
 

04 EKİM 2018 PERŞEMBE GÜNÜ BEŞTEPE MİLLET KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 

 81 ilden gelen Din Görevlilerinin katıldığı Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle düzenlenen “Din 
Görevlileri Buluşması” Programı; 

 Ankara Müftülüğü Türk Tasavvuf müziği korosunun ilahi dinletisi ve Ahmet Hamdi Akseki Camii İmam 
Hatibi Ali Tel’in Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. 

 61 Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: 
1. Batman kırsalında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 7 askerin şehit düştüğünü 

hatırlattı ve şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 
2. Allah'ın insanı en güzel surette yarattığını ve bu özelliğini koruması için de her topluma peygamber 

gönderdiğine işaret etti. Yeryüzünde karanlıkların kol gezdiği, cahiliye nin zirve yaptığı bir devirde Hazreti 
Muhammed'in görevlendirildiğini ve onun vazifesini tamamlayarak Allah'a yürüdüğünü ifade etti, 
İnsanların aydınlık geleceğine rehberlik etme vazifesinin din görevlilerine emanet edildiğini söyledi.  

3. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 140 bini aşkın din görevlisinin bu emaneti en güzel şekilde taşımaya 
çalıştığını dile getirerek, "Kur'an ve sünnet çizgisinden taviz vermeden, yanlış din algıları ile dinimizi 
istismar eden FETÖ, DEAŞ ve benzeri yapılara, şahıslara asla fırsat vermeden milletimize hizmet etmeye 
çalışıyoruz." diye konuştu.  

4. "Eskiden din hizmeti ve eğitiminde engeller yaşandı" İhlas, samimiyet, aşk ve heyecan ile daha çok 
çalışacaklarını ifade etti ve eskiden din hizmeti ve eğitimine yönelik nice engellemelerin yapıldığına dikkati 
çekti.  

5. Din hizmetindeki kolaylığın kıymetinin bilinmesi için daha çok çalışılması gerektiğini vurgulayarak, şöyle 
devam etti: "Bir zamanlar 12 yaşını bitirmeyen bir çocuğu yaz Kur'an kursuna, 15 yaşını bitirmeyeni ise 
yatılı Kur'an kursuna kaydedemiyordunuz. Şimdi sadece 4, 5, 6 yaşında 140 bin civarında kayıtlı Kur'an 
kursu öğrencimiz var. Bu büyük nimetin şükrünü eda etmek için gece gündüz koşturmaya değmez mi?" 

6. "Hayırda hizmet için yarışanlar örnek alınacak"  
7. Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın bu yılki temasının "Din Hizmetine Adanmış Ömürler" olduğunu 

hatırlatarak, hafta kapsamında hayırda hizmet için yarışan din görevlilerinin hayat ve hatıratlarıyla 
tanıtılacağını ve örnek alınacağını kaydetti.  

8. Bu yıl Mevlid-i Nebi Haftası'nda ilk kez "Peygamberimiz ve Gençlik" temalı uluslararası sempozyum 
gerçekleştirileceğine değindi ve "Her Bir Hocamıza 10 Gencimiz Emanet" isimli projenin hayata geçilerek, 
ideal bir gencin yetiştirilmesi noktasında din görevlilerinin büyük gayret içerisinde olacağını dile getirdi. 
 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 
1. Konuşmasına salondakileri selamlayarak başladı ve “Bugün Batman’da 7 askerimizin şahadetini anmadan 

geçemeyeceğim. Batman’ın Gercüş ilçesinde PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 şehit 
başta olmak üzere, tüm şehitler için Fatiha suresinin okunmasını istedi. Sonra “Bu mücadelemizi hiç 
aksatmadan kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarını yerde 
bırakmayacağız. Bu gelişmeler, olaylar, bizim hırsımızı da özellikle düşmanımıza karşı olan kinimizi de daha 
da fazlasıyla artırmaktadır. Bunu da bilmelerini tekrar hatırlatıyorum.” dedi 

2. Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle din görevlilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir 
etmekten bahtiyarlık duyduğunu belirtti, 81 vilayetten gelen din görevlilerinin bütünlükle cem olmalarının 
kendilerine ayrı bir güç, geleceğe yönelik umut aşıladığını vurguladı. 

