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TÜRKİYE’DE, GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE CAMİLERİN EĞİTİM FONKSİYONLARI 

 

 

Din, insanların ilk önce iç dünyasından başlayarak daha sonra dış dünyasını aydınlatan, 

insanların isteyerek yaşadıkları tecrübedir. Bununla birlikte din, insanın davranışlarını, hayatını, 

insanlar ve toplumlar arasındaki ilişkileri düzenleyerek onların maddi manevi refahını sağlar. 
 

Bu çalışmada, camilerin vakit namazları kılınan ibadet mekânları olmasının yanında, 

toplumun her kesiminin (çocuklar, gençler, yetişkinler, yaşlılar) gönülden isteyerek, büyük bir 

coşkuyla, ibadet etme duygusuyla adeta koşarak gittikleri tek mekânlar olduğu ortaya konmaya 

çalışılmıştır. Camilerde insanlar arası sosyal statü, yaş, cinsiyet, renk ve ırk farkları ortadan 

kalkmaktadır. Camilerin manevi atmosferi içerisindeki tüm bireyler kendilerini ibadet etme aşkı 

şevki içerisinde bulurlar. Camilerde ifa edilen vaaz, hutbe, sohbet, teravih namazı, Kur’an 

öğretimi vb. hizmetler vesilesiyle, insanlar hem dinini öğrenmekte/bilgisini yenilemekte hem de 

öğrendiklerini sosyal hayatta kullanmaktadırlar. 
 

Çalışmanın  ilk  bölümünde,  yaygın  din  eğitimi  kurumlarından  olan  cami/mescid 

kavramı, camilerin kuruluşu ve tarihi gelişimi üç dönem (Hz. Peygamber (sav) dönemi, 

Selçuklular ve Osmanlılar Dönemi, Cumhuriyet Dönemi) olarak ele alınmıştır. İkinci bölümde, 

cami eğitimi ve cami eğitimini ifa edenler işlenmiş; üçüncü bölümde ise, din görevlilerinin 

kişisel, genel kültür, eğitim ve öğretim özellikleri ele alınmıştır. 
 

 
 

Anahtar Sözcükler: 
 

 
 

Cami, mescid, cami eğitimi, yaygın din eğitimi, din, din eğitimi. 
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IN TURKEY, EDUCATION FUNCTIONS OF MOSQUES FROM PAST TO NOW 
 

Religion, at first both starting from inner world of human beings and then 

enlightening the outer side of human beings, is the experiences which people get involved 

volunteerly.  Besides, religion  supplies  their  materialistic  and  moral  prosperity  by 

regulating people’s behaviours, lives, and relationship between people and societies. 
 

In this study, beside mosques that are performed the ritual prayers are worship 

temples, it is put forward the unique place as if every part of community (children, 

youngsters, adults, elders) went running by soul, great enthusiasm, sense for worshiping. In 

mosques, the differences of social statues, age, gender, complexion, race between people 

are disappeared. The whole individuals in spiritual atmosphere of mosques find themselves 

in passion and eagerness. By means of performing sermon, hutbe, chatting, teravih ritual 

worship, practicing t h e  Quran, etc. in mosques, people both learn religion/renew 

knowledge and also they put those learnings into practice in social life. 
 

In the first chapter of study, mosque/masjid that is one of the informal religion 

education  instituons,  establishment  of  mosques  and  historic  development  with  three 

periods (Prophet Muhammed (bpuh) period, Seljuks and Ottomans period, and Republic of 

Turkey period) are dealt with. In the second chapter, religion education and performers of 

mosque education are analysed; in the third chapter, characteristics of religion officials’ 

personal, general culture, training and instruction are analysed. 
 
 

Key Words: 
 

Mosque, masjid, mosque education, informal religious education, religion, 

religious education. 
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ÖNSÖZ 
 

 
Din, insan davranışlarının iyileştirilmesinde ve insan kimliğinin kazanılmasında 

önemli bir rol oynamaktadır. Din, belli bir inanç etrafında toplanmış insanların 

bütünleşmesine katkıda bulunan sosyal bir kontrol aracıdır. Din, hem toplumu ortak 

davranışlar etrafında toplar, hem de insanların birbirlerini sevmeleri gerektiği konusunda 

koyduğu   kurallarla,   toplum   vicdanının   canlı   tutulmasına   zemin   hazırlar.   Böylece, 

bireylerin kimseye zarar vermeden mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamaları sağlanmış olur. 

 

İnsanlar inançlarının gereğini yerine getirmek için ibadethanelere ihtiyaç 

duymuşlardır. Tarih boyunca farklı dinlere mensup insanlar kendi inandıkları ilahlarına 

tapınmak, birlikte ibadet etmek ve dini bir merkez oluşturmak amacıyla kendi mabetlerini 

inşa etmişlerdir. Yahudiler sinagogları, Hristiyanlar kiliseleri inşa ederken Müslümanlar 

ise mescidleri (camileri) inşa etmişlerdir. 

 

İslam  tarihine  bakıldığında  camilerin  toplu  ibadet  etme  mekânları  olmasının 

yanında eğitim ve sosyal hizmetlerde de aktif görevler üstlendiği görülmektedir. Zaman 

ilerledikçe caminin bazı görevleri yeni açılan başka kurumlara devredilmiştir. Caminin 

bünyesinde yaptığı hizmetlerle insanları hep iyiliğe, doğruluğa, kardeşliğe, birliğe, saygı ve 

sevgiye davet ederek toplumsal birliği tesis ettiğini görmekteyiz. 

 

İnsan istediği takdirde hayat boyu eğitimden faydalanarak dini, sosyal ve kültürel 

gelişimini destekleyebilir. Bu, bireyin sürekli eğitimle içli dışlı olmasıyla gerçekleşebilir. 

Örgün eğitim almış ya da almakta olan bireyler yaygın eğitim kurumlarının hizmetleriyle 

ilmini   ve   ufkunu   genişletebilir.   Böylece,   önceden   öğrendiklerini   yeni   öğreniyor 

olduklarıyla birleştirerek içinde bulunduğu topluma faydalı bir birey olabilir. Her birey 

kendisine hizmet edilen ya da topluma faydası ol(a)mayan birisi olarak algılanmak yerine; 

üreten, kendisinin tecrübelerinden faydalanılan bir kişi olarak düşünülmesi hem kendini 

saygın hem de mutlu hissetmesine sebep olur. 
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Modernizm bireyselleşmeyi öne çıkarırken, toplumla birlikte yaşamaya zarar 

vermiştir. Aynı duygu ve düşünce etrafında bir araya gelen gruplar yaşama anlam katarlar. 

Tek başına yaşayan insanın hayattan beklentisi gruba göre çok daha azdır. Grup içerisinde 

yaşayan   birey,   ailesi,   çevresi,   dini   ve   kültürel   bir   kimliği   sadece   kendisi   için 

taşımamaktadır. O içinde bulunduğu topluluğun bir parçası olduğundan ümitsizlik vb. 

negatif  duygular  onda   kalıcı   olmaz.  Grup  desteği   sayesinde  sıkıntılarından  

hemen sıyrılabilir. Toplumla birlikte hareket eden fertlerde iletişim kurma zorunluluğu 

vardır. Onlar yenilenmeye ve değişime açık durumdadırlar. Bireysel yaşayan insanlarda ise 

tekdüzelik olduğundan zamanla yeniliğe ve değişime kapalı hale gelirler. 

 

Camiler geçmişte olduğu gibi günümüzde de toplumun her tabakasından genç-yaşlı, 

kadın-erkek, zengin-fakir demeden herkesi ibadet, ilim, düşünme, Kur’an’ı anlama ve 

birlikte yaşama ruhu oluşturmak için gece gündüz hizmet vermektedirler. Hayatın her 

safhasını  verimli  bir  şekilde  değerlendiren  kişiler  kendi  medeniyetine  katkıda 

bulunabilirler ve bunu bir sonraki nesillere taşıyabilirler. Milli şairimiz Mehmet Akif ve 

Necip Fazıl’ın eserlerinde bahsettikleri nesiller mescitlerin ve camilerin manevi eğitiminde 

yetişmiş, tarihini bilen ve seven, yeniliklere açık nesiller arasından çıkacaktır. 

 

Camilerden yükselen ezan sesiyle insanlar günde beş defa kendilerini otokontrol 

etme imkânına sahip olurlar. İbadet etme şevkiyle namaza başlayan insan, namaz bitiminde 

hem dünyada yaptıklarını sorgular (doğru-yanlış muhasebesi yapma) hem de ibadeti ifa 

ettiğinden manen kendini huzurlu hisseder. Bu huzur onda pozitif enerjiye dönüşür. 

Kendisine ve çevresine olumlu katkılarda bulunur. Problemler karşısında daima kendisini 

güçlü hisseder. 

 

Cami hizmetleri vesilesiyle insan, gün içinde hiç düşünmediği komşularını, 

çevresindeki fakirleri, kimsesizleri, yaşlıları düşünmeye başlar. İnsan camide 

dinlediği/öğrendiği güzellikleri öncelikle kendi hayatına tatbik etmek için gayret eder, daha 

sonra başkalarının da bu güzellikleri tatması için çabalar. Dolayısıyla cami denilince ilk 

akla gelen ibadet mekânı olmasının yanında, yaygın din eğitiminin en verimli ve düzenli 

yapıldığı, çok farklı yaştan kişilere, planlı programlı yöntemlerle hizmet veren, kapsamlı 

bir  kurum  olduğu  işlenmeye  çalışılmıştır.  Geçmişte  caminin  pek  çok  farklı  yönleri 

hakkında farklı çalışmalar yapılmış olmasına rağmen, bu çalışmada ülkemizdeki camilerin 
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yapmakta  olduğu  hizmetlerin  hem  dini  hayata  hem  de  sosyal  hayata  faydaları  ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. 

