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Diyanet İşleri Başkanlığı, çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine  
1000 (bin) atamanın yapıldığını belirtti (Cumhuriyet, 22.6.12) 

Mele ordusu görevde! 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar, atanan 1000 kişiden 800’ünün  
imam hatip, 200’ünün Kuran kursu öğreticisi olarak istihdam edileceğini bildirdi. 

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Özafşar, geçen aylarda çıkan yasa gücünde kararname 
gereğince, çoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde olmak üzere bin kişilik sözleşmeli personel 
ataması yaptıklarını belirtti. 

Özaşfar, hükümetin terörle mücadelede yeni stratejisi olarak yorumlanan ve kamuoyuna  

“mele alımı” diye yansıyan alımların aslında bin kişilik istisnai sözleşmeli personel ataması olduğunu 

belirtti. Diyanet İşleri Başkanlığı’na, geçen aylarda çıkan kanun hükmünde kararname gereğince bin kişilik 
sözleşmeli personel alımı imkânı getirildiğini belirten Özafşar, önceki gün yapılan atamalarla 800 imam hatip, 
200 Kuran kursu öğreticisinin görevlendirildiğini söyledi.  

Özafşar, “6 bin civarında müracaaat oldu. Bu müracaatlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın belirlediği usül ve 
esaslara göre, 9 ayrı komisyonla sınava tabi tutuldu” diye konuştu. Komisyon, Din İşleri Yüksek Kurulu 
üyelerinin ve uzmanlarının başkanlığında, sınav yapılan illerin müftüleri ve yetkili ilim adamlarından 
oluştuğunu belirten Özafşar, mülakat şeklinde yapılan sınavda, din bilgisi yeterliği, Kuran becerileri ve  
din dili bilgisinin ölçüldüğünü kaydetti. 

Özafşar, bin kişilik kadronun, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri başta olmak üzere en fazla ihtiyaç duyulan  
39 ile dağıtıldığını belirterek şöyle konuştu:  

“Ağırlıklı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine, %70’i bu bölgelere yerleşti.  
Diyarbakır’da, Van’da, Siirt’te, Adıyaman’da, Mardin’de, Batman’da, Bitlis’te, Hakkâri’de ama aynı zamanda 
Karadeniz hattında yerleşenler oldu. İstanbul’dan, Kocaeli’den yoğun müracaat oldu.” 

Başvuruda bulunan adaylardan din eğitimi belgesi istediklerini belirten Özaşfar,  

“Özel yeterlik olarak geleneksel usullere göre din eğitimi aldığını belgelemesi önem arz ediyordu.  
Yurtiçinde, yurtdışında, herhangi bir eğitim kurumunda eğitim almış olabilir. Özel şahıslardan eğitim almış 
olabilir. Bunu belgelemesini istedik biz ve belgesi olanları kabul ettik” dedi.  

 Geleneksel usullerden, Kuran kursu imkânlarıyla, cami hocalarından zaman içinde eğitim alan,  

bilhassa doğu bölgelerinde medreselerde eğitim gören hocaları kastettiklerini belirten 

Özafşar, bu eğitim süreçlerinden geçenlerin dini bilgi açısından kendilerini yetiştirdiklerini kaydetti. 

 

Yorumumuz  : Yapılan; tekke, türbe ve zaviyelerin yeniden açılmasıdır. Anayasa’nın 

başlangıç hükümlerine, 2, 10, 24 ve 42. maddelerine ve 174. maddesine (Devrim yasaları) açıkça  

aykırıdır. CHP derhal Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açmalıdır. AKP ülkeyi hızla  

yeşile boyamakta, geleceğin dinci-kinci-nefret yüklü kadrolarını = oy depolarını yetiştirmektedir.  

Özellikle son paragraf açık bir meydan okumadır. Açıkça “medrese-tekke-zaviye” eğitiminden 

geçmiş olmanın formel diplomaya yeğlendiği belirtilmektedir. Bir yandan da 4+4+4 uygulaması için 

pek çok normal ilköğretim 1.-2. kademe okulu “İmam Hatip” lere dönüştürülüyor.  

Bir zamanlar birilerinin söylediklerini yapıyorlar : “Bütün okullar İmam-Hatip olacak!”.  

 

UYAN HALKIM UYAN! Türkiyemiz hızla din devletine, dinci rejime dönüşüyor.. 
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