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İslam'da dini ve ruhani bir otorite olmadığından, din hizmetleri, top
lumda bunları yerine getirebilecek bilgi ve mesleki donamma sahip ldın
selere bıralalmıştır. Ancak tarihi süreçte, genelde bu hizmetler devlet ta
rafından örgütlenmiş, onun destek ve kontrolünde yürütülmüştür. Türk
lerin dini tecrübesinde dönemden döneme veya devletten devlete farldı
lık olmalda birlikte, Osmanlı döneminde, eğitim ve din hizmetleri Sultan 
adına. Şeyhülislamlık tarafından sürdürülmüştür. Günümüzde bu görev 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kontrolünde yürütülmektedir. Ancak Diya
net İşleri Başkanlığı'nın tarihi kölderi Osmanlı dönemi dini kurumlara 
kadar götürülebilirse de, görev ve yerldleri incelendiğinde daha önceld 
dini kurumların bir uzantısı değildir.1 DİB, Cumhuriyet döneminde hallan 

* Prof. Dr., Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi, İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı 
1 Diyanet İşleri Başkanlığı ile Şeyhülislamlık arasındaki benzerlik ve farldılıldar için bkz.: Ali 

Bardakoğlu, " The Stucture, Mission and Social Function of the Presideney of Religious 
Affairs", Religion and Society New Perspectives from Turlcey, (Presidency of Religious Affairs, 
Ankara 2006, ss. 9-20), s. 9-10. 
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dini konularda doğru bilgilendirilmesi, dinin kontrol edilmesi, siyasetin 
dıŞında tutulabilmesi, laikliğin korunması, din hizmetlerinin belli bir gru
bun tekeline verilmeden tek elden yürütülmesi, ulus devlet kimliğinin 
güçlendirilmesi ve din istismarının önlenmesi amacıyla, laik sistemde genel 
idari hizmetler içerisinde din hizmeti vermek üzere kurulmuş yeni bir 
kurumdur, kutsallığı veya kutsanmışlığı yoktur. Asıl amacın, dini koru
maktan ziyade dinin devletçe denetlenmesi, laik sistemin korunması ve 
din hizmeti verenlerin kontrol altında tutulması olduğu bu konuda araş
tırma yapanlar tarafından sıkiılda vurgulanmaktadır. Örneğin DİB hak
landa araştırmalar yapan İştar Gözaydın, Cumhuriyet' i kuran iradenin bu 
kurumla ilgili amacını aynı doğrultuda şöyle tespit etmektedir: 

"Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucuları tarafından dinsel güçler 
ilk baştan itibaren çağdaştaşmanın en önemli engeli olarak görülmüş ve 
böylece laildik dinin devletçe denetlernesi biçiminde yorumlanarak uygu
lanmıştır. Din olgusu karşısında, Cumhuriyet'in kurucuları seçenelden pek 
fazla olmayan bir konumdaydılar. Ya bu olgu hiç yokmuş gibi davranacak
lar ya da yönelmekte bulunduldan laik devlet modeline en az ters düşebi
lecek bir çözüm arayacaldardı. Din olgusunu 'yok' farzedemeyecek kadar 
basiret ve ileri görüş sahibi olan Cumhuriyet'in kurucuları idare içinde 
bulunmalda beraber mümkün olduğunca bağımsız ve etkileurnelerden 
uzak kalabilecek bir yapıda olmasına özen gösterdilderi 'Diyanet İşleri 
Başkanlığı'nı kurmuşlardı. Cumhuriyet'in kurucularının, bu kuruma baş
lıca ild işlev yüldemiş olduldarı gözlemlenebilmektedir: Bir kamu hizmeti 
sunmak ve bu hizmeti sağlayan personeli gözetim altında tutmak suretiy
le laik düzeni korumak."2 

Türkiye'de devletin kurumsal ve yasal açıdan laildeştirilmesiyle di
nin muamelat lasmı terkedilmiş, hukuki yasama yetldsi meclise bıralal
mıştıi. Bir hukuk devletinde, hukukun, yasaların ve kurumların, toplum
sal ihtiyaçlara göre oluşturulması gerektiği için Türkiye Cumhuriyeti de, 
Müslümanların din hizmetleri ihtiyacını karşılayacak bir birimi oluştur
ma yoluna gitmiştir. Müslüman topulurnun inanç, ibadet ve ahlalda ilgili 
· hususlardald ihtiyaçları, tıpla sağlık ve eğitim gibi kamusal hizmet kabul 
edilerek, bu hizmetlerin herkese eşit ve tatmin edici bir şeldlde sunalabil
mesi ve bu alanların türedi ruhani lider, ruhban sınıfı veya tüzelldşililde
rin eline geçmemesi için DİB kurulmuştu. Bu kurumun adı konulurken, 

2 İştar Gözaydın, "Türkiye'de Laiklik Uygulaması: Diyanet Modeli", http://www.tesev.org.tr/ 
etkinlik/ conf_25feb_igozaydin.php. 05.06.2007 tarihinde girildi. 
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rneclisteld tartışmalarda, "dini işler/umur-i diniyye", "diyani işler" veya 
buna benzer pek çok isim teklifi olmuştur. En sonunda İslam'ın inanç, 
ibadet ve -daha sonra görevleri arasına girrnişse de- ahlak konusunda din 
hizmetleri sunan bir hizmet birimi oluşturulması kabul edilmiştir. Bu açı
dan bakıldığında laik bir devlette, böyle bir kururnun bulunması gayr-i 
meşru ve hukuka aykırı görülrneyebilir. 

Dini açıdan temsil makarnı olmayan DİB, kuruluşundan bu yana, 
Kur'an ve Sahih Sünnet'te açıkça belirlenen itikad ve ibadetle ilgili husu
sularda Türldye vatandaşı olan bütün müslümanlara- din hizmeti ver
mekte ve bu yönüyle sivil bir hizmet yürütmektedir. Ancak görevleri, yet
ldleri ve teşkilat yapısı bakırnından Batı'dald dini kururnlardan tamamen 
farldıdır. imparatorluktan Curnhuriyet'e geçişte yaşanan siyasi bunalım
lar, gerginlilderve zihniyet çatışmalarının, Türldye'deld din-siyaset tartış
malarına ve din hizmetleri haldandald hukuki mevzuat ve kururnsallaş
rnalara yansıdığı da bilinen bir gerçektir. Geçmişteitinden daha farldı ve 
daha yüksek seviyede süren tartışmalar, bugün DİB ile ilgili. olmaktan 
çıkmış, Türldye'nin siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlarının bir parça
sı haline gelmiştir. 

DİB'nın başlangıçtan bugüne kadar, müslümanların " itikad ve iba
dete ait esasları yürütmek" ve "ibadet yerlerini yönetmek" olmak üzere 
değişmeyenildönemli görevi vardır.l961 Anayasası'nda yapılan bir deği
şiidilde birinci maddeye "ahlalca ait esasları yürütmek" hükmü ilave edil
miş ve "din konusunda toplumu aydınlatmak" şeldindeld üçüncü yeni bir 
görev yüklenmiştir. 

1960'lı yıllara gelinceye kadar, "bütün müslümanların ortak dini de
ğerlerini oluşturan itilcad ve ibadet esaslarını yürüttüğü" ve "müslüman
ların birlikte ibadet ettikleri ma bedleri yönettiği" için, bu kururnun "rnez
hepler ve siyasi anlayışlar üstülüğü" tartışma konusu yapılmadı. Hatta 
1930'lu yıllarda DİB'nın talebi üzerine yapılan Tefsir ve Hadis çalışmala
rında, özellilde tefsirde itikadda Ehl-i Sünnet ve'l-Cernaat ve arnelde Ha
nefilik esas alınacağına dair ilke konulınasına3 rağmen, bu çalışmalarla 
Diyanet'in Sünniliğe hizmet ettiğine dair itirazların yapıldığı ile ilgili her-

3 " Tefsir ve izah kısmında bervechi ati nıkat nazan dikkate alınacaktır." Bunlardan S. madde 
şöyledir: " İtikadca Ehli sünnet mezhebine ve amelce hanefi mezhebine riayet olunarak 
ayatın mutazammın olduğu ahldlmi diniyye, şer'iyye ve hukuldyye, ictimaiyye ve ahlaldyye
ye işaret ettiği veya aHikadar bulunduğu mebahisi hikemiyye ve ilmiyyeye müteallık izahat, 
bilhassa tRvhide, tezkir u mevaıza müteallık ayatın mümldn mertebe bast-u izahı, alilkadar 
veyahud münasebetdar olduğu tarihi islam vukuatı." (Elmalılı Harndi Yazır, Hak Dini Kur'an 
Dili, Eser Kitabevi, İstanbul 1971, I/19) 
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hangi bir bilgiye sahip değiliz. Harndi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dili adlı 
. meşhur çalışması, hadislerin tercüme ve açıldamasını yapan Tecrid-i Sarf.h 
adlı diğer çalışma günümüze kadar mezhep farkı gözetilmeksizin okunan 
yayınlar arasında yer almaya devam etmektedir. 1960 ihtilalinden sonra 
yapılan Anayasa ve yasa çalışmalarında ilk defa, kurumun mezhepler 
üstülüğü tartışılmaya, ''dini ve mezhebi hizmetlerin bir kamu hizmeti 
mahiyetini alabileceği"4, bu kurumda mezheplere ve dini oluşurnlara ait 
birimler kurulması yönünde temsile yönelik talepler yükselmeye başladı. 
Aslında böyle bir tartışmaya, birinci derecede, Diyanet'in bütün mezhep
ler tarafından benimsenen mezhepler öncesi İslami esasları -inanç, iba
det ve ahlak- yürütme konusunda mezhepler üstülüğünü, kuruluş ama
cına uygun olarak gerçeldeştirememesi neden olmuştur. Ancak 1980 ihti
lalinden sonra yürütülen Anayasa çalışmaları sırasında Onar'ın başkanlı
ğında hazırlanan raporda "Şii Türlderin kamu hizmeti mahiyeti almış ih
tiyaçları" ifadesinin yer alması, muhtemelen, Sünniliğin dışındaki mez
heplerin ihtiyaçlarının da kamu hizmeti içine alınmasına yönelik idi. An
cak rapordaki bu ifadenin Alevi-Bektaşileri içetip içermediği ve onların 
dini ihtiyaçlarının "kamu hizmeti mahiyetinde" görülüp görülmediği açık 
değildir. Çünkü dini pratilderi, yani dört kapılark makamın Şeriat maka
mı altındaki İslam'ın farz ibadetlerini yerine getiren Aleviler ve Bektaşiler, 
bunu Hanefiliğe göre yapıyorlardı. Aslında demokrasi ve çok partili dö
neme geçişle birlikte, dini ihtiyaçların çerçevesinin genişlemesinden do
layı Diyanet, ne Sünnilerin ve Alevilerin, ne de diğer grupların din hiz
metleri ihtiyacını tatmin edici bir şekilde karşılayabilir duruma gelmişti. 5 

