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!.BÖLÜM 

MÜFTÜLÜK ve TARİHİ GELİŞİMİ 

GİRİŞ 

İslam dininin yayılmasına paralel olarak İslam ülkelerinde devletin 

işlerini yürütmek üzere çeşitli teşkilatlar kurulmuştur. Daha ilk zamanlarda 

halkın hukuki dini, ilmi, kazat proplemlerine geniş ölçüde cevap vermek için 

ifta teşkilatları kurulmuştur. 

Din!, fıkhl ve hukuki bir mesele için verilen cevaba fetva1 bu 

meselenin hükmünü fetvaya yetkili kişilerden sormaya istifta (sual), fetvayı 

isteyene müstefti (sail), böyle bir meseleyi açıklamaya veya meselenin 

hükmünü sözlü veya yazılı olarak cevaplandırmaya ifta verdiği fetva ile 

hükmü açıklayana da MÜFTİ (Mucib) denir.2 

Asım Efendi, Kamu:; tercemesi, İstanbul 1268-1272 lli,895; Ömer Nasuhi Bilmen, 
· Hukuku lsliimiyye Islilahatı Fıkhıyye Kamusu; İstanbul 1967, I, 246; VIII, 206, 253. 

DlA., XII, 487, İstanbul I 995 
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Müftülük (ifta teşkilatı) müessesesinin tarihi daha İslam dininin ilk 
doğuş günlerine kadar dayanır. Günümüzde önemli bir 'yere sahiptir. Biz 
burada bu müessesenin kısaca tarihçesi, gelişimi, yaygın dm eğitimindeki 

rolü, cumhuriyet dönemi safhaları, günümüzdeki durum açısından ele 

alacağız. Ayrıca Türkiye genelinde 100 müftü ile yapılan anket, 
müftülüklerin ve müftülerin sorunlarını, toplumdaki fonksiyonlarını, 

işlevlerini, özellikle yaygın din eğitimindeki (vaaz, hutbe, Kur'an Kursları, 
camilerdeki dini 'bilgiler' kursları vs.) aktivitelerini ortaya koymaktadır. 

Araştırmanın sonunda bir dizi çözüm. ve teklifler de yer alacaktır. 

MÜFTÜLERLE İLGİLİ TERİMLER 

1-Fetva, Arapça bir sözcüktür. "Yiğit, delikanlı"3 anlamındaki "fetva" 

kelimesinden türemiştir.4 Çağulu ise Fetava (FetValari dır. Fetva "Fütya ve 
Fütva şeklinde de kullanılır. Çağulu "Fetavi" dir. 

Sözlükte "bir olayın hükmünü açıklayan veya hüküm koyan, 

güçlükleri çözen kuvvetli cevap6
" anlamındadır. Fıkıh 7 fıkıh terimi .olarak 

"fakih"8 bir kişinin, sorulan İslam dininin ibadet ve hukukuna ait bir 

meseleye yazılı veya sözlü olarak verdiği cevap, ortaya koyduğu hüküm"9 

demektir. Örfte ise, sorulan dini sorulara ise müftüler tarafından verilen 

cevaptır. 1 ° Fetva, kısaca "dini ilgilendiren meseleler hakkında müftünün 
verdiği genel hüküm" dür. 11 

6 

Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkt;e Ansiklobedik Lügat, 5. baskı, Aydın kitabevi, 
Ankara 1982, s.312 
Fetva (efta), if al babından isimdir. 
Dr. Muhammed El-Zuhayli, (tre. Mustafa Ateş, "Fetva ve Takva" Diyanet ilmi Dergi 
c.29, sayı: I (ocak, şubat, mart 1993 s.95 
Asım Efendi, Ka m us Tercemes, i İstanbul 1268-1 272,ııı, 895 
Fıkıh: İslam, ibadet ve hukuk ilmi. 
Bir konuyu derinden kavrayan ince anlayış sahibi kimsedir. 

9 İA, IV, s. 582-583; DİA, XII, 486-487 
10 DİA, XII, s.487 
1 ı Türkt;e Sözlük (Türk Dil Kurumu) İstanbul 1994, I, 201 
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2-İstifta: Fetva isternek bir meselenin hükmünü müftüden sonnak 
demektir. Böyle bir soruyu sorana ise "müstefti" denir. 12 

3- Müsftefti: Fetva için suat soran kimseye denir. Bir meselenin 

hükmünü müftüden soran kimsedir. 

4- İfta: Fetva vermek, bir kimseye mUşkil bir hususu beyan ve ifşa 

etmek, 13 dini bir meseleyi açıklamaya veya meselenin hükmünü sözlü veya 

yazılı cevaplandınnaya ifta denir. 

5-Müfti (Müftü): Fetva veren dini meselelerin hükmünü beyana 

memur olan zattır. Çağulu metati dir. 14 Diğer bir anlatırola verdiği fetva ile 
hükmü açıklayana müfti denir. ıs 

6-Müfta-bih: Kendisine dayanılarak fetva verilen dini hükme, veya bir 

hadise hakkında ortaya konulan çeşitli görüşlerden fetva için tercih edilene 

müfta-bih denir. 

7- Adabü'üi-Müfti: Müftünün fetva verirken ve müsteftinin fetva 

isterken bilmeleri gereken ve riayet etmeleri gereken usul ve kaidelere 

"adabü'l-müfti (adabü'l-fetva, resmü'l-müfti)" adı verilir.16 

12 Ömer Nas~hi Bilmen, Hu/aıki lsltimiyye ve Isıilahatı Fıkhiyye Kamusu, İst 1967 I, 246; 
VIII, 206,253 

13 ömer Nasuhi Bilmen, a.g.e., s.206 
14 Ömer Nasuhi Bilmen, a.g.e s.206 
ıs DlA, "Fetva", XII, 487 
16 DlA, "Fetva", XII, 487 
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B- KUR' AN VE SÜNNETTE MÜFTİ (MÜFTÜ) 

Kur'an-ı Kerim'de müftülerin dini sorulara verdiği cevabı ifade ederi 
"fetva" kelimesi ve türevleri dokuz ayette geçmekte olup hepsinde sözlük 

anlamına paralel olarak hakkında bilgi edinilrnek istenen bir konuda görüş 
sorma veya görüş bildirme,l7 soru sorma18

, nizayı yorumlama19 anlamına 
gelir. Ayrıca 15 ayette yer alan "yeseliineke" (senden soruyorlar) ifadesi de 
genellikle, "senden konuyla ilgili dini hükmün ne olduğunu soruyorlar" 

anlamını taşımaktadır.20 

Günümüzde dini görevleri yerine getiren ve yürüten en önemli 
memurlardan birisi müftüdür. Bu kavramın kökü "Feta" dır. Genç delikanlı 

ve yiğit anlamına gelen "feta" lügatta bir olayın hükmünü açıklayan veya 

koyan ·kısaca güçlükleri çözen kuvvetli cevaplar manasını ifade eder. Genç 
anlamında Ku'an'ın IO'a yakın ayetinde yer alan bu kavram, fetva sorma ve 

fetva verme manalarında da bir çok ayette geçmektedir. 

İlk fetva veren yüce Allah'tır. Nisa Suresinin 127.ayetinde "bir de 

kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar" diyerek Peygamber'den kadınların 

bazı meseleleri hususunda fetva sorulduğuna dikkat çekiyor. Hz.Peygamber 

kendiliğinden fetv.a vermemesi için uyarılarak "De ki, onlara dair fetvayı 
size Allah veriyor." İşte bu ayet fetvanın nası l verileceği konusunda hem 

ilahi düzenlemeyi ve hemde Hz. Peygamberimizin uygulamasını 

göstermektedir. Din adamı kendilerine sorulan fetvayı cevaplandırabilmesi 
için öncelikle o konuda ilahi fetvanın olup olmadığını araştırmalıdır. Kendi 

görüşünü dini fetva olarak sunmam~lıdır. Aynı ayetin benzeri de Nisa 
suresinin 176. ayetidir. Babası ve çocuğu olmayanın mirası hakkında 

peygamberimizden fetva istiyorlar. "Senden fetva istiyorlar De ki Allah, 

babası ve çocuğu olmayanlar için .şöyle fetva veriyor." 21 

ı 7 en-N isa 4/127,176; el Kehf 18/22; en-Nemi 27/32 
ıa es-Saffat 37111,149 

ı9 Yusuf 12/41,43,46 
20 bk. M.F.Abdulbaki, el Mucem, "SEL"I md. 
ıı et-Tevbe 9/122, Geniş bilgi için bk. Bayraktar Bayraklı "Kur'an-ı Kerim'de Din Adamı 

Kavramı" Din eğitimi araştırmaları dergisi, İstanbul 1994 Sayı : 1 s. 155 
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Kur'an-ı Kerim'de her toplumda belli bir kesimin ihtisaslaşması ve 

böylece dinin anlaşılması, yorumlanması, ferdi ve ictimal hayatta insanlara 

yön verecek ilke ve hükümlerin onun asil kaynaklarından çıkarılması için 

üstlenmesi gereklidir. İşte müftüler ve diğer din bilginleri bu görevleri 

üstlenen kişilerdir. Ayrıca bilmeyenierin de bilenlere sorması, bilgisiz 

hareket etmemeleri gerekir. Kur'an-ı Kerim'de "Bilmiyorsanız bilenlere 

sorunuz"22 ve hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme"23 

mealindeki ayetler hem toplum hayatında iş bölümünün önemine işaret 

etmekte, hem de bunun dini ilimler de dahil olmak üzere her alanda bilgi 

ihtisas ve liyakata dayalı şekilde gerçekleşmesinin gerekliliğini 

vurgulamaktadır. Mazeretinden dolayı teyemmümle yetinmesi gereken bir 
' sahabiye su ile boy abdesti aldıran ve hastalanıp ölmesine sebep olanlar 

hakkında "Allah Onları kahretsin, adamı öldürdüler; mademki bilmiyorlar 

bilene sorsalar ya! Aczin bilgisizliğin çaresi ve ilacı sormaktır."24 diyen Hz. 
Peygamber insanları daima ilme teşvik etmiş, bilgisizliği ve bundan 

kaynaklanan cüretkarlığı kınamıştır. Bu sebeple Allah katında özel yetki ve 

güçlerle donatılmış din adamları (ruhban) sınıfının bulunmadığı İslam 

dininde Kur'an ve sünnetin iyi aniaşılmasını ve insanlara aktarılmasını 

sağlayacak, bunlardan hüküm çıkaracak bütün müslümanlara yol gösterecek 

alimierin yetişmesi farz-ı kifaye olarak kabul edilmiştir. Çünkü Kur'an ve 

sünnette hükümler çok defa genel ve mutlak, naslar da sınırlı olup onlardan 

hüküm elde edilmesi "ictihad" denilen dini hüküm ve bilgi elde etme 

metodolojisini gerekli kılmıştır. Fetva da ictihada yakın bir anlam taşıyarak 

hem dini hukuki bir konu hakkında dinin asıl kaynaklarında mevcut bilgi ve 

hükmün açıklanması, hem de hakkında hüküm bulunmayan konularda belli 

kaynak ve ~etodlara bağlı kalarak dini-hukuki hükmün elde edilmesi 

ameliyesinin genel adı olmuş, Hz. Peygamber döneminden itibaren tarih 

boyunca müslümaniann dini hayatının düzenlenmesi ve yönlendirilmesi 

kadar fıkıh literatürünün oluşmasında önemli rol oynamıştır.25 Bu bakımdan 
müftüler müslümanların bu ihtiyaçların karşılayan kişiler olmuşlardır. 

22 en-Nahl 16/43; el-Enbiya 21/7 
23 el-İsra 17/36 
24 Miisned, I, 330 
25 Fahrettin Atar, "Fetva"DİA, XII, s.487 
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Müftünün fetvası bir bakıma, kitap ve sünnette yer alan dini hükınün 

açıklanması ve kapsamının belirlenmesi demektir. Bundan dolayı fetva 
mahiyetindeki cevaplar hem soranı hem de başkalarını ilgilendiren genel bir 

hüküm mahiyetindedir. Mesela Hz. Peygamber' in "Deniz suyu ile abdest 
almak caiz midir?" sorusuna verdiği "suyu temizdir ölüsü de (balıkları) 

helaldir,26 şeklindeki cevap, soranı ne kadar ilgilendiriyorsa diğer 
mükellefleri de o kadar ilgilendirir; başka bir kişinin deniz suyu ile abdest 

almanın caiz olup olmadığını tekrar sormasına artık gerek yoktur. 

Yine bir adam peygamberimize "Ya Resulullah oruçlu olduğum halde 

unutarak yedim ve içtim" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz "Allah seni 
yedirdi ve içirdi", · başka bir ·rivayette "Orucuna devam et çünkü Allah seni 

yedirdi ve içirdi, sana orucunu kaza etmek de yoktur." dedi?7 

C-MÜFTÜDE OLMASI GEREKEN VASIFLAR 

(BAŞARILI BİR MÜli'TÜ VE ÖZELLİKLERİ) 

İslam Hukukçuları müftülük için ağır şartlar koymuşlardır. Ahmed b. 

Hanbel (ö. 1241 .h.)'den şöyle riv~yet olunur: Bir kimsenin kendisini fetva 
vermeye ehliyetli görmesi için şu şartlara haiz olması gerekir. İyi niyet 

sahibi olmak, ilim, bilim ve ciddiyet sahibi olmak, kendisinin ilminden emin 
olmak, zengin olmak, kati derecede maişeti bulunmak, insanları iyice 

tanımak. 

