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ÖZET 

 Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de din hizmetlerinin kapsamı ve 

problemi üzerine ilgili kurum ve kişilerle görüşmeler yapılmış ve Türkiye’de din 

hizmetlerinin kaynağına inilmiştir. Araştırma ve mülakat sürecinde birden fazla 

kurum ve kişiyle yüz yüze yahut yazışma yolu ile konu farklı açılardan 

tartışılmış, din hizmetlerinin kapsamının sorunsalı bir nebze idrak edilmeye 

çalışılmıştır. Kurum ve kişiler, sorulan sorular aracılığıyla özeleştiri yapmaya ve 

saptanılan sorunun kaynağına inilmeye doğru yönlendirilmiştir. Türkiye’de din 

hizmetlerini gerçekleştiren kurumların denetim mekanizmaları yerinde ve birinci 

ağızlardan tespit edilerek, daha iyi bir yapılanmanın nasıl olabileceği sorusuna 

cevap aranmıştır. Araştırma ve mülakat sürecinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Din 

Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin, Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara İl Müftü 

Yardımcısı Ali Gülden, Ankara Hacı Bayram Veli Cami İmam Hatibi Yunus 

Koçan ile görüşülmüş ve  ‘International Church of the Foursquare Gospel’ adlı 

dünya çapında kilisenin 2005 yılından bu yana Orta Asya, Orta Afrika, Kuzey 

Asya sorumlusu ve Kurtuluş Kiliseleri Derneği’nin de sorumlusu İhsan Yinal 

Özbek ile yazışmalar yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Diyanet İşleri Başkanlığı, Din Hizmetleri, Denetim 

ABSTRACT 

In this study, the scope of the problem of religious services in Turkey and the 

Turkey in relevant institutions and individuals made interviews and dug out 

religious services source. In the process of research and interview the person 

face to face, or by multiple agencies, and correspondence with the way the 

topic was discussed from different perspectives, tried to comprehend the scope 
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of problematique of a modicum of religious services. Institutions and individuals, 

to engage in self-criticism and asked questions through correct the problem 

source. Turkey in first place in the institutions that perform the services of 

control mechanisms and identified and may be a better answer to the question 

of how structuring is searched. Research and interview process, the Presidency 

of religious affairs religious services expert Ahmet Çekin, Department of 

religious affairs in Ankara province Deputy Mufti Ali Gülden, Ankara Hacı 

Bayram Veli Mosque İmam Yunus Koçan was discussed and with the 

‘International Church of the Foursquare Gospel of the Church’ around the world 

since 2005, responsible for Central Africa, Central Asia, North Asia and also the 

Association of Churches Kurtuluş specialist İhsan Yinal Özbek correspondence. 

Keywords: Presidency Of Religious Affairs, Religious Services, Control
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GİRİŞ 

 Anayasamızın 136. Maddesinde belirtildiği üzere Diyanet İşleri 

Başkanlığı genel idare içinde yer alan bir kamu kurumu olup, laiklik ilkesi 

doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe 

dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri 

yerine getirmekle yükümlüdür. İlgili kanunda da bu görevler ‘İslam dininin 

inançları, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda 

toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek’ şeklinde belirlenmiştir. 

 Diyanet İşleri Başkanlığının değişmeyen yerel ve evrensel temel görevi; 

dini anlama ve onun aydınlık mesajını hayatın değişik bölümlerine yansıtma 

konusunda milletimizin sahip olduğu köklü mirası bütün zenginliğiyle tanıtmak, 

din ile çağdaş hayat arasında bağ kurmayı ve bu bağı güçlendirmeyi isteyen 

kimselere rehberlik etmektir.1 

 Diyanet İşleri Başkanlığı ve alt birimleri, dünyada devlet aracılığıyla halka 

din hizmeti sağlayan bir kurum olarak ve yapılanma açısından tektir. Bu yönden 

Türkiye’de din hizmetlerini sağlayan bu kurum ve hizmet mekanizmasının 

araştırılması da önemli görülmüş ve bu konu başlığı altında farklı pencerelerden 

din hizmetlerinin işleyişi noktasında araştırmalar ve mülakatlar yapılmıştır. 

Bütün yapılan değerlendirmeler ışığında aşağıda farklı başlık ve bakış açıları ile 

inşa edilmiş bu çalışma hazırlanmıştır. 

 

                                                           
1 TESEV ふTürkiye Ekoﾐoﾏik ve Sosyal Etüdler Vakfıぶ tarafıﾐdaﾐ ヲヵ ŞuHat ヲヰヰヵ tarihiﾐde İstaﾐHul Bilgi 
Üﾐiversitesiﾐde düzeﾐleﾐeﾐ けTürkiyeげde Diﾐ-Devlet-Topluﾏ İlişkileri ve Diyaﾐet İşleri Başkaﾐlığıげ koﾐulu 
toplaﾐtıﾐıﾐ açılışıﾐda yapılaﾐ koﾐuşﾏa. 



2 

 

1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Kuruluş ve Tarihi Gelişimi2 

Osmanlı Devleti'nde din işleri Meşihat Makamlığı'nca Şeyhülislam eliyle 

yürütülürdü. 1920 yılında Ankara’da kurulan Meclis Hükümetinde Meşihat, 

"Şer'iye ve Evkaf Vekâleti" adıyla "Bakanlık" olarak yer almış, 1924 'e kadar da 

bu statü aynen devam etmiştir. Din hizmetlerinin politikanın dışında ve üstünde 

tutulması gerçeğinden hareketle 3 Mart 1924 tarihinde Şer'iye ve Evkaf Vekâleti 

kaldırılarak yerine, 429 sayılı Kanunla, Başvekâlet bütçesine dahil ve 

Başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği, bugünkü adıyla Diyanet İşleri 

Başkanlığı kurulmuştur.   

4 Haziran 1935 tarihinde kabul edilerek 22 Haziran 1935 'de yürürlüğe 

giren 2800 Sayılı "Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanun", 

Başkanlığın ilk teşkilat kanunu olmuştur. 20 Nisan 1950 tarihinde 

yürürlüğe konan 5634 sayılı Kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı günün şartlarına 

göre yeniden düzenlenmiştir. 1961 Anayasası; 154. Maddesiyle Diyanet İşleri 

Başkanlığı'nı bir Anayasa kurumu olarak düzenlemiş, genel idare içinde yer 

vermiş ve bu kurumun, özel kanununda gösterilen görevleri yerine getirmesini 

öngörmüştür. 1961 Anayasasının öngördüğü doğrultuda 22.06.1965 tarih ve 

633 sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile 

Başkanlık yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Diyanet İşleri Başkanlığı 

Merkez Teşkilatına bugünkü organik yapısını kazandıran ve Diyanetin tarihi 

gelişimi içerisinde yeni bir dönemi başlatan da bu kanun olmuştur. 30.04.1979 

tarihinde yürürlüğe giren 26.04.1976 tarih ve 1982 sayılı Kanunla, 633 Sayılı 

"Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun"da geniş çapta 

değişiklik yapılmış ve Diyanet İşleri Başkanlığının yurtdışında da teşkilatlanması 

sağlanmıştır. Ancak 1982 sayılı Kanun, Anayasa Mahkemesi'nin 18.02.1979 

                                                           
2 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-8221.aspx 

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/dy/Diyanet-Isleri-Baskanligi-Duyuru-8221.aspx
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tarih ve E.1979/25,K.1979/46 sayılı kararı ile iptal edilmiştir. Bu iptal sonucu, 

633 sayılı Kanunun 1982 sayılı Kanunla değiştirilen maddeleri yürürlükten 

kalkmıştır. Ayrıca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile çeşitli kanun ve 

kanun hükmünde kararnameler, 633 sayılı Kanunun bazı maddelerini hükümsüz 

kılmıştır. Ancak 1/7/2010 tarihinde TBMM'de kabul edilen 6002 sayılı yasa ile; 

öncelikle iptalden doğan boşluğun giderilmesi sağlanırken aynı zamanda, 

toplumumuz açısından son derece önemli görevleri yerine getiren Diyanet İşleri 

Başkanlığının teşkilat yapısının çağın gerekleri doğrultusunda yeniden 

şekillendirilmesi sağlanmaktadır. 1961 Anayasasında Diyanet İşleri 

Başkanlığının genel idare içinde yer alarak özel kanununda gösterilen görevleri 

yerine getireceği ifade edilirken, 1982 Anayasasında ise Başkanlığın görevlerini 

yerine getirirken uyması gereken kıstaslar da belirtilmiştir. 