Temsil yönündeki ilk ciddi talepler, Sünni mezheplerin temsili yönünde 
değil, aslında bir mezhep olmayan, daha çok tasavvufi oluşum olarak 
varlığını sürdüren Kızılbaş Aleviliği ve bir tarikat olan Bektaşililde ilgili 
baŞladı. 1963 yılında DİB'nın kuruluş ve görevleri hakkında hazırlanan 
bir ta·sarıda, "Mezhepler Müdürlüğü"nün kurulması teldif edilmiş, fakat 
bu teldif, "resmen tefrika yolları(nın),açılmış olabil(eceği)"6 gerekçesiyle 

4 İl Han Özay, "Bir 'Dinayet' Hikayesi", İslamiyat, N(2001), sayı 1, s. 53 (Sıddık Sami Onar'ın 
başkanlığındaki 1961 Anayasası ön projesini hazırlayan İstanbul Bilim Komisyonu'nun ra
porundan nalden) Bu raporda mezheplerin ihtiyaçlarına yönelik bir kurumsaliaşmaya açık
ça yer verilmiştir: " .... Bu suretle Şii Türlderin veyahut diğer din mezhep saliiderinin kamu 
hizmeti mahiyeti almış ihtiyaçlannı k~rşılamayı ... " 

5 Krş.: Hasan Onat, "Alevilik-Bektaşilik, Din Kültürü Ahlak Bilgisi Dersleri ve Diyiinet",'Türk 
Yurdu, C. 25, sayı: 210 (Şubat 2005), 17. 

6 Vehbi Bilimler, Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanun Tasarısı Hakkında Müta
laa, Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık A.Ş. Matbaası, İstanbul 1963, s. 5; İştar B. Tarhanlı, 
Müslüman Toplum Laik Devlet, Afa Yayıncılık, İstanbul 1993, s. 179. 
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eleştiriimiş ve reddedilmiştir. Gündeme geldiği her dönemde bir çok siya
setçi ve hukukçu böyle bir ayrıcalığın tek bir dini gruba verilmesinin do
ğuracağı olumsuz sonuçlara dildcat çekmiştir. Alevi örgütlerden Cem Vak
fı'nın bu konuda düzenlediği bir sempozyumda 1982 Anayasası'nın baş 
mimarı Prof. Dr. Orhan Aldıkaçtı, böyle bir teldifin reddini, ulusal birlik ve 
güvenlik gerekçelerine dayandırmıştır: 

"Fakat şunu belirtmek isterim ld, eğer Diyanet İşleri'nde bazı çözüm 
taraflarının ileri sürdüideri gibi bir Aleviler dalı yahut branşı, bürosu ku
rulursa, o zaman memlekette parçalanmaya gidilir. Bu bir çözüm yolu 
değildir kesinlilde. Bunu belirtmek isterim. Çünkü bu şeldlde Alevilerin 
bir bütün teşldl ettiğini ve Cumhuriyet'in kuruluşundald basit devlet kav
ramının, yani bütün vatandaşların eşdeğerde olduldarını, hepsinin dü
şünce özgürlüğünden yararlanmak halda bulunduğunu ve hepsinin nasıl 
Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nda eğitim düzeni bir sisteme girmişse Diyanet 
İşleri'nde de bunun böyle olmasının gerektiği ve eğer bölünmelere yol 
açarsak, bu birliğin bozulmasından ben şahsen endişe ederim."7 

Diyanet'i mezhepterin ve dini cemaatlerin temsil makamı haline ge
tirecek bu yaldaşımlar, tartışmadan öteye gidemedi. Bu yüzden Diyanet'le 
ilgili yasalara ve yönetmelildere hiç bir şeldlde yansımadı. Bu durum, 1980 
ihtilalinden sonra hazırlanan Anayasa'da ve yasal değişildilderde aynen 
korundu. Hatta temsil iddialarının önüne geçebilmek ve Diyanet'in mez
hep, tarikat ve cemaatlerin mücadele alanı haline gelmemesi için, 1982 
Anayasası'nın 136. maddesinde, bu görevleri yerine getirirken DİB'nın 
uyması gereken bazı lastaslar belirlendi: 

"Genel idare içinde yer alan DİB, laildik illeesi doıirultusunda, bütün 
siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve milletçe dayanışmayı 
ve bütünleşmeyi amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri ye
rine getirir." 

Bu kanunla, DİB'nın bütün siyasi görüş ve düşünüşterin dışında, yani 
parti, mezhep ve tarikatların dışında kalması gerektiği yasaya bağlanmış
tır. Buna ilaveten, "milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinme" 
şeldinde iç güvenliğe katkıda bulunmaya yönelik yeni bir misyon veril
miştir. 

1980'li yılların sonunda liberalizmin de etldsiyle, genelde devletten, 
özelde Diyanet'ten talepler arttı ve temsil sorunu tartışmaları yoğunluk 

7 "Din Hizmetlerinin Yeniden Yapılandırılması", Din-Devlet İlişkileri ve Türkiye'de Din Hizmetle
rinin Yeniden YapılandırılmasıSempozyumu Kitapçığı, s. 193. 
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kazanmaya başladı. Temsil talebi bulunmayan Sünni mezhepler, tarikat
larveya dini cemaatler, Diyanet'in mezhepler üstülüğü ve cemaatler üstü
lüğünden değil, daha ziyade cemaat karşıtlığından şilmyetçiydiler. Aslın
da bazı cemaatler, Diyanet'i, mensuplanna basla yapmak ve faaliyetlerini 
engellemekle suçlayarak, kendilerine faaliyet alanı açmak istemekte idi
ler. Bir lasım Alevi ve Bektaşi kesimler ise, Diyanet'in sadece Sünnilere 
hizmet götürmesinden, kendilerine hizmet vermemesinden şikayetçiydi
ler. Devrim sonrasında İran'ın"devrim ihracı" siyaseti, özellikle de Alevi
ler arasında Şiileştirme faaliyetleri; bunun1a beraber misyonerlik faali
yetleri ve Marksizm'in taban kaybetmeye başlamasıyla Alevi-müslüman 
kimliğinin yeniden keşfi gibi sebepler, Alevilerin din! ve siyası taleplerinin 
artmasına sebep oldu. Bunun üzerine Diyanet, yasalarda belirtilen "mil
letçe dayanışma ve bütün1eşmeyi sağlamak" amacıyla Aleviler ve Bektaşi
lerle ilgilenmeye ve oruara hizmet götürebilmenin yeni formüllerini ara
maya koyuldu. Aslında şeriat makamının gereği olarak gördülderi dini 
ibadetlerini yerine getiren Alevi kesiın1er, Sünnilerle layaslandığında oran
lan düşük olsa da, Diyanet'in hizmetlerinden yararlanmaktaydılar ve bu 
konudaki taleplerini karşılama konusunda bir engel yoktu. 

Cumhuriyetin ille yıllannda köylerin şehir hülanünde olduğu fetva
sıyla birlikte Sünn! kesiın1erde olduğu gibi, Alevi kesimlerde de camileş
me oran1annda artışlar oldu. 1980 ihtilalinden sonra askeri yönetim dö
neminde, bazı Alevi yerleşkelerinde cami yapılması teşvik edildi ve madd! 
açıdan desteldendi. Fakat Cami merkezli hizmete yoğunlaşan Diyanet'in 
bu topluluğu tanımaya ve keşfetmeye yönelik ciddi girişimleri olmadı. 
İlgili yetldlilerin böyle bir teşebbüsü olduğunda ise, yeni problemlerle 
karşılaşmamak için dönemin siyasileri tarafından engellendi. Bu sebeple 
DİB, camisi olan köylere Aleviiilc konusunda sağlıldı bilgi donanıını olma
yan ldşileri, imam atamalda yetindi. Camisi olmayan köylerin dini ihti
yaçlarını karşılama konusunda ise, farklı yol ve yönteın1er üretme yoluna 
gidilmedi. Hutbelerde, vaazlarda, dini yayınlarda 1980'li yılların sonuna 
kadar, Alevilik ve Bektaşilik konusuna yer verilmediği gibi Başkan1ıkça 
·hemen hemen hiç bir ciddi yayın yapılmadı. 

