüþlerde kendini hissettirmektedir. Özellikle siyasi otorite belli bir
din anlayýþýna sahipse ve bunun topluma hakim kýlmak istiyorsa bunda kullanacaðý en müsait enstrüman
din hizmetlerinin yürüten resmî kurumdur.

Oral Çalýþlar
Diyanet Ýþleri’nin yapýsýný, fonksiyonlarýný, dini ve mezhepsel tercihlerini masaya yatýrmalýyýz. Daha
da önemlisi, devletle iliþkisini sorgulamalýyýz. Devlet, bu alaný kontrol ettiðini düþünerek bütün bu maddi
ve manevi imkânlarý bu kuruma tanýyor. Sonuç, iddia edilenin tam tersi oluyor. Bence kadro meselesi
sakatlýðýn son halkasý. Neden yurttaþtan aldýðýn vergilerle bir mezhep grubunun propagandasýný
yaptýrýyorsun? Ýnananlar, camiye gidip dua etmek isteyenler, bunlarý yurttaþtan alýnan vergilerle deðil,
kendi olanaklarýyla yapsýnlar. Buralarda tarikat ve cemaatler örgütlenir kaygýsý ise yaþadýðýmýz gerçeklik
içinde tam anlamýyla saçma. Þimdi örgütlenmiyorlar mý? Laikliði hedef alan örgütlenme yapýlýrsa onun
çaresi de hukuk devleti.

Aleviler ve Farklý Ýnanç Gruplarýnýn Temsili

Görüþ ve önerilerini ileten ve yazýlarýndan tarama yaptýðýmýz gazetecilerin neredeyse tümü yalnýzca Alevi
inancýnýn da tanýnmasý gerektiðinde birleþiyorlar. Örneðin Diyanet’in statüsünün devamýný savunanlar
da Aleviliðin Diyanet’te temsil edilmesinden yanalar. Diyanet’in kaldýrýlmasýný savunanlar Diyanet
kaldýrýlýrsa sorun zaten kalmayacaktýr görüþündeler. Þahin Alpay’ýn “Aleviliðin “Ýslam’ýn bir alt grubu”
ya da “bir kültürel eðilim” mi yoksa ayrý bir inanç mý olduðuna ne Diyanet Baþkaný’nýn ne de Baþbakan’ýn;
ama yalnýzca Alevilerin kendilerinin karar verebileceði giderek daha iyi anlaþýlýyor” tespiti özellikle
dikkat çekiyor.

Fehmi Koru
Bazý Alevi dernekleri, “Diyanet herkesin vergisinin katýldýðý bütçe havuzundan besleniyor, oysa o
hizmetlerden biz yararlanmýyoruz” itirazýndalar... Haksýz sayýlmayacak bir itiraz bu. Sýrf bu sebeple bile,
Diyanet konusunu masaya yatýrmakta yarar olduðu kesin...
Emin Çölaþan
Sayýsal nedenle sadece Alevilerin temsil edilmesi gerekir. Ama bu Diyanet bünyesinde olmalýdýr, ayrý
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bir Diyanet söz konusu olamaz. Öteki Ýslamcý cemaatlerin temsiline karþýyým ama Aleviler Türkiye’nin
bir gerçeðidir.

Mustafa Karaalioðlu
Farklý inanç gruplarýnýn temsili olayý meseleye dönüþmeden Diyanet buna el atabilir. Bu mesele olabilir,
olacaktýr. AB zemininde olacaktýr, bunun alametleri ortaya çýktý. Bu daha fazla derinleþmeden bir yaklaþým
sergilenebilir, sergilenirse de bunu Diyanet'in sergilemesi lazým. "Alevilik ve diðer farklý dini yaklaþýmlar
meselesini baþka bir formülle çözelim" deme imkânýmýz yok. Farklý dinlerin ya da mezheplerin Diyanet'te
temsili Diyanet'teki Ehl-i Sünnet aðýrlýðýný deðiþtirmeyecektir. Çünkü Türkiye'deki nüfusun büyük bir
kýsmýný bu kesim oluþturuyor. Sonuçta çoðunluðun pozisyonunu gerileten bir þey azýnlýk hakkýný savunmak
olmaz. Diyanet içerisinde Aleviliðe kaynak ayrýlmasý, bir bölüm ayrýlmasý belki Alevileri rahatsýz
edecektir. Ancak bu uygulama hiç olmazsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Diyaneti'nin Ýslam dýþý
dinlere ve mezheplere de bir cevap vermeye hazýr olduðunun ispatý olabilir. Bugüne kadar bu konuda
önemli bir eksiklik söz konusuydu, bundan sonra bu eksiklik aþýlmalýdýr. Böylelikle bizim Osmanlý'dan
miras aldýðýmýz hoþgörü geleneði de devam etmiþ olacaktýr. Osmanlýlarda sadece Alevilere hoþgörü yoktu,
Cumhuriyet de bu ilave hoþgörüyü yaratýrsa bu yerinde olur.

Ýsmet Berkan
Aleviliðin ne olup olmadýðýna önce Aleviler bir karar vermeli. Alevilerin ibadethanesi cami midir, cem
evi midir? Bu karar verildikten sonra elbette Diyanet'in eþitlikçi bir yaklaþýmla Alevileri de içine alacak
din politikalarý ve dini eðitimler vermesi gerekir. Diyanet, devlet bütçesinden beslenen bir kurum olduðuna
göre bütün vatandaþlara eþit mesafede olmalý, bütün inançlar için hizmet üretmeli. Ancak bu eþitlik
saðlandýktan sonra Alevi vatandaþlarýmýz kendilerini bu toplumun eþit ve ayrýma tabi tutulmayan bir
parçasý gibi hissedebilirler.

Þahin Alpay
Aleviliðin "Ýslam'ýn bir alt grubu" ya da "bir kültürel eðilim" mi yoksa ayrý bir inanç mý olduðuna ne
Diyanet Baþkaný'nýn ne de Baþbakan'ýn; ama yalnýzca Alevilerin kendilerinin karar verebileceði giderek
daha iyi anlaþýlýyor.

Mehmet Metiner
Diyanet mevcut statüsüyle yoluna devam edecekse þayet, toplumda var olan tüm inanç gruplarýnýn ve
dinlerin temsilcilerinden oluþan demokratik bir niteliðe büründürülmesi gerektiðine inanýyorum. Baþta
Aleviler olmak üzere istiyorlarsa Hýristiyan ve Yahudi yurttaþlarýmýzýn da temsiline olanak saðlayan yeni
bir temsil sistemini Diyanet için zorunlu görüyorum. Ya demokratik devletin "din kurumu" olmamalý,
olacaksa da inançlarý ve dinleri farklý tüm yurttaþlarýnýn katýlýmýna ve temsiline açýk olmalý. Demokrasinin
özgür ve eþit yurttaþlýk tanýmý bunu gerektirir. Laikliðin, tüm inanç gruplarýna ve dinsel topluluklara
karþý yansýz olmayý öngören paradigmasý bunu gerektirir. Demokrasiden ve özgürlükçü laiklik anlayýþýndan
yana bir Ýslamcý olarak Diyanet'in bu þekilde demokratik bir temsil sistemine kavuþmasýný, toplumsal
barýþ ve uzlaþma adýna da çok gerekli buluyorum.
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Tarhan Erdem
Diyanet iþlerinin, dinler konfederasyonu biçimine dönüþtürülmesi, bugünkü yanlýþlýðýn acayipleþerek
sürmesi demektir. Yeni birçok sorunlar yaratýr. Ýlk adým, Diyanet'in kapanma sürecine girmesidir.

Mehmet Emin Kazcý
Devletin dini hayattan çekilip Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin toplumdaki sivil dini örgütlenmeler
olarak da tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasý halinde -Alevilikle ilgili- çözümlemelere gerek kalmayacaktýr
zaten.

Özdemir Ýnce
Avrupa Birliði'nin, öteki inançlar dolayýsýyla Diyanet'i eleþtirmesinin çok haklý nedenleri var. Diyanet
laik yapý ve zihniyeti dolayýsýyla Ýslâm mezheplerine, öteki din ve mezheplere eþit mesafede bulunmak
ve bunlarý birbirinin baský ve baskýlarýna karþý korumak zorundadýr. Din ve inanç özgürlüklerinin garantisi
olabilmesi için, laikliðin gerçek amacýnýn birey ve toplumu dinlerin baskýsýna karþý korumak olduðu asla
unutulmamalýdýr. Yeniden örgütlenecek Diyanet'in dikkat etmesi gereken en önemli nokta budur. Kýsaca
söylemek gerekirse Diyanet bütün Ýslâm mezhep ve tarikatlarýnýn, Aleviliðin, Hýristiyanlýðýn, Museviliðin,
Ateliðin (Ateizmin), öteki din ve inançlarýn tarafsýz ve kucaklayýcý "hakem"  baþkanlýðý olmalýdýr. Bu
nasýl yapýlandýrýlacak, nasýl gerçekleþecek? Bunu bilemem! Belki de en doðrusu, sözü edilen olasý
reorganizasyonun bizzat Diyanet, hükümet, TBMM tarafýndan deðil, uluslararasý  tarafsýz bir uzmanlar
kurulu tarafýndan bir þirket gibi yapýlandýrýlmasý, örgütlenmesi. Böyle bir projenin gerçekleþmesi
Türkiye'yi sadece Müslüman dünya için deðil belki de bütün inançlar dünyasý için örnek model haline
getirir. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý yeniden yapýlandýrýlýrken din eðitim ve öðretimi ve okullarý da mutlaka
Cumhuriyet'in laik anlayýþýna uygun biçimde yeniden örgütlenmelidir. Din okullarý sadece din adamý
yetiþtirmeye programlanmalýdýr.

Hasan Cemal
Alevileri de düþünün. Laiklik dedik ama uygulamada Sünni Müslümanlar kayrýldý. Alevi Müslümanlarýn
haklarý göz ardý edildi. Alevi Müslümanlýk anlayýþý es geçildi. Diyanet Ýþleri olsun, devlet olsun Sünni
Müslümanlara hizmet verdi. Demokrasi, insan haklarý, Lozan bu bakýmdan da delindi. Türkiye Cumhuriyeti
devletinin Ermeni, Rum, Yahudi vatandaþlarýný düþünün. Diyebilir misiniz ki onlar, bu devletin eþit
vatandaþlarý olarak her türlü haktan yararlandýlar?

Mehmet Ali Birand
Egemen Sünni çevreler, Alevileri yýllar boyunca kenarda köþede kalmaya zorlamadýlar mý?
Diyanet iþleri, Alevilerden topladýðý vergilerden küçük bir dilimini bile cem evleri için harcamadý.
Aleviler sürekli itilip kakýldýlar. Ne zaman ki Sünni Ýslamcýlar ön plana çýktýlar, bu defa Aleviler hemen
"laik düzenin koruyucularý" diye alkýþlanýr oldular. T.C. Devleti Sünnilerle Alevileri birbirine vurdurtmadý
mý? 1970'lerdeki büyük çatýþmalarý ne kadar unutuverdik. Avrupa Birliðini Kürt sorunu ve Aleviler
konusunda kötü niyetli olmakla suçlayanlar çok yanýlýyorlar. Bizim son derece hayati bir Kürt sorunumuz
ve giderek derinleþen bir Alevi sorunumuz var. Eðer Aleviler bugüne kadar silaha el atmadýlarsa, bu
tamamen yöneticilerinden ve kendi inançlarýndan kaynaklanmaktadýr. Bu iki sorunu uzlaþý için çözüme
götürebi lmek, Türkiye'nin AB þemsiyesi  a l t ýna girmesiyle kolaylaþabi lecekt ir.
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Erdal Þafak
Her ne kadar örgütlenme, cem evleri açma ve inanç-ibadet özgürlüðü önündeki engeller kalkmýþ olsa
da üç ana sorun duruyor: Diyanet Ýþleri'nde temsil, nüfus cüzdanýndaki din hanesi ve din dersi kitaplarý.
Diyanet'te temsili, sadece iktidarýn politikalarýna deðil, Alevilerdin kendi içlerinde uzlaþmalarýna baðlý.
Din dersi kitaplarýnda bu yýldan itibaren Alevilik de öðretilecekti, gerçekleþmedi.

Güneri Civaoðlu
Alevi yurttaþ da kendi inanç gereklerinin varlýðýný bilmelidir. Onun da benimsediði bir tanýmý paylaþmalýdýr.
Onun da eðitimden ibadete eþit ve özgür olduðu bir Anayasal yurttaþlýk söz konusudur. Ama... Haklarýndan
yararlanmak ya da yararlanmamak bireysel tercihi olur. Dilerse cem evine gider, dilemezse gitmez.
Devletin katkýsý ile iþleyen diyanet kurumlarýnda, Alevilik de yer alýr. Dilerse burada bulunur, dilemezse
bulunmaz. Dilerse okullardaki tercihli Alevilik öðretisini alýr, dilemezse almaz. Din öðretilerinde Alevilik
de sunulur. Yararlanmak seçimlik olur.

Mehmet Barlas
"Devlet"te, düalizm veya (iki baþlýlýk) olmaz, olmamalý. Devlet, bütün farklýlýklar karþýsýnda, yasalarýn
(daha doðrusu hukukun) saðladýðý eþitliði korumalýdýr. Dili, dini, ýrký, cinsiyeti ne olursa olsun, TC
vatandaþlarý, devletin karþýsýnda eþittir. Bu vatandaþlarýn ödediði vergilerle saðlanan kamu hizmeti de,
her kesime eþit ölçülerde götürülmelidir. Ýþin teorisi bu. "Toplum"a gelince, durum farklýdýr. Anayasal
düzeni ve genel toplumsal istikrarý yaralamamak þartýyla, toplumdaki kesimler ve bireyler, ister düalizmi,
isterlerse plüralizmi gerçekleþtirirler. Ama bizde durum, bu tablonun tam tersi biçimde yansýyor. "Devlet"
için düalizm, kalýcý bir düzendir. Devlet hem laiktir, hem Sünni Müslümanlara Diyanet hizmeti verir,
hem de devlet bütçesinden ayrýlan ödenekle, resmi okullarda imam yetiþt iri l ir.

Oral Çalýþlar
Bir devlet, kendi bütçesinden yalnýzca Sünni-Hanefi inancýný geliþtirmek amacýyla olaðanüstü büyüklükte
paralar harcýyor. Böyle yaparak Ýslami akýmlarý kontrol edebileceðini iddia ediyor. Birinci olarak bu tezin
öne sürdüðüyle gerçek durum tamamen tersi. Türkiye'de Diyanet örgütlenmesi asýl olarak Ýslamcý hareketi
besliyor. Zaten yalnýzca bir mezhebe ve bu mezhebin bir koluna dayanarak laiklik temelli bir iliþki
kurabilir mi? Örneðin Alevi yurttaþlardan, Þafi yurttaþlardan, Hýristiyan ve Musevi yurttaþlardan alýnan
vergilerle devlet, Sünni-Hanefi örgütlenmesine maddi ve yasal destek saðlýyor. Ondan sonra bu
örgütlenmeleri savunanlar, "Laiklik elden gidiyor" diye þikâyet etmeye baþlýyorlar. 

VI. Akademisyenlere Göre Diyanet

Araþtýrmamýz kapsamýnda, din-devlet-toplum iliþkileri konusunda sosyal ve beþeri bilimlerin deðiþik
dallarýnda çalýþmalar yapmýþ öðretim üyelerinin görüþlerine baþvurduk. Mümkün olduðunca geniþ bir
yelpazeyi temsil ettiðini düþündüðümüz geniþ bir liste çýkardýk ve her birine üç ayný soruyu elektronik
posta yoluyla ilettik. Bu sorular þunlardý:

1. 80 yýldýr hizmet veren Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn bugüne kadarki faaliyet ve hizmetlerini
nasýl deðerlendiriyorsunuz?
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2. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn statüsüne iliþkin tartýþmalarda üç farklý öneri öne çýkýyor.
Bunlar;
a. Varýlan statüsünün aynen devam etmesi,
b. Baþkanýnýn siyasi atamayla deðil seçimle göreve geldiði özerk bir kurum haline gelmesi,
c. Devletin dini hayattan çekilip Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý hizmetlerinin toplumdaki sivil dini
örgütlenmeler olarak da tanýmlanan cemaatlere býrakýlmasý.
Yukarýdaki modellerden hangisi sizce doðru modeldir? Sizin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý üzerine
yeni bir model öneriniz var mý?

3. Aleviler baþta olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn ve dinlerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda
temsil edilmesi önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?

Bu sorularýmýza cevap veren 16 bilim insaný þunlardýr:
Prof. Ali Yaþar Sarýbay, Prof. Binnaz Toprak, Prof. Elizabeth Özdalga, Prof. Fuat Keyman, Prof. Hayri
Kýrbaþoðlu, Prof. Ýhsan Daðý, Prof. Mustafa Erdoðan, Prof. Mümtaz’er Türköne, Prof. Naci Bostancý,
Prof. Niyazi Öktem, Prof. Süleyman Seyfi Öðün, Doç. Ahmet Çiðdem, Doç. Ahmet Turan Alkan, Doç.
Ayþe Saktanber, Yard. Doç. Ergun Yýldýrým, Yard. Doç. Menderes Çýnar Ayrýca Prof. Hayrettin Karaman,
Prof. Nur Vergin ve Doç. Ýsmail Kara ile söz konusu üç sorunun
da ele alýndýðý yüz yüze mülakat yaptýk.

Dini Hayatý Kontrol Ýhtiyacý

Birçok akademisyen ilk soruya yanýtlamayý Diyanet’i tanýmlamakla baþlýyor. Bunlarýn büyük çoðunluðu,
cumhuriyeti kuran irade ve kadrolarýn, dini hayatý kontrol etmek istediklerini ve bu amaçla Diyanet’in
çok temel bir kurum olarak ortaya çýkarýldýðýný söylüyor:

Hayrettin Karaman
Diyanet bir devlet kurumu olarak kurulmasý ve dini hayatýn bu kurum vasýtasýyla kontrol edilmesi,
Cumhuriyet projesi açýsýndan bakýldýðýnda, amacýna uygun; Cumhuriyete yönelik tehlikeleri engellemeye
uygun bir düzenlemedir.

Naci Bostancý
Her þeyden önce milli devletin kendisine biçtiði, gündelik yaþamý biçimlendirmeye kadar uzanan
“görevleri” dolayýsýyla dini hayatýn devlet kontrolünde olmasý gerekiyordu. Öte yandan Cumhuriyetin
idealleriyle bu coðrafyadaki baskýn Ýslami anlayýþ arasýnda gerilimli bir iliþki söz konusuydu. Toplumdaki
baskýn Ýslami kültür ile devletin laik niteliði arasýndaki derin mesafe iki türlü aþýlabilirdi: Birincisi,
devrim sonrasý Fransa’sýnda olduðu gibi dini kurumlara ve hayata karþý topyekûn bir mücadeleye giriþmek;
ikincisi ise, dini kurumlarý devletin uhdesine alarak dini hayatý kontrol etmek. Cumhuriyet idaresi, çeþitli
nedenlerle, ikincisini tercih etti ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý bu yönelimin kurumu olarak ortaya çýktý.

Binnaz Toprak
Aslýnda laik bir devlette böyle bir kurumun var olmamasý gerekir. Ancak hem Sünni Ýslam'ýn
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devletten baðýmsýz olarak örgütlenememiþ olmasýndan, hem de cumhuriyetin dini kontrol altýna
almakistemesinden dolayý bu kurum var edilmiþ.

Ýsmail Kara
Cumhuriyet yönetiminin Diyanet tercihini, yapýlanma ve statü olarak prensipte doðru buluyorum. Doðru
olan Diyanet ile devlet arasýnda kurulan hem mesafeli hem mesafesiz iliþkidir.

Ergun Yýldýrým
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, hukuksal boyutu itibariyle laik bir devlette sadece din ile ilgili kuruluþlarýn
(cami gibi) temizlik, bakým ve onarým gibi hizmetlerini karþýlamak amacýyla faaliyette bulunmaktadýr.
Ancak bu hukuksak boyuttan öte, Diyanet’in sosyolojik ve kültürel yönü daha fazla önem taþýmaktadýr.
Bu nedenle Türkiye’de Diyanet, hiçbir zaman salt düzeyde “din hizmetleri” ile sýnýrlý kalarak faaliyet
gösteren bir organ olmamýþtýr. Nitekim toplumsal alanda din ile ilgili çeþitli sorunlarýn gündeme geldiði
durumlarda Diyanet devreye girerek hukuksal sýnýrlardan öteye gitmiþtir.

Mustafa Erdoðan
Diyanet modelinin amacý dini hayatý kontrol altýnda tutmaktýr. Bu nedenle, genellikle Alevilerin hayat
tarzý bakýmýndan daha sekülerleþmiþ olduklarý düþünülürse, Diyanet’in Sünni aðýrlýklý olmasýnýn devlet
tarafýndan özellikle istenmiþ olabileceði bile düþünülebilir. Daha açýk bir anlatýmla, dini hayatýn kontrolü
demek, esas itibariyle Sünniliðin kontrol altýnda tutulmasý demek olduðundan, Aleviliðin dýþlanmýþ
olmasýnda devlet açýsýndan ciddi bir sakýnca yoktur

Osmanlý’dan Cumhuriyet’e Kopuþ ve Süreklilik

Diyanet’i tanýmlamada kullanýlan” devletin dini hayatý kontrol arayýþý” kaçýnýlmaz olarak Osmanlý
Devleti’ndeki uygulamalarla paralellikler kurulmasýný da beraberinde getiriyor. Buradaki temel tartýþma,
Cumhuriyet’in Osmanlý mirasýný ne kadar benimseyip, onun dýþýna nerelerde çýktýðý sorusu etrafýnda
þekilleniyor:

Ýhsan Daðý:
Diyanet, dinin devlet tarafýndan “denetim” altýnda tutulmasýna imkân veren bir yapýlanma, Cumhuriyet’e
Osmanlý’dan tevarüs eden bir anlayýþ. Ancak tarihsel süreç içinde bunun ne kadar “baþarýlabildiði” de
tartýþýlýr.

Niyazi Öktem
Türkiye Cumhuriyeti devletin denetimi altýnda bir kurumsallaþmayý yeðlemiþ. Bunun böyle olmasýnda
bazý tarikatlarýn Devrim karþýsýnda olumsuz tutum almalarý rol oynamýþtýr. Ancak madalyonun bir baþka
yüzü de Bizans ve onu izleyen Osmanlý geleneðidir. Bilindiði gibi Bizans’ta  Patrik-Ýmparator ikileminde,
baþta siyasal icraat olmak üzere, Ýmparator “dinen caizdir’ fetvasýný Patrik’ten almaktaydý. Siyasal erk
uhrevi boyuta baþvurmakta ama güçlü imparatorlar kendi arzu ve iradelerine uygun icazeti hal yoluna
sokmaktaydý. Benzer uygulamayý Osmanlý’da da görmekteyiz. Nitekim Ýstanbul’un fethine kadar Ýslam
aleminde “Þeyhülislamlýk” kurumu yoktu. Ýslam ülkeleri, fýkýh alanýnda uygulama birliði saðlamak
maksadýyla sadece “Baþkadýlýk” kurumuna yer vermiþlerdir. Dinen caiz olup olmadýðýný sadece halife
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Deðerlendirmekteydi ki o da zaten ayný zamanda devlet baþkanýydý. Cumhuriyet Türkiye'si de bu tür
olmasa bile benzer bir yapýyý benimsemiþtir. Uygulamanýn dinen caiz olduðu “fetvasýnýn” (örtülü veya
açýk) T. C. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’ndan  alýnmasý, istenmeyen dinsel akýmlara karþý güç oluþturulmasý
ve tüm dinsel kurumlarýn denetlenmesinde böyle bir yol izlenmesi belki de daha gerçekçiydi.

Mümtaz’er Türköne
Tarihi doðru okumak için, Diyanet'in 80 yýllýk bir kurum olmadýðýný fark etmek lazým. Devlet içinde
Sünni Ýslam’ýn kurumlaþma modeli Osmanlý’dan Cumhuriyete hiç deðiþmemiþtir. Meþihat kurumu,
Cumhuriyet’le birlikte isim deðiþtirmiþ ama devletle iliþkisi, yani organik baðý devam etmiþtir. Bu model,
Ortodoks dünyada da mevcut olan “devlet dini” modelidir. Diyanet’in din görevlisi kadrosuyla yürüttüðü
hizmetlerin, memur sayýsýnýn çok fazla önemi yok. Osmanlý zamanýnda camilerin vakýflarý bu personelin
istihdamýný saðlýyordu; bugün de doðrudan cemaatler tarafýndan istihdam edilebilirler. Önemli olan bir
fetva makamý olarak Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nun yerine getirdiði iþlevdir. Diyanet üzerinde fikir
yürütürken bu kurul üzerinde odaklanmak gerekir.

Menderes Çýnar
Cumhuriyet döneminde Diyanet’i, diðer birçok konuda olduðu gibi, Osmanlý ile süreklilik ve kopuþ arz
eden bir konumda görüyorum. Cumhuriyet, Diyanet vasýtasý ile Osmanlý’nýn dini devlete entegre etme
geleneðini devam ettirmiþtir. Ancak devletin kurumsal örgütlenmesi içinde bu kurumun pozisyonunu
bakanlýktan baþkanlýða geriletilmiþtir. Devletin/rejimin “laik” karakterini gösteren unsur aslýnda bu
geriletmedir. Yoksa devlet dine karþý tarafsýz/ilgisiz bir tutum takýnmadýðýný bizzat Diyanet vasýtasý ile
göstermiþtir. Diyanet meselesinde de esas odaklanmamýz gereken kanýmca bu tarafsýz/ilgisiz, dolayýsýyla
laik olmama durumudur.
Hayrettin Karaman
Osmanlý’da Þeyhülislamlýðýn üç önemli fonksiyonu vardý. Fetva, tanesi medreseler yani din eðitimi ve
de tarikatlar. Tabii evkaf da zaman zaman þeyhülislama baðlý olunca, ibadet yerlerinin yönetimi de buna
eklenebilir. Þimdi Cumhuriyet ne yapmýþ, bir kere tarikatlarý kapatmýþ. Tevhid-i Tedrisat’ý çýkartmýþ,
baþka kurumlarýn mektep açmalarýný, eðitime ve öðretime müdahale etmelerini engellemiþ. Geriye ne
kalmýþ: Fetva. Bu, “halkýn din yönünden aydýnlatýlmasý” diye ifade ediliyor. Bu biraz daha cumhuriyetçi
bir ifade daha önce fetva diye geçiyormuþ. Tarikatlar yok, eðitim-öðretim yok, ibadet yerlerinin yönetilmesi
ve halkýn din yönünden aydýnlatýlmasý konularý geriye kalmýþ. Cumhuriyet ne yapabilirdi? Cumhuriyet
bunu serbest býrakabilirdi. “Bu bir cemaat iþi beni ilgilendirmiyor, ben laik bir devletim, inananlar kendi
teþkilatýný kursunlar, kaynaklarýný bulsunlar” diyebilirdi. Aslýnda bunlarýn kaynaklarý da vardý.

Baþarý ve Baþarýsýzlýðýn Ölçütleri

Sosyal bilimciler arasýnda Diyanet’in 80 yýllýk faaliyet ve hizmetlerini deðerlendirmede kuþkusuz farklý
görüþler ortaya çýktý. Kimileri, laik devletin dini kontrol amacýna Diyanet aracýlýðýyla ulaþtýðýný savunurken,
kimileri de tam tersine bir sonuç doðduðunu ileri sürdü. Burada dikkat çeken, çoðunluðun, Diyanet’in
sadece tek bir doðrultuda (devlet ya da toplum çizgisi) gitmediði noktasýnda birleþmesidir. Diyanet’in
sadece Sünni, hatta sadece Hanefi bir yapý olduðu, bu nedenle toplumun tüm kesimlerine yönelmediði
ve dolayýsýyla mutlak bir baþarýdan söz edilemeyeceði de bir diðer yaygýn deðerlendirme olarak öne
çýkýyor.
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Ýsmail Kara
Diyanet’in tüm Cumhuriyet tarihi içindeki yürüyüþü devlet açýsýndan bakarsanýz baþarýlý, Müslümanlar
açýsýndan bakarsanýz baþarýsýzdýr. O bakýmdan cumhuriyeti kuran kadronun Diyanet’i sevk etmek istediði
istikamet iþlemiþtir, proje devlet açýsýndan baþarýlýdýr. Fakat geniþ manada dinle alakalý ihtiyaçlara cevap
vermesi açýsýndan Diyanet baþarýsýz bir kuruluþtur, isterseniz “düþük” diyelim bir seviyede kalmýþtýr.

Ali Yaþar Sarýbay
80 yýllýk uygulamadan çýkan sonuç, Diyanet'in devletin din üzerinden meþruiyetini pekiþtirici bir kurum
olarak iþlev gördüðüdür. Bu iþlev, münhasýran dinin özüyle ilgili gösterilmiþ olsa bile, son tahlilde politika
olarak cisimleþen devlet zihniyetine payanda olma doðrultusunda çalýþmýþtýr.

Fuat Keyman
Diyanet, hem devlet temelli laikliði koruma iþlevi, hem de Sünni bir yoruma dayalý örgütlenmeye sahip
olduðu için baþarýlý olamýyor. Sünni kesim için çok laik, Alevi kesim için çok Sünni, gayrimüslim
azýnlýklar için çok Müslüman bir yapýya sahip. O yüzden ne her dinsel kimliði kapsayýcý olma iþlevini,
ne de her dinsel kimliðe eþit mesafeli olma iþlevini yerine getiriyor.

Ahmet Çiðdem
Diyanet, Türkiye'de dinin denetim altýna alýnma iþlevini yerine getirmiþtir; buna karþýlýk, dinsel-kamusal
bir aydýnlanmaya katkýda bulunup bulunmadýðý tartýþmalý bir konudur. Gerek baþkanlýðýn, gerekse
baþkanlýða baðlý vakfýn, Kur'an mealini ücretsiz olarak halka sunmamasý mesela anlamlýdýr. Türkiye'de
ayný amaçla kurulan kurumlar (ilahiyat fakülteleri, imam-hatipler vb.) sonuçta, baþka bir biçimde
evrilmiþtir. Bunu, devletin diyanetten elini çekmeye hiç razý olmadýðý biçiminde de yorumlayabiliriz.

Ýhsan Daðý
Devletin dini denetim altýna almak için yapýlandýrdýðý Diyanet, muhafazakâr/Ýslami ideolojik duruþu ve
kadrolarýyla, öngörülenin aksine devleti etkileyen bir toplumsal gücün önemli bir unsuruna dönüþtü.
Dinle devlet arasýnda kurulan bu köprüde iki yöne de geçiþler yaþandý; bir yandan devlet din iþlerinde
elini tutarken, öte yandan din devlet iþlerine uzandý.

Mümtaz’er Türköne
Diyanet sadece Sünni inancý deðil bu inanç içinde Hanefi fýkhýný ve Maturidi itikadýný temsil etmektedir.
Diyanet, bu inanç kesimine yönelik hizmetleri hakkýyla yerine getirmektedir ki, bu kesimden itiraz
gelmemektedir. Sorun, diðer inanç mensuplarýnýn devlet katýnda ve devlet desteðinde kendilerine yer
bulamamalarýdýr.

Ahmet Turan Alkan
Diyanet'in fiiliyatta, laik olduðu ileri sürülen bir kamu nizamý içinde ehl-i sünnet inancýna uygun ibadet
yerlerinin kontrolünde ve iþletilmesinde fazlaca problem çýkarmaksýzýn hizmet verdiði görüþündeyim.
Diyanet, kendisine verilen görevi, kanunun arzuladýðý maksada uygun tarzda yerine getirdi; verilen
hizmetin kalitesini tartýþmak ise ayrý bir konudur.
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Ergun Yýldýrým
Diyanet, bazen devlet tarafýndan sýnýrlarý ve politikalarý belirlenen bir dinsel faaliyet ve yorumu temsil
ederken, bazen geleneksel Müslümanlýðýn söylemlerine baðlý bir savunu içinde olmuþtur. Adeta tarih
içinde Sünnilik üzerinde oluþan (çoðunlukla) bütünleþmenin/konsensüsün adresi olarak algýlanmýþtýr.
Ayrýca ulus devletin tekil din anlayýþýna paralel olarak Müslümanlýk da tekil bir din yorumu olarak
korunmak istenmiþtir. Yine politikleþmeye yönelen dinsel cemaatlere karþý önemli bir “resmi Müslümanlýk
söylemi” olarak iþlevselleþmiþtir. Ancak 28 Þubat sürecinde “baþörtüsü Allah’ýn emridir” fetvasýnda da
görüldüðü gibi, bu genelleme bütünüyle geçerli olmayabilmektedir.

Menderes Çýnar
Türk laiklik pratiði belli bir Sünni Müslümanlýk anlayýþýný meþru Müslümanlýk anlayýþý olarak kabul
etmekte ve bunun dýþýndaki Sünni veya Alevi Müslümanlýklarý doðrudan veya dolaylý bir biçimde gayrý-
meþrulaþtýrmaktadýr. Diyanet bu meþrulaþtýrma/gayrý-meþrulaþtýrma  açýsýndan iþlevseldir. Ancak bu,
kurumun her zaman ve tamamýyla devlete tabi olduðu anlamýna gelmeyebilir. Aksi taktirde, baþörtüsünün
dini bir zorunluluk olmadýðý yönünde bir karar 28 Þubat sürecinde kolayca çýkmýþ olmalýydý,olmadý.

Mustafa Erdoðan
Alevi toplumunun dini hizmet beklentisiyle ilgili kusurlarý istisna edilirse, Diyanet’in bugüne kadar ciddi
bir toplumsal ihtiyaca cevap verdiði söylenebilir.