 

2. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Misyonu ve Vizyonu 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın alt birimlerinden olan Strateji Geliştirme  

Başkanlığı’nın hazırladığı ‘2012 Faaliyet Raporu’nca misyon şu şekilde 

açıklanmıştır:  

Toplumun dinî, ahlakî ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla 

İslâm Dini’nin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din 

konusunda aydınlatmak, inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek 

ve ibadet yerlerini yönetmektir. 

Yine aynı raporda, kurumun vizyonu ise şöyle açıklanıyor: Toplumun dinî, 

ahlakî ve manevi değerlerini sürekli ayakta tutan, bütün insanlığın barış ve 

huzuruna katkı sağlayan, Din-i Mübin-i İslâm ile ilgili her konuda referans alınan 

en etkin ve saygın kurum olmak. 

http://www.diyanet.gov.tr/foyvolant/1_kanunlar/01.pdf
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 Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin’le 

yaptığımız görüşme de, bu sorulara cevap aramak ile başladı. 2012 Faaliyet 

Raporu’ndan aktardığımız misyon ve vizyonu, bütün teşkilatı açıklar nitelikte 

bulduğunu söyleyerek devam etti. Misyon ve vizyon konusunu daha özele, yani 

Din Hizmetleri dairesine, indirgediğimiz zaman ise cevaplar biraz daha farklı 

şekillendi. Bu noktada Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin’in misyon 

açıklamasını toplu bir cümle ile şöyle açıklayabiliriz: ‘Kur’an ve sünnet ışığında 

ahlak eksenli bilgiye dayalı olarak toplumu dini konularda aydınlatmak, camilerin 

yönetimi ve ibadet hizmetleri ile ilgili işleri/işlemleri yapmak, kameri ay başları ile 

namaz vakitlerini dini ve astronomik kriterlere göre tespit etmektir.’ Devamında 

vizyon tanımını ise yine bir cümle ile şöyle şekillendirebiliriz: ‘Toplumun her 

kesimine sahih(gerçek) dini bilgiye dayalı din hizmeti sunan, camilerimizi toplum 

hayatının önemli merkezlerinden biri haline getiren, dünya ölçeğinde namaz 

vakti ve kameri aybaşı hesaplamalarında birliği sağlayacak çalışmaları yapan 

bir birim haline gelmektir.’ 

 Kurumun misyon ve vizyonunun kısa bir tartışmasını yürüttükten sonra 

kurumun vizyonunun gerçekleştirilmesinde karşılaşılan sorunların ya da 

aksaklıkların olup olmadığına dair bir tartışma üzerinden buna cevap aradık. 

Eğer var ise kaynağının ne olabileceğine dair bir soru ile vizyon tartışmasına 

devam ettik. Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin bu konuda çekimser 

davranarak, çok fazla bilgisinin olmadığını, bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi daha 

önce de işaret ettiği Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın verebileceğini ifade etti. 

Kurumdan öte kendi düşüncelerini kısaca açıklayarak, daha sonra ayrıntılı bir 

şekilde değineceğimiz Diyanet’in özerkliği mevzusunu dile getirdi. Kurumun 

özerk bir yapıya sahip olmasının vizyonun daha gerçekleştirilebilir olması 
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noktasında önemli olduğunun ve kurumsallaşma ile kurumun kabiliyetlerinin 

gelişeceğinin altı çizildi. 

 3. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Denetim Mekanizmaları 

 ‘Bir kamu kuruluşu, bağımsız ve sivil bir kurum olarak Diyanet’3 farklı 

denetim mekanizmalarını çalıştırmaktadır. Bu bağlamda Diyanet’i üç farklı 

açıdan ele alarak, denetim işlevlerini farklı şekilde değerlendirmek gerekir. 

 Diyanet bir kamu kurumudur, devlet mekanizması ve bürokratik sistemin 

parçasıdır. Diyanet’in devlet yapısı içindeki yeri ve bunun devletin laik yapısına 

aykırı olup olmadığı hukukçular ve akademisyenler arasında tartışıla gelen bir 

konudur. Bu pencereden Diyanet’i ele alarak denetim mekanizmalarını 

irdeleyen Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin, Diyanet’in bürokratik bir yapıya 

sahip olduğunu fakat bürokrasiye uymadığını söylüyor. Bu savını, mesai 

saatlerinin belirsiz ve değişken olmasını örnek vererek açıklıyor. Aynı zamanda 

denetim konusunda, dikey ve yatay etkili bir denetimin işlediğini de ekliyor. Bu 

denetim hiyerarşik bir yolla, başkan ve başkan yardımcılarının süzgecinden 

geçerek, iç denetim dairelerinin ve en önemlisi halkın denetiminden geçiyor. 

 Diyanet sivil bir kuruluştur, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın demokratik ve 

sivil bir tabanı vardır. Bu taban olmaksızın kendiliğinden ve üst iradeyle 

kurulmuş reel dini hayatla ve taleple ilgisiz bir kurum değildir. Diyanet 

toplumdaki bu ihtiyaçları karşılamak için kurulmuştur. Bu sebeple de o 

demokratik ve sivil bir tabana sahiptir. Diyanet’in sivil bir tabana sahip olması 

denetimin zorluğunu da beraberinde getiriyor. Ahmet Çekin, Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nda yürüyen denetimin etkinliğinin, müftülükler ve camiler adına 
                                                           
3Bardakoğlu, Ali ふヲヰヰヴぶ, Jourﾐal of Musliﾏ Miﾐority Affairs, Moderate Perception of Islam and the 

Turkish Model of Di┞aﾐet: The Presideﾐt’s Stateﾏeﾐt, 24(2). 
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mümkün olamadığını söylüyor. Bunu, Türkiye genelinde büyük bir ağın hizmet 

kapsamlarında bulunmasına bağlayan Sayın Çekin, en büyük denetimi halkın 

gerçekleştirdiğini söylüyor. Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan 

binlerce caminin, yüzlerce il ve ilçe müftülüğü ile birlikte yine Diyanet’e bağlı 

yüzlerce Kur’an Kurslarının etkili bir denetiminin teknik açıdan mümkün 

olmadığını cümlelerine ekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığınca periyodik denetimler 

mevcut fakat genelde şikayet üzerine denetim mekanizmaları çalıştırılıyor. Sivil 

bir tabana yani topluma dayalı olan Diyanet, yine toplum ile beraber işlevlerini 

yerine getiriyor.  

 3.1. Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu’nda Denetim 

Diyanet İşleri Başkanlığı 2012 Faaliyet Raporu’nda, İç Denetim Birimi 

Başkanlığı’nın Raporu’nda ele alınan hususlar:4 

 Eğitim merkezlerinde, cami görevlilerine yönelik yapılan hizmet içi eğitim 

faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler, 

 Kur'an kursu öğreticilerinin istihdamı ile ilgili iş ve işlemler, 

 Kur’an kursu ve hizmet içi eğitim faaliyetleriyle ilgili ödenen ek ders 

ücretleri ile seminer vb. faaliyetlere dair ödemeler, 

 2012 yılı hac organizasyonu kapsamında, kafile başkanı ve din 

görevlilerinin seçimleriyle ilgili iş ve işlemler ile kafile başkanı ve din 

görevlilerine verilen görevlerin ifası,  

 Başkanlığımız Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu’nun iş ve işlemleri, 

 Harcırah ödeme işlemleri, 

 Başkanlığımızca yürütülen fetva hizmetleri, 

                                                           
4 Diyaﾐet İşleri Başkaﾐlığı Strateji Geliştirﾏe Başkaﾐlığı ヲヰヱヲ Faaliyet ‘aporu, s.ンヴ. 
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konularında sistem ve uygunluk denetimi yapılmıştır. Kamu İç Denetim 

Standartlarına göre hazırlanan raporlar ilgili birimlere intikal ettirilmiştir. 