 

Öncelikle tezin başlangıcından sonuna kadar her türlü yardımı benden esirgemeyen, 

engin tecrübesiyle bana ufuk açan saygıdeğer hocam Prof. Dr. Mehmet Emin AY’a çok 

müteşekkirim.  Ayrıca  zaman  zaman  fikirlerinden  istifade  ettiğim  Araştırma  Görevlisi 

Kerim AYDIN’a teşekkür ederim. Son olarak, beni bu çalışmada yalnız bırakmayan ve en 

büyük destekçim olan kıymetli eşim Fatma YUCA’ya sonsuz teşekkürler… 

 
 

 
Bursa, 2015 Yakup YUCA 
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GİRİŞ 
 
 
 
 

1. Araştırmanın Amacı ve Konusu 
 

İbadethaneler  insanlık  tarihi  kadar  eski  kurumlardır.  İnsanlar  dinleriyle  ilgili 

bilgileri buralardan almışlar, inançlarıyla ilgili duygu yoğunluklarını, inandıkları tanrılarına 

tapınma ve kurban adaklarını yerine getirme gibi ibadetleri inşa ettikleri bu ibadethane ve 

tapınaklarda yerine getirmişlerdir. İbadethaneler, inanç birliğinin ve sürekliliğinin bir 

göstergesidir. Bütün inanç sistemlerindeki ortak yapı olmalarının dışında, ibadethaneler 

aynı zamanda geçmiş ile geleceğin de sembolü ve sentezi konumundadırlar.1 

 

İslam'ın başlangıcından günümüze Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip 

olan camiler, toplumun her kesiminden, her yaş ve seviyeden insanları bir araya getiren, 

onları Allah'a kulluk bilinci ile kaynaştıran, ibadetlerin usulüne uygun olarak öğretilmesini 

kolaylaştıran, bireylere batıl inanç ve hurafelerden arındırılmış doğru dini bilgilerin 

kazandırılmasını sağlayan önemli bir kurumdur.2 

 

Kurulduğu dönemden itibaren Müslüman toplumlarda dini, siyasi, idari, sosyal ve 

eğitsel nitelikli pek çok hizmetin yürütülmesine zemin teşkil eden camiler, İslam kültür ve 

medeniyetinin oluşup gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Hz. Peygamber İslam 

kurumsallaştırma faaliyetlerine camiden başlamış, hicretten hemen sonra inşa ettiği camiyi, 

bireysel ve sosyal pek çok ihtiyacın karşılandığı bir merkez haline getirmiştir.3 

 

Müslüman toplumlarda eğitim-öğretim önce camide başlamıştır. Tarih boyunca 

önemini yitirmeyen cami eğitiminin etkinliği günümüzde de devam etmektedir. Vaaz, 

hutbe,  sohbet;  Kur'an  öğretimi,  çocuklar  ve  yetişkinler  için  dini  bilgiler  kursu  gibi 

etkinlikleriyle camiler, yaygın din eğitimi kurumlarının başında gelmektedir. Camilerde 
 

 
 
 
 

1 İrfan Başkurt, Din Eğitimi Açısından Kur’an Öğretimi Ve Yaz Kur’an Kursları, Dem Yay., 2. b., 

İstanbul, 2007, s. 43. 
2 Hüseyin Yılmaz, “Asr-ı Saadet Döneminden Günümüze Kadınlar ve Cami Eğitimi”, Araşan Sosyal 

Bilimler Enstitüsü İlmi Dergisi, Bişkek, 2008, s. 3. 
3 Yılmaz, a.g.m. s. 3. 
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verilen  eğitimle  bireylere  hayatı  yorumlama  becerisi  kazandırılmakta,  dinin  kardeşlik, 

sevgi, saygı, özveri, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerleri tanıtılmaktadır.4 

 

Geçmiş asırlara ait hayat tarzı ile olaylar hakkında bilgi ve haberler, eskiden beri 

insanların ilgisini çekmiştir. Zira bunlar, bazen bilgi ve tecrübe kazandırıyor, bazen ibret 

alma vasıtası oluyor, bazen dinlendiriyor, bazen de güldürüyordu. Yeryüzündeki insanlar, 

fikri  gelişmelerini  ilerlettikten  sonra  geçmişteki  olayları  ve  yaşayış  tarzını  öğrenme 

arzusuna düştüler. Böylece belli bir medeni seviyeyi aşmış olanlar, bunları öğrenip eski 

hayat ve yaşayış tarzı üzerinde bilgi sahibi olduktan sonra bunları birbirlerine anlatmak 

suretiyle gelecek hakkındaki tutumlarını düzenlemek ihtiyacını hissettiler. Çünkü tarih ve 

onun dalları, zihni melekeleri harekete geçiren bir güç merkezi olarak (felsefe dahil), beşeri 

ve tabii hadiselerin sonuçlarına dayanmak suretiyle, manevi melekeleri rehber alan tanzim 

edici bir ilim dalıdır. Tarihini bilmeyen bir millet, hafızasını kaybetmiş insan gibidir. Eski 

bir Roma’lı fikir adamının dediği gibi, “Mazisinden habersiz topluluğun çocuktan farkı 

yoktur”. Zira her ikisinin de “dün”ü mevcut değildir. Bu bakımdan bazı tarihçiler ve kültür 

tarihçileri, tarihi ve mazisi olmayan toplulukları “millet” olarak kabul etmezler.5 

 

Tarihin iç alanlarından biri olan “Medeniyet Tarihi” de, yeryüzünün herhangi bir 

bölgesinde bulunan toplumun geçmişte kendisine has (özgü) yaşayışını, dini inançlarını, 

geleneklerini, dil ve edebiyatını, güzel sanatlar yolundaki faaliyetlerini, fikir, felsefe ve 

diğer ilmi hareketlerini, devleti idare biçimi ile teşkilatını geniş ölçüde ele alan, bütün 

unsurların kökünü, gelişmesini, değişmesini ve varsa gerilemesini araştırıp inceleyen bir 

bilim dalıdır. İslam medeniyeti ise, yukarıda verilen tarife göre Müslüman toplulukların 

sahip oldukları medeniyetleri için kullanılan bir kavramdır. Hz. Peygamber’den (sav) bu 

yana  Müslüman  olan  bütün  toplulukların  müştereken  meydana  getirdikleri  bir 

medeniyettir. İslam medeniyeti nev’i şahsına münhasır maddi ve manevi unsurları 

bünyesinde taşıyan, temel kaynakları Kur’an ve Hz. Peygamberin (sav) sünneti olan ilahi 

bir  medeniyettir.    Müslümanlar,  ilahi  vahyin  tedrici  bir  surette  geliştirmeye  çalıştığı 

medeni  anlayışı,  bir  hayat  nizamı  olarak  kabul  ettiler.6    Başka  bir  ifadeyle  İslam 

medeniyeti,  bir  bütün  olarak,  diğer  geleneksel  medeniyetlere  benzer  bir  bakış  açısına 

dayanır. Hz. Peygamber’in (sav) getirdiği vahiy, Âdem’in ve İbrahim’in katıksız ve yalın 
 
 
 

4 Yılmaz, a.g.m. s. 3. 
5 Ziya Kazıcı, İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, 11.b., M.Ü.İFAV Yay., İstanbul, 2013, s. 11. 
6 Kazıcı, a.g.e. s. 13. 
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dinidir; asli ve kadim birliğin (vahdetin) ihyasıdır. İslami vahiy, kendinden önceki 

medeniyetlerin mirasına kendi dehasını katarak ürünleri bütünüyle İslami nitelikte bir 

medeniyet kurmuştur.7 

 

Medeniyetlerin doğup gelişmesine tesir eden bazı faktörler bulunmaktadır. İlim 

adamlarının bu faktörler hakkındaki görüşleri farklı olmakla birlikte genel olarak 

medeniyetlere tesir eden faktörleri üç ana başlıkta toplamışlardır: a. Tabii çevre, b. Sosyal 

çevre, c. Manevi çevre.8 

 

a. Tabii Çevre: İnsanın içinde yaşadığı, iklim ve tabiat şartlarının meydana getirdiği 

fiziki yapının, medeniyetlerin doğmasına, gelişmesine ve hatta değişmesine büyük ölçüde 

etki yaptığı bilinmektedir. Will Durant’ın da dediği gibi medeniyet, buz çağları arasında bir 

fasıladır.  Jeolojik  çağlar  arasında  böyle  bir  fasıla  olmasaydı  medeniyetler  doğmazdı.9
 

Coğrafi çevrenin bu belirgin etkisini İslam öncesi Türk medeniyet devrelerinde görmek 
 

mümkündür. Nitekim Türk medeniyet devrelerinin ilki olan Yış Medeniyeti devresi, adını 

doğduğu coğrafya ortamından almıştır. Yış, sık ormanlarla kaplı dağlık yörelere verilen 

eski bir Türk coğrafya deyimidir.10
 

 

b. Sosyal Çevre: Medeniyetlerin doğmasını sağlayan etkenlerden biri de sosyal 

çevredir. Gerçekten medeniyetler, insan topluluklarının bulunduğu ve onların yerleştiği 

bölgelerde  meydana  gelirler,  fakat  bu  topluluğun,  birlikte  yaşamasının  sorumluluğunu 

bilen ve fertlerinin birbirleri ile olan münasebetlerini düzene sokan bir anlayışta olması 

gerekir. Sosyal çevre olgusu olarak değerlendirilen böyle bir olguya sahip olmayan 

toplulukların, medeniyet kurmaları mümkün değildir. Böyle bir çevreyi oluşturan insanlar, 

hangi çağda ve hangi ırktan olurlarsa olsunlar medeniyet kurabilirler.11 İşte sosyal çevre 

içerisinde anlatılmaya çalışılan; birlikte yaşama ve ilişkileri düzene sokma meselesi, 

insanların birlikte ortak vakit geçirmelerine ve birbirlerini önyargısız aynı seviyede 

görmeleri vasıtasıyla olacaktır. Bu da çalışmamızın konusu olan, dinimizin kutsal mekânı 

Camilerimiz sayesinde olacaktır. Çünkü Cami içerisinde herkesin statüsü aynıdır. Cami’de 

herkes abiddir. Amir-memur, patron-işçi, zengin-fakir, köylü-şehirli, yaşlı-genç, yakışıklı- 
 
 
 

7    Seyyid Hüseyin Nasr, İslam’da Bilim ve Medeniyet, Çev: Nabi Avcı, Kasım Turhan, Ahmet Ünal, 3.b., 

İnsan Yay., İstanbul, 2011, s. 20. 
8    Kazıcı, a.g.e. s. 18. 
9    Cahid Baltacı, İslam Medeniyet Tarihi, 4. b., M.Ü.İFAV Yay., İstanbul, 2013, s. 32. 
10   Kazıcı, a.g.e. s. 18. 
11   Kazıcı, a.g.e. s. 18. 
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çirkin vb. sosyal yaşamda insanları ayıran, bir bakıma ötekileştiren ve bir kısmını 

diğerinden  uzaklaştıran  bu  kavramların  yerine;  kendi  evini,  çocuğunu  düşündüğü  gibi 

maddi imkânı olmayanları düşünmeye başlama, yaptığı işlerin doğru analizini yapmaya 

çalışma gibi güzel hasletleri kazandırır. 