Hayrettin Karaman
Diyaneti Tayyar (Altýkulaç)’dan önce ve sonra diye ikiye ayýrmak lazým. Baþlangýçta yani Atatürk
hayattayken gelip geçmiþ çok deðerli birkaç tane baþkan var. Onlarýn þartlarý farklýydý, onlarý istisna
býrakýyorum. Gelelim 1950 sonrasýna. 1950 sonrasýný da ikiye ayýrmak lazým. Tayyar Bey öncesinde
pasif, yöneticilerle uyumlu bir Diyanet vardýr; “ortalýklarda fazla gözükmeyelim, bir þeyler yapmayalým,
göze batarýz” politikasý takip ederlerdi. Siyasilerin söylediklerini emir telakki eder ve yerine getirirlerdi.
Tayyar Bey’den sonra Diyanet’in fonksiyonlarý konusunda yeni atýlýmlar önemli deðiþimler olmuþtur.
Tayyar Bey’e zamanýnda CHP’li bir milletvekili tabanca çekmiþti. Öncekilere telefon çekiliyordu iþ
bitiyordu. Tayyar Bey’e tabanca çekildi, iþ bitmedi.

Elizabeth Özdalga
Diyanet Türk dini hayatýnda önemli bir eðitsel rol oyanmýþ, istikrarý saðlamýþtýr.

Ayþe Saktanber
Diyanet'in Suni-Hanefi çizgide hareket ettiðini göz önünde bulundurarak, örneðin kýsmen Sünni kadýnlara
(kadýnlara yönelik hizmet ve faaliyetlerin kýsýtlýlýðý baðlamýmda) ve külliyen bütün Alevilere kendi hizmet
tanýmý içinde bile hizmet verdiðini söylemek kadýnlar için zor, Aleviler içinse mümkün deðil. Bu noktalarý
da göz önünde bulundurarak, meseleyi baþka bir yönüyle de ele alýrsak, Diyanet'in T.C.’nin “devletin
dini yoktur” düsturuna uygun bir yapýlanma içinde olmadýðý da açýktýr. Ancak Türkiye’de laik rejimin
çizdiði çerçevede dini faaliyetlerin (ya da Sünni Ýslam’ýn) devlet eliyle örgütlenmesinde Diyanet'in
“modernleþtirici” rolü de göz ardý edilemez. Diyanet'e iliþkin beni rahatsýz eden noktalardan biri de bu
kurumun adete devletin fetva kurumu gibi çalýþýyor olmasý. Bu, dini konularda (namaz ve imsak saatleri,
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dini günlerin saptanmasý vb. gibi) basitçe ulusal bir organizasyonu mümkün kýlmanýn ve gene bu ve
benzeri alanlarda vatandaþlarý bilgilendirmenin ötesine geçen bir durum ki laik bir devlette bunun ne
anlama geldiðinin en azýndan devlet tarafýndan yeterince sorgulanmadýðý kanýsýndayým.

Süleyman Seyfi Öðün
Diyanet’i Türk bürokrasisinin genel sorunlarýndan ayrý düþünmüyorum. Genel anlamda taþralaþma ve
patronaj iliþkilerinin etkisi hissediliyor. Liyakat yerine sadakate dayalý bir yapýlanma mevcut.
Hayri Kýrbaþoðlu
Diyanet'in hizmetleri ve faaliyetleri yeterli deðildir, zira namaz kýldýrma ve bilinenleri tekrar etme dýþýnda
ciddi bir projesi yoktur. Yegâne projesi Diyanet ve Diyanet Vakfý, yurtdýþýnda DÝTÝB ve Tokyo Vakfý
gibi kuruluþlarýn maddi imkânlarýndan nasýl yararlanýlabileceði üzerinedir. Þuralarda ve yapýlan sayýsýz
toplantýlarda sadece söylem ile yetinmekte, alýnan kararlarýn hayata geçirildiði ise görülmemektedir.
Yapýlan, sadece iþ yapýyor görünmekten ibarettir. Ayrýca Diyanet'in din konusunda ciddi bir tasavvuru
da yoktur veya var olan tasavvur resmi ideoloji uyumlu, diðer Ýslami gruplarý dýþlayan, hizipçi -özellikle
yurtdýþýnda hizipçi- yeniliklere kapalý, lafta yenilikçi fiiliyatta ise statükocu, çaðýn ihtiyaçlarýna cevap
veremeyen “çökmüþ” bir tasavvurdur.

Din-Devlet-Toplum Ýliþkilerinde Model Tartýþmasý

Ýkinci soruda tartýþmaya açtýðýmýz üç modelden ikincisi, yani Diyanet’in özerkleþmesin, görüþlerine
baþvurduðumuz sosyal bilimciler tarafýndan daha fazla benimseniyor. Kimisi bunu gerçekten savunurken,
kimisi de “kötünün iyisi” olarak bakýyor. Dini hayatýn cemaatlere býrakýlmasý önerisiniyse her þart altýnda
savunanlarýn sayýsý az, “iyi olur, ama zor olur” diyenler çok, bu arada bu önerinin dile getirilmesinden
bile rahatsýz olanlar da var.

Ýsmail Kara
Problem statü deðil, Diyanet’in baðýmlý bir hadise olmasýdýr. Baþörtüsü, Ýmam Hatip Lisesi, din eðitimi
bunlar baðýmlý hadiselerdir. Bu baðýmlýlýk noktasýný görmeden Diyanet konuþulamaz. “Türkiye’de Ýslam
ne kadar hayati bir yer tutacak?” Esas cevaplandýrýlmasý gereken soru budur. Türkiye’nin bu konulardaki
bütün problemi bu sorunun sorulmayýþýyla alakalýdýr. Bunu bir tarafa býrakýrsak Diyanet'in bugün herkesin
öne çýkardýðý cesametine paralel bütçesine, personeline -ki ben bunlara Türkiye’nin ihtiyacý olduðunu
düþünüyorum ancak paranýn kötü, daha doðrusu yetersiz kullanýldýðý kanaatindeyim- paralel bir hukuki
statüsü olmasý lazým. Bu statü nedir? Bu statüye verilen en müspet cevap özerk bir yapý gibi gözüküyor.
Peki, nedir bu özerk yapý? Türkiye’de bu sorunun cevabý da yok. Eðer daha iyi bir Diyanet arayýþýna
gidilecekse kademeli bir gidiþ olmalýdýr. Türkiye’nin yapýsý bu aceleye müsait deðildir. Mesela seçim
diyorlar, kim seçecek? Þu anda teklif edilen seçim sistemi Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nun seçim sistemiyle
ayný. DÝYK seçimle geliyor da ne oluyor? Diyanet'in laðvedilmesini savunmak ise mesnetsiz bir þeydir.
Tarihi, sosyolojik ve dini olarak mesnetsizdir. Bunu çok rahatlýkla söyleyenler ne söylediklerini bilmiyorlar.
Diyanet'in kurulmasý doðru bir tercihti. Bugün içinse Diyanet'in laðvedilmesi, cümle deðeri bile olmayan
bir þeydir.

Naci Bostancý
Türkiye’deki temel sorun, herhangi bir kuruma dayanmaksýzýn, sadece piyasa þartlarý içinde varlýðýný
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sürdürme imkânýný bulan baðýmsýz entelektüellerin –yeteri ölçüde- olmayýþýdýr. Dolayýsýyla, onlarýn
iktidarlara mesafeli eleþtirel konumlarýndan, din-devlet iliþkisinde olduðu kadar dinin ve devletin kendi
içindeki iktidar iliþkilerinin çözümlenmesinde de kamuoyunu aydýnlatmasý beklenen fikirlerinden
mahrumiyet, dramatik bir yoksunluk yaratmakta, alaný, iktidar iliþkilerince dönüþtürülmüþ akýllarýn
yorumlarýna býrakmaktadýr. Böyle bir ortamda kurumsal bir yapý olarak Diyanet’in pozisyonunun þu veya
bu oluþu, eleþtirilerin dozunu azaltacak bir yeni durum yaratma kabiliyetinde olamaz. Ancak bir el
hareketiyle baðýmsýz entelektüeller ortaya çýkmayacaðýna ve þu anda soruna iliþkin icrai bir öneri ortaya
koymak gerektiðine göre, kanaatim, “seçimle gelen baþkan, ya da sivil dini gruplara býrakýlan dini hayat”
yerine halen daha makul bir seçenek olduðu için mevcut durumu korumaktýr.

Ahmet Turan Alkan
Ýkinci þýkta zikredilen seçim ve özerklik kelimesi kulaða hoþ geliyor ama Türkiye ayný esaslara uygun
tarzda, býrakýnýz din hizmetlerini, henüz spor iþlerini teþkilatlandýrmakta bile yeterli baþarý saðlayamadý.
Seçim fikri güzel ama seçmenler kim olacak? Özerklik hoþ ama hangi otoriteye karþý özerklik? Bu tabirler
henüz çok muðlâk görünüyor bana. Üçüncü þýk, laiklik prensibine kaðýt üzerinde en uygun tercih gibi
görünüyor; özellikle AB’ye üyelik histerisinin en yoðun tarzda tartýþýldýðý bir ortamda din hizmetlerinin
tamamen sivil inisiyatife terk edilmesi, en çok sempati toplayacak seçeneði iþaretliyor olabilir. Burada
kilit kelime, “sivil” kavramýdýr. Sivillik, kamu alaný dýþýnda kalan toplum kesimlerinin kanunun bahþettiði
bir hareket serbestisi içinde kendi iþini görmesi gibi tarif edilecek olursa böyle bir tarifin Türkiye’de
sivil bir alan oluþturmakta baþarýsýz kaldýðý açýktýr. Bu fikir teoride doðru olmasýna mukabil, zamanlama
açýsýndan pek isabetli görünmüyor bana. Yeni bir çözüm alternatifim yok. Varýlan statünün küçük rötuþlarla
devamý daha doðru olur.

Elizabeth Özdalga
Diyanet muhafaza edilmelidir. Ama bu, reforme edilemez ve daha þeffaf hale getirilemez anlamýna
gelmez.

Binnaz Toprak
Yýllar içinde bakýldýðýnda, anlaþýlan halk kurumun varlýðýndan þikayetçi deðil. 1999 yýlýnda Ali Çarkoðlu
ile yürüttüðümüz TESEV araþtýrmasýnda, çok büyük bir çoðunluk Diyanet'in laðv edilmesine taraftar
olmadýðýný belirtmiþti. Sonuçta, din hizmetlerine parayý devlet veriyor. “Buyrun bundan böyle halk
olarak, bu hizmetleri istiyorsanýz parasýný da siz karþýlayýn demek herhangi bir hükümet için çok güç
gibi gözüküyor.

Mümtaz’er Türköne
Sorun Diyanet’in statüsünden deðil, Diyanet içinde temsil edilmeyen inançlardan kaynaklanýyor. Dikkatimizi
bu alana çevirip, mesela Alevilerin ihtiyacýna çözüm getirebilirsek Diyanet’i tartýþmaya gerek kalmaz.
Laiklik prensibinin vazgeçilmez bir anayasal prensip olmasýnýn sebebi, toplumsal barýþý saðlama yeteneðidir.
Öyleyse amaç toplumsal barýþý; dinler arasýnda deðil, din mensuplarý arasýnda eþitliði saðlamaktýr. Diyanet
Sünni toplumu kendi içinde, diðer kesimlerle ve devletle barýþ içinde tutuyor ise bir ihtiyaca karþýlýk
veriyor demektir. Bu açýdan Diyanet denenmiþ ve iþe yaradýðý ispatlanmýþ bir tarihsel tecrübe olarak
kendini kanýtlamýþtýr. Laikliðe aykýrý olan husus, kamu kaynaklarýnýn bütün din mensuplarý için eþit olarak
kullanýlmamasýdýr. Bunun telafisi de diðer inançlar için ayný harcamalarýn yapýlabileceði bir düzenlemedir.
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Niyazi Öktem
Varýlan statü kuþkusuz korunamaz. Sosyal yaþam dinamiktir, hukuk ise statik bir yapýdadýr. Deðiþen
sosyal olgu görünümlerine uygun, evrensel normlarý içeren yeni bir düzenleme gerekir. Hukuk düzenleri
bilimsellik temeline sosyal realitenin iyi gözlemlenmesi ve deðerlendirilmesiyle oturabilirler. Türkiye’nin
bugünkü koþullarý içerisinde yarý özerk bir statü düþünülebilir. Dini hayatýn cemaatler býrakýlmasýnaysa
henüz zaman var, ama çok deðil.

Ali Yaþar Sarýbay
Özerklik seçeneðinin hayata geçirilmesinin daha uygun olacaðý kanýsýndayým. Çünkü cemaatleþmeyi ve
cemaatçiliði özgürlük ve eþitlik açýsýndan boðucu bir yapýlanma olarak görüyorum. Buna bir de her
cemaatin dini kendi var oluþu için meþrulaþtýrma aracý olarak kullanma imkâný eklendiðinde, demokratik
barýþ ve uzlaþmanýn zora sokulma olasýlýðý belirebilir. Bütün dinsel gruplarýn temsil olanaðý bulduðu,
münhasýran dinsel meselelere özgü iþlev görmek üzere yapýlanmýþ, yönetim organlarýnýn seçimle belirlendiði
özerk bir kurum olarak Diyanet'in varlýðý daha uygundur.

Nur Vergin
Diyanet özerk olsun. Baþkanýn devlet protokolündeki yeri yukarýlara çýksýn. Baþkana çok saygýdeðer paye
verilmeli. YÖK gibi özerk olsun mesela. Baþkanýn seçimle gelmesi konusu da olabilir, ama sonunda bir
filtre olmalý, yani atama Cumhurbaþkaný tarafýndan yapýlabilir. Üniversite seçimlerinde de çeteleþmeler
oluyor, ayný durum Diyanet için de olabilir. Cumhurbaþkaný karýþmasýn, þu karýþmasýn denilirse bunun
sonu fetrettir. Diyanet laðvedildiði taktirde her mahallede, her sitede baþýna sarýk saran herhangi biri
“bu din benden sorulur” der. Kuran’daki bütünlüðü mahvedecek bir durum bu. Onbinlerce yorum ortaya
çýkacak o zaman Ýslam olgusu ortadan kalkacak, tam bir fetret olacak. Türkiye’de Ýslamiyet’i tarumar
etmek isteyen gruplar için harika bir yöntem olur. Müslümanlar için iyi olmaz. Ýkincisi Diyanet her ne
kadar kötü bir durumdaysa da, yine de ahaliyi Cuma hutbelerinde radikal Talibanýmsý görüþlere karþý
biraz dizginliyor.

Ergun Yýldýrým
Diyanet özerk bir kurum olarak geliþtirilmelidir. Ancak bu özerklik, seçim aracýlýðýyla siyasal partilerin
elinde bir politik araca da dönüþmemelidir. Bilim, ilahiyat, yeterlilik, örgütlenme ve finans açýsýndan
bir özerklik içermelidir. Bu özerklik din ile ilgili mutlak otoriteye dönüþme derebeyliðine de yol
açmamalýdýr. Dinsel konularla ilgili baðlayýcý olmayan yorumlarda bulunmalý ve belli bir grup-cemaat-
hükümet temsiliyeti taþýmamalýdýr. Toplumsal alanda sivil olarak örgütlenen dinsel cemaatler arasýnda
bir arabulucu, sorunlarý giderici ve hakem rolünü oynamalýdýr. Onlara belli bir din anlayýþý dayatmamalýdýr.
Gruplarýn/cemaatlerin/dinsel kültür ekollerinin/tasavvufi ekollerin arasýnda þiddet, hakaret vb anti-
demokratik geliþmeler olamadýkça müdahaleden kaçýnmalýdýr. Dolayýsýyla bu model, hem sivil toplumcu
dinin geliþmesine hem de dinselliliðin belli bir üst düzenlemeyle çatýþma üretmekten uzak durmayý
saðlayacaktýr. Buna “farklýlýklarý bütünlükte taþýyan Diyanet modeli” adýný verebiliriz. Hem cemaatlerin/dinsel
alt-kültürlerin özerkliðini taþýyacak hem de cemaatler/dinsel alt-kültürlerin arasýndaki gerginlik, farklýlýk
ve rekabetin çatýþmaya dönüþümünü engelleyecektir.

Ayþe Saktanber
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Sanýrým var olan koþullar altýnda özerklik þýkký en uygulanabilir olaný gibi duruyor. Devletin dini hayattan
neden “tamamen” çekilmesi gerektiðini ise anlamýyorum. Devlet pekala diyanetin “özüne” iliþkin düzeltme
ve düzenlemeler yapýldýktan sonra belirli dini hizmetlerin verilmesinde ve gene bu çerçevede belirli
faaliyetlerde  bulunabilir. Dini hayatýn cemaatlere býrakýlmasý konusunda,  avami tabiriyle biraz bir
elmalarla armutlarý toplamaya çalýþma hali görüyorum. Ama daha önemlisi bu tür hizmet ve faaliyetler
de tamamen dini cemaatlere býrakýlacaksa bu mali açýdan da öyle olmalý ki biz vatandaþlarýn vergileri
bu defa da cemaatler arasý rekabete kaynak teþkil etmesin.

Fuat Keyman
Özerklik modeli daha uygun geliyor, ama bu formül için Diyanet'in muhakkak reforme edilmesi lazým,
bu da hem farklý kimlikleri temsil düzeyinde kapsayýcý olmayý, hem de bu kimliklere eþit mesafeli olmayý
içeren bir reform olmasý lazým. Ayný zaman da bu reformun Diyanet'in farklý dinsel kimlikleri mali
anlamda desteklemesinde de kapsayýcýlýk ve eþit mesafelilik ilkelerini yaþama geçirmesi lazým.

Süleyman Seyfi Öðün
Bu seçeneklerin hemen hepsi sorunlu. Ama bunlarýn arasýnda özerklik þýkký daha makul gözüküyor.

Hayri Kýrbaþoðlu
Diyanet kadrolarý ciddi bir zihniyet deðiþikliði geçirmedikçe, resmi statüsünün þu veya bu olmasý pek
fazla bir þey deðiþtirmeyecektir. Mamafih yine de þýklardan birini seçmek gerekirse, önce cemaatlere
devir, o olmazsa özerklik tercih edilebilir.    

Mustafa Erdoðan
Benim kamu siyasetine iliþkin meselelerde temel hareket noktam özgürlüktür. Bu açýdan düþünüldüðünde,
en uygun din-devlet iliþkileri modeli, devletin dini hayattan tamamen çekilmesi ve din alanýný sivil topluma
býrakmasýdýr. Çünkü mevcut statünün olduðu gibi devam etmesi sadece Alevi toplumu açýsýndan deðil;
fakat hiçbir dine inanmayanlar, dini Diyanet gibi yorumlamayan Sünniler ve dine veya belli bir din
yorumuna inansýn-inanmasýn bu meseleye devletin karýþmasýný istemeyenler açýsýndan da kabul edilemezdir.
Bütün bu kesimler din hizmetlerini veya resmi din tanýmýna uygun din hizmetlerini finanse etmek zorunda
deðildirler. Mevcut model, çoðunlukla sanýldýðýnýn aksine, Sünniler açýsýndan da özgürlük karþýtý bir
modeldir; çünkü onlara belli bir din yorumunu dayatmaktadýr.  Mamafih, nihai olarak bu modele
geçilmesinde, belki sorunuzda formüle edilen ikinci model bir geçiþ dönemi saðlayabilir. Yani ilk aþamada
Diyanetin özerkleþtirilmesi ve karar ve uygulama birimlerinin Sünni-Alevi bütün kesimlerin tercihlerini
yansýtan bir seçimle oluþturulmasý, ikinci aþamada ise tamamen sivil modele geçilmesi uygun olabilir.

Ýhsan Daðý
Benim önerim, dini faaliyetlerin cemaatlere býrakýlmasý ancak “Diyanet Ýþleri Üst Kurulu” gibi bir yapýnýn
oluþturularak cemaatlerin yürüttüðü faaliyetlerin mali ve isteniyorsa bir tür “doktriner” denetiminin
saðlanmasýdýr (ki bu doktriner denetim, yaptýrým içermeyen bir duyuru, dikkat çekme ve uyarý biçiminde
olur dinlerin/mezheplerin ana akaid konularýnda)… Kurulun oluþum biçimi konusunda pek emin deðilim.
Bu seçim olabilir. Ama kimler tarafýndan, kimleri temsilen? Atama olmasý durumunda da büyük kargaþa
çýkmasý muhtemel…

320



Hayrettin Karaman
Kitaba uygun bir demokrasi ve demokratik cumhuriyet Türkiye’de olacaksa o zaman bugünkü haliyle,
devlete baðlý bir Diyanet olmaz. Bu iliþki deðiþmelidir. Lakin olmazsa olmaz bir þartým var benim: Bu
bir paket olmalý. Bu paket bütünüyle ele alýnýp yürürlüðe koymak þartýyla yapýlabilir. Bir geçiþ dönemi
öngörmek þartýyla, Diyanet’in mutlaka devletten ayrýlmasýný savunuyorum. Özerkliðin içini iyi doldurmak
lazým. Ben “devletten baðýmsýz” demeyi tercih ederim. Bir geçiþ dönemi olarak özerk bir yapý öngörülebilir.
Türkiye çok hýzlý bir deðiþim sürecine girdi. AB süreci yaþýyoruz. Fikriyat açýsýndan deðiþimler söz
konusu. Hakikaten tarafsýz, bilimsel ama ayný zamanda halkýn ali menfaatlerine uygunluðunu göze alarak,
bu arada Dimyat’a pirince giderken evdeki bulgurdan olmamayý göz önüne alarak bir düzenleme yapýlýr,
bunun içinde Diyanet de halledilmiþ olur.

Menderes Çýnar
Varýlan statünün aynen devam etmesi, iþin içinde tarafsýz olmasý gereken devlet olduðu için doðru deðil.
Öte yandan Türkiye’deki mevcut laik veya Ýslami/Ýslamcý cemaatçi mantýk kýrýlmadan, hak ve özgürlükler
kurumsallaþmadan ve gündelik siyasette hakim dilimiz/kýlavuzumuz “özgürleþme” “hak ve özgürlüklerin
kutsallýðý” olmadan  Diyanet’in yaptýðý hizmetlerin sivil dini örgütlenmelere býrakýlmasý da pek doðru
görünmüyor. Kurumun idari olarak özerkleþmesi ise mali özerklik anlamýna gelmediðinden, hem siyaset
sýnýfý “parayý ben veriyorum, söz hakký isterim” diyeceði için, hem de bazý Alevi gruplarýn þikayetlerine
cevap oluþturtmayacaðý için tatmin edici bir alternatif deðil.  Alevilerin mevcut Diyanet içinde temsili
Diyanet için önemli bir adýmdýr, ancak o da bu kez “devlet Aleviliði” “resmi Alevilik” yakýþtýrmalarýna
açýktýr. Ayrýca, bu diyanetin sivilleþmesi anlamýna gelmez.

Ahmet Çiðdem
Diyanet örgütlenmesi, Türkiye'de devletin baþka türlü örgütlenmesiyle, bu tür bir örgütlenmeye razý
olmasýyla ilintili olarak deðiþecektir. Diyanet’in, modern bir Ýslami “ratio”nun temsilcisi olarak baðýmsýz
bir biçimde örgütlenmesi ve öyle kalmasý bana daha anlamlý geliyor.

Alevilerin ve Diðer Ýnanç Gruplarýnýn Temsili Sorunu

“Aleviler baþta olmak üzere farklý inanç gruplarýnýn ve dinlerin Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda temsil
edilmesi önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?” sorusuna cevap veren sosyal bilimcilerin ezici bir
çoðunluðu, öncelikle Aleviliðin ihmaline muhakkak bir son verilmesinde birleþiyor. Ancak temsilin nasýl
bir model üzerinde þekilleneceði ve Alevilik dýþýnda hangi inançlarý kapsamasý gerektiði konusunda ortak
bir görüþ olduðu söylenemez.

Menderes Çýnar
“Sivil, þeffaf, ve demokratik” bir Diyanet, ancak kurumun mali ve idari özerkliðe kavuþmasý,
Aleviliði/Alevileri de entegre etmesi, ve ideolojisi çoðulculuk/demokrasi olacak bir devletin denetimine
tabii olmasýyla mümkün olacaktýr.

Ergun Yýldýrým
Diyanet, Müslümanlýðý üst düzeyde temsil eden -ortak dinsel kurumlarýn yürümesi, yürütülmesi konusunda-
 bir yapýdýr. Bu yapý içinde çeþitli alt-dinsel topluluklarýn sorunlarý konusunda uzmanlar ve temsilciler

321



yer alabilmelidir. Alevilik, Mevlevilik vb -yaygýn ve kabul meþruiyeti taþýyan- topluluklar Diyanet’te
temsil edilmelidir. Ancak bu temsiliyet dini gruplarýn bu temsiller aracýlýðýyla iktidara baðlanarak
merkezileþmesini getirmemelidir. Çünkü böylesi bir durumda dinin özerk ve sivil ruhu bütünüyle yok
olur.

Nur Vergin
Diyanet Sünnilere ne yapýyorsa Alevilere de aynýsýný yapmalý. Orada görevli olanlarýn da bizzat Alevi
olmasý lazým. “Biz de Alevileri çok severiz,  ben de Ehl-i beytim” diyen Sünniler deðil, gerçek Aleviler
yer almalý oralarda. Doðrusu ben Aleviliðin baþýna gelenin Sünniliðin baþýna gelmesini istemiyorum.
Alevilik de tek bir merkez yok. Ben yüz Aleviyle konuþuyorum, yüz farklý Alevilik anlatýyorlar.

Naci Bostancý
Aleviliðin kamusal hayata çýkýþý oldukça yenidir. Alevilik, uzun yýllar mahremiyette yaþanmýþ olmanýn
getirdiði bir dizi sorun ile karþý karþýyadýr. Bir kimlik ve kendini koruma biçimi olarak mahremiyette
yaþanan bir inancýn baðlýlarý, gizemlileþtirilmiþ mistik bir iklimin ruhani vaatlerini esas alýrlar ve son
derece sýnýrlý inanç pratiklerini aidiyet için kafi görürler. Ancak kamusal hayata çýkýldýðýnda gizem
halesini yitirir, sýnýrlý pratikler hayatýn sorularýný cevaplamaz ve dün sorulmayanlar, akla gelmeyenler
bugün güçlü sorular olarak cemaatin önüne konur, suskunluk ya da zayýf cevaplar kimlikte belirsizlikler
doðurur. Bugün Alevilik, alenileþme ile þehirli bir hayat içinde Aleviliðin ne anlama geldiðinin problemlerini
yaþamaktadýr. Bu sorunlar Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda Alevi temsiliyetinin nasýl olacaðýna iliþkin ciddi
belirsizlikler doðurmaktadýr. Ancak bu aþýlmalý ve inanç alanýyla devlet arasýnda böylesine kurumsal
bir örgütlenme Varolcuðuna göre, Aleviler de bu yapý içinde yerlerini almalýdýrlar. Ayrýca bu coðrafyada
yer alan baþka inançlarýn da birer bölüm olarak Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nda temsil edilmesi yanlýþ
olmaz.

Ahmet Turan Alkan
Katolik, Protestan, Gregoryen, Ortodoks Hristiyanlarýn Diyanet içinde temsil edilme hakkýna rýza
gösterecekleri zannetmem. “Millet sistemi”nin Tanzimat’la birlikte kaðþamasýndan bile bu kiliselerin
mensuplarýnýn pek hoþnut kalmadýklarýný biliyoruz; Musevileri, Süryanileri, Dürzîleri de ayný cümle
içinde mütalaa etmeliyiz. Alevilere gelince; Alevilerin Diyanet’te temsilinde gecikilmiþ olduðunu
söylemeliyim. Tabii ilk olarak Alevilerin kendi aralarýnda bir ittifaka vararak hangi kapsam ve esaslarda
temsil edilme arzusu izhar ettiklerini açýklamalarý beklenir.

Ayþe Saktanber
Diyanet'e iliþkin en büyük rahatsýzlýk konusu zaten farklý inanç gruplarýnýn temsil edilmemesi ve ben
de böyle bir öneriye olumlu bakýyor ve gerekli görüyorum.

Süleyman Seyfi Öðün
Farklý inanç gruplarýnýn temsili son derecede yerinde bir  tercih olabilir. Ama  nasýl kurumsallaþacaðý
ve yetki daðýlýmý, kaynaklarýn tahsisatý gibi konularda çok sýkýntýlý  bir sürece gebe olduðu söylenebilir

Ali Yaþar Sarýbay
“Farklý inanç gruplarý”ný gevþek bir þekilde tanýmlamamak koþuluyla, Diyanet içinde, temsil deðeri olan

322



(mensuplarýnýn geniþliði, örgütlülüðü, dine özgü yorum, talep ve önerilerinin eþitliðe, özgürlüðe ve insan
haklarýna uygunluðu dikkate alýnarak) her grup -baþta Aleviler olmak üzere- yer bulmalýdýr.

Mustafa Erdoðan
Din-devlet iliþkilerinde sivil modelin benimsenmesi halinde böyle bir ihtiyaç zaten ortaya çýkmayacaktýr.
Bu bakýmdan, Diyanet’teki temsilin dýþlayýcý deðil kapsayýcý olmasý ancak halihazýrda uygulanmakta olan
modelde ve ara model olarak gördüðüm özerklik durumunda söz konusu olabilir. Diyanet’in özerkleþtirilmesi
ve karar mekanizmalarýnýn demokratikleþtirilmesi esasýna dayanan bu ara modelde, elbette, Aleviler dahil
bütün inanç gruplarýnýn temsil edilmesi gerekir.

Binnaz Toprak
Diyanet’in bütçesinden sadece Alevilere deðil, Müslüman olmayanlara da pay ayrýlmalý, çünkü kurumun
parasý vergi veren her vatandaþýn cebinden çýkýyor. Eðer sadece Sünnilere hizmet verecekse ki, tüm Sünni
nüfusun da kurumun gerekliliðine inandýðýný iddia edemeyiz, o takdirde Diyanet için ayrý bir vergilendirme
sistemi bulunmalý, kiþiler ancak bu hizmetlerden yararlanmak istedikleri takdirde bu vergiyi ödemeli.
Bazý ülkelerde bildiðim kadarýyla bu böyle yapýlmakta.

Mümtaz’er Türköne
Aleviliði Diyanet'in içine alýrsanýz, bu renkli ve zengin inancý kaplýlaþtýrýp dondurmaya kalkacak olanlarý
nasýl engelleyeceksiniz? Ayrýca farklý Sünni cemaatlerin temsil talebi ile ortaya çýkmasýna ne diyeceksiniz?
Emsal isteniyorsa, Almanya ve Avusturya gibi, her dini topluluða anayasal statü vererek devletle iliþkilerin
tanzim eden ülkeler model alýnabilir.

Niyazi Öktem
Benim önerebileceðim  bir anlamda Almanya modelidir. Her din, mezhep ve yolun temsil  edildiði bir
komisyon veya meclis kurulabilir. Bu  komisyonun seçeceði üç adaydan biri “Din Ýþleri Komisyonu
Baþkaný” olarak hükümet tarafýndan belli bir süre için atanýr. Devlet bütçesinden oranlara göre din,
mezhep ve yollara ödenek verilir. Onlar kendi içlerinde sivil toplum kuruluþlarý olarak faaliyet gösterebilirler.

Hayrettin Karaman
Bugünkü statüde en saðlýklý çözüm olarak bir mezhepler dairesini öngörüyorum. Ancak farklý Alevilik
anlayýþlarý var. Zaman zaman birbirlerine düþüyorlar. Akide bakýmýndan da, Aleviliðin Ýslam ile iliþkisi
bakýmýnda da bugün tek bir Alevilik anlayýþý yok. Alevilik mezhep mi, tarikat mý? Onun için onlara
Diyanet’te bir daire falan verilirse anarþi doðar, kendilerine de zarar veririler. Ýstismar da edilebilir
ayrýca. Alevi örgütleri bir çatý altýnda da toplanabilirler, toplanmayabilirler. Ayrý ayrý örgütlenirler ve
hukukun üstünlüðüne insan hak ve özgürlüðüne dayalý özgürlüklerini kullanarak Aleviliklerini yaþarlar.
Eskiden cem evi diye bir þey yoktu. Yoktu da, olmasýn anlamýna gelmez. Ama Sünniler camide saz
çaldýrýp, içki içirmezler; imkâný yok. Aleviliði yaþamak için bir mekâna ihtiyaç varsa bunun adýný cem
evi de koyarsýn, baþka bir þeyde koyabilirsin, böyle bir ev oluþturursun bunlarý icra edersin. Ama doðrusu
bu tam olarak mescidin caminin alternatifi deðildir; camiye alternatif olmasý zorlamadýr.

Hayri Kýrbaþoðlu
Alevi-Bektaþilerin Diyanet'te temsil edilmesi meselesi, ayný Sünniler gibi, Diyanet'in imkânlarýndan pay
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alma kavgasýna döndüðü sürece, yine Alevi-Bektaþiler de köklü bir zihniyet deðiþikliði geçirmeyi göze
almadýkça, temsil edilip edilmemeleri, toplumsal yansýmalarý açýsýndan bir anlam ifade etmeyecektir.
Zaten özerklik ya da dini hayatýn cemaatlere býrakýlmasý tercih edildiðinde temsil meselesi de kendiliðinden
çözülmüþ olacaktýr. Varýlan statünün korunmasý durumunda bir kaosun ortaya çýkma ihtimali yüksektir.
Ayrýca çeþitli Ýslami grup ve tarikatlarýn da temsil talebinde bulunacaklarýný tahmin etmek zor deðildir.