 4. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Teşkilat Yapısı 

Şekil-1: Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Yapısı5 

 

                                                           
5 http://www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitim/teskilat_semasi.pdf 

http://www.diyanet.gov.tr/turkish/tanitim/teskilat_semasi.pdf
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4.1. Ana Hizmet Birimleri 

Şekil-2: Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatı6 

 

4.1.1. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 

   Başkanlığın en yüksek karar ve danışma organıdır. 1 Başkan, 15 üye ve 

yeter sayıda uzmandan oluşur. Başkanlığın ana hizmet politikasını tespit eder. 

Dinî soruları cevaplandırır. Dinî konularda inceleme ve araştırma yapar. 

Başkanlıkça bastırılacak eserlerin basımına karar verir. 

4.1.2. Mushafları İnceleme Kurulu Başkanlığı 

Başkanlık veya çeşitli kişi ve kuruluşlarca basılı, sesli ve görüntülü olarak 

yayınlanacak olan Kur’an-ı Kerim’leri ve cüzleri inceleyerek hatasız basılmasını 

sağlar ve mühürler. 

4.1.3. Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığı 

  Toplumu din konusunda aydınlatma hizmetlerini yürütür. Namaz 

vakitlerini, dinî gün ve gecelerin, kamerî aybaşlarının doğru olarak tespitini 

sağlar. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

 

                                                           
6 Diyaﾐet İşleri Başkaﾐlığıげﾐıﾐ resﾏi iﾐterﾐet sitesiﾐdeﾐ alıﾐﾏıştır. 
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4.1.4. Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı 

Başkanlık personelinin mesleki formasyonunu geliştirmek ve hizmet 

verimini artırmak amacıyla yıllık hizmet içi eğitim planını hazırlar ve uygular. 

Kur’an kurslarının ve eğitim merkezlerinin açılış, eğitim-öğretim ve yönetimi ile 

ilgili işleri yürütür. 

4.1.5. Hac Dairesi Başkanlığı 

Hac ve Umre ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşların bu 

yolculuklarıyla ilgili her türlü iş ve işlemlerini yurtiçinde ve yurtdışında planlar ve 

yürütür. Bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar. 

4.1.6. Dini Yayınlar Dairesi Başkanlığı 

Sesli, görüntülü, süreli ve basılı yayınlar yapmak suretiyle din konusunda 

toplumu aydınlatır. Başkanlığın kütüphane hizmetlerini yürütür. 

4.1.7. Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 

Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlara din hizmeti götürür. Bu hizmetlerle 

ilgili işleri yürütür. Yurtdışına gönderilecek personelin eğitimi için kurslar ve 

seminerler tertipler. Yurtdışından Başkanlık hizmetleriyle ilgili konularda temas 

ve incelemelerde bulunmak üzere gelen kişi, heyet ve gruplara rehberlik eder. 

4.2. DANIŞMA VE DENETİM BİRİMLERİ 

4.2.1. Teftiş Kurulu Başkanlığı 

Kurul Başkanı ile başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından 

oluşur. Doğrudan Başkana bağlı olup, Başkanlık merkez, taşra ve yurtdışı 
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kuruluşları ile denetimi aynı zamanda Başkanlığa ait kuruluşlardaki teftiş, 

inceleme ve soruşturmaları Başkan adına yapar. 

4.2.2. İç Denetim Birimi Başkanlığı 

Başkanlığın iç kontrol sisteminin yeterliliğini inceler ve değerlendirir. Risk 

yönetimi için öneriler geliştirir ve risk yönetim metotlarının uygulama ve 

etkinliğini inceler. Başkanlığın faaliyetlerinin mevzuata, belirlenen hedef ve 

politikalara uygunluğunu denetler ve performans değerlendirmelerini yapar. 

Muhasebe kayıtları ile mali tabloların doğruluğunu ve güvenirliğini inceler. 

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt dışı ve taşra dahil tüm birimlerinin işlem 

ve faaliyetleri, risk esaslı denetim planı ve programı kapsamında sistematik, 

sürekli ve disiplinli yaklaşımla denetim standartlarına uygun olarak iç denetime 

tabi tutulur. 

4.2.3. Hukuk Müşavirliği 

Başkanlıkla ilgili idarî ve adlî davalarda gerekli bilgileri hazırlar ve 

Hazineyi ilgilendirmeyen idarî davalarda Başkanlığı temsil eder. Başkanlık 

birimlerinin görüş istediği konularda mütalaa verir. Başkanlık birimleri tarafından 

hazırlanan veya bakanlıklardan ve Başbakanlıktan gönderilen kanun, tüzük, 

yönetmelik ve yönerge tasarılarını inceler ve gereğini yapar. 

4.2.4. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 

Başkanlık hizmetlerinin etkili ve verimli hale getirilmesi, idarî işlemlerin 

kolaylaştırılması için çalışma ve araştırmalar yapar. Başkanlık birimleri 

tarafından koordineli olarak yürütülmesi gereken iş ve hizmetleri koordine eder 

ve yürütür. Uzun vadeli plânlar, kalkınma plânları, Hükümet Programı ve yıllık 
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programlarda Başkanlık hizmetleri ile ilgili olarak yer alması gerekli görülen 

hizmet ve tedbirlerin ilmî araştırma esaslarına göre tespitini sağlar. Başkanlığın 

yıllık çalışma programlarını ve stratejik planlamasını hazırlar ve uygulanmasını 

takip eder. Performans kriterlerini belirler ve takip eder. Başkanlık hizmetleri ile 

ilgili istatistikî çalışmalar ve araştırmalar yapar. Başkanlığın bütçe teklifini 

hazırlar, ödeneklerin dağıtım işlerini yürütür. İç Mali kontrol hizmetlerini yerine 

getirir. Başkanlığın bilgisayar ve internet hizmetlerini yürütür. 

4.3. YARDIMCI BİRİMLER 

4.3.1. Personel Dairesi Başkanlığı 

Başkanlığın insan gücü plânlaması ve personel politikalarıyla ilgili 

çalışmalar yapar. Personelin seçimi, sınav, atama, nakil, kadro, sicil, terfi, tahsis 

ve disiplin işlemleriyle ilgili hizmetleri yürütür. Sendikal faaliyetlerle ilgili iş ve 

işlevler. 

4.3.2. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı 

Başkanlık hizmetleri için gerekli olan araç, gereç ve malzemelerin temini; 

bina, tesis, arsa ve arazilerin kiralama, tahsis, satın alma, kamulaştırma, inşaat, 

ihale ve kontrolü ile ilgili hizmet ve faaliyetleri yürütür. Başkanlık hizmet 

binalarının bakım ve onarımları ile temizlik, aydınlatma, ısıtma, koruma ve 

güvenlik hizmetlerini yapar. Personelin taşıma, sağlık, sosyal ve yardımlaşma 

hizmetlerini yerine getirir. Başkanlığın her türlü tahakkuk, tediye ve malî işlerle 

ilgili hizmetlerini yürütür. Başkanlığın genel evrak ve arşiv hizmetlerini, kamu 

konutlarının tahsisi ile ilgili işlemleri, teberrükat eşyası ve demirbaş 

malzemelerle ilgili hizmetleri ifâ eder. 
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4.3.3. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 

Başkanlıkça basımına karar verilen eserlerin basım, yayım, satış, tanıtım 

ve dağıtımı ile ilgili iş ve işlemleri yürütür. 

4.3.4. Protokol Şubesi Müdürlüğü 

Başkanlık Makamının protokol, sekreterlik, evrak ve yazı işlerini yürütür. 

Bu çerçevede Başkanlık Makamının ziyaretleri ile kabul ve telefon görüşmelerini 

düzenler. Makama gelen evrakın ilgili birimlere akışını sağlar. 