 

c. Manevi Çevre: Manevi çevre, sosyal hayat yaşayan insanın, inanç, düşünce, 

hürriyet ve müesseseler gibi bu çevrenin bağlı bulunduğu kuralların bütünü olarak kabul 

edilir. Nitekim İslam Medeniyeti ile Buda-Brahma gibi medeniyetler bu tasnife giren 

medeniyetlerdir.12 Bu arada medeniyetle yakından alakalı bir kavram olan “kültür” den 

bahsetmek yerinde olacaktır. 

 

Kültür: “Bilgiyi, imanı, sanatı, ahlakı, hukuku, örf-âdeti ve insanın, cemiyetin bir 

üyesi olması dolayısıyla kazandığı diğer bütün maharet ve itiyatları ihtiva eden mürekkep 

bir bütündür”(E.B. Taylor). “Bir topluluğun yaşama tarzı” (C. Wiesler). “Atalardan gelen 

maddi manevi değerler yekûnu” (S. Spir). “İnsanın, tabiatı ve kendini idare etme yolu ile 

bizzat meydana getirdiği eser” (A. Young). “Bir toplulukta örf ve adetlerden, davranış 

tarzlarından, teşkilat ve tesislerden kurulu ahenkli düzen” (R. Thurnwald).13  Görüldüğü 

gibi  bu  tariflerde  dikkati  çeken  ortak  noktalardan  biri  “kültür”ün  daha  ziyade  her 

topluluğun kendine has yaşayış ve davranış tarzı olmasıdır. Buna göre kültür; tavır ve 

davranışlardan davranış tarzlarına, örf ve adetlerden, inanç ve tefekkürden, çeşitli diğer 

anlayışlardan tesis ve teşkilatlardan meydana gelen mürekkep bir sistem olup, tarihi bir 

netice mahsul olarak geçmişin mirası şeklinde teşekkül etmiştir. Kültürün bu manası, Ziya 

Gökalp tarafından şöyle ifade edilmektedir: “kültür, bir milletin dini, ahlaki, hukuki, 

entelektüel, estetik, iktisadi, fenni,(teknik) hayatlarının ahenkli mecmuasıdır”.14  Başka bir 

ifadeyle kültür: “Tavırlardan, davranış tarzlarından, örf ve adetlerden, düşüncelerden, ifade 

şekillerinden, kıymet biçmelerden, tesislerden ve teşkilattan mürekkeb bir sitemdir. Bu 

sistem tarihi mahsul olarak teşekkül etmiş, an’aneye bağlı bir cemiyet içinde onun madeni 

teçhizatı ve vasıtaları ile tesirler neticesinde meydana çıkmış ve bütün unsurların zamanla 

yekdiğerine kaynaşması sayesinde ahenkli bir bütün haline gelmiştir. 15 Demek ki bir 

topluma ait olan sosyal ve teknik yasalar ya da kurallar ile onların tavır ve davranışları, o 

toplumun kültürünü meydana getirmektedir. 
 
 

12    Kazıcı, a.g.e. s. 18. 
13    Mümtaz Turhan, Kültür Değişmeleri, Çamlıca Yay., İstanbul, 1987, s. 34; Kazıcı, a.g.e. s. 20. 
14    Kazıcı, a.g.e. s. 20. 
15    Baltacı, a.g.e., s. 28. 
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Kültür ve medeniyetler birbirinden farklıdırlar. Kültür, insanların veya toplumların 

bir dünya görüşünü benimseyerek16 yaşadığı ve paylaştığı müşterek değerler iken 

medeniyet, milletler arası seviyeye yükselmiş bir kültürün veya birbirine yakın kültürlerin 

meydana getirdikleri anlayış, davranış, yaşayış, bilgi, teknik, her türlü sosyal faaliyetler ile 

maddi alet ve bu maksatlarla kurdukları müesseselerin bütünüdür. Tariflerde geçen 

milletlerarası ifadesiyle, kültürün milli olmasına karşılık, medeniyetin milletlerarası olduğu 

anlaşılmaktadır.17
 

 

İslam medeniyeti, İslam Dini’ni kabul eden milletlerin el birliğiyle meydana 

getirdikleri ortak bir medeniyetin adıdır. İslam maddi olduğu kadar manevi alanda, başka 

bir ifade ile hayatın her bütün safhalarında tatbik edilen bir sistem olduğundan, onun 

gayretini sadece ruhani ve manevi saha ile sınırlandırmak mümkün değildir. Bu gayret 

sayesindedir ki İslam âleminde ilimlerin hemen her şubesiyle uğraşılmıştır. Zira İslami 

anlayışa göre ilim ve ibadet birbirinden ayrılmayan iki unsurdur. Bu sebeple Müslümanlar, 

İslam’ın ilk asırlarından itibaren çeşitli ilimleri araştırmaya başladılar. Başlangıçta kısmen 

tercüme şeklinde olan bu çalışmalar, daha sonra gelişerek bizzat Müslümanların kendi 

eserleri  olarak  ortaya  kondu.  Bu  çalışmalarda,  Kur’an,  Sünnet,  Fıkıh,  Kelam  gibi 

tercümeye ihtiyaç duymayan dini ilimlerin yanında tarih, coğrafya, astronomi, tıp, felsefe, 

matematik, mimari, iktisat, sosyoloji, vb. gibi ilimler de onların çalışma sahalarına 

giriyordu. Böylece kısmen unutulmuş, kısmen de terk edilmiş bulunan birçok ilim dalının 

gelişmesi, Müslümanlar sayesinde olmuştur. Bu konuda birkaç isim bu söylediklerimizin 

şahidi olacaktır: Ali b. Rabban et-Taberi,  Razi, İbn Cülcül, İbn Cezzar, İbn Sina, el- 

Mes’udi, el-Biruni, İbn Hazm, İbn Rüşd, el-Gazzali, Ebu’l Fida, İbnu’n Nefis, Abdülaziz 

es-Sivasi, Geredeli Murad, Hacı Paşa, Mukbilzade Mü’min, Sabuncuoğlu Şerefeddin Ali, 

Ak Şemseddin, Ali Kuşçu, Mirim Çelebi, İbn Kemal, Ebussuûd Efendi vb. gibi bir çok 

âlim, çalışmaları ile bütün dünyaya ışık tutmuşlardır.18
 

 

Yukarıda isimlerini zikrettiğimiz bilim adamları, kendi dönemlerinin gereği 

eğitimlerini Cami ve Medreselerde yapmışlardır. Onlar, dinin ilk emri olan “oku” emrini 

Peygamber  (sav)  ümmeti  olarak  kendilerine  vazife  bilip  çalışmalarına  sürekli  devam 

etmişlerdir.   İnsan   düşünen   bir   varlıktır.   Kişi   kendi   iradesini   kullanarak   beyninin 
 
 

16    Kazıcı, a.g.e., s. 21; Süleyman Hayri Bolay, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Nobel Yay., Ankara, 2009, s. 

13. 
17    Kazıcı, a.g.e., s. 21. 
18    Bkz: Kazıcı, a.g.e., ss. 26-27. 
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çalışmasını durduramaz. Dolayısıyla da insan dinin emirlerini iyi okuduğu sürece hem bu 

dünyada hem de ötede rahat ve huzurlu bir hayat sürecektir. Çünkü Allah Teâlâ “insan, 

kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?”19 buyurarak insanın her an O’nun koruması 

ve gözetimi altında olduğunu bildirmektedir. 

 

İnsanlığın bekası, medeniyetin devamı için bir dine bağlanıp uymak, onun emrettiği 

kanunları benimsemek ve yolundan çıkmamak insanlar için en gerekli şeylerden biridir. 

Çünkü insanı nefsin hilesi, şehevi arzularla her türlü bayağı ve aşağılık tutkuların kurbanı 

olmaktan kurtaracak dindir. Yine yüce değerleri aşağılık şeyler uğruna feda etmek gibi 

hatalardan kurtaran, zulüm, insafsızlık gibi duyguları insanın kalbinden çıkarıp atan ancak 

dindir.20
 

 

İnsan bu yüce değerleri sürekli zinde tutabilmesi için iyi bir çevre ya da mekânda 

olması gerekmektedir. Bu da ev, okul, işyeri ya da cami olabilir. İnsanların bir kısmı 

okulda olabilir, ama hepsi asla olamaz. Çünkü yaşlılar okula gitmemektedirler. İnsanların 

bir kısmı çalışırken bir kısmı (örneğin çocuklar) çalışmamaktadırlar. İnsanların günde beş 

defa genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla ve erkeğiyle gidebileceği tek mekân camidir. Okulda, iş 

yerinde, evde vb. yerlerde dini konular işlenebilir (işlenmeli). Sistemli bir şekilde vaazıyla, 

hutbesiyle vb. hizmetleriyle toplumun her yaş ve statüden insanlara dini eğitimi sağlıklı ve 

sistemli bir biçimde (kimseyi incitmeden) verebilecek, geçmişten günümüze kadar dimdik 

ayakta duran tek kurum camilerimizdir. 

 

 
2. Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Araştırmada camilerin başlıca üç dönemini ele alınmakla birlikte çok detaylara 

girilmemiştir, genel bilgilerle sınırlı bırakılmıştır. Cami eğitiminde yapılan hutbe, vaaz, 

sohbet vb. hizmetler hakkında bilgiler verilmiş, tarihten örnekler verilmeyerek konu daha 

sınırlı bir şekilde ele alınmıştır. İkinci bölümde, cami eğitimi ve cami eğitimini ifa edenler 

kısaca işlenmiş; üçüncü bölümde ise, din görevlilerinin kişisel, genel kültür, eğitim ve 

öğretim özelliklerinden bazıları işlenmiş, tüm özelliklere değinilmemiştir. 
 