Ýhsan Daðý
Diyanet içinde farklý dinlerin ve mezheplerin temsili ilk bakýþta en kýsa yoldan yapýlabilecek bir reform
olarak görülebilir. Dýþarýda kalmýþ kesimlerin din iþlerinde “temsil” talebi böylece karþýlanmýþ olur.
Ancak buna karþý duruyorum. Býrakalým dini cemaatler kendilerini organize etsin. Bu, Türkiye’de sivil
toplumun/sivil inisiyatiflerin geliþmesine de katkýda bulunacaktýr.

Ýsmail Kara
Bu tartýþma Alevilerden kaynaklanmýyor, Almanya ve Fransa ile alakalý bir þey. Türkiye doðru bir çözüm
peþine gidecekse bunun Diyanet'le deðil Tekke ve Zaviyeler Kanunu ile alakasý vardýr. Alevilik bir tarikat
olarak mütalaa edilebilir, budur zaten. Aleviliðin bir kýsmý tabii.  Ýkinci yanlýþ tartýþýlan bir nokta da
temsil meselesi. Diyanet bütün cumhuriyet tarihi boyunca bir temsil makamý olmamýþtýr. Hukuken
deðildir. Fiilen Sünni gibi gözüküyor; bu kýsmen doðrudur. Çünkü Diyanet’e yüklenilen veya yüklenilmek
istenilen esas fonksiyon Sünniliðin modern bir yoruma doðru dönüþtürülmesidir.
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4.BÖLÜM

SONUÇ VE ÖNERÝLER

Bu çalýþma için Türkiye’de dokuz, Almanya’da iki ile gittik, her kademeden din görevlileri ve namazlarýný
düzenli olarak camide kýlmaya özen gösteren dindar erkeklerle ve ibadetlerini evlerinde aksatmamaya
çalýþan dindar kadýnlarla görüþtük. Ayýca Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu, iki yardýmcýsý,
Din Ýþleri Yüksek Kurulu Baþkaný Dr. Muzaffer Þahin ve kurumun üç daire baþkanýyla derinlemesine
mülakatlar yaptýk.
Diyanet’in ne kadar büyük, yaygýn ve kök salmýþ bir kurum olduðunu gördük. Ama bu kadar büyük bir
kurumun sorunlarýnýn da devasa olduðunu gözlemledik. Türkiye’de din-devlet iliþkilerinin hâlâ tabu
özelliðini korumasý, konuyla ilgili hayati tartýþmalarýn hemen güncel politikanýn kýsýr alanýna taþýnmasý,
bu sorunlarýn çözümünü imkânsýzlaþtýrýyor, hatta bu sorunlarýn dile getirilmesini bile iyice zorlaþtýrýyor.

Kadro Açýðý Sorunu

Örneðin bugün Diyanet’in çok ciddi bir kadro açýðý var. AKP hükümetinin ilk dönemlerinde Diyanet’e
15 bin kadro tahsis edeceðini edildiðinde o kadar büyük tepki geldi ki hükümet geri adým atmak durumunda
kaldý. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Personel Dairesi verilerine göre 23 bin 542 camide Diyanet’in herhangi
bir görevlisi bulunmuyor.

Bilindiði gibi 28 Þubat (1997) sürecinde bütün camiler resmen Diyanet’e baðlandý. Yine bilindiði gibi,
Hizbullah olayýnýn ardýndan, devletin tüm camileri sýký bir þekilde kontrol altýna almasý gerektiði noktasýnda
bir tür toplumsal konsensüs de saðlanmýþtý. Bütün bunlara raðmen Diyanet’in yeni kadro alýmýna itirazlar,
bu kurumun zaten çok büyük olduðu tespitinden güç alýyor.

Gerçekten de, üst düzey bir yöneticinin tabiriyle Diyanet “obez” bir kurum, hantallýktan sýyrýlmasý, daha
aktif olabilmesi için zayýflamasý þart. Ancak devlet halkýn cami yapýmýný sýnýrlamayýp, üstelik her yapýlan
camiyi Diyanet bünyesine katýnca kurum iyice þiþiyor ve sorunlarý da katlanýyor.

Din Görevlilerinin Ýmajý

Araþtýrmamýzda din görevlilerine “cemaat sizi nasýl görüyor” diye sorduk. Cami cemaatinden de din
görevlileri hakkýndaki görüþlerini aldýk. Þu tespiti çekinmeden yapabiliriz: Camiye devam eden vatandaþlar
Amerikan filmlerindeki din adamlarýyla kendi imamlarýný kýyaslýyor. Türkiye’deki din adamlarýnýn daha
saygýn olmasýný istiyor.
Diyanet çevrelerinde iyi bir imam için “mihrabý dolduruyor” ya da “caminin deðil mahallenin imamý”
gibi benzetmeler yapýlýyor. Emin bir þekilde kendilerini böyle tanýmlayan imamlarla karþýlaþtýk. Bunlar,
kendilerinin sadece din görevlisi deðil, zaman zaman psikolog, zaman zaman arkadaþ, özetle bir önder
olduðunu ileri sürüyorlar.
Ama ciddi sayýda din görevlisi “cemaat bizi namaz kýldýrma memuru olarak görüyor” diye yakýnýyor.

4
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Bu aslýnda cemaate yönelik bir suçlama deðil, bir hayýflanma. Din görevlilerinin yeterince itibarýnýn
olmamasýnýn baþta gelen nedeni, hiç tartýþmasýz ekonomik þartlarýnýn elveriþsiz olmasý. Bugün Diyanet
mensuplarý, devlet memurlarý içinde en düþük maaþ alanlar arasýnda yer alýyor. Ayrýca özlük haklarý
konusunda da çok geri durumdalar. Mesai günleri ve saatleri belirsiz; izin yapmada bir dizi sorunla
karþýlaþýyorlar. Ýlginç bir þekilde din görevlileri yargýlanma durumunda memur olarak kabul edilmiyorlar.
Yani Memurin Muhakemat Kanunu’nun kapsamý dýþýndalar.

Din görevlilerinin ezici bir çoðunluðu iþlerinden son derece memnun olduklarýný söylediler. Fakat
istatistikler Diyanet’ten devletin diðer birimlerine kayma yolunda yoðun bir ilgi olduðunu gösteriyor.
Burada temel dürtünün daha yüksek maaþ ve daha iyi özlük haklarý olduðu kabul ediliyor. Diyanet’ten
kaçýþ bir dönem o safhaya vardý ki Necmettin Erbakan’ýn baþbakanlýðý döneminde (28 Þubat sürecinde)
çýkarýlan bir genelgeyle din görevlilerinin baþka kurumlara nakli büyük ölçüde zorlaþtýrýldý. Bu nedenle
iþ kolunda örgütlü olan sendikalarýn temel talepleri arasýnda “Diyanet personelinin kurumlar arasý
nakillerinde muvafakat verilmesi” de yer alýyor.

Elveriþsiz ekonomik þartlar iki açýdan imamlarýn imajýný doðrudan etkiliyor:
1) Kendilerini sosyal, bilimsel ve kültürel açýlardan yenileyip geliþtirmek için yeterli imkânlarý
olmuyor;
2) Ek gelir ihtiyacý onlarý cemaatlerinin “eline bakar” duruma sokabiliyor.
Ekonomik zorluklar bir yana Türkiye’de din görevlilerinin zaten bir imaj sorunu var. Ýçlerinden
biri “din ile devlet arasýnda sýk sýk gerilim çýkýyor, arada olan bize oluyor” diye durumu özetliyor.
Laikler tarafýndan “mürteci”, Ýslamcýlar tarafýndan “devletin emir kulu” görülen din adamlarý
çareyi genellikle sessiz kalmakta, hassas alanlara girmemekte buluyorlar. Bu noktada onlarý en çok
zorlayan konu baþörtüsü yasaðý. Ýlerde yeniden ele alacaðýmýz gibi, kendileri, eþleri, kýz kardeþleri
ya da kýzlarý doðrudan baþörtüsü maðduru olan din görevlileri –birkaç istisna dýþýnda- örtünmeyi
“Allah’ýn emri” olarak görüp yasaðý demokrasiye, insan haklarýna ve laikliðe aykýrý buluyorlar.
Baþörtüsü yasaðýnýn kalkacak gibi görünmemesi din görevlilerinin çaresizliðini daha da artýrýyor.

Diyanet ve Baðlý Vakýflarýn Þeffaflýðý

Çalýþanlarý ne kadar geçim sýkýntýsýndan yakýnýrsa yakýnsýn, Diyanet’in bütçesinin büyüklüðü öteden beri
eleþtiri ve tartýþma konusu olmaktadýr. Özellikle Alevilik ile ilgili tartýþmalarda sýk sýk Diyanet bütçesine
atýfta bulunulmakta ve bunun, birçok bakanlýðýn bütçesinin toplamýndan daha fazla olduðunun altý
çizilmektedir. Ancak biliyoruz ki bu bütçenin yaklaþýk yüzde 90’ý personel maaþlarýna gitmekte, geri
kalanýyla da ülke genelindeki 76 bin 445 caminin bakým ve tefriþi yapýlmaktadýr. Öte yandan Diyanet’in
harcamalarý TBMM denetimi altýndadýr.

Buna raðmen Diyanet’in þeffaf bir kurum olduðu söylenemez. Kurumun deðiþik kademedeki yetkilileri
zaman zaman, doðrudan ya da dolaylý olarak usulsüzlük ve yolsuzlukla suçlanmýþlardýr. Tartýþmalar,
genel bütçeden Diyanet’e ayrýlan payýn deðil, “ek gelirler”in kullanýmýyla ilgili çýkmaktadýr. Cuma ve
Bayram namazlarýnda toplanan paralarýn akýbetinden

Diyanet Vakfý’nýn hac gelirlerini nasýl deðerlendirdiðine iliþkin birçok soru, kurumun yeterince þeffaf
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olmamasý nedeniyle cevaplanmamýþtýr.

Raporumuzun giriþ bölümünde detaylarýyla tasvir ettiðimiz gibi Diyanet Vakfý çok büyük bir iþletme
görünümündedir. Hac gelirlerine ek olarak hayýrsever vatandaþlarýn ayni ve nakdi baðýþlarý da Diyanet
Vakfý’nýn gücüne güç katýyor. Ve bu geniþ imkânlar çok ciddi çýkar çatýþmalarýný da berberinde getiriyor.
Bilindiði gibi Mehmet Nuri Yýlmaz’ýn baþkanlýðý döneminde, Vakýf yönetiminin Diyanet’in kaynak
aktarýmý taleplerinin tümünü yerine getirmemesi üzerine iki kurum arasýnda büyük bir gerilim yaþandý.
Medyanýn Vakýf yönetimi aleyhine yayýnlarýnýn da katkýsýyla, Diyanet yönetimi vakfý da denetimi altýna
aldý.

Yine ayný dönemde Diyanet, bazý GSM operatörleriyle sözleþme imzalayarak çok sayýda camiye baz
istasyonu kurulmasýna izin verdi. Cami cemaatlerinin tepkisini de beraberinde getiren bu uygulamayla
elde edilen gelir, Diyanet’in Japonya’nýn baþkentinde yaptýrdýðý camiye kaynak temini için kurulmuþ olan
Tokyo Camii Vakfý’na aktarýldý. Ancak söz konusu vakfýn kaynaklarýnýn, Diyanet’le iliþkisi olmayan bazý
kuruluþlarýn faaliyetlerine ve Diyanet bünyesinde kurulmasý düþünülen “stratejik araþtýrma merkezi”
projesine aktarýldýðý ortaya çýktý. Diyanet üst yönetimi, kurumu yeniden yapýlandýrma üzerine kafa
yorarken, bir zamanlar olduðu gibi, en azýndan büyük camilerin vakýflar aracýlýðýyla finanse edilmesi
önerisini de ciddi bir þekilde deðerlendiriyorlar. Ama var olan vakýf deneyimleri nedeniyle, kamuoyunu
ve devletin ilgili birimlerini bu konuda ikna etmek pek de kolay olacaða benzemiyor. Çünkü Diyanet
Vakfý, ÝSAM ve Ýslam Ansiklopedisi gibi baþarýlý projelere imza atmýþ olmakla birlikte þeffaf bir kurum
deðil. Ayný þey, bir süre önce Diyanet’in bugünkü yönetiminin ismini Dini ve Sosyal Hizmet Vakfý olarak
deðiþtirdiði Tokyo Camii Vakfý içinde geçerli. Bu Vakýfla ilgili olarak þimdiki yönetimle eski yönetim
arasýnda bir dizi hukuk savaþý yaþanýyor.

Ezan, Hutbe ve Vaazlarýn Merkezileþtirilmesi

Diyanet’in ezan, hutbe ve vaazlarý merkezileþtirmesi de din adamlarýnýn imajýna olumsuz katkýda bulunuyor.
Bilindiði gibi Diyanet ezaný “gürültü kirliliði”; hutbeleri imamlarýn seviyesinin yetersizliði; vaazlarý da
yeterince vaiz bulunmadýðý için merkezileþtirdi. Ezan ve vaazlar bölgesel olarak tek bir yerden okunup
teknoloji sayesinde tüm camilere ayný anda daðýtýlýyor; hutbeler ise Diyanet’in aylýk dergisinde yayýnlanýyor,
imamlar da cemaate bunlarý okuyor.

Aslýna bakýlacak olursa din görevlilerin çoðu bu uygulamalardan memnunlar. Böylece üzerlerindeki iþ
yükü ve bu arada siyasi sorumluluk azalmýþ oluyor. Fakat hutbelerin merkezileþmesine, her caminin
farklý cemaati olduðu; her bölgede farklý sorunlar bulunduðu gerekçesiyle itirazlar da geliyor.
Merkezi vaaz, vaazda göz temasýnýn ve vücut dilinin önemli olduðu; cemaatin vaizi görmek istediði gibi
gerekçelerle eleþtirilebiliyor. Merkezi ezanaysa, az sayýdaki “dinsel” argüman dýþýnda çok fazla tepki
yok.

Öte yandan bütün bu uygulamalar, zaten kalitesi hakkýnda þüpheler bulunan din görevlilerini iyice
tembelleþtiriyor, özellikle gençlerin þevkini kýrýyor. Bazý cemaatler ve Ýslamcýlarýn hutbe ve vaazlarýn
esas olarak siyasi nedenlerle merkezileþtirildiðini ileri sürmesi sorunu daha da karmaþýklaþtýrýyor. Sonuçta
bu merkezileþtirmeler –ister profesyonel, ister siyasi gerekçelerle olsun- Diyanet’in kendi personeline
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güvenmediðinin kanýtý olarak algýlanabiliyor. Bu da din görevlilerinin imajýný daha fazla zedeliyor.

Cami Cemaatindeki Nitelik Artýþý

Araþtýrmalarýmýzda, Türkiye’de dine ilginin geçmiþe kýyasla artýp artmadýðýný da sorguladýk ve gerek
din görevlileri, gerek dindar vatandaþlardan çeliþkili yorumlar derledik. Kimileri “artýþ var” derken,
kimileri olmadýðýnda ýsrar etti; bazýlarý da her þeyin aynen devam ettiðini söyledi. Ama çoðunluk þu üç
konuda mutabýk:

1) Türk toplumu, camiye gitse de gitmese de, ibadetlerini yerine getirse de getirmese de genel
olarak dindar, din adamlarýna saygýda kusur etmiyor;
2)Camilere sadece yaþlýlar gelmiyor, özellikle son dönemlerde gençlerin sayýsýnda artýþ var;
3) Dindarlarýn ekonomik, kültürel vb. birçok açýdan seviyesi yükseldi. Buna baðlý olarak, artýk
daha fazla okuyarak, sorgulayarak iman ediyor ve ibadetlerini yapýyorlar.
Dindarlarýn eðitim ve kültür düzeylerinin yükseliþi Diyanet’in hizmetlerinin ve bunu veren
görevlilerinin kalitesinin artmasýný da zorunlu kýlýyor. Ama kurumun buna tam olarak cevap
verebildiði söylenemez. Öyle ki bazý Diyanet yöneticileri, cemaatin yer yer din görevlilerinin
ilerisinde olduðunu itiraf edebiliyorlar.

Diyanet’in Dýþa Açýlmasý

Din görevlileri de, Diyanet merkezinin, toplumun dini konulardaki beklentilerini yeterince karþýlamadýðýný
düþünüyor. Medyanýn, özellikle televizyonun yaygýnlaþýp etkisinin artmasý, buna paralel olarak özel
televizyon kanallarýnýn dinle ilgili –çoðu spekülatif- konularý tartýþmaya açmasý Türkiye’de toplumun
din bilgisi ve kültüründe altüst oluþlara yol açýyor. Diyanet’in, bu tartýþmalarýn hemen hiçbirinde aktif
olarak yer almamasý, mahalle ve köylerde Diyanet personelini zor durumda býrakýyor. Diyanet merkezinden
tartýþma konularýyla ilgili yapýlan açýklamalar veya verilen fetvalar ise ya çok geç kalýyor ya da kamuoyunun
beklentilerine tam olarak cevap veremiyor.

Bu nedenle görüþtüðümüz din görevlilerinin büyük bir kýsmý, Diyanet’in medyada daha aktif olmasýný,
yaþanan tartýþmalara müdahale etmesini; buna ek olarak kendi medyasýný yaratmasýný talep ediyor. Kimileri
de Diyanet’in aslýnda çok yoðun ve nitelikli faaliyetleri olduðunu, ama bunun reklamýný çok iyi yapamadýðýný
iddia ediyor.

Her durumda kurumun kabuðunu kýrmasý, topluma cami dýþýnda da ulaþmasý veya camilerde ibadetin
dýþýnda birtakým kültürel, bilimsel ve sosyal faaliyetler düzenlenmesi yolunda bir beklenti giderek artýyor.
Diyanet’in yeni yönetiminin bu beklentilerden haberdar olduðunu, kendilerinin de benzer bir perspektife
sahip olduðunu gözlemledik, ama yýllarca kendisine çizilmiþ alanda varlýk göstermeye alýþmýþ ve bundan
pek de þikayeti olmayan bir kurumun kabuðunu kýrmasý kolay olacaða benzemiyor.

Örneðin Türkiye’de kimilerinin çok normal karþýladýðý, aslýnda pekala bir sorun olarak kabul edilebilecek
bir durum var: Camilerin ibadet saatleri dýþýnda kapatýlmasý. Cami cemaati bundan rahatsýz ve bunun
sorumlusunun cami görevlileri olduðunu düþünüyor. Görevliler de camiyi sürekli açýk tutmanýn, zaten
yoðun olan mesailerini daha da artýracaðýný; böyle bir talebin karþýlanmasý için ek kadroya ihtiyaç olacaðýný
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söylüyorlar. Hýrsýzlýk olaylarý ve dilencilerin sayýsýnýn çokluðu camilerde bir “güvenlik sorunu”na yol
açmýþ durumda.

Olayýn bir diðer boyutu da siyasi. Özellikle Hizbullah deneyiminden sonra, camilerin ibadethane olma
dýþýnda fonksiyonlar yüklenmesi devlet katýnda pek arzulanan bir durum deðil. Camilerin birer kültür
ve/veya sosyal merkeze dönüþmesi önünde çok engel olduðu için Diyanet’e, topluma cami dýþýnda
ulaþmaktan baþka seçenek kalmýyor ki o da bir dizi iliþki, ek masraf ve olanak gerektiriyor. Tabii bir
de, din görevlilerinin bu ek sorumluluklarý yüklenebilmeleri için fazladan donanýmlý olmalarý þart.

Eðitim Seferberliði

Hem geleneksel din hizmetlerini karþýlamak, hem de çaðýn gerektirdiði yeni alanlarda yeni tür faaliyetler
yürütebilmek için Diyanet’in yeniden yapýlanmasý, ama en çok da kadrolarýnýn seviyesini yükseltmesi
olmazsa olmaz bir zorunluluk olarak kendini dayatýyor. Bu zorunluluk en yukardan en aþaðýya kadar
kurumun tüm mensuplarý tarafýndan kavranmýþ durumda. Ve yine çoðunluk, Diyanet’in en acil ihtiyacýnýn
hizmet içi eðitim olduðunda birleþiyor. Prof. Ali Bardakoðlu da, baþkanlýk görevine geldiði andan itibaren
bu konuyu hep ön planda tutuyor. Buna baðlý olarak kurum son dönemde eðitime yönelik bir dizi çalýþma
ve proje yürütüyor. Hedef Diyanet bünyesinde bir tür “açýk üniversite” oluþturmak. Anadolu Üniversitesi’ne
baðlý iki yýllýk Ýlahiyat Yüksek Okulu’nun, verdiði açýk öðrenimle Diyanet personelinin eðitim durumunun
yükseltilmesinde etkili olduðunu da hatýrlatmak gerek. Diyanet’in yeni yönetimi bu eðitim seferberliði
sayesinde, kurum içindeki “alaylý/mektepli”, “eski/yeni” gerilimini de bir ölçüde gidermeyi hedefliyor.
Nitekim görüþtüðümüz din görevlilerinin çoðu, “kendi içlerinden gelmedikleri için” mesafeli durduklarý
Prof. Bardakoðlu ve kurmaylarýnýn eðitim alanýndaki çabalarýný takdir ediyorlar. Azýnlýk da olsa bir diðer
grup ise, onlarý “Diyanet’i üniversite gibi yönetmek”, kendilerini de “öðrenci yerine koymak”la eleþtirmeyi
sürdürüyor.

Bu eðitim seferberliðinin kurum içinden belli bir direniþle karþýlaþacaðý kesin. Ama daha önemli bir
sorun var: Diyanet’e kadro yetiþtiren Ýmam Hatip Liseleri ve Ýlahiyat Fakültelerinin durumu. ÝHL’nin
þu anki halini, TESEV için hazýrladýðýmýz raporda, bir tür “can çekiþme” olarak betimlemiþtik. Ýlahiyat
fakülteleriyse, ÝHL kadar olmasa da belirgin bir kalite düþüþü yaþýyorlar. Bunun en baþta gelen nedeni,
parlak öðrencilerin katsayý nedeniyle ÝHL’ni tercih etmemesi; yine düþük katsayý nedeniyle ÝHL dýþýndaki
okullardan mezun olanlarýn ilahiyatlara yönelmemesi. Bu fakülteler bugün hâlâ, iyi-kötü belli bir kalite
tutturabiliyorlarsa bunu büyük ölçüde kýz öðrencilere borçlular. Ama kadýnlarýn Diyanet’te çok az sayýda
istihdam edildiði de bir baþka gerçek.

Erkek Egemen Zihniyet

Diyanet merkez teþkilatýnda görevli kadýnlarla yaptýðýmýz görüþmeler, 1980’li yýllarda Ýslami hareketin
yükseliþe geçmesine paralel olarak geliþen feminist –en azýndan feminizan- perspektifin kadýn din
görevlileri arasýnda da etkili olduðunu gösteriyor. Bu kiþiler, “erkek egemen zihniyet” ile yönetildiðini
ileri sürdükleri Diyanet’in kadýnlar lehine açýlýmlar yapmasýný ummuyorlar.

Kadýn sorunu, Türkiye’deki din-devlet-toplum iliþkilerinin tam da ortasýnda yer alýyor. 1980 ortasýndan
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gelip 2000’li yýllara taþýnan ve herhangi bir çözüm iþareti de bulunmayan baþörtüsü sorunu bu önermeyi
kanýtlamada tek baþýna yeterli bir örnek.

Öte yandan gerek Ýmam Hatip Liseleri, gerek Ýlahiyat Fakültelerindeki kýz öðrenci sayýsý alabildiðine
artmýþ durumda. ÝHL’ne çýkarýlan katsayý engeliyle, her iki okulda da baþarýlý öðrencilerin daha çok
kýzlar arasýndan çýktýðýný belirtmiþtik. Bunlar, çok az kadýn istihdam ettiði için Diyanet’e yönel(e)miyorlar.
Ve “kadýndan imam olmaz, niye bu okullara gidiyorsunuz?” sorusuyla daha sýk muhatap oluyorlar.
Dolayýsýyla kadýn sorunu Diyanet’te iki ayrý boyuta sahip:

1) Kurum içinde kadýnlarýn daha fazla ve etkili bir þekilde istihdamý;
2) Kadýnlara yönelik hizmetlerin yaygýnlaþtýrýlmasý ve kalitelerinin yükseltilmesi.

Bir önceki baþkan Mehmet Nuri Yýlmaz döneminde Diyanet kadýnlarla ilgili birtakým –pozitif- çýkýþlar
yaptý, ama bazý makyaj düzenlemeleri dýþýnda çözüm yolunda ciddi ve tatminkâr adýmlar atýlmadý. Prof.
Ali Bardakoðlu yönetiminde atýlan en ileri ve en son adým ise kadýnlara “müftü yardýmcýlýðý” kotasý
ayrýlmasý ve adaylarýn sýnava sokulmasý oldu. Ancak bunun beklentileri ve ihtiyaçlarý tam olarak karþýlamasý
mümkün görünmüyor. Çünkü kadýn din görevlileri en azýndan bir Diyanet Ýþleri Baþkan Yardýmcýsýnýn
kadýn olmasýný, kurum içerisinde kadýnlar için bir “masa” ya da “daire” oluþturulmasýný talep ediyorlar.
Türkiye’de dindar kadýnlarla yaptýðýmýz görüþmelerde nerdeyse hiçbirinin Diyanet’in kadýnlara yönelik
herhangi bir faaliyetinden haberdar olmadýðýný, tek bir Diyanet mensubu kadýn tanýmadýklarýný öðrendik.
Almanya’da görüþtüðümüz dindar kadýnlarsa, Diyanet’in faaliyetlerinden haberdar olmakla birlikte bunlara
fazla itibar etmediklerini söylüyorlar. Almanya’daki Diyanet yetkilileri de kendilerine en fazla talebin
kadýnlar ve çocuklar için geldiðini, ama kadýn görevli sayýsýnýn yok denecek kadar az olduðunu ediyorlar.
Bu açýk, belli bir düzeyde olmalarý durumunda, erkek din görevlilerinin eþleri ile kapatýlmaya çalýþýlýyor.

Diyanet’in kadýnlara yönelik hizmetlerinin azlýðý, buna baðlý olarak kadýn çalýþan sayýsýnýn düþüklüðü,
kadýnlarýn erkekler kadar camiye gitmiyor olmasýyla meþrulaþtýrýlmak isteniyor. Kadýnlarýn daha fazla
camiye çekilmesiyse, birtakým dini argümanlarla da desteklenerek, bir misyon olarak benimsenmiyor.
Geriye bir tek, kadýnlara cami dýþýnda, özellikle evlerinde, ulaþma seçeneði kalýyor ki bu da –hele
cemaatlerin kadýnlara yönelik köklü etkinlikleri göz önüne alýnýrsa- bir dizi ek olanak ve finansman
gerektiriyor. Bu noktada, Diyanet’in medyayý yeterince ve etkili bir þekilde kullanamadýðý eleþtirisi,
kadýnlar söz konusu olduðunda bir kez daha gündeme geliyor.

Diyanet’e Siyasi Müdahale ve Özerklik Tartýþmalarý

Kamuoyunda, Diyanet’e devletin deðiþik kurumlarýnýn, hükümetlerin ve siyasetçilerin müdahale ettiði
görüþü çok yaygýn. Bunu cami cemaatiyle yaptýðýmýz görüþmelerde bir kez daha doðrulama imkâný
bulduk. Din görevlilerin çoðu da siyasetçilerin müdahalesi olduðunu kabul ettiler, ama bunun daha çok
atama konularýnda olduðunun altýný çizdiler. Biz de çalýþmalarýmýz sýrasýnda bu tür siyasi baskýya açýk
olarak tanýk olduk. Bir ilin müftüsü, kendisiyle mülakat yaptýðýmýz sýrada üç farklý milletvekili tarafýndan
üç farklý din görevlisine yönelik talepler nedeniyle arandý.

Devletin Diyanet’e dini konularda baský yapýp yapmadýðý konusundaysa farklý deðerlendirmeler var.
Öncelikle baþkanýn atamayla gelmesi, kanunen Baþbakanlýða, fiilen bir Devlet Bakaný’na baðlý olmasý
baþlý baþýna devletin müdahalesinin kanýtý olarak görülüp gösteriliyor. Statü böyle olmakla birlikte,
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özellikle son yýllarda hükümetlerin Diyanet Ýþleri Baþkanlarýna doðrudan müdahale ettiðine dair elimizde
fazla iddia ve bulgu yok. Hatta 28 Þubat sürecinde Diyanet’in “Baþörtüsü Allah’ýn emridir” diye fetva
vermiþ olduðu gerçeði de ortada.

Diyanet’in siyasi müdahalelerden arýndýrýlmasý için öteden beri dile getirilen özerklik önerisine, din
görevlileri ve cami cemaati içinde geniþ bir bölümün sahip çýktýðý görülüyor. Burada çok önemli bir
ayrýntýnýn altýný çizmek kaçýnýlmaz: Kamuoyu ve din görevlilerinin nezdinde Diyanet Ýþleri Baþkaný,
bütün kurumla özdeþleþmiþ bir halde. Dolayýsýyla o ne kadar özgür olursa Diyanet’in de o kadar özgür
olacaðý düþünülüyor. Bu nedenle baþkanýn seçimle gelmesi fikri epey taraftar buluyor.
Ancak arzulanan bir “baðýmsýzlýk” deðil de “özerklik” olunca, bu seçim sürecine yürütme ve/veya
yasama organlarýnýn bir þekilde dahil olmasýnýn da mümkün olabileceði belirtiliyor. Bu bakýmdan, seçimler
sonucu örneðin üç aday seçilmesi ve Cumhurbaþkaný’nýn bunlardan birini atamasý ülkenin deðiþik
bölgelerindeki din görevlileri ve dindarlar tarafýndan önerildi. Kimileri, buna ek olarak Diyanet’in
baþbakanlýða deðil de cumhurbaþkanlýðýna baðlanmasýný da savundu.

Diyanet’in TRT, YÖK, RTÜK gibi bir özerkliðe kavuþmasý, baþkanýn da seçimle iþbaþýna gelmesi
önerisinin hemen ardýndan “Peki kim seçecek?” sorusu geliyor. Bu öneriye sýcak bakan din görevlilerinin
cevabý belli: Öncelikle ve aðýrlýkla Diyanet çalýþanlarý. Bu cevap sahipleri, bu sayede kurumun baþýna
akademisyenlerin deðil, onu çok iyi tanýyan, çalýþanlarýn sorunlarýný yakýndan bilen “çekirdekten” din
görevlilerinin gelecek olmasýný umuyorlar. Ancak din görevlilerin bu ýsrarý, Diyanet’te olmasý muhtemel
seçimlerin, üniversiteler, Futbol Federasyonu gibi diðer “özerk” kurumlarda her seçim öncesi yaþanan
gruplaþmalara –kimilerinin deyimiyle “çeteleþmelere”- yol açmasýnýn mukadder olduðunun ipuçlarýný
barýndýrýyor.

Diyanet’in Laðvý Tartýþmalarý ve Cemaatlere Bakýþ

Diyanet’e siyasetçilerin müdahalesinden rahatsýz olan ve bu nedenle Diyanet’in özerkleþmesini isteyenlerin
önemli bir kýsmýnýn Türkiye’de dinin devletin kontrolü altýnda olmasýna itiraz etmemeleri, hatta alkýþlamalarý
ilk baþta þaþýrtýcý gelebilir. Kimileri bu tutuma tarihten dayanak buluyor; Osmanlý, hatta daha öncesinden
beri Türklerde ayný sistemin iþlediðini ileri sürüyor. Kimileri, yine tarihe dayanmakla birlikte Mustafa
Kemal Atatürk ve arkadaþlarýnýn Diyanet ile Genelkurmay’a eþit önem verdiðini söyleyip kuruma bir
nevi dokunulmazlýk atfediyorlar.

Ama en yaygýn gerekçelendirme Ýslam dininin ve Türkiye’nin “özel þartlarý”. Raporumuzun saha çalýþma
bölümünde çok net bir þekilde görüldüðü gibi, gerek din görevlileri, gerek cami cemaati Diyanet’i
“olmazsa olmaz” bir kurum olarak görüyor, “birlik ve beraberliðimizin harcý, sigortasý, teminatý…” vs.
þeklinde yüceltiyorlar.

Dolayýsýyla “Diyanet’in laðvedilip din iþlerinin cemaatlere býrakýlmasý önerisi hakkýnda ne düþünüyorsunuz?”
sorumuza “büyük kargaþa çýkar… kaos olur… anarþi hortlar…” gibi cevaplar aldýk, bazýlarý bu yüzden
ülkede bir iç savaþýn bile çýkabileceðini öngördü.
Birçoklarý bu kadar sert çýkmalarýna gerekçe olarak Almanya’da yaþananlarý gösterdi: Camilerin
fraksiyonlara göre ayrýlmasý, kimsenin bir diðerinin camisine gitmemesi, sert ve yer yer þiddetli bir
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rekabet ortamý. Bir diðer itiraz da Ýslam dininin cemaatlere býrakýlamayacaðý önermesi üzerinde þekilleniyor.
Diyanet’in laðvý durumunda “baþýna sarýðý saran”ýn kendini otorite ilan edeceði uyarýsýnda bulunanlar,
Diyanet’in varlýðýnda bile Müslüm Gündüz, Ali Kalkancý gibi kötü örneklerin çýkabildiðini hatýrlatmaktan
geri kalmýyorlar. Ýlginç olan, deðiþik illerde görüþtüðümüz ve kendilerinin bir Ýslami cemaate baðlý
olduðunu kabul eden bazý dindar vatandaþlarýn da Diyanetsiz bir Türkiye’yi hayal bile etmek istememeleri.
Ayný þekilde Nakþibendîliðin Menzil Dergâhý’ndan üst düzey bir isim ile Nurculuðun Yeni Asya kolunun
lideri Mehmet Kutlular ile yaptýðýmýz –önceki bölümlerde yer alan- görüþmeler de gösteriyor ki ülkemizdeki
etkili Sünni cemaatlerin Diyanet ile pek problemleri yok.

