22. Osman Kılıç
Diyanet İşleri Başkanlığı başmüfettişi
Yıl 1979. Ekim ayının başlarında bir gün başkanlığımızdaki odamda çalışırken Hayrettin
Şallı içeri girdi, masama yaklaşarak sessizce,
- “Hayırlı olsun” dedi.
- “Hayırdır abi ne var?”
- “Başkanlığımızdan sorumlu devlet bakanlığı özel kalemine gidiyoruz.”
- “Oraya daha birkaç gün önce, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Yüksek İslâm
Enstitüleri Mezunları Federasyonu Yönetim Kurulu adına tebrik için gittik ve bir saatten fazla
kapıda bekledikten sonra bakan beyle ancak görüşebildik. Şimdi oraya niçin gidiyoruz ve bunun
neresi hayırlı?”
- “Şimdi biz oraya yönetici olarak gidiyoruz.”
- “Orası siyasî bir yer, ben gitmem.”
- “Kardeşim, kapısında bir saatten fazla bekletildiğimiz yere sen özel kalem müdürü, ben
de müşavir olarak gideceğiz ve orayı biz yöneteceğiz, bu görev bir daire başkanına teklif edilse
koşa koşa gider, halbuki sen bir şefsin.”
- “Ben partiler üstü kalmaya ve asla siyasete bulaşmamaya kararlıyım, bu sebeple o
göreve gitmek istemem.”
- “Bu reis beyin emri, gitmem demekle iş bitmez, gitmek istemediğini çıkıp kendisine
söylemen gerekir, ben makama çıkıp durumu reis beye arzedeceğim.”
Birlikte başkanlığımız özel kalemine çıktık, Hayrettin Şallı doğruca makam odasına girdi,
biraz sonra dışarı çıktı.
- “Reis bey seni bekliyor” dedi. Hemen makam odasına girdim, içeride başkan
yardımcıları ve birkaç daire başkanı vardı. Bana küçük çalışma odasını işaret ettiler. Kapıya
vurdum ve “gel” sesini duyunca içeri girip selâm verdim. Diyanet İşleri başkanımız Dr. Tayyar
Altıkulaç bana “Hoş geldin” deyip elimi sıktıktan sonra biraz sert bir sesle:
- “Sen ne zamandan beri verilen emirlere uymamaya başladın?”
- “Estağfirullah, sizin emrinize uymamam ne kelime, ben sadece, sizlerin bize verdiğiniz
istikamet gereği, partiler üstü kalmak ve siyasete bulaşmamak için siyasî bir makam olduğunu
düşündüğüm Başbakanlıkta görev almak istemediğimi söyledim, şimdi de aynı gerekçeyle o
görevden affımı istirham ediyorum.”
Herhalde kızdığını gizlemek için ayağa kalkıp arkasındaki rafta bulunan kitaplara
bakıyormuş gibi yaparak:
- “Ben başkanlığımıza siyaset bulaştırmak istemediğim için sizleri oraya gönderiyorum.”
- “Bana birkaç gün izin verseniz de istişare etsem?”
Benim bu sözüm reis beyi iyice öfkelendirmiş olacak ki bana dönüp kapıyı gösterdi:
- “Çık, çık, doğru başbakanlığa gidip oradaki görevine başla, sonra kiminle istişare
edeceksen et” dedi (önce işe başlayıp sonra istişare etmek ne anlama geliyorsa?).

- “Emredersiniz efendim” deyip dışarı çıktım. Hemen çantamı toplayıp başbakanlığa
gittim ve görevime başladım. Akşam olunca da İstanbul’a telefon ederek olanları hocam
Hayreddin Karaman’a anlatıp nasıl davranmam gerektiğini sordum. Hocam bana, “Artık senin
istişare yerin Ankara ve istişare edeceğin kişiler de başta Tayyar Bey olmak üzere oradaki
dostlarımızdır. Yeni görevin hayırlı olsun!” dedi.
Farklı olan üç kişi:
O günlerde başbakanlık koridorlarında üç kişinin gelişi farklı bir olay olur, ses getirirdi.
Bunlardan biri Başbakan Süleyman Demirel, diğeri başbakanlık müsteşarı merhum Turgut Özal
ve reisimiz Dr. Tayyar Altıkulaç. Diyanet İşleri başkanımızın bakanlığımıza geleceği haberi
duyulunca başta ilgili devlet bakanlığımızda olmak üzere başkanımızın geçeceği başbakanlığın
bütün koridorlarında tatlı bir koşuşturma ve hoş bir telâş görülürdü. Başkanımızın geçişi
sırasında hemen herkes, komutanını karşılamaya çıkmış askerî birlik gibi koridorda bekler ve
başkanımızın selâm verip hatırlarını sorarak geçmesinden büyük bir zevk alırlardı. Hatta komşu
devlet bakanlarının özel kalem müdürleri, “Reis beye söyleseniz de bir kere de bizim
bakanlığımızı şereflendirseler ne iyi olur” diyerek başkanımızı bakanlıklarında görmekten
gurur duyacaklarını söylerlerdi.
Dr. Tayyar Altıkulaç’ın tutarlı politikaları ve vakur davranışlarının, Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın lâyık olduğu yere yükselmesine çok büyük katkıda bulunduğuna pek çok kişi
gibi ben de yürekten inanıyorum. Allah kendisine nice sağlıklı uzun ömürler lutfetsin. Çünkü
onun hizmetlerine hâlâ ihtiyacımız var.