 
 
 
 
 
 

19    Kıyame, 75/36. 
20    Bkz: Maverdi, Yüce Hedefler Kitabı, trc. Bergamalı Ahmed Cevdet Efendi, 1. b., Büyüyen Ay Yay., 

İstanbul, 2012, ss.220-221. 
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1. Geçmişten Günümüze Camiler 
 
1.1. Mescit ve Cami Kavramı 

 

Arapça’da ‘eğilme, tevazu ile alnı yere koyma’ anlamında sücûd kelimesinden 

türemiş olan mescid, ‘secde edilen  yer’ demektir.21  Namazın rükünlerinin en önemlisi 

kabul edilen secde, Allah’a yakınlığın bir göstergesi,22 O’na karşı saygılı ve tevazulu 

olmanın sembolik bir ifadesidir. Hz. Peygamber’in (sav) hadislerinde de mescit kelimesi 

namaz kılınan yer23 anlamında kullanılmıştır. 

Mescit, Kur’an-ı Kerim’de tekil ve çoğul olmak üzere yirmi beşten fazla yerde 

geçmektedir. Bu ayetlerden on altısı Mescid-i Haram, biri Mescid-i Nebevi (Medine 

Mescidi), biri Mescid-i Aksa, bir diğeri de Hz. Peygamber’e (sav) suikast düzenlemek 

amacıyla münafıklar tarafından inşa edilen Mescid-i Dırar24 ile ilgilidir. Kalan diğer 

ayetlerde ise genel olarak ibadet edilen yerden bahsedilmektedir.25
 

Mescitlerin gelişmiş haline verilen bir ad olan cami kavramı ise, Arapça ‘cem’ 

kökünden türemiş, parçaları bir araya toplayan, bir kısmını diğer bir kısmına katan, 

kaynaştıran ve barıştıran anlamında kullanılmaktadır.26  Başlangıçta sadece Cuma namazı 

kılınan büyük mescitlere cami denmişse de,27 daha sonraları, Müslümanların ibadet etmek 

amacıyla toplandıkları, birlikte namaz kılıp ve dini bilgiler öğrendikleri yerler için bu 

kavramı kullanmak yaygınlaşmıştır.28
 

Kur’an-ı Kerim’de, hadislerde ve ilk dönem İslam kaynaklarında camiye karşılık 

mescid kavramı geçmektedir. Cami kavramı ise, ilk defa bir yerleşim bölgesinde Cuma ve 

bayram namazlarının topluca kılınması için inşa edilen mescidü’l-caminin kısaltılmış hali 
 

 
21    Hüseyin Yılmaz, Camilerin Eğitim Fonksiyonu, 1.b., DEM Yay, İstanbul, 2005, s. 17. 
22    Ahmed b. Ali en-Nesei, Sünen, İstanbul, 1981, I, s.226; Yılmaz, a.g.e. s. 17. 
23    Bkz: Buhari, Salat 55, Müslim, Mesacid 3; Yılmaz, a.g.e. s. 17. 
24    Dırar; zararın, fitnenin, fesadın ve fenalığın odaklaştığı yer demektir. Bkz: İslami Kavramlar, Sema 

Yazar Gençlik Vakfı Yay., Ankara, 1997, s. 496; Yılmaz, a.g.e. s. 17. 
25    Bkz: Yılmaz, a.g.e. s. 17. 
26    Cahit Baltacı, “İslam Medeniyetinde Cami”, M. Ü. İ. Fakültesi Dergisi, S. 3, İstanbul, 1985, s.  225; 

Yılmaz, a.g.e. s. 18. 
27    Fahri Kayadibi, Cami ve Görevlileri, Diyanet Yay.,  Ankara, 2000, s. 35; Yılmaz, a.g.e. s. 18. 
28    Türkçe Sözlük, TDK Yay., Ankara, 1988, I, s. 243; Yılmaz, a.g.e. s. 18. 
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olarak kullanılmaya başlamış ve daha sonra topluca ibadet edilen ve mescitten büyük olan 

yerlere cami denmiştir.29
 

Müslümanların toplu ibadet anlayışlarının bir gereği olarak inşa edilen camilerin ilk 

çekirdeğini, Hz. Peygamber (sav) döneminden itibaren yapımına başlanan mescitler 

oluşturmaktadır.30  İslam’ın ilk yıllarında ibadet yerlerinin mescit, daha sonraları da cami 

olarak adlandırıldığı ve tarih boyunca her iki kavramın benzer anlamda kullanıldığı 

bilinmekle birlikte, günümüzdeki kullanılış şekliyle bu kavramlar arasında az da olsa bir 

anlam farklılığının bulunduğu söylenebilir. Mescit, daha ziyade bir iş yerinin, özel ya da 

resmi bir kurum çalışanlarının veya sadece bir mahalle halkının namaz kıldığı, minberi 

bulunmayan ve cuma namazı kılınmayan küçük yerlere; cami ise, içerisinde topluca vakit, 

Cuma ve bayram namazlarının kılındığı ve alan itibariyle mescitten daha büyük olan 

ibadethanelere denilmektedir. Ancak zaman zaman bu iki kavram birbirinin yerine de 

kullanılmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de, Allah’ı anmak ve ibadet etmek için mescit ve cami 

(mabet) yapmanın önemine değinilmiş ve bu uğurda çaba gösterenler şu ayetle övülmüştür: 

“Allah’ın mescitlerini, ancak O’na ve Ahiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtı veren 

ve Allah’tan başkasından korkmayan kimseler onarır. İşte hidayete erenler onlardır.” 31
 

Kur’an-ı Kerim’de mescit ve camilerin önemi, Allah’a ibadet edilen mabetlerle 

birlikte zikredilmiş ve böylece mabedin önemine vurgu yapılarak insanların dikkatlerine 

sunulmuştur. “Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla engellemeseydi, 

içerisinde Allah’ın adının çokça anıldığı manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler yıkılıp 

giderdi.”32
 

Hz. Peygamber (sav); Allah için bir mescit/cami inşa edenin cennette bir ev 

kazanacağını  buyurarak,33   mescit  ve  cami  yapımını  teşvik  etmiştir.34   Günümüzde  ise, 

gerek ülkemizde gerekse yurt dışında binlerce hayırsever ve cami cemaati tarafından pek 

çok cami yapılmaktadır. 

Hz. Peygamber; “Benden öncekiler kiliselerde ve havralarda ibadet ediyorlardı. 
 

Yeryüzü  benim  için  temiz  ve  mescit  kılındı;  bu  yüzden  namaz  vakti  gelince,  herkes 

 
29    Bkz: İbrahim Balcı, Camilerin Çağrısı, 2. b., Ebrar Yay., İstanbul, 1993, s. 23; Ahmet Güner, “Asr-ı 

Saadette Mescit/Cami ve Fonksiyonları”, Bütün Yönleriyle Asr-ı Saadette İslam, İstanbul, 1994, IV, 

159; Yılmaz, a.g.e. s. 18. 
30    Şah Veliyullah Dihlevi, İslam Düşünce Rehberi-Hüccetullahi’l Baliğa, trc. Mehmet Erdoğan, İmaj 

Yay., Ankara, 2003, C. I, ss. 542-544; Yılmaz, a.g.e. s. 18. 
31    Tevbe 9/18; Yılmaz, a.g.e. s. 19. 
32    Hacc 22/40; Yılmaz, a.g.e. s. 19. 
33    Buhari, Salat, 65; Yılmaz, a.g.e. s. 19. 
34    Yılmaz, a.g.e. s. 19. 
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bulunduğu yerde namazını kılsın”35  buyurarak, ibadet etmek için belli bir mekân şartının 

bulunmadığını belirtmiştir. Ancak bir beldede yaşayan Müslümanların vakit namazlarını 

birlikte kılmaları önemsenmiş, Cuma ve bayram namazlarının cemaatle kılınması ise şart 

koşulmuştur. Bu yüzden, Hz. Peygamber’den (sav) itibaren mescit ve camilerin yapılması, 

İslam toplumlarında önemli bir gelenek haline gelmiştir.36
 

 

1.2. Camilerin Kuruluşu ve Tarihi Gelişimi 
 

 

1.2.1. Hz. Peygamber Efendimiz (sav) Dönemi 
 

Her din, inananlarını ortak değerler ve amaçlar etrafında birleştirip kaynaştırmak 

suretiyle güçlü bir toplum oluşturmak ister. Birleşme ve kaynaşmanın gerçekleşmesinde 

ortak inanç esaslarının benimsenmesi kadar, dinlerde vazgeçilmez olan ibadetler ve bu 

ibadetleri topluca yerine getirmek de önemlidir. Çünkü ibadetler, aynı inancı paylaşan 

insanları birbirine yakınlaştırarak, cemaat ve birlik şuurunu geliştirmektedir.37 Kur’an-ı 

Kerim ve hadislerde çeşitli nedenlerle inananların kardeşliği,38 birlik ve beraberliğin 

önemi,39   maddi  ve  manevi  alanlarda  yardımlaşma  ve  dayanışma  içerisinde  olmanın 

gereği40 vurgulanmaktadır. İhtilaf yüzünden gruplara ayrılıp bölünmenin ise Müslümanları 

zayıf ve güçsüz duruma düşüreceği üzerinde durulmaktadır.41
 

İslam dini, Müslümanların her yönden güçlenmelerini ve kardeşlik bilinciyle belli 

ilkeler etrafında örnek bir birliktelik oluşturmalarını öngörmektedir. Dindeki ibadetlerin 

Müslümanları  dini,  sosyal,  siyasal  ve  ekonomik  yönden  geliştirme  özelliği  de  vardır. 