Halbuki geçmiþte Süleymancýlar ve Iþýkçýlar olarak bilinen iki etkili ve yaygýn cemaat Diyanet ile çok
sert bir çatýþma içindeydi. Yýllarca süren bu gerginliðin 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle yumuþadýðý –ya
da yumuþatýldýðý- ileri sürülüyor. Örneðin araþtýrmamýz kapsamýnda Süleymancýlarýn da görüþünü almak
istedik. Cemaat yetkilileri önerimizi kabul etmediler ancak uzun süreden beri Diyanet ile aralarýnda
herhangi bir sorun olmadýðýný da þifahi olarak doðruladýlar.

Diyanet’in cemaatlerle arasý Avrupa’da da giderek iyileþiyor. Bunun üç temel nedeni olduðu söylenebilir:
1) Cemaatlerin çok ortaklý þirket iþlerine fazlasýyla bulaþýp Avrupa’daki Türk iþçiler nezdinde epey
itibar kaybetmiþ olmasý;
2) 11 Eylül 2001 terör saldýrýlarýnýn ardýndan Avrupa devletlerinin cemaat örgütlenmelerine kuþku
ve mesafeyle yaklaþýr olmalarý; buna karþýlýk o zamana kadar “resmi” olduðu gerekçesiyle uzak
durduklarý Diyanet’in Avrupa örgütlenmelerini –çoðu DÝTÝB adýný taþýyor- desteklemeye baþlamasý;
3)Türkiye’de AKP’nin iktidara gelmesi.

Din görevlilerinin özgüven eksikliði Sünni cemaatler söz konusu olduðunda yerini büyük ölçüde kendine
aþýrý güvene ve karþýsýndakileri küçümsemeye býrakýyor. Bir kýsmý cemaatlerin varlýðýndan bile habersiz
olduðunu söylerken önemli bir bölümü var olduklarýný ama önem arz etmediklerini savunuyor; çok az
bir bölüm din görevlisiyse bazý cemaatlerin hizmetlerinden övgüyle söz ediyor.

Buna karþýlýk, Diyanet’in cemaatlerle nasýl bir iliþki geliþtirmesi gerektiði sorusuna çok az sayýda “asla
böyle bir þey söz konusu olamaz” karþýlýðý aldýk. Din görevlilerinin önemli bir bölümü cemaat gerçekliðini
yadsýmanýn mümkün olmadýðýný, onlarla “samimi ama mesafeli” bir iliþkinin kurulmasý gerektiðini
düþünüyor. Ama hiçbirisi “eþit” bir iliþkiden söz etmiyor. Diyanet’in cemaatleri “eðitmesi, doðru yola
sevk etmesi, terbiye etmesi, asimile etmesi, kontrol etmesi” isteniyor. Tekke ve Zaviyeler ile Ýlgili
Kanun’un deðiþtirilmesinden yana olan küçük bir grup da, yasallýk kazanan cemaatlerin Diyanet’e
baðlanmasýný savunuyor.

Yurtdýþý Hizmetleri

Diyanet 1985 yýlýndan bu yana, baþta Almanya olmak üzere yurtdýþýndaki Türklere din hizmeti veriyor.
Bu amaçla 20 yýldýr yurtdýþýna din görevlisi gönderiliyor. Diyanet’in Avrupa’ya geç gittiði, çünkü
yurtdýþýndaki Türklerin “cemaat ve tarikat yapýlanmalarý tarafýndan çoktan parsellenmiþ” olduðunu,
bizzat Diyanet yetkilileri itiraf ediyor. Þu anda gerek dünya konjonktürü, gerekse söz konusu cemaatlerin
derin
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 prestij kaybý nedeniyle Diyanet’in Avrupa’da eli güçlenmiþ durumda.
11 Eylül 2001 terör saldýrýlarýnýn ardýndan, “medeniyetler çatýþmasý” senaryolarýnýn dile getirildiði bir
ortamda Ýslam’ý Batý’ya tanýtma noktasýnda Diyanet görevlilerine büyük görev düþüyor. Ve gördüðümüz
kadarýyla Diyanet bu yükün altýnda eziliyor.
Örneðin Almanya’da Ýslam’ý öðrenmeye yönelik büyük bir arayýþ olduðu, Alman okullarýndan çok sayýda
öðrencinin gruplar halinde camilere götürüldüðü, fakat buralardaki din görevlilerinin Ýslam’ý Almanca
olarak anlatabilecek donanýma sahip olmadýðý söyleniyor. 1985 yýlýnda, yurtdýþýndaki Türklere hizmet
verecek din adamý yetiþtirmek amacýyla, öðrenim dili Almanca olan Beykoz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi
açýlmýþtý. Ancak bu okul daha sonra Ýngilizce eðitime aðýrlýk verip Kartal Ýmam Hatip Lisesi adýný aldý
ve Türkiye’deki Ýslamcý seçkinlerin çocuklarýný yolladýðý, üniversite birincileri çýkartan bir okula dönüþtü,
yani iþlevinden uzaklaþtý.
Þimdi Diyanet din görevlilerini 6 aylýk bir yabancý dil kursunun ardýndan yurtdýþýna gönderiyor. Her
görevlinin yurtdýþýnda belli bir süreye aþamamasý nedeniyle de Diyanet’in yurtdýþýnda çok iyi düzeyde
dil bilen görevlisi pek bulunmuyor.

Aleviler ve Diðer Ýnanç Gruplarýna Bakýþ

Cemaatlere karþý bu kadar mesafeli davranan din görevlileri ve cami cemaati hiç kuþkusuz Aleviler söz
konusu olduðunda daha katý tutumlar alabiliyorlar. Türkiye ve Almanya’da yaptýðýmýz görüþmelerde sýk
sýk þu tür sözler iþittik:

1) Alevilik Hz. Ali’yi sevmekse biz de Aleviyiz;
2) Aleviler bizim kardeþimiz, aramýzda hiçbir sorun yok;
3) Hatta içlerinde namaz kýlan, hacca gidenler de var;
4) Diyanet’te Alevi personel bulunmadýðý iddiasý doðru deðil, kaldý ki Ýmam Hatip ya da Ýlahiyat
mezunu herkes kurumda çalýþmak için baþvurabilir;
5) Aleviler kendi içlerinde bin parçaya bölünmüþ durumda, hangisini muhatap alabiliriz ki?
6) Bazýlarý Aleviliðin Ýslam dýþý olduðunu bile söylüyor;
7) Cem evleri bir ibadethane deðildir, caminin alternatifi olamaz;
8) Diyanet’te temsilleri söz konusu olamaz, çünkü Diyanet tüm Müslümanlarýn üst kurumudur;
herhangi bir mezhebin güdümünde deðildir;
9) Eðer Aleviler temsil edilirse Nakþîler, Kadiriler ve baþkalarý da gelir…

Çalýþmamýz sürerken Diyanet Ýþleri Baþkaný Prof. Ali Bardakoðlu da, “Aleviler temsil edilirse Aczimendiler
de hak talep eder” diyerek kýyaslamayý varabileceði en aþýrý noktalardan birine taþýdý. Bu nedenle farklý
bölgelerden bazý din adamlarýnýn “Aleviler temsil edilirse Lazlar, Gürcüler, Çeçenler de gelir” diye
iddialarýný gerekçelendirmeleri, yani bunu dinsel deðil “etnik” bir sorunmuþ gibi algýlamalarý da bizi
hiç þaþýrtmadý. Aleviliðe hiç de sýcak bakmayan bazý din adamlarýnýn da, “Diyanet’te temsil edilsinler
de kendilerine gerçek Ýslam’ý öðretelim” sözleri de, Aleviliðe karþý ayrýmcý bakýþýn bir diðer çarpýcý
örneði olarak dikkat çekti.
Toparlayacak olursak, din görevlisi, Diyanet yöneticisi ve cami cemaatiyle, Türkiye’nin Sünni dindarlarýnýn
çoðunun Alevi kimliðini tanýma ve onlarýn taleplerine saygý gösterme konusunda halen çok geri bir
pozisyonda olduklarýný açýk ve net bir biçimde gözlemledik. Buna göre:

1) Aleviliðin Türkiye’nin gerçeði olduðu konusunda cami cemaati ve din görevlileri arasýnda bir
mutabakat var;
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2) Fakat iþ Aleviliðin ne olduðu sorusuna gelince, kendi tanýmlarýný dayatmaya, yani Alevilere
Alevilik öðretmeye çalýþmakta ýsrarlýlar. Alevi kesimin Aleviliðe nasýl baktýðýysa, aralarýnda farklý
yaklaþýmlarýn bulunmasý nedeniyle göz ardý ediliyor;
3) Bu baðlamda, Hz. Ali’yi sevmekten ibaret bir Alevilik öne çýkarýlmak isteniyor.
4) Alevilerin Diyanet’te temsili önerisi, nerdeyse Diyanet’in laðvý kadar büyük ve sert tepki topluyor.

Bununla birlikte Aleviliðe empatik ya da sempatik bakan, örneðin onlarýn da pekala Diyanet’te temsil
edilebileceklerini söyleyenlerin sayýsý, Aleviliði “sapýk ve düþmanca” bir akým olarak görenlerden hayli
fazla çýktý, ki bu da son yýllarda yapýlan tartýþmalarýn hiç de boþa gitmediðini gösteriyor.
Burada çok önemli bir parantez açýp, kadýnlarýn (ister din görevlisi, ister kendi halinde dindarlar olsun)
ve Diyarbakýr’daki din görevlileri ve cemaatin çoðunun Alevilere çok sýcak yaklaþtýðýnýn, buna karþýlýk
Aleviliðe öfke kusanlarýn çoðunlukla Ýstanbul, Ankara gibi büyükþehirlerde yaþadýðýnýn altýný bir kez
daha çizelim.
Son olarak din görevlileri ve cami cemaatine, bölgelerinde misyonerlik faaliyetleri olup olmadýðýný da
sorduk. Çok azý “haberim yok” derken, büyük bir çoðunluk “Evet, çok büyük maddi imkânlarla
çalýþýyorlar” dedi. Ama içlerinden bizzat misyonerlik faaliyetine tanýk olduðunu söyleyen hemen hemen
hiç çýkmadý.
Alevilerin dýþýnda Ýslamiyet dýþýndaki dinlerin Diyanet’te temsili hakkýnda sorduðumuz soruya nerdeyse
oybirliðiyle “hayýr” cevabý aldýk. Bunun nedeni olarak Diyanet’in Müslümanlarýn kurumu olduðu,
gayrimüslimlerin zaten kendi kurum ve kuruluþlarýna sahip olduklarý ve durumlarýndan hiç þikayetçi
olmadýklarý, bu nedenle böyle bir teklife zaten asla yanaþmayacaklarý gösterildi.
Ayný þekilde, misyonerlik konusunun abartýlmamasý gerektiðini, zaten bunun “din özgürlüðü” kapsamýna
girdiðini, Müslümanlarýn da gayrimüslimler arasýnda teblið faaliyetleri yürüttüðünü söyleyenlerin sayýsý
da biri, ikiyi geçmedi.

AB’ye Bakýþ

Tam da bu noktada bazý din görevlilerinin, Türkiye’nin AB üyeliðini, Ýslamiyet’i Avrupa’da kökleþtirmenin
bir aracý olarak desteklediklerini belirtmek kaçýnýlmaz. Kuþkusuz görüþtüðümüz kiþilerin büyük çoðunluðu
AB üyeliðinin “din, ahlak ve kültür” bakýmýndan ülkeye çok þey kaybettireceðine inanýyordu. Fakat
bunlar içinde “ama getirecekleri götüreceklerinden daha fazla” deyip AB üyeliðine onay verenler daha
kalabalýktý.
Araþtýrmamýzda din görevlisi ya da cami cemaatinden olsun, çok az kiþi AB’ye karþý olduðunu açýkça
söyledi. AB’den yana olanlar, üyeliðin ekonomiyle birlikte hak ve özgürlükler ve demokrasi bakýmýndan
Türkiye’ye çok büyük katkýlarý olacaðýný ileri sürüyorlar.
Fakat AB yanlýlarýnýn hatýrý sayýlýr bir bölümü, birliðin Türkiye’yi üyeliðe kabulde çok zorluk çýkardýðýný,
bundan sonra da çýkaracaðýný düþünüyorlar. Hatta bazýlarý, kendilerinin çok arzuladýðýný ama AB’nin
Türkiye’yi asla üye olarak almayacaðýný iddia ediyorlar.
Din görevlilerine Diyanet’in AB’ye hazýr olup olmadýðýný sorduðumuzda genel olarak olumlu ve iyimser
cevaplar aldýk. Bu görüþlerini, Diyanet’in yýllardýr Avrupa’da faaliyette olmasý, personelin çoðunun
üniversite mezunu olmasý ve kurum bünyesinde dil kurslarýnýn yoðunlaþtýrýlmasýyla gerekçelendirdiler.
Fakat daha önce de tartýþtýðýmýz gibi Diyanet daha Türkiye’deki hizmetlerini yürütmek için gerekli
donanýma ve nitelikli kadrolara sahip deðil. Dil konusu belirleyici olmakla birlikte Ýslam dýþýndaki dinleri
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 noktada olduklarýný kabul ediyorlar.
AB sürecinde, Avrupa’daki din görevlilerine büyük görev düþeceði açýk. Ancak Almanya’nýn Berlin ve
Köln kentlerinde yaptýðýmýz incelemelerde, Diyanet’in buralarda Türkiye’dekinden çok daha farklý ve
karmaþýk sorunlarla karþý karþýya olduðunu gözlemledik. Almanya’daki Diyanet görevlileri, Ýslam dinini
veya en azýndan Türk Ýslamý’ný temsil etmekten önce buradaki Türklerin sosyal, kültürel ve eðitsel
sorunlarýnýn çözümüyle uðraþmak zorunda kalýyorlar.

Çözüm Önerileri

AB sürecinde Türkiye bir dizi reforma imza attý, bundan sonra da atacaðý açýk. Reforma muhtaç alanlardan
biri de din-devlet-toplum iliþkileri. Her reformda olduðu gibi bunu da hiç kuþkusuz “AB istiyor diye
deðil, kendi toplumumuzun hayrýna olduðu için” yapmamýz gerekiyor. Saha çalýþmasýnda Türkiye’deki
din-devlet iliþkilerinin sorunsuz olduðunu söyleyen kimseye rastlamadýk.
Türkiye uzun bir süre din-devlet-toplum iliþkileri tartýþmasýný sadece gayrimüslimler ekseninde yürüttü.
Ne var ki AB’nin 2004 Ýlerleme Raporu’nda Alevilerin “Müslüman azýnlýk” olarak tanýmlanmasýyla her
þey deðiþti. Artýk Türkiye, istese de istemese de din-devlet-toplum iliþkilerini, buna baðlý olarak da
Diyanet’i masaya yatýrma durumunda. Ve bu tartýþma sadece Alevilerle sýnýrlý kalacaða da benzemiyor.
Biz bu tartýþmayý Türkiye için hayati önemde görüyoruz ve vatandaþlarýn, sivil toplum kuruluþlarýnýn,
siyasi partilerin ve devletin ilgili birimlerinin dikkatine birtakým deðerlendirme ve çözüm önerileri sunmak
istiyoruz. Bunlar hiç kuþkusuz bu çalýþmayý hazýrlayan iki kiþinin görüþleridir. Bunlarý, din-devlet-toplum
iliþkileri ve Diyanet üzerine yaptýðýmýz çalýþmalardan, Diyanet camiasýnda yaptýðýmýz görüþmelerden
ve toplumun farklý kesimlerinden derlediðimiz görüþ ve önerilerden hareketle geliþtirdik:

Genel Yaklaþýmlar

1) Seksen yýllýk bir kurum olan Diyanet’in dünkü ve bugünkü durumunun herkes için sorun
oluþturduðunu; böyle gitmesi halinde bu sorunlarýn süreceðini ve bunun da en büyük zararý laikliðe
vereceðini kabul etmeliyiz;
2) Diyanet’in mümkün olduðunca pasif ve kendi kabuðunda bir kurum olmasý tercihinden vazgeçip
alabildiðine dinamik ve etkin olmasý teþvik etmek gerekiyor;
3) 11 Eylül 2001 terör saldýrýlarýnýn ardýndan oluþan atmosferde Türkiye’deki din-devlet-toplum
iliþkileri ve dolayýsýyla Diyanet deneyimi dünyanýn daha fazla ilgisini çekiyor. Diyanet üzerine
düþünürken bu durumun getirdiði ek sorumluluklar ve muhtemel tuzaklar akýlda tutulmalý;
4) Diyanet sorunu, din-devlet-toplum iliþkilerindeki sorunlardan en merkezisi olmakla birlikte
sadece biridir. Bu baðlamda baþörtüsü, din eðitimi vb. diðer sorunlarla birlikte tartýþýlmasý yararlý
olacaktýr;
5) Diyanet sorununun toplumsal, kültürel, ekonomik, siyasal ve eðitsel boyutlarý bulunuyor. Sorunun
çözümü için mümkün olduðunca bütün boyutlar bir arada ele alýnmalý, herhangi bir boyut ya da
boyutlar aþýrý þekilde öne çýkarýlmamalý veya ihmal edilmemeli;
6) Diyanet ile ilgili atýlacak adýmlarýn sadece kurum mensuplarýný ve kurumun hizmetlerinden
doðrudan yararlananlarý deðil tüm toplumu çok yakýndan ilgilendirdiðini akýldan çýkarmamalýyýz;
7) Diyanet sorunu, mümkün olduðunca politik tartýþma ve çekiþmelerin malzemesi olmamalýdýr;
“28 Þubat sürecinin rövanþýný alma” veya “AKP hükümetini köþeye sýkýþtýrma” gibi yaklaþýmlar

335



Türkiye’nin aleyhine olacaktýr;
8) Diyanet personeline yönelik küçük düþürücü, suçlayýcý, þüphe uyandýrýcý tavýr ve davranýþlardan
uzak durulmalý;
9) Diyanet personelinin, sadece hizmetlerinden yararlanan kesimlere deðil toplumun tümüne
seslenebilecek kiþiler olmasý bir hedef olarak belirlenmeli;
10) Diyanet ile ilgili atýlacak her adýmda olabildiðince geniþ bir toplumsal uzlaþma zemin  aranmalý;
11) Türkiye yakýn gelecekte, sadece Avrupa’daki kendi vatandaþ ya da soydaþlarýnýn deðil tüm
Müslüman nüfusun bir nevi temsilcisi durumunda olma durumunda. Dolayýsýyla Diyanet’in yükü
de ister istemez artacaktýr;

Somut Öneriler

Statü

12) Yaptýðýmýz araþtýrma sonucunda Diyanet’in laðvedilip dini hayatýn cemaatlere terk edilmesi
önerisinin toplumsal anlamda bir karþýlýðýnýn olmadýðýný açýk ve net bir þekilde gördük. Bu öneri
etrafýnda toplumsal uzlaþma saðlamak mümkün olmadýðý gibi, ülkemizdeki var olan cemaat
yapýlarýnýn ve sivil toplum kuruluþlarýnýn böylesi aðýr bir yükü taþýyabilme imkâný olmadýðý da
çok net. Fakat bu reel durum saptamasý, “Laik bir ülkede Diyanet gibi bir kurumun yeri var mýdýr?”
sorusunun meþruiyetini ortadan kaldýrmýyor. Ama bugün için Türkiye’nin din-devlet-toplum
iliþkilerini düzenlemede somut, uygulabilir ve kalýcý bir baþka alternatifinin olmadýðýný kabullenmek
gerekiyor;
13) Ancak Diyanet yönetimi bu olguyu suiistimal edip statükocu geleneði sürdürmek yerine, kurumu
tepeden týrnaða yenilemesi yerinde olacaktýr;
14) Diyanet öncelikle, “soðuk bir devlet dairesi” olmaktan çýkarýlýp topluma açýlmalý, sivilleþmelidir.
Bunun ülke genelinde ve tek tek mahalli birimlerde nasýl gerçekleþtirilebileceði, vatandaþlar ve
sivil toplum kuruluþlarýnýn kuruma müdahale etme ve denetleme mekanizmalarýnýn nasýl yaratýlabileceði
üzerinde sistemli bir þekilde durmak kaçýnýlmaz;
15)  Diyanet’in geçmiþ için de sorunlu olan statüsü ve yapýsýnýn bugünün Türkiyesinin ihtiyaçlarýný
karþýlamaktan uzak olduðu açýktýr. Bu nedenle, en çok benimsenen özerklik seçeneði baþta olmak
üzere tüm olasý modelleri, toplumun tüm kesimlerinin katýlýmýyla tartýþmalý, belli bir statüde bir
an önce karar kýlmalýyýz;
16) Bu süreçte TBMM’nin, acil olarak, geçici de olsa bir Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kanunu
çýkartmasý zorunludur;
17) Diyanet’in Baþbakanlýða baðlý olmasý ve bunun da bir devlet bakaný eliyle yürütülmesi çok
tepki çekiyor. Zaten fiiliyatta baþbakanlar ve devlet bakanlarýnýn, özellikle son yýllarda kurumla
çok fazla ilgilendikleri söylenemez. Bu nedenle Diyanet’in Cumhurbaþkanlýðýna baðlanmasý önerisi
tartýþmaya açýlabilir;
18) Özerk olsun olmasýn Diyanet kurumunun baþkanýnýn seçimle iþbaþýna gelmesi de tartýþýlmayý
hak eden bir öneri olarak öne çýkýyor. Ancak bu seçimin nasýl ve kimlerin katýlýmýyla yapýlacaðý
gibi ayrýntýlar tahminlerin ötesinde ciddi bir tartýþmayý hak ediyor;
19)  Baþta iktidardakiler olmak üzere, siyasi partilerin üst düzey yönetimleri, milletvekilleri,
belediye baþkanlarý ve yerel parti yöneticilerinin Diyanet’te iþ takipçiliði ve kayýrmacýlýk yapmalarýný
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engellemek için ellerinden geleni yapmalýlar;

Hizmetlerin Kalitesi

20) Diyanet’in daha dinamik, etkili ve verimli bir kurum olabilmesi için çalýþanlarýn maaþlarý ve
özlük haklarýnda ciddi bir iyileþtirme þart;
21) Diyanet çalýþanlarýnýn sendikalaþmasý ve her türden örgütlenmesi engellenmemeli, tam aksine
teþvik edilmelidir;
22) Çalýþanlarýn, Diyanet’in yeniden yapýlanmasýnda aktif bir þekilde katýlýmýný saðlayacak
mekanizmalara ihtiyaç vardýr;
23) Merkezi ezan, hutbe ve vaazlarýn, din görevlilerini tembelleþtirmesi, cemaat nezdinde imajlarýný
zedelemesi, cemaatin somut beklentilerini karþýlamamasý riskleri mutlaka hesaba katýlmalýdýr;
24) Camilerin sadece beþ vakit namazlarýn kýlýndýðý ibadethaneler olmaktan çýkarýlmasý yönündeki
öneriler deðerlendirilebilir;
25) Diyanet faaliyetlerini sadece camilerle sýnýrlý tutmamalýdýr;
26) Diyanet’in medyayý daha yoðun, etkili ve hýzlý bir þekilde kullanmasý çaðrýlarýný mutlaka dikkate
almasý gerekiyor;
27) Çalýþanlarýn kalitesini yükseltmeye yönelik hizmet içi eðitim çalýþmalarý, aksatýlmadan, sistemli
bir þekilde yaygýnlaþtýrýlmalý;
28) Kuruma kadro saðlayan Ýmam Hatip Liseleri ve Ýlahiyat Fakülteleri yeniden yapýlandýrýlmaksýzýn
Diyanet’i deðiþtirmek mümkün olamaz. Eðer bu okullar reforme edilemeyecekse Diyanet’in ihtiyaç
duyduðu nitelikli kadrolarý yetiþtirmek için yeni arayýþlara gitmek kaçýnýlmaz olacaktýr;
29) Kuran kurslarýnýn þu andaki durumu da oldukça sorunludur. Kurslarýn yeniden yapýlandýrýlmasý
muhakkak gündeme alýnmalýdýr;
30) Diyanet’in en azýndan merkez teþkilatýnda ve Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nda, ilahiyatçý olmayan
profesyoneller de istihdam edilmeli;
31) Diyanet’in stratejilerini geliþtirmek için kurum içinde, sadece ilahiyatçýlardan oluþmayan bir
birim oluþturma önerisi deðerlendirilebilir;

Yurtdýþý Hizmetleri

32) Diyanet Avrupa’da çok büyük bir sorumluluk üstlenmiþ durumda. Devletin, bunlardan din
hizmetleriyle ilgili olmayanlarý baþka kurumlara aktarmasý zorunlu;
33) Bugünkü durumda yurtdýþýna gönderilecek din görevlilerin din konularýna hakim olmaktan
ziyade, sosyal, kültürel ve hatta sportif konularda bilgi ve beceriye sahip olmalarý gerekiyor;
34) Diyanet yurtdýþýna göndereceði kadrolarý, özellikle dil konusunda daha ciddi bir hazýrlýk
dönemine tabi tutmasý doðru olacaktýr;
35) Yurtdýþýna Türkiye’den görevli yollamak yerine Türk gençlerini bulunduklarý ülkede eðitip
istihdam etme formülü üzerinde durulabilir;
36) Almanya ile iliþkilerde Diyanet’in merkezi hükümetle varýlan anlaþmalardan sonuç almasý zor.
Zira her eyalet farklý yaklaþýmlara ve kurallara sahip. Diyanet, tek bakýþ açýsý yerine eyaletler
temelinde ayrý çözüm formülleri geliþtirebilir;
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37) Diyanet yurtdýþýnda, yetiþmiþ elemanlarý istihdam edip yönetici kadrolarýna dahil edebilmelidir.
DÝTÝB’de çalýþmak için mutlaka ilahiyatçý olmak gerekmemeli;
38) Diyanet, AB’ye uyum sürecinde aktif bir þekilde varlýk göstermelidir. Bu baðlamda Brüksel’de
en kýsa zamanda bir temsilcilik açýlmasý uygun olacaktýr;
39) Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya aðýrlýklý “misyon” faaliyetleri alabildiðine þeffaf bir þekilde
yürütülmelidir;

Kadýnlarýn Durumu

40) Diyanet’in en kýsa zamanda bir erkek kurumu olmaktan çýkmasý, çýkarýlmalýsý þarttýr;
41) Bu amaca uygun olarak Diyanet’teki kadýn çalýþan sayýsý artýrýlmalý; ÝHL ve Ýlahiyat Fakültelerinin
baþarýlý kýz öðrencileri kurumda çalýþmaya teþvik edilmelidir;
42) Kurum bünyesinde kadýnlara yönelik çalýþmalar için bir daire, en azýndan bir “masa” oluþturulmasý
yerinde olacaktýr;
43) Kadýnlara, gerek merkez teþkilatýnda, gerekse illerde üst düzey pozisyonlar sunulmalýdýr;
44) Dindar kadýnlarýn ibadetlerini camide de yapabilmeleri teþvik edilmeli, bu hususta özellikle
erkekler eðitilmelidir;
45) Kadýnlara yönelik din hizmetleri gerektiðinde ev ve iþyerlerinde de verilebilmelidir;
46) Doðrudan ya da dolaylý olarak kadýnlara karþý ayrýmcýlýk içeren fetva, hutbe ve vaazlarýn önüne
geçilmelidir;

Cemaatlerin Durumu

47) Ýslami cemaatler kanunen yasak olsalar da ülkemizin bir gerçekliðidir. Bu “kanun dýþý ama
meþru” durumu, kimi durumda cemaatleri cazip kýlmakta ve Diyanet’in çalýþmalarýný da
zorlaþtýrmaktadýr. Bu ikili duruma son verilmesi ve her türden dini cemaate yasal statü tanýnarak
bunlarýn kamu denetimi altýna alýnmasý önerisi tartýþýlabilmelidir;

Aleviler ve Diðer Ýnanç Gruplarý

48) Bugün itibariyle Türkiye’nin din-devlet-toplum iliþkileri baðlamýnda en hayati ve sahici tartýþmasý
Alevi sorunu etrafýnda yaþanýyor. Türkiye ve dolayýsýyla Diyanet, Alevi kimliðini tanýmayý ve
Alevilerin taleplerini ciddiye almayý daha fazla erteleyemez. Bu baðlamda;
a) Bundan böyle Alevilerin kendi içlerinde bölünmüþ olmasýný suiistimal etmekten vazgeçilmelidir;
b) Alevilerin bir kesiminin Diyanet’te temsile karþý çýkmasý, onlarýn hiçbir þekilde kurum içinde
var olmalarýný engellemenin bir bahanesi olarak görülemez;
c) Alevilik içinde olup Caferilik ya da Sünniliðe yakýn yorumlara sahip olan kesimler kayrýlmasý
ve “gerçek Alevilik”miþ gibi dayatýlmaya çalýþýlmasý fazladan sorun ve gerilimlere yol açmaktadýr;
d) Aleviliðin Diyanet’te temsili talebinin, diðer dini gruplarýn da ayný talebi dile getirmesine yol
açacaðý iddiasýyla bir “bölücülük”müþ gibi gösterilmeye çalýþýlmasýndan da vazgeçilmelidir;
e) Alevilik gibi tarihsel ve yaygýn bir inanç hareketinin, Aczimendilik ve benzeri, marjinal ve
sonradan olma grupçuklarla kýyaslanmasýndan uzak durulmalýdýr;
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f) Aleviliði ne olduðunu tanýmlama iþi bizzat Alevilerin kendilerine býrakýlmalýsý yerinde olacaktýr;
g) Alevilerin farklý eðilimlerinin temsilcileriyle masaya oturulmalý; onlarla ciddi ve sistemli bir
diyaloga girip talepleri öðrenilmeli ve bunlarýn nasýl hayata geçirilebileceði üzerinde birlikte
düþünülmelidir;
h) Alevilerin inanç ve yaþayýþlarýný kötüleyen söylemlerden kaçýnmak gereklidir;
i) Cem evlerine yönelik “terör yuvasý” vb. türü suçlayýcý ifadelerden uzak durulmalýdýr;

1) Ýslam’ýn baþka yorumlarýnýn da, arzu ederlerse Diyanet bünyesinde bir þekilde temsil edilmesinin
mekanizmalarý yaratýlmalýdýr;
2) Gayrimüslimlerin Diyanet’te temsil gibi bir talep ve niyetleri olmadýðý anlaþýlýyor. Ama Diyanet,
Müslüman olmayan Türk vatandaþlarýyla var olan iliþki ve diyalogunu sürekli geliþtirmelidir.
Diyanet, onlara da her türlü maddi ve manevi desteði saðlayabilmelidir;
3) Hýristiyan misyonerlerin ülkemizdeki faaliyetleri üzerine polisiye önlemler yerine derinlikli ve
kapsamlý çalýþmalar yapýlmalýdýr.