Müfti kendisine sorulan ilmi ve dini meselelerin hükmünü İslami28 

kaynaklardan ve sünnetten öğrenerek bunların ışığı altında ictihad ederek 

verir. Bu sebeple fetva verme, ilmi bir iktidar meselesidir.29 Ayrıca müftide 
ilim vasfından başka ahlaki, manevi diğer vasıflar da aranır. 

26 Ebü DüvUd "Taharet" 41 
27 Mı7s/im, Sahih, Beyrut K.Savm,33, 11,809; İbn Kayyım, //amu '1-Muvaki'in, Mısır ty.,IV, 

266 
28 Geniş bilgi için bk. Fahretten Atar, "İfta Teşkilatının Ortaya Çıkışı", MOIFD, İst 1985, 

s.33-34 
29 İzmirli İsmail Hakkı, Kitabu '1-/fta ve '/-kada, s.l2; İbn Kayyım, /'lamü'/-Muvakı'in IV, 

199 
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İslam bilginleri müftide İslam, adalet, akıl, buluğ ve ilmi vasıfların 
bulunmasını şart koşmuşlardır. Dünyamızın şartları da göz önünde 

bulundurularak müfti de olması gereken bazı vasıfları şöyle sıralayabiliriz. 

1- Bilgili olmak: Müftü ilim yönünden iyi yetişmelidir. Kur'an-ı , 

sünneti, icma' ı, kıyas ve diğer dini ilimleri iyi bilmelidirler. 

İzmirli İsmail Hakkı "müfti fakih, fakih de müctehid demektir." 

diyor.30 Zamanımııda genelde dini sorulara verilen cevaplar müctehid 

müftilerin fetvalarını nakletmekten ibaretter.3 ı en-Nabulusi de zamanındaki 
müftülerin fetvalarının mücerred nakilden ibaret bulunduğunu 

kaydetmektedir.32 

• 
Kur'an-ı Kerim'de ilim ve teknikle ilgili 750'den fazla ayetin geçmesi 

yüzlerce hadisin olması mü.ftünün ilim sahibi olması gereğini ortaya koyar. 

Hz. Peygamber (SAV)'den Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ım ilmimi 

artır"33 demesinin işlenmesi önemli bir mesaj veriyor. Müftünün ve diğer din 

görevlilerinin okuyor, kendilerini yeniliyor olması İslam dininin ilk inen 

ayeti olan "Ailah' ın adıyla oku"34 emrine uymak diğer müslümanlar için de 

bir örnek teşkil eder. 

"Ademin hayvaniyeti yemekte, insaniyeti okumakta kaimdir." diyen 

Namık Kemal, insanı diğer canlılardan ayıran en büyük özelliğin ilim 

olduğunu ifade etmektedir?5 

Halkı irşad ve din konusunda aydınlatma ile görevli olanların hem dini 

ilimlere, hem de sosyal bilimlere hakim bir özellik kazanmış bulunmalıdır. 

İyi bir araştırmacı, her iki alanda da ilk elden bilgiye sahip olmak 

durumundadır.36 

10 İzmirli İsmail Hakkı, ilm-i Hila[. I. 278 
11 Fethı1'ui-Kadir, V, 456 
32 en-Nabulusl, Reddü '1- Vafi, (el-yazma nüshası), Çelebi Abdullah, No:385 vr. I 66 a- b. 
11 Taha 2011 14 
14 el-Aiak I -2 
15 Geniş bilgi için bk.. Zemuc1, Ta '/im ii '1-müteallim, İst. 1323. 
16 Mehmet S.Aydın, "Günümüzde lrşad Hizmetinde Görülen Bazı Yanlışlıklar", !.Din 

Şurası, Ankara 1993, s.427 
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"Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?"37 "Allah'tan ancak alimler 

korkar."38 "İlim öğrenmek her müslüman'a farzdır."39 diyen bir dinin önde 

gelen görevlileri bilim konusunda toplumda öncülük yapmalıdır. 

Müftülerin mesleki bilgi, idari konular, beşeri ilişkiler, iletişim, genel 

kültür ve ilmi araştırma metodlarını çok iyi bilmeleri toplum önünde 

bulunmanın ve başarılı olmanın şartıdır. 

2- ilmiyle Amil Olmak: Toplum, önder olarak kabul ettiği kişileri 
daima kendilerine örnek motif olarak görmek ister. Onlardan devamlı iyi 

hareket ve tavırlar bekler. Bildiklerini ve söylediği sözleri önce şahsında 
uygulamasını bekler. Eğer sözüyle bilgisiyle yaşayışını bağdaştıramazsa ona 

olan inanç ve güvenini kaybeder. Bunun için müftülerin ve diğer din 

görevlilerinin ilimlerine ve söylediklerine uygun yaşamaları önemlidir. 

Doğru güvenilir yeterli bilgi ve o bilgiyi aktarma yollarını bilmenin 

yanında bilgi ve metodun faziletlerle örülmüş olgun ve örnek kişiliğe sahip 

biri tarafından sunulması söylenenlerin etkisini artırır. Özellikle din eğitim 

ve öğretimi ile meşgul olan kişilerin örnek kişilik sahibi olmaları daha çok 

istenir ve beklenir. Örnek kişilik söyleneni teyid eder, muhatabı rahatlatır, 

güven verir Ne etkileşime imkan sağlar. Bu, kişiliğin meydaria gelmesi, ilim, 

iman ve amel sentezinin oluşmasına bağlıdır. Bunun için insanlara tavsiye 

edeceği şeyleri, mümkün olduğu ölçüde kendisi de yapmalıdır? Zira bu 

kimse ne kadar alim olursa olsun söylediğini yapmadığı müddetçe sözleri 

başkasına tesir etmez. Bu gibi kişiler için "önce kendine, sonra başkasına 

öğüt ver"3 sözü söylenir. 

Din görevlisinin iyi davranışları, yaşayışı, örnek ahHikı, beşeri 

münasebetleri ile çevresine örnek olması, insanların dine ve ibiıdete 
ısınmalarına yardım eder. Bu itibarta dini ve ilmi hizmetlerde görevli 

kişilerin, dürüst bilgili, becerikli, fedakar, iyi huylu, güler yüzlü olmaları 

37 ez-Zümer 39/9; 10. ei-Fatır 35/28; İbn Mace, Mukaddime, s. 7 
38 Mehmet Faruk Bayraktar, Türkiye 'de V aiz/ik, istanbul 1997, s.83 
39 Ömer Nasuhi bilmen "Vaaz ve V aizler" (Sebilü'r-Reşarf), s. 23, 589, 265 
40 Mehmet Faruk Bayraktar, ag.e., s.83 
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toplumda bilgi, ilgi, sevgi, huzur, güven ve mutluluğun yayılmasında önemli 
bir faktördür.4 

3- Adaletli Olmak: Doğru sözlü, iffetli, emaneti yerine getiren, haram 

ve günahlardan s~kınan, şüpheli işlerden uzak olan, rıza ve gazap hallerinde 
itidallerini koruyan, din ve dünya işlerini yürütürken şahsiyet ve karakterini 

kaybetmeyen bir şahıs, adalet vasfını şahsında toplamış demektir.41 Bu vasfı 
taşıyana adil denir. Tarihi gelişim içinde müftünün iffetli, namuslu, dürüst, 

salih ve dindar olmasına önem verilmiştir.42 

4- Liyakat: Bir görevi yürütmede liyakat önemlidir. Mesleki bilgi 

yanında görevin gerektirdiği özellik, nitelik, idare ve mevzuata dair bilgiler, 
temsil gücü, yetenek ve genel kültür gereklidir. Peygamber varisi kabul 

edilen ve dini görevi yerine getiren kişilerin bu görüşleri kabul etmesi 
gerekir.43 

5- İhlas ve Samirniyet Dini görevleri yerine getiren ve bu konuda 

topluma önderlik yapan kişilerin ihlaslı olması gerekir. Yaşayışında ve 

ibadetlerinde samimi olan kişi çevresine daha iyi tesir eder. 

6- Beşeri ilişkilere Önem V ermek: 

Miiftülük, insanlarla çok yönlü muhatab olunan bir görevdir. Bu 

nedenle halkla ilişkileri ve onlarla iletişim sanatını iyi bilmek gerekir. 

Onl~ın anlayacağı seviyede ve yerinde konuşmak, güler yüzlü olmak, selam 
vermek, onlara değer vermek, düzgün giyinmek önemlidir. Sosyal 

faaliyetlere katılmak, okul, hastane, hapishane, yetiştirme yurdu, huzur evi 
gibi yerleri ziyaret etmek, toplumun kaynaşmasına katkıda bulunmak, 

sorunlara çözüm sağlamak gibi ilişkiler her zaman gereklidir. 

7- İnsanları iyi Tanımak: 

Müftü ve her din görevlisi muhatabı olan insanları ve toplumu iyi 

tanımalıdır. Sosyoloji bilerek toplum, psikoloji bilerek de insanı iyi tanıyarak 

41 Maverdi, Ebu'I-Hasan, el Ahkamu 's-sultaniyye, Mısır 1909, s.54 
42 Geniş bilgi için bk. Fahreddin Atar, "İfta teşkilatının ortaya çıkışı", Marmara 

Oniversitesi İlalıiyat Fak. Dergisi, İst. 1985, Sayı 3 · 
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onlarla daha iyi iletişim kurabilirler. Din görevlisi kitle psikolojisini iyi 
bilmelidir. Çocuğun, gençin, yaşlının, erkeğin, kadının, psikolojisini bilerek, 
sorunlarına eğilmeli, herbirinin ilgisini canlı tutmalı ki, sorunlarına uygun 

cevaplar verebilsin, "insanlara aklının kavrayabileceği şekilde hitap"44 

edebilsin. 

D- MÜFTÜLÜK GÖREVİNİN ÖNEMİ ve SORUMLULUKLAR! 

MÜftıülük görevi pek mühimdir. Herhangi bir dini meselede sorulan 

soruya cevap vermek öyle kolay bir şey değildir. B4nun manevi mükafatı ne 
kadar ziyade ise uhrevi mesuliyeti de o kadar fazladır. Sorulan bir mesele 

hakkında lazım gelen malumatı haiz olmayan bir kimsenin hemen cevap 
vermeye kalkışması din bakım~ndan çok büyük bir cüret sayılmaktadır45 

Bunun için dini hükümleri en güzel şekilde insanlara tebliğ etmek, halkın 

dini, ahlaki, arneli sahalardaki sorularını cevaplandırmak ve müşkillerini 

halletmek belli bir bilgi birikimi ister. Bu sebeple bu görevleri ifa edecek 
şahısların dini ilimiere derin bir ,vukufıyetleri, halkın ihtiyaçlarını , örf ve 

adetlerini aniayacak genel kültürleri olması gerekir. Peygamberimiz (sav): 
"Kim bilgisiz olarak fetva verirse, verdiği fetvadan ötürü meydana gelecek 

günah, fetvayı yerene aittir." buyurınaktadır.46 Suyutl (ö. 911 h.) Edebü 'l

Müfti adlı risalesinde bu konunun ne kadar mesuliyetli bir iş olduğunu 

hadisiere dayandırarak anlatmaktadır.47 

Dini konularda "helaldir, haramdır, caizdir, caiz değildir, bu işin dini 
hükmü şudur" diyebilmek için Kur'an. ve sünnetin genel ve özel . . 
hüküınlerini, ayrıca dini delillerden hüküm elde etme metodolojisi 

konusunda yeterli bilgi ve ihtisasa sahip olmak gerekir. Günümüzde dini 

43 Geniş bilgi için bk. İ.Ateş, "Vakfıyelere göre din görevlilerinde aranan özellikler ve 
sağlanan ekonomik imkanlar" Diyanet Dergisi, Ankara 1991 XXVII, 4. 158 

44 Buhar!, Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail, e/-Ciimi'u's-salıih, I-VII isı. 1981, İlim,49 
4s Ömer Nasuhi Bilmen. Hukuku İs/amiyye ve Jstılahatı Fıkhıyye KamıiSU, isı. ı 970, V, 253 
46 Beyhaki, es-Sünenü 'l kiibrii, K.Edebi' 1-kadi, bab. 21 
47 Suyüti, Ed ebu 'i-miifti, (el yazma nüsha), Şehid Ali Paşa, no 2714 vr. ı 436 ve devamı. 
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sorulara cevaplar genelde kaynaklara bakılarak nakledilrnektedir. Fakat 

bunun için dahi müftülerin kendilerini dini ilimlerde iyi yetiştirmeleri gereği · 
bir gerçektir. Kur'an-ı Kerim'de "Allah bilmediğiniz şeyleri söylemenizi 

haram kılmıştır.'"'8 Dillerinizin uydurduğu yalana dayanarak, "bu helaldir, şu 
da haramdır, demeyin çünkü Allah'a karşı yalan söylemiş olursunuz. 
Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar hiçbir zaman kurtuluşa 

eremezler."49 Denilmek suretiyle kişinin yeterli bilgiye sahip olmadan dini 

konularda hüküm vermenin ağır bir vebal olduğu bildirilmiştir. Hz. 
Peygamber: "Sizin fetva vermeye en cüretkar olanınız cehenneme atılmaya 

en cesaretli olanınızdır."50 buyurmuşt)Jr. 