Mabet yapmaya duyulan ihtiyacın, bu fonksiyonları en etkili bir şekilde gerçekleştirebilme 

amacından kaynaklandığını söylemek mümkündür.42
 

Camilerin kuruluşuna temel teşkil eden düşüncenin, İslam dininin gönderiliş amacı 

ve ulaşmak istenen hedeflerle ilgisinin bulunduğu söylenebilir. Allah (c.c.), insanı inanma 

ve  inandığı  yüce  varlığa  ibadet  etme  ihtiyacı  içerisinde  yaratmıştır.  “Ben  cinleri  ve 
 
 
 
 
 
 

35    Müslim, Mesâcid, 1-2; Yılmaz, a.g.e. s. 19. 
36    Bkz: Yılmaz, a.g.e. ss. 19-20. 
37    Bkz: Mehmet Taplamacıoğlu, Din Sosyolojisi, A.Ü.İ.F. Yay., Ankara, 1961, ss. 191-197; Yılmaz, a.g.e. 

s. 20. 
38    Bkz: Hucurat 49/ 10. 
39    Bkz: Al-i İmran 3/103, 105. 
40    Bkz: Maide 5/ 2; Müslim, İman 93; Ebu Davud, Edeb 131; Yılmaz, a.g.e. s. 20. 
41    Bkz: Enfal 8/ 46; Yılmaz, a.g.e. s. 20. 
42    Yılmaz, a.g.e. s. 21. 
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insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım”43  buyurarak, yeryüzüne halife olarak 

gönderilen44 insanın hayatının ibadetle anlam kazanacağını belirtmiştir.45
 

Tevhid akidesi, ilk peygamber Hz. Âdem’den (a.s) itibaren insanlığa sunulmaya 

başlamıştır. Hz. Adem, kendisine Allah (c.c) tarafından bildirilen inanç esasları 

çerçevesinde ibadet ihtiyacını karşılamak ve yeni yetişecek nesle dini yaşantıyı göstermek 

için yeryüzünde ilk mabet olarak Mescid-i Haram’ı inşa etmiştir. Bu konuda Kur’an-ı 

Kerim’de şöyle buyurulmaktadır: 

“İnsanlar için yeryüzünde inşa edilen ilk ev, şüphesiz Mekke’deki mübarek ve toplumlar 

için hidayet kaynağı olan Kâbe’dir.”46
 

Bu ayetten de anlaşıldığı gibi Kâbe, Hz. Âdem (a.s) ile birlikte başlayan mabet 

geleneğinin ilk örneği ve insanlar için yeryüzünde inşa edilen ilk camidir. Kâbe’nin 

yeryüzündeki ilk mabet olduğu, Ebuzer el-Gıfari’nin şu rivayetlerinden de anlaşılmaktadır: 

Ebuzer diyor ki: Peygamber’e (sav); ‘Ey Allah’ın Resûlü, yeryüzünde yapılan ilk mescit 

hangisidir?’ diye sordum. Resûlullah (sav); “Mescid-i Haram’dır” diye cevap verdi. Ben: 

‘Sonra hangisidir’ dedim. Resûlullah (sav); “Mescid-i Aksa’dır” buyurdu. ‘Bu ikisi 

arasında ne kadar zaman vardır?’ diye sordum. Resûlullah (sav); “Kırk sene” diye cevap 

verdi. Sonra da şöyle devam etti: “nerede namaz vakti gelirse orada namazını kıl, orası da 

bir mescittir.”47
 

Hz. Peygamber İslam’ı tebliğe başladığı zaman Mekke müşriklerinin büyük bir 

tepki gösterdiği bilinmektedir. Onlara doğrudan hedef olmamak için kendisi ve diğer 

Müslümanlar namazlarını, içerisinde bulundukları şartlara uygun olarak evlerinde, 

insanların   göremeyeceği   vadilerde,   mirbed   denilen   ağılların   ve  harmanların   temiz 

yerlerinde  gizlice  kılmaya  çalışıyorlardı.  Müşriklerin  yaptıkları  baskı  ve  hakaretlere 

rağmen zaman zaman Mescid-i Haram’da Hacerülesved ile Rüknülyemani arasında namaz 

kılındığı da oluyordu. Yine ilk Müslümanların toplanma yeri olan Darulerkam aynı 

zamanda mescit haline getirilmişti.48
 

Hz. Peygamberin mesajlarından namaz ibadetini belli mekânlarda yerine getirme 
 

mecburiyetinin  bulunmadığı  anlaşılmaktadır.  Namaz,  cami  ya  da  mescitte  cemaatle 
 

 
 

43    Zariat 51/ 56; Yılmaz, a.g.e. s. 21. 
44    Bkz: Bakara 2/ 30; Yılmaz, a.g.e. s. 21. 
45    Yılmaz, a.g.e. s. 21 
46    Al-i İmran 3/ 96; Yılmaz, a.g.e. s. 21. 
47    Buhari, Enbiya 40; Müslim, Mesacid 1-2; Yılmaz, a.g.e. s. 22. 
48    Bkz: Buhari, Salat 49; Yılmaz, a.g.e. s. 21. 
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kılınacağı gibi, herhangi bir yerde tek başına veya cemaatle de kılınabilir. Ancak ibadet 

yerlerinin  temizliği,  sükûneti,  namazları  topluca  kılmanın  birlik,  beraberlik,  kardeşlik, 

sevgi ve dayanışma duygularını güçlendirmesi nedeniyle sevap kabul edilmesi,49 bir arada 

kılınan  namazların  sosyalleşmeyi  sağladığı,  cuma  ve  bayram  namazlarını  cemaatle 

kılmanın zorunlu olduğu gibi nedenlerle özel ibadet mekânlarının yapılması gerekli hale 

gelmiştir.50
 

İslam’ın başlangıcında Müslümanlar için Kâbe dışında yeni bir ibadet yeri inşa 

etme  ihtiyacı  hissedilmedi.  Çünkü  Hz.  Peygamber  ve  İslam’ı  kabul  eden  herkes, 

içerisindeki putlar çıkartılıp atılmadan önce de Kâbe’ye saygı duymakta ve burada ibadet 

etmekteydi.51 Hz. Muhammed’in peygamberliğini ilan etmesinden bir süre sonra 

müşriklerin inananlara karşı düşmanca tutumları yüzünden Kâbe’de ibadet etme imkânı 

önce kısıtlanıp sonra da tamamen yok edildiği için52  yeni ibadet mekânları yapma 

zorunluluğu doğmuştur.53
 

Peygamber (sav) Efendimiz, doğup büyüdüğü yeri terk etmeye mecbur bırakılınca, 

bir an dönüp Beytullah’a hüzünle bakarak şöyle buyurmuşlardır: “Vallahi sen, benim 

dünyada en çok sevdiğim bir yersin. Aynı şekilde Allah’ın da dünyada en çok sevdiği bir 

yersin. Eğer senin halkın beni zorla çıkarmasalardı, vallahi çıkmazdım”.54
 

İslam’ın  büyük  müfessir  ve  muhaddisi  olan  İbn  Kesir  tefsirinde,  İslam’da  ilk 
 

mescidin Ammar b. Yasir tarafından yapıldığını söyler. Ammar b. Yasir, Mekkeli olmayıp, 

oraya yerleşen bir yabancı idi. Müşrikler, Ammar’a (r.a) sürekli işkence edip, onu İslamı 

terketmesi için zorluyorlardı. İşkencelere dayanamaz hale gelince, müşriklerin dediklerini 

yapacağını söyledi. İslam’ın kabul etmeyeceği, şirk ifade eden kötü ifadeleri 

söylettiriyorlardı. Bir gün ağlayarak Peygamber (sav) Efendimize gitti. Durumunu anlattı. 

İşte tam o sırada “Kalbi iman üzere (sabit ve bununla) mutmain (ve müsterih) olduğu halde 

(cebr-ü) ikrahe uğratılanlar müstesna”55   ayeti kerimesi nazil oldu. Bu ayet, zor karşısında 

kalan  bir  Müslüman,  kalbinde  iman  olduğu  müddetçe,  dine  aykırı  konuşmak  zorunda 

bırakıldığı  için,  bir  beis  olmadığını  vurguluyordu.  Müşrikler  Ammar’ın  Müslüman 

 
49    Buhari, Ezan 30; Müslim, Mesacid 40; Nesai, İmamet 50; Ebu Davud, Salat 46; Yılmaz, a.g.e. s. 22. 
50    Yılmaz, a.g.e. s. 22. 
51    Ahmet Güner, “Asr-ı Saadette Mescitler/Camiler ve Fonksiyonları”, IV, s. 158; Yılmaz, a.g.e. s. 23. 
52    Bkz: İbn Hacer el-Askalani, el-İsabe (Seçkin Sahabeler), trc. Seyfullah Erdoğmuş, Sağlam Yay., 

İstanbul, 2011, s. 424; Yılmaz, a.g.e. s. 23 
53    Yılmaz, a.g.e. s. 23. 
54    Ahmed Çelebi, İslam’da Eğitim-Öğretim Tarihi, çev. Ali Yardım, 3. b., Damla Yay., İstanbul, 1998, s. 

72. 
55    Nahl, 16/106. 
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olmadığını düşünüyorlardı. Eğer Kâbe’de ibadet etse tekrar yalancı konumuna düşecek, 

türlü türlü hakaretlere ve işkencelere maruz kalacaktı. Bu yüzden Ammar b. Yasir’in 

ibadetlerini yapması gayesiyle evinde bir mescit bina etmesi ve Kâbe’nin önünde ibadet 

yapmaması gayet tabii bir şeydi.56
 

İkinci mescit de yine Hicret’ten evvel, Hz. Ebu Bekir’in kendi evinde inşa ettirdiği 

mescittir. Bi’setin beşinci senesinde bazı Müslümanlar, müşriklerin işkencelerinde 

kurtulmak için Habeşistan’a hicret ettiklerinde, Hz. Ebu Bekir de bunlar arasındaydı. O 

dönem Arabistan’ında herhangi bir şahıs, memleketini terk edince, bu O’nun milliyetini 

reddettiği   anlamına   da   geliyordu.   Bundan   dolayı   Hz.   Ebu   Bekir   artık   Mekke’li 

sayılmıyordu ve O, Mekke’ye şahıs olarak değil, ancak birisinin himayesiyle geri 

dönebilirdi.   Kinâne   kabilesinden   İbn.   Duğunna   (Mekkelilerin   askeri   müttefiki   ve 

Mekke’de itibarı olan fakat Müslüman olmayan birisi) adında birisi Hz. Ebu Bekir’in 

başından geçenleri öğrenince üzülmüş ve Habeşistan yolundayken O’na: “Mekke’ye geri 

dön, ben seni himayeme alıyorum” deyip, Hz. Ebu Bekir’i Mekke’ye geri getirmişti. Hz. 