Türkiye’de din-devlet-toplum iliþkilerinin ve bunun merkezi kurumu olan Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý’nýn
birer tabu olduðunu bilerek bu çalýþmaya koyulduk. Giriþte de belirttiðimiz gibi amacýmýz “baðcý dövmek”
deðil “üzüm yemek”.
Türkiye’de yolunda giden bir þeyleri kýrýp dökmek, toplumu tahrik etmek gibi bir niyetimiz kesinlikle
yok. AB’den müzakere tarihi alýnmýþ olmasý demokratik, sivil ve þeffaf bir Diyanet’i, bugün her
zamankinden daha fazla mümkün kýlýyor. Yaptýðýmýz çalýþma ve burada dile getirdiðimiz öneriler, söz
konusu olumlu sürece katkýda bulunmaya, bu süreci daha da hýzlandýrmaya yönelik.
Diyanet, gerek AB süreci, gerekse nüfus bileþimi, eðitimdeki geliþmeler, kimlik arayýþlarý, modernleþme
gibi faktörler sonucu farklý kesimlerin dile getirdiði ve bundan sonra getirebileceði “dinde deðiþim”
arayýþ ve beklentilerine hazýrlýklý olma durumundadýr. “Dinde deðiþim” talebinin, kurumun ve yöneticilerinin
reklamý için basit bir “halkla iliþkiler” sloganýna dönüþtürülüp içinin boþaltýlmasý deneyimini Türkiye’nin
bir kez daha yaþamasý hiç iyi olmayacaktýr.
Ýster bizim dile getirdiðimiz yaklaþýmlar, ister baþkalarý olsun, Diyanet sorununu, toplumun tüm kesimleri
tarafýndan kabul edilebilir, uygulanabilir ve kalýcý bir þekilde çözmede vatandaþlara ve sivil toplum
örgütlerine büyük görevler düþüyor. Toplumun farklý kesimleri Diyanet olgusunu bir sorun olarak görür,
bu soruna somut gerçekler ýþýðýnda yaklaþýr ve en önemlisi bunun çözümü için toplumsal mutabakat arar
ve bu uðurda birtakým tavizler vermeyi kabullenirse Türkiye demokratik, sivil ve þeffaf bir Diyanet’e
kavuþabilir.
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EKLER:

Ek 1. Dünyada Din Devlet Ýliþkileri

A) Batýlý Ülkeler

Almanya

Almanya’da toplumun büyük çoðunluðunu Protestanlar ve Katolikler oluþturuyor. Her biri nüfusun yüzde
34’ünü oluþturan bu gruplarýn ardýndan yüzde 3.7 ile Müslümanlar geliyor.
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/gm.html)
Bu yüzdelerden de anlaþýldýðý üzere Protestanlar ve Katolikler toplumun her alanýnda baþa baþ bir rekabet
sürdürüyorlar. 16. ve 17. yüzyýllarda kilise, toplum ve siyaset yapýlarýnýn iç içe geçmesiyle oluþan
Almanya topraklarýndaki din devletleri, kiliselere ayrýcalýklý bir statü tanýyan Alman hukuk sisteminin
geliþmesinde etkili olmuþtu. Fransa’daki rasyonel aydýnlarýn bulunmadýðý Almanya’da 19. yüzyýlda katý
kültür politikalarýna sahip Luthercilik akýmýný egemen oldu. (Bauberot, 2003, s.46) Mezheplerin bu
þekilde birbiriyle rekabet halinde olmasý, diðer Avrupa ülkelerindeki “kültürler arasý diyalog” modeli
yerine, Almanya’da, seküler dünyaya kapalý bir “dinler arasý diyalog” oluþumunu ortaya çýkardý. (Adenauer,
2003, s.9)
Almanya’da kiliseler Nazi rejiminin ardýndan Almanya’nýn yeniden inþasýnda etkin bir rol oynadýlar ve
bu süreçte birer “ahlaki otorite” olarak devlet katýnda anayasal bir statüye eriþtiler. Bu nedenle 2. Dünya
Savaþý sonrasý, Hýristiyanlýk esasýna dayalý politik parti örgütlenmelerinin ortaya çýkmasý da þaþýrtýcý
deðildir.
Almanya’da kiliselerin statüsü öncelikle Federal düzeydeki Temel Anayasaya, ikinci olarak ise Eyalet
Anayasalarý’na dayanýyor. Temel Anayasaya göre kiliseler, hem dernek hem de kamu hukukuna iliþkin
yasalar çerçevesinde faaliyet gösterebiliyorlar. (Bauberot, s.50; F. Mesner, 1991) Federal Anayasanýn
4. Maddesi, “devlet kilisesi” kavramýný reddeder. Ayný zamanda devletle kilisenin ayrýlýðý ile din ve
vicdan hürriyeti prensibi bu anayasanýn esaslarýndandýr.
Eyalet anayasalarýnda ise, bölgelerin dini çoðunluðuna göre devlet ve kilise iliþkileri deðiþiklik gösterir.
Eyaletler kendi anayasalarýna uygun biçimde bölgelerindeki kiliselerle anlaþma yapabilirler.
Bu ülkedeki kiliseler, vergi toplamalarý, din eðitimi yapmalarý ve siyasi etkiye sahip olmalarý bakýmýndan
sosyo-ekonomik açýdan sivil derneklerden çok farklýdýrlar. Kiliselerin devlet yardýmýyla vergi koyma
haklarý bulunmaktadýr ve bu kilise vergisi, bu kurumlarýn baþlýca gelir kaynaðýný oluþturuyor. Kiliseler
ayrýca üyelerinden aidat toplar, baðýþ kabul eder ve nihayet binalarýnýn bakým ve onarýmý, büyük
toplantýlarýn düzenlenmesi ve bazý sosyal içerikli iþler için devletten yardým görür.
Federal kanunun 136. Maddesine göre, iki kiliseye de (Protestan ve Katolik) “kamu hukuk sendikalarý”
statüsü tanýnmýþtýr. Bu kiliseler, eðitim ve giriþim bakýmýndan çalýþma yasasýnýn sunduðu imkânlardan
yararlanýyorlar, böylece kiliselere iþveren sektörü gözüyle bakýlýyor. 137. Madde ise kiliselere belli
yasalarla sýnýrlý bir “özerklik” vererek kendi iþlerini baðýmsýz bir þekilde yürütmelerini saðlýyor. Böylece
kiliseler bir taraftan kamu sendikasý haklarýyla donatýlýrken diðer taraftan özerk hareket ederek “teorik
olarak Hýristiyan topluluða hizmet ideali olan dini bir firma” olarak görünüyor. (Bauberot, 2003, s.53)
Bunlarýn yanýnda, Protestan ve Katolik kiliseler, bazen temsilci düzeyinde, bazen de lobi olarak hareket
ederek ülkenin federal politikasýnýn biçimlenmesinde de etkili olurlar. Bu iliþki kiliselerin medyada yayýn
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hakkýnýn olmasýnda, Alman ordusunda din hizmetleri yapýlmasýnda ve okullardaki din eðitimi uygulamasýnda
etkilidir.
Federal Anayasanýn 7. Maddesine göre, “Laik okullarýn dýþýndaki kamu okullarýnda din eðitimi normal
bir eðitim alanýdýr. Devletin gözetim hakkýna zarar vermeksizin, din eðitimi farklý dinlerin prensiplerine
uygun bir þekilde verilebilir. Hiçbir öðretmen, kiþinin arzusunun dýþýnda bir dini öðrenmeye mecbur
býrakýlamaz”. Bu maddeyle Almanya’da okula giden Müslüman öðrencilere de kamu okullarýnda din
derslerinden muaf olma hakký verildiði gibi, bazý özel okullarda kendi dinlerinde eðitim alma haklarý
da tanýnmýþtýr. Bunun için bazý eyalet anayasalarýnda, kendi din eðitimini isteyen gençler, aldýklarý bir
dersi kendi dinlerinin öðretildiði bir din dersiyle deðiþtirebilirler.
Din eðitimi kamu okullarýnda devlet diplomalý laikler ve kilise vesikasý olanlar tarafýndan verilirken,
teolojik eðitim ise esas olarak Ýlahiyat Fakülteleri’nde yapýlýr. Din eðitiminin kapsam ve amaçlarýnýn,
eyaletlerin bakanlýklarý tarafýndan onaylanmalarý gerekse de, bunlar temelde din otoritelerince belirlenir.
(ibid, s.54)
Müslüman nüfusun durumuna gelince, Almanya’da dinlere göre deðil de milliyetlere göre sayým yapýldýðý
için, Müslümanlarýn sayýsýný kesin rakamlarla belirlemek zor. Ancak 1986 yýlý itibariyle en kalabalýk
Müslüman topluluðun 1 milyon 434 bin kiþiyle Türkiyeliler olduðu, buna ek olarak baþka ülkelerden
gelen ve büyük çoðunluðu Sünni olan 282 bin Müslüman daha bulunduðu biliniyordu. (ibid, s.50)
Bugün ise bu ülkedeki Müslüman sayýsýnýn, büyük çoðunluðu Türkiye’den olmak üzere, 41 ülkeden gelen
göçmenlerle 3.2 milyona ulaþtýðý söyleniyor. (http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/493.0.html.)
Bu sayýnýn büyüklüðüne raðmen yüksek katýlýmlý, örgütlü bir Müslüman derneði mevcut deðil. 1986’da
Batý Berlin’de kurulan Ýslam Konseyi ve 1994’te kurulan Merkezi Konsey olmak üzere iki þemsiye örgüt
þu an faaliyet gösteriyor. Bunlardan ilki (Ýslam Konseyi) çoðunluðu Milli Görüþçülerin denetiminde olan
30’dan fazla örgütün bir araya gelmesiyle oluþturuldu. 19 üyeli Merkezi Konsey ise 200 kadar camide
güçlükle kabul edilmesine raðmen farklý milletlerin temsilcilerinden oluþmasý bakýmýndan önem arz
ediyor.
Bugün Almanya’da Hýristiyan ve Müslüman topluluklarý uzlaþtýrma çabalarý da göze çarpýyor. Örneðin
2003’te bu amaçla kurulan Hýristiyan-Ýslam Diyalogu Ýttifaký Koordinasyon Konseyi gibi örgütlenmeler,
federal hükümetin de desteðini alarak çalýþýyorlar. (http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/493.0.html.)
Benzer þekilde, Ýslami örgütlenmeler de bu diyaloga yanýt vererek marjinalize olmaktan kaçýnýyor ve
gerek Federal Cumhuriyetle gerekse ülkedeki Protestan ve Katolik cemaatle ýlýmlý bir politika doðrultusunda
iliþki kurmaya dikkat ediyorlar. Bu anlamda verilebilecek bir örnek, bu iki örgütün (Ýslam Konseyi ve
Merkezi Konsey) 7 Nisan 2004’te yaptýklarý bir açýklamayla terörün her türlüsünü Ýslam’a aykýrý olarak
deðerlendirmeleri ve terör eylemlerinin Ýslami olamayacaðýný belirtmeleridir.
(http://religion.info/english/articles/article_17.shtml)

Fransa

Laiklik vurgusunun en güçlü olduðu Avrupa ülkesi olan Fransa’da laiklik Cumhuriyetin birliði, dini ve
felsefi geleneðin çoðulculuðuna saygý, vicdan özgürlüðü prensipleriyle tanýmlanmaktadýr. Almanya’daki
din-devlet iliþkisinin geliþtiði sistemden farklý olarak, Fransa’da, 1517’deki Reform hareketleri deðil,
1789 devrimi bu iliþkiyi þekillendirdi. Burada Protestan-Katolik rekabeti yerine, “kiliseye baðlý olanlar”
ve “baðlý olmayanlar” (laikler) gruplaþmasý görülür. Bu ayrýmla beraber Fransa’da yüzde 83-88 arasý
Katolik bulunuyor. Geri kalanýn yüzde 2’si Protestan, yüzde 1’i Yahudi, yüzde 5-10’u Müslüman ve
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yüzde 4’ü baðýmsýzlardan oluþuyor. (http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/fr.html)

Fransa’daki ilk laiklik hareketlerine baktýðýmýzda, 1789’da Kilisenin mal varlýðýna devlet tarafýndan el
konulduðunu görüyoruz. Bu, sekülerleþme olarak tabir edilebilecek bir dönemdir. Laikleþme süreci ise,
ancak bir yüzyýl sonra, 1886’da eðitimin laikleþtirilmesiyle ve 1905’te dine özerklik tanýnmasýyla
gerçekleþtirilir. Ancak tarih boyunca Almanya-Fransa arasýndaki mücadelelerden etkilenmiþ bazý sýnýr
eyaletlerinde, Fransa’nýn geçirdiði laikleþme sürecinin yaþandýðý söylenemez.*
Fransýz Anayasasý’nýn birinci maddesi, vicdan hürriyetini saðlýyor ve dinlerin serbestçe yaþamasýný garanti
ediyor. Buna göre, her ne kadar Cumhuriyet, hiç bir dini ve dini topluluðu “tanýmýyorsa” da, dinler sivil
toplumun bir parçasý olarak kabul ediliyorlar. Bu þekilde devlet, dini cemaatlerle bazý noktalarda irtibat
kuruyor. Kanun ve kiliselerin iç yönetmelikleri ancak pozitif hukukla çatýþmadýðý ölçüde kabul ediliyor.
Bugünkü Fransýz laikliðinin anayasada tanýnan þartlarý þu þekilde ortaya konabilir:

1) Fransýz devleti, kiliseleri “kabul etmeksizin” tanýmaktadýr. Onlarýn deðerleri üzerine bir yargýda
bulunmayarak sivil toplumda varlýklarýný kabul eder. Kiliseleri, topluma sembolik anlamda fayda
saðlayan kurumlar olarak görür.
2) Agnostisizm (bilinemezcilik)in hukuki eþitliði tanýnmýþtýr. Böylece, devlet, her ferde baðlý olduðu
toplumun dinine inanmama imkânýný verir ve bunu garanti altýna alýr.
3) Devletin farklý dinlere dolaylý olarak yaptýðý yardýmlar iki türlüdür: birincisi, dini derneklere
vergi indirimi þeklinde olur; diðeri dini, felsefi ve diðer derneklere sosyal aktivitelerinden dolayý
ayrýlan yardýmla saðlanýr.
4) Dini bir mezhebe kamu eðitiminde yer verilmez.
5) Din ve vicdan hürriyeti tam olarak tanýnmýþtýr. Dini makam veya gruplar, topluma açýk tartýþmalara
serbestçe katýlabilir, danýþma komitelerinde yer alabilirler ancak, bunlar yüce bir güç adýna, bir
statüyü öne sürerek tavýr koyamaz, toplumun tümü için ahlak savcýlýðýna soyunamazlar.
Yukarýdaki 1., 3., 4., ve kýsmen 5. maddeler istisnai bir statüden faydalanan Alsace-Moselle’in
3 vilayetinde uygulanmamýþtýr. (ibid., s.100,105-106)

Fransa’da devlet, dini pratiklere saygý gösterdiði halde dinleri resmen kabul etmez. Bu yüzden dini
cemaatler, varlýklarýný sürdürebilmek için “dernekler” þeklinde örgütlenmek durumunda. Bu dernekler
ikiye ayrýlýyor:
Associations culturelles (kültür dernekleri): Sadece “eski” ve uluslararasý düzeyde yaygýn olan dinler
için açýlabilen bu dernekler, yalnýz dini amaçlý kurulabilirler ve vergi imtiyazlarýna sahiptirler.
Associations (dernekler): Dini faaliyetlere ilave olarak kültür ve eðitim gibi faaliyet alanlarýna da
sahiptirler. Vergi imtiyazlarý yoktur, bunun için bu derneklere yapýlan baðýþlarýn vergiden düþülmesi söz
konusu olamaz.
Bugün Fransa’da 1901 Dernekler Kanunu’na göre 200’ün üstünde Ýslami dernek bulunuyor. (Adenauer
Vakfý, 2003, s.11) Tüm bunlarla beraber, dernek olarak örgütlenmeleri, kiliseleri, “özel kulüp” yapmaz,
aksine, anayasanýn 25. Maddesine göre dinlerin ayinleri kamusaldýr. Fakat dini tören gibi gösterilere,
kamu hukukuna uygun olmasý koþuluyla müsaade edilir. Bu noktadan bakýldýðýnda, devletten tamamen
baðýmsýz olmamak kaydýyla Fransa’da derneklerin kýsmen özgür olduðu söylenebilir.
Alsace-Moselle, ilk ve orta öðretim dýþýnda bugünkü Fransýz Cumhuriyeti’nin dini aktivitelere ve dinlere
yaptýðý yardýmlar ise þu þekilde sýralanabilir:

• 1905’te kamu mülkiyeti olmasý þartýyla devredilerek, dinlerin yasal mülkiyeti haline gelen dini
binalarýn bakýmýný devlet üstlenir. Dini gruplar yeni dini binalar inþa edebilirler.

* Öyle ki, oldukça tartýþmalý bir bölge olan Alman Bölgesi Alsace-Moselle’de laik hukuki düzenlemeler
uygulanmadýðý gibi, imtiyazlý Elsass-Lothringen eyaletinde de hâlâ Napolyon
konkordatosunun kurallarý geçerlidir; böylece, din derslerini devlet organize eder ve d i n
adamlarýnýn ücretlerini de yine devlet öder. Bu ayrýcalýklardan yararlanan Strasburg Ýlahiyat Fakültesi
de devlet üniversitesi içinde yer alýr. 350



• Papaz ve din adamlarý sosyal sigortadan faydalanýr; bunda eksiklik varsa milli kollektivite, yani
toplum onlara yardým eder.
• Lise, hapishane ve ordu gibi kapalý kurumlarda bazý din adamlarý yaptýklarý iþlerden ücret alýrlar.
• Dini derneklerin yararýna iradi vergi indirimine izin verilir.
• Kamu yararýný ilgilendiren durumlarda, yardýmlar özel yüksek eðitime verilebilir. (ibid., 101)

Son yýllarda Fransa’daki tartýþmalar en çok eðitim üzerine yapýlýyor. Önemli baþlýklarsa þunlar:
1) Devletin eðitim kurumlarýnýn dýþýnda dini bir eðitimi mümkün kýlacak bir tatil günü konusunda
bir türlü uzlaþma saðlanamýyor. Farklý günlerde tatil denemeleri yapýlsa da bu tartýþma sürüyor.
2) Eðitim programýnýn yapýsý için de benzer bir tartýþma yürütülüyor. Bir grup, felsefe, tarih ve
edebiyat derslerinde dini olaylarýn anlatýlmasýný savunurken, diðer bir grup, müfredata dini bilimler
veya dinler tarihi adý altýnda özel bir disiplin konulmasý taraftarý.
3)Anayasaya göre “eðitim bütün dinlerden baðýmsýz” olmalýdýr, fakat Katolik bayramlarda okullar
tatilken, azýnlýklarýn dini bayramlarýnda devam etmesi bu anlayýþta bir çeliþki ortaya koyuyor. (ibid.,
s.102-103)

Bugünkü durumda ise, Fransýz hükümetinin okullarda türbaný yasaklanmasýyla beraber eðitimde hâlihazýrda
yaþanan bu tartýþmalara Ýslami örgütlenmelerin tepkileri de eklendi. Fransýz hükümetinin resmen tanýdýðý,
ülkedeki 5 milyon Müslüman adýna konuþma yetkisine sahip bir kurum olarak 2003 Nisan ayýnda ilk
liderlerini seçen Fransýz Müslüman Konseyi’nin (Conseil français du culte musulman) birinci gündem
maddesinin eðitimde Müslümanlarýn haklarý ve türban olmasý bu anlamda þaþýrtýcý deðildir.* 

Fransa’daki Müslüman derneklerine ve camilere aktif olarak katýlan Müslümanlarý temsil eden ve bir
þemsiye organizasyon þeklinde örgütlenen bu yapýda, farklý dernek ve camilerden seçilen ve atanan
temsilcilerin 41 sandalyesi bulunuyor. Müslüman ibadet yerlerinin yüzde 75’inden fazlasýnýn verdiði
oylarla seçilen delegelerden Fransa Müslümanlarýnýn Ulusal Federasyonu (FNMF) 16, Fransa Ýslami
Örgütler Birliði (UOIF)14, Paris Camisi (GMP) ise 6 koltuða sahip. Konseyi hayata geçiren dönemin
Ýçiþleri Bakaný Nicolas Sarkozy, bu giriþimin ana hedefi olarak “iç güvenlik ve yerel özgürlükler”i
göstermiþti. (http://religioscope.info/article_143.shtml)
Ýþlevsel olarak ise, Protestan ve Yahudilerin sahip olduklarý benzer kurumlarýn ülkede 100 yýldýr varlýk
sürdürdüðü biliniyorsa da, ülkenin Katoliklerden sonra gelen ikinci büyük dini seçmen kitlesini oluþturan
Müslümanlarýn konseyde yapacaðý tartýþmalar daha çok Ýslami pratiklere yönelik forumlar niteliðinde
olacak. Avrupa’da meþru olarak faaliyet gösteren diðer Ýslami gruplarýnkine uygun þekilde ýlýmlý politikalar
gütmesi öngörülen bu örgütlenmenin en büyük çatýþma noktasý, daha önce de vurgulandýðý gibi Fransýz
okullarýnda yasaklanan türban takma yasaðý. Konseyin listesinde yer alan ikinci önemli konu yeni camiler
yaptýrmak olarak belirlenmiþ. Bugün Fransa da 40 bin Katolik kilisesinin yanýnda cami denebilecek 5
yapý bulunuyor. (http://www.businessweek.com/bwdaily/dnflash/mar2003/nf20030327_1660_db066.htm.)

 Alsace Moselle

Almanya ve Fransa arasýnda son derece tartýþmalý bir tarihe sahip olan Alsace-Lorraine, þimdiki yasal
adýyla Alsace-Moselle bölgesi Haut-Rhin, Bas-Rhin ve Moselle olmak üzere üç vilayetten oluþuyor.
Kendi gelenek ve göreneklerini muhafaza eden bölgede hukuk kurallarý da Fransa’nýnkilerden ayrý iþliyor.

* 6-13 Nisan 2003’te ilk temsilcilerini ve liderlerini seçen Fransýz Müslüman Konseyi’nin kurulmasýna
9 Aralýk 2002’de Ýçiþleri Bakaný Nicolas Sarkozy’nin de çalýþmalarý sonucu karar verilmiþti.
(http://www.religioscope.com/notes/2002/115_islam_fr.htm
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2 milyon 500 bin kiþinin yaþadýðý bu vilayetlerde, nüfusun yüzde 78’i Katolik, yüzde 12’si Protestan,
yüzde 1’i Yahudi ve yüzde 3’ü Müslüman olmasýna raðmen, tanýnan sadece 4 dini mensubiyet vardýr:
Katolikler, Lutherciler, Reformcular ve Yahudiler. (Bauberot, 2003, s.108)
Alsace-Moselle’in özel statüsü 1925’teki bir Danýþtay kararýyla yasallaþtý. Bölgenin farklý bir statüye
sahip olmasýnýn nedeni I. Dünya Savaþý’ndan önce Almanya’ya baðlý olan Alsace Moselle’in, 1918’de
Fransa’ya geçmesine raðmen iç yönetimine dokunulmamasýdýr. Fransa’da laikliðin 1946’da
anayasallaþtýrýlmasýna aldýrmayan Alsace-Moselle, iç yönetimini bugüne kadar olduðu gibi muhafaza
etmeyi baþardý. Buradaki dini yapý, mahalli kültürün canlanmasýnda belirli bir yer iþgal etmesi bakýmýndan
kilisenin muhafazasý altýnda korunuyor.
Alsace-Moselle’i Fransa’dan ayýran en önemli yasal farklýlýk, dini özgürlüðün anayasal hak olarak garanti
altýna alýnmasýna raðmen kilise-devlet ayrýmýnýn olmamasýnda yatar. Örneðin, bu bölgede görev yapan
papazlarýn kamu hizmeti zorunluluðu var. Papazlar, devlet memuru statüsünde deðiller fakat tedavi
giderlerinin karþýlanmasý ve emeklilik konularýnda devlet memurlarýyla ayný haklara sahipler. Papazlarýn
büyük bir çoðunluðu “hükümet izniyle”, Cumhurbaþkaný tarafýndan atanýyor ve devletten maaþ alýyorlar.
Devlet, ibadet yerlerinin bakým ve onarýmýný da üstlenmiþ durumda. Bunlarýn kontrolü ise kiliseye ait.
Bu üç vilayette devletin laik eðitimi örgütleme gibi bir görevi yok, aksine bu vilayetlerde devletçe
“tanýnan” dinlere belli ayrýcalýklar veriyor. Bölgedeki okullar, temel dini inançlarýn lehinde hareket etmek
zorunda. 1974’ten beri haftada bir saat okullarda din eðitimi verilmesi zorunlu fakat din ve vicdan
özgürlüðü gereði, anne ve babanýn isteði üzerine çocuklar din eðitiminden muaf tutulabiliyorlar. Buradaki
ortaöðretime dini denemez, ama Fransa’dakinin aksine, devlet tarafýndan desteklenen bir din eðitimi
içerdiði de açýk. Yüksek eðitimde ise Katolik bir Ýlahiyat Fakültesi ile Strasbourg Üniversitesi’ne baðlý
bir Protestan Ýlahiyat Fakültesi bugün de faaliyetine devam ediyor.
Müslümanlar açýsýndan bakýldýðýnda, Ýslam’ýn bölgede tanýnan bu dört dine dahil edilmemesi bir eleþtiri
konusudur. Burada görüldüðü gibi, bölge nüfusunun yüzde 3’üne denk geldiði ve Fransa’da son derece
baskýn bir nüfusu oluþturduðu halde Ýslam resmi olarak tanýnan bir din deðildir. Bunun için bu vilayetlerdeki
Müslümanlar, devletçe “resmen” tanýnan dinlere verilen ayrýcalýklardan da yararlanamýyorlar.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Alsace-Moselle)

Hollanda

Giderek Fransýz laikliðine yaklaþan bir tutum sergileyen Hollanda’da dini bakýmdan çoðulcu ve
hoþgörülü bir ortam hakim. Hiçbir dini grubun tam olarak hâkimiyet kuramadýðý Hollanda toplumunda
Katolikler ve Protestanlar belirgin iki grup olarak yeniden karþýmýza çýkýyor. Hollanda toplumunda yüzde
31 Katolik, yüzde 21 Protestan, yüzde 4.4 Müslüman, yüzde 3.6 diðer dinlere mensup ve yüzde 40 da
baðýmsýz bulunuyor. (http://www.cia.gov/search?NS-search-page=results) Ýstatistiklere yansýmasa da
Hollanda’da Yahudi nüfus önem taþýyor. Ülkede 1939’a kadar büyük sayýda olan Yahudi cemaatinin
Naziler tarafýndan kýrýlmasýyla bugün Hollanda’da ancak 10-15 bin arasý Yahudi kaldý.

Hollanda’da bir dine inanmayanlarýn bu kadar yüksek bir orana sahip olmasý ve toplumda baskýn
bir dinin olmamasý aslýnda tesadüf deðil. Hollanda tarihine bakýldýðýnda, 17. ve 18. yüzyýllarda hiçbir
dinin burada tam olarak egemen olamadýðýný görürüz. Ancak 16. ve 17. yüzyýllarda Katolik Ýspanya’yla
bölgedeki Protestanlar arasýnda yapýlan kanlý din savaþlarý ancak 80 yýl sonra yapýlan “din barýþý” ile sona
erebildi. Ýki mezhep arasýnda yapýlan ittifaklar, dini hoþgörü ve dini çoðulculuk (pluralizm) geleneklerinin
yerleþmesinde etkili oldu. Fransýz iþgalinin etkisiyle þekillenen 1798 Anayasasý, kanun önünde bütün
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dinlerin eþit olduðunu ve devletle kilisenin birbirinden ayrýldýðýný ilan eden ilk anayasadýr.
Din kurumlarýnýn kamusal hayatla iliþkisi 20. yüzyýl baþlarýnda gruplar için bir içe kapanma süreci oldu.
Birbiriyle iliþkisiz ama kendi içlerinde baðlarý son derece kuvvetli dini ve ideolojik gruplaþmalarýn
toplumsal hayatta belirleyici bir rolü vardý. Fakat 1960larla beraber Katolik, Protestan ve sosyalist
gruplarýn kaynaþmasý ve aralarýndaki katý engelleri kaldýrmalarý ülkedeki sekülarizasyon sürecinin
hýzlanmasýný ve daha geçiþken bir toplumsal yapý oluþmasýný saðladý.*  Bugün bakýldýðýnda, ülkede en
etkili siyasi baský gruplarý Sosyalist ve Katolik sendikalardan oluþan Hollanda Federasyonu Sendika
Hareketi ve Protestan Sendikasý ile Katolik ve Protestan Ýþverenler Derneði Federasyonu ve Kilise Barýþ
Konseyi’nin baþý çektikleri gruplardýr. (http://www.cia.gov/search?NS-search-page=results)

Hollanda Anayasasý’nda dinle ilgili maddelerin ve düzenlemelerin diðer Avrupa ülkelerinin
anayasalarýna oranla çok az olmasý dikkat çekiyor. Hollanda Anayasasý’nda dinlerin özgürlüðü garanti
altýna alýnmýþtýr. Anayasanýn birinci maddesine göre “din ve inanca yönelik ayrýmcýlýk yasaklanmýþtýr”.
Devlet hiçbir dini veya ideolojik örgütün iç iþlerine müdahale etme hakkýna sahip deðildir. Anayasanýn
6. maddesine göre ise, bir kimse kanuni sorumluluklara zarar vermeyecek þekilde inancýný ya da dini
görüþünü özgürce ifade edebilir.
Almanya ve Ýtalya’dan farklý olarak Hollanda’da devletin toplayarak dini cemaatlere daðýttýðý bir kilise
vergisi bulunmuyor ancak, anne babalar, çocuklarýnýn doðumunda dini inançlarýna baðlý sosyal servislere
geleneksel para yardýmý yapýyorlar.
Bugün dini ve dini olmayan örgütler arasýnda devletin yardýmlarý çerçevesinde tam yardým eþitliðini
saðlamak mümkün deðil. Hollanda devletinin eðilimi dinlere doðrudan para yardýmý yapmak deðil,
herkese açýk olmasý þartýyla dini faaliyetleri ücretlendirmek yönündedir. Hollanda 30 seneden beri kilisenin
çöküþüne tanýklýk ediyor. Bunun baþlýca nedeninin, Hollanda kiliselerini “normalleþtirmek” için 1970’ten
beri atanan yeni papazlarýn halký kiliseden soðutmasý olduðu ileri sürülüyor. Katoliklere göre daha az
olsa da, Protestanlar da bu süre içinde gerilemiþlerdir.
Eðitim sistemi açýsýndan bakýldýðýnda, Hollanda’da dört tip okuldan söz edebiliriz: Devlet, Özel Katolik,
Protestan ve dini olmayan özel okullar. 1965’te çocuklarý için dini okullarý seçen velilerin sayýsý yüzde
55 iken 1990’da yüzde 38’e düþmüþtür. Bir kiliseye baðýmlý olanlarýn sayýsýnýn giderek azaldýðý bir toplum
olan Hollanda’da neden anne babalarýn hâlâ çocuklarýný dini okullara gönderdikleri kafa karýþtýran bir
soru olsa da, yapýlan anketler bu tercihin dini inançla pek alakasý olmadýðýný gösteriyor. Çünkü Hollanda’daki
din okullarýnýn eðitim kalitesinin devlet okullarýnýn pek çoðundan daha yüksek olduðu kabul edilmektedir.
(Bauberot, 2003, s.155)
Müslümanlara baktýðýmýzda, Türk veya Fas kökenli 500 bin nüfuslu Müslümanlarýn  ülkedeki dördüncü
dini grubu oluþturduðunu görürüz. Müslüman okullar, anayasanýn garanti ettiði dini inançlara göre eðitim
hürriyetine sahipler. Ancak ülkedeki Müslümanlarýn artan talepleri, toplumsal deðerlere entegre olmalarýný
tehdit ettiði gerekçesiyle resmi mercilerde ve kiliselerde endiþe yaratýyor.

Yunanistan

Yunanistan’ýn diðer Batý-Avrupa ülkelerinden farklý þekilde kurumsallaþmýþ din-devlet iliþkisi onu bu
ülkelerden ayrý tutmaktadýr. Halkýn büyük bir çoðunluðunun Ortodoks olduðu toplumda dinin bireysel
boyutlarda geliþtiðini görüyoruz. Gelenekle modern arasýnda çeliþkili bir yol izleyen Yunanistan aslýnda
Ortodoks bir Doðu Avrupa ülkesi özelliði gösteriyor. Yunan halkýnýn yüzde 0.5’i Katolik, yüzde 0.2’si
* Öyle ki, Katolikler Katolik okuluna gider, Katoliklerden alýþveriþ yapar, dini içerden evlenme (endogami)
yapar vs. Sadece her grubun (Katolikler, Protestanlar ve sosyalistler) elitleri kendi aralarýnda iliþki
kurarlar. (ibid., s.152)
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Protestan, yüzde 0.05’i Yahudi, yüzde 1.3ü Müslüman ve yüzde 96’sý Ortodoks’tur. (Bauberot, 2003,
s.117)
Ortodoksluk tarih boyunca Yunanlýlarýn milli kimliklerini korumalarýnýn önemli bir aracý oldu. Osmanlý
hâkimiyetinde kaldýklarý süre boyunca kimliklerini, gelenek ve göreneklerini kaybederek asimile olma
korkusu Yunanlýlarýn Ortodoksluða sýkýca baðlanmalarýnýn nedeniydi. 1829’da Osmanlý Ýmparatorluðu’ndan
baðýmsýzlýk elde edinceye kadar geleneksel Yunan ulus milliyetçiliði Ortodokslukla özdeþ kullanýlýyordu.
Yunanlýlarýn baðýmsýz bir ulus devlet kurmalarýnýn ardýndan bugün de bu duygularýn toplumda güçlü bir
etkisi olduðunu görüyoruz.
Yunanistan Anayasasý inanç özgürlüðünü garantiye alýr, fakat burada laik þekilde bir kilise-devlet ayrýlýðý
görülmez. Aksine, Ortodoks Kilisesi Anayasada Yunan devletinin resmi “egemen” ve “üstün” dini olarak
tanýnýr. Yunanistan’da güçlü toplumsal etkiye sahip kilise, devletin bir bölümü gibi görülür. Yunan
devletinin resmi olarak Eðitim ve Din Bakanlýðý adý altýnda bir bakanlýða sahip olmasý kilise-devlet
iliþkilerinin içiçeliðini bize gösterir.
Yunan Ortodoks Kilisesi’nin devletle iliþkisi Anayasanýn 3. Maddesinde yer almaktadýr. Buna göre;

a) Yunan-Ortodoks dogmasý hakim dindir,
b) Yunan Kilisesi, Fener Ekümenik Patrikliði ve diðer bütün Ortodoks kiliseleri ile doktrinel olarak

ayrýlamaz bir bütündür,
c) Kilise kendi kendisini yönetir. Eðitim ve Din Bakanlýðý’nýn yönlendirmesiyle hükümet tarafýndan

bazý mali yardýmlar da saðlanýr. Buraya ayýrdýðý bütçeyle devlet, din adamlarýnýn maaþlarýný 
öder, onlara din eðitimi imkâný saðlar ve Ortodoks kilise binalarýný korur. 
(http://www.forum18/Archive.php?article_id=321.)