Diyanet ile Aleviler arasındaki ilk "ciddi'~ buluşma, Diyanetin sadece 
Sünni kesime hizmet verdiği iddialarının seslendirilmeye başlandığı 1990'lı 
yılların başında, bu toplumsal gelişmelere bağlı olarale M. Sait Yazıcıoğlu 
döneminde kuruldu. Aylık çıkan Diyanet Dergisi, Ocak 1992 yılında 13. 
sayısında Alevilik konusunu manşet yaptı. Bu sayıda, Alevi dedelerinin, 
Alevi ve Alevi olmayan akademisyenlerin, konuyla ilgili bazı görüşlerine 
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yer verildi. Ancak bu buluşma, özgürlük alanlannın genişletilmesi adına 
değil, daha çok "birlik ve bütünlüğün korunmasına" yönelilc güvenlik kon
septinde gerçekleşmişti. Bu tarihten sonra, az sayıda da olsa, Diyanet 
Vakfı, doğrudan veya dolaylı olarak Alevilikle ilgili bir kaç kitap çıkardı. 
Bu yöndeki arayışların bir kısmı, Alevi kesim arasında olumlu karşılanır
ken, büyük bir kısmı Sünnileştirme faaliyeti olarak görüldü. 

1990'lı yıllara gelindiğinde yurtdışı ve yurtiçinde, dernek, valaf ve 
fedarasyonlar yoluyla güçlü bir örgütlenme içine giren..AJ.eviler, geçmişte 
teklce, dergah, zaviye veya diğer uygun rnekanlarda icra ettikleri adab ve 
erkanı şehirlerde yürütrnek ve bununla birlikte bazı sosyal ve kültürel 
etldnlikleri gerçekleştirmek üzere Cemevi adı altında yeni bir kurum ih
das ettiler. Taraflarca dini ve hukuki statüsü tartışmalı olan Cernevleri, 
Diyanet ve Aleviler arasında 90'lı yıllara kadar var olan yalanlığın tersine 
işlemesine ve yeni buluşma noktaları oluşturma çabalarının sonuçsuz 
kalmasına neden oldu. Diyanet'in, Cemevlerinin cami, kilise ve sinagog 
gibi bir genel ibadethane olamayacağı şeklindeki görüşü, belediye imar 
planlarında ibadethane yerleri olarak ayrılan arsaların, belediyelerin iba
dethane olmadığı için Cemevlerine verilerneyeceği karanna rnesned oluş
turdu. Avrupa Birliğine uyum yasaları, bu konudaki tartışrnalaqn daha 
da alevlenrnesine ve ulusla:r arası boyuta taşınmasıyla sonuçlandı. Türid
ye'nin siyasi atmosferinden de etkilenen Diyaiıet-Aleviler ilişkisi, laildik 
tartışmalarıyla birleştirildi. Böylece bu kururnun laik sisternde meşrulu
ğu, mezhep ve tarikatlerle ilişkileri ve onlardan bazılarına ilgisizliği, Ale
vilik-Bektaşiliğin Diyanet'te temsili, bütçeden Alevilere pay verilmesi, 
Cemevlerinin durumu ile ilgili tartışınalar gündernden hiç düşrnedi. Aka
demik ve akademik olmayan çevrelerde, özellikle Diyanet-Aleviler ilişkisi 
üzerine, pek çok araştırma ve tez çalışınası yapıldı, raporlar hazırlandı ve 
sernpozyurnlar düzenlendi. Böylece Diyanet'in demokratik ve sivil bir ya
pıya nasıl kavuşturulacağı, din hizmetlerinin cernaatlere bırakılıp bırala
larnayacağı gibi köklü ve günümüz şartlarında gerçekleştirilmesi zor öne
riler tartışmaya açıldı. 

Din İşleri Yüksek Kurulu, 1965 yılında Türkiye'de "en yüksek karar 
ve danışına organı" olarak kabul edildi. Bu kurul, 1980'den sonra bu nü
fuzunu daha da artırdı. Hatta DİB'na kanunda verilen "bütün siyasi görüş 
ve düşünüşterin dışında kalmak" şeklindeld yetld sınırlarını zorlar hale 
geldi. Bu durum, Diyanet'in "rnezhepler üstülüğü"nü tartışmaya açtı. 
Mesela, Diyanet Dergisi'ndeld yazılar başta olmak üzere ilmi ve ilmi ol
mayan pek çok yayın bu kurulun denetiminden geçtikten ve "geleneksel 
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Sünni anlayışa uygunluğu" denetlendikten veya bu doğrultuda önemli 
müdahelelerde bulunulduktan sonra yayımlandı. Bu kurul, zaman zaman 
Kur'an'dan hareketle günümüz koşullarını ve toplumsal gerçekliği esas 
alaraic yeni fetvalar vermiş olsa da, yeni fildrler ortaya koymaktan ziyade, 
daha çok ldasik Sünni gelenekte geçmişte belli dönem veya dönemlerde 
ortaya çıkan tikel olaylara yönelik üretilen çözümleri esas aiıp bunların 
dışına çıkamadığı, bu çerçeveye sılaşıp kaldığı düşüncesinden hareketle 
Diyanet sadece Sünniliğin görüşlerine göre hareket eden bir kurum ola
rak algılanmaya başladı8 • Alevi bir d ed e tarafından Din İşleri Yüksek Ku
rulu'na sorulan sorulara, Şiiiiic-Sünnilik karşıtlığı bağlamında tarihsel ide
olojik söylemlerle cevap verilmesi bu konuda analiz edilmesi gereken 
önemli bir örnektir. Sorular arasında muta nikahının meşruluğunu savu
nan bir soruya, bunun bir Alevi tarafından savunulmuş olmasının ne an
lam ifade ettiği kavranamadığı için siyasi ve sosyolojik açıdan bunun öne
mi üzerinde durulmamış, tarihsel Sünniliğin bu konuda Şia'ya karşı geliş
tirdiği argümanlar tekrarlanmaida yetinilmişti9• Halbuld, Safeviler döne
minden başlayan ve modern dönemde devam eden Şii kaynaldarın Türk
çe'ye çevirisi, Alevilik üzerinde Şiiliğin etldsini artırarak devam ettirmesi 
anlamına geliyordu. Çüi:ıkü özgün ve sahih Alevilik'te, muta nikahının 
savunulması mümkün değildi. Bu örnekte görüldüğü üzere, Kurul üyeleri 
ve kurul uzmanları arasında mezhep ve tarikatlar baldonda yeterince uz
manlaşmış elemanlar olmadığı için, toplumun farldı kesimlerinden gelen 
dini sorular, toplumdald dini değişim açısından okunamadı. Ama kurulda 
Alevilik konusunda uzman ldşiler, Mezhepler Tarihçileri, İlahiyatçı-Sos
yologlar veya temsil gücüne sahip, ilmi donanıını olan Alevilik uzmanları 
olsaydı bu durumu doğru okuyabilir ve yeni çözümler geliştirebilirdi. Son 
yıllarda kurula üye ve uzman olaraic Mezhepler Tarihi, ve Alevilik konu
sunda uzman bir kaç ldşinin atanabilmiş olması, olumlu bir gelişme ola
rak değerlendirilebilirse de, bir bütün olarak Başkanlık düşünüldüğünde 

8 Hayrettİn Karaman, hizmetlerin Hanefi değil Sünni çerçevede yapılmasının taleplerle ilgili 
bir durum olduğu tespitini yapar: "Uygulamaya gelince şunu itiraf etmek lazım, uygulama
da bu Din İşleri Yüksek Kurulu olsun, Diyanet'in diğer yayın vs. ile ilgili birimleri olsun · 
mevzuatta genişleme imkanı bulunduğu halde, uygulamada belki de biraz talep nazar-ı 
itibara alındığı için ve belld de Sünni mezhebi dışındald mezheplere bakış bugünkü genişlik 
çerçevesine giremediği için ya da başka sebeplerle Diyanet İşleri Başkanlığı bu hizmeti, 
Hanefi değil, fakat Sünni çerçevede yapmıştır." http://www.tesev.org.tr/ etldnlilv' conf_2· 
Sfeb_hkaraman.php, 06.06.2007 tarihinde girilmştir. 

9 Bkz.: 11.07.1996 tarihli ve B.02.1. DİB.O.l0/214-838 sayılı Din İşleri Yüksek Kurulu Kararı. 
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sorunun çözümünde bunun yeterli olmayacağı anlaşılmaktadır. Kaldı Id, 
bu konuda üniversitelerin de ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Yapılan araştırmalar, Alevi köylere atanan irnaınların, mezun olduk
ları prograrnlarda Alevilik ve Bektaşilikle ilgili konu~ar öğretilmediği için, 
Alevilik ve Bektaşilik konusunda yeterli bilgiye sahip olrnadıldarını gös
termektedir. Üstelik bu ldşiler, ne hizmet öncesi ne de hizmet sonrası 
böyle bir eğitimden de geçirilrnerniştir. Ancak 2006 yılındaDİB, Alevi yer
leşim yerlerlerinde görev yapan görevlilerine yönelik Alevilik haldeında 
Mezhepler Tarihçileri ve Alevililde ilgilenen bazı akadernisyenler marife
tiyle bazı serninerler düzenlerneye başlamıştır. Aynı zamanda İmam-Ha
tip programiarına Alevilik konularının konulması çalışmaları 2006 yılın
da başlatılabilrniştir. Bütün bunlar, bir taraftan Alevi kesimlerde Sünnilik
le bağlantılı algıları sonucunda Diyanet'e konulan mesafeye ilaveten, 
Diyanet'in görevlisi olarak gelen din hizmetiiierine güvensizliğin artması
na sebep olmuş, diğer taraftan din görevlilerinin yerinde ve verimli hiz
met yürütmelerini de engellerniştir. Alevilerin, dini ihtiyaçları tatmin edi
ci bir şeldlde karşılayabilmek için, Diyanet'in dışında yeni seçenek arayış
larına girmeleri ve Camiye alternatif olduğu iddia edilen kururnların ihdas 
edilmesiyle de ilişldlerin boyutu daha da karrnaşıldaşrnıştır. 