3. 15 Temmuz gecesi okudukları salalar ve ezanlarla milleti darbeye karşı kıyama çağıran tüm din 
görevlilerine şükranlarını sunan Erdoğan, programda Kur’an-ı Kerim tilavetleriyle gönülleri mesrur 
edenlere teşekkürlerini iletti. 

4. “Rabbim, bizleri Kur’an’ın aydınlığından, rehberimiz, sevgilimiz, Resul-i Kibriya Aleyhissalatu vesselam 
efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa’nın sünneti seniyesinden ayırmasın. Mevla, ruz-i mahşerde, 
ananın evladını tanımayacağı o büyük hesap gününde hepimizi Peygamber Efendimizin (a.s.) Liva-ül Hamd 
ismiyle müsemma sancağı altında buluştursun.” diye dua etti. 

5. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve heyetine bu buluşmadan dolayı teşekkür etti, burada bulunan 
kardeşlerimiz başta olmak üzere tüm imamların, müezzinlerin, Kur’an kursu öğreticilerinin, vaiz ve 



müftülerin, din müşavirlerinin camiler ve din görevlileri haftasını gönülden tebrik etti, yurt içinde ve yurt 
dışında görev yapan bütün Diyanet mensuplarına selamlarını iletti. 

6. Az önce televizyonda, açılışını yaptığı Köln Merkez Cami ile ilgili yapılan bir yayını izlediğini anlatarak, 
Almanya’daki özellikle Almanlar şu anda bu camimizi yoğun bir şekilde ziyaret ediyorlarmış. Gerçekten 
mutlu oldum. Çünkü o ziyarete gelen Almanlar, Hoca efendi de Kur’an-ı Kerim tilavet ediyor, onlar da diz 
çökmüş, oturmuşlar, Kur’an dinliyorlar. Temenni ederim ki bir çoklarının hidayetine vesile olur inşallah,  

7. “Eser, müessiri ile zengindir” sözüne atıfta bulundu ve Ortada güzel bir eser var. Müessiri de hakikaten 
güzel bir eser ortaya koymuş. Gerek o eyaletin valisi gerek gelmiş geçmiş belediye başkanlarına da şahsım 
ve milletim adına teşekkür ediyorum. Böyle bir yerde, böyle bir imkan hasıl ettikleri için tabi bu 
teşekkürümüzü bildirmeyi Müslümana yakışan bir görev telakki ettiğim için söyledi 

8. Diyanet camiasının 140 bini aşan meslek personeli sayısıyla yalnızca ülke sınırları içinde irşat çalışmaları 
yürütmekle kalmadığını, Arakan’dan Somali’ye, Filistin’den Açe’ye, Haiti’den Pakistan’a kadar dünyanın en 
zor bölgelerinde yürüttüğü irşat ve yardım çalışmalarıyla mazlum ve mağdurların elinden tuttuğunu 
anlattı. 

9. Bu camianın, Ramazan ve Kurban bayramlarında vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerinin bayram sevinci 
yaşamasına vesile olduğunu bildirdi ve bu camia, dünyanın her köşesindeki Müslüman azınlıkların 
çocuklarına sağladığı burslarla hem dini eğitim öğretim hem de örgün eğitim öğretim imkanı 
sağlıyor.Diyanet camiasında resmi veya gönüllü olarak çalışan herkese teşekkür etti, çalışmalarında 
muvaffakiyetler diledi. 