Kilisenin çeþitli örgütleri kamu hukukunun tüzel kiþisi statüsüne sahiptir. Bunlarýn yanýnda devletle kilise
bir çok sosyal konuda ortak çalýþma yürütürler. Örneðin, mecburi olan Yunan gençlik Ortodoks eðitimi
bunlardan birisidir. (Bauberot, s. 115; Argyriou, 1992).
Yunanistan’ýn yakýn tarihinde devletin kilisenin içiþlerine müdahalesi geriye dönüktür. Bu durum iki
kurum arasýndaki (kilise ve devlet) dengenin güvensizliðini gösteriyor. Bu güvensizlikten olacak ki,
Yunanlýlar bir yandan kilisenin yanlýþlýklarýný ve yetersizliklerini eleþtirirken, diðer yandan onu kimliklerini
oluþturan bir parça olarak kabul ederler.
Yunanistan’da Ortodoks olmayan düþüncelerin yayýlmasý ülke geleneði açýsýndan tehlikeli görülüyor. Bu
da azýnlýk gruplara din hürriyeti tanýndýðý halde dini düþüncelerin rekabetine ve serbest bir þekilde
yayýlmasýna izin vermiyor. Kilisenin, rahatsýz edildiðini hissettiði durumlarda, devletten kendini korumayý
isteme hakký var ve “sapýk” olarak nitelediði fikirlere karþý önlem alabilme hakkýna da sahip. Neredeyse
tekelci olan bu hak, çeþitli uluslararasý örgütlerde Yunanistan’ýn sýk sýk eleþtirilmesine ve din hürriyetine
saygý göstermediði gerekçesiyle kýnanmasýna neden oluyor.
(http://www.forum18/Archive.php?article_id=321.)
Þunu da belirtmek gerekir ki, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi’nce “kýnama” kararý verilen Yunanistan,
Anayasasýnda din deðiþtirmenin (proselytism) yasak olduðu tek Avrupa Birliði ülkesi. Ülkedeki dini
azýnlýklar, toplu ibadet etme özgürlüðünden yoksun olmalarýnýn yaný sýra, mahkeme önünde temsil hakkýna
da sahip deðiller. Bununla birlikte, hükümetin ve Ortodoks Kilisesi’nin izni olmaksýzýn toplu ibadet eden
dini cemaatler hakkýnda polisin soruþturma açma hakký var.
Bu çerçevede, ülkede yaþayan 130 bin Müslümanýn toplu ibadet haklarý da kýsýtlý kalmýþ. Özellikle Batý
Trakya’da yaþayan Müslüman Türklerin sýnýrlý haklarý, son dönemdeki iyileþmeyle beraber, bugün hâlâ

* Nisan 1993’te yapýlan oylamada, Avrupa’nýn direktifleri doðrultusunda, nüfus cüzdanlarýnda dinin
belirtilmesini þart koþan yürürlükteki yasayý iyileþtirmek için sunulan kanun taslaðý hem iktidar partisi
hem de muhalefetteki sol partiler tarafýndan parlamentoda reddedilmiþtir. (Bauberot, s.121)
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tartýþýlmaya devam eden çetrefilli bir konudur. Buradaki Müslüman halka Yunan hükümetinin “Müslüman”
yerine “Türk” demeyi tercih etmesi, bazý çevrelere göre, bir anlamda “tehlikeli” olabilecek bu konudan
uzak durmaya çalýþmasý olarak yorumlanýyor.
Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý’nýn raporu ülkedeki Müslüman topluluða kendi kurumsal ve
hiyerarþik yapýlarý içinde örgütlenme hakkýnýn bir an önce verilmesini talep ediyor. Buna göre,
“Müslümanlarýn diðer iliþkili AGÝT ülkelerinde taahhüt edildiði gibi serbestçe müftülerini seçebilme, din
adamlarýný atayabilme veya deðiþtirebilme haklarýna saygý gösterilmelidir.” Ayný rapora göre, Müslümanlar
þu an yoksun olduklarý toplu ibadet ve toplantý yerlerine de sahip olmalýlar. Bu anlamda Müslümanlarýn
ve diðer dinlere mensup azýnlýklarýn ikinci sýnýf vatandaþ statüsüne indirgenerek temel ibadet haklarýndan
yoksun olmalarý Yunanistan’ýn baþýný uluslararasý çevrelerle derde sokmaya devam edecek görünüyor.

Ýtalya

Vatikan’daki Papalýk kurumunun etkisi kuþkusuz Ýtalya’yý Katolik Kilisenin en güçlü olduðu ülke yapýyor.
Ýtalyan halkýnýn yüzde 96’si Katolik olmasýna raðmen Protestan ve Yahudi cemaatleri de burada varlýklarýný
sürdürüyorlar. Müslüman cemaat ise hýzla artan nüfusuyla Ýtalya’da etkisini arttýrýyor. ()
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/it.html)
1984’te Ýtalyan devleti ile Vatikan arasýnda imzalanan “yeni konkordato” Katolikliðin devlet dini olmasýna
son vermiþti. Fakat Katolik Kilise ile Ýtalya devleti “insanýn ve ülkenin ilerlemesi için” ittifak yapacaklarýný
söyleyerek fiili olarak bu ayrýlýðýn önünü kestiler. Böylece gerek devlet gerekse kilise, “Katoliklik
prensiplerinin Ýtalya halkýnýn tarihi mirasýnýn bir parçasý olduðunda” hemfikir olmuþ oldu. Aslýnda bu
“yeni” konkordato pek de yeni bir uygulama öngörmüyordu. Sadece 1929’da faþist rejim ile kilise arasýnda
yapýlan Latran anlaþmalarýnýn yeniden düzenlenmiþ haliydi. Bu anlaþmalarla Vatikan baðýmsýz bir devlet
haline getirilmiþ ve Papanýn Katolikliðin devlet dini olarak ilan edildiði Ýtalya devletini tanýmasý saðlanmýþtý.
(Bauberot, 2003, s.133-135) Bunun sonucunda, mümkün olan her yerde Katolik kilisesinin kurumsal
pozisyonlarýnýn bugün de korunduðunu görüyoruz.
Ýtalya’da çok güçlü bir toplumsal etkiye sahip olmasýna raðmen Katoliklik anayasal olarak belirtilmiyor.
Aksine, Ýtalyan Anayasasý’nýn 3. Maddesi dini ayrým yapýlmaksýzýn herkesin kanun önünde eþit haklara
sahip olduðunu ifade ediyor. 8. Maddede ise “Ýtalyan hukukuna aykýrý olmayacak þekilde Katoliklik
dýþýndaki diðer bütün mezheplerin kendi örgütlenmelerini kurmakta özgür” olduklarý belirtiliyor. Bunlarýn
devletle iliþkisi ise örgüt temsilcileriyle yapýlan anlaþmalar esasýnda hazýrlanan kanunlarla düzenleniyor.
Ýtalyan Anayasasý’nýn dini özgürlükleri düzenleyen 19. maddesinde ise bütün dini cemaatlerin kendi
inançlarý doðrultusunda bireysel ya da kurumsal olarak ibadet edebilecekleri ifade edilmekte. Cemaatler,
özel ve kamusal alanda dinlerini yayabilir, ahlaka aykýrý olmamak þartýyla dinlerinin gerektirdiði törenleri
serbestçe yapabilirler.
Anayasada bu kadar özgürlükçü bir yapý öngörüldüðü halde, halkýn yüzde 96’sýnýn Katolik olmasý pratikte
bunu engelleyebiliyor. Bu baskýn ideolojinin diðer topluluklarý dýþlamasý ihtimali Ýtalyan devletini sadece
Roma’yla deðil baþka mezheplerle de birbirinden farklý anlaþmalar yapmaya götürmüþ. Ancak bu
anlaþmalar farklý cemaatler için farklý haklar tanýnmasýný saðlýyor. Örneðin Katolik Kiliseler, Yedinci
Gün Adventistleri, Yehova Þahitleri, Tanrýnýn Meclisleri için geçerli olan bir sisteme göre, vatandaþlar,
gelir vergilerinin yüzde 0.8’ini istedikleri veya devletin istediði bir mezhebe verebiliyorlar. Bunun yanýnda,
vergi yükümlüleri, kiliseye yaptýklarý baðýþlarýn miktarý kadar vergilerini düþürebildikleri için kiliselerin
mali desteðinin önemli ölçüde iþverenler tarafýndan karþýlandýðý tahmin ediliyor. Ya da örneðin, Protestan
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ni eðitim yapmayý sürdürüyor. Devletin bu tarz toplumsal konularda kilisenin gölgesi altýnda kalmasýnýn
ve yeterince kararlý bir tavýr ortaya koyamamasýnýn “Ýtalya’daki kültür ve medeniyet politikasý ile ulusal
birlik duygusunun zayýflýðýndan” kaynaklandýðý öne sürülüyor. (ibid, s.135)
Ýtalya’da yaþayan Müslümanlarýn durumuna baktýðýmýzda ülke nüfusunun yüzde 2.4’üne denk gelen
yaklaþýk 1 milyon 380 bin Müslüman aslýnda azýmsanamayacak bir sayý oluþturduklarýný görüyoruz.
(http://www.factbook.net/muslim_pop.php )  Ülkede artmaya devam eden Müslüman nüfus kamu alanýnda
etkili bir sese dönüþmeye baþladýðýnýn sinyallerini veriyor. Örneðin 2003 yýlýnýn Ocak ayýnda Roma’da
bir ilkokul sýnýfýnda duvara asýlý haç iþareti sýnýftaki bir Müslüman öðrencinin ailesinin tepkisi sonucu
Ýtalyan mahkemesine dava edildi. Davayý açan ve ayný zamanda þehirdeki bir Müslüman grubun da lideri
olan Adel Smith Ýtalyan Anayasasý’ndaki “dini ayrýmcýlýk yapýlamayacaðý” yönündeki yasayý öne sürerek
davayý kazandý. Bu karar Katolik Kilisesi’nin þiddetle karþý çýkmasýna raðmen bozulmadý ve okuldaki
haç iþareti davanýn sonuçlanmasýnýn hemen ertesinde kaldýrýldý.
(http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/3215445.stm)
Bu örnekle hem ülkedeki Müslümanlarýn kamu alanýnda artan etkisini hem de Ýtalyan hükümetinin Kilise
karþýsýnda daha cesaretli ve baðýmsýz davranmaya baþlamasýnýn iþaretlerini görmek de mümkündür.

Danimarka

Ýtalya’daki Katolik egemenliðinin yerini Protestanlýða býraktýðý Danimarka’da, 4 milyon 600 binlik bir
nüfusla halkýn yüzde 95’i Lutherci Protestanlýk mezhebine mensuptur. 5 milyon 400 bin nüfusu olan
ülkenin yüzde 3’ünü diðer Protestanlar ve Katolikler, yüzde 2’sini ise Müslümanlar oluþturuyor.
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/da.html)
(http://www.religioscope.com/notes/2002/069_lutherans.htm).
Lutherci Protestanlýðýn Danimarka’da bu kadar yaygýn bir din olmasý aslýnda 16. yüzyýla denk geliyor.
Bu dönemde Kilisenin yerleþik Katolik dinden saparak yeniden örgütlenmesiyle Lutherci Kilise bir devlet
kilisesi oldu. Böylece hem politik güçlerini hem de mal varlýklarýnýn bir kýsmýný kaybeden piskoposlar
da devlet memuru olup burjuva ve köylüler arasýnda örgütlenmeye baþladýlar. Kilisenin malvarlýklarý ve
eski ibadet yerleri ise sekülerleþtirilerek devlet iþlerinde kullanýldý. 16. yüzyýl Danimarkasý’ndaki sistem,
ikili hükümranlýk (deux regnes) denilen Lutherci doktrin üstüne kuruluydu. Buna göre, “laik Hýristiyan”
bir yargýç dünya iþlerini ve insani bir kurum olarak kiliseyi ilgilendiren iþleri yapýyordu. Bunun sonucunda,
dönemin bir karakteristiði olarak “laik kafalý” kiliseler ortaya çýktý. (Bauberot, 2003, s.73-75). 17. ve
18. yüzyýllardaki modernizasyon sürecinde ise dinin kiþiselleþmesiyle beraber, tek resmi din Lutherci
Protestanlýk olarak tanýndý. 19. yüzyýlda ise birbirine zýt iki akýmýn Danimarka’da çekiþme yaþadýðýna
tanýk oluyoruz. Bunlardan ilki devletle kiliseyi birbirinden ayýrmaya yöneliktir. Ýkincisiyse, devletin kilise
üzerindeki etkinliðini artýrmayý hedefler. Bu ikinci akýmý savunanlara göre, devlet hem dini çoðulculuðu
saðlayacak, hem papaz sýnýfýna karþý Hýristiyan bireylerin haklarýný savunacak, hem de kilise karþýsýnda
her papazýn hakkýný koruyacak bir kurum olacaktýr. Lutherci Kilise milli kilise unvanýný almasýyla beraber

 Vodualarla yapýlan anlaþmalarla, bu mezhebin yaptýðý dini evlilikler resmi nikah olarak kabul ediliyor.
Ýtalya’da Katolik dini nikahlarý da resmi nikah statüsünde kabul görüyor, bunun için ikisini birden
yaptýrmak mecburiyeti yok.
Ýtalya’da Katoliklik inancýnýn bu kadar köklü ve yaygýn bir gelenek halinde toplumsal hayatta yer bulmasý
sonucu, bütün Avrupa’da çok daha önce kabul edilen boþanma ve kürtaj haklarý Ýtalya’da ancak 1974’te
yapýlan bir referandumla Anayasal hak olarak resmen kabul edilebildi.
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sürekli mali yardým almaya baþladý. Yine bu dönemde, devlet parlamentosunda onaylanan yasalarca
kiliselerin demokratikleþtirilmesi sürecinin de baþladý. Bu süreçle beraber kiliselerde demokratik seçimler
yapýldý ve kilise meclislerinin etkinliði artýrýldý.
Danimarka, kilise-devlet iliþkileri yönünden Fransa’dan tamamen farklý ve hatta ona zýt bir modelle
karþýmýza çýkýyor. Çünkü burada kiliselere yapýlan devlet müdahalesi bizzat kilise tarafýndan istenmiþ
ve “kilisenin laik isteði” adý altýnda gerçekleþmiþtir. (ibid, s.78)
Bugün Lutherci Kilise, Danimarkalý kimliðinin bir sembolü olarak korunuyor. Ancak bu sadece sembolik
bir unvan deðil. Anayasal olarak da Krallýðýn ve devletin dini Lutherci Protestanlýktýr. Danimarka
Anayasasý’nýn 6. Maddesine göre “Kral Lutherci Kilisenin bir üyesidir.” Anayasaya göre Lutherci Kilise
Danimarka Ulusal Kilisesi ya da “Halkýn Kilisesi” olarak kabul ediliyor. Böylece ülkedeki en güçlü dini
kurum olan Lutherci Kilise’nin anayasal bir güvenceye sahip olduðunu söylemek gerekiyor.
Resmi olarak bakýldýðýnda Danimarka halkýnýn yüzde 90’ýný bir arada tutan kilisenin 10 piskoposu (ya
da kilise müfettiþi) var ve merkezi gücünü Kral adýna hareket eden Kilise Ýþleri Bakanlýðý’ndan alýyor.
Ýçiþlerin düzenlenmesinde ilahiyat profesörleri ve piskoposlara danýþan Bakan, bir konsensüs ortaya
çýkmazsa bu görüþleri takip etmek zorunda deðil. Devlet iþleriyle kilisenin birbiriyle bu kadar dirsek
temasý halinde olmasýna karþýn Anayasa’da din özgürlüðü garanti altýna alýnmýþ durumda. Böylece, Kral
ve Kraliçe dýþýnda hiç kimse Ulusal Kilisenin bir üyesi olmaya zorlanamýyor. Kilise-devlet iliþkisinin
yakýnlýðýný baþka pek çok örnekle göstermek mümkün. Örneðin dini konularla ilgili yasalarýn parlamentoda
onaylanmasýnda, “kilise vergilerini” devletin toplamasýnda ya da medeni nikahýn dini nikaha denk
görülmesinde de bu iliþki açýkça kendini gösteriyor.
Protestanlýktan baþka Danimarka devletinin tanýdýðý bazý küçük cemaatler de var, ama bunlar iþlerini
devlet yardýmý olmaksýzýn yürütmek zorundalar. Ancak bütün dernekler eðitim, kültür ve eðlence için
devlet yardýmý alma hakkýna sahipler. Danimarka’da resmi izin olmaksýzýn da dernek kurulabiliyor.
Kiliselerdeki Protestan papazlarýn görevi sadece iþlevseldir. Ancak sonuçta her papazýn ve her kilise
çevresinin büyük bir özerkliði vardýr. Papazlar kiliseden baðýmsýz þekilde üniversitelerin Ýlahiyat
Fakültelerinde eðitim görüyorlar. Devlet, kamu eðitiminde öðrenciye dini eðitim veriyor ve bu eðitim
öðrencinin tahsil hayatý boyunca devam ediyor. Fakat üniversitelerdeki ilahiyat eðitimi de dahil olmak
üzere Danimarka’da eðitim ve öðretim sistemi, dinine bakýlmaksýzýn herkese açýk.
Danimarka’da bugün Hýristiyanlýktan sonra ikinci büyük din Ýslam olmakla beraber 5.3 milyonluk ülke
nüfusunun yaklaþýk 200 binini Müslümanlar oluþturuyor. Bu sayý toplumun yüzde 2-3’üne karþýlýk geliyor.
Ancak buradaki Müslüman cemaatler, Hýristiyanlardan ve Yahudilerden farklý olarak, anayasal statüye
sahip deðiller. Diðer iki grup Danimarka Anayasasýnda “dini cemaatler” olarak resmen tanýnýrken Ýslam
bunlarýn arasýnda yer almýyor. Bunun için Müslüman cemaatler daha çok dernek örgütlenmeleri olarak
kendilerini ifade etmeye çalýþýyorlar. Örneðin þu an Danimarka’da resmi olarak cami bulunmuyor. Genelde
cami iþlevi görebilecek toplu ibadet alanlarý kiralanarak bu ihtiyaç gideriliyor, ancak bunun için de
Müslüman cemaatlerin Danimarkaca bir isim altýnda dernek olarak baþvurmalarý gerekiyor.

ABD

Protestanlýðýn hakim mezhep olduðu ABD’de yüzde 52’si Protestan ve yüzde 25’i Katolik olmak üzere
toplumun yüzde 77’si (160 milyon) Hýristiyanlardan oluþuyor. Yüzde 14 ile ikinci büyük yüzde ise bir
dine baðlý olmayanlara ait. Müslümanlar konusunda verilen rakamlar birbiriyle çeliþse de son yapýlan
araþtýrmalar 5 milyonu aþan bir nüfusla Müslüman topluluðun Amerika’nýn yüzde 3’üne yaklaþtýðýný
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gösteriyor. Yahudiler ise yüzde 2’lik bir orana sahip. Bunlardan baþka Budizm, Hinduizm, Bahailik gibi
dinler de Amerikan toplumunda artan cemaat sayýlarýyla yer alýyorlar
.(http://www.adherents.com/rel_USA.html#religions) (http://www.usatoday.com/news/religion/2004-
07-20-religion-majority_x.htm)
Amerika’nýn ilk Anayasasýnýn hazýrlanýþýnda (1776) Britanya’nýn kiliseyle iç içe geçmiþ ilahi krallýðýnýn
büyük etkisi olmuþtu. Ýngiltere Krallýðý’ndan baðýmsýzlýðýný elde etme mücadelesi veren Amerika’daki
Ýngiliz kolonileri kurduklarý federal yapýda krallýða tepki olarak baþkanlýk kurumunu son derece etkisiz,
hatta neredeyse sembolik bir kurum olarak kabul etmiþler ve bu baþkan altýnda oluþacak bir din devletinden
kaçýnmaya özen göstermiþlerdi. (http://lcweb.loc.gov/exhibits/religion/rel03.html) Yeni kýtayý oluþturan
topluluklarýn birçoðu bu dönemde Avrupa’daki dini baskýlardan kaçarak kendi inançlarýný özgürce
yaþayabilecekleri bir yer edinme umuduyla Amerika kýtasýnda dini çoðulculuðun ve özgürlüðün hayat
bulabileceði bir ülke kurmaya çalýþtýlar. Ancak yine de bu özgürlükçü tutumun yerleþmesi için uzun bir
zaman ve sert mücadeleler gerekti.
Anayasaya yapýlan Ýlk Düzenlemede (First Amendment) konuþma, basýn ve din özgürlüðü temel haklar
olarak yer alýr. Anayasanýn bu ilk halinde din ve devlet ayrýlýðý kesin olarak belirtilmiyor. Ancak devletin
resmi olarak bir dini benimsemesinin veya desteklemesinin de anayasal düzenlemelerle engellendiðini
görüyoruz. Bu düzenlemelerin ilk maddesi “Kongre din tesisine yol açacak bir yasa koymayacaktýr”
derken, bu cümleyi tamamlayan 14. düzeltme “Kongre dinin özgürce yaþanmasýný yasaklayan hiç bir yasa
koymayacaktýr,” diyor. http://www.usembassy.de/usa/etexts/factover/ch8.htm. Böylece ilk cümleyle kilise
ve devlet arasýna bir “duvar” örülerek ikisi fiili olarak ayrýlýyor; ikinci cümleyle de devletin bir din
grubuna müdahale etmesi engellenmiþ oluyor. Ancak kilise ile devlet arasýna dikildiði öne sürülen bu
duvarýn yüksekliðinin ne olacaðý meselesi Amerikan toplumunda hâlâ tartýþýlan bir konu olmaya devam
ediyor. (Adenauer, 2003, s. 41)
Devlet-kilise iliþkilerini betimlemede kullanýlan bu duvar metaforunun pratikteki bir örneðini geçen
yýllarda çýkarýlan “hayýrsever seçimi” ya da “inanç temelli inisiyatif” denen kanunla örneklemek mümkün.
Kiliseler bu kanundan önce hükümetle iþbirliði içinde vatandaþlara sosyal yardým yapýyordu. Yeni
düzenlemeyle ise kiliseler yine devletin aracý kurumlarý olacak, ama barýnak saðlama, ihtiyacý olanlara
bakma, uyuþturucuyla mücadele ve iþ arama gibi sosyal konularda yardým ettikleri kiþilere devletten
baðýmsýz bir þekilde kendi dini inançlarýný aktarabilecekler. http://www.elca.org/jle/alc/alc.church_state.html
Bunun tersi ABD Baþkaný Bush’un savunduðu bir iliþki anlayýþýný getiriyor. O da, sosyal konularda
devletin kiliseye para yardýmý yapmasý. Ancak bu sefer de kilisenin devletin parasýyla inanç aktarma
problematiði tartýþma konusu oluyor. Dolayýsýyla Amerika’da devlet ve kiliseler arasýndaki duvarýn
yüksekliði pek öyle kolay çözülebilecek bir iþ gibi görünmüyor.
Duvar bir yana, Amerika’da Hýristiyan deðerlerin resmi devlet faaliyetleri arasýnda güçlü bir þekilde yer
aldýðýný görmek de mümkün. Örneðin resmi toplantýlarda ve törenlerde dualar okunmasý, devletin çýkardýðý
paralarda “Tanrýya Güveniyoruz” yazmasý veya mahkemelerde sað elini kaldýrarak Ýncil’in üzerine yemin
eden insanlarýn aþina olduðumuz görüntüleri Hýristiyanlýðýn devlet iþlerindeki rolünü göstermesi bakýmýndan
önemli. Buna raðmen Amerika’da devlet din özgürlüklerinin en büyük garantörü olarak görülüyor.
Ancak din özgürlüklerinde istisnai olarak kýsýtlamaya da gidilebiliyor. Bu durumlar için mahkemeler
eyaletlere dini uygulamalara müdahale etme hakký tanýyorlar. Örneðin bir baba ölümcül hastalýða yakalanan
çocuðuna dini nedenlerle ilaç vermiyorsa devletin buna müdahale hakký doðuyor ve aileler mahkemenin
kararlarýna uymak zorunda kalýyorlar. Ancak Amerika’da eyalet mahkemelerinin aldýðý kararlar Yüksek
Mahkeme’de temyize gidebiliyor. Bu nedenle dini uygulamalarla alýnan yerel karakterli pek çok karar
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yukarýda deðindiðimiz Ýlk Düzenlemelerde yer alan cümleler çerçevesinde deðiþtirilebiliyor. Örneðin
Amerika’da bir dini cemaat olan Amishlerin çocuklarýný okutmasýyla ilgili Wisconsin eyalet mahkemesinin
verdiði “aileleri çocuklarýný okula göndermeye zorlama” kararý Yüksek Mahkeme’de reddedilebilmiþti.
Çünkü anayasaya göre dini uygulama özgürlüðüne müdahale edilemez ve dolayýsýyla Amishler çocuklarýný
okula göndermeye zorlanamazlar.
Benzer bir dava, okullarda evrim teorisinin yanýnda Yaratýlýþ’ýn da okutulmasýný isteyen Louisiana
Hýristiyanlarýyla 1987’de Yüksek Mahkeme’nin gündemine geldi. Mahkeme bunun okul müfredatlarýna
girmesi önerisini, “devletin bir din tesis edemeyeceði” yönündeki anayasa hükmüyle çeliþtiðini öne
sürerek reddetti. (ibid, s.41) Bu konu hâlâ tartýþýlmaya devam ediliyor.
Din özgürlükleri Anayasanýn iki cümlesine sýký sýkýya baðlý olsa da dindarlýk seviyesi oldukça yüksek
görünen ABD’de Hýristiyanlýk deðerlerinin ve kilise cemaatlerinin toplumsal olaylar karþýsýndaki tepkisinin
önemli bir belirleyen olduðunu da unutmamak gerekiyor. Bu konuda özellikle kadýnlarýn kürtaj hakký
üzerine yapýlan uzun mücadeleler ve tartýþmalar ülke gündemini hâlâ meþgul ediyor. Amerika’da kürtajýn
yasal bir “seçim hakký” olarak kabul edilmesi 1973’teki Roe v. Wade davasýnda Yüksek Mahkeme’nin
din özgürlüðünü de kapsayan 14. düzenlemedeki temel haklarý öne sürerek verdiði karar sonrasý oldu.
Ancak o dönemde de Hýristiyan guruplarýn büyük tepkisini çeken bu karar bugün de hararetli tartýþmalarla
Amerikan politikasýnda etkili oluyor. Örneðin Demokrat Parti’den baþkan adayý John Kerry’nin Amerika
Baþkaný Bush’a karþý yürüttüðü kampanyanýn önemli gündem maddelerinden olan kadýnlarýn “seçim
önceliði” (kürtaj hakký) Kerry’e kadýn seçmenlerin oylarýný kazandýrmada önemli bir rol oynuyor.
Hýristiyan guruplarýn yorumlarý ve kürtaja karþý “yaþam önceliði” propagandalarý ise Cumhuriyetçilerin
politikasýnda mihenk taþý olmayý sürdürüyor. Bu baðlamda dini cemaatlerin siyasette boy gösteren iki
partinin seçmen kitlelerini tanýmlamalarýnda ve bunun üzerinden politika üretmelerinde, son kertede
Amerika’daki politik tablonun þekillenmesinde, belirleyici olduðunu söylemek mümkün.
Amerikan eðitim sisteminde de Hýristiyanlýðýn etkisi yadsýnamayacak kadar çok. Devlet okullarýnda
çocuklara okutulan “sadakat yemini”, “ABD’nin bayraðýna sadýk kalacaðýna, ...cumhuriyete, tek millete,
Tanrý altýnda herkese özgürlük ve adaletle baðlý kalacaðýna ant içme”yi içeriyor. Bu örnekte, Kaliforniya
mahkemesinin sadakat yeminindeki “Tanrý altýnda” ifadesini anayasaya aykýrý bulmasý laiklerin eðitim
sistemine yönelik sekülerleþtirme çabasýnýn meyveleri olarak görülebilir. Ancak bu çeþit dini hassasiyete
sahip kararlarda laiklerin çabalarý kadar Amerika’daki Katolikler ve Protestanlar arasýnda yaþanan
rekabetin de etkili olduðunu söylemek gerekiyor. Okullarýna devlet desteði isteyen Katolikler’e karþý
onlarýn ortaokul ve lise seviyesinde ruhban okulu açmasýný istemeyen Protestanlarýn din-devlet ayrýlýðý
ilkesine yaptýðý vurgu kilisenin eðitimdeki potansiyel etkinliðini azaltýyor. (ibid., s. 43)
Eyaletlerin anayasalarýndaki devletin veya yerel yönetimlerin din okullarýna destek olamayacaðý ifadesinin
yaný sýra devlet okullarýnda çocuklarýn duaya zorlanamayacaðýna iliþkin kýsa süre önce Yüksek Mahkeme’nin
aldýðý karar bu iki etkeni (laiklerin çabasý ve Protestan-Katolik rekabeti) iþlevli kýlýyor.
(http://usinfo.state.gov/usa/infousa/facts/factover/ch8.htm)
Cumhuriyetçi Parti’de nüfuz kazanan Hýristiyan guruplarýn baskýsý eðitim konusunda da daha uzun
tartýþmalarýn yaþanacaðýna iþaret ediyor.
ABD’de Müslümanlar hýzla artan bir nüfusa sahip. Buradaki 5 milyondan fazla Müslüman’ýn çoðu Afro-
Amerikan kökenli. Onlarý güneyden gelen Asyalýlar ve Araplar, Ýranlýlar ve Türkler takip ediyor. Son
yapýlan araþtýrmalara göre Amerika’da toplam bin 209 cami bulunuyor.
(http://usinfo.state.gov/products/pubs/muslimlife/) Bunun dýþýnda Müslümanlara ait birçok okul, kadýn
örgütü, gençlik gruplarý ile sivil örgütlenmeler aktif olarak kamusal alandaki yerlerini alýyorlar. Bunlarýn
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finansý gönüllü baðýþlarýyla saðlanýyor.
11 Eylül sonrasý ABD’deki Müslüman topluluklarýn yoðun bir baský politikasýyla karþý karþýya kaldýklarýný
söylemek mümkün. Buna karþý politika yürütebilecek olan eski Müslüman örgütlerinden Kuzey Amerika
Müslüman Topluluðu ise þu an etkisini yitirmiþ durumda. Oysa 1990’lý yýllarýn baþýnda bu örgüt 3 milyon
üyesiyle Episkopos Kilisesi’nden daha güçlü konumdaydý. (Haddad, 1991, 40).
’li, 60’lý ve 70’li yýllarda etkin rol oynayan uluslararasý bir örgüt niteliðindeki Amerika ve Kanada Ýslam
Dernekleri Federasyonu, Müslüman Öðrenciler Birliði, daha ulusal ve popüler bir göçmen kitlesi desteðini
arkasýna alan Kuzey Amerika Ýslam Toplumu, Ulusal Ýmamlar Konseyini de içinde barýndýran Amerikan
Müslüman Misyonu gibi daha pek çok örgüt geliþen siyasi süreçte yapýlarýný yenilemek zorunda kaldý.
Bugün ABD’deki Müslümanlar kendilerine toplumda farklý çýkýþ kapýlarý arýyorlar.  