Ebu Bekir’in çok tatlı sesi vardı. O namazı yüksek sesle kıldığında veya evinin avlusunda 

yer alan mescitte Kur’an-ı Kerim’i yüksek sesle okuduğu zaman, Mekkeliler, müzik dinler 

gibi, Hz. Ebu Bekir’i dinlemeye gidiyorlardı. Çünkü sesi çok güzeldi. Bu husus gündüz 

için vârid olduğu gibi, gece için de geçerli idi. Onun Kur’an okuyuşunu dinlemeye gelenler 

arasında kadınlar, yaşlılar ve çocuklar ve hatta Müslüman olmayanlar da vardı. Müslüman 

olmayanlar O’nun güzel okuyuşunu müzik olarak algılıyorlardı. O bu yolla herkese İslam’ı 

tebliğ ediyordu. Müşrikler bu durumdan memnun kalmadılar ve İbn. Duğunna’ya durumu 

bildirdiler. İbn. Duğunna, Hz. Ebu Bekir’i yüksek sesle namaz kılmaması hususunda 

uyardığında, Hz. Ebu Bekir’den beklemediği bir cevap aldı. Hz. Ebu Bekir: “ Benim, senin 

himayene ihtiyacım yok, bana yalnız Allah yeter”.57
 

Bilindiği  gibi,  Hz.  Peygamber  (sav),  Mekke’den  çıkınca  önce  Kubâ’ya  varır. 
 

Mekke güneyde olduğu için Hz. Peygamber (sav) önce Kubâ’ya, daha sonra Medine’ye 

gidecektir. Hz. Peygamber Kubâ’da birkaç hafta geçirir. Burada bir cami inşaatına başlar. 

Bu hususta şu ayeti kerime nazil olur: “Ta ilk gününden beri temeli takva üzerine te’sis 
 
 
 
 
 

56    Muhammed Hamidullah, İslam Müesseselerine Giriş, çev. İhsan Süreyya Sırma, Beyan Yay., İstanbul, 

2007, s. 48. 
57    Bkz: Hamidullah, a.g.e. ss. 48-51; bkz: Tahir Olgun, Müslümanlıkta İbadet Tarihi, 1. b., Akçağ Yay., 

Ankara, 1998, ss. 54-55. 
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edilen mescit”58. Hz. Peygamberin bu mescitte hutbe irâd ettiği de zikredilmektedir. Bu 

mescit, yeryüzünde inşa edilen üçüncü ya da dördüncü cami idi.59
 

Bir ibadet merkezi olan mescid, aynı zamanda sosyal faaliyetlerin de merkezidir. 

Medine toplumunun ictimai problemleri (örneğin barınma meselesi) orada çözülüyordu. 

Daha sonra sağlık, adalet, içtimai yardımlaşma ve diğerleri birbirini takip eder. Daha 

sonraki  dönemlerde  hapishaneden  üniversiteye,  hastaneden  kervansaraylara  kadar 

kurulacak olan bütün İslami müesseselerin ilk nüvesi olan mescid, sosyal açıdan Medine 

toplumunda büyük fonksiyonlar icra etmiştir.60
 

 

1.2.2. Selçuklular ve Osmanlılar Dönemi 
 

İslam dünyasında eğitim ve öğretim faaliyetleri başlangıçtan beri üzerinde 

ehemmiyetle durulan konulardan biridir. Zira toplumu ıslah etmek ve ona gereken biçimi 

vermek için eğitim sisteminin geliştirilmesi gerekir.61 Dinin sürekliliği ve tebliğini 

sağlayacak kurumlara ihtiyaç duyulmaktaydı. Bunu ilk başta cami yaparken sonraları 

medreseler de bu işlevi yüklenmiştir.62
 

 

Cami kurumları küttap, Darü’l-Hikmet ve Daru’l-İlm akademileri, medrese ve 

bimaristan (hastahane) modern çağlara dek Müslüman şehrinde hâkim olan eğitim 

kurumlarıydılar. Bunların yanı sıra “ulema”nın şahsi gayretleri ve sûfî cemiyetleri de 

eğitimdeki  önemli  yerini  korudu.63   İslamiyet’te cami,  ibadet  yeri  olmanın  yanında bir 

eğitim binası olarak kullanılmıştır. Camilerde hoca bir sütun önünde ya da bir köşede 

öğrencilerini etrafına toplar, ders verirdi. Halka adı verilen bu okul türünü kaynaklar Hz. 

Muhammed’e   (sav)   kadar   götürür.64    İlk   zamanlar   camilerde   yapılan   eğitim,   ilim 

taliplerinin  ve  halkalarının  sayısının  artması,  zamanın  değişmesi  ile  ilimlerin  gelişip 

kollara ayrılması, bazı ilim dallarının özel mekânlara ihtiyaç hissettirmesi gibi nedenlerle 

medreselerin kurulmasına ihtiyaç duyuldu. Ders fiilinden türetilmiş ve ders verilen bina 

 
58    Tevbe, 9/108; Baltacı, a.g.e., s. 299; İbrahim Canan, Hz. Peygamber’in (sav) Sünnetinde Terbiye, 7. b., 

Işık Yay., İzmir, 2013, s. 495. 
59    Baltacı, a.g.e., s. 299; Bkz: Hamidullah, a.g.e. ss. 54-55; Hayati Ülkü, Başlangıçtan Günümüze İslam 

Tarihi, C. I, Akit Gazetesi Yay., s. 148; bkz: İrfan Yücel, Peygamberimizin Hayatı, 21. b., DİB Yay., 

Ankara, 2012, s. 64. 
60    Mustafa Ağırman, Hz. Muhammed (sav) Devrinde Mescid ve Fonksiyonları, Ravza Yay., İstanbul, 

2010, s. 145 
61    Ziya Kazıcı, İslami ve Sosyal Açıdan Vakıflar, Marifet Yay., İstanbul, 1985, s. 125; Altan Çetin, “İrfan 

Ordusunun  Temelleri”, Dini Araştırmalar, Eylül-Aralık 1999, C. 2, s. 180. 
62    Hişam Naşabi, “İslam Eğitim Kurumları”, İslam Şehri, trc. Elif Topçugil, İz Yay., İstanbul,1997, s.85; 

Çetin, a.g.m., s. 180. 
63    Naşibi, a.g.e., s. 95; Altan, a.g.m., s. 180. 
64    Abdullah Kuran, Anadolu Medreseleri, ODTÜ Yay., Ankara, 1979, s. 1; Altan, a.g.m., s. 180. 
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veya yüksekokul anlamına gelen medrese, cami okullarından sonra meydana çıkmıştır. 

Fakat  medresenin  mevcudiyeti  cami  okullarında  yapılan  eğitim  faaliyetine  son 

vermemiştir. Cami ve medrese çoğu zaman birlikte inşa edilmiş ve her ikisinde de öğretim 

faaliyetleri birbirine paralel olarak devam etmiştir. Ancak medrese öğretimi, cami 

öğretimine göre daha standart, daha sistemli yapılmaktaydı. Medreselerle cami arasındaki 

farkı ilk bakışta kavramak pek mümkün değildir. Bunun da sebebi, bir kısım mescitlere de 

müderris tayin olduğu gibi, bazı medreselere de müezzin tayin edilmiş olması veya hutbe 

okumak için minber konmuş olmasıdır. Fakat medreselerin değişmeyen bazı özellikleri 

vardır. Bunların başında “eyvan” yani “konferans salonu, dershane” gelir. Eyvan 

medresenin  en  önemli  unsurlarından  birisidir.  Medresenin  diğer  bir  özelliği  de  oraya 

intisap eden müderris ve talebelerin ikamet etmeleri için yapılan meskenlerdir. Müslüman 

medreselerinin ekserisi bu meskenlerle birlikte yanı başlarında mutfak, yemek salonu, vb. 

tesislere sahiptirler.65 Cami, medreselerin sözlü geleneğin hâkim olduğu göçebe Türk 

yapısından, yazılı geleneğe dayanan yerleşik, gelişmiş seviyeye ulaşılmasında büyük rolü 

olmuştur. Ayrıca yeni dinin sürekliliği ve tebliğini sağlayacak kurumlara ihtiyaç vardı. 

Medreseler bu anlamda tarihi olarak camiden sonra bu iş için ortaya çıkan kurumlardır.66
 

 

Anadolu Beylikleri döneminde zaviyeler ile Medreseler arasında sıkı münasebetler 

olmuştur. Dindar kimselerin camide, minarede veya eskiden damda veya civar yapılarda 

yatıp kalkması olağan bir şeydi. Aynı zamanda ders okunmakta veya murakabeye dalmakta 

kullanılan hücreye zaviye denilmişti.67 Bu ifade edilen yapı Zaviyeli veya Eyvanlı camiler 

olarak isimlendirilen teşkilatta görülmektedir. Bu tip, özellikle Osmanlılarda geliştirilen en 

yaygın ve  yeni cami şeklinde belirir. Buralarda sayıları değişen dervişlerin barınması, 

ibadet ve din dersleri için kullanıldıkları kabul edilen odalar (hücreler) vardı.68  Cacaoğlu 

vakfiyesinde vakıf olan medrese, zaviye ve mektebin bitişik olduğundan bahsedilmekte 

olması bu görüşü desteklemektedir.69 Bir eğitim kurumu olarak camii medrese sözlü 

geleneğin  yaşandığı  göçebe  Türk  toplumundan,  yazılı  geleneğin  hâkim  olduğu  şehir 

hayatına   geçişte   bir   vasıta   olmuştur.70     14.   asırda   Anadolu   Beyliklerindeki   ilim 
 
 

65    Çelebi, a.g.e, s. 82. 
66    Altan, a.g.m., s. 182. 
67    Altan, a.g.m., s. 196. 
68    Gönül Öney, Beylikler Devri Sanatı (1300-1453), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara, l989, s.13; Altan, 

a.g.m., s. 196. 
69    Ahmet Temir, Kırşehir Emiri Cacaoğlu Nureddin'in 1272 Tarihli Arapça-Moğolca Vakfiyesi, Türk 

Tarih Kurumu Yay., Ankara, 1989, s. 132; Altan, a.g.m., s. 196. 
70    Altan, a.g.m., s. 196. 