10. 140 bin kişilik bir ordu, bu asla hafife alınamaz. Acaba biz, inancımızı bu ülkede yaşamak ve yaşatmakta 
niye başarılı değiliz? sorusunu kendimize sormamız lazım diye düşünüyorum. Bu konuda kendimizi çek 
etmemiz lazım. Bir yerde bir eksiğimiz var. 140 bin kişilik böyle bir ordunun olduğu yerde, az önce Hocam 
ayet-i kerimeyi de okudu, içinizden hayırlı bir topluluk çıksın, hayrı güzeli tebliğ etsin ve şimdi bu tebliğler 
yapıldığı halde acaba neden biz beklediğimiz neticeyi alamıyoruz? Öyleyse daha fazla çalışmamız lazım, 
daha fazla gayret etmemiz lazım,  

11. Şöyle çocukluğuma doğru gittim, mahallemizde mahallede halkın en çok güvendiği kimdir? Diye 
sorduğumuzda, imamdır muhtardır. Peki şimdi bu bağlar neden koptu. Bu bağları yeniden tesis edemez 
miyiz?  Bunun üzerinde biraz çalışmamız lazım gerekiyor ve 140 bin kişilik ordu ülkemizin çehresini 
değiştirmelidir diye düşünüyorum. Zira bütün o olumsuzluklardan Allah'ın izni ile bize düşen görevler var, 
ama siz gönüllerin fatihi olmanız gerektiği için bunu söylüyorum. Cuma hutbelerimizde, günde 5 vakit 
namazlarımızla, bunun üzerinde düşünmemiz lazım. “Acaba arkamda niye cemaat yok, arkamda niye bir 
saf yok”, bunların üzerinde düşünmemiz lazım. Rahmetli babam, her akşam beni camideki hocama 
gönderirdi, okuldan çıkar akşam oraya giderdim. Takipçiydi, yanlış yaparsam hakkımdan gelirdi, gitmem 
gerekirdi. Bu konularda bizim ailelerle münasebetlerimizin de sıcak ilişkiler halinde devamının sizler 
tarafından tesis edilebileceğine inanıyorum. Bunu yapmamız lazım. Hanım hocaların bulundukları 
mahallelilerin anneleri ile yetişkinleri ilişkilerini geliştirmesi lazım. Sadece “ben hocayım, maaşımı alayım, 
önümdeki  10-20-30 tane öğrenciye ders vereyim”, bunlar yeterli değil. Aynı şekilde imam efendi müezzin 
efendi camiyi günde 5 vakit kapıyı aç kapa. Bu anlayışla değil. Acaba camilerimizin kapıları, namazın 
dışında kapatılmalı mı kapatılmamalı mı?' bu soruyu kendimize sormamız lazım. Sadece Sultan 
Ahmet'in, Süleymaniye'nin, Kocatepe'nin Millet camiinin kapısının açık olması bize yetmez, bütün 
camilerimizin kapısının açık olması gerekir. Hocalarımızın da imam müezzin aralarındaki görev dağılımı ile 
nöbetleşe bu işi götürmeleri lazım. Buna ihtiyacımız var. Hep beraber bu seferberliği bugünün mevzusuna 
uygun olarak sürdürmemiz lazım. Çünkü bu milletin er veya geç sığınacağı en önemli yer camilerimizdir. 
Cem olacağımız, toplanacağımız yer orası. Ama bunu sevdirmemiz, başarmamız, onlarda sizin göreviniz. 
Hep beraber bunu yapmamız lazım. Bizde üzerimize düşeni yapacağız. Bunu çok daha seri hale getireceğiz, 

12. Değerli kardeşlerim Diyanet İşleri Başkanlığımız camilerimize olan teveccühü artırmak, caminin toplumsal 
ve beşeri hayatımızdaki önemine dikkat çekmek için uzun süredir gayret ediyor. Bu amaçla 1986 yılından 
beri ekim ayının ilk haftası camiler ve din görevlileri haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle ülkemiz 
genelinde belirlenen tema çerçevesinde değerli faaliyetlere imza atmıştır. Bilhassa çocuklarımız ile 
kadınlarımızın camilerimize olan ilgisini artırmayı hedefleyen  bu etkinlikleri bizde memnuniyetle takip 
ediyoruz. Almanya’daki konuşmamda kadınların camiye ilgisinin artması gerekir veya kadınlar camiye 
gelmelidir, haklarıdır, bu konuda tartışılması gerekir diye konuşmamda değindim. Bugünde Türkiye’deki 
üst yüzey bir yönetici hanım efendi bundan çok mutlu olduğunu ve maalesef Anadolu da bir cenaze 
sebebiyle bir merasime katıldım adeta bizi camiye sokmadılar. Fakat ben bayan arkadaşlarla beraber 