Ýngiltere

Ýngiltere, 60 milyonluk nüfusunun 40 milyonu Anglikan mezhebine baðlý bir Krallýk. Toplumun geri
kalaný ise farklý dinlerin taraftarlarýný barýndýrýyor. 1.5 milyon Müslüman ülke nüfusunun yüzde 2.5’sini
oluþturuyor. Ayrýca Hindular yüzde 1, Sikhler yüzde 0.6 ve Yahudiler  de yüzde 0.5’lik bir dilimle
toplumda yer alýyorlar. Ýngiltere’de yaþayanlarýn yüzde 15’i ise bir dine inanmýyor.
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/uk.html)
(http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=395 )
Dini hayatýn istatistiki verileri için en son 1951’de sayým yapýldýðýndan doðru yüzdeleri belirlemek zor.
Ancak, bu konuda kiliselerin kendi yaptýklarý istatistikler bize yardýmcý olabilir. Ýngiltere’de dini aidiyetle
ilgili yapýlan bir araþtýrma aþaðýdaki daðýlýmý ortaya çýkarýyor:

Anglikan kilisesi..................................... yüzde 55
Ýskoç kilisesi........................................... yüzde 6
Anglikan olmayanlar.............................. yüzde 5
Katolikler................................................ yüzde 12
Diðerleri.................................................. yüzde 8
Hiç bir yere baðlý olmayan..................... yüzde 15

Ýngiltere’deki Birleþik Krallýk ve Kuzey Ýrlanda ayrýlýðý bu ülkeye has farklý bir model ortaya çýkmasýna
neden olmuþ. Ýngiltere’de düzenlenen Anglikan Kilisesi’ne karþýn Ýskoçya’da 1690’dan beri Presbiteryen
Kilise hakim konumda. Birleþik Krallýða baðlý Galli ve Ýrlandalýlarýn ise Anglikan Kiliseleri yok.
Ýngiltere’deki Katolik hakimiyetinin 16. yüzyýlda I. Elizabeth’in çabalarýyla ortadan kaldýrýlmasý sonucu
Kraliçe Elizabeth, “kilisenin yüce yöneticisi” sýfatýný almýþtý ve “egemenlik yüce yöneticinin”di. Kraliçeye
ilahi bir anlam ithaf eden bu unvan bugün de Ýngiltere Kraliçesi tarafýndan taþýnýyor. Ancak bu döneme
kadar ülkede hakim mezhep olan Katoliklik 17. yüzyýldaki Püriten hakimiyeti ile sert bir þekilde toplumdan
dýþlandý. Katoliklerin kamusal alanda yeniden eþit pozisyon elde edene kadar iki yüzyýl daha beklemeleri
gerekecekti. 19. yüzyýla gelindiðinde hem Katolikler hem de Yahudiler parlamenter olma hakkýný elde
ettiler. (Bauberot, s.167-168)
Ýngiltere’de yazýlý anayasa olmadýðý için yasal sistemi yerleþmiþ gelenek ve görenekler ile birtakým
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tüzükler oluþturuyor. Bu sistemde “din özgürlüðü” baþlýðýna oldukça geniþ bir yer verildiðini görüyoruz.
 Buna göre herkes düþünce, vicdan ve din özgürlüðüne sahiptir ve dini ayrýmcýlýk yapýlamaz. Ýnanç
sahipleri dinlerinin gereklerini bireysel ya da toplu olarak, kamusal ve özel alanda yerine getirebilirler.
Din deðiþtirme serbest olduðu gibi ateistler de toplumda inançlarýný yayabilme hakkýna sahipler. Dua
etme ya da bir dini öðretme Ýngiltere’de devletin hiçbir müdahalesiyle karþýlaþmýyor. Kilise ve dini
topluluklar düþüncelerini yazýlý ve sözlü olarak yaymada tamamen özgürler. Bununla birlikte, Ýngiltere’de
nüfus sayýmýnda dinle ilgili bir araþtýrma yapýlamýyor. Dini guruplara dair resmi verilerin 1951’e dayanmasý
da buradan kaynaklanýyor. Ýngiltere Kilisesi ve Ýskoç Kilisesi devlet törenleri için “resmi” kiliseler olarak
kurulmuþlardýr. Fakat bu kiliselerin üyelerinin ülkedeki diðer kiliselerdekilerden bir ayrýcalýklarý olmadýðýný
belirtmek gerek.
Bu ülkede kilisenin devlet iþlerinde etkili bir kurum olarak ortaya çýkmasýný baþka pratiklere de
dayandýrabiliriz. Örneðin Birleþik Krallýðýn taç giyme töreni dini bir törendir ve Kral tacýný Canterbury
Baþpiskoposunun elinden giyer. Ayrýca Parlamentonun bir alt kanadý olarak hareket eden Lordlar
Kamarasý’nda 24 Anglikan Piskoposu bulunur. Baþka gruplarýn tanýnmýþ dini liderleri de bu kamaraya
hayat boyu üye seçilebilirler. Ýngiltere’de devlet hiçbir dine ve dini kuruma doðrudan yardým etmiyor
ancak, bazý binalarýn bakým ve onarýmý için mali destek saðlýyor. Ülkedeki dini örgütler ise “yardým
dernekleri” statüsüne sahip olduklarý takdirde vergi muafiyetinden faydalanabiliyorlar. 
Eðitime geldiðimizde, 1996’da yapýlan “Eðitim Kanunu”yla Ýngiltere’deki okullarýn bütün kayýtlý
öðrencilerine din eðitimi verme zorunluluðu yasallaþtý. Böylece, gönüllü yardýmlarýyla çalýþan okullarýn
ve dini okul statüsüne sahip olanlarýn dýþýndaki okullarda ortaklaþtýrýlmýþ bir müfredat çerçevesinde din
eðitimi veriliyor. Ama bu müfredatýn onu uygulayacak yerel okullarda da kabul edilmesi gerekiyor.
Okullardaki din eðitimi zorunluluðuna raðmen aileler çocuklarýný bu sýnýflardan almayý da tercih
edebiliyorlar.
(http://www.teachernet.gov.uk/teachinginengland/detail.cfm?id=301)
Bu þekilde, Ýngiltere’deki din eðitiminin kamu fonlarýndan gelen parayla bütün okullarda desteklendiðini
görüyoruz. Buradaki bazý okullar ise dini mezhepler tarafýndan destekleniyor. Bu mezhepler okullara
çeþitli miktarlarda finansal yardým saðlýyorlar. Ýngiltere’deki Müslüman okullarý da devlet desteði
alabiliyorlar. Ancak Ýngiltere’de devlet fonu alarak faaliyet gösteren Müslüman okullarýnýn öðretmen
kadrosunun Ýngilizlerden mi yoksa Müslümanlardan mý olacaðý soru iþareti olarak duruyor.
ABD’nin 11 Eylül tecrübesinden bir hayli etkilenen Ýngiltere’de Müslüman cemaatlere yönelik uzun
zamandýr sergilenen düþmanca davranýþlar Ýngiliz Hükümetinin bu konuda diyalog çabasýný gündeme
getirdi. Bunun için, 1997’de kurulmuþ olan Britanya Müslüman Konseyi Ýngiliz hükümetinin resmen
tanýdýðý bir kurum olarak daha da anlam kazanýyor. Çünkü buradaki Müslüman cemaatler sivil hayatta
karþýlaþtýklarý dini ayrýmcýlýða karþý Konsey çatýsý altýnda ortak hareket etmeyi ve iþbirliðini öngörüyorlar.
Amaç ise Ýngiltere’de yaþayan Müslümanlarýn siyasete daha aktif þekilde katýlýmýný saðlamak.
(http://www.mcb.org.uk/home.php.)
Müslümanlarýn ülkedeki bir baþka buluþma noktasý ise Britanya Müslüman Derneði. ABD-Ýngiltere
koalisyonunun Irak’ý iþgaline karþý aktif faaliyetleriyle tanýnan dernek, geçen yýl 2 milyon vatandaþýn
katýldýðý Ýngiltere’deki yürüyüþte büyük rol oynamýþtý. Britanya Müslüman Derneði, bir sivil toplum
kuruluþu olarak Ýngiltere politikasýna gösterdiði aktif katýlýmla dikkat çekiyor.
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B) Ýslam Ülkeleri

Ýran

Ýran’da nüfusun yüzde 89’ýný oluþturan Müslüman Þiilere karþýn yüzde 9 oranýnda Sünni Müslüman
bulunuyor. http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/print/ir.html Geri kalan kesim arasýndan sadece
 Hýristiyanlar, Museviler ve Zerdüþtiler Anayasada dini azýnlýk olarak tanýmlanýyor. Ýran’da toplumsal
kontrolü elinde bulunduran Þii toplulukta 12 Ýmam taraftarlarý (Caferiler) aðýrlýkta.
. yüzyýl Ýran’a seküler ve Ýslami gruplar arasýnda yaþanan politik mücadelelerle damgasýný vurdu. Yüzyýl
baþýndan beri yaþanan politik hareketlilik bugüne kadar gelen 1979 Ýslam devrimiyle noktalanmýþ
görünüyor. Ýran’da 1906-1911 arasý dönemde seküler reformcularýn esnafla ve ulemayla iþbirliði yaparak
Ýngiltere’ye karþý baþlattýklarý Anayasal Hareket bu politizasyon sürecinin baþlangýcý olmuþtu. Fakat
Pehlevi hanedanlýðýnýn yönetimi ele geçirmesiyle beraber 1950’ler boyunca aðýrlýðýný koyan milliyetçi
ve modernleþme yanlýsý düþünceler devlet ideolojisi olarak aðýrlýk kazandý. 1970’lere doðru Ýran’ýn dýþa
baðýmlý ekonomisi ve Batýlýlaþma fikrinin Amerika güdümlü bir ideoloji altýna girmesiyse, Ýslami
hareketlerin politizasyon sürecini meþrulaþtýran bir etken oldu ve böylece 1979 Ýslam devrimi geniþ halk
katýlýmýyla gerçekleþti.
Batý yanlýsý Pehlevi hanedanlýðýnýn devrilmesinin ardýndan “Ýslam Cumhuriyeti” sýfatýyla karþýmýza çýkan
Ýran’ý diðer Ýslami devletlerden ayýran en önemli etken Ýran’ýn hem anayasaya hem de þeriat kurallarýna
uygunluðu öngören devlet yapýlanmasýndan kaynaklanýyor.
Ayetullah Humeyni taraftarlarý Þubat 1979 devriminden iki ay önce referandumla yeni bir anayasa ortaya
koydular. Bu anayasayla, Humeyni henüz Irak’ta sürgündeyken, onun 70’lerde ortaya attýðý, her þeyin
üstündeki bir Dini Lider (velayet-i fakih) kavramý Ýran’da hayata geçmiþ oldu. Þii fýkhýndan türetilen bu
modelin bir nevi Anayasalaþtýrýlmasý sonucu, ortaya askeri ve sivil kurumlarda tam yetkili, seçimle iþ
baþýna gelen hükümetin gücünü sýnýrlandýrabilen, ayný zamanda baþkomutan sýfatýna sahip ruhani bir
liderlik modeli ortaya çýktý.
’dan beri çeþitli formasyonlar geçirse de varlýðýný koruyan bu model, bugünkü Ýran rejiminin bel kemiðini
oluþturuyor. Bu þekilde, din ve devletin iç içe geçtiði Ýslami bir devlet örgütlenmesinin toplumun her
alanýnda güçlü denetim mekanizmalarý oluþturduðunu görüyoruz. (Üstün, 1998, 209)
Ýran’da Anayasal olarak, parlamenter olmanýn temel þartý Müslüman olmak. Ancak Anayasanýn dini
azýnlýk olarak tanýdýðý Mecusiler, Ermeniler, Süryaniler ve Yahudiler de mecliste temsilci bulundurma
hakkýna sahip. Ýran’da, özellikle 1998’de iþbaþýna gelen reformcu hükümete kadar, siyasi parti teþkilatlanmasý
olmadýðý için üyeler parlamentoya bireysel olarak giriyorlardý. Hükümetin çýkardýðý yasalar ise Anayasaya
ve þeriata uygun olmak zorunda. Ýran Anayasasýnda görevi “rehberlik” olarak tanýmlanan Dini Lider
kadar ulema da geniþ yetkilerle donatýlýyor. Anayasaya göre, halkýn din adamlarý arasýndan  sekiz yýl için
seçtiði Uzmanlar Meclisi Dini Lider’i seçmek ve denetlemekle yükümlü. Öyle ki, Humeyni’nin 1989’da
sürgünden dönüþüyle yetkileri anayasal olarak her alanda arttýrýlan Dini Lider portresine ulemanýn sert
bir eleþtiri getirebildiðini görüyoruz.
Dini Lider’den sonra gelen ikinci büyük güç ise dört yýllýðýna halk tarafýndan seçilen ve yürütme organý
olarak görev yapan Cumhurbaþkanlýðý makamý. Fakat eskiden Düzenin Yararýný Teþhis Heyeti’nin de
baþkaný sýfatýný taþýyan Cumhurbaþkaný’nýn 1997’de Ali Hamaney tarafýndan bu yetkisinin elinden
alýnmasý, Cumhurbaþkanlýðý makamýnýn ülke yönetiminde ancak üçüncü sýrada geldiði yorumlarýna neden
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oluyor. (Oðuz, Çakýr, 2000: 44). Diðer taraftan, meclisten geçen kanunlarýn Anayasaya ve þeriata uygunluðu
Anayasayý Koruyucular Konseyi tarafýndan denetleniyor. Anayasa ve yasalarýn þeriata uygunluðu
konusunda Konsey ile Meclis arasýnda çýkan anlaþmazlýklarý çözmek için ise Düzenin Yararýný Teþhis
Heyeti devreye giriyor. Heyet, ayný zamanda, Dini Lider’in danýþma kuruluþu görevini de yapýyor. Bunlara
etki eden Anayasal olarak tanýnmýþ baþka kurumlarýn da bu sistem içine dahil olduklarýný düþündüðümüzde
Ýran’da ortaya son derece karýþýk bir siyasi örgütlenme modeli çýkýyor.
Ýran’da dini ve ticari vakýflar ekonominin yüzde 70’ini elinde tutuyor. Bunlarýn baþkanlarýný atama görevi
ise yine Dini Lider’e ait. Ülkedeki camiler ayný zamanda devlet ideolojisinin de öðretildiði kurumlar
olarak karþýmýza çýkýyor. 1989’a kadar bütün camilerin Evkaf Bakanlýðý’na baðlý olmalarý zorunluyken,
90’lý yýllarla özel camilerin varlýðýna tanýk oluyoruz. Ancak bunlar da millileþtirildikten sonra devlet
kontrolü altýna giriyorlar. http://www.cairotimes.com/content/issues/Islists/preach15.html Ýslami Kültür
ve Ýrþad Bakanlýðý ile Ýstihbarat ve Güvenlik Bakanlýðý ise ülkedeki dini guruplarýn, anayasal olarak
azýnlýk kabul edilen (Hýristiyan, Musevi, Zerdüþti) veya edilmeyen azýnlýklarýn dini örgüt ve cemaatlerinin
faaliyetlerini yakýndan takip ediyor.
Ýran’da eðitim, yerel okullarda (mektep) baþlýyor. Devam etmek isteyenler din bilimlerinin bütün alanlarýnýn
öðretildiði dini kolejlere (medrese) gidiyorlar. Üniversiteler ise göreceli olarak modern eðitimin verildiði
kurumlar olarak karþýmýza çýkýyor. Fakat üniversitelere baþvuran adaylarýn mutlaka Ýslam teolojisi sýnavýný
geçmeleri gerekiyor.
Ýran’da politik hareketlilik yaratan bir öðrenci örgütlenmesini de belli dönemlerde görüyoruz. 1979-80
döneminde Tahran üniversitesinde sekülerleþme taraftarlarýyla Ýslami rejimi destekleyenler arasýnda çýkan
çatýþmalar sonucunda hükümet 200 öðrenim kurumunu kapatmýþ, öðretim görevlileri ve öðrencileri
üniversitelerden tahliye etmiþti. Üniversiteler, ancak üç yýl sonra 1983’te açýlmýþ, ancak bu kez yoðun
kontrol ve baský altýnda öðrenim hayatlarýný sürdürmüþlerdi. Bu dönemde dikkat çekici bir nokta olarak,
kadýn öðrencilerin sayýsý yüzde40’tan yüzde10’a düþmüþ olmasýydý. (http://reference.allrefer.com/country-
guide-study/iran/iran80.html) Hatemi’nin cumhurbaþkaný seçilmesinde de Ýran’daki üniversite gençliðinin
reformcu kanada desteðinin büyük etkisi olmuþtu. Devlet okullarýna giden, Müslüman olan ve olmayan,
bütün öðrencilerin Ýslam dininin öðretildiði din derslerine katýlmalarý zorunlu tutuluyor. Bu da Anayasada
kabul edilen azýnlýklarýn özel okullar açmalarýný beraberinde getiriyor. Ülkenin Anayasada tanýnmayan
dini azýnlýklarý için ise durum farklý. Örneðin, Ýran’da yaþayan Bahailerin evlilikleri ve bu evliliklerden
doðan çocuklarý tanýnmadýðý gibi Bahai dinine mensup gençlere yüksek öðrenim hakký da verilmiyor.
1987’de kurulan Bahai Yüksek Öðretim Kurumu, gençlere eðitim olanaklarý vermeye çalýþýyor, ancak
Bahailer, bilim derslerini evlerde vermek zorundalar.  http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2003/24449.htm

Ýran Devrimi’nin ideolojisi, Þah’ýn ülkeye getirdiði Batýlý sekülerizm ve modernist fikirlere karþý ortaya
çýkmýþtý. Þah’ýn uluslararasý sermayeye baðlý olmasý ve Washington’la kurduðu iliþkiler de bu ideolojiyi
güçlendirmede etkili oldu. Þah’ýn ABD ve Ýsrail’le kurduðu iliþkiler “þeytani” olarak nitelendiði gibi,
“sekülerizm” kavramý, “yabancý”, “yozlaþmýþ” ve “modern”le özdeþleþtirildi. Böylece sekülerleþme, dini
etkiyi sýnýrlandýran liberal bir siyasi düzenle eþanlamlý kullanýlmýþ oluyordu. Bu durumun, Ýran’ýn devrim
sonrasý yeniden örgütlenme sürecinde belirleyici bir rol oynadýðýný görüyoruz. Seküler olmayan böyle
bir sistemde, Avrupa devletlerindeki gibi anayasada dini kurum ve kuruluþlarýn nasýl belirlendiðini bulmak
mümkün deðil, çünkü zaten anayasada yer alan her düzenleme ayný zamanda dini yapýlanmanýn da
belirleyicisi oluyor.
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Mýsýr

Mýsýr’ýn 76 milyonu aþkýn nüfusunun yüzde 94’ünü çoðu Sünni mezhebine mensup Müslümanlar
oluþturuyor. Hýristiyanlar ise çeþitli mezheplerden olmakla beraber toplam yüzde 6lýk bir orana sahip.
(http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/print/eg.html) Hýristiyanlarýn çoðu Ortodoks Kýpti
mezhebinden, geri kalanlar ise Yunan, Ermeni, Katolik ve Protestan kiliselerinin üyeleri. Toplumun
büyük çoðunluðunu oluþturan Sünniler ise sýrasýyla, Þafii, Hanefi, Maliki ve Hanbeli olarak dört mezhebe
ayrýlmýþ. (Adenauer, 2003: 71-72)
Yeni Çað’da Mýsýr’daki Ýslam’a dönüþ süreci 19. yüzyýl sonlarýnda Cemaleddin Afgani ile baþlýyor ve
1950’lere kadar devam ediyor. Yeniden Ýslamlaþtýrmayý hedef alan bu süreçte 1928’de kurulan Müslüman
Kardeþler Teþkilatý gibi reformcu guruplarýn önemli etkileri var. Bu hareketlerin amacý, Ýslam’ýn asýl
kaynaklarýna, Kuran ve Sünnete, geri dönüþü saðlamak þeklinde tanýmlanýyor. Ýngiliz ve Fransýz sömürge
ülkelerinden biri olan Mýsýr’da, Ýslam’a dönüþ hareketinin “sömürgeci Batýlýlardan baðýmsýzlýk kazanmak”
gibi ideolojik bir zemin bulduðunu da söylemekte yarar var.
Bugün Mýsýr Anayasasý, 2. Maddesiyle açýkça, devletin dinini Ýslam olarak tanýmlýyor. Ayný maddeyle,
Ýslami hukuk, yasama organýnýn temel kaynaðý olarak gösteriliyor. 1971’de hazýrlanan Anayasada her
Mýsýrlý için din özgürlüðünün garanti altýna alýndýðý ifade edilse da ateist propagandanýn açýkça yasaklandýðýný
görüyoruz. Anayasanýn 40. maddesi gereði kimseye dini ayrýmcýlýk yapýlamýyor. Bu þekilde, Müslüman
olmayan dini cemaatlere ibadet özgürlüðü tanýnmýþ oluyor. Fakat devletin resmi ideolojisinin Ýslam olmasý
ve Ýslami hukukun yasamaya kaynaklýk etmesi, þeriat kurallarýyla çeliþen dini ibadetlerin yapýlamayacaðýna
iþaret ediyor.
9. maddeyle de aile kurumuna yapýlan vurgu ve ailenin dine, ahlaka ve vatanseverliðe dayandýrýlmasý
da Ýslami geleneðin toplum gelenekleri ve vatanseverlikle özdeþleþtirilerek devlet kurumu tarafýndan
tabana yayýldýðýný gösteriyor.
Mýsýr hükümetinin ülkedeki camiler üzerinde yasal olarak kontrol hakký bulunuyor. Mýsýr devlet baþkaný
tarafýndan atanan cami imamlarýnýn maaþlarý da yine devlet bütçesinden karþýlanýyor.
(http://religiousfreedom.lib.virginia.edu/nationprofiles/Egypt/status.html)
Devlete ait olmayan camilerin yapýmý ve ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý ise baðýþlarla mümkün. Fakat bu
camiler de gerekli durumlarda din iþlerinden sorumlu Evkaf Bakanlýðý’ndan finans desteði alýyorlar.
Evkaf Bakanlýðý, 1965’e kadar, dini vakýflarý yönetmesinin yanýnda, hastane ve okullarýn da hem finansmaný
hem danýþmaný olarak görev yapýyordu. Ancak 1965’ten itibaren asýl iþi Mýsýr’daki devlet camilerinin
yapýmý, restorasyonu ve finansörlüðü ile sýnýrlandý. Diyanet iþlerinden sorumlu bakan ayný zamanda,
sadece bilimsel bir görevi olan ve fen bilimleri dahil olmak üzere bütün bilim alanlarýnýn temsil edildiði
birçok branþ komisyonundan oluþan Din Ýþleri Yüksek Kurulu’nun da baþkaný. Bu branþ komisyonlarýnda
tanýnmýþ bilim adamlarý da yer alýyor. (Adenauer, 2003: 72-73)
Mýsýr’ýn El-Ezher üniversitesi Ýslam dünyasýnýn en büyük eðitim kurumu olma sýfatýný taþýyor. Diðer
yönetimler gibi bunun da devlet kontrolü altýnda olduðunu görüyoruz. 1961’de yapýlan reformdan bu
yana, bu üniversitedeki fakültelerin baþkanlarý yalnýz ulema sýnýfý arasýndan ve mertebelerine göre
atanabiliyor. Bugün Mýsýr’daki en yüksek dini otorite olarak El-Ezher’in þeyhi ile baþ müftü karþýmýza
çýkýyor. Bunlarýn her ikisi de Mýsýr devlet baþkaný tarafýndan bizzat atanýyorlar. Yine bu reformlarla,
üniversitenin çeþitli fakültelerinde kadýnlara da öðrenim görme hakký tanýnmaya baþlandý. (ibid., 72)
Mýsýr’da çok fazla sosyal gurup ve sýnýf var. Bunun sonucunda kamusal hayatta yaþanan Ýslami pratikler
de birbirinden ayrýþýyor. Toplumsal hayattaki bu parçalý yapý dinin daha bireysel yaþanmasýný destekleyen
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ve sekülerleþme yanlýsý görünen devlet politikalarýný beraberinde getirse de, ulemanýn devlet örgütlenmesindeki
kilit pozisyonu, Mýsýr’ýn bir Ýslam devleti olarak varlýðýný meþrulaþtýrýyor. Mýsýr’daki sekülerleþme
taraftarý aydýnlara göre bu süreçte en önemli rol sivil bürokrasinin. Çünkü hem devlette hem de kamusal
hayatta önemli bir rol üstlenen ulemanýn sorumluluklarý ancak sivil bürokrasi tarafýndan yerine getirilirse
sekülerleþme sürecinde ilerleme saðlanabilir. http://reference.allrefer.com/country-guide-
study/egypt/egypt79.html

Pakistan

Endonezya’dan sonra 138 milyonluk nüfusuyla dünyanýn en geniþ Müslüman nüfusuna sahip ikinci ülke
sýfatýný alan Pakistan’da, yüzde 77’si Sünni, yüzde 20’si Þii olmak üzere toplam yüzde 97 oranýnda
Müslüman yaþýyor. Hýristiyanlar, Hindular ve Ahmediler ile az sayýda Budist, Zerdüþti ve kavim dinlerini
sürdürenler ise geri kalan yüzde 3lük dilimi oluþturuyorlar.
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/pk.html
http://islamabad.usembassy.gov/wwwh01050106.html
Pakistan, Ýslam ile demokrasiyi pragmatik olarak bir araya getirmeye çalýþan ilginç bir örnek. Uzun yýllar
Ýngiliz sömürgesi olarak yaþayan Pakistan 1947’de demokratik ve baðýmsýz bir devlet olarak kuruldu.
Ancak sömürgecilere karþý giriþilen baðýmsýzlýk mücadelesindeki Müslüman Birliði Örgütü’nin etkin
konumu, devletin kurucu kimliðini din öðesine dayandýrdý. (Karaman, 1998, 195)
Bu þekilde, 1956’da ilk Anayasasýný oluþturan Pakistan, kendini bir Ýslam Cumhuriyeti olarak tanýmladý.
1973 Anayasasýyla bu sýfat yerini Pakistan Federal Cumhuriyeti’ne býraksa da, ülke, Ýslam Cumhuriyeti
olma özelliðini sürdürdü. Pakistan, Amerika yanlýsý politikalarýyla dikkat çeken General Pervez Müþerref’in
1999’daki darbesinden beri askeri rejimle yönetiliyor.
Ülkenin bugün de anayasal temelini oluþturan 1973 Anayasasý ile Ýslami Cumhuriyet’in temel nitelikleri
arasýna “sosyalist” diye nitelenebilecek yeni bir tanýmýn eklendiðini görüyoruz. Bu taným, vatandaþlara
tanýnan temel hak ve hürriyetlerle þekilleniyor. Böylece Ýslam kültürüne bakýþ “modern demokrasi, sosyal
adalet, hoþgörü ve sosyal eþitlik” gibi kavramlarla eþdeðer hale getiriliyor. (Ýþtiyak, 1994, 180-181) Diðer
yandan, hukuki düzenleme anlamýnda 1973 Pakistan Anayasasý, Ýslam hükümlerini de içeriyor. Anayasaya
göre, Federal Pakistan Cumhuriyeti’nin niteliði, “devletin dini Ýslam’dýr” cümlesiyle belirtiliyor. Dini
özgürlükler bugünkü anayasanýn 20, 21 ve 22. maddeleriyle düzenlenmiþ. Buna göre, herkes inanç ve
ibadet özgürlüðü altýnda inandýðý dini yayabiliyor. Bunun yanýnda her türlü dini mezhep ya da tarikat
kendi dini kurumlarýný kurma ve yönetme hakkýna sahip. Ayrýca bir diðer maddeye göre, hiç kimse kendi
dininden baþka bir dinin yayýlmasý için özel bir vergi vermek zorunda býrakýlamýyor. Ayný þekilde, dini
kurumlar için vergi muafiyeti veya imtiyazý üzerinden hiçbir cemaate ayrýmcýlýk yapýlamayacaðý da
yasalarla belirlenmiþ. Diðer bir deyiþle örneðin azýnlýk dinlerinden birine mensup olanlar, Sünni Müslüman
inancýn geliþmesi için devletin yaptýðý faaliyetlere para yardýmý yapmak veya bunlar için koyulan vergileri
ödemek zorunda deðiller.
Bütün bu din özgürlüklerinin yanýnda, azýnlýk dinlerine mensup kimselerin temsili demokrasi açýsýndan
birtakým sorunlar yaþadýklarýný da belirtmek gerekiyor. Pakistan Ulusal Parlamentosu'nda çoðunluðu
Sünni Müslümanlar oluþtursa da Hýristiyanlýk ve Hinduizm gibi azýnlýk dinlerinin cemaatlerine de
yüzde 5 oranýnda koltuk edinme hakký veriliyor. Ancak bu parlamenterler "ayrý seçim" ilkesine tabi
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tutuluyorlar. Bu ilkeye göre, azýnlýklara ait koltuklar yalnýz bu cemaatler tarafýndan seçilirken, Müslüman
parlamenterler sadece Müslüman oylarýyla ve genel seçimle iþ baþýna geliyor. Bu sistem dolayýsýyla,
örneðin, Hindu dininden bir kimse Müslüman milletvekili seçemiyor. Bu da sadece Müslümanlardan
alacaðý oylarý hesaplayan milletvekili adayýnýn azýnlýklara karþý daha kayýtsýz bir tutum sergilemesine
neden olabiliyor. http://islamabad.usembassy.gov/wwwh01050106.html
Ýlköðretimin zorunlu olmadýðý Pakistan'da, UNICEF'in raporuna göre okuma yazma oraný yüzde 46 ve
kadýnlarýn ancak yüzde 26'sý bu orana dahil. Bu düþük oran karþýsýnda devlet, hem ilkokula giden
çocuklarýn sayýsýný arttýrmak hem de dini bilgi vermek amacýyla, özellikle küçük yerleþim birimlerindeki
yerel nitelikli geleneksel okullarýn yerine, Ýslami eðitimin verildiði okullar açýyor. Bu okullara giden
çocuklarýn öðrenim masraflarý da yine devlet bütçesinden karþýlanýyor. Þehirlerdeki devlet okullarýnda
öðrenim gören çocuklar da yine akademik derslerin yanýnda Ýslam tarihi gibi dersler görmek zorundalar.
Üniversite eðitimi ise ailelerin maddi imkânlarýna bakýyor. Anayasaya göre hiç kimse dini ayin veya
ibadet yapýlan eðitim kurumlarýna katýlmak zorunda deðil. Bu kurumlarda okuyan öðrenciler kendi
dinlerinden baþka bir dinin eðitimini almaya da zorlanamýyorlar.
Pakistan devletinde demokrasi ve Ýslam'ýn yan yana getirilmeye çalýþýlmasý her ne kadar onun Ýran gibi
katý bir Ýslam Cumhuriyeti olmasýný engellese de, sekülerizm kamuoyu için sorunlu bir kavram. Sekülerizm
kelimesinin Urdu dilindeki karþýlýðý "Ladiniyat"; bu Türkçede "dinsiz" anlamýna geliyor.
http://sacw.insaf.net/i_aii/Secularism_IHussain.html
Dolayýsýyla sekülerleþme, Pakistanlýlar için dinin deðerlerinden uzaklaþma anlamýna geldiðinden, buna
mesafeli yaklaþýldýðýný görüyoruz. Ancak diðer taraftan, ABD ile iþbirliðine giden General Pervez
Müþerref, Afganistan'daki Taliban hareketiyle baðlantýlý radikal dinci guruplarý bastýrarak Ýslam'ýn
ülkedeki siyasi etkinliðini engellemeye çalýþýyor. Müþerref, Atatürk'ün Türkiye'nin kuruluþunda uyguladýðý
modeli ve liberal Ýslam'ý destekleyen sekülerleþme taraftarý söylemiyle dikkat çekiyor.  (2003, Akbarzadeh
ve Saeed, 83)

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan 26 milyon nüfusunun tamamý Müslüman olan, dini açýdan son derece homojen bir ülke
olarak karþýmýza çýkýyor. Bugünkü Suudi Arabistan Krallýðý'nýn kuruluþu 1932 yýlýna dayanýyor. Daha
sonra bölgede petrolün bulunmasýyla Amerikalý petrol üreticilerinin ekonomik kontrolü altýna giren ülke
1960'larda OPEC'in en önemli ihracatçýsý haline geldi. Müslümanlarýn kutsal kentlerine sahip olmasý
bakýmýndan Ýslam Dünyasý'nda büyük prestij sahibi olan Suudi Arabistan hem 1970'de baþlayan Ýslam
Konferansý Örgütü'nün hem de 80'lerin Körfez Ýþbirliði Konseyi'nin kurucusu. Krallýk, 1970lerde Arap-
Ýsrail savaþlarýnýn da etkisiyle Batýlý þirketlere yaptýðý ve dünyada önemli ekonomik buhranlara neden
olan petrol ambargosuyla dikkatleri üzerine çekmiþ, 80'lerde ise ülkedeki Amerikan þirketlerinin kontrolünü
tamamen ele geçirmiþti. Suudi asýllý Usame Bin Ladin'in El-Kaide örgütünün de bu topraklardan köklerini
aldýðý biliniyor.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/820515.stm
Suudi Arabistan, Ýslam hukuku altýnda Melik'in (Kralýn) hemen hemen mutlak bir güce sahip olduðu
bir mutlakýyet rejimi. Melik, hem devlet baþkaný hem de Suudi Müslümanlarýnýn dini ve manevi lideri
sýfatlarýna sahip. Melik, Vahhabi hareketinin lideri, ülkenin siyasi ve dini önderi ve ulemanýn Baþ Ýmam'ý
olarak kutsal ve seküler gücün bir sembolü olarak görülüyor. (Baloðlu, 1998, 237)
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Ülkede ulemanýn melikten sonraki en yüksek dini otorite olduðunu görüyoruz. Eðitim sistemi üzerinde
nüfuz sahibi olabilen ulema, Suudi siyasetinde Ýslami yönelimi saðlýyor. Bununla birlikte Adalet, Eðitim
Bakanlýklarý ile Hac ve Evkaf Bakanlýðý'nýn da geleneksel olarak ulemanýn elinde olduðunu ilave etmek
gerekiyor. (Layish, 1984, 44)
Suudi Arabistan'ýn homojen Müslüman nüfusunun Anayasanýn hazýrlanmasýnda da aðýrlýðýný koyduðunu
görüyoruz. Anayasanýn birinci maddesiyle kendini bir Arap Ýslam Devleti olarak tanýmlayan ülke, Allah'ýn
kitabý ve Peygamber'in sünnetini Suudi Arabistan'ýn esas Anayasasý olarak gösteriyor. Yine Anayasaya
göre, hükümet gücünü Kuran'dan ve Peygamber'in geleneklerinden alýyor. Paralel olarak, Suudi Krallýðýnýn
çýkardýðý fetvalar da Allah emri kabul ediliyor. Bununla beraber her vatandaþ Ýslam dinini, toplumunu
ve ülkesini korumakla yükümlü. Anayasada belirtildiði gibi, hukuk alanýnda ise Þeriat kurallarý belirleyici.
Krallýkta eðitim de Ýslami devlet örgütlenmesi prensipleri çerçevesinde yapýlýyor. Anayasaya göre devlet
bilimi ve bilimsel araþtýrmalarý desteklese de bu araþtýrmalar, Ýslam ve Arap mirasýný koruyacak þekilde
yapýlmalý. Bununla beraber devlet okullarýna verilen önem ve devletin cehaletle mücadele sözü yine
Anayasada yer alan maddeler arasýnda.
Ýslam'ýn ortaya çýkýp yayýldýðý Suudi Arabistan topraklarýnda herhangi bir sekülerleþme çabasýndan
bahsetmek mümkün deðil.