16  

 

cereyanlarını gözden geçirirken tefsir, hadis, ahlak, tasavvuf, kelam, fıkıh, heyet, riyaziye, 

tıp,  tarih,  siyaset,  şiir  ve  edebiyat  gibi  muhtelif  ilim  şubelerine  ait  eserlerin  bir  asır 

evvelkine nispetle daha güzel ve daha vâkıfâne Türkçeye çevirdikleri ve bir asır evvelkine 

nazaran riyaziye, tıp ve heyete dair eserlerin daha çok olduğu görülmektedir.71
 

 

İslâmîyet’te, mahiyeti icabı, din ile siyaset ayrılmaz bir bütün olduğundan Halife ve 

Vâliler bir taraftan câmîde namaz kıldırırken, diğer taraftan birçok siyâsî meseleyi de orada 

müzâkere ediyorlardı. Henüz husûsi meclis ve divanlar kurulmadan önce idarî işler de 

orada müzâkere olunuyordu. Devlet hazinesinin (beytü'l-mal) muhafaza edildiği yer de 

câmîlerdi. Câmîler ayrıca mahkeme yeri olarak da kullanılıyordu. Bütün bunların dışında, 

camiler birer talim ve terbiye yeri idiler. XI. yüzyıldan itibâren Anadolu'ya gelmeye 

başlayan Türk boyları, Malazgirt Zaferi'nden sonra kısa zamanda bu topraklara hâkim 

oldular. II. Kılıç Arslan zamanı Anadolu Selçukluları için yeni bir devrin başlangıcı oldu. 

Onun zamanında, Anadolu sahasında medenî inkişaf görülmeye ve yeni müesseseler ortaya 

çıkmaya başladı. Günümüze intikal eden Selçuklu eserlerinden birçoğunun XII. yüzyılın 

son yarısı ile XIII. yüzyıla ait olması, ilk yüzyılın müesseseleşmekten çok yerleşmek ve 

hâkim olmak mücâdeleleri ile geçtiğini göstermektedir.72 Bütün bu şartlar altında, 

Müslümanlara dinî hizmetler götüren, ülkenin İslâmlaşmasında hissesi bulunan câmîlerin 

bu genel gelişmenin dışında kalamayacağı açıktır. Günümüze intikal eden ilk Anadolu 

câmîlerinin XII. yüzyılın ikinci yarısından kalmış olması bu durumu ifâde etmektedir.73
 

 
 

İlk fetih yıllarında câmîlerin yapılmadığı mânâsına gelmez. Sultanların fethedilen 

şehir ve kasabalar için minberler göndermeleri, imam ve müezzinler tâyin etmeleri 

câmîlerin varlığının açık işaretleridir. Muhtemelen bu câmîler, kiliselerden çevriliyor veya 

günümüze kadar intikal etmeyen zayıf malzeme ile yapılıyordu. Kitâbesi tespit 

edilemeyen küçük câmîlerden bir kısmı da bu devirden kalmış olabilir.74 Aslında 

câmîlerin, Anadolu’nun İslâmlaşmasına iki yönden tesiri olmuştur. Bu tesirlerden ilki ve 
 
 
 

71    İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Anadolu Beylikleri ve Akkoyunlu, Karakoyunlu Devletleri, Ankara,1988, s. 

226. 
72    Muhammet Kemaloğlu, “XI. –XIII. Yüzyıl Türk ve Selçuklu Devletinde Dini Eserlerinden Kümbet- 

Türbe-Ziyaretgah-Namazgah ve Camiler”, (Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi) Akademik 

Bakış Dergisi, S. 39, Kasım – Aralık 2013, s. 3. 
73    Serpil Koyuncu, Anadolu Selçuklu Dönemi Türk Kültür Hayatı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

2002, s. 17; Kemaloğlu, a.g.m., s. 3. 
74    Claude Cahen, Osmanlılardan Önce Anadolu’da Türkler, Tarih Vakfı Yay., çev., Yıldız Moran, 

İstanbul, l979, s. 246; Kemaloğlu, a.g.m., s. 4. 
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şüphesiz asıl önemli olanı, Müslüman halka yönelen hizmetleri, ikincisi de gayr-i 

müslimlerin ihtidasına sebep olması ile ilgilidir. Daha önce de ifade edildiği gibi, Anadolu 

topraklarının İslamlaşması, Müslüman Oğuzların bu ülkeye yerleşerek bir Müslüman 

çoğunluk meydana getirmeleri ile sıkı sıkıya alâkalıdır. Camilerin yeni fethedilen şehir ve 

kasabalarda Müslüman halk için iskân mahalleri oluşturan ilk Selçuklu müesseseleri 

olmaları bu bağlamda önem taşımaktadır. Hemen her Anadolu şehrinde bu tür mescitlere 

ve çevrelerinde kurulan  mahallelere rastlamak  mümkündür.  Bu  durum  camilerin,  yeni 

iskân mahallerinin teşekkülüne ve gelişmesine, daha çok Müslüman’ın şehirlere yerleşerek 

şehrin görüntüsünü değiştirmesine ve İslâmlaşmanın süratlenmesine önemli ölçüde tesir 

ettiğini göstermektedir.75
 

 

Câmîlerin Müslüman halka yönelen ve çok daha mühim olan başka bu hizmeti de 

buralarda yürütülen tebliğ ve irşad faaliyetleridir. Böylece câmîlerde, en azından dinî 

heyecanı yaşatmak ve topluma cihâd ruhunu vermek gibi önemli hizmetler yerine 

getirilmiştir. İslâmlaştırma çalışmalarında bunun ne kadar önemli olduğu gayet açıktır, 

görevlilerin hutbe, vaaz ve başka yollarla halka camilerde dinî bilgiler kazandırmaya 

çalışmaları da çok önemlidir. Çünkü bu tür eğitim faaliyetleri ile henüz Şamanî kültürünün 

izlerini muhafaza eden, dinî bilgileri oldukça zayıf, geniş Türkmen gurupları hem dinî 

bilgilerle teçhiz edilmiş hem de daha, sağlam bir imana sahip Müslümanlar olarak 

yetiştirilmiş, böylece, kendilerine göre daha köklü kültüre sahip bulunan Hıristiyan ahali 

karşısında  kolaylıkla  eriyebilecek  kitleler  olmaktan  kurtarılmışlardır.  Dolayısıyla  bu 

durum, islâm kültürünün Anadolu’da güçlenmesine, siyâsî hâkimiyet yanında kültür 

hâkimiyetinin de teşekkülüne imkân vermiştir. Bu bakımdan camilerin, İslâmîyet’in 

güçlenmesini temin eden bu hizmetleri üzerinde önemle durulmalıdır. Cami, Selçuklu 

Dönemi Anadolu kentinde fiziki yapıyı belirleyen, önemli yönlendirici etkendir. Kentlerin 

kuruluş ve gelişimleri, mahallelerin oluşumları, hep cami/mescit ilişkisi sonucunda 

olmuştur.76 Fetih yıllarının sonunda Anadolu’nun belli başlı büyük şehirlerinde birer büyük 

câmî inşâ edilmiştir. Selçuklu Sultanı Melik Şah, fetih sonunda Anadolu’daki câmîlere 

konulmak  üzere  her  şehre  bir  minber  göndermiştir.  Melik  Şah'ın  bu  hareketi  aslında, 

şehirlerin Türk iskânına açıldığının bir göstergesidir. Anadolu’da ilk inşâ edilen câmîler 
 

 
75    Osman Çetin, Selçuklu Müesseseleri ve Anadolu'da İslamiyet’in Yayılışı, Marifet Yay., İstanbul, 1981, 

s. 129; Kemaloğlu, a.g.m., s. 4. 
76    Doğan Kuban, “Anadolu-Türk Şehri Tarihî Gelişmesi, Sosyal ve Fizikî Özellikleri Üzerinde Bazı 

Gelişmeler” , Vakıflar Dergisi, S.,VII, s. 60; Koyuncu, a.g.tz, s. 17; Kemaloğlu, a.g.m., s. 4. 
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surların içerisinde, hatta Konya Alâeddîn Câmii’nde olduğu gibi iç kalede yapılmıştır. İlk 

câmîler eski geleneklerin devamı olarak sarayla bir arada inşâ edilmiştir. Böylelikle kenti 

idari ve dinî açıdan etkileyen iki unsurun birlikteliği şehrin yapılaşmasını sağlamıştır. 