Günümüzde müftülük görevi sadece dini sorulara cevap verme ile 
sınırlı olmayıp idari, denetleme, personeli eğitme, irşad gibi bir takım 

görevleri de vardır.51 

ll- MÜFTÜLÜK ve TARİHİ GELİŞİMİ 

CUMHURİYET ÖNCESi: 

Hz.Peygamber (sav) dönemi ve sonrası.(sababe, tabün ve sonraki asrrlar): 

Hz.Peygaınber vahiy yoluyla aldığı Kur'an ayetlerini insanlara olduğu 
gibi tebliğ etmenin yanı sıra yerine göre onları tefsir etmek ayetterin delalet 

ve işaretlerinden anlaşılan hükümleri bildirmek (risalet) kapalı olan yönleri 

açıklamak, insanların sorularına cevap vermek (fetva), halk . arasında vuku 
bulan ihtilafları halletmek (kaza) ve kamu işlerini tedvir ve tanzim etmekle 
de (imamet) görevliydi. 

Resul-i Ekrem, dinf bir hülanün bildirilmesini veya açıklanmasını 
isteyen bir soru ile karşılaştığında ya vahiy gelmesini bekler veya bizzat 

48 el-A'raf7/33 
49 en-Nahl 16/116 
so Darimi, Muk.addime, s. 20 

sı Geniş bilgi için bk. D.l.B. Görev ve Çalışma Yönetmeliği. 
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kendisi cevaplandırırdı. Ancak bu ikinci grupta yer alan açıklamalarm ne 
ölçüde vahiy mahsulü olduğu İslam alimleri arasmda tartışılmışsa da 

bunları da bir nevi vahiy (vah-i gayr-i metliiv) sayan alimierin sayısı hayli 
çoktur. Hz. Peygamber hem bir kadı hem de bir müfii idi. Kendisi de sorulan 
hukuki ve d inf sorulara bizzat cevap veriyordu. 52 (Asrı saadet döneminde 

fethedilen Yemen, Umman, Necran, Hadramut gibi bölgeler/e, Mekke, Taif 
gibi şehirlere vali, timil, · kadı, muallim statüsünde görevliler gönderilmiş, 

bunlar gittikleri yerde aynı zamandafetva işlerini de yürütmüşlerdir. 

Resuluilah camide dini tedrisatı yaparken ashabını ilmen yetiştiriyor 

ve onların sordukları sorulara ilmi cevaplar veriyordu.53 O bu usulü takip 

ederken ashabını ilmen yetiştirdi ve onlar fetva verecek dereceye 

yükseldiler. Müverrih ve hukukçuların bildirdiklerine göre peygamberlerin 

ashabı içerisinde 140 kişi fetva verebilecek selahiyete haizdi.54 Bunların 
tamamı fetva verme hususunda temayüz etmiş kişilerdi.55 Peygamberimiz 

(sav) onlara fetva verme selahiyeti tanımıştı . 

Ashabın fakibierine herhangi bir mesele sorulduğunda Kur'an ve 

sünnette yer alan hükümle cevap verirler bu iki kaynakta açık bir hüküm 

bulamadıklan takdirde Hz. Peygamberin kendilerine öğrettiği şekilde 

nasların genel çerÇevesini, ilke ve amaçlarını gözeterek cevap ararlardı. 
Ayrıca Ashab istişareye de büyük önem veriyordu. Çünkü Kur'an-ı 

Kerim'de56 Hz.Peygamberin ashabıyla İstişare etmesi emredilmektedir. 

Bunun için Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer müftileri bir araya toplayarak onlarla 

İstişare eder ve güç durumları onların re'y ve ictihatlarıyla ortadan 

kaldırırdı.57 Bu bakımdan bilhassa ilk zamanlardaki müftülerin ictihada 

dayanarak verdikleri fetvalar İslam Huk~k Daktirini açısından önem 

sı ...- Serahsi, XVI, 86; Okiç, B.,Hadis Meseleleri, istanbul1959 s.l51 
51 İbn Kayyım, IV 265 vd.;İbn Sa'd, Ill/2, s.l43 
54 İbn kayyım, /'lanı, 1, 9-11; İbn Hazrn, s.319-335; İbn'üi-Cezvi, Mücteba, (el yazrnası), 

Ayasofya No:3395 vr. 62a; Süyuti Edeb 't/1-müfli, (el yazrnası), Şehit Ali Paşa, 2714/12, 
vr.l48 a-b 

ss Bu yedi kişi şunlardır: Hz.Aişe, Hz.Ömer, Abdullah b. Ömer, Ali b. Ebi Talib, Abdullah 
b. Mesud, Zeyd b. Sabit, Abdullah b.Abbas; Makrizi s.900 

s6 K.Kerim IIV159 

s7 İbn Sa'd, 11/2 S.I09; Suyuti, Edeb'ül miifti, (el yazrnası) Şehit Ali Paşa, No 2714/12, 
vr.l48 a-b 
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taşımaktadır. Son zamanlarda müftülerin fetvaları bilhassa Osmanlı 

imparatorluğunda mecmualar halinde neşredilmiştir. Ebu Suud'un fetvaları 

buna güzel bir ömektir.58 

Sahabe devrinde sorulan sorulara verilen cevaplardaki titizlik, 

sahabenin yetiştirdiği tabiin ve daha sanra tebeu't-tabiin devrinde de devam 

etmiştir. Tebeu't-tabiin devrinde Ebu Hanife, Malik b. Enes gibi mezhep 

sahibi büyük imamlar yanında hemen her bölge ve şehirde müctehitler 

yetişmiş, Hz. Peygamberin hadisleri, ashabın fetvaları hakkında bilgi 

edinerek akaid ve fıkıhla ilgili meseleler hakkında fetva vermişlerdir. Bu 

devirde gerek kadılar gerekse müftüler umumiyetle bizzat ictihad 

yapş.bilecek dirayette olup belli bir kişi veya ekole bağlı kalmarnışlardır. 

İctihat kabiliyetine sahip olmayan kimseler de kendilerini her hangi bir 

mezhebe bağlama mecburiyetinde görmeden dilediklerini müftülerden fetva 

istem işlerdir. 

Sahabe, tabiin ve tebeu't-tabiin dönemlerinde müftülük resmi bir 

memuriyet niteliği taşımıyordu. Fetva verme yeteneğine sahip bulunan 

herkes resmi görevi olsun veya olmasın fetva veriyordu. Ancak ictihad 

mertebesine ulaşmayaniara bu izin verilmiyordu. Müftülüğün resmi bir 

makam olması ise fıkıh mezheplerinin teşekkül edip gerek devlet gerekse 

halk nezdinde kurumlaşmasıyla birlikte başlamıştır. Bazı tesbitiere göre 

~icri birinci asrın sonlarına doğru Emevi halifesi Ömer b. Abdulaziz 

zamanında müftülük teşkilatı resmi bir devlet teşkilatı haline getirildi. Eyyub 

b. Şurahbil, Ömer b. Abdulaziz tarafından Mısır'a vali tayin edildiğinde, 

Cafer b. Rabia, Yezid b. Ebi Habib (ö. 128 h.) ve Ubeydullah b. Ebi Ca'fer'i 

resmen müftü tayin etti.59 

Fıkıh mezheplerinin oluşum ve gelişimini tamamlamasından sonra 

başlayan taklit ve duraklama döneminde ictihat mertebesini elde etmiş, 

yüzlerce, binlerce alim yetişmişse de bunların büyük çoğunluğu kendilerini 

müstakil müctehid olarak görmeyip, Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik 

gibi müctehitlerden birine tabi olmayı tercih etmiştir. Ancak her asırda az 

sa Fahrettin Atar, Isitim Adiiye teşkilatı, DlB yayını Ankara 1991, s. 124 
59 Hafız Seyfeddin el Hazreti, Hülasatü Tezlıibi'I-Kemalfi esmai'r-rical, Kahire 1322-1323, 

I. Baskı, Eba Reca'nu hal tercemesi bölümü (Muhy, Musa, Fıkh-ı Islam Tarihi tre. 
Ahmet Meylin) s. d. 1973, s.55 
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sayıda da olsa her hangi bir mezhep imarnma tabi olmayarak ictihad yapan 

alimler de çıkmıştır. Bu devirdeki müftiler fetva verirker, kadılar 

hükmederken genellikle tabi oldukları mezhep imamının prensipleri dışına 

çıkmamaya özen göstermişlerdir. Abbas! döneminde ortaya çıkan, adli işlere 
kadıların, dini işlere müftülerin bakması ilkesi daha sonraki dönemlerde de 

ana çi~gisini korumuştur.60 

Osmanlı Devletinde Müftülükler (Osmanlı Dönemi): 

Osmanlı devletinin kurucusu Osman Gazi, Kayınpederi Edebali'yi 

fetva işlerine, bacanağı Dursun Fatih'i de kaza işlerine bakınakla 

görevlendirmiştir. Edebali'nin ölümü üzerine Dursun Fatih fetva işlerini de 
. . -· --- - - . 

yürütıneye başladı. Osmanlı devletinde XV. yüzyılın başlarında 

Şeyhü'lislamlık (Meşihat) makamı kuruldu. Fetva makamı Şeyhülislamlık 
makamına ait olmak ve zaman içinde bu konuda özel bir prosedür ve teşkilat 

geliştirilmekle birlikte meşihat makamına bağlı olarak vilayet, sancak ve 
kazalarda halkın sorularına cevap veren müftüler de bulunmaktaydı. Bu 

müftü!er Hanefi mezhebine göre fetvalarını verirlerdi.6 ı 

Şeyhülislamlık (Meşihat)62 Osmanlı idari sisteminin en önemli 

müesseselerinden biridir. Bu makama getirilen kimseler daima "ilmiye" 
sınıfından; belirli ilim ve görev kademelerinden geçmiş kimseler arasından 

seçilmiş; padişah nezdinde hiyerarşi olarak bazen birinci çoğu zaman da 
"sadrazam" dan sonra gelerek "oto kontrol" vazifesi görmüş; siyasi makamın 

sert kararlarını frenlemiş; aşırı siyasi asabiyetler karşısında soğuk kanlı, 
makul tekliflerle İcraatı yumuşatınış,6: sağlam esaslara dayalı sıhhatli 
fetvatarla devletin kuruluş, işleyiş, ve teşkilatianınasında önemli roller 
oynamış; Osmanlı devletinin değişik ırk ve kültürden teb'alarca kabul 

60 Fahrettin Atar, DlA, "Fetva maddesi", İstanbul 1995, XII, 490 
61 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatma Medhal, Ankara 1970, s. 284; 

Hayreddin Karaman, İslam Hukuk Tarihi, s.l45 
62 Meydan larousse, Şeyhülislam Maddesi 
63 İslam Ansik/obedisi Şeyhülislam Maddesi 
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görmesinde, devletin uzun ömürlü olmasında serbest bir fonksiyon icra 

etmiştir.64 

Türkiye Cumhuriyetinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, müftülük 

teşkilatı vard.ır. ~u teşkilat diğer resmi ve idari görevleri yanında halkın dini 
sorularını cevaplandırmakla da görevlidir. Ancak fetva vermeye yetkili 

olduğu alanlar oldukça sınırlı olup, kanunlarla düzenlenmiş hukuki meseleler 

hakkında bir devlet organı sıfatıyla fetva veremez. Bu bakımdan bu gün 

diyanet İşleri Başkanlığı ve müftülükler tarihte olduğu gibi bir fetva kurumu 

gibi düşünülemez.65 

Mücadelede Müftüler: 

Müftüler ve din adamları ülkenin kurtulması için mücadelede de 

kendilerine düşen görevleri yerine getirmişlerdir. 

Mondros Ateşkes Antiaşması (30 Ekim 1918) sonrasında Batı ülkeleri 

hemen ülkemiz aleyhine faaliyete geçmiştir. İç ve dış ihanet odakları elele 

vererek anayurdumuz Anadolu, ingiliz, fransız, İtalyan ve yunanlıların 

işgaline uğramıştır. 

Böyle bir anda milletin ruhunda ve benliğinde mevcut olan direnme 

gücünü ateşleyen hocalar, müfttiler, din adamları mücadele fikrinin 

doğuşunda önemli bir faktör olmuşlardır. Ölüm kalım mücadelesinin ilk 

günlerinde halk Mustafa Kemal Paşa'nın da belirttiği gibi, "hakiki vaziyeti 

anlayamamışlardı, fikirlerde karışıklık vardı, dimağlar adeta durgun 

haldeydi." Pek çok din adamı yine Mustafa Kemal Paşa'nın ifadesiyle 

"hakikati halka izah ettiler ... doğru yolu gösteren vaaz ve nasihatlerden sonra 

herkes çalışmaya başladı." 

Bu cümleden olarak İzmir'in işgalinden sadece dört saat gibi kısa bir 

süre sonra düzenlediği mitingde; "işgal edilen bir memleket halkının silaha 

sarılması dini bir görevdir." diyen Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin etrafında 

Denizli'ler hemen birleşmişlerdir. 

64 Harndi Mert, "Osmanlı İdaresinde Şeyhülislamlık Müessesesi ve Önemi", Diyanet 

Dergisi Ankara 1985 cilt 25 sayı: 1 s.67-68; Geniş bilgi için bk. Abdulkadir Altunsu, 
Osmanlı Şeyhülislamları, Ayyıldız Mat., Ankara 1972, s.XUV. 