Genelde "Diyanet-dini cernaatler" ilişkisi, özelde "Diyanet-Aleviler 
ilişldsi" ve "Diyanet-Caferiler ilişldsi" son zamanlarda kurumla ilgili tartı
şalan konuların başında gelmektedir. Türldye'de hangi mezhep, tarikat 
veya cemaate mensup olursa olsun, eğitimi düzeyi ne olursa olsun, her
kes Diyanet İşleri Başkanlığı' dan, Alevi ve Bektaşiler de dahil Türldye'de
ld bütün Müslüman dini-toplululdarın ihtiyaçlarını karşılayacak kaliteli 
bir hizmet vermesini beldernektedir. Ancak bugün gelinen noktada, bir 
yetersizlik söz konusudur. Bunun hukuki sebepleri olrnalda beraber, asıl 
sorun yıllar önce yapılandırılan bir kurumla, farldı mezhep, rneşrep ve 
dini-toplumsal yapılardan oluşan 70 milyona varan Türk toplumunun her 
kesimine tatrninlcar ve kaliteli bir dini hizmet sunınada yetersiz kalınrna
sıdır. Çünkü günümüzde din hizmeti alanları o kadar çeşitlenrniş, iletişim 
yolları.o kadar artmış ve imkanlar o kadar farldılaşmıştır Id, Imk yıl önce
Id, hatta bazı birimlerinin yapılandırılması yetmiş-seksen yıl önceld şart
lar çerçevesinde şeldllendirilen bir teşldlat yapısıyla Başkanlık bu konu
clald taleplere cevap veremez hale gelmiştir. Bu yüzden Diyanet-Aleviler 
ilişldsinin sadece bir temsil sorunu olarak ele alınınası yanlıştır. Sorun, 
"Alevi-Bektaşilerin Diyanette temsili" değil, DİB'nın hizmet birimleri ve 
bu hizmeti ulaştıracak ldşiler yoluyla Aleviler içerisinde temsil edilerne-
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mesi, onlara yönelik hizmet sunma kanallannın üretilememesi sorunu
dut: 

Diyanet, din! cemaatlerle ilişkilerini, onları kontrol sadedinde ve on
lara ait Kur'an kurslannda temsil halda elde etmelde sürdürüyor görün
mektedir. Aslında bu cemaatler, kendi Kur'an Kurslarının Diyanet'e bağ
lanmasına, kendi din anlayışlarını ve dünya görüşlerini meşrulaştırma!< 
ve hukuki açıdan takibattan kurtulabilmek için razı olmuşlardır. Bu du
rumda Diyanet'in kontrolünde görülen bu mekanlarda, İslam dininin inanç, 
ibadet ve ahlak konuları, ilgili din! cemaatin kontrolünde verilmektedir. 
"Bu yapı korunduğu sürece, mezhep! erin ve tarikatierin DİB'da temsil edil
mesiyle de, din hizmetlerinin kalitesi artmayacaktır. Aksine din! cemaat
lerin bu kurum üzerindeki kontrolünü güçlendirecektir. Dolayısıyla bazı
larının sandığı gibi, şu anld sorunlar, temsil yoluyla çözülebilecek türden 
sorunlar değildir. 

Cemevleri olgusuyla birlikte, Diyanet-Alevi ilişkileri çok daha farldı 
bir boyut kazanmıştır. Bütün dini-toplumsal yapılarda Diyanet'in temsil 
edilebilmesi için, DİB'nın, kontrolü altındaki hizmet birlinlerinin tanım
larını yapacak ve yeni ihtiyaçlara göre yeni biriınler ve uzmanlık alanları 
ihdas edecek köldü yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Ama DİB'nın daha 
sivil ve özerk-idari bir yapıya kavuşturularak siyasetin etldsinden ve em
rinden kurtarılması hepsinden öneınli ve öncelildidir10 • Bu durum devle
ti, gerçek anlamda laildeştirecektir. Türldye'de, zaman zaman laildik adı
na, din bireylerin vicdanına veya belli rnekanlara hapsedilmeye ya da 
şahısların özel hayatı haline getirilmeye çalışılmaktadır. Öyle Id laildik, 
din ve vicdan özgürlüğünün, farldı anlayışların varlığının garantisi olaca
ğı yerde, din! özgüdülderi losıdayan ve ruhhan sınıfı oluşturan bir ideo
lojiye dönüşmeye başlamıştır. Türkiye'de din ve laildik gerginlik aracı ol
maktan çıkarılmadıkça ve bu konuda toplumsal mutabakat sağlanmadık
ça din-devlet ilişkilerindeld sorunlara çözüm bulmak mümkün görünme
mektedir. Bu haliyle DİB ile ilgili olarak yapılacak her yeni teşldlat yasası 
değişildiği bu sorunu daha da derinleştirecek ve içinden çılalmaz hale 

· getirecektir. Amabütün bunlara rağmen DİB'nı siyasetin hareket alanı ol
maktan çıkaracak ve toplumun farldı kesiınlerine hizmet götürecek köldü 
yasal ve kurumsal değişikiiiderin yapılması hayati bir önem taşımaktadır. 

10 2001 yılında yapılan bir araştırmada "Diyanet İşleri Başkanlığı, siyasal otoritenin etkisi al
tında mıdır?" sorusuna% 80'ni "Evet",% 20'si" Hayır'' cevabını vermiştir. (Bkz.: Kemallet
tin Taş, Türk Toplumunun Diyanet İşleri Başkanlığına Bakışı (İstabul Örneği), 2001, 158) 
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Aksi takdirde din hizmeti veren sivil"Diyanetlerin" ve onların kontrolün
de olacak "ibadet yerlerinin" sayısı artmaya devarn edecektir. Bu tür yapı
lanmaları, Diyanet'ten uzak tutmak amacıyla Kültür Bakanlığı'nı adres 
gösterip oraya bağlamak da sorunu çözmekte yeterli olmayacaktır. Örne
ğin Alevi ve Bektaşiler, Cemevlerini bir kültür evi olarak görmeyi reddede
rek, "ibadethane" olarak kabul edilmesini iskernektedirler. Ancak ibadet
hane olmasını isteyenler DİB'na bağlanmasına şiddetle karşı çıkmaktadır
lar. Çünkü Ceınevleri, "ibadethane" statüsü kazandıktan sonra, yasalarda 
verilen yetld sebebiyle ya DİB tarafından kontrol edilmek veya kendi sivil 
"Din Hizrnetlerini" oluşturup onlar tarafından kontrol edilmek dururnun
da kalacaktır. 

Aleviliğin Diyanet'te temsili sorununa gelince, Alevi ve Bektaşiletin 
Diyanet'te temsili fikri, sanıldığının aksine, bütün Alevi ve Bektaşi çevre
lerce benimsenen ve savunulan bir fildr değildir. Bu çevrelerin bu konu
rlald görüşleri ve beldentileri birbirinden oldukça farldıdır. Aslında bütün 
Alevi ve Bektaşi demelderi, vakıfları ve dergahları, bu konuya farldı açı
Jardan bakrnakta, fakat herkes kendi görüş ve yaldaşırnını bütün Alevi ve 
Bektaşiletin genel yaldaşırnı gibi sunmaktadır. Bununla birlikte, onların 
talepleri, Diyanet'in kuruluşundan bu yana yapılan şikayetler ve talepler
den oldukça farldı ve radikal değişildilderi içermektedir. Diyanet'in statü
sü konusunda yaşanan tartışmalardan sonra çözüm önerileri netleşerek, 
Aleviler arasında dört farldı yaldaşırn ortaya çıktı: a)Diyanet yeniden ya
pılandırılsın ve Aleviler temsil edilsin; b)Diyanet kaldırılsın; c)Diyanet kal
dırılmasın ve Aleviler temsil edilsin; d)Alevi inanç başkanlığı kurulsun. 11 

Diyanet'in yapısı, işleyişi ve hizmetleri konusunda, Alevi kesimleri 
bazı eleştiri ve istelderde bulunmaya sevk eden sebepler arasında, otan
tilc ve geleneldi Aleviliğe yöneliş, Diyanet'ten dini hizmet beldeıne, Diya
net'in dirn ihtiyaçları karşılarnaleta yetersiz kalışı, oy amacıyla bazı siyasi 
partilerin Alevi ve Bektaşilere devlet bütçesinden pay ayıracaldarına, ce
rnevlerinin yapırnına yardım edecelderine dair vaatleri ve örtülü ödenek
ten para aktarrna teşebbüsleri, Siyasal İslam'ın karşısına Aleviliği koyma 
girişimleri, yasadışı örgütlerin tahaldcürnünden kurtulma arzusu ve temel 
hak ve özgüdülder konusunun son zamanlarda yapılan uluslararası an
laşmalarla, devletin iç problemi olmaktan çıkarılıp uluslararası toplı.irnun 
müdahelesine açık duruma getirilmesi bulunmaktadır. 