Selçuklu kentinde câmî, imâr veya iskânı arzu edilen kentin ya da mahallenin çekirdeğini 

oluşturmuştur.77 Câmînin etrafında diğer işlevleri üstlenen yapılar da bazen 

yerleşebiliyordu.78   Mahallelerin oluşumunda câmîler yönlendirmeyi sağlayan unsur olarak 

Osmanlı döneminde de karşımıza çıkmaktadır.79   Anadolu’da ilk inşâ edilen câmîlerin bir 

kısmı, eski kilise veya yapı kalıntıları üzerine kurulmuş, bazı câmîler de şehir 

yapılaşmalarının merkezini teşkil etmiştir. Daha sonraları inşâ edilen câmî ve mescitlerin 

genellikle yeni alanlarda kuruldukları bilinmektedir.80  Tarihi kaynaklarda şehirlerde ilk 

inşâ edilen bu câmîlerin, Ulu Câmî olarak adlandırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi 

bulunmamaktadır81   Kayseri  Ulu  Camii'nin,  XIII.  yüzyılda  Sultan  Câmii  olarak 

adlandırıldığı bilinmektedir82 Yine Konya ve Sivas'ta câmîlerin Ulu Câmî olarak ayrımının 

yapılmadığı   görülmektedir.   Selçuklu   kentinde   Sultanların   namaz   kıldığı   ve   diğer 

câmîlerden daha büyük Selâtin Câmîleri bulunmaktadır. Aslında XV. yüzyıldan sonra 

şehirlerdeki Sultan Câmîleri, Ulu Câmî olarak anılmaya başlamıştır.83
 

 

Selçuklular bir şehri fethettiklerinde genellikle en büyük binayı camiye çevirmişler 

veya uygun bir bina yoksa yeni bir cami yaptırarak oraya imam tayin etmişlerdir. Bazen 

ilave görevler de yüklenen imamlar başlangıçta devlete bağlı olarak çalışmışlar ve 

maaşlarını zamanın para birimi olan gümüş veya dirhem hesabıyla ya da ayni mal olarak 

ölçek hesabıyla buğday üzerinden almışlardır. Maaşları günlük, aylık veya yıllık olarak 

hazineden veya caminin vakfiyesinden ödenmiştir. Selçuklular ayrıca vilayet imamlarını 

vergiden muaf tutmuşlardır.84
 

 

 
 
 
 
 

77    Kuban, a.g.m., s. 193; Kemaloğlu, a.g.m., s. 5. 
78    Osman Eravşar, (2002), “Ortaçağ Anadolu Kentleri”, Türkler, C. 6, Ankara, ss. 343-373; Kemaloğlu, 

a.g.m., s. 5. 
79    Eravşar, a.g.m., ss. 343-373; Kemaloğlu, a.g.m., s. 5. 
80    Çelebi, a.g.e., ss. 97-98; Kemaloğlu, a.g.m., s. 5. 
81    Ugur Tanyeli, Anadolu-Türk Kentinde Fiziksel Yapının Evrim Süreci (XI. -XV. Yüzyıllar), İTÜ 

Mimarlık Fakültesi Yayınları, İstanbul, s. 177. 
82    Faruk Sümer, Yabanlu Pazarı (Selçuklular Devrinde Milletlerarası Büyük Bir Fuar), Türk Dünyası 

Araştırma Vakfı Yay., İstanbul, 1985, s. 85; Kemaloğlu, a.g.m., s. 5. 
83    Kemaloğlu, a.g.m., s. 5. 
84    Ahmet Onay, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Camilerin Finansmanı”, Değerler Eğitimi Dergisi, C. 7, No. 

18, s. 48, Aralık 2009; www.dem.org.tr. (05/03/2014). 

http://www.dem.org.tr/
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Yapı olarak, dini mimari grubunun başında gelen cami, özellikle Osmanlılar’da 

mahallenin idare merkezi ve imamların karargâhı idi. Kendisine verilen Arapça isimlerden 

de anlaşılacağı gibi cami, halkı toplayan veya halkın toplantı yeri manalarına gelmektedir. 

Bu yüzden sosyal müesseselerimizin başında gelen camiler, hem ibadet yeri, hem de 

cemaatin toplu bulunması sebebiyle memleket, muhit ve mahalleye ait işlerin görüşülüp 

karara bağlandığı yerlerdi. Bu yüzden, sosyal bir yapı olarak büyük bir önemi haizdi. 

Bunun içindir ki Osmanlılar’da cami, bir mahallenin odak noktasını teşkil ediyordu. 

Caminin etrafında bazen geometrik düzen içinde, bazen de yerin özelliğine göre çok defa 

belli bir estetik dikkate alınarak evler serpiştirilirdi.  Bu evlerden başka en önemli bina 

medreselerdi. Medreseler, özel mimari tarzı olan, açık bir avlu etrafında ve kare şeklinde 

dizilen küçük kubbeli odalardan oluşan zarif ve ağırbaşlı eserlerdi. Bunlardan birkaçı bir 

cami etrafında sıralanınca bunlara kütüphane gibi yardımcı tesisler de ekleniyordu. Bundan 

başka, özellikle büyük camilerin yanına sebil, imaret, daru’ş-şifa, hamam vb. gibi sivil ve 

sosyal hizmetlerin görüldüğü binalar da yapılırdı. Bu haliyle bunlar, bir külliye meydana 

getirir ve adeta yeni bir mahallenin kurulmasına yardım ederlerdi. Günümüz Türkiye’sinde 

de  aynen  böyle   yapılmaktadır.  Mahalleler  incelendiğinde  Osmanlılarda  mahallenin 

kuruluşu ve etrafındaki yapılan müesseselerin bugün de her mahallede varlığına şahit 

olmaktayız. Her mahallede bir cami, özellikle bu büyük kentlerde böyledir, sağlık ocağı 

yeni adıyla sağlık merkezi, okul (ilkokul-ortaokul ve bazen de lise) bazı mahallelerde 

kütüphaneler vardır. Çünkü bir cami yapmak isteyen hayır sahibi, toprağa ağaç diker gibi, 

binasını tek başına yalnız ve garip bırakmazdı. Öyle ki yaptığı ibadethaneye sosyal 

ihtiyaçları karşılayacak canlı bir organ karakteri vererek onu medresesi, imareti, mektebi, 

hamamı ve diğer müştemilatı ile bütünlerdi.85
 

 

Osmanlı döneminde camiler banilerinin kurduğu vakıfların mütevellileri tarafından 

yönetiliyordu. Bu vakıfların hukukî statüsü vakfiyelerle belirlenmekteydi. Camiye ait 

vakıfların yönetiminden sorumlu olan mütevellilerin her yıl muhasebe sonuçlarını mahallî 

kadı aracılığıyla merkeze gönderip tasdik ettirmeleri gerekiyordu. Camide bir görev 

boşaldığında mütevellinin doğrudan tayin yapma yetkisi olmadığından kadıya münasip 

birini teklif eder, kadı da bir i'lâmla durumu İstanbul'da Dîvân-ı Hümâyuna arzeder, teklif 

edilen şahsın durumu incelendikten sonra uygun görülürse kendisine görev verilirdi. Vakıf 
 

 
 

85    Kazıcı, a.g.e., ss. 331-332; İrfan Başkurt, Din Eğitimi Açısından Kur’an Öğretimi ve Yaz Kur’an 

Kursları, Dem Yay., 2. b., İstanbul, 2007, s. 73. 



20  

 

sahibinin vakfiyede tesbit ettiği imam, müezzin, hatip, kayyim, cüzhan, devirhan, sûrehan, 

dersiam  gibi  cami  görevlilerinin  ücretleri  mütevellilerce  ödenirdi.  Artan  gelirler  de 

(zevâid-i evkaf) caminin bakım, onarım vb. ihtiyaçları için kullanılırdı. II. Mahmud 

döneminde Evkâf-ı Hümâyun Nezâreti kurularak (1826) imparatorluk içindeki bütün 

vakıfların gelirleri bu nezâretin denetimine verilince büyük bir yeküne ulaşan fazla gelirin 

vakıf  gayeleri  dışında  devlet  hazinesine  aktarılması,  diğer  vakıflarla  birlikte  cami 

vakıflarını da zayıflatmış, birçok cami vakfı personel ve tamir giderlerini karşılayamaz 

hale gelmiştir.86
 

 

Böylece cami sayesinde mahallede bir lise, bir yüksekokul ve hatta bir üniversite 

kampüsüne benzer bir ortam meydana gelirdi. Ayrıca öğrenciler (sohta), asistanlar (muid, 

danişmend), öğretim üyeleri olan profesörler (müderris) mahalleye renk ve karakter veren 

başlıca simalar oluyorlardı. Görüldüğü gibi camiler, sadece eğitim ve öğretim faaliyetleri 

ile değil, binası ile de çevresine bir şeyler verebilen nadir müesseselerden biridir.87
 

 

Keza cami, çevresinin bir kültür merkezi haline gelmesine de sebep olmuştur. 

Nitekim kitapçı dükkânları genellikle camilerin etrafında açılmışlardır. Ayrıca, “okuma 

evi” manasına gelen kıraathanelerin açılış sebebini camilere bağlayanlar da vardır. Nitekim 

Osman Nuri bu konuda şöyle der: “İstanbul’da kahveler ve kıraathaneler bu cami teşkilatı 

ve  ibadet  yüzünden  açılmışlardır.  Namaz  vakitlerinden  evvel  camiye  gelen  ve  fakat 

kapısını kapalı bulanlar, yahut iki namaz arasındaki vakti geçirmek isteyenlerin bir müddet 

oturması ve beklemesi  için, ilk önce her caminin  yanında birer  yer tahsis edilmiş ve 

hicretin X. (miladi: XVI.) asrında Yemen’den kahve gelince buralarda kahve içilmesi adet 

haline gelmiştir. Ondan dolayıdır ki adına kahvehane denmiştir. Kahvelerde namaz vaktine 

kadar halkı oyalamak için bilhassa akşamla yatsı arasında Hamzaname, Battal Gazi vb. 

gibi halk kitapları okunurdu. Daha sonraları gazete çıkınca ondan da istifade cihetine 

gidilmiş ve kahvelerin biraz büyüklerine kıraathane denilmesi bundan ileri gelmiştir”.88
 

 

Peygamber Efendimiz döneminde olduğu gibi camiler, sadece ibadet yönü ile değil, 

pek çok bakımdan halka hizmet ediyorlardı. Burada vazife görenlerin de günümüzle 

mukayese edilemeyecek kadar toplumda itibar sahipleri oldukları düşünülürse, caminin bu 

görev ve fonksiyonu daha iyi anlaşılır. Gerçekten, günümüzde vazifesi, hemen hemen 
 

86    Ahmet Özkal, Nebi Bozkurt (1993), “Cami”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. VII, İstanbul, s. 53. 
87    Kazıcı, a.g.e., ss. 331-332. 
88    Kazıcı, a.g.e., ss. 332-333. 
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mihrap ile minber arasına sıkışıp kalan imamların salahiyetleri, başlangıçta bu kadar kısıtlı 

değildi. Osmanlılar’da imamlık, sorumluluk alanı geniş ve önemli bir vazife idi. Osmanlı 

Devleti’nde hükümdar beratı ile vazifeye getirilen imamlar, özellikle sosyal faaliyetleri 

bakımından da önemli bir rol oynuyorlardı. Memleketimizde hicri 1245 (miladi 1829) 

senesinde muhtarlık teşkilatı kurulana kadar mahalle yöneticisi