65 Fahreddin Atar, D}A, XII, 490 
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Din adamları Mücadele kıvılcımını ateşlemekle kalmadılar. Kimileri 

ellerinde silah beldelerini de korumuşlardır. Örneğin Isparta'da Hafız 
İbrahim Efendi DEMİRALAY, Afyonkarahisar'da da Hoca İsmail Şükrü, 

ÇELİKALAY adlarında gönüllülerden alaylar teşkil etmişlerdir. 

Öte yandan hiçbir mUdafa-i hukuk cemiyeti yoktur ki, onun içinde 

veya başında bir din adamı bulunmasın. Bilindiği üzere TBMM bu 

kuruluşların üzerine bina edilmiştir. Yine Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 

I 919'da Anadolu topraklarına ayak bastığında O'nu karşılayanların başında 

din adamları ön saflarda yer almışlardır. 

Kısaca ilk direniş fetvasını veren ve örgütünü Kur'an Denizli Müftüsü 

Ahmet Hulusi Efendi'den, İzmir Valisi İzzet Bey'in Yunan işgaline karşı 

çıkmaması üzerine, "Vali Bey, bu sakalım kanımla kızarabilir, ama bu alına 

Yunan alçağını sükunetle selamlamış olmanın karasını sürerek huzuru 

ilahiye çıkamam" diye haykıran İzmir Müftüsü Rahmetullah Efendi, Mustafa 

Kemal Paşa'ya "Paşam! bütün Amasya emrinizdedir" diyen Müftü Hacı 

Tevfik Efendi'den mücadelenin meşru olduğuna dair fetva veren66 M. Rifat 

Efendi ve daha niceleri, Mustafa Kemal Paşa'nın "ya İstiklal ya ölüm" 

parolası etrafında birl~şmişlerdir.67 

Sivas Milftüsü Abdurrauf Efendi; "Erzurum yolcularını (Mustafa 

Kemal Paşa ve arkadaşları) parlak bir karşılama merasimi yapmak 

vazifesini" alan ve bu amaçla cübbesinin eteklerini toplayarak ev ev, dükkan 

dükkan dolaşmış"68 Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas'ta oturup, dinleneceği, 
çalışacağı ve yatacağı odaya konulacak eşyanın bir kısmını evinden 

getirmiştir.69 Aynı zamanda Müftü Abdurrauf Efendi Sivas Müdafai Hukuk 

Cemiyeti başkanıdır.70 

66 Ankara MUftUsU Mehmet Rifat Efendi (Börekçi)'nin fetvası milli mücadele hareketi için 

çok büyük anlam taşımaktadır. Bu fetva İstanbulda Damat Ferit Paşa hükUmetinin 

Dürrizade Abdullah Efendiye ll Nisan 1920 de M.Kemal Paşa ve milli mücadele 

aleyhine yayınladığı fetvaya alternatif olarak çıkarılmıştır. Anadoluda 152 müftU ve din 

adamı tarafından tasdik edilerekAatatürk ve milli mücadeleye destek verilmiştir. 
67 Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Din Adamları, DİB yayınları Ankara 1995, I, 17-18 
~~ Cevdet Yularkıran, Reşit Paşa 'nın Hat ıra/arı, İstanbul 1940, s. 123 
69 Mahmut Goloğlu, Sivas kongresi, Ankara 1969, s.22 
70 Belgeler/e TürkTarih Dergisi, sayı 19, EylUl 1986 
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Görüldüğü gibi mücadele ruhunu ateşlemede, desteklemede ve bu 

mücadeleye katılma da her müftünün bir çalışması vardır.71 

CUMHURİYET DÖNEMİ MÜFTÜLÜKLER 

Osmanlı dev.letinde Şeyhülislam tarafından düzenlenen ve yönetilen 

din işleri, Cumhuriyet öncesinde 1920-1924 tarihleri arasında Şeriye ve 

Evkaf Vekaleti tarafından yürütülmüştür. 3 Mart 1340 (1924) tarih ve 429 

sayılı kanunla Şeriye ve Evkaf Vekaleti kaldırılarak yerine İslam dininin 

inanç ve ibadetlerine ilişkin hüküm ve işlerinin görülmesi ve dini 

kuruluşların yönetilmesi için Başbakanlığa bağlı "DİY ANET İŞLERi 

REİSLİGİ" makamı kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti ülkesi içindeki, 

cami, mescit, tekke .ve zaviyelerin yönetimine; imam-hatip, vaiz, şeyh, 

müezzin kayyım ve öteki görevlilerin atanma ve görevden alınmalarına 

Diyanet İşleri Reisi yetkiildir. Vilayet ve kazalarda bulunan müftülerin 

"Mercii" de Diyanet İşleri Reisliğidir. 

425 sayılı kanunun Diyanet İşleri Reisliği ilgili hükümleri 1965 yılına 

kadar yürürlükte kalmıştır. Ancak 1961 anayasası 154.maddesiyle Diyanet 

İşleri Başkanlığını bir anayasa kurumu olarak düzenlemiş, genel idare içinde 

yer vermiş ve bu kurumun özel kanunda gösterilen görevleri yerine 

getirmesini öngörmüştür. Anayasanın öngördüğü doğrultuda, 22.06.1965 

tarih ve 633 sayılı "Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 

Kanun" la başkanlık yeni bir düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bu kanunla 

başkanlığa bağlı olarak kurulan Diyanet İşleri Başkanlığının görevi "İslam 
Dininin inaçları ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din 

konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek" olarak 

belirlenmiştir.72 İl ve ilçelerdeki müftülükler bu kanunda belirtilen görevleri 

Diyanet İşleri Başkanlığı adına yürütmeye devam etmiştir. 1982 anayasası 

da 136. Maddesiyle Diyanet İşleri Başkanlığının "Laiklik ilkesi 

doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve 

milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen 

görevleri yerine getirmesi ilkesini getirmiştir. Müftülükler başkanlık 

paralelinde bu görevleri yürütmüştür. 

71 
Geniş bilgi içn bk. Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Din Adamları. 
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03 Mart (1340) 1924 tarih ve 429 sayılı kanunla Diyanet İşleri Reisliği 

kurulmuş olmasına rağmen bu kanunda teşkilat yapısı ve kadroları 

gösterilmemiştir. Sadece 1924-1926 yılları Diyanet İşleri Reisliği bütçeleri 

içinde, merkez teşkilatında reis ve heyet-i müşavere ile me'murin-i 
merkeziye; taşra· teşkilatında da müfti ünvaniarı maaş yekünü olarak yer 

almıştır. 1927 yılı bütçe kanununa göre , Diyanet İşleri Reisliğinin taşra 
teşkilatında 391 müftülük gösterilmiştir. 

30.06.1929 tarihli resmi gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"1452 sayıh Devlet Memurları Maaşatının Tevhid ve Teadülüne dair kanuna 
ekli, Diyanet İşleri Reisliği Kadro Cetvelinde" ilk defa Diyanet İşleri 

Reisliği'nin" daimi maaşlı memur kadroları ve adı geçen kanunun 2. 
Maddesi gereğince (bu cetvel 1935 yılına kadar) Diyanet İşleri Reisliğinin 

"Teşkilat Kanunu" hükmünde sayılmıştır. Bu cetvelde taşra teşkilatında 401 

müftülük gösterilmiştir. 

14.06.1935 tarihinde kabul edilen ve 22.06.1935 tarihli resmi 

gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 2800 sayılı Diyanet işleri Reisliği 

Teşkilat ve Vazifeleri hakkında kanunla taşrada her vilayet ve kaza 

merkezinde Diyanet İşleri Reisliğif!e bağlı bir müftü bulunacağı hükmü yer 
almıştır. Buna göre Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra teşkilatında 57 vilayet, 

343 kaza müftülüğü görülmektedir. 

05.07.1930 tarihinde kabul edilen ve 2800 sayılı kanunda değişiklik 
yapan 3665 sayılı Diyanet İşleri Reisliği Teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 

bazı değişiklikler yapılmasına dair kan~n, 11.07.1939 tarihli resmi gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu kanunla vilayet müftülüğü 63, kaza 

müftülüğü 351 olmuştur. 

23.03.1950 tarihindekabui edilen ve 29.04.1950 tarihinde yürürlüğe 
giren 5634 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat ve vazifeleri hakkındaki 

2800 sayılı kanunda bazı değişiklikler ·yapılmasına dair olan 3665 sayılı 

kanuna ek kanun ile, Diyanet İşleri Reisliğinin adı Diyanet İşleri Başkanlığı" 

olarak değiştiritmiş ve ayrıca 1931 yılı' bütçe kanunu ile Evkaf Umum 

Müdürlüğüne devredilmiş olan cami ve mescitlerin idaresi yeniden Diyanet 

72 Nihat Aytürk, Yaşar Çelik, Enver Şahinaslan, "Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat 
Tarihçesi" , Diyanet Dergisi, Ankara 1989, cilt: 25, sayı 1, s.31 
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İşleri Başkanlığına verilmiş, Haderne-i Hayrat (cami görevlileri) kadroları da 

Diyanet İşleri Başkanlığı kadrolarına eklenmiştir. 5634 sayılı kanuna göre 
vilayet müftülüğü 63, kaza müftülüğü 434 tür. 

22.06. ı 965 tarihinde kabul edilen 02.07.1965 tarihli resmi gazetede 

yayımlanan ve 15.08.ı965 tarihinde yürürlüğe giren 633 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığt kuruluş ve görevleri hakkında kanun çıkarılmış ve bu teşkilat 

kanununa göre Diyanet İş leri Başkanlığı Taşra teşkilatında il Müftülüğü 67, 

ilçe müftülüğü 571 olmuştur. 1971 yılında ilçe müftülüğü sayısı 572 
olmuştur. 

Daha sonraları 339ı, 3392, 3398 ve 3399 sayılı kanunlarla 111 ilçe 

kurulmuş ve ilçe müftülüğü sayısı 1987 tarihi itibariyle 693 olmuştur.73 

1997 yılı itibariyle, _ Diyanet İşleri Başkanlığı Taşra teşkilatında 80 il 
ve 850 ilçe müftülüğü bulunmaktadır. Bu müftülüklerde 930 müftü, 95 il 

müftü yardımcısı, 1487 vaiz, 80 Kur'an Kursu Müdürü, 80 Şube Müdürü, 
329 Müftülük Murakıbı, 5848 Kur'an Kursu Öğreticisi, 62418 İmam-hatip, 

ı 0551 Müezzin-kayyım ve 5049 büro personeli ve yardımcı personel olmak 

üzere toplam 86827 kadro bulunmaktadır.74 

73 Aytürk Çelik, Şahinaslan, a.g.m., s.53 
74 DiB 1997 Yılı istatistikleri, Ankara-1998, s. XV 



162 DiN EGİTİM1 ARAŞTIRMALARI DERGtSi 

D. BÖLÜM 

MÜFTÜLÜK VE SORUNLARI 

(UYGULAMALI ARAŞTIRMA) 

I. GİRİŞ 

Birinci bölümde Müftülük ile ilgili kavramlar, tarihi gelişimi ile 

cumhuriyet dönemindeki durumu ele alındı. Bu bölümde müftülerin 

sorunları, yaygın din eğitimine katkıları ve sosyal bütünleşmedeki rolleri 

uygulamalı bir ankette e!e alınmıştır. Tesbit edilen sorunlar konusunda da 

muhtemel çözümler bulmaya çalışılmıştır. 

PROPLEM 

"Cumhuriyet Dönemi Müftülükler" adını taşıyan bu araştırma 

toplumumuzda sosyal fonksiyonlarıyla önemli bir yer işgal eden 

müftülüklerimizin tarihi süreç içerisinde ülkemizdeki durumu camilerdeki 

dini kurslar Kur'an kursları irşad, ve dini sorulara verdikleri cevaplarıyla 

halkımıza sundukları yaygın din eğitimi ile ilgili çalışmaları konu 

edilmektedir. Eğitimin, önceden tesbit edilmiş kurallar vasıtasıyla ferde iradi 

davranış kazandırma davranış geliştirme ve davranış değiştirme olgusu75 

olduğuna göre müftülerimizin eğitici görevlerine yerine getirirken hangi 

zorluklarla karşılaştıkları önemlidir. 

Ülkemizde din eğitim ve öğretimi okullarda yapılmakta ise de eğitim 

ve öğretimin önemi buraya ibadet maksadıyla toplanan binlerce insanın 

75 Zeki Aslantürk, Araştırma Metod ve Teknikleri, 1995, s.43; MeviUt Tezcan, Eğitim 
Sosyolojisi, Ankara 1992 s.J; Fatma Varış, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara 1981, s.44; 
Halil Ayhan, Eğitime Giriş ve lslcimiyetin Eğitme Getirdiği Değerler, İst. 1992, s.12; 
Bayraktar Bayraklı, Islam 'da Eğilim, İst. 1980, s.17-19 
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hutbe ve vaazlarla irşad hizmeti azımsanacak bir eğitim ·v~ öğretim faaliyeti 

değildir. Müftülüklerin bu konuda fonksiyon ve yetkileri olduğu kadar 

sorunları da vardır. 

Her kurum bir takım ihtiyaçlar çerçevesinde kurulur. Kurumlar için 

rollerini yerine tam ·getirmeleri gerekir. Rolünü yerine iyi getirerneyen yeni 

ihtiyaçlara cevap vererneyen kurumlar istenilen hedeflerine ulaşamazlar veya 

hizmette verimsiz duruma düşerler. Müftülüklerimizin kendi fonksiyonlarını 

yerine getirmeleri bu bakımdan da önemlidir. 