caminin dışında bir yerde biz birlikte namaza iştirak ettik dedi. Çok ilginçtir. Hala bu çirkin geleneklerle 
bunları İslam diye gösteren zihniyetler var, mazbutlar var, bizim bundan kurtulmamız lazım. Hz. Aişe 
Validemiz camide hadis dersi yapmıyor muydu. Camiye kadınlar giremez diye bir ayet, bir hadis mi var. 
Ben ne okudum ne duydum ne gördüm, ne de biliyorum. Bana da hocalar öyle bir şey öğretmediler. Peki 
kim hangi kafayla bunu yapıyor. Artık bu yanlış tabloların yıkılması lazım. Bunu başta Diyanet İşleri Başkanı 
yürütmesi lazım. Ve buda aşikar bunları yıkacağız. Çünkü çok garip şeylerle karşı karşıya kaldık. Eğer bu 
gün huzurlarınızda Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı hanım hocalarımız varsa işte bu tabloları yıkmaya 
başladığımızın alametidir. Çünkü bu yasakları getirenler niye getirdiklerinin de, niye  bu yasakları getirdik 
bununda  farkında değiller. Yine kendilerine saygı duyduğum hocalarımla bunları zaman zaman tartışmışız 
ve kendilerini burada ifade etmekten teessüf ederim. Hocam yanlış yapıyorsunuz, bak olmaz. Sizin bu 
söylediklerinizin hiç bir İslami kaynağı yok, neye dayanarak bunları söylüyorsunuz. Bir hanım efendi  
gelirse kimden öğrenecek diye sorduğumuz zaman cevapta verememiştir. Ama bu konuda hazırlıksız 
geldiğin zaman olmaz. Böyle diyerek bu işler geçiştirilmiştir. Ve camiler kadınlarımıza kapatılmıştır. 
Ecdadımıza baktığımızda camilerde hep o balkonlarda Hanımlar camiye gelsin diye o kafesli bölmeler 
vardır. Fakat daha sonra bu anlayış hep çekilmiş gitmiş.Biz şu anda çocuklarımızın hanımlarımızın 
ayaklarını camiye alıştıracağız ve böylece cami Müslümanların cem olduğu yerdir bunu bu şekilde ilan 
ediyoruz. Birazdan dedikodular başlayacak varsın başlasın bazı şeyleri göze almaya mecburuz. Ya biz 
alacaz ya hoca efendi yada Diyanet İşleri Başkanı bu adımları atacağız başka çaremiz yok. Eğer biz 
konuşmazsak ki birileri ortaya çıkıyor bunları konuşmaya başlıyor. Onlar konuştuğu zamanda meydan 
onlara kalıyor. Bunu buradaki bütün huzurunda söylüyorum eğer yanlışım varsa lütfen beni de uyarın 
diyorum dedi 

13. Her yıl farklı bir temayla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri haftasının  bu yıl ki tema sının camiler ve din 
hizmetine adanmış ömürler olarak belirlenmesini de ben son derecede önemsiyorum. 