ll Geniş bilgi için bkz.: Sönmez Kutlu, "Alevilik-Bektaşiliğin Diyanette Temsil Sorunu", İsla
miyat, IV (2001), sayı ı, s. 21:40. 
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Di yan et, İhtilalin yönlendiriciliği ile, aslında görev ve yetkileri ara
sında yer almamasına rağmen, 1980'li yıllarda Kızılbaş Alevilerinin 
yoğun olduğu Tunceli'de bazı mahalle veya köylere 'cami yaptırılına
sına destek verdiği iddiasıyla Alevi köylerine zorla cami yaptırmakla 
suçlandı. Bu suçlamalara rağmen, Diyanet, samimi olarakTürkiye'nin . . 

her yöresinde bulunan Alevi ve Bektaşilere hizmet götürmenin yolları-
nı aramaya başladı. Bunun için bazı Alevi dedeleriyle görüşmelerde 
bulunarak, taleplerini tespite çalıştı. Fakat olay basın tarafından Alevi 
ve Bektaşilerin Diyanet'te temsili olarak sunuldu ve tartışmalar, onla
rın taleplerinden çok, bu konu etrafında sürdü. Aslında mescit ve cami 
olgusu, diğer Türk boylarında olduğu gibi konar göçer hayat yaşayan 
Kızılbaş ve Bektaşi oymaklarında yerleşik hayatla ilgili bir olguydu. 
Genel bir İsimlendirmeyle Alevi köylerinde de Cumhuriyet öncesinde 
yerleşik hayata geçişe parelel olarak, camileşmenin arttığı görülmek
tedir. Cumhuriyet sonrasında ve 1980'li yıllarda artan bir şeldlde ken
di iradeleriyle cami veya mescit yapımı sürmüştür. Bütün bunları 80 
ihtilalinden sonra belli bir yöredeki uygulamayla birbirine karıştırma-. 
mak gerekir. Kaldı ki, Cumhuriyet öncesinde açık olan teld<:e ve der
gahlarda, ya onlardan bağımsız mescitler ya da onların içinde mescit 
kısımları bulunmaktaydı ve bu tür teld<:elere mescitli teld<:eler denil
mekteydı. Zaten isteyenler Şeriat kapısı altındaki on makam arasında 
yeralan İslam'ın beş valdt namazını bu mekanlarda, mescit ve camiler
de veya evlerinde ifa edebiliyorlardı. Cemler, "şeriat namazını tamam
laya,n bir tarikat erkanı olarak" teld<:e ve dergahlarda Meydanevi adıy
la bulunan mekanlarda icra edilmekteydi. 

1990'lı yıllarda kırsal bölgelerde yaşayan Alevi ve Bektaşilerin, Diya
net't~ temsil edilip edilinerne konusunda kafaları oldukça karışık idi. Hatta 
aynı köyde kadın ve erkelder arasında dahi farldı görüşler söz konusuy
du.12 Ancal<: büyük şehirlerden başlayaral<: köylere kadar yaygınlaşan Ce
mevlerinin büyük bir kabul görmesiyle birlikte, son yıllarda, durum fark
lılaşmış görünmektedir. 2005 yılında Alevilerin Diyanet'te temsille ilgili 
tutumlarını ölçen "Alev1-Bektaşilerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Temsil 
Problemi" adlı sosyolojik bir araştırmada," Alev1-Bektaşller, o/o 74 oranın-

12 Bu hususu doğrulayan, İsparta Keçiborlu ilçesine bağlı, eski adıyla Baladız yeni adıyla Gü
mü~gün köyü ve Burdur'un Ye~ilova ilçesine bağlı Niyazlar köyünde yapılan bir aııl{et soııuç
ları için bkz.: Hüseyin Bai,Alevi Belctaşi Köylerinde Toplumsal Kurumlar, Ant Yayınları, İstan
bul 1997, s. 175. 
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da DİB'nda temsil edilmeyi ve hizmet almayı, % 26 oranında da temsil 
edilmerne yi ve hizmet alınarnayı isternektedirler. "13 

Bazı Sosyolojik araştırmalar, Alevi ve Bektaşilerin, Sünniler kadar ol
masa da, istedikleri takdirde DİB'nın hizmetlerinden yararlandıklarını 
açıkça ortaya koymaktadır. Ali Aktaş tarafından Şah Kulu Dergahı'nda Kı
zılbaş Alevileri ve Bektaşi topluluklar üzerinde yapılan bir ankete göre, 
ankete katılanların% 12.51'i devamlı,% 22.43'ü ara sıra oruç tutrnakta; 
% 5.79'u devamlı,% 36.35'i ara sıra kurban kesmekte~% S.ll'i devamlı, 
% 7.02'si ara sıra namaz kılmakta; % S.ll'i devamlı, % 7.26'sı ara sıra 
zekat vermektedir.14 Mezhep ayırımı yapılrnaksızın, gençlik üzerinde ya
pılan bir araştırmaya göre, gençlerin % S. ?'si devamlı, % 52. ?'si ara sıra 
camiye gitmekte; % 14.6'sı devamlı, % 57.5'i ara sıra namaz kılrnakta
dır.15 Bu durum, gerek Alevi, gerekse Sünniler arasında cami merkezli bir 
dindarlığın azaldığını, dolayısıyla, DİB'nın cami kanalıyla verdiği hizmet
lerden sınırlı sayıda kişinin yararlandığını göstermektedir. Son yıllara ka
dar köylerde ve kentlerde yaşayan Alevi-Bektaşiler, farz ibadetlerin dışın
da cenaze, nikah, rnevlit ve hatirn gibi hizmetlerde DİB'na bağlı cami gö
revlilerinden yararlanrnaktaydı. Ancak Cemevlerinin kururnsallaşrnasıy
.la birlikte, başta cenaze hizmetleri olmak üzere, bu hizmetlerin büyük 
oranda Cemevleri görevlilerince verilmeye başlandığı görülmektedir. 

DİB, Alevi ve Bektaşilerin dini ihtiyaçlarını ve sorunlarını bilimsel 
yollarla tespit etmediği ve bu doğrultuda onları dini konularda aydınla
tacak yeterli yayın ve faaliyetlerde bulunmadığı gerekçesiyle ciddi eleş
tiriler almaktadır. Yapılan bir ankete göre, bazı Alevi ve Bektaşilerin, aşı
rı ideolojik yönlendirrnelere ve ilgisizliğe rağmen,% 10.72'lik bir kesi
mi, çocuklarının, aniayacak kadar Kur'an öğrenmelerini istemektedir. 16 

ı3 Alevi-Bektaşllerin Diyanet İşleri Başkanlığı'nda Temsil Problemi (Alan Araşnrması)", Uluslar 
arası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu -I-, Bildiriler-Müzakereler, 28-30 Ekim 2005, s. 
459. Alevi-Bektaşilerin tamamı Diyanet'te temsil fikrini talep etse dahi, başta Aleviiilc olmak 
üzere diğer tarikat veya mezheplerin bu kurumda temsil edilmesine, ulusal ve uluslar arası 
yasal engeller bulunmaktadır. Bu yasal engellerin başında 24 Temmuz 1923 imzalanan Lo
zan anlaşması, Türkiye'de Laiklik yasaları, 2 Eylülı925 tarihli Teldce ve ZaYiyelerin Kapanl
ması Kanunu, 3 Mart ı924 tarihli ve daha sonra çıkanlan Diyanet'in Yetki ve Sorumluluk 
Alanlarını Belirleyen Kanunlar bulunmalctadır. Geniş bilgi için bkz.: Sönmez Kutlu, "Alevililc
Bektaşiliğin Diyanette Temsil Sorunu", İslanıiyat, IV (200ı), sayı ı, s. 26-29. 

14 Bkz. "Kent Ortamında Alevilerin Kendilerini Tanımlama Biçimleri ve İnanç Ritüellerini Uy
gulama Sıldıldarının Sosyolojil< Açıdan değerlendirilmesi", I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli 
Sempozyumu Bildirileri (22-24 Ekim 1998), s. 467. 

ıs Türk Gençliği 98 Suskun Kitle Büyüteç Altında, Konrad Adenauer Vakfı Yayını, s. 98 (Tablo: 
llS). 

16 Alctaş, agm., s. 474 (Tablo: 33). 



120 • DİNİ ARAŞTIRMALAR 

Onların bu ihtiyaçlarını karşılama konusunda herhalde en büyük görev 
Diyanet'e düşmektedir. DİB, din! öğretimi camiye hasretme anlayışından 
vazgeçerek, bu insanların taleplerine cevap verecek yeni yaldaşımlar ve 
yollar geliştirmelidir. Örneğin Diyanet, Cemevlerine Kur'an öğreticisi kad
rosu ihdas edebilir ve diğer taleplerini de karşılayacak şeldlde din hizmet
leri uzmanı ataması yapabilir. 