Hem teorik hem de uygulanialı olarak yaptığımız bu çalışmada 

sebeplerini ve çözüm yollarını tesbit etmeye çalıştığımız sorunlar 

araştırmanın konusu ile iç içedir. Müftülük müessesesinin kuruluşu, tarihi 

gelişimi ve toplumumuza dint-sosyal-eğitim yönünden faydalanyla birlikte 

temei sonrunların da tesbitine çalışılmıştır. Bu sorunları şöyle sıralayabiliriz. 

Müftülerin olgusal durumları nasıldır? 

Meslekleriyle ilgili bilgi muktesebatları ne durumdadır? 

Müftülerin kendi yeterlilikleri ve görev ifaları ile ilgili görüşleri 

nelerdir? Toplumdaki sosyal statülerini nasıl bulmaktadırlar? 

Müftülerin personeli ile ilgili yeterlilik ve görev ifası yönünden 

görüşleri nedir? 

Müftülerin personel ve halkla ilişkilerdeki durumu nedir? 

Vaaz-irşad, dini kurslar (yaygın din eğitimi) konusundaki 

faaliyetlerini nasıl değerlendirmektedirler? 

B- ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE GAYESi 

Her araştırma bir takım gayeler için yapılır. Bir konuda araştırma 

yapmaya zorlayan sebepler araştırmanın amacını da belirler ve sınırlar. 

Toplumda önemli bir yeri olan ve önemli görevler üstlenen müftülük 

müessesesi ile ilgjli bilimsel temellere dayalı araştırmaların bulunmaması 

bizi böyle bir konuyu araştırmaya yöneltti. 

Bu araştırmanın ortaya koyacağı bilgiler çerçevesinde ilgili 

makamların ve .özellikle müftülerin alacakları vaziyetler mevcut sorunların 
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giderilmesine ve müftulük müssesesinin görev ve fonksiyonlarını yerine 

getirmesine yardımcı olacağı kanaatindeyim. Bu açıdan ortaya koyacağımız · 

bilgiler yaygın din eğitimi ve öğretimindeki yeni gelişmelere katkıda 

bulunmak üzere, müftülüğün yerini ,bu günkü durumunu, sorunlarını tesbit 

etmek, daha faydal ı hale gelmesine yardımcı olacak bilgi ve tecrübe 

birikimini sağlamak ve bu yönde çözüm ve öneriler teklif etmek 

araştırmanın temel gayesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İslam dini iyi anlatıldığı ve anylaşıldığı takdirde kişiyi huzurlu kılar. 

Kötü ve yanlış anlatıld ığı takdirde de insanlar huzursuz olur. Kargaşalar 

yaşanır, sıkıntı olur. İşte halkı din konusunda aydınlatma gibi bir görevi 

üzerlerinde bulunduran müftülerimizin bu araştırmanın çerçevesinde 

kendilerini tanımaları ve halka karşı bilinçli bir şekilde aydınlatma görevinde 

bulunmaları önemli bir olaydır. Araştırmanın böyle bir görevi de yerine 

getirdiği inancındayım . 

Kaynaklara dayalı olarak yapılan birinci bölümdeki araştırma 

müftülerin tarihi süreç içerisinde durumlan ve sorunları görmemize ve 

uygulamalı araştırmada halen mevcut durum halen sorunların tesbit ve 

tasvirine kolaylık sağlamıştır. 

ARAŞTIRMANIN İDDİASI (HİPOTEZ) 

Sorunların sebeplerini ön gözlemlerle tesbit ve ifade ettiğimizde 

araştırmanın hipotezi de ortaya ç~aktadır. Hipotez araştırmanın 

sorunlarına sorunların test etmeden önce verilen tahmini cevap olduğuna 

göre doğruluğu ve yanlışlığı araştırmanın test bölümünde yapılacak olan 

sorunlarla ilgili ön görüşüm üz şöyledir. 

Müftülerin olgusal durumları arasmda farklılıklar vardır. 

Sorunlar müftülerin meslekleriyle ilgili bilgi ve idari tecrübe 

eksikliğinden kaynaklanmaktadı r. 

Müftülerimizin bazı sorunları i letişim, halkla ilişki~er ve temsil 

yetersizliklerinden kaynaklanmaktadır. 

İnanç-bilgi-davranış .bütünleşmesine tam sahip olmayış bazı sorunlar 

doğurmaktadır. 
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Görevleri ifada personel noksanlığı veya mesleki yetersizliği 

müftülere sorunlar yüklemektedir. 

ARAŞTIRMANIN DAY ANDlGI İLKELER 

Araştırmada kullanılan metod ve teknikler araştırma model ini 

gerçekleştirecek seviyededir. 

Araştırmanın örnekiemi araştırmanın evreninin temsile yeterlidir. 

Denekierin anket sorularına doğru cevap verdiği düşünülmektedir. 

Araştırmada kullanılan kaynaklar geçerli ve güvenilir kaynaklardır. 
• 

Araştırmanın verilerini test etmek için seçilen istatistiki metod ve 

teknikler uygun olarak seçilmiştir. 

Kurumlar işleyiş ve hayatiyetlerini devam ettirmeleri, fonksiyonlarını 

tam yerine getirmelerine bağlıdır. 

ARAŞTIRMANIN SINJRLARI 

Araştırmanın konusunu teşkil eden müftülük müessesesi ile ilgili 

teorik olduğu kadar uygulamalı araştırmaların da olmayışı bir takım 

güçlüklere sebep olmuştur. Anket uyguladığımız 100 müftümüz bir hac 

semineı:i toplantısmda topluca bir salonda bulunduklarından anketi 

uygulamada ve formları derlernede bir sıkıntı çekilmemiştir. 

Araştırma, Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinde görev yapan 100 

müftüden elde edilen bilgilerle sınırlıdır. Elde edilen bulgular ve 

genellemeler araştırmanın evrenini oluşturan müftülük müessesesi ile 

sınırlıdu·. Örneklemin evreni sıfır hata ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 
araştırma 1997 yılında yapıldığından zamanla tutum davranış ve 

düşüncelerin değişebileceği varsayımından hareketle yapıldığı zamanla 

sınırlıdır. 
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ARAŞTIRMANIN PLANI 

Birinci bölümde temel terimler, kavramlar, müftülük müessesesinin 

tarihi gelişimi, müftünün .özellikleri, önemi teorik çerçevede ele alınmıştır. 

Araştırmanın ikinci kısmı uygulamalı bir alan araştırması şeklinde 

tasarlanmıştır. 'Giriş bölümünde araştırmanın konusunu, sorunlarını, önemini 

ve hipotezlerini, ikinci bölümde ise, araştırmanın yöntemi, evren, örneklem 

ve anket formu ile bilgiler ele alınmaktadır. Üçüncü kısımda bulgu ve 

yorumlar tablolar ile birlikte verilmiştir. Son kısımda ise araştırmanın genel 

bir değerlendirmesi yer almaktadır. Burada aynı zamanda araştırmanın kısa 

bir öz~ti y~p_ıl_~ış __ X~ el.~e edil~n sonuçlardan genellemeler çıkartılmıştır. 
Daha sonra da araştırmanın amacına ulaşması doğrultusunda gerekli bir 

takım öneriler sunulmuştur. Araştırmanın ekler bölümünde de anket formu 

örneği mevcuttur. 

II. METODOLOJİ: · 

A- ARAŞTIRMANIN MODELİ 

Bilimsel gerçekiere ancak metod ve usullerine uygun araştırınayla 

ulaşılır. "Araştırma, bilginin bulunması, geliştirilmesi ve gerçeğe uygun olup 

olmadığının kontrol edilmesi için harcanan çabadır."76 Bu araştırmayla elde 

edilen bilgiler belli bir sıraya göre ve sebep sonuç ilişkisi içerisinde 

genelleştirilirler. Araştırmanın yapıldığı sürecin gerçekleştirilmesinde belli 

araştırma modelleri . kullanılır. Model ise araştırmanın konusunu tayinden 

sonuçlara varılınasına kadar geçen faaliyetlerin tUmüdür. Bu ölçüler 

çerçevesinde "Cumhuriyet Dönemi Müftülük ve Sorunları" konusunu içeren 

bu araştırmanın modeli iki ayrı teknik ve metodla gerçekleştirilmiştir. Teorik 

çerçevenin modelleştirilmesindc dökijmantasyon metodu ve teknikleri 

kullanılmış, uygulamalı araştırmanın gerçekleştirilmesi ise tarama modeli 

(survey) ve bu modelin teknikleri olan anket, gözlem ve tecrübe teknikleri 

ile sağlanmıştır. 

76 J. Francıs, Rummel Eğitimde Araştırmaya Giriş, trc .. R.Taşcıoğlu , Ankara 1968, s.I9, bk. 
Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma, Ankara 1995, s 1 
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B- EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın evreni Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı 
Bünyesinde görey yapan il ve ilçe.müftüleridir. 

Araştırma, Türkiye genelinde her bölgede görev yapan ll O il ve ilçe 

rnüftüsüne anket uygulanarak yapılmıştır. Ancak bunlardan 100 anket 

elimize ulaşmış, kalan 1 O anket formu ulaşmamıştır. Fakat kota örneklernesi 

ile elde edilen Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 100 rnüftü araştırmanın 

örneklemini oluşturmuş ve evreni temsil yeteneğine sahip olduğu 

varsayılrnıştır . 
• 

C- ANKET FORMUNUN HAZlRLANMASI 

Araştırmanın sorunlarına ve konusuna uygun olarak tesbit ettiğimiz 

hipotezleri test edecek şekilde anket formuna yerleştirdiğİrniz soruların 

hazırlanmasında ilgili uzman kişilerle İstişare edilmiş ve benzeri anket 

formlarından da yararlanılmıştır. 

Anket formu 17 sorudan ibaret olup daha önce çok sayıda taslak 

olarak hazırlanan sorular rnaksadı ifade etme yeterliliğine dikkat edilerek 

aza!t:Jrnıştır. Bu, denekierin az zamanda ankete sıkılmadan cevap 

vermelerini sağlamak için yapılmıştır. Ankette demografik özellikler içeren 

olgu soruları, bilgi davranış, iletişirnle ilgili kanaat soruları ve doyurnhi. ilgili 

sorular yer almıştır. 

D- BİLGİ FORMLARININ D AGITILMASI VE 
TOPLANU..MASI 

Anket son şeklini aldıktan sonra 140 adet basılrnıştır. Araştırmaya 

ülkenin çeşitli il ve ilçelerinde görev yapan ll O rnüftü katılmıştır. Bu 

rnüftülerirnize Ankara'da bir hac sernineri toplantısında anketler DİB Hac 

dairesinden müsaade alınarak dağıtılmıştır. Toplantının sonunda anketler 

hemen toplanmıştır. Ancak 100 anket formu sağlıklı olarak elimize ulaşmış 

ve bu anketler değerlendirmeye alınmıştır. 
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VERİLERİN YORUMLANMASI 

Anket fonnuyla elde edilen bilgiler ham veriler olup, çoğu zaman 

toplandıkları şekliyle fazla bir şey ifade etmezler. Bu nedenle bilgilerin 

toplanması kadar cevaplarının belli bir teknikle çözümlenmesi ve 
yorumlanması gerekir. Araştırma konusuna uygun olarak hazırlanan sorulara 

verilen cevapların iyi değerlendirilmesi gereklidir. Araştırmadan elde edilen 

bulgular frekans yüzdeleri ile yorumlanmıştır. 

m. BULGULAR ve YORUMLAR 

OLGUSAL DURUM 

Denekierin olgusal durumları onlarm, bilgi, goruş, kanaat ve 

davranışlarını belirleyici rol oynar. Olgusal durumun tesbiti denekierin 
sosyal ve şahsi kaı:akterlerine olan ilgiyi ortaya çıkarır. 

İnsan biyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal kültürel yanları ile 

belli yerlerde ve belli ıaman süreci içinde yaşayan canlı bir varlıktır. 

Doğumdan sonra büyüme ve gelişme süreçlerinde farklı davranışların ortaya 
çıkması cinsiyet, yaş, eğitim, ekonomi, ve içinde yaşadığı toplumun sosyo

kültürel yapılan ile ilgilidir. Bunun için insanın kişisel ve toplumsal 

davranışlarını araştırırken bu davranışları belirleyen değişkenleri iyi tesbit 
etmek gerekir. 

Araştırmaya ülkemizin değişik il ve ilçelerinde görev y;ıpan 

müftülerden 100 denek katılmıştır. Bu araştırmaya katılan denekierin kontrol 

edilen özelllikleri ve bu değişkenlere göre dağılımları aşağıda tablolar 
halinde gösterilmiştir. 
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Yaş: 

Tablo 1: Ankete katılanlarm yaşlara göre dağılımı 

Seçenekler N % 

3.0-40 yaş arası 32 32 

41 -SO yaş arası so so 

5 1 ·60 yaş arası 18 18 

60 ve yukarısı o o 

Cevapsız o o 

Toplam 100 100 
• 
Tablo 1 de görüldüğü gibi yaşiara göre dağılımda denekierin % 32 si 

(32 kişi) 30-40 yaş arasında, %50 si (50 kişi) 41-50 yaş arasında, %18'i 18 

kişi 51-60 yaş arasındadır. Ankete katılanlardan 60 yaş ve üzerinde denek 

yoktur. 

Tablodaki verilerden ülkemizde görev yapan müftülerin büyük 

bölümünün 41-50 yaş arasında olduğu anlaşılmıştır. 