14. Bu ülkede Allah ve Kur’an demenin yasak olduğu dönemlerde Dine hizmet eden hocalarımıza vefa 
borcumuz olduğunu düşünüyorum. Tabi bu gerçeğin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum bu gün başta 
dini eğitim öğretim olmak üzere her alanda hedef yükselttiğimiz özgürlük ortamına ulaşmamız asla kolay 
olmamıştır. Bu ülkede baskının o dayanılmaz boyutlara ulaştığı o zor dönemleri unutmamıştır. Milletçe 
minarelerimizden Ezan-ı Muhammedi’nin 'Allah-u Ekber' nidalarına hasret kaldığımız günleri gördük, tren 
yolculuklarında, ahırlarda gizli saklı bir şekilde Kur'an-ı Kerim öğretildiği dönemlere şahit olduk. Milletin 
cenazesini yıkayacak gassal dahi bulamadığı, yazdığı kitaplardan dolayı alimlerimizin darağacına 
gönderildiği utanç sahnelerine şahitlik ettik. Başörtüsü taktığı için evlatlarımızın üniversite kapılarından 
geri çevrildiği, sakalı, sarığı dış görünüşü sebebiyle insanlarımızın tahkikata uğradığı, imam hatip 
okullarının kapılarına kilit vurulduğu sahneleri gördük. Şimdi çıkmış ezandan bahsediyor, Kur'an'dan 
bahsediyor. Sen ne anlarsın ezandan, Kur'an'dan. Sadece milleti aldatmak için çıkıp, bir tarafta ezan, bir 
tarafta Kur'an diyeceksin, evet yine diyorum, yine diyeceğim, onunla onu bir araya getirme. Zaman zaman 
cenaze namazlarında görünmek suretiyle bu milleti aldatmaya kalkma. Bu millet artık o mazideki 
dönemde değil, o tarih oldu. Uyanan bir milletimiz var. Milletin inancının bizzat bu ülkenin kimi idarecileri 
tarafından iltica, gerilik emaresi kabul edildiği dönemleri yaşadık ve bundan dolayı yargılandık, güçlü bir 
iktidar partisi olmamıza rağmen kapatılma ile karşı karşıya kaldık. Gerekçesi  irtica. Bunu yaşadık. O 
dönem bu ana muhalefetin başındaki zat, “Ankara'da yargı mensupları varmış” diyerek açıklama yaptı, 
bunları gördük. Camilerimizi ahıra çevrildiği, satıldığı, hep belgeleri elimizde var, kapısına zincir vurulduğu, 
Ankara gibi şehirlerimizin yeraltı mescitlerine mahkum bırakıldığı süreçlere şahit olduk. Gençliğimde 
geldiğimde burada Kocatepe inşaat halindeydi, apartmanların bodrum katlarında namaz kılıyorduk, cami 
yoktu. Bir Maltepe, bir de Hacı Bayram. Böyle bir dönem. Neler yazdılar neler. Şiire bak, “Ey Samsun'da 
karaya çıkan ilah, merhaba” gibi abuk sabuk ifadelerle cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal'in de 
istismar edildiği dönemlere tanıklık ettik. Yapanlar belli, bu ana muhalefetin mahrecinde olanlar. Bu 
dönemlerde insanımızın inancı ile bağını korumak için alimlerimiz, ilim, irfan ehli hocalarımız gerçekten 
büyük mücadeleler verdi. Bu mücadeleyi verenlerin hepsinden Allah razı olsun. Susturamadılar, Kur'an'ı 
yok edemediler, ezanı yok edemediler, edemeyecekler inşallah. 

15. Modernleşme geleneklerimizle beraber dini hassasiyetlerimizin de örselenmesine sebep oluyor. Yeni 
iletişim araçlarının gündelik hayatımızın merkezine oturduğu bir garip dönemdeyiz. Teknolojik imkanlar 
bir taraftan hayatımızı kolaylaştırırken diğer taraftan insani ilişkilerimize zarar veriyor. Bugün 
birçoğumuzun televizyona ve telefona ayırdığımız zaman evine, eşine, çocuğuna, anne ve babasına 
ayırdığı zamanı aşabiliyor. Sadece beşeri ve sosyal ilişkilerimiz değil, dini yaşantımız da bu süreçten 



