
www.ahmetsaltik.net  Sayfa 1 

 

 

TÜRKİYE'NİN 120 BİN KİŞİLİK  
DİN ORDUSU : DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) 
  

 

Prof. Dr. D. Ali ERCAN 
ADD Bilim-Danışma Kurulu Başkanı 

 

  
Değerli arkadaşlar,  

 

Laik Türkiye Cumhuriyeti 120 bin kişilik Diyanet İşleri kadrosu ile büyük bir 

ruhban sınıfını besliyor. Hıristiyan âleminde "Ruhban sınıfı" teriminin  
ortaya çıkmasına neden olan  Vatikan'da ise, toplam 50 bin din adamı 

bulunuyor.  

 
Salt nüfusun %75’ini oluşturan Sünni mezhebine hizmet verişi göz önüne 
alındığında, DİB kadrolarında yaklaşık her 500 sünni yurttaş için  

Devlet tarafından maaşı ödenen 1 "resmi din adamı" var demektir.  
 
 

74 Bin, 10 yılda 120 Bin oldu... 
 

AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 74 bin kişilik kadrosu bulunan Diyanet 

İşleri Başkanlığı, her yıl yaklaşık % 5 büyüdü. (Türkiye'nin nüfus artış hızı ise 
ortalama %1,3 dolayında).  

Diyanet’te göreve başlayan personelden her yıl yaklaşık 2 bin dolayında 

personel, Cumhurbaşkanlığı dahil, üst kurullar ve çeşitli bakanlıklara  
yatay geçiş yaptı.  

Böylelikle Diyanet kadroları,  
başka kamu kurumlarına geçiş yolu olarak kullanıldı.  

Kadro sayısı 120 bin kişiye ulaşan Diyanetin, yurt dışında da 50 kadar  

Din Ataşeliği/müşavirliği bulunuyor; Özel yayın yapan bir TV kanalı bile 
var. (Diyanet TV) 

Dört milyar TL’ye yakın olan Diyanet bütçesi (3,891 milyar TL),  

birçok bakanlık bütçesinden daha büyük. Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar,  
Çevre Orman ve Şehircilik Bakanlıklarının bütçelerinin toplamı kadar). 

351 milyar TL tutarındaki (21 milyar TL’si açık olarak öngörülen)  

merkezi yönetim bütçesinin %1,1’i oranında. TÜBİTAK’ın payı ise % 0,46. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ödeneği DİB’nın yarısı, 2,24 milyar TL. 

Üstelik bütçe geliri 329.8 / borç ve faizi 79.5 milyar TL = %24.1, yakl. ¼ 

iken! Bütçenin ¼’ü borç ve faizi iken, DİB’na ölçüsüz bir “cömertlik”!? Kaldı ki, 
DİB’nın bir de Diyanet Vakfı var ve çok ciddi portföy büyüklüğüne sahip!?? 
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86 BİN CAMİ VAR 
 

82 milyon nüfuslu Türkiye’de halen  (Merdiven altı, kat arası camiler, mescitler 
dışında) resmen 86 bin cami var!  

 Her gün ortalama 3 yeni cami hizmete açılıyor.  

Türkiye’deki camilerin toplam kapasitesi 25 milyonu geçiyor.  
18 yaş üzeri (%68) ortalama her 300 sünni erkeğe 1 cami düşüyor.* 

 

Buna karşın, her gün düzenli olarak camide sabah namazı kılanların sayısının  

2 milyon, Cuma namazı için camiye gidenlerin sayısının ise 14 milyon olduğu 
kestiriliyor.  

 
Sünnî yurttaşların %30 kadarı camiye gitmiyor.  

Cemevlerinin resmen ibadethane sayılmadığı ve aynen kiliseler gibi Emniyet 

tarafından izlendiği Türkiye’de yaşayan ve nüfustaki oranları %20 olarak 

kestirilen 15-16 milyon Alevi yurttaş için 2 bin  dolayında Cemevi var. 
 
Alevilerin yaklaşık % 90'ı Cemevine gitmiyor.  

* Kimi İslam ülkelerinde 10 bin kişi için cami sayısı  

 Türkiye          14,0 (yalnızca sünnîler hesaba alınmıştır) 

 S. Arabistan   13,9 

 Mısır                8,0 

 İran                 6,3 (yalnızca Şia mezhebi hesaba alınmıştır) 
 

Kaynak : INTERNET, MEDYA 
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