Eğitim Durumu: 

Tablo 2: Ankete katılanların eğitim durumlarına göre dağılımı: 

Seçenekler N % 

Yüksek İslam Enstitüsü 66 66 

ilahiyat Fakültesi 26 26 

İslami ilimler Fakültesi 4 4 

İmam-Hatip Lisesi 4 4 

Doktora o o 
Diğerleri o o 
Cevapsız o o 
Toplam 100 100 
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Tablo 2 de görüldüğü üzere ankete katılan müftülerin yarıdan fazlası 

(%66sı ) Yüksek İslam Enstitüsü mezunudur. %26 sı ilahiyat Fakültesi, % 

4'ü İslami İlimler Fakültesi, %4'ü İmam-hatip Lisesi Mezunudur. 

Deneklerden doktora yapan hiç yoktur. 

B- MÜFTÜLERİ EN ÇOK MEŞGUL EDEN İŞ TÜRLERİ 

Tablo 3: En çok meşgul eden işler 

SEÇENEKLER N % 

Personel sorunları (Nakil, atama, izin, rapor, şikiiyetler, soruşturmalar vs.) 59 59 
- -

Protokol işleri (Resmi ziyaretler, törenler, davetler vs.) 3 3 

Diyane~ Vakfı işleri 8 8 

Hac ve Umre işleri ı ı 

Egitim ve lrşad Hizmetleri (Vaaz, dini sorulara cevap, Kur'an Kurs., Hiz.lçi 27 27 
Eg.) 

Diger dairelerle olan işler (Başkanlık valilik ve diger daireler) ı ı 

Yayın işleri ı ı 

Muhasebe işlemi •. o o 
Cevapsız o ·o 

Toplam ıoo ıoo 

Tablo 3 te görüldüğü üzere müftüleri en fazla meşgul eden işlerin 

başında %59 ile personel işleri gelmektedir. Personelin nakil atama izin, 

rapor, şikayet ve soruştunnalar gibi işlemleri müftülükleri en fazla meşgul 

eden işler olduğu görülmektedir. Bu sebepten dolayı da müftülerin 

mesailerini en fazla idari işlemler iŞgal etmektedir. Protokol işlemleri %3, 

Diyanet Vakfı işlemleri %8, Hac ve umre işleri %1, eğitim ve irşad 

hizmetleri %27 ile personel sorunlarından sonra ikinci sırayı işgal 

etlnektedir. Vaazlar dini sorulara cevaplar, Kur'an kursları, Hizmet içi 

eğitim kursları, müftülerin mesaisinde geniş yer işgal etmektedir. Diğer 
dairelerle olan işler% I yer tutmaktadır. 

Burada en önemli tesbit müftülerin irşat ve dini sorulara verdikleri 

cevaplardan ziyade mesailerini idari işlemlerde harcamış olmalarıdır. 
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C- MÜFTÜLERİN PERSONEL İLE İLGİLİ SORUNLARI 

Personel Yetersizliği 

Tablo 4: Müftülerin personel ihtiyacı olup olmadığı 

Seçenekler N % 

Evet 75 75 

Hayır 25 25 

Toplam 100 100 

Ankete -cevap veren müftülerin "işlerin yürütülmesinde personel azlığı 

sıkıntısı çekiyor musunuz?" sorusuna %75'i evet cevabını vermişler, %25'i 

ise hayır diyerek personel ihtiyacı çekmediklerini belirtmişlerdir. 

2- En çok İhtiyaç duyulan personei:Tablo 5: Hangi personele ihtiyaÇ 

hissedildiği 

Seçenekler N % 

Daire içi Personeli 
: 

13 13 

K.K. Öğreticisi 12 12 

İmam-Hatip ve M.Kayyırn 29 29 

V aiz 15 15 

Murakıp 6 6 

Cevapsız 25 25 

Toplam 100 100 

Müftüler en çok % 29 oranla imam-hatip ve müezzin kayyım ihtiyacı 

duymaktadırlar. %12 'si K:Kursu Öğreticisi, 77 %13 'ü daire içi personeli, 

%15'i vaiz, %6'sı da murakıp ihtiyacını belirtmiştir. Cevapsız bırakan %25 

ise dört nolu tabloda belirtilen ihtiyaç hissetmeyenlerdir. 

17 Kur'an kursu öğreticisi ihtiyacı I 997 yılı şartlarına göredir. Sekiz yıllık eğitimin 
mecburi oluşu bu ihtiyacı değiştirmiş olabilir. 
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3- izinli ve Raporlu olan görevlilerin yerinin kiminle doldurulduğu: 

Tablo 6:İzinli ve raporlu personelin yerinin kiminle doldurulduğu 

SEÇENEKLER N % 

Çift görevlisi olan camilerden birini görevlendinnekle 80 80 

Yakınındaki camilerde çift görevlisi olmadıgında cemaatten bu işe en 15 15 
yatkın birini görevle nd innelde 

Çaresiz boş kalıyor s 5 

Toplam 100 100 

Cami görevlilerinin izinli ve raporlu oldukları zamanlar yerlerine 

görev yapacak elemanı bulmaları oldukça zordur. Bu konuda müftülere 

yönelttiğimiz soruda %80'i yakın camilerden çift görevlilerden birini 

görevlendirmek suretiyle yerini doldurduklarını, %15'i yakınındaki 

camilerde çift görevli olmadığından cemaatten bu işe en yatkın birini 

görevlendirmek yoluyla,% 5'i de çaresiz boş kalıyor cevabını vermiştir. 

4- Kadrosu olmayan cami ve Kur'an Kurslarında kimlerin görev 

yaptığı : 

Tablo ?:Kadrosu olmayan cami ve Kur'an Kurslarında kimlerin görev 

yaptığı 

Seçenekler N % 

Fahri görevlendinnelerle 89 89 

Fahri görevli bulunmadıtından boş bırakılıyor ll ll 

Toplam 100 100 

Kadrosu olmayan cami sayısı 1997 yılı itibariyle 9108'dir.78 Ankete 

kahlan müftülerimizin % 89'u bu görevlisi olmayan camilere fahri 

görevlendirmeler yaptığın ı , %ll 'i de fahri görevli de bulamadıklarından 

çaresiz boş bıraktıklarn~ı bel irtmişlerdir. 

78 DİB 1997 Yılı Istatistikleri, Ankara 1998 s. 97 
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Şu bir gerçektir ki fahri görevlendirmeler çoğu zaman zaruretten tam 

istenilen nitelikli elemantarla yapılamamaktadır. Denekierin %11 'i de 

çaresiz boş bırakıldığını ifade ettiklerine göre kadrosuz camilerde sağlıksız 

bir görev yürUtülmesi neticesi ortaya çıkmaktadır. 

Din görevlilerinin siyasi faaliyette bulunup bulunmadıkları: 

Tablo 8:Din görevlilerinin siyasi faaliyette bulunma durumu: 

Seçenekler N % 

Evet 28 28 

Hayır 72 72 

Toplam 100 100 

Denekierin %28'i din görevlilerinin siyasi faaliyette bulunduğu, 

%72'sinin de bulunmadığı kanaatinde olduğu görillmektedir. Böylece din 

görevlilerinden çok az bir kısmı siyasi görfişlerini belirttiği veya faaliyette 

bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Tablo 9: Siyaset yapan görevlilerin siyasete karışma nedenleri: 

Seçenekler N % 

Din görevlisi mesleğinde yeterli olmadığı için 12 12 

Belli bir siyasi grubun adamı olduğu için ı ı 1 ı 

Siyasi beklentiler nedeniyle 3 3 

Diğer sebepler 2 2 

Cevapsız 72 72 

Toplam 100 100 

Denekierin % 12'si din görevliliği mesleğinde yeterli olmadığı için 

siyasete karışır cevabını vermiştir. %11 'i belli bir siyasi grubun adamı 

olduğu için, % 3 'tU siyasi beklentileri için, %2 si diğer sebeplerden dolayı 

cevabını vermiş ve% 72'si cevapsız bırakmıştır. 

Din görevlilerinin mesleki yeterlilik konusundaki görilşleri: 

Tablo 10: Denekierin din görevlilerini yetersiz bulduğu alanlar 
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Seçenekler N % 

Kur'an okuyuş yÖnünden 41 41 

Dini bilgiler yönünden 31 31 

Halkla ilişki ler açısından 16 Hi 

Genel kültür bakımından 7 7 

V aaz ve hutbeleri iyi verememeleri 3 3 

Pedegojik formasyon açısından 2 2 

-
Toplam 100 100 

Ankete katılan müftülerin %41 'i kendi görev sahalannda din 

görevlilerini Kur'an . okuyuş yönünden yetersiz bulmakta! ar. %31 'i dini 

bilgilerin noksan olduğunu, % 16'sı halkla ilişkiler açısından zayıf olduğunu, 

%7'si genel kültür yönünden zayıf olduğunu, %3'ü vaaz ve hutbeleri iyi 

verememeleri, %2 side cemaati ve çocukları e~itmede pedegojik formasyon 

yönünden zayıf oldoklarını ifade etmişlerdir_ 

ı O nçlu tablodaki ciurum, din görevlilerinin hangi alanlarda noksan 

olduğu ve yetişmesi gerektiği ı. Si cil amirleri olan müftülerin görüşleriyle 

yüzdelikler halinde ortaya koymuştur. 

Cami görevlileri yetiştikleri ör.gün eğitim kurumlarında, göreve 

girdikten sonra hizmetiçi eğitimlerle ve görev başındayken uzman kişilerin 

rehberlikleriyle mesleki yönden noksan olduklan alanlarda çok iyi eğitilip 

yetiştirilmelidirler. Büyük halk kitleleriyle muhatap olan ve çok önemli 

görevleri ifa eden bu görevlilerin yetiştirilmesi ihmal edilecek bir konu 

değildir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eğitimi Dairesince bu görevlilerin 

hizmetiçi eğitimleri kamu, tüzük ve yönetmelikler · çerçevesinde 

yapılmaktadir. Şu varki yetiştİkleri okul ve fakülte yönetimleriyle de iş 

birliği yapılarak cami görevlilerini halka daha iyi hizmet sunacak nitelikte 

yetiştirrneye daha çok gayret gösterilmesi gere~·i bir gerçektir. 

Din görevlilerinin hizmetiçi eğitimleri Diyanet İşleri BaŞkanlığının ll 
eğitm merkezi ve müftülükler bünyesinde yapılmaktadır. 
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Müftülüklerde yapılan hizmetiçi eğitim kursları DiB'nın 1995/1 

genelgesinin 10/a-b maddelerine göre yapılmakta; K.Kerim (90 saat), dini 

bilgiler (16 saat), hutbe ve konu seçimi (8 saat), beşeri münasebetler (3 saat) 

dersleri verilmektedir. 

Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim merkezlerinde düzenlenen hizmetiçi 

eğitim kurs ve seminerleri katılan personel sayısı: 

Kurslar Kurs sayısı Katılan Katılan Toplam 

• Kadın Erkek Peı;sonel 

ll MOftUieri Kursu Semineri ı - 95 95 

A.şere Takrib Tayyibe Kursu 

MOftO-vaiz Adayları Kursu ı 58 58 

Ilçe MOftOieri Semineri 4 426 426 

V aizler Kursu ı 88 88 

lmam-Hatipler kursu lO 624 624 

Muezzin-Kayyımlar Kursu 

Şef-Sayman, Memur Kursu 

Sekreter lik, E~ilim Merkez ld.Ö~r. 
Sem. 

Yabancı Dil Ku;su 

Di!er 

TOPLAM 21 1599 1599 

Taşra müftülüğü teşkilatınca düzenlenen hizmet içi eğitim kursları ve bu 

kurslara katılan personel sayısı79 : 

79 DiB /997 Yılı istatistikleri, Ankara 1998 s.85 
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Onvanlar Kurs Kursa katılan Personel 
sayısı 

Kadın Erkek TOPLAM 

Şef-Memur 10 45 45 

K.Kursu Ö~eticisi 46 289 194 483 

lmam-Hatip 616 11159 ı 1159 

Moezzin-Kayyım 250 3443 3443 

TOPLAM 922 289 14841 15130 

D- MÜFTÜLERİN KEN))İLERİNİ YETİŞTİRMELERİ ve 

GÖREVLERİNİ İF ALARI KONUSUNDAKi GÖRÜŞLERİ 

Hızlı teknolojik gelişmelerle gelişen ve değişen dünyaya ayak 

uydurmak gereği herkesçe bilinen bir gerçektir. Kişinin kendini yenilemesi, 

mesleğinde geliştirmesi yeniliklere ayak uydurması, kendinden beklenenlere 

cevap verebitmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Bunun için deneklere bu 

konularda ne yaptıklarını ölçmek, sorunlarını tesbit ve yapılması gerekeniere 

ışık tutmak amacıyla bazı sorular sorulmuştur. 

Başarılı bir ·müftü olmak için gerekli gördükleri şartlar (hususlar): 

Tablo ll: Başarılı bir müftü olmak için gerekenler: 

Seçenekler N % 

Dini ilimler bakımından gOçiU olmak 58 58 

Iyi burokrat olmak 2 2 

Iyi bir idareci olmak 27 27 

Halkla ve resmi dairelerle iyi ilişki içinde olmak 8 8 

Iyi vaaz ettnek 2 2 

Genel koltur bakımından gUçiU olmak 3 3 

Toplam ıoo ıoo 

Ankete katılan müftülerin %58'i başarılı bir müftü olmak için dini 

ilimler açısından güçlü olmak gerekliliğini belirtmiştir. %2'si iyi bürokrat 
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olmak, %27'si iyi bir idareci olmak, %8'i halkla ve resmi dairelerle iyi bir 

ilişki içinde olmak, %2'si iyi vaaz etmek, %3'ü ise genel kültür bakımından 

güçlü olmak cevabını vermişlerdir. 