etkileniyor. Gençlerimizin ayakları gün geçtikçe camilerden daha fazla soğuyor. Ülkemizin pek çok yerinde 
cami cemaatimizin yaş ortalamasının artmasının, sayısal bakımdan da azalmasının sebebi budur. Hem 
modernleşmenin getirdiği dünyevileşme hem de camilerimizin yeni şartlara adapte olamaması böyle bir 
manzarayı ortaya çıkartmıştır. FETÖ ve DEAŞ gibi yapıların topluma sirayet edebilmesinin sebebi de 
manevi boşlukların ilgili kurumlarımız tarafından doldurulamaması. Şayet gençler, yaşadıkları 
savrulmaların çözümünü yanı başındaki camide değil de başka yerde arıyorsa ortada yanlış giden bir şey 
vardır demektir. 

16. Birbirimizden koptuk, cem olamıyoruz. Bir araya gelemiyoruz. Bunu yeniden başarmamız lazım. Nasılsa 
kalp insanı ayakta tutan ana organsa, mabedlerde toplumu diri tutar, canlı tutar, ayakta tutar" dedi. Vaaz 
ve hutbe dilinin gençlerin anlayacağı dilde olması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, "Din görevlilerimiz ne 
suretle olursa olsun ötekileştirici, insanımızın bir kesimini dışlayıcı ifadelerden uzak durmalıdır. Bu 
senelerce mezhep, meşrep ve etnik temelli kavgalar yaşadı. Birileri aramızdaki farkları kaşıyarak bizi 
birbirimize düşürmeye, komşuyu komşuya kırdırmaya çalıştı. 1970'lerin sonunda kimi şehirlerimizde bu 
projeler maalesef başarılı oldu. Müslüman aynı delikten ikinci tez ısırılmaz. Bizler de o karanlık günlerin 
tekrar yaşanmasına müsaade edemeyiz. Bu konuda siz kardeşlerime önemli görevler düşüyor. Öte yandan 
birçok provokasyonun sosyal medya üzerinden yapıldığını görüyoruz. Biz tüm kamu görevlilerimizin bu 
mecraları son derece dikkatli kullanmaları gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Özellikle Diyanet 
personelimizin kendilerini sosyal medyanın girdabına kaptırmamaları gerekiyor. Sizler herkesten daha 
fazla titiz ve dikkatli olmalısınız. Camilerimizi kötülemek, din görevlilerimize kara çalmak için fırsat 
kollayanlara bekledikleri fırsatı vermemeliyiz. 

17. Biz din görevlilerimizden milletimize rehberlik etmesini bekliyoruz. Sizler imamsınız, FETÖ'nün imamı 
değil. O ismi de nasıl bulmuşlar, biliyorlar, ihanet şebekesi çalışıyor. Gereği yapılıyor, yapılacak. Bu yönde 
yaptığımız çalışmalarda tüm imkanlarımızla sizlerin yanında olmayı sürdüreceğiz. Böyle büyük bir ailede 
kimi zaman hata yapanların, yanlışa düşenlerin, görevi hakkı ile yerine getirmeyen olması doğaldır. Ancak, 
sizlerin aranızdaki bu çürük elmaları temizlemeniz önemlidir. 

18. Camileri sadece namaz kılınan bir ibadet mekânına dönüştürmenin, ona yapılabilecek en büyük 
kötülüklerden biri olacağını dile getirdi 

19. Açık söylüyorum, çocuklarımızın neşesiyle, gençlerimizin heyecanıyla, piri fanilerimizin tecrübesiyle, 
kadınlarımızın nezaket ve becerisiyle dolmayan bir cami, benim gözümde boştur.  

20. Geleceğin inşasında, dün olduğu gibi bugün de cami merkezli bir hayatın özendirilmesi ve teşvik edilmesi 
gerektiğine işaret etti.  Bu süreçte en büyük görevin, din görevlilerine düştüğünü sözlerine ekledi 

21. İmamlık, müezzinlik, Kur’an kursu öğreticiliği, vaizlik veya müftülük sadece ücreti mukabili yapılacak 
meslekler değildir. Bu meslekler her şeyden önce gönül işidir, sevda işidir, fedakârlık işidir. Öncelikle 
Hakk’ın rızası gözetilmeden bu görevler icra olunamaz. Namaz kıldırmak için cemaatinin önüne geçen her 
imamın, sadece o namazın değil, arkasında saf tutan insanların diğer sıkıntılarını, dertlerini de üstlenir. 
Namaz kıldırmakla din görevlisinin sorumluluğunun bitmez, bilakis hayata dair diğer sorumlulukları başlar. 