4.3.5. Basın ve Halkla İlişkiler Şubesi Müdürlüğü 

Başkanlıkla ilgili basın ve yayın organlarında yer alan dinî ve meslekî 

haber ve yazıları derler, değerlendirir, Başkanlık Makamı’na sunar, gerektiğinde 

birer suretini ilgili birimlere intikal ettirir. Basın açıklamaları, bülten ve tekzip 

işlerini yürütür. Önemli gün ve gecelerde yayınlanacak mesajları hazırlar ve 

Makamın onayı ile ilgili basın-yayın organlarına ulaştırır. Basın-yayın 

kuruluşlarının Başkan veya uygun göreceği Başkanlık yetkilileri ile görüşme, 

röportaj ve program taleplerini takip ederek sonuçlandırır. Başkanın basın 

toplantıları ile ilgili hazırlıkları yapar. Basından gelen soruları ilgili yerlere intikal 

ettirerek cevapların zamanında hazırlanmasını ve soru sahiplerine 

ulaştırılmasını sağlar. Halkla ilişkiler konusundaki diğer iş ve işlemleri yürütür. 
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4.4. İl ve İlçe Müftülükleri 

4.4.1. Müftülükler 

Şekil-3: Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra Teşkilatı 

 

Müftülükler; illerde il müftülüğü, ilçelerde ilçe müftülüğü olarak 

teşkilatlanmıştır. İl müftülüklerinde; il müftüsü ve buna bağlı olarak müftü 

yardımcısı, vaiz, şube müdürü, Kur’an kursu müdürü, murakıp, uzman, şef, 

Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve çeşitli unvanlarda diğer 

personel bulunmaktadır. 

İlçe müftülüklerinde; ilçe müftüsü ve buna bağlı olarak vaiz, şef, Kur’an 

kursu öğreticisi, imam-hatip, müezzin-kayyım ve çeşitli unvanlarda diğer 

personel bulunmaktadır. 

4.4.2. Eğitim Merkezi Müdürlükleri 

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin hizmette etkinliğini ve verimliliğini 

artırmak; yeni görevlere intibaklarını sağlamak ve onları daha üst görevlere 

hazırlamak amacıyla; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 216’ncı maddesi 

uyarınca Başkanlıkça uygun görülen yerlerde Başkanlığa bağlı olarak 18 eğitim 

merkezi açılmıştır. 

http://diyanethaber.com.tr/wp-content/uploads/2011/01/teskilat_2.gif
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4.5. Yurtdışı Teşkilatı 

Şekil-4: Diyanet İşleri Başkanlığı Yurtdışı Teşkilatı 

  

Diyanet İşleri Başkanlığı yurtdışı teşkilatı, vatandaş ve soydaşlarımızın 

bulunduğu ülkelerde Büyükelçiliklerimiz nezdinde Din Hizmetleri Müşavirlikleri, 

Başkonsolosluklarımız nezdinde de Din Hizmetleri Ataşelikleri olarak 

teşkilatlanmıştır. 

4.5.1. Din Hizmetleri Müşavirlikleri 

Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, 

Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Rusya Federasyonu, 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Makedonya ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunmaktadır. 

4.5.2. Din Hizmetleri Ataşelikleri 

Almanya (Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, 

Köln, Karlsruhe, Münih, Nürnberg, Stuttgart, Münster, Mainz), Avustralya 

(Sidney, Melburn), Hollanda (Deventer), Fransa (Lyon), Amerika Birleşik 

Devletleri (New-York),Suudi Arabistan (Cidde), Nahcivan, Romanya 

(Köstence)’da bulunmaktadır. 

http://diyanethaber.com.tr/wp-content/uploads/2011/01/teskilat_3.gif
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Din Hizmetleri Müşavirliği ve Ataşelikleri nezdinde vatandaş ve 

soydaşlara geçici süreli din görevlileri vasıtasıyla din hizmeti sunulmaktadır. 

Müşavirlik ve Ataşelik birimleri bulunmayan (Arnavutluk, Gürcistan, 

Kanada, Kosova, Litvanya, Moğolistan, Norveç ve Ukrayna) çeşitli ülkelerde de 

geçici din görevlileri bulunmaktadır. 

5. Diyanet İşleri Başkanlığı için Daha İyi Bir Yapılanma 

Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan edindiğim teşkilat yapısı ve kısa görev 

tanımlarından sonra kurum açısından daha iyi bir yapılanmanın mümkün olup 

olmadığına dair hem Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin ile hem de Ankara İl 

Müftü Yardımcısı Ali Gülden ile ayrı ayrı bu konuyu tartıştık. Öncelikle Sayın 

Çekin, her zaman daha iyi bir yapılanmanın mümkün olduğunu söyleyerek söze 

başladı. Türkiye dışında hiçbir ülkenin din hizmeti vermediğini, geçmiş yıllarda 

İsveç’in bunu yaptığını ve şimdi onların da bu hizmeti vermeyi bıraktığını 

söylerken, dünya genelinde din hizmetlerinin cemaatlere bırakıldığını da ekledi. 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2010’da iç hizmet kanununa giren ‘uzmanlaşma ve 

kariyer’ bazlı yapının mevcut yapıyı değiştirdiğini ve kalitesini artırdığını belirten 

Çekin, yeni yapılanmaya rağmen daha epey sorunun olduğunu söyledi. 

Sorunlar arasında özellikle göze çarpanın, rehberlik etme ve değişime ayak 

uydurabilme noktasında olması daha iyi bir yapılanmanın gerekliliğini zorunlu 

kılıyor. Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın en 

ücra yerde hizmet veren çalışanına kadar eğitiminin verildiğini söylüyor. 

Ankara İl Müftü Yardımcısı Ali Gülden ile yaptığımız görüşmenin bu 

aşamasında, daha iyi bir yapılanmanın dün ve bugün mümkün olduğu gibi yarın 

da mutlaka mümkün olacağının altını çiziyor Sayın Gülden. İnsanın beşer 
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olmasından kaynaklanan sorunların hayatın her yerinde olduğunun bilincinde 

bakıldığında her kurumun daha iyi bir yapılanmasının her zaman için mümkün 

olacağını söylüyor Gülden. Ankara İl Müftü Yardımcısı Gülden, son 10 yılda 

Diyanet İşleri Başkanlığının ve ona bağlı müftülüklerin iç yapılarının daha 

dinamik ve uzmanlaşma, kariyere dayalı bir hal almasıyla hızlı bir gelişim ve 

değişim aşamasında olduğunu söylerken, görev alan kadroların artık lisansüstü 

eğitimini tamamlamış kadrolara dönüştüğünü söylüyor. Aşağıda yer alan 

tablo.1’de eğitim durumlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı’nın mevcut 

personelinin dağılımı gösterilmektedir. 

Tablo.1: Eğitim durumlarına göre mevcut personelin dağılımı7 

 

6. Din Hizmetlerinde Kamu-Özel-Sivil Toplum İşbirliği 

Daha önce de değindiğimiz gibi Diyanet İşleri Başkanlığı ve alt birimleri 

bir kamu kurumu, sivil ve bağımsız bir kuruluş olarak Diyanet olarak 

açıklanmıştır. Diyanet’e verdiği hizmetin niteliği açısından baktığımızda, 

sunduğu hizmetin kamu hizmeti olması bu kurumu, kamu kurumu noktasına 

taşıyor. Yapısı bakımından da bakıldığında kanuna tabi olması, finansmanın 

                                                           
7 Diyaﾐet İşleri Başkaﾐlığı Strateji Geliştirﾏe Başkaﾐlığıげﾐıﾐ ヲヰヱヲ Faaliyet ‘aporuげﾐdaﾐ alıﾐﾏıştır. 
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devlet tarafından sağlanması gibi hususlar da bunu güçlendiriyor. Fakat sivil bir 

tabana sahip olması, bürokratik bir sistemde işlemesine rağmen bürokrasiye 

uymaması gibi açılardan da kamu kurumu niteliği zayıflıyor.  

Bu bölümde, din hizmetlerinde etkin olarak çalışan sivil toplum kuruluşları 

ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülükler arasındaki işbirliğini Ahmet Çekin ve 

Ali Gülden ile konuştuk. Öncelikle Ahmet Çekin ile yaptığımız görüşmede, 

kurumun özel ve sivil toplum işbirliği noktasındaki etkinliğini sordum. Sayın 

Çekin, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile ele avuca gelir bir 

işbirliğinin bulunmadığını söyledi. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi 

Başkanlığı’nın istatistiklerine göre şuan Türkiye’deki faal dernek sayısı 96202 ve 

bu sayının yaklaşık beşte birini cami yaptırma dernekleri oluşturuyor.8 Sayın 

Çekin, cami yaptırma derneklerini sivil toplum kuruluşundan ziyade ‘Müslüman 

hayırseverliğin bir formu’ olarak nitelendiriyor. Söz konusu derneklerin ilişkisinin 

Dernekler Dairesi Başkanlığı ile olması münasebetiyle, Diyanet İşleri Başkanlığı 

ve alt kurumlarında dernekler ile sürekli bir işbirliğinin mümkün olmadığını 

söylüyor. Fakat son altı aydır, bu dernek ve gönüllü kuruluşlar ile toplantılar 

yapıldığını ve daha etkili bir işbirliği ortamının sağlanmasının çalışmasının 

yapıldığını söyleyen Ahmet Çekin ilerleyen zamanlarda Diyanet’in daha iyi bir 

işbirliği ile karşımıza çıkacağını da ekliyor. 