Genelde Diyanet ile İslamiçi dini grupların ilişldsi, özelde Diyanet
Aleviler ilişldsi, Ali Bardakoğlu döneminde, bir hukukçu olmasının da et
ldsiyle, hukuk! bir dil kullanılarak laHdik ve özgüdülder çerçevesinde de
ğerlendirilmeye başlanmıştır. Özellilde Bardakoğlu, yurtiçi ve yurtdışı ko
nuşmalarında laik sistemde Diyanet'in bir hizmet kurumu olarak yer al
masının meşruluğunu önemle vurgulanmakta ve bunu geçmişteitinden 
farklı söylemlerle açıldamaya çalışmaletadır. Başkan Bardalmğlu, Diyanet'le 
ilgili çeşitli ortamlarda yaptığı konuşmalarında, bu kurumu şu üç özelli
ğiyle tanımlamaktadır: 

"Bir kamu kuruluşu olarak Diyanet'in üç temel özelliğinden balısed e
biliriz. Diyanetin ille özelliği, devletin bütün kanunlarıyla, Anayasayla, 
Cumhuriyetle, laildilde hiçbir sorunu olmadan hizmet üretmesi ve hare
ket etmesi dir. Diyanetin Üdnci özelliği özgürbir kuruluş olması, dini bilgi
nin özgürce üretilmesine ve sunulmasına özel önem vermesidir. Diyane
tin üçüncü özelliğiise sivil bir kuruluş olmasıdır. Yani, halkın yaşayan din
darlığını ve dini taleplerini göz önünde bulundurarak, onu önemseyerek, 
ona uygun hizmet üretmek sivil bir kuruluş olarale diyanetin görevleri 
arasındadır. Kısaca değindiğim Diyanet İşleri Başkanlığının kamusallık, 
özgürlük ve sivillik özellilderini .... "17 

Diyanetin yukarıda zikredilen kamusallık, özgürlük ve sivillik özel
liiderden birincisi, DİB'nın kuruluşu ile ilgili kanunundaki misyonuyla 
örtüŞmektedir. Ancak uygulama ve din! hizmetlerin sunumunda, çözüme 
kavuşturulması gereken pek çok yasal engel bulunmalctadır. Örneğin Ana
yasa Mahkemesi'nin Diyanet'le ilgili kararları, kurumun yasal meşruiyeti
ni tartışılır hale getirmiştir. 2003 yılında hazırlanan Diyanet'in Kur'an 
Kurslarıyla ilgili "yeni yönetmeliği", muhtemelen bu sebepten dolayı dö
nemin Cumhurbaşkanının müdahelesiyle geri çeldlmiştir.18 

17 Ali Bardakoğlu, "Freedom with Religion: the Turkish Experience", Religion and Society New 
Perspectivesfrom Turkey, (Presidency of Religious Affairs, Ankara 2006, ss. 9-20), s.52. 

18 Radikal Gazetesi, 10.12.2003. 
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Diyanet'in özgürlük ve sivillik niteliği, Bardakoğlu'nun kuruma ka
zandırmak istediği özellilderdir.19 "Bilginin özgürce üretilmesi" olarak for" 
müle edilen ildnci nitelik, Diyanet için yasalarla belirlenen görev ve yetki
ler arasında bulunmamaktadır. Bunun bir anlamda yeni bir görev tanım
laması olduğu söylenebilir. Ancak Diyanet İşleri Başkanı ve bazı üst düzey 
yetldliler, iktidarın değişmesiyle değişebilen ve atanıayla gelen ldşilerdir. 
Diyanet İşleri Başkanı, il ve ilçe müftüleri seçimle gelmediği, siyasi otori
te tarafından atandığı; bilimsel kurumlarda üretilen dlni bilginin, Barda
koğlu'nun sıkça vurguladığı sahih dini bilgi argumanına rağmen, mevcut 
teşldlat yapısı içerinde "bilginin üretilebileceği yegane birim olarak görü
len" Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından kontrol edildiği sürece, bilginin 
özgürce üretiminin ne kadar mümkün olduğu tartışma götürür. Genellik
le geleneksel paradigmanın ve DİB'nın din söyleminin dışına çıkamayan 
Din İşleri Yüksek Kurulu'nun, üyelerinin tamamı bilim adamlarından oluşsa 
dahi, bilgiyi özgürce üretebilmesi mümkün görünmemektedir. Böyle bir 
bilginin üretileceği m~kanlar Üniversitelerdir. Yani özgür bilgiyi üretecek, 
seçim ve atanıayla getirilen ve başkanlığın ermine verilen kurul üyeleri 
değil, özgür bilim adamları ve bilimsel kurumlardır. Dolayısıyla özgür bil
gi üretme ilahiyat Fakültelerine, bunlardan faydalanarak halla aydınlat
mak ve onu hizmete dönüştürmek Diyanet'e düşmektedir. Son yıllarda 
gündeme getirilen Diyanet Akademisi önerisi, ihtisas Eğitim Merkezleri 
ve Kur'an Kursları için hazırlanan ve daha fazla geleneksel medrese eğiti
mini veya ilahiyat eğitimine alternative eğitimi çağrıştıran programlar 
dild{ate alındığında, her ne kadar hizmette kalitenin geliştirilmesine yö
nelik grişimler ve gelişmeler olarak takdim edilirse edilsin, aslında Diya
net İşleri Başkanlığı'nın Şeyhülislamlığın dini eğitim ve öğretimle ilgili 
görev ve yerldlerini üstlenme eğiliminin veya İlahiyatlardald yüksek din 
eğitim ve öğretimine bir altenatif oluşturmanın tezahürü olarak da yo
rumlanabilir. Eğer ilahiyat Fakültesi mezunları müftü ve vaizlil{ görevini 

ı 9 Diyanet'in sivil olmadığını ve sivil bir yapıya kavuşturulması gerektiğini savunan Diyanet'
ten sorumlu Balcan Mehmet Aydın, bu göreve gelmeden önce yazdığı bir malcalede şunlan 
ifade etmektedir: "Türkiye 'devlete bağımlı din' modelinden, tedrici bir usUl taldp ederek 
vazgeçmek ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nı özerk bir kurum haline getirmek zorundadır. İslam 

· dünyasmda din kurumları siyasetin güdümü altındadır. Halk kitleleri 'devlet memurlan' ma
rifetiyle yürütülen din hizmetlerinden çok şikayetçi olmayabilir. Faltat her gün artan bir gü
ven lerizini de görmezlikten gelemeyiz. Dini kullanan aşın örgütler bu lerizden azami ölçüde 
istifade etmektedirler. Din hizmeti, özü itibanyla sivil bir hizmettir; bundan dolayı, dini 
kurumlar sivil hizmetler üreten kurumlara dönüşrnek zorundadırlar." (Mehmet S. Aydın, 
"Avrupa Birliği, Din ve Diyanet", İsldmiydt, N (200ı), sayı: ı, s. ı7) 
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yerine getirecek yeterliiiidere sahip görülmüyorsa, bu görevler için iste
nen yeterlilikler belirlenerek ilgili Fakültelere gönderilir. ilahiyat Fakülte
lerinde buna yönelik modüler programlar hazırlanır ve akademik ortam
da bu yeterlilikler kazandırılır. Arapça öğretmek veya din! metin okumak 
Türkiye'nin sorunlarını çözmek için· yeterli değildir. Sorunları çözmenin 
yolu, bu metinleri yorumlayacak sosyolojik, psikolojik, felsefi, antropolo
jik ve epistemolojik yeterliliğe sahip bilim insanları yetiştirmektir. Buna 
yönelik modüler prograınla ihtisas kurslarında değil, bilim kurnınlan olan 
ilahiyat Fakültelerinde yapılmalıdır. ihtisas Kurslarının yeni prograınla
rında, kursiyedere Türkiye'nin mezhebi demografik yapısını ve bu yapıla
rın din! ihtiyaçlarını analiz etme becerisini ve yeterliliğini kazandıracak 
dersler verilmekte midir? Yurtdışındaki çeşitli mezhep ve meşrepteld va
tandaşlarımıza veya soydaş toplululdara hizmet vermek için gönderilen 
görevlilere, onlar haldandald yeterli bilgi verilebilmekte midir? Ayrıca sahih 
kaynaldara dayanarak ve aldın eleştirel gücünden yararlanaralc din! bilgi 
üretmesi gereken ilahiyat Fakülteleri, DİB'nın ihtiyaçları gerekçe gösteri
lerek, programlarında yapılan değişildilderle ilahiyat teknisyeni yetişti
ren ilahiyat Meslek Yüksek Okulu'na dönüştürülmek istenmektedir. 

"Diyanet'in sivilliği" şeldinde belirlenen üçüncü niteliğine gelince, 
diğerlerinden daha sorunludur. Çünkü "halkın yaşayan dindarlığını ve 
din! taleplerini göz önünde bulundurarak, onu önemseyerek, ona uy
gun hizmet üretmek sivil bir kuruluş olarak Diyanet'in görevleri arasın
dadır" şeldindeld bir ifade, Diyanet'in "İslam'ın mezhepler üstü inanç, 
ibadet ve ahlak esaslarını yürü tmesi" yetldsiyle çelişmektedir. Eğer hiz
metlerde, yaşayan dindarlığı esas alıyorsa, Alevi, Cafer!, Hanefi ve Şafii 
kesim tarafından yaşanan dindarlığa göre de hizmet götürmesi gereldr. 
Bu d_urum, bütün Aleviler için olmasa da Cemevlerinin Aleviliğin yaşa
yan dindarlığınin merkezi olarak tanınmasını gereldi kılar. Diyanet'in 
sivilliği, belli bir ruhhan sınıfın, mezhep veya tarikatın arzu ve istelderi- · 
ne, veya yaşayan dindarlıldarına göre değil, İslam'ın istediği dindarlık 
ölçütlerini esas almasıdır. Dolayısıyla sayılan üç özellik, Diyanet'in özerk
idari, sivil ve demokratik bir yapıya kavuşmasıyla sahip olacağı özellik
lerdir. Bunların gerçeldeşmesi için köldü yasal değişildilderin yapılması
na ihtiyaç vardır. 