22. Mahalledeki mağdurların, aileler arasındaki sorunların, gençlerin yaşadığı sıkıntı ve bunalımların, 
herkesten önce o mahallenin cami görevlisinin meşguliyet alanına girdiğini belirterek, “İmam kardeşim, 
cemaati ile hemhal olmalı, onlara dert ortaklığı etmelidir. Nasıl imame tesbihin tanelerini bir arada 
tutuyorsa, imam kardeşlerimiz mahallesini, müftülerimiz de ilini ve ilçesini bir arada tutmalıdır. 

23. Yasakçı zihniyetin hüküm sürdüğü yıllarda milletimizin inancıyla olan bağını koparmaya çalıştıklarını ancak 
başaramadıklarını işaret ederek "bu bağı korumak için büyük mücadeleler verildi. Geçmişte, milletin 
inancının ülkenin kimi idarecileri tarafından gerilik emaresi ve irtica olarak kabul edildiği, camilerin ahıra 
çevrildiği, satıldığı veya kapısına zincir vurulduğu bu dönemlerde insanımızın inancıyla bağını korumak için 
âlimlerimiz, ilim-irfan ehli hocalarımız gerçekten büyük mücadeleler verdiler” dedi. Bu âlimlerin örnek 
hayatlarının bugünkü din görevlileri için ilham kaynağı olacaktır. 

24. Sizlerden bugünlere ulaşmamızı sağlayan bu âlimlerimizin fedakârlığını, cesaret ve gayretini kendinize 
rehber kılarak çalışmalarınıza devam etmenizi rica ediyorum” dedi. Nasıl kökleriyle irtibatı kopan bir 
ağacın ayakta kalması mümkün değilse, medeniyet değerleriyle bağı zayıflayan bir toplumun da varlığını 
sürdürmesinin imkânsız olduğuna işaret etti 

25. Din, ilim, ahlak ve adalet bizi millet olarak ayakta tutan taşıyıcı sütunlardır. Biz, Avrupa’dan Afrika’ya kadar 
cenk meydanlarını ‘Allah Allah’ nidalarıyla inletmiş bir ecdadın torunlarıyız. Biz, Kudüs’e, Mekke ve 
Medine’ye hizmetkârlık yapmayı en büyük paye gören, şeref kabul eden bir milletin mensuplarıyız. Bu 
anlayışla, şimdiye kadar ne içeriden, ne de dışarıdan namahrem ellerin inancımıza kast etmesine müsaade 



etmedik. En zor zamanlarda bile bu milletin; ezanına, bayrağına, mukaddes kitabına ve şehit kanlarıyla 
sulanmış vatanına sahip çıktmış ve bu milletin aynı zamanda komşularından başlayarak tüm İslam 
dünyasının dertleriyle, sıkıntılarıyla da hemhal olmuştur. 

26. Birçok provokasyonun sosyal medya üzerinden yapıldığını görüyoruz. Biz tüm kamu görevlilerimizin bu 
mecraları son derece dikkatli kullanmaları gerektiğini her fırsatta ifade ediyoruz. Özellikle Diyanet 
personelimizin kendilerini sosyal medyanın girdabına kaptırmamaları gerekiyor" dedi. 

 

 

Programa katılıp not alanlar: 

1. Mehmet GÜNEŞ (İl vaizi) 
2. Abdülkerim YILMAZ (Hacı Hasanbaşı Kur’an Kursu Yöneticisi) 
3. İsmail HALICI (Aziziye Cami Müezzin Kayımı) 