Ankara İl Müftü Yardımcısı Ali Gülden ise sivil toplumlarla işbirliğinin 

müftülük olarak çok mümkün olmadığını söylüyor. Genelde sivil toplum 

kuruluşlarının, müftülükle olan ilişkisinin tavsiye alma noktasında gerçekleştiği 

söyleyen Gülden, hayırsever dernek ve vakıfların, özellikle de cami yaptırma 

derneklerinin, cami yaptırma konusunda kendilerine danıştıklarını söylüyor. Bu 

                                                           
8 Derﾐek istatistikleri hakkıﾐda detaylı Hilgi içiﾐ Hkz: T.C. İçişleri Bakaﾐlığı Derﾐekler Dairesi Başkaﾐlığı 
resmi internet sitesi www.dernekler.gov.tr 
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derneklerin cami yaptırdıktan sonra müftülüğün devreye girdiğini belirten Sayın 

Gülden, ‘Onlar cami yaptırıyor, biz de onların yaptırdıkları camilere imam 

atamak ve düzenlemesini yapmak koşuluyla dolaylı bir işbirliğine giriyoruz 

aslında’ diyor. 

7. Türkiye’de Din Hizmetlerinin Kapsamı ve Problemi 

Araştırmanın asıl sorunsalı ve varmak istediği yer olarak belirlenen 

Türkiye’de din hizmetlerinin kapsamı ve ne derece problem oluşturduğu sorusu 

görüşülen kurum ve kişilerce farklı yorumlanmış ve esasen çalışmayı bu 

noktada inşa etmek isterken umduğumuzdan farklı cevap ve sonuçlarla 

karşılaşılmıştır. Bu başlık altında Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri 

Uzmanı Ahmet Çekin, Ankara İl Müftü Yardımcısı Ali Gülden, Ankara Hacı 

Bayram Veli Cami İmam Hatibi Yunus Koçan, Kurtuluş Kiliseleri Derneği 

sorumlusu İhsan Yinal Özbek ve Hristiyan dini inancına mensup bazı Türk 

vatandaşları ile farklı görüşmeler gerçekleştirdik. Araştırmanın sorunu olarak 

saptanan Türkiye’de din hizmetlerinin kapsamı ve Türkiye’de hakim dini inanç 

dışında kalan kurum ve kişilerin bu konuya bakışını farklı bakış açılarından, 

medyada çıkmış haberlerden ve resmi talepler bakımından değerlendirdik.  

Türkiye, nüfusunun % 99’unu Müslüman inanca sahip olan insanların 

oluşturduğu bir ülke. Bu bağlamda Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 

tarihinde Cumhuriyetin ilanının üzerinden henüz tam bir yıl geçmeden devletin 

din ve dini hayatla ilişkilerinin nasıl tanzim edileceği konusu bir hayli önem 

kazanmış ve bu konuda öne çıkan yaklaşım ve beklentilerin kanunla kayıt altına 

alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Böylece Diyanet İşleri Başkanlığı’nın varlığı 89 
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yıl önce yeni Cumhuriyetin ayrılmaz bir öğesi olarak ortaya çıkmıştır.9 Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın kuruluşunun ve hizmet alanının temel hedefi olan Sunni 

Müslüman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşısına güvenilir bir kurum 

olarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve onun kurumları çıkmaktadır. 

Görüşme yaptığımız kurumlarla Türkiye’de yaşamakta olan Gayrimüslim 

azınlıkların durumlarını ve taleplerini konuştuk. Gayrimüslim azınlıklara, oluşum 

ve derneklere ise Türkiye’nin din hizmetlerini, laiklik konusunu ve taleplerini 

sorduk. Bu kapsam da referans olarak kullanabileceğimiz Lozan Antlaşması’nda 

madde 37 ile 44 arasında yer alan ‘Azınlıkların Korunması’ ve Avrupa 

Komisyonu’nun hazırladığı Türkiye 2012 İlerleme Raporu’nda yer alan 

‘düşünce, vicdan ve din özgürlüğü’ başlıklarını inceledik. Kurum ve kişilerle 

yaptığımız görüşme sonuçlarından önce bu kaynakların analizini yapmanın 

faydalı olacağı kanısındayım.  

7.1. Avrupa Komisyonu Türkiye 2012 İlerleme Raporu’nda 

Düşünce, Vicdan ve Din Özgürlüğü10 

Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü konusunda, ibadet özgürlüğüne 

genelde saygı gösterilmeye devam edilmiştir. Rum Ortodoks Patriği 

Bartholomeos, Ağustos ayında, yaklaşık 90 yıl sonra, üçüncü defa Trabzon 

ilindeki Sümela Manastırında ayin (Theotokos’un Ölümü Kutsal Ayini) 

gerçekleştirmiştir. Eylül ayında Van Gölü Akdamar adasındaki Ermeni Surp Haç 

Kilisesinde 1915 yılından bu yana üçüncü dini ayin düzenlenmiştir. Ermeni 

kimliğini gizleyen birçok kişi özgün adlarını ve dini kimliklerini kullanmaya 

                                                           
9 Bardakoğlu, Ali. ふヲヰヱヰぶ ヲヱ. Yüz┞ıl Türki┞esi’ﾐde Diﾐ ve Di┞aﾐet, Diyaﾐet İşleri Başkaﾐlığı Yayıﾐları: Βヰヰ 
İlﾏi Eserler: ヱンン, s.Αヲ. 
10 Avrupa Koﾏisyoﾐu Tarafıﾐdaﾐ Avrupa Parlaﾏeﾐtosuげﾐa Suﾐulaﾐ Bildiriﾏ, Geﾐişleﾏe Stratejisi ve 
BaşlıIa )orluklar ヲヰヱヲ-ヲヰヱン Türkiye İlerleﾏe ‘aporu, Brüksel, ヱヰ Ekiﾏ ヲヰヱヲ, ss.24-26. 
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başlamıştır. Bazı kilise liderine polis koruması sağlanmıştır ve bazı kiliselere 

ayin sırasında polis koruması sağlanmaktadır. Türk makamlarına göre Patrik, 

“Ekümenik” unvanını kullanma konusunda serbesttir. Bununla birlikte 

Patrikhane, bu kullanıma yönelik olarak resmi makamlardan bir işaret 

almamıştır ve Türkçe antet olarak hâlâ “Fener Rum Patrikhanesi” ibaresi 

kullanılmaktadır. 

Ağustos 2011’de kabul edilen kanun hükmünde kararname ve Şubat 

2008 tarihli Vakıflar Kanunu’nda yapılan değişiklik çerçevesinde Ekim ayında 

çıkarılan yönetmeliğin uygulanmasına devam edilmiştir. (Bkz. Mülkiyet hakları 

bölümü). 

Bununla birlikte, ilk ve orta öğretimde zorunlu tutulmaya devam edilen din 

kültürü ve ahlak bilgisi dersleri konusunda AİHM’nin Zengin v. Türkiye 

davasında verdiği karar henüz uygulanmamıştır. Derslere katılmayan 

öğrenciler, bazı durumlarda, ayrımcılığa uğramışlardır. Din derslerinden muaf 

tutulan öğrencilere alternatif sunulmamıştır. 

Gayrimüslim cemaatler -dini grupların örgütlü yapıları- tüzel kişiliklerinin 

bulunmaması nedeniyle hâlâ sorunlarla karşılaşmaktadır ve bu durumun, 

cemaatlerin mülkiyet hakları, yargı yoluna başvurma, yabancı din adamlarının 

oturma ve çalışma izni alabilmeleri ve yardım toplama imkânları bakımından 

olumsuz etkileri bulunmaktadır. Avrupa Konseyi 2010 Venedik Komisyonunun 

konuya ilişkin tavsiyeleri henüz uygulanmamıştır. 