Ali Bardakoğlu döneminde, din hizmetlerinde ve idari uygulama
larda, özellilde Diyanet-Aleviler ilişldsinde, ~Aleviler tarafından Sünni
leştirme projesi olarak algılansa da- yeni bazı uygulamalar başlatılmış
tır. Hutbe ve vaazlarda, Diyanet takviminde ve resmi yayın organı Diya-



SÖNMEZ KUTLU • 123 

net Dergisi'nde Muharrem orucu, Aşura ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da 
şehid edilmesi, Ehl-i Beyt, Hz.Ali'nin hayatı ve İslam'a hizmetleri gibi 
konuların işlenmesi; Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliği ve kontrolünde 
gerçekleştirilen Hz. Peygamber'in doğum gününe atfen yapılan Kutlu 
Doğum Haftası programlarında son bir kaç yıldır Hz. Peygamber ve Ehl
i Beyt sevgisi20 ile insan sevgisi gibi konulara yer verilmesi örnek göste
rilebilir. Nitekim DİB'nın resmi yayın organı olan Diyanet Dergisi'nde 
kapak konusu olan "Ehl-i Beyt Sevgisi", bu uygulamalar çerçevesinde 
daha sonra küçük bir ldtapçık olarak Başkanlık yayınları arasında basıl
mıştır. Ayrıca Diyanet bu dönemde, "Alevi-Bektaşi Klasikleri"ni neşret
meye yönelik bir proje başlattı. Resmi olmayan beyanatlarda belirtilcli
ğine göre, bu projeyle onbeşin üzerinde yazma eserin hasılınası plan
lanmaktadır. Bunların daha önce, Başkanlık yayınları arasında neşredil
mesi düşünülmüştü. Ancak Din İşleri Yüksek Kurulu'nun bazı üyeleri 
ve akademik çevrelerin eleştirileri sonucu Diyanet Vakfı yayınları ara
sında hasılınası kararlaştırıldı. Bu eserlerin şu ana kadar dokuzu yayım
landı. Yapılan yayınların pek çoğunun daha önce akademisyenler tara
fından tahkildi neşirlerinin yapılmış olanlardan oluşması, yeni neşirler~ 
de bazı eserlerin muahhar bir veya ild nüshanın esas alınması ve bazı 
Kızılbaş Aleviliğine ait metinler Bektaşiliğin metni veya Bektaşi Erkan
namesi gibi gösterilmesi, metinlerde bazı yanlış okumaların bulunması 
bilimsel çevrelerde eleştiri sebebi olmuştur. Yayın faaliyetlerinin yanısı
ra il müftüleri, ilçe müftüleri, vaizler, Kur'an kursu öğreticileri ve imam
ları bilgilendirmek amacıyla, Alevilik ve Bektaşilik konusunda Hizmeti
çi Eğitim Seminerleri başlatmıştır. Ayrıca Kutlu Doğum Haftası ve Mu
harrem ayı kutlamalarında il ve ilçe müftülülderi, çeşitli Alevi vakıf veya 
dernelderle birlikte ortak programlar yapmaktadır. Hatta bazı Alevi de
deler, Alevi vatandaşları bilgilendirmek üzere, Diyanet tarafından 2007 
Kutlu Doğum Haftası Muharrem programları çerçevesinde yurtdışına 
gönderilmiştir. Ancak Diyanet'in bu açılımları, bazı Alevi çevrelerde geç 
kahnmış bir adım, bazı çevrelerde ise Alevilerin Sünnileştirilmesi ya da 
İslamlaştırılması olarak değerlendirilmiştir. Son olarak DİB, Alevilik Ça
lıştaylarının hemen hemen tamamında tartışmalarını merkezinde yer 
almıştır. Buna rağmen bu süreçte DİB, bu kurumda uzun yıllar hizmet 
edenler veya son dönemde göreve gelmiş üst düzey yöneticiler tarafın-

20 Bütün din görevlilerine dağıtılan Diyanet'in resmi yayını Diyanet Dergisi'nin 171. sayısı Ehl-i 
Beyt' e ayrılmıştır. 
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dan değil, daha çok kurumda son bir kaç yıldır görevlendirilen kurul 
uzmanlarınca veya yöneticilerce temsil edilmiştir. Özellikle son çalış
tayda, yeni çıkacak yasanın her sorunu çözeceği rahatlığı içerisinde, 
DİB'na yönelik eleştirilerin büyük bir kısmı haksız olmasına rağmen, 
cevapsız kalmıştır. ·Örneğin Alevi köylerine zorla cami yaptınldığı iddi
ası, DİB'nın böyle bir görevi olmadığı şeldinde cevaplandırılmıştır. Hal
buki, DİB'nda Alevi ve Sünni yerleşim merkezlerindeld cami ve mescit
lerin tamamının tarihi kayıtları bulunmaktadır. Bu kayıtlar, bazıldmse
lerin haksız eleştirilerini çürütecek önemli verileri içermektedir. Bu veri
ler çalıştaylarda buraya katılanların bilgisine bir şeldlde sunulmasında 
büyük fayda vardı. Hala bu veriler, önemini korumal{tadır. Çünkü bazı 
Alevi temsilcileri, Alevi yerleşimlerindeld bütün camiierin 1980'den 
sonra zorla yapılmış olduğunu iddia ediyor veya öyle göstermek istiyor. 

Diyanet'in dini-toplumsal yapılada ilişitisi tartışmalarında gündeme 
gelen bir kesim de, Caferilerle olan ilişldsidir. Caferilerin, Alevi kesimler
de olduğu gibi, DİB'nda temsil iddiası yoktur. Ancak Caferilerin, DİB'yla 
ilgili bazı eleştirileri bulunmaktadır. Örneğin Diyanet'in Caferiliği Sünni
lik dışı Şii İmamiyye'nin fıkıh mezhebi olarak ve siyasi bir fırka olarak 
gördüğü; 21 Caferileri Sünnileştirmeye çalıştığı ve Caferi alimleri İrancı
Iılda itharn ederek güvenliği tehdit eden unsur olarak gördüğü. Caferiyol 
Dergisi'nin kendisi ile yaptığı bir söyleşide, Diyanet İşleri Başkanı Ali 
Bardalcoğlu onlara şu olumlu mesajları vermiştir: "Caferilik, büyük İslam 
alimi ve edibi olan aynı zamanda Hz. Ali (r.a.)'nin soyundan gelen İmam 
Cafer-i Sadık'ın düşünceleri etrafında bütünleşerek onun ve taldpçileri
nin içtihatları doğrultusunda dini veeibelerini yerine getirmeye çalışan 
Müslüman vatandaşlarımızın dinle ilgili ihtiyaç ve taleplerini yürürlükte
Id mevzuat çerçevesi ve iml<anlar ölçüsünde yerine getirmesi esas olan 
Başl(anlığımızın vatandaşlar arasında mezhep, meşrep ve dini pratildere 
göre herhangi bir ayırım yapması veya onlardan birini önceleyecek ya da 
esas alacak tarzda çalışmalar yapması ve din hizmeti sunması söz konusu 
olamaz."22 Ancak bu açıldamalar, Caferilerin "Diyanet İşleri Başkanlığı'
nın Türldyedeld bütün Müslümanları temsil eden bir kurum değil, sadece 

21 Caferiler, Diyanet Vakfı Yayınlan arasında çıkan bir İlmihal'de, Şiiliğin siyasi mezhep oldu
ğundan sözedilmesinden rahatsızlık duymakta ve kendileri hakkında haksız ve yanlı bir 
tanımlamanın yapıldığını ileri sürmektedir. DİB'nca hazırlatılan ilmihal'da Şiilikle ilgili bilgi
ler için bkz.: İmihal, İman ve İbadetler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Anlaıra 2006, I/29. 
Caferllerin tepkileri sonucu bu bilgiler son baskıda değiştirildi. 

22 Ali Bardakoğlu, "Caferileri Kazanmalıyız", Caferiyol, sayı:l, İstanbul Mayıs 2006, s.l4-15 
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Sünnileri temsil eden bir kurum olduğu ve kendilerine karşı yanlı bir tu
tum içersinde bulunduğu" şeldindeki kanaatlerini değiştirmemiştir.23 

Diyanet-Caferiler ilişkisi son yıllarda, geçmiştekine nazaran daha 
olumsuz bir çizgide gelişmektedir. Bunun da sebebi Camiierin ve mescid
lerin DİB'nın izni ile ibadete açılması ve Başkaniıkça yönetilmesi ile ilgi 
çıkarılan bir kanun maddesidir. 31.07.1998 tarih ve 4379 sayılı kanunun 
1. maddesi ile 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 35. maddesinde yapılan değişildil5)erle şu hükünıler 
getirilmiştir: "Cami ve mescitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın izni ile iba
dete açılır ve Başkaniıkça yönetilir. Hakiki ve hülani şahıslar tarafından 
yapıldığı halde izinli veya izinsiz olarak ibadete açılmış bulunan cami ve 
mescitlerin yönetimi 3 ay içinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilir. 
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca buralara imkanlar nispetinde kadro tahsis 
edilir. Kadro tahsis edinceye kadar buralarda görev yapanların mesleki 
ehliyetleri ile ilgili esas ve usuller yönetmelikte düzenlenir."24 Bu değişik
lik üzerine bütün camiler gibi Caferilere ait camiler de DİB'na bağlanmak 
istenmiştir. Başkan Bardakoğlu'nun verdiği bilgiye göre, şu anda bu ca
milerde görev yapanlar "Diyanet İşleri Başkanlığı'nın "Fahri Görevli"sidir. 
Başkanlık, bu camilerde görev yapan personelin eğitim, yaş ve benzeri du
runılarını dildea te alarak, sözleşmeli ve daimi statüde kamu görevlisi olara!<. 
istihdam edilmelerini planlamaktadır."25 Diğerleri gibi söz konusu camiler 
de, hall<. ve d emelder tarafından yaptırılmaktadır. Ancak Caferllerin camile
rine imanılar kendileri tarafından seçilmektedir. Diyanet, son zamanlara 
kadar Caferi camilerine imam atamamakta veya atayamamaktaydı26• An
cak şimdi bazı Caferi demeiderinin bünyesindeki camilere, Bakanlar Kuru
lu kararıyla Diyanet'e tahsis edilen sözleşmeli kadrolardan bir kısmına söz 
konusu Caferi Camilerinde görev yapan Caferi görevliler atanmıştır. Buna 
rağınen Caferiler, büyük oranda cami imanılarını kendileri seçmektedirler 
ve b~ imanıların maaşları cami demeideri tarafından ödenmektedir. 