Endonezya

Güneydoðu Asya'nýn en önemli Müslüman devletlerinden biri olan Endonezya, toprak ve nüfus bakýmýndan
dünyanýn en büyük Ýslam ülkesi. 240 milyona yakýn ülke nüfusunun yaklaþýk yüzde 90'ý Müslüman.
Toplumun geri kalaný ise Hýristiyanlar, Hindular, Budistler, animistler ve diðer mahalli inançlara mensup
gruplardan oluþuyor. (Göksoy, 1998: 173)
Endonezya'nýn kendini üniter bir Cumhuriyet olarak tanýmlamasý 2. Dünya Savaþý'nýn hemen sonrasýnda
gerçekleþti. Ülkenin Hollanda sömürgesi konumundan baðýmsýzlýðýný elde ettiði 1945 yýlý, milliyetçi ve
Ýslamcý hareketleri de beraberinde getirmesi ve bu ikisinin bileþimiyle Endonezya'ya has yeni bir siyasi
yapýlanmanýn ortaya çýkmasý bakýmýndan önemli. Ülkenin çok-dinli ve çok-kültürlü yapýsýnýn otoriter
rejimlerin etkinliðini arttýrdýðýný görüyoruz.
Halen geçerliliðini koruyan 1945 Anayasasý'na baktýðýmýzda, "Endonezya Pancasila" (Beþ Prensip)
kavramýnýn devlet felsefesi olduðu milli ve üniter bir devlet yapýsý çýkýyor karþýmýza. Bu beþ prensip
milliyetçilik, hümanizm, demokrasi, sosyal adalet, tek ve bir olan Tanrýya inanç olarak belirlenmiþ.
Aslýnda ortaya çýkan bu yapý, Endonezya'nýn o dönemdeki baðýmsýzlýk hareketlerinden besleniyor.
Baðýmsýz Endonezya devletinin hangi temeller üzerine oturacaðýna yönelik milliyetçilerle Ýslamcýlar
arasýndaki tartýþmalar sonucu, daha sonra devletin ilk Cumhurbaþkaný olacak olan milliyetçi halk önderi
Sukarno, her iki tarafý bir araya getirebilmek için bu "Beþ Prensip" formülünü bulmuþtu. Bu prensipler
bugün de Endonezya yasalarýnýn temelini oluþturuyor.
Anayasada bir din devleti örgütlenmesinden çok laiklik nüvelerinin görüldüðü üniter bir yapý tasvir
ediliyor. Bunu, dini meselelerin Anayasada ayrý bir bölüm içinde ele alýnmasýndan da anlamak mümkün.
Endonezya Cumhuriyeti Anayasasý'nýn din baþlýðý altýndaki on birinci bölümü iki temel madde içeriyor.
Bunlardan ilki, daha önce de söylediðimiz, "devletin temeli tek ve bir olan Tanrýya inanca dayanýr"
cümlesi. Ýkincisi ise, kiþilerin din ve inançlarý doðrultusunda ibadet özgürlüklerinin devlet garantisi altýna
alýnmasý. Ülkedeki Diyanet Ýþleri Bakanlýðý sadece Ýslam, Katolik, Protestan, Budizm ve Hinduizmi
resmi din olarak tanýyor. Bu beþ dinin dýþýndaki dinler de hükümete kendilerini kaydettirebiliyorlar. Fakat
bu dinlerle Diyanet Ýþleri yerine Kültür ve Turizm Bakanlýðý ilgileniyor ve sadece sosyal organizasyonlar
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yapmalar ýna  i z in  ver i l iyor.  h t tp : / /www.s ta t e.gov/g /dr l / r l s / i r f /2002/13873.h tm
Burada devletin çok-kültürlü yapýyý kaostan korumak için din faktörünü teþvik ettiðini görüyoruz. Örneðin
1997-98 yýllarýnda iþ baþýnda olan Endonezya hükümeti, ibadet yerlerinin yapýmý ve onarýmý için finansal
destek vererek 2 bin 354 cami, 243 Protestan ve 202 Katolik Kilisesi, 146 tapýnak açýlmasýný saðladý.
Bunlarýn yanýnda okullarda ve yüksek öðrenimin kurumlarýnda 806 ibadet yeri daha devlet bütçesinden
alýnan parayla inþa edildi. http://www.asianinfo.org/asianinfo/indonesia/pro-religion.htm
Ayrýca ülkede yaþayan Müslümanlar için Kuran, Protestan ve Katolikler için Ýncil, Hindular içinse Veda
gibi kutsal kitaplarýn basýlmasýný da yine devlet üstleniyor. Endonezya'da devletin dini konulardaki bir
diðer sorumluluk alaný ise, Ýslamiyet'teki zekat gibi diðer dinlerin mensuplarýnýn da fakirlere para veya
toprak baðýþýný organize etmek. Bu iþ için hükümetin kurduðu Bazis isimli konsey, dini kaygýyla yapýlan
baðýþlarý toplamakla görevli. Endonezyalýlar için Hac ibadeti de yine hükümet desteðiyle gerçekleþiyor.
Devletin beþ noktada açtýðý yurtlarda toplanan Hacý adaylarý buralardan uçaða bindiriliyorlar. (ibid.)
Ülkedeki eðitim kurumlarý da devletin dayandýðý tek ve yalnýz Tanrýya inancý desteklemek ve bu inancýn
geliþmesine hizmet etmek durumunda. Bu baðlamda, ilk ve ortaokullarla yüksek eðitim kurumlarýnda
din eðitiminin etkili olduðunu söyleyebiliriz. Ancak devlet politikasý olarak, "dinler arasý ve etnisiteler
arasý uyumu saðlamak" için okullarda dogmatik dini eðitim desteklenmiyor.
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2002/13873.htm
Ulusun birliðini ve uyumunu saðlamak adýna yalnýzca okullarda deðil, toplumun her alanýnda dini bilgi
ve rehberlik amacýyla devletin sorumluluk aldýðýný da belirtmek gerekiyor.
Endonezya'da, diðer Ýslam ülkeleriyle karþýlaþtýrýldýðýnda görece olarak demokrasinin uygulandýðýný
görüyoruz. Ülke kendini ne tam laik ne de bir din devleti olarak tanýmlýyor. Uzun yýllar ülkeyi yöneten
Suharto yönetimi aslýnda Endonezya'nýn bugünkü din-devlet iliþkilerinde geliþtirdiði tavrýn belirleyicisi
olarak görülüyor. Suharto, bir taraftan dine dayalý siyaset yapýlmasýný yasaklarken, diðer taraftan Ýslami
çevrelerin dini, sosyal ve eðitim alanlarýndaki faaliyetlerini teþvik etti. Zekatýn toplanmasýna, kamu
kurumlarýnda mescitlerin açýlmasýna, destek oldu ve özel dini eðitim kurumlarýna devletin maddi yardýmýný
artýrdý. (Boland, 166; Göksoy, 1998, 183) Hükümet, dine dayalý ideolojinin yayýlmasýný önlemek için
1983'te tüm siyasi partilerin sosyal, dini ve eðitimle ilgili örgütlenmelerinde sadece Beþ Prensibi temel
ideoloji olarak almalarýný zorunlu kýldý. Dini siyasetten ayrý tutmaya çalýþan Suharto hükümeti Ýslami
kaynaklý siyasi faaliyetleri bu Beþ Prensip gölgesinde býrakarak 1990'larla bu faaliyetleri tamamen kontrol
altýna almýþ oldu.
Türkiye'yle benzer þekilde, Endonezya'daki ordu mensuplarý Ýslam'ýn siyasi bir güç olarak kendini
göstermesine þiddetle karþý çýkýyor, onun sadece bir din olarak kabul edilmesi gerektiðini savunuyorlar.
Bu anlayýþ doðrultusunda, bugün Endonezya'da dini faaliyetlere tam bir serbestlik tanýnýr ve her türlü
inanç ve ibadet Anayasa tarafýndan garantiye alýnýrken, dini kaynaklý siyasi faaliyetler rejim için en büyük
potansiyel tehlike olarak görülüyor. (Göksoy, 1998, 184).

C) Diðer Ülkeler

Rusya

Tarihsel kökleri bir hayli eskiye dayanan Rus Ortodoks Kilisesi bugünkü gücünü halkýn yüzde 58'inin
kendisine baðlý oluþundan alýyor. Toplumsal yapýnýn dikkat çeken bir özelliði ise yüzde 31'lik bir kesimin
ateist olmasý. Ancak burada daha da ilginç olan þey Ortodoks olduðunu söyleyen Ruslarýn yüzde 42'sinin



daha önce hiç Ortodoks Kilisesi'ne gitmemiþ olmasý. Böylece, Avrupa ülkeleri ve ABD'den farklý olarak
Rusya'daki Ortodoks ve ateist ayrýmýnýn kiliseye gitme pratiðiyle ölçülmediðini söyleyebiliriz. Ýstatistiksel
olarak, Rusya'da kiliseye düzenli olarak gidenler yüzde 3.9 iken, ABD'de bu oran yüzde 40 ve diðer
geliþmiþ ülkelerde de ortalama yüzde 10'dur. (http://www.religioustolerance.org/rt_russi.htm.)
Rusya'da Ortodokslardan baþka yüzde 5 Müslüman ve yüzde 2 Ortodoks olmayan Hýristiyan cemaatleri
yaþýyor. (http://www.religioscope.com/notes/2002/071_russia_census.htm)
Rusya'nýn Ortodoksluðu kabulü Ortaçaða kadar uzansa da en büyük deðiþikliði geçtiðimiz yüzyýl baþýnda
yaþadýðýný görüyoruz. 1917'deki komünist devrim öncesi Rus Ortodoks Kilisesi Çarlýk yönetiminin idari
teþkilatý olarak görev yapýyordu. Ancak Çarlýk yönetiminin devrilmesinin ardýndan kurulan komünist
rejim kiliseye yaþam hakký vermemekte kararlýydý. 1918'de SSCB'nin tek parti yönetimi kiliseyi devletten
ayýrmakla iþe baþladý. Yasal bir kurum olarak gücünü ve etkisini yitiren kilisenin okullardan da elini
çekmesi saðlandý. Manastýrlarýn birçoðu tahrip edildiði gibi kilisenin bütün mal varlýðýna da el konuldu.
Rusya'da kiliselere yönelik fiziksel ve ideolojik baský Stalin döneminde de devam etti.
http://www.geographia.com/russia/rushis07.htm.
Bundan sonra 70 yýl boyunca Rusya'nýn resmi devlet "dini" ateizm oldu. Ortodoks Kilisesi'ni tamamen
etkisizleþtiren bu politikanýn 1980'lerin sonuna dek devam ettiðini görüyoruz. Ancak Gorbaçov'un attýðý
liberal adýmlar 80'lerin sonuna doðru Ortodoks Kilisesi'nin de ülkedeki bu deðiþim rüzgarlarýndan payýný
almasýný saðladý. 1988'de Hýristiyanlýðýn bin yýlý Rusya'da büyük çaplý bir halk katýlýmýyla kutlandý.
1990'lara gelindiðinde din özgürlüðünü esas alan yasalar toplumda ses bulmaya baþladý ve ülkede, birçoðu
Ortodoks olmak üzere, iki bine yakýn dini cemaat ortaya çýktý. Rusya'da þu an faaliyet gösteren Ortodoks
Kilisesi 1917 devriminin öngördüðü ateist rejimi kabul etmeyen çevrelerce kurulmuþtu. Bugün bu kuruluþta
etkin olan dini cemaatlerin hepsi de kendisini Moskova Patrikliði tarafýndan tanýnan "Gerçek Ortodoks
geleneði"nin mirasçýsý olarak kabul ediyor ve hiçbiri de diðerini bu anlamda meþru görmüyor.
Bugün Moskova Patrikliði Rus Ortodoks Kilisesi'nin ruhani ve idari merkezidir. Ülkedeki 5 bin Ortodoks
kilisesinin birçoðu mahalli bütçelerden alýnan parayla yeniden inþa ediliyor. Rusya Federasyonu için
çoðulculuk prensibinin öngörüldüðü bugünkü Anayasa'ya baktýðýmýzda, 14. madde karþýmýza seküler
devlet ifadesini çýkarýr. Buna göre hiçbir din devlet-teþvikli veya zorunlu bir din olarak benimsetilemez.
Ayný maddeye göre bütün dini dernekler devletten ayrýlmýþtýr ve kanun önünde eþittirler. Madde 19 ile
de kiþilerin dini tercihleri temel hak ve hürriyetleri arasýnda sayýlmýþ ve bu konudaki herhangi bir sýnýrlama
veya ayrýmcýlýk yasaklanmýþtýr. Anayasanýn 28. maddesi ise din ve vicdan özgürlüklerini garanti ederek,
bireysel ve toplu ibadetleri serbest býrakýr. Bir dine inanma, inanmama veya çeþitli inançlara sahip olma
konusunda vatandaþlar tamamen özgürdür. Halký çoðulcu bir dinsel ve toplumsal yapýya teþvik eden bu
yasalarýn sýnýrý ise 29. Maddede belirtilmiþtir: "Sosyal, ýrksal, ulusal veya dini düþmanlýðý teþvik eden
veya bunlardan birini üstün gösterecek þekilde yapýlan propagandalar yasaktýr."
(http://www.unesco.org/most/rr3russ.htm.)
1991'de Sovyetler Birliði çökse de Rusya'daki eðitim sekülerliðinden taviz vermedi. Bu konuda 2001
yýlýna kadar tam anlamýyla seküler bir yöntem izlenerek devlet okullarýnda din eðitimi imkânsýz hale
getirildi. Ancak 24 Nisan 2001'de Rusya Federasyonu Parlementosu'nda yapýlan "Rusya'da Din Eðitimi"
konulu  b i r  top lan t ýda  okul larda  ruhani  eð i t im a lmanýn  önemi kabul  ed i ld i .
(http://www.iarf.net/REBooklet/Russia.htm) Parlamento kararýna göre, seküler Rus Devleti'nin okul
sistemi çeþitli tarihsel-dini bilgiler içeren, dini bakýþa dayalý eðitimi dýþlamamalýydý. Ancak þu an din
eðitimi verilirken okutulacak kitaplar Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn onayýndan geçmeden okutulamýyor.
Bakanlýk ise Ortodoksluk mezhebi temelli kitaplardan çok ülkedeki çoðulcu dini yapýnýn bileþenlerini
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oluþturan bütün dinler üzerine gençlere bilgi verebilecek kitaplarý seçmeyi tercih ettiklerini söylüyor.
http://www.cdi.org/russia/johnson/7040-6.cfm.
Rusya'da Sosyalist Sovyet rejiminin yerleþtirdiði 70 yýllýk alýþkanlýklarý ve düþünce sistemlerini deðiþtirmenin
zorluðu özellikle okullardaki din eðitimi meselesinde kendini ele veriyor. Çünkü çoðunluðu oluþtursalar
dahi 70 yýllýk bir komünist geleneðin evlatlarý olan Ortodoks Ruslar din eðitimine hâlâ þüpheyle yaklaþýyor
ve Rus Ortodoks Kilisesi'nin sesini yükseltmesine karþýn temkinli atýmlar atmaya özen gösteriyorlar.
http://www.stetson.edu/~psteeves/relnews/0205f.html.
Rusya'da 5 bin Ortodoks dernek bulunuyor. Sayýlarý 20 milyona ulaþan Müslümanlarýn ise 3 bin derneði
var. Bununla birlikte ülkedeki 800'ü aþkýn camide Müslümanlar ibadet edebiliyorlar. Bunlarýn birçoðu
Baþkýrdistan, Daðýstan, Kuzey Kafkasya'daki Kabarday-Balkarya, Kuzey Osetya, Tataristan, Ýnguþetya
ve Çeçenistan'da bulunuyor.
http://www.russianembassy.org/RUSSIA/religion.htm
Federal Rusya'da bugün Rusya'nýn Merkezi Müslüman Dini Kurulu adý altýnda pek çok yerel dini
örgütlenme bulunuyor. Baðýmsýz bir dini organ olarak faaliyet yürüten Moskova Müftülüðü Rusya sýnýrlarý
içindeki pek çok Müslüman bölgeden sorumlu bir kurum olarak tanýnýyor. Ancak bunun dýþýnda bölgesel
müftülükler de görev yapýyorlar. Bunlarýn hepsi Müftüler Konseyi'nde bir araya geliyor. Ülkedeki
Müslüman cemaatlerin yüzde 62'si Dini Kurul'a, geri kalaný ise Müftüler Konseyine baðlý.
http://www.cdi.org/russia/251-8.cfm. Müftüler Konseyi aldýklarý ortak bir kararla Haziran ayýnda
Ýstanbul'da düzenlenen Ýslam Konferanslarý Örgütü'ne (ÝKÖ) Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in
de katýlmasý için destek verdiler.
Çeçenistan ve Daðýstan'da ayaklanan halklarý bastýrmaya çalýþan Rusya devletinin en büyük korkusu ise
bu hareketlerin köktendincilikle beslenmesi. Rus hükümeti ülkedeki Müslüman cemaatleri kategorilere
ayýrmýþ. Buna göre ülkedeki Müslümanlar, "Vahhabiler, Selefiler, köktendinciler ve modernist Ýslamcýlar"
olmak üzere dörde ayrýlýyor ve baþta Kuzey Kafkasya ile Tataristan olmak üzere farklý bölgelerde ve
Rusya'nýn belli baþlý þehirlerinde faaliyet gösteriyorlar.  http://www.beliefnet.com/story/88/story_8827_1.html.

Hindistan

Hindistan'da yüzde 81.3 oranýnda Hindu yaþýyor. Bunun dýþýnda yüzde 12 Müslüman, yüzde 2.3 Hýristiyan,
yüzde 1.9 Sikh ve yüzde 2.5 da Budist  ve Persi  gibi topluluklar bulunuyor.
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/geos/in.html
Son derece kozmopolit bir yapýya sahip olan ülkenin yakýn tarihine uzun yýllar Müslümanlar ve Hindular
arasýnda süren çatýþmalar damgasýný vurdu. 1915'te Gandi'nin ortaya çýkýp bu iki grubu uzlaþtýrma
çabalarýna kadar da bu mücadelenin önlenebildiðini söylemek mümkün deðil. Bu uzlaþý, 1940'ýn ikinci
yarýsýnda alevlenen baðýmsýzlýk mücadelesinin de çekirdek yapýsýný oluþturdu. 1947'ye kadar Ýngiltere
sömürgesi olarak kalan Hindistan, bu tarihten sonra Ýslam'ýn ve Hindu öðretilerinin ayný potada
eritebilmesini saðlayan ulusçu bir kimlik kazanmýþ gibi göründü. Ancak Hindular ve Müslümanlar
arasýnda kök salan ayrýlýkçý hareketlerin dinmeyen etkisi ülkeye iyice parçalanmýþ bir yapý miras býrakmýþtý.
Öyle ki Ýngiltere'nin ülkeden çekilmesini ardýndan, Müslümanlar Hindulardan kopup kendilerine iki ayrý
ülke kurdular: Pakistan ve Bangladeþ. http://www.geographia.com/india/india02.htm  
Hinduizmin Batýlý anlamda bir ruhban sýnýfý geleneðinin olmadýðýný görüyoruz. Bunda elbette kast
sisteminin iktidarý dini rehberlikten kesin olarak ayýrmasýnýn etkisi yadsýnamaz. Bununla beraber Hindistan
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tarihinde bir dini yönetim geçmiþi de yaþanmamýþtýr. Hindistan Anayasasý dine dayalý ayrýmcýlýðý
yasaklamaktadýr. Dini özgürlüklerin düzenlendiði maddeler arasýnda vicdan özgürlüðü ile cemaatlerin
dinlerinin gereðini özgürce yerine getirebilecekleri ve dinlerini yaymada özgür olduklarý belirtilmiþtir.
Bununla birlikte anayasaya göre cemaatler, kendi din iþlerini de serbestçe yönetebilirler. Hindistan'da
herhangi bir dini teþvik etmek ve yaymak için toplanan vergilere bu cemaatlerin üyeleri katýlmak zorunda
deðildir.
Burada azýnlýklara eðitim konusunda da önemli özgürlükler tanýndýðýný görüyoruz. Azýnlýklarýn kendi
okullarýný kurma ve bunlarýn yönetimini tayin etme haklarý anayasal olarak tanýnmýþ durumda. Yine
anayasaya göre, eðitim kurumlarýnda verilen din derslerinden veya ibadetlerden öðrencilerin muafiyet
hakký bulunuyor.
Hindistan'daki sekülerleþme çizgisine baktýðýmýzda Gandi'nin ananevi ve "ruhani" bir Hindistan modeli
yerine Nehru'nun Batý modelini taklide dayanan modern ve "seküler" devlet modelinin benimsendiði
bir yapý karþýmýza çýkýyor. Hindistan'ýn bir Ýngiliz sömürgesi olarak 1947'de baðýmsýzlýðýný kazanmasýndan
sonra sekülerizm hareketlerinin baþlýca rolü, nüfusu aðýrlýklý olarak Hindu olan bu bölgede büyük
Müslüman azýnlýðýn haklarýný teminat altýna almak olarak belirlendi. Böylece Hindistan'daki sekülerizmin
devlet içindeki dini bir yönelimden sakýnmak endiþesiyle deðil, son derece çoðulcu ve patlamaya hazýr
bir toplumda sosyal barýþý temin etmek gibi bir kaygýyla hayata geçirildiðini söyleyebiliriz. (Falk, 2003,
59)

Lübnan

Lübnan'da Müslümanlar çok mezhepli ve parçalý bir yapýyla karþýmýza çýksa da ülkede   yüzde 70
Müslüman nüfusu bulunuyor. Geri kalan yüzde 30 ise Katolik, Ortodoks ve Protestan mezheplerine
mensup Hýristiyanlardan oluþuyor. Ülkenin en büyük Hýristiyan gurubu Katolik Maruniler. 1926'da
Fransa sömürgesi olarak kurulan Lübnan Cumhuriyeti, 1941'de Ýngiliz ve Fransýz kuvvetlerine karþý
baðýmsýzlýðýný elde etti. Fakat Batýlý sömürgelerle baðlarýný koparmayý baþaramayan Lübnan, 6'ya 5
oranýnda Hýristiyanlarýn oluþturduðu bir Parlamentoda ve 1943'te yapýlan "Milli Pakt" gereði, Hýristiyan
bir Baþkan, Sünni Baþbakan ve Þii Meclis Baþkaný ile kararlar aldý. Sömürge devletlerinin güdümü
altýndaki bu yapý aslýnda sonradan çýkacak karýþýklýklarýn da bir habercisi gibiydi. ABD destekli Lübnan
hükümeti sonraki yýllarda ortaya çýkan Ýslami hareketleri bastýrsa da, 60'lý yýllara damgasýný vuran Arap-
Ýsrail savaþý boyunca Lübnan, Filistinlilerin eylemliliklerinin önemli bir merkezi oldu. Filistinli militanlarla
iþbirliði halinde olan Hizbullah örgütü, bölgedeki politikalarýn þekillenmesinde etkili oldu. Sonraki
yýllarda, Güney Lübnanlý Hýristiyanlarý korumak adýna bazý bölgeleri Ýsrail iþgali altýnda kalan Lübnan'da,
1988'e gelindiðinde iki hükümet mevcuttu; biri Batý Beyrut'taki Müslüman hükümet, diðeri ise
Hýristiyanlardan oluþan Doðu Beyrut hükümeti.
Ýsrail ve Suriye arasýnda kalan bu bölge bugüne kadar yoðun iç savaþlarýn yaþandýðý, farklý kaynaklardan
beslenen Hýristiyan ve Müslüman guruplarýn uzlaþma saðlayamadýðý bir çatýþma bölgesi olarak varlýðýný
sürdürdü.
Anayasada baðýmsýz, demokratik ve parlamenter bir Cumhuriyet olarak kendini tanýmlayan ülke, etnik
olarak Arap kimliðine vurgu yapýyor, ancak, dini yönden son derece çoðulcu bir yapýya sahip. Lübnan
Anayasasý'nda "din devleti" vurgusu yok, bunun yerine parlamenter demokrasi temel alýnýyor. Ancak
siyaset, toplumun her alanýna nüfuz etmiþ dini temsil prensipleri çerçevesinde yapýlýyor. Bu prensipler
aslýnda 1943'teki Milli Pakta dayanýyor. Ancak on beþ yýl süren iç savaþ sonrasý 1989'da deðiþtirilerek,
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Müslümanlarýn çoðunlukta olduðu bir Parlamento ile yetkileri sýnýrlý bir Maruni (Hýristiyan) Baþkan
ortaya konmuþ. Bu sistem bugün de geçerliliðini sürdürüyor. Bunun dýþýnda Lübnan yasalarýnda resmen
tanýnan dini cemaatlerin orantýsal olarak Parlamentoda, Kabinede ve kamu sektöründe temsilcileri
bulunuyor.
Ülkede resmi olarak tanýnan on sekiz dini gurup var. Bunlarýn dýþýndaki guruplar da resmiyet kazanmak
için baþvurabiliyorlar. Dini cemaatler için resmi bir statüye sahip olmalarýnýn en büyük avantajý vergi
muafiyetine sahip olmak. Bunun dýþýnda yasal olarak tanýnan dinlerde evlilik, boþanma gibi aile hukukunu
ve özel hukuku ilgilendiren konular da bu dinlerin gelenekleri çerçevesinde yapýlabiliyor ve resmi olarak
tanýnýyorlar. Ancak resmi statüsü olmayan, örneðin Hindular, Budistler ya da Bahailer gibi dini azýnlýklarýn
bu çeþit faaliyetleri resmiyet kazanmasa da ibadet özgürlüklerine dokunulmuyor. Ayrýca bir kiþi dinini
deðiþtirmek istediðinde, dini gurubun liderinin onay vermesi yeterli oluyor.
Bu parçalý toplumsal yapý, dini dengelerin hassasiyet kazandýðý bir devlet ve toplum örgütlenmesi çýkarýyor
karþýmýza. Fakat bu guruplar arasýnda yalnýz baskýn olan Caferi Þiilerin, Sünnilerin ve Dürzilerin devlet
tarafýndan atanan din adamlarý var. Devlet memuru statüsündeki din adamlarý, bu guruplarýn dini
mahkemelerinde aile hukuku ve özel hukuk alanlarýnda yöneticilik görevi üstleniyor. Bu guruplarýn dini
mahkemelerini ise yine devlet sübvanse ediyor. Bu çeþit dini mahkemelerde kadýnlara karþý ayrýmcýlýðýn
dolaylý olarak teþvik edildiðini de hatýrlatmak gerekiyor. Lübnan'ýn bu dini yönden çoðulcu yapýsý komþu
ülkelerdeki bazý azýnlýk guruplarý da mülteci konumunda ülkeye girmeye teþvik ediyor. Kürtler, Þiiler,
Irak'taki Keldaniler, Mýsýr ve Sudan'daki Kýpti Hýristiyanlar bu dini özgürlüklerden yararlanmak isteyen
guruplar arasýnda.  http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/anti-semitism/rellebanon01.html
Devlet özel dini eðitime izin veriyor. Devlet okullarýnda din eðitimi konusu ise Lübnan'da uzun zamandýr
tartýþýlmayan bir konu. Müslüman ve Hýristiyan din adamlarý, devlet okullardaki din eðitiminin ayný
kaynaklar kullanýlarak verilmesi ve müfredatlarýnýn ortaklaþtýrýlmasý için son dönemde bir arada çalýþmaya
baþladýlar, ancak Müslüman ve Hýristiyan bölgelerde okuyan öðrencilerin eðitim programlarý ister istemez
birbirinden birtakým farklýlýklar içeriyor.
Lübnan'da katý mezhepçi hareketleri önlemek için bir komite kurulmasý planlanýyor. Henüz hayata
geçmeyen bu komitenin en büyük dayanaðý ise Lübnan Silahlý Kuvvetleri. Ülkedeki katý mezhepçi
hareketlerin tehlikeli boyutlarda ayrýlýkçý hareketlere dönüþmemesi için faaliyet yürüten en önemli sivil
kuruluþ ise Ýslam-Hýristiyan Diyalogu Komitesi.

Ýsrail

6.4 milyon nüfusa sahip Ýsrail'de yüzde 80.1 oranýnda Yahudi bulunuyor. Yüzde 14.6 oranýyla ikinci
en kalabalýk dini topluluksa, çoðunluðu Sünni olan Müslümanlar. Bunlarýn dýþýnda yüzde 2.1 Hýristiyan
ve yüzde 3.2 de diðer dinlerin mensuplarý toplumda yer alýyorlar.
 http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/print/is.html Filistin'de ise halkýn tamamýna yakýný çoðu
Sünni Müslümanlardan oluþuyor. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/country_profiles/803257.stm
Yarým yüzyýlý aþkýn süredir devam eden Ortadoðu'daki çatýþmalarýn merkezi konumundaki Ýsrail'in
resmen kuruluþu Ýkinci Dünya Savaþý sonrasýna dayanýyor. Nazi soykýrýmýnýn ardýndan Yahudilerin bir
anavatana kavuþmasý meþrulaþtýrýlmýþ, ancak Müslüman toplumlarýn yaþadýðý ve çoðu bir dönem manda
yönetimi altýnda kalmýþ Ortadoðu'nun Siyonist hareketlere tepkisi sert olmuþtu. Bu coðrafyanýn gün
geçtikçe daha da içinden çýkýlmasý güç bir siyasi ve toplumsal örgütlenme içinde olduðu aþikâr. Ýsrail'in
birebir muhatabý olan Filistinliler ise 1967'den beri Ýsrail iþgali altýnda yaþamaya çalýþýyorlar.
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Ýsrail'in tamamlanmýþ tek bir anayasasý olmamasýna raðmen, anayasa olarak kabul edilen ve özellikle
yargý sisteminin iþlemesi için kullanýlan, "küçük anayasa" adý da verilen, yasalarýn yer aldýðý metinleri
var.  Somut bir Anayasanýn oluþturulmama nedeni olarak da devletle din arasýna çok kesin ayrýmlar
konmak istenmemesi. http://www.folium.ro/world-encyclopedia/israel/78.htm Bu nedenle Ýsrail'de dini
özgürlükler ile eþit hak ve hürriyetlerin yazýlý tam bir dayanaðý bulunmuyor. Anayasa yerine geçen bu
metinlerde "Ýsrail bir Yahudi devletidir" cümlesine yer verilmiþ.
Ülkenin kurulmasýndan sonraki yýllarda, Diyanet Ýþleri Bakanlýðý, Ýçiþleri Bakanlýðý, hahamlýk ve bazý
yerel dini teþkilatlanmalar arasýnda kurulan ve kaynaðýný örgütlü Yahudi cemaatlerinden alan patronaj
iliþkisi Yahudilikteki ýlýmlý muhafazakâr ve reformcu hareketlere süreç içinde zarar vererek, Museviliðin
marjinalleþmesinde etkili oldu. Yahudi kimliðinin dini-kültürel ve etnik kimlik tanýmlarýnýn hepsini de
karþýlamasý, Ýsrail devletini dininden ayrý bir olgu olarak düþünmemizi engelliyor. Zaten devletin de böyle
bir iddiasý yok. Anayasa yerine geçen "Temel Yasa", herkes için ibadet özgürlüðünü garanti ediyor.
Ancak dinin özel alandan kamusala taþýnmasýnda tek söz sahibi, devletin de kurucusu olan Yahudi "ulusu".
Bu anlamda, örneðin, dini mahkemelerin evlilik, boþanma gibi özel hukuk konularýnda yargý haklarý
bulunuyor. Bu nedenle Ýsrail'de, örneðin, hiç sivil evliliðe rastlanmaz, bunun yerine dini evlilik hükümet
makamlarýnca kabul edilen usuldür.
Haham, papaz ya da halife gibi din adamlarý devlet memuru statüsüne sahipler ve dolayýsýyla devletten
maaþ alýyorlar. Bununla beraber, Ýsrail Diyanet Ýþleri Bakanlýðý bütün dini hizmetlerden sorumludur.
Evlenme, boþanma, ölülerin gömülmesi, din deðiþtirme, kutsal þehirlerin ve mezarlýklarýn korunmasý,
ibadet yerlerinin yapýmý ve korunmasý gibi konular Diyanet Ýþlerinin alanýna girer. Bakanlýðýn hizmetleri
daha çok Yahudilere yönelik olsa da, Bakanlýðýn içindeki Yahudi Olmayan Dinler Bölümü, Müslüman,
Hýristiyan, Dürzî, Bahaî gibi Ýsrail'de yaþayýp Yahudi olmayan azýnlýklara hizmet götürmekle görevli.
http://web.mit.edu/mitsi/www/heb/religion.htm
Eðitim ise, her daim ülkedeki toplumsal ve ideolojik çeliþkilerin merkezinde olmuþ. Ýsrail'de eðitim
ulusal Yahudi kimliðini genç kuþaklara miras býrakmanýn en önemli yolu olarak görülüyor.
http://reference.allrefer.com/country-guide-study/israel/israel64.html 1948'e kadar eðitim, ülkedeki farklý
gruplarýn talepleri göz önüne alýnarak seküler, Ortodoks, Musevi ve Araplara yönelik olmak üzere dört
farklý eðitim sistemi uygulanýyordu. 1950'lerdeyse bu alternatifler, devlet destekli dini ve seküler eðitim
sistemleri olmak üzere ikiye indi. 1980'li yýllarda, Arap asýllý öðrencilerin eðitimi Eðitim ve Kültür
Bakanlýðý tarafýndan ve Müslüman, Hýristiyan ve Dürzîlere yönelik, ayrý olarak organize ediliyordu. Ayný
dönemde ilkokula baþlayan Yahudi öðrencilerin yüzde 22'si dini devlet okullarýna, yüzde 72'si ise seküler
devlet okullarýna gidiyordu. 1987'deki Filistin intifadasýna kadar Araplara verilen eðitim devlet
kontrolündeydi. Yahudi tarihinin ve deðerlerinin öðretildiði Araplara yönelik devlet okullarýnýn bir farký,
derslerin Arapça olarak yapýlmasýydý. Ýntifadadan sonra ise Ýsrail devletinin açtýðý Arap okullarýna giden
ancak birkaç öðrenci kaldý.
Ýsrailli aydýnlar daha seküler bir yapýlanma için birey ve devlet arasýnda net bir þekilde ifade edilen bir
haklar bildirisi olmasý gerektiðini, yazýlý anayasa olmadan bunun saðlanamayacaðýný ifade ediyorlar.
http://www.folium.ro/world-encyclopedia/israel/78.htm  Ancak Yahudi devleti olarak kurulan Ýsrail'de
bir devlet ideolojisi olarak dinin oynadýðý rol göz önüne alýndýðýnda sekülerleþme hareketlerinin gündemi
pek fazla iþgal etmesi de beklenmiyor.
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