Din adamlarının eğitimine ilişkin kısıtlamalar sürmektedir. Türk 

mevzuatında ve eğitim sisteminde, herhangi bir cemaat için özel dini 

yükseköğretim imkânı sunulmamaktadır. Tüm çağrılara rağmen, Heybeliada 
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Ruhban Okulu hâlâ kapalıdır. Ermeni Patrikhanesi’nin, üniversitede Ermeni 

diline ve din adamlarına yönelik bir bölüm açılması önerisi beş yıldır 

sonuçlanmamıştır. 

Süryani Ortodoks cemaati, resmi olarak kurulmuş okullarda değil sadece 

kayıt dışı olarak eğitim verebilmektedir. Din adamı seçimlerine katılım 

konusunda, Avrupa standartlarına aykırı olarak yabancılar, örgütlü dini 

cemaatlerin faaliyetlerine katılım hususunda din özgürlüğünü kullanabilme 

imkânları açısından Türk vatandaşları ile eşit muameleye tabi 

tutulmamaktadırlar. 

Nüfus cüzdanı gibi şahsi belgelerde, bazı ayrımcı uygulamalara ya da 

İslam dininden başka bir dine geçerek nüfus cüzdanlarını değiştirmek isteyen 

kişilere yerel görevlilerin baskıda bulunmasına yol açan, dinle ilgili bilgiler yer 

almaktadır. Kimlik kartlarında din hanesinin bulunmasının, Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesini ihlal ettiğine dair AİHM’nin 2010 tarihli kararı hâlâ 

uygulanmamıştır. 

Gayrimüslim cemaatler, ibadethane açmada veya mevcut ibadet yerlerini 

kullanmaya devam etmede ayrımcılık, idari belirsizlik ve birçok engelle 

karşılaştıklarını sıklıkla bildirmişlerdir. İmar mevzuatının yerel otoriterler 

tarafından uygulanması tutarsızdır ve bu durum, ibadethaneler için inşa ve 

renovasyon izni alınması konusunda yapılan başvuruların keyfi olarak 

reddedilmesine neden olmaktadır. Kasım ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü, 

İznik Aya Sofya Müzesinin cami olduğunu beyan etmiştir. 

Özellikle güneydoğu illerinde, yabancı din adamlarına verilen izinlerin 

yenilenmesi yeterli bir açıklama yapılmaksızın ve tutarsız bir şekilde 
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reddedilmiştir. Çalışma ve/veya oturma izinlerinin yenilenmesinin 

reddedilmesine ilişkin net kriterlerin getirilmesi gerekmektedir. 

Camilerin, elektrik ve su giderleri devlet tarafından karşılanmakta olduğu 

halde Aleviler ve gayrimüslim cemaatler bu tür masrafları kendileri 

karşılamaktadırlar. Gayrimüslim cemaatler bazı nefret suçu vakaları 

bildirmişlerdir. Televizyon dizileri ve filmlerde dâhil, medyada yer alan anti-

Semitizm ve nefret söylemi cezalandırılmamıştır. Azınlıklara karşı bir 

hoşgörüsüzlük kültürü mevcuttur. Nisan 2007’de Malatya’da üç Protestanın 

öldürülmesi ile ilgili dava devam etmiştir; Ergenekon örgütü ile bağlantı iddiaları 

2011’deki tutuklamaların ardından mahkeme tarafından yeniden 

incelenmektedir. Katolik rahip Peder Santoro’nun 2006 yılında Trabzon’da 

öldürülmesi ile ilgili kesin bir sonuca varılamamıştır. Piskopos Padovese’nin 

2010 yılında İskenderun’da öldürülmesi ile ilgili dava hâlâ devam etmektedir. 

Misyonerler, toplumun geniş bir kesimi tarafından, ülkenin bütünlüğüne 

ve İslam dinine yönelik bir tehdit olarak algılanmaktadır. Hristiyan kiliseleri ve 

misyonerlere karşı ayrımcı bir dilin kullanıldığı ve doğu ve güneydoğu 

Anadolu’da Kürt kökenli vatandaşlara odaklanan misyonerlik faaliyetlerine ilişkin 

olarak MIT (Milli İstihbarat Teşkilatı) tarafından hazırlanan gizli rapor, Kasım 

ayında medyada yer almıştır. Ayrıca, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın beş yıllık 

strateji planı, ülke içi ve dışındaki misyonerlik faaliyetlerini izlemeyi ve 

değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

 



23 

 

7.2. Lozan Antlaşması’nda Azınlıkların Korunması11 

Lozan antlaşması 24 Temmuz 1923'de Britanya İmparatorluğu, Fransa, 

İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Sırp-Hırvat-Sloven Devletleri ile Türkiye 

arasında imzalanmıştır. Lozan Antlaşması Türkiye Cumhuriyetinin Misak-ı Milli 

sınırlarını belirleyen, Türkiye'yi bağımsız bir devlet olarak tanıyan ve bunu 

uluslararası planda tescil eden belgedir. Bu nedenle, Antlaşma Türkiye 

devletinin kurucu belgesidir. 

Antlaşmanın 37.maddesinden 44.maddesine kadar ki bölümü 

"Azınlıkların Korunması" başlığı altında, Türkiye Cumhuriyeti'nin gayrimüslim 

vatandaşlarının azınlık haklarını belirleyen ve güvenceye alan kısmını 

oluşturmaktadır. Bu kısımda, yukarıda verdiğimiz ilerleme raporunda bahsi 

geçen konular genel itibariyle güvenceye alınmış, özellikle gayrimüslim 

vatandaşların din özgürlüğüne değinilmiştir. Maddelerde yer alan 

gayrimüslimlerin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde dini inançlarını ve 

ibadetlerini özgürce gerçekleştirebilmeleri için devlet güvencesi talep edilmiştir. 

7.3. Türkiye’de Din Hizmetlerinin Kapsamı ve Problemi 

Hakkında Görüşmelerden Satırbaşları 

Araştırmanın bu bölümünde, Türkiye’de din hizmetleri konusunu ve 

talepleri, din hizmetleri uzmanlarıyla, din hizmeti veren kişilerle ve gayrimüslim 

vatandaşlarla konuştuk. Daha önce de bahsettiğimiz üzere bu konu üzerinde ilk 

olarak Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin ile sohbet 

ettik. Türkiye’de din hizmetlerinin kapsamının ne derece problem 

                                                           
11Barış Aﾐdlaşﾏası ふTraile de Pai┝ぶ, Lozaﾐ, ヲヴ Teﾏﾏuz ヱ9ヲン. Başkeﾐt Üﾐiversitesi Stratejik Araştırﾏalar 
Merkezi, ss.9-10-11. 
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oluşturduğunu, gayrimüslim vatandaşlardan yahut diğer inanç gruplarına hizmet 

eden kurumlardan kendi dini inançları adına taleplerinin bulunup bulunmadığını 

sorduk. Çekin, söze Türkiye’nin dünyada din hizmetlerini devlet güvencesi ve 

eliyle veren tek devlet olduğunu yineleyerek başladı. Kısaca aldığımız cevaplar 

şöyle idi:  

‘Türkiye Cumhuriyeti, kurumlarından birisi olan Diyanet İşleri Başkanlığı 

aracılığıyla, vatandaşlarına din hizmetlerini sunmaktadır. Dünyada bu hizmeti 

sağlayan tek ülke Türkiye’dir. Geçtiğimiz yıla kadar, İsveç de din hizmetleri 

veriyordu fakat onlarda bıraktı. Avrupa’ya baktığımız zaman, Avrupa’da önemli 

olan vatandaşlık, dini inanışlar ve kişilerin mensup olduğu din ya da milliyetleri 