Burada başarılı bir müftü olmanın %58 oranla dini ilimlerde güçlü 

olma gereği tesbit edilmiştir. %27'si iyi idareci olmak gerekir diyerek 

müftülerin iyi mesleki bilgi sahibi olmaları ve iyi idareci olma gereği ortaya 

çıkmıştır. Müftülerin gerek yetiştİkleri örgün eğitim durumları gerekse 

hizmetiçi eğitimlerle iyi yetiştirilmesi şarttır. 

Kendilerini Yetiştirmeleri: 

Tablo 12: Okumaya Zaman bulup Bulamadıkları: 

Seçenekler N % 

Okumaya zaman bulup bulamadıkları 92 92 

Hayır 8 8 

Toplam 100 100 

Denekierin %92'si evet diyerek okumaya zaman bulabildikleri ve 

%8'i ise hayır cevabı vererek okumak için zamanları olmadıklarını 

belirtmişlerdir. Bu durum müftülerin kendilerini yetiştirmeye gayret 

ettiklerinin bir göstergesidir. 

Tablo 13: En çok ne tür yayınları okudukları: 

Seçenekler N % 

Basın 10 ı o 

Genel koltor kitapları 13 13 

Mesleki kitaplar 69 69 

Di~erleri o o 

Cevapsız 8 8 

Toplam 100 100 



178 DİN EGİTİMİ ARAŞTIRMALARI DERGISI 

Burada denekierin %10'u basın %13'ü genel kültür kitapları, %69'u 

mesleki kitaplar, %8'i de okumaya zaman bulamayanlardan soruyu cevapsız 

bırakaniard ır. 

Böylece müftülerin %69 gibi bir çoğunluğunun mesleki kitapları 

okuduğu tesbit edilmiştir. Okudukları kitaplar kendilerini en çok 

yetiştirmelerini hissettikleri mesleki kitaplardır. Şu durumda mesleki yönden 

okullarda iyi yetiştirilmeleri gereği de ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Sosyal Faaliyetleri: 

Tablo 14: Denekierin sosyal faaliyetlerinin neler olduğu: 

Seçenekler N % 

Konferens, seminer, sohbet ve işyeri, hastane,hapishane ziyaretleri so 50 

Egitim hizmetleri (Oku llarda V'! Kur'an Kurslarında ders Hiı.lçi Eg 33 33 

Dini yaıı ve kitaplar yaımak 2 2 

Demek vakıfhizmetleri ıs 15 

Di~erleri o o 

Toplam 100 100 

Ankete katılan müftülerin %50'si konferens, seminer ve ziyaretler, 

%33'ü eğitim hizmetleri, %2 si dini yazı ve kitap yazarak, %15'i de demek

vakıf hizmetleri gibi daire ve cami ·hizmetleri dışında sosyal faaliyette 

bu 1 unmaktadırlar. 

Burada müftülerimizin sqsyal faaliyetlerinin yoğunluğunu eğitim 

hizmetlerinin teşkil ettiğini tesbit etmiş durumdayız. Konferans, seminer, 

sohbet gibi faaliyetlerin de eğitim hizmetlerinden o!duğu düşünülerse 

%83 'ünün cami hizmetleri dışında ~ğitim hizmetleriyle m~şgul oldukları 

gerçeğinin ortaya çıktığı görülmektedir. Buna cami içi vaazlarının da eğitim 

faaliyeti olduğundan mesailerinin çoğunu eğitici hizmetlere harcadıkları 

gerçeği ortaya çıkıyor. 

Vaaz etme durumları: 

Tablo 15: Denekierin vaaz etme durumları 
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Seçenekler N % 

Sorekli ve planlı vaaz ediyorum 85 85 

Bazan edeb!liyoıum 15 15 

Vaaz etrrcye Y21.:tim olmuyor o o 
Toplam 100 100 

Denekierin %85'i sürekli ve planlı vaaz ettiğini ancak %15'i bazan 

vaaz edebildiğini belirtmiştir. Bu durum müftülerin genelde vaaz ettiklerini 

ortaya •çıkarmıştır. 

S-Görevlerini yapark~n en çok hangi konularda güçlük çektikleri: 

Tablo 16: Görevifasında çekilen g{içlükler: 

Seçenekler N % 

Vaaz ve hutbelerden şikayetler (hazırlıksız, kırıcı konuşmaları uzatmal ar) 8 8 

Boro personelinin iyi yetişmemiş olması ll ll -
V aiz sayısının yetersizligi 51 51 

Görevlilerin cemaatçe şikayet edilmeleri 21 21 

Halkla ilişkilerde tartışmalar (Hac kayıtları, dini sorular ve ziyaretler esnasında 4 4 

Görevlilerin görev devarnsızlıgı 5 5 

Toplam 100 100 

Denekierin %8'i vaaz ve hutbelerden şikayet, %11 'i büro personelinin 

iyi yetişmemiş olması, %51 'i vaiz yetersizliği, %21 'i görevlilerin şikayet 

edilmeleri, %4'ü halkla ilişkilerde tartışmalar, %5'i görevlinin göreve 

devamsızlığı, konularında güçlük çektiklerini belirtmişlerdir. 

Bu konuda en çok çekilen güçlük %51 ile vaaz yetersizliğinden 

kaynaklanmaktadır. 

Sosyal bütünleşmenin sağlanması: 
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Tablo 17: Camideki irşat faaliyetlerinin sosyal bütünleşmeyi 

sağlamada yeterliliği. 

Seçenekler N % 

Evet 15 15 

Hayır 85 85 

Toplam 100 100 

Denekierin camilerdeki irşat faaliyetlerinin sosyal bütünleşmeyi 

sağlamada yeterliliği konusunda %15 evet, %85'i hayır demiştir. Böylece 

sosyal bütünleşme açısından camilerdeki irşat faaliyetlerinin gözden 

geçirilmesi, konu muhteva ve etkinlik açısından tedbirler alınması gereği 

ortaya çıkmıştır. 

İstiklal savaşı öncesi camilerimiz yapılan irşat hizmetleriyle halkı 

mücadele konusunda aydınlatmış birlik-beraberlik ruhu pekiştiritmiş ve 

düşmanı topraklardan kovarak bağımsızlığı kazanmak için topyekün hareket 

edilmiştir. Nitekim müftüler ve diğer din adamları bu konuda halka önderlik 

etmişler Anadolunun her bölgesinde kurtuluş ruhunu canlandırmışlardır.80 

Ankete katılan değerli müftülerimiz vaaz ve hutbelerde sosyal 

bütünleşmeyi pekiştirrnenin çok önemli olduğuna inandıklarından irşat 

yoluyla bu konuda daha çok gayret sarfedilmesi gereğini ortaya 

koymuşlardır. 

80 Geniş bilgi için bk. Ali Sarıkoyuncu, Milli Mücadelede Din Adamları, DIB yayını, Ankara 1995 C.l-

11; Ulu~ IMemir, Yıllarm Içinden, TlK Basurıevi, Ankara 1976, s.29;Mazhar MUfıt Kansu, 
Erzımmıdan Ol üm e kadar Atatilrk 'le Beraber, Ankara 1968, II, 506-507; Cemal Ku tay. Kurtuluşun 
ve Cumhuriyetin Manevi Mimar/arı, DIB yayını Ankara (tarihsiz) s.l90 
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IV- SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmanın bu bölümünde çeşitli sorunlarla ilgili bulguları 

özetteyerek bazı genellemeler yepecağız ve muhtemel çözüm önerilerinde 

bulunacağız. 

A-ÖZET 

"Müftülük ve Sorunları"nı ele alan bu kısa araştırmada bulguları şöyle 

özetlemek mümkündür. 
1 

Ankete katılan müftülerimizin yarısı (%50) 41-50 yaş arasındadır. 32 

Müftümüz 30-40 yaş arasında, 18 müftümüz 51-60 yaş arasındadır. 

Deneklerden 60 yaş ve yukarısında olan yoktur. 

Ankete katılan müftülerimizin yarıdan fazlas ı Yüksek İslam Enstitüsü 

mezunudur. 26 kişi ilahiyat Fakültesi, 4 tanesi İslami İlim ler Fakültesi, 4'ü 

de imam-hatip lisesi mezunudur. Deneklerden doktora yapan yoktur. 

Müftüleri en çok meşgul eden iş türleri ise %59 ile personel sorunları 

en yüksek seviyededir. %27 si eğitim ve irşat hizmetleri, %8'i Diyanet vakfı 

işleri , %3'ü protokol işleri, %1 'i hac ve umre işleri, %1 ' i diğer dairelerle 

olan işler,% 1 'i de yayın iş l eri olduğunu bel irtmişlerdir. 

Müftülerimizin %75'i işlerini yürütmede personel azlığı sıkıntısı 

duyduklarını, %25'i personelin yeterli olduğunu belirtmişlerdir. En çok 

ihtiyaç duyulan personel %29 ile imam-hatip ve müezzin-kayyım, %13 'ü 

daire içi personel, %15'i vaiz, %12'si K. Kursu öğreticisi, %6'sı murakıp 

olduğunu belirtmişlerdir. 

izinli ve raporlu olan görevlilerin yerini %80'i yakınındaki çift 

görevlilerden biriyle, %15'i cemaatten uygun biriyle, %5'i çaresiz boş 

bıraktıklarını belirtmişlerd i r. Kadrosu olmayan cami ve Kur'an kurslarında 

ise %89'u fahri görevlendirmelerle, %11'i de fahri görevlendirme de 

bulamadıklarından çaresiz boş bıraktıklarını belirtmişlerdir. 

Müftülerimizin %72 gibi bir çoğunluğu, din görevlilerinin siyasi 

faaliyetlere bulaşmadığını belirtirken, %28'i müsbet cevap vermişlerdir. 
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Siyasi faaliyetlere katılan görevlilerin siyasete karışma nedenleri konusunda 

da %12'si meslekteyeterli olmadıkları için, %1 l'i belli bir siyasi gurubun 

adamı olduğu için, %3'ü siyasi beklentileri nedeniyle, %2'si de diğer 

sebeplerden dolayı cevabını vermişlerdir. Böylece görevlilerden çok azının 

siyasete karıştıkları bunlarında genelde mesleki yönden yetersiz olduğu 

ortaya çıkmaktadır. 

Ankete katılan müftülerin din görevlilerini mesleki yönden yetersiz 

bulduğu alanların %41 'i Kur'an okuyuş yönünden, %31 'i dini bilgiler 

yönünden, %36'sı halkla ilişkiler açısından, %7'si genel kültür açısından, 

%3 'ü iyi vaaz ve hutbe verem ey iş açısından, %2 s ide pedegojik formasyon 

yönündcndir. Böylece din görevlilerini Kur'an okuyuş ve dini bilgiler 

yönünden yetersiz bulduklarını ortaya koymuşlardır. 

Müftüler kendilerinin başarılı bir müftü olabilmeleri için %58'i dini 

ilimler bakımından güçlü olmak, %27'si iyi bir idareci olmak, %8'i halkla 

ilişkilerde iyi olmak, %3'ü genel kültür bakımından güçlü olmak, %2'si iyi 

vaaz etmek, %2'si iyi bürokrat olmak, gerekliliğini ortaya koymuşlardır. 

Böylece yarıdan fazlası dini bilgilerde güçlü olmayı mtüftülükte şart olarak 

görmüşlerdir. 

Ankete katılan müftülerin %92'si okuyarak kendisini yetiştirme 

bakımından yeterli zaman bulabildiklerini, %8'i ise hiç zaman 

bulamadıklarını belirtmişlerdir. Okumaya zaman buluyorum diyenlerden 

%IO'u basın, %13'ü genel kültür kitapları, %69'u mesleki kitap 

okuduklarını belirtmişlerdir. Böylece müftülerin kendilerini başarılı bir 

müftü olma şartı olarak gördükleri mesleki yönden yetişme şartını boş 

zamanlarında mesleki kitaplar okuyarak yerine getirmeye çalıştıkları ortaya 

çıkmıştır. 

Müftülük görevi sosyal faaliyetlerle iç içe olduğundan müftülerin 

hangi tür sosyal faaliyetlerde bulunduğu konusunda, %50'si konferans, 

seminer, sohbet ve ı.iyaretler, %33'ü eğitim faaliyetleri, %15'i dernek ve 

vakıf hizmetleri, %2'si dini" yazı ve kitaplar yazmak şeklinde cevaplar 

vermişlerdir. · 

Müftülerin %85'i sürekli vaaz ettiğini, % 15'i bazan edebildiğini 

belirtmiş ve böylece hepsinin cami içi eğitici faaliytlerde bulunduğu tesbit 

edilmiştir. · 
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Ankete !qttılan müftülerin görevlerini ifa esnasında hangi zorluklarla 

karşılaştıkları kendilerine sorulduğunda %5 I ' i vaaz sayısının yetersizliği, 

%21 'i görevli şikayetleri,% ll 'i personelin iyi yetişmemiş olması, %8'i vaaz 

ve hutbelerin iyi verilemeyişi, %4'ü halkla ilişkilerde tartışmalar, %15'i 

görevlilerin göreve devamsızlığını belirtmişlerdir. 