23 Türkiye Caferileri başkanı Selahattin Özgündüz'ün Diyanet'in kendileriyle ilgili tutumlan ve 
uygulamalan ile ilgili eleştirileri için blcz.: "Diyanet Ne Yapmaya Çalışıyor", Caferiyol, sayı:l, 
İstanbul Mayıs 2006, s.18-20. Ayrıca Caferi önde gelenlerine Diyanetle ilgili yöneltilen soru
lar ve cevaplan ile 1 Mart 2004 tarihli Türldye Caferileri Federasyonu Deldarasyonu'na 
bkz.: (Sümeyra Teymuı~ Türlciye Caferileri, Anlcara Üniversitesi İlahiyar Fakültesi Basılmarnış 
Lisans Tezi, Ankara 2007, 58-81. 

24 Ali Bardakoğlu, "Caferileri Kazanmalıyız", Caferiyol, sayı:l, İstanbul Mayıs 2006, s.l4. 
25 Bardakoğlu, "Caferileri Kazanmalıyız", Caferiyol, sayı:l, İstanbul Mayıs 2006, s.l5. 
26 Diyanet'in 2004 yılında bir Caferi camisine imam ataması üzerine Caferi halk arasında tepld 

uyandırmış ve Caferller konuyu A.İ.H.Mahkemesi'ne götürmüştü. Bkz.: http:/ /www.haber
vitrini.com/haber.asp?id=l44189. (03.06.2007 tarihinde girilmiştir.) 
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Caferilerin, diğer din! grupların ve özellikle Alevi-Bektaşilerin Diya
net'le ilişkilerinin seyrini, ne tür hizmetler bekledikleri ve bunları hangi 
yollarla alabilecekleri konusunda daha gerçekçi talepleri ve ona uygun 
çözüm önerileri belirleyecektir. Bu durumda Diyanet, yeni ihtiyaçlara göre 
hizmet üretecek yeni birimler ve hizmet alanları oluşturmaya açık ola
caktır. Yapılan araştırmalar, bu şikayetler veya talepler sadece Aleviler ve 
CaferHer için değil, aynı zamanda Sünniler için de geçerlidir. Özellilde 
genç nesil, Diyanet'in verdiği hizmetlerin yetersizliğinden şil<ayetçidir. Di
yanet'in yapılandırılması Türldye'de bütün kesimlerin talebi haline gel
miştir. Bu kurumu yapılandırmadan önce, alan araştırmalarıyla çeşitli 
mezhep, meşrep ya da din! gruplar, makul ve gerçekçi hizmet taleplerini 
ortaya koymalıdır. Ancak her şeyden önemlisi, bu dini-toplumsal yapıla
rın geleneksel din anlayışlarıyla yüzleşmeleri gerekmektedir. Çünkü Ale
viler, Sünniler, CaferHer ve diğer din! grupların tamamı, geleneksel dini
mezhebi ve meşreb! Itimliğin korunarak çok daha iyi dindar olacağına 
inanıyor. Ancak hızlı bir değişim süreci yaşayan günümüz toplumu, mo
dernitenin dayattığı sorunlarla yüzleşmede ve bunlara çözümler üretme
de bu geleneksel din .anlayışının gücüne güvenini kaybetmeye başlamış
tır. Din! oluşumlar ve Diyanet, Kur'an ve Hz. Muhammed'in tecrübesin
den hareketle, mezhepler öncesindeld ortak kök değerlerden hareketle 
yeni bir İslam anlayışı oluşturabilir. 
• o 

Yapılan araştırmalar, vatandaşlar nazarında bugün DIB'nın Türldye'-
deld İslam mensuplarına eşit ve tatmin edici bir hizmet sunamaclığını ve 
şu andald yasal sorunlar dolayısıyla kuruluşunda hedeflenen gerçek işle
vini yerine getiremediğini göstermektedir. Bu sorunun ortadan kaldırıl
ması için kurumun en üst yerldlisi başta olmale üzere, ondan eşit ve daha 
iyi hizmet almak isteyen herkes, DİB'nın mutlal<a yeniden yapılandırıl
masi, sivilleşmesi ve özgürleşmesi gerektiğini telaffuz etmektedir. DİB 
teşldlat yasasının yenilenmesi ile ilgili, farldı hükümetler döneminde, 
başkanlık tarafından çalışma yapılması istenmiştir. Siyasi iradenin emri 
altında hazırlanan bazı yasa tasarıları, Meclis alt komisyonlarında bütün 
partilerin desteğini alarale genel kurula indirilememiş ve hep taslak ola
rak kalmaya mahkum olmuştur. 27 Genel kurula kadar gelenler ise, koalis-

27 Örneğin Diyanet'in yeniden yapılanmasıyla ilgili hedefleri ve yasa hazırlıldan olmasına rağ
men Devlet Balcanı Mehmet Aydın, bu kurumdan sorumlu bakan olduğu dönemde, ciddi bir 
adım atamamıştır. Hedefleri haldcrnda bkz.: (Mehmet S. Aydın, "Avrupa Birliği, Din ve 
Diyanet", İslô.miydt, N (2001), sayı: 1, s. 17) · 



SÖNMEZ KUTLU • 127 

yon ortaklanndan birinin rnüdahelesiyle son anda engellenebilrniştir. Son 
zamanlarda hazırlanan ve yasalaşmak üzere olduğu söylenen yeni teşki
lat yasasına gelince, kamu oyunun ve sivil toplum örgütlerinin tartışma
sına açılıp gereldi katkının alınmaması dolayısıyia, her kesimi tatmin eden 
bir yasa olamayacaktır. 

Alevi Çalıştaylannın sonuçları bağlayıcı olmamalda birlikte, bunlar
dan çıkan sonuçlara go re, hükümet yeni yasalar çıkarmalda karşı karşıya 
kalacağından, DİB yasası üzerinde yeni değişildilder g~reldi olacaktır. As
lında henüz toplurnun bütün kesimlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek 
ve kamu oyuyla açık ve şeffafbir şeldlde payiaşılacak yeni bir model orta
ya konularnarnıştır. Bunun yapılabilmesi için, toplurnun din hizmetleri 
konusunciald "kamu hizmeti mahiyeti kazanan" dini ihtiyaçlarını tespit 
edebilecek sosyolojik, psikolojik, teol'ojik ve hukuki araştırmalara ihtiyaç 
vardır. Çünkü günümüzde geleneksel dini toplululdar çözülme veya de
ğişrneyle karşı karşıyadır. Dahası yeni dini-toplumsal yapılar ve onların 
kendilerine ait daha sivil din hizmetleri kurum/kurumları ortaya çıkma
ya başlamıştır. M uhatap lutlesinin beldentileri farldılaştığı için, yeni görev 
ve hizmet alanlarının oluşturulması kaçınılmazdır. Bu gelişmeler doğrul
tusunda ve dini-toplumsal yapıların ihtiyaçları göz önünde bulundurula
rak, bu kururnun daha sivil, bağımsız ve özerk bir hizmet kurumu olarak 
yeniden yapılandırılması kaçınılmaz hale gelmiştir. 

Sonuç olarak DİB, yeni sorunlara sebep olmarnası için, dini düşünce
yi kontol etmekten ziyade, din hizmetinin sağlıldı bir şeldlde verilmesini 
koordine etmek, yönlendirmek ve kalitesini denetlemelde yükümlü idari-

. özerk bir yapıya nasıl kavuşturulabileceğinin yolları araştırılmalıdır. Fa
kat nasıl yapılandırılırsa yapılandırılısın, bu teşldlatın öneelildİ görevi, 
İslamiçi dini-toplumsal yapıların, yani mezhep ve rneşrep mensuplarının 
İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak çerçevesine giren "kamu hizmeti mahiye
ti" kazanmış dini hizrnetlerini, onlarla işbirliği içerisinde, onları tatmin 
edecek kalitede karşılamak olmalıdır. İnanç, ibadet ve ahlak alanınciald 
İslami değerlerin bilinmesi, tanıtılrnası yaşanınası ve yaygınlaştırılrnası 
konusunda daha kaliteli ve tatmin edici din hizmetinin verilebilmesi için, 
şartların elverdiği ölçüde farldı yol ve modellerden de yararlanılabilir. Ancal<: 
bu yol ve modeller, İslarn'ı temsil etme iddiasında bulunacak ruhban sını
fının türernesine veya tarihsel süreçte ortaya çıkan din yorumlarının İs
larnla kendisini aynileştirecek iddialarda bulunmasına zernin hazırlaya
cak türden olmamasına özen gösterilmelidir. 