önemsiz. Avrupa’da din cemaatlere bırakılmıştır. Türkiye’de böyle bir şeyin 

yapılması dini anlamda bir düzensizliğe yol açar. O yüzden Türkiye 

kuruluşundan itibaren, nüfusunun %99’u Müslüman olan bir ülke olarak, Diyanet 

İşleri Başkanlığı aracılığıyla vatandaşlarına bu hizmeti sunmaktadır. Türkiye, 

dini inanç ve özgürlükler noktasında ciddi hassasiyetleri olan bir ülke. Biz 

gayrimüslim vatandaşlarımızı da her zaman kucaklıyoruz ve Türkiye’de dini 

inançları doğrultusunda özgürce ibadet yapmalarını, toplanmalarını yine biz 

güvence altına alıyoruz. Fakat Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim onlara 

herhangi bir hizmeti sunacak, ne imkanımız ne de yetkimiz var. Lozan 

Antlaşması, azınlıklar ve din hürriyetleri mevzusuna da bakarsak, 

gayrimüslimlere Diyanet eliyle bir hizmet verilmesi mümkün değildir. Sadece biz 

onlara ibadet özgürlüklerini sunabiliriz. Ben, 20-25 senedir Diyanet İşleri’nde 

uzmanım, ben bugüne kadar gayrimüslimlerden resmi bir talep ile 

karşılaşmadım. Bu yöndeki mesele ve spekülasyonlar tamamen yapay, yersiz, 

Türkiye’yi yıpratmak amacı taşıyan gündem maddeleri.’ 
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Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmeti Uzmanı Ahmet Çekin bu konudaki 

tartışmaların bizi boşuna oyaladığını ve din özgürlükleri noktasında 

gayrimüslimlerin güvence altında tutulduğunu fakat onlara hizmet sağlamanın 

hem Antlaşmalar yoluyla, hem Türkiye’nin yapısı ve Diyanet’in teknik 

eksikliklerinden dolayı mümkün olamayacağını söylüyordu. 

Bu konuda Ankara İl Müftü Yardımcısı ve Din Hizmetleri Uzmanı Ali 

Gülden ile yaptığımız görüşmede ise satırbaşları hemen hemen aynı olmakla 

beraber, bakış açısı ve içerik yönünden farklılıklar arz ediyordu. Sayın Gülden, 

konuya daha mistik bir açıdan yaklaşarak farklı pencerelerden olaya bakmamızı 

sağladı. Ali Güden ile yaptığımız görüşmenin ana hatları ise şöyle özetlenebilir: 

‘Biz Ankara İl Müftülüğü olarak Diyanet İşleri Başkanlığı’nın alt birimi 

olması açısından Diyanet’in taşradaki temsilcisi ve Türkiye Cumhuriyeti 

vatandaşlarının da hizmetkarlarıyız. Öncelikle, Türkiye nüfusunun %99’unun 

Müslüman olduğu gerçeği konuşacaklarımızın en üstünde durmalıdır ve onun 

bilincinde konuya ve taleplere bakmalıyız. İslamiyet bize hoşgörüyü ve 

kardeşliği emrediyor, bizler bunun bilincinde olarak hizmetlerimizi 

gerçekleştiriyoruz. Türkiye’de gayrimüslimler konusu bugüne kadar açıkça bir 

sorun teşkil etmemiştir. Türkiye’deki gayrimüslimler, Osmanlı’dan bu yana bu 

topraklarda kardeşlik ve din ve ibadet özgürlüğü içinde yaşamışlardır ve 

yaşamaya da devam etmektedirler. Bunun aksini söylemek haksızlık olur ama 

belki de çok sınırlı olarak bu özgürlüklerin gasp edildiğini görebiliriz belki. Fakat 

bunun için verebileceğimiz birkaç örnek bile insandan kaynaklanan örnekler 

olarak kalacaktır ve devletin yahut bugüne kadar Diyanet kurumlarının herhangi 

bir kısıtlama, gasp içinde olmadığı görülecektir. Biz Müftülük olarak, bir çağrı 

içinde değiliz, bizim zorunlu katılım ya da eğitimlerimiz de yoktur, camilere 
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insanları da zorla getirmeyiz, bizim insanlarla ilişkimiz iki taraflı talebe dayanır. 

Biz camilere imamları atarız, hutbeleri yazarız, denetimleri yaparız, Kur’an 

kursları açar çocuklarımızı davet ederiz. Yani kısaca biz hizmet ederiz ve bizim 

hizmetimiz %99’u Müslüman olan Türk halkınadır. Bugüne kadar 

gayrimüslimlerden bir talep ya da şikayet almadık, onlar da yasalar 

çerçevesinde Türkiye sınırları içerisinde ibadethanelerini açarlar, dernekler 

kurarlar ve belki misyonerlik çalışmalarında bulunurlar. Bizim onlara hizmet 

vermemiz gibi bir yetkimiz yok bizatihi onların da böyle bir talebi yok. Bizim 

hizmetimiz Allah rızasına dayalıdır, biz ahreti biliriz; bu dünya için çalışırken, 

insanları ahiret hayatı için de çalışmaya davet ederiz ama sadece davettir 

bizimkisi, bir yaptırım ya da zorlama yoktur. Devletin ve kurumumuzun 

gayrimüslimlere hizmet sunması imkansızdır, en basitinden bu hizmeti 

sağlayacak uzmanlar yok, onları yetiştirecek bir eğitim mekanizması yok ve 

böyle bir şey olsa dahi gayrimüslimler kabul etmeyecektir. Gayrimüslimlerin 

talepte bulundukları yönünde söylemler gerçekten uzaktır.’ 

Sayın Gülden verdikleri hizmetin mahiyetinden bahsederken, Uzman 

Ahmet Çekin’in açıklamalarına yakın mevzulardan bahis açmıştır. Fakat Gülden 

olaya karşılıklı talep ve hizmet açısından bakarak o da Çekin’in dediği gibi 

gayrimüslimlerden gelen resmi bir talebin olmadığını, onların da böyle bir hizmet 

istemeyeceklerini vurguladı.  

Türkiye’de din hizmetlerinin kapsamından bahsederken, din hizmetini 

halk ile iç içe sağlayan cami görevlilerinin, imamların da bu konu hakkındaki 

düşünceleri önemlidir. Bu konu için birçok cami imamı ile görüşme talebimiz 

oldu fakat verdikleri hizmet gereğince basına açıklama yapmalarının, demeç 

vermelerinin, dini fetvalar dışında konuşmalarının yasak olduğu cevabını aldık. 
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Bu konuyu da Uzman Ahmet Çekin’e sorduğumuzda, Diyanet ve din hizmetleri 

ile ilgili konuların, imamların bilgisi dışında olduğunu ve yanlış bilgi aktarımının 

önüne geçmek amacıyla bu yasağın getirildiğini söyledi. Yine de Ankara Hacı 

Bayram Veli Cami İmam Hatibi Yunus Koçan ile bu konu hakkında ayaküstü 

kısa bir konuşma fırsatı bulduk. Bu konudaki kendi düşünce ve gözlemlerini 

kısaca şöyle anlattı: 

‘Bizler Müslüman olarak, Kur’an’ın ışığında ve Peygamber’in yolunda bir 

tek dinin var olduğuna inanırız, o da İslam’dır. Hristiyanlık ve Yahudilik 

inanışlarının kitapları ve Peygamberleri de bizim iman ettiğimiz İlah’tan 

gelmiştir, bunu da biliriz, fakat biz onların kitaplarını ve imanlarını bozduklarını 

da yine Kur’an’dan ve bugün gördüklerimizden biliriz. Bizim Peygamberimiz, 

son peygamber, kitabımız son kitap ve İlah’ımız tek ve sonsuz olandır. Hz. İsa 

da Hz. Musa da Allah’ın peygamberleridir fakat Hz. Muhammed son 

peygamberdir ve gerçek, geçerli olan son din de İslam’dır. İslam bize hoşgörüyü 

emreder, biz Müslüman olmayanlara hoşgörülüyüzdür, barışı emreder onlar ile 

barış içindeyizdir. Fakat biz, dinler arası bir diyaloga giremeyiz, bizim 

inanışımıza göre dinler yoktur, tek din İslam’dır. Bunun ışığında Türkiye’de din 

hizmetlerinin kapsamı genişletilebilir mi, onlara da hizmet sunulabilir mi soruları 

İslamiyet inanışına sahip bir ülke için yersizdir. Biz hiçbir zaman gayrimüslimlere 

zulmetmedik, etmeyiz; ibadetlerini engellemedik, engellemeyiz fakat çok küçük 

bir azınlık için din hizmeti de veremeyiz. Böyle bir talepleri var mıdır bilmiyorum 

fakat böyle bir şey dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Bugün hala yurtdışında olan 

camilerimiz ile ilgili sıkıntılar yaşamaktayız, orada bulunan Müslüman 

kardeşlerimiz ibadet özgürlüğü noktasında zora sokulmaktadır. Fakat biz 

Türkiye’de gayrimüslimlere bunu yapmıyoruz, hoşgörüyle yaklaşıyoruz ve 

ibadetlerini özgürce gerçekleştirmelerini de temin ediyoruz.’ 
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Din hizmetleri uzmanları ve görevlileri ile görüştükten sonra konunun 

diğer muhatabı olan Müslüman olmayan vatandaşlarla bu konuyu sorduk. 