Ankete katılan müftülerin %85'i camilerdeki irşat faaliyetlerinin 

sosyal bütünlüğü sağlamada yetersiz olduğunu, % 15' i ise yeterli olduğunu 

belirtmişlerdir. Böylece sosyal bütünlüğü sağlama açısından irşat 

faaliyetierine nitelikli şekilde daha çok ihtiyaç olduğu görüşlerini ortaya 

koymuşlardır. 

B-GENELLEMELER 

Araştırmanın sonunda karşımıza çıkan ve müftülerin çoğunluğunun 

kanaatini yansıtan bulguları maddeler halinde şöyle sıralayabiliriz: 

Müftülerin yarısı (41-50) yaş grubu olgunluk çağından oluşmaktadır. 

Yüksek öğrenimli olmalarına rağmen kendilerini mesleki yönden, genel 

kültür, halkla ilişkiler ve idari bilgiler yönünden yetiştirme ihtiyacın ı 

hissetmektedirler. Bu durum müftülerin olgusal durumları ile ·sorunları 

arasında i lişki olduğunu göstermektedir. 

Müftülerin büyük çoğunluğu mesleğini severek ve özen göstererek 

yürü~ektedir. Fakat bu görevleri yürütürken, vaiz imam-hatip, müezzin

kayyım ve daire personeli noksanlığını hissettiklerini belirtmektedirler. 

Kadrosuz camilerde çok sorun yaşadıkları ortaya çıkmıştır. 

Müftüleri en çok meşgul eden iş türl«:?ri personel sorunları ile eğitim ve 

irşat hizmetleridir. 

Müftüler büyük bir çoğunlukla din görevlilerinin siyasi faaliyetlerde 

bulunmadıklarını b~lirtirken siyas.i faaliyette bulunan azınlığın ise bu 

faaliyetlerini mesleki yetersizliklerinden ve be~Ientilerden kaynaklandığını 

belirtmişlerdir. 

Müftülerin kendilerini yetiştirmek _için büyük çoğunlukla boş zaman 

bulabildiklerini ve boş zamanlarını en çok mesleki ve genel kültür kitapları 

okumakta değerlendirdiklerini cevaplamışlardır. 
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Müftülük görev sosyal faaliyetlerle sıkı sıkıya bağlı olduğundan 

kendileri de eğitim, irşat vakıf, konferans ve diğer hizmetlerle yerine 

getirdiklerini belirtmişlerdir. 

Müftüler kendilerinin de vaaz ve irşat hizmetlerine katıldıklarını 

belirtmişlerdir. Sosyal bütünleşmede büyük rolü olan vaaz ve irşat 

hizmetlerinin daha etkin ve verimli hale getirilmesi gereğini 

vurgulamışlardır. 

Müftüler inanç-bilgi-davranış bütünlüğü içinde bulunmaktadırlar. 

C-ÖNERİLER 

Araştırmanın sınırları içinde kalmak şartıyla yufkarıda yapılan 

genellemelerden sonra bazı önerilerde bulunmak uygun olacaktır. 

Halkın din konusunda aydınlatılmasında büyük bir yeri olan 

tarihimizde milH mücadelemizde şerefli görevleri ifa eden müftülük 

müessesesi ve bunları yürüten müftülerimiz için bazı önerileri şöyle 

sıralamak mümkündür. 

Müftülükler hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli olan personel (büro 

personeli , vaiz, imam-hatip, müezzin kayyım vs.) ve araç gereç bakımından 

desteklenmelidir. Başta müftüler olmak üzere personelin mali durumu günün 

şartlarına uygun hale getirilmelidir. 

Müftülük çok önemli bir görev olduğundan bu görevi yürüten 

müftülük personeli ve müftüler yetiştilderi örgün eğitim kurumları tarafından 

ve hizmetiçi eğitimler ile iyi yetişmelidir. Bilhassa mesleki formasyon, genel 

kültür idari bilgiler, halkla ilişkiler, pedegojik formasyon, iletişim gibi 

konularda iyi yetiştirilmelidir. Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili eğitim 

kurumları arasında iş birliği yayılmalıdır. 

Etkili iletişimde diksiyon ve hitabet önemlidir. Her kesimden insanla 

karşı karşıya gelen müftülerin bu konuda eğitilmeleri önemlidir. 

Her meslekte başarının en önemli sırrı lisanı iyi kullanmaktır. Bunun 

için müftüler eğitim irşat ve halkla ilişkilerde kullandıkları dillerini pürüzsüz 

şekilde bilmelidirler. Söz söyleme sanatına hakim olmalıdırlar. Türkçeyi iyi 

kullanmalıdırlar. 
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Bilim ve teknolojinin gelişmişliği, değişen ve gelişen dünyaya ayak 
uydurmayı gerektirmektedir. Milletin dini yönden önderi durumunda olan 

müftülerin bu konularda halkın ilerisinde olması gereklidir. Hem hizmetiçi 
eğitimlerle (seminerlerle) yetiştirilmeleri ve hem de kendi kendilerini 

yetiştirmeleri gerekir. Bu paralelde bilime ulaşmanın yollarını araştırma 
metod ve tekniklerini iyi öğrenmelidirler. Yabancı dil bilgilerini de 

geliştirmelidirler. Müftülere zaman içinde yüksek lisans ve doktora yapma 

imkanı tanınmalıdır. 

Müftülerin yetiştirilmesinde ilahiyat fakülteleri ve diğer üniversite 

öğretim üyelerinden yaralanılmalıdır. 

İdari yönden ve bilimsel çalışmalarda başarı gösteren müftülere 

kendisini onure edici şekilde teşvik edici mahiyette ödüller verilebilir. 

Din görevlilerinin siyasi faaliyetlerden uzak kalması ve kendi 

sahalarında verimli olmalarını sağlamak için kendilerinin topluma hizmet 

eden önder kişiler olduğu, parti ve gruplardan uzak bulunmalan gerektiği 
bilinci verilmelidir. Bunun için mesleğinde temsil gücü yeterli olmalıdır . 

• Topluma sosyal bütünlük, kardeşlik, birlik beraberlik, şuurunu verme 

gprevleri olduğu bilincinde olmalıdırlar. 

Müftüler maiyetindeki görevlilerini sırasıyla daha çok mesleki bilgiler 
Kur'an okuyu·ş, halkla ilişkiler, genel kültür, vaaz ve hutbe verme ve 

pedegojik formasyonu yönünden zayıf bulmaktadırlar. Bu konularda cami 
'görevlileri ciddi bir hizmet içi eğtime tabi tutulmalıdırlar. 

Uzun süreli hizmetiçi eğitim kurslarında; ilim, ihlas, amel gibi temel 

prensipler yanında sosyal faaliyetler, dil hitabet, konuşma tarzları, Hz. 
Peygamberin hitabet tarzı, hitabette uyulması gereken başlıca kurallar, dini 

hitabetin malzemesi, etkili hitabetin özellikleri, ikna metodları, idari bilgiler 

vb. konularda sahalannda kariyer yapmış şahıslar tarafından etkili eğitim 

verilmelidir. 

Müftülere Diyanet İşleri Başkanlığının bütün yayınları ve mesleği ile 

ilgili okuması gereken kitaplar ulaştırılmalıdır. Bu imkan diğer din 

görevlilerine de sağlanmalıdır. 
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Müftülük kadroları uzun süre boş bırakılmayarak boşalan yerlere 
hemen atama yapılmalıdır. Vekaletle yönetim disiplin ve verimlilik 
açısından sıkıntılar doğurabilmektedir. 

Çok Değerli müftümüz, 

Bu anketin amacı; Müftülüklerimizin sorunlarının hangi konularda 
yoğunlaştığını, Din görevlisinin verimliliğini, eğitim yönünden 

yeterliliklerini, camilerdeki eğitim ve irşat hizmetlerinin verimliliği ve sosyal 

bütünleşmedeki rolünü ölçmek ve bilimsel yönden inceleyerek bu hususlara 
ışık tutmaktır. Ankete verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederiz. 

a) Yaşınız: 

b) Görev yeriniz.: 

Öğrenim durumunuz: 

Müftülükte sizi en çok meşgul eden iş türü aşağıdakilerden hangisidir? 

()Personel Sorunları (Nakil Atama,izin,rapor, şikayetler, soruşturmalar vs) 

()Protokol işleri (Resmi Ziyaretler, törenler, davetler, vs) 

( ) Diyanet Vakfı İşleri 

( ) Hac ve Umre İşleri 

( ) Eğitim ve İrşad Hizmetleri (Vaazlar Kur'an Kursları, Hizmetiçi Eğitim 
vs.) 

( ) Resmi Dairelerle olan işler (Başkanlık, Valilik ve diğer dairelerle olan 
işler) 

( ) Yayın İşleri 

( ) Muhasebe işleri 

İşierinizi yürütmede personel azlığı sıkıntısı çekiyormusunuz? 

()Evet ()Hayır 

Cevabınız evet ise en çok hangi personelin yokluğunu hissediyorsunuz? 

( ) Daire içi personel 
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() Kur'an kursu Öğreticisi 

( ) İmam-Hatip ve Müezzin-Kayyım 

() Vaiz 

() Murakıp 
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izinli ve raporlu cami görevlilerinin yerini deldururken aşağıdaki 
uygulaınalardan hangisini daha çok uygulamak zorunda kalıyorsunuz? 

( ) Çift görevlilerden birisini camisinden alarak ~eçici görevlendirmek 
zorunda kalıyoruın. 

( )Y ıı!<ınında çift görevli bulunmadığından bu işe en yatkın birini 

görevlendirmek mecburiyetinde kalıyorum. 

( ) Çaresiz boş kalıyor 

Kadrosu olmayan cami ve Kur'an kurslarında görev.i kiminle yerine 

getiriyorsun uz? 

() Fahri görevlendirmelerle 

() Liyakatlı fahri görevli bulunmadığından boş bırakılıyor. 

Din görevlilerinden siyasi faaliyette bulunan var mı? 

()Evet ()Hayır 

Cevabınız "Evet'' ise siyaset yapmalarını en çok hangi nedene 

bağlıyorsunuz? 

( ) Din görevlisi Mesleğinde yeterli olmadığı için 

( ) Belli bir grubun adaını olduğu için 

( ) Siyasi beklentileri nedeniyle 

( ) Diğer sebepler 

Din görevlilerini en çok hangi alanda yetersiz buluyorsunuz? Önem 

sırasına göre rakamlarla belirleyiniz. 

( ) Kur' an okuyuş yönünden 
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( ) Dini bilgilerini yetersiz buluyorum 

()Halkla ilişkilerini zayıfbuluyorum 

( ) Genel kültürlerini yetersiz buluyorum 

( ) Vaaz ve hutbelerini cemaati tatmin edecek seviyede bulmuyorum. 

( ) Cemaate ve çocuklara verdiği dini derslerde kendilerini pedegojik yönden 

yeterli bulmuyorum. 

Bayşarılı bir müftü olmak bakımından aşağıdaki hususları önem 

sırasına göre sıralayınız. 

( ) Dini ilimler bakımından· gülü-olmak 

( ) İyi bürokrat olmak 

( ) İyi bir idareci olmak (Görevliler ve halkın idaresi) 

( ) Halkla ve resmi dairelerle iyi ilişki içinde olmak 

( ) Sosyal faaliyetlerde bulunmak 

( ) İyi vaaz etmek 

( ) Genel kültür bakımından güçlü olmak 

Okumaya Zaman Bulabiliyonnusunuz? 

()Evet ()Hayır 

Cevabınız "Evet" ise kendinizi yetiştinnek için en çok ne tür yayınları 

izliyorsun uz? 

()Basın 

( ) Genel kültür Kitapları 

( ) Mesleki Kitaplar 

( ) Diğerleri 

Büro hizmetleriniz ve vaazlarınız dışında sosyal faaliyetleriniz 

aşağıdakilerden ha:ngileridir? Önem sırasına göre rakamlayınız. 

( ) Konferans, seminer, sohbet, işyeri, hapishane, hastane ziyaretleri 
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()Eğitim Hizmetleri (Okullarda ders, Hizmetiçi eğitim, Kur'an kurslarında 

ders) 

( ) Dini yazı ve kitaplar yazarak 

( ) Dernek Vakıf Hizmetleri 

Vaaz etme imkanınız olabiliyormu? 

( ) Sürekli ve planlı ediyorum. 

( ) Bazarı edebiliyorum 

() Vaaz etmeye Yaktim olmuyor. 

Görevinizi sürdürürken en çok hangi konularda güçlükler 

çekiyorsunuz? Önem sırasına göre rakamlayınız. 

() Vaaz ve hutbelerden cemaatin yakınmaları (hazırlıksız kırıcı konuşmalar, 

uzatmalar) 

( ) Büro personelinin yetişmemiş olması 

( ) V aiz sayısının yetersizliği 

( ) Görevlilerin cemaatçe şikayet edilmeleri 

( ) Halkla ilişkilerde tartışmalar (Hac kayıtları ,dini sorlar, ziyaretler 

esnasında) 

( ) Görevlilerin göreve devamsızlığı 

Sosyal bütünleşmeyi sağlama açısından din görevlilerinin camilerdeki 

irşad faaliyetleri yeterlimidir? 

()Evet ()Hayır 
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