 “International Church of the Foursquare Gospel” adlı dünya çapında kilisenin 

2005 yılından bu yana Orta Asya, Orta Afrika, Kuzey Asya ve Ankara’da 

bulunan Kurtuluş Kiliseleri Derneği’nin de sorumlusu İhsan Yinal Özbek ile 

görüşme talebimiz oldu. Fakat kendisi yurtdışında olduğu için yazışma yolu ile 

bu konuyu kendisiyle konuşmak istedik. Sayın Özbek bize dernekleri, misyon ve 

vizyonları ile ilgili bilgi verirken, bu konuyu üyeleri ile konuşmamızın daha etkili 

ve doğru olacağını iletti. İsimlerini ve iletişim adreslerini belirtmekten kaçınan 

vatandaşlara Türkiye’de din hizmetlerini, nasıl yorumladıklarını, mevcut 

taleplerinin bulunup bulunmadığını yazışma yolu ile sorduk. Onlar da farklı 

takma isimler kullanarak yorumlarını ve taleplerini ilettiler. Takma isimleri ile bu 

konu hakkındaki görüşleri kısaca aşağıdaki yer almaktadır. 

Andreasea (Katolik bir Hristiyan) : ‘Bizler öncelikli olarak çocuklarımıza zorunlu 

Kur’an dersinin verilmesini istemiyoruz. Belki biliyorsunuzdur, seçmeli ders 

görünümünde olan Kur’an dersi, başka ders açılmadığı için tekten seçmeli 

oluyor. Din dersi adı altında Sünnilik derslerinin müfredatı üç din ve mezhep 

yöneticilerinin bulunduğu bir komisyon ile yenilenmeli. 

Türkiye’de kiliseler camiye çeviriliyor. Bu uygulamaya bir son verip, tarihi değeri 

yüksek olan kiliselerin de tekrar ibadete açılmasını istiyoruz. 

Noel ve Paskalya gibi dini günlerimizin resmi tatil olarak belirlenmesi yine 

taleplerimiz arasında yer alıyor. 

Devletin televizyon kanalı TRT’nin her etnik yapıya göre kanalı var. Dini 

programlar sürekli yer alıyor, bizim için de programlar yapılabilir.’ 
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Alexios (Ortodoks bir Hristiyan) : ‘Diyanet İşleri’nin yapısı değiştirilmelidir. 

Devletten bağımsızlaştırılmalı ve tüm İlahi dinlerin temsil edildiği, sorunların 

birlikte çözüme kavuşturulduğu dinsel bir kurum olmalıdır. 

İslam dini mensuplarına sağlanan tüm olanakların diğer dini inançlara mensup 

kişi ve kurumlara da sağlanması gerekir. (Kilise yapımı ve restorasyon, ibadet 

yerlerinin elektirik, su, doğalgaz faturaları gibi) 

Her dini inancın bayramları, resmi tatil olarak tanınmalıdır. (Noel, Paskalya..) 

İnanç özgürlüğü Suriye’de olduğu gibi, yasalarla korunmalı ve sağlanmalıdır. 

Dini inançların temsilcileri, dini işler ile ilgili doğrudan başbakan veya 

cumhurbaşkanına bağlı olan kurumlarda temsil edilmelidir.’ 

Servant of God : ‘Devlet, Hristiyanlar’ın beklentilerini zaten çok iyi biliyor. 

Değerli önderlerimiz her fırsatta dile getiriyorlar. En önemli konu kiliselerin 

camiye çevrilme uygulamalarının son bulması, Heybeliada Ruhban Okulu’nun 

açılması, Mor Gabriel Manastırı ve arazisinin Süryani kardeşlerimize iade 

edilmesi, eski dönemde harabeye çevrilen kiliselerin restore edilmeye devam 

edilmesi, yeni kiliselerin açılmasında kolaylığın sağlanması. Kiliselere ve 

Hristiyanlara saldırıların son bulması ve saldırılarda bulunmuş olanların adalet 

önünde hesap vermesi gereklidir. Ayrıca kiliselerin her türlü giderinin Diyanet 

tarafından karşılanması, Diyanet’te diğer inanç gruplarına hizmet verecek bir 

dairenin açılması dini özgürlükler adına önemlidir.’ 
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SONUÇ 

Türkiye’de din hizmetlerinin kapsamı ve problemi başlığı altında farklı 

kurum, kuruluş ve kişilerle bu konuyu konuştuk. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, 

Müftülüğün ve cami din görevlisinin duruma bakış açısı ile Türkiye’de azınlık 

statüsünde olan gayrimüslim dernek ve vatandaşların bakış açısı durumu analiz 

etmemizde bize de farklı bakış açıları sundu. Dünya’da ve Türkiye’de din 

hizmetlerinin uygulamalarını karşılaştırmalı olarak analiz etmek yoluyla, açık 

kapılar da bırakarak ve görüşmelerden çıkardığımız sonuçlar ile durum 

saptaması yapmaya çalıştık. Bu kapsamda farklı kaynaklara, yorumlara, 

raporlara ve görüşmelerden çıkan sonuçlara yer verdik. Çalışmanın cevabını 

aradığı soru Türkiye’de din hizmetlerinin kapsamının ne derece sorun teşkil 

ettiği idi. Diyanet yetkilileri bu yönde kendilerine gelen bir talebin ya da din 

hizmetlerinin sorun olarak karşılarına çıkmadıklarını söylerken, diğer inanç 

gruplarına mensup kişilerin devletten ve din hizmetlerini temin eden 

kurumlardan bazı isteklerinin olduğunu gördük. Fakat azınlık statüsünde yer 

alan gayrimüslim halkın bu talepleri sadece ülkemizde değil bütün dünya 

devletlerinde sadece talep olarak kaldığı gerçeğine ulaştık. Aynı durum 

saptaması üzerinden Avrupa’da yaşayan Müslüman halkın da taleplerinin 

karşılanmaması ve bütün dünya ülkelerinde bu taleplere cevap vermenin 

mümkün olmaması, bu konunun sadece spekülasyonlara yol açması ve yapay 

gündem maddeleri olarak kalmasına neden olmaktadır. Birçok ülkede olduğu 

gibi genel hatları ile Türkiye’de din ve vicdan özgürlüğü devlet tarafından 

güvence altına alınmakta fakat azınlıkların taleplerinin çok küçük bir kısmı 

devlet ve kurumları tarafından karşılanabilmektedir. 
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EK: İletişim Bilgileri 

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri  

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Uzmanı Ahmet Çekin 

İletişim: Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Üniversiteler 
Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA 

E-Posta: dinhizmetleri@diyanet.gov.tr 

Telefon: (0312) 295 81 05 - 295 81 10     

Faks: (0312) 284 60 36 

 

 

Ankara İl Müftülüğü 

Ankara İl Müftü Yardımcısı ve Din Hizmetleri Uzmanı Ali Gülden 

İletişim: Kültür Mahallesi Olgunlar Sokak No:29/A 06640 Yenişehir Çankaya/ANKARA 

E-Posta: info@ankaramuftulugu.gov.tr 

E-Posta (Din Hizmetleri) : dinhizmeti@ankaramuftulugu.gov.tr 

Telefon: (0312) 417 01 64 

Faks: (0312) 417 08 61 

 

 

Kurtuluş Kiliseleri Derneği 

‘International Church of the Foursquare Gospel’ adlı dünya çapında kilisenin 2005 
yılından bu yana Orta Asya, Orta Afrika, Kuzey Asya sorumlusu ve Kurtuluş Kiliseleri 
Derneği’nin sorumlusu İhsan Yinal Özbek ve dernek üyeleri 

İletişim: Servi Sokak  No: 17/A Kolej  Çankaya/ANKARA 

E-Posta:  info@kurtulus.org.tr 

Telefon: (0535) 366 31 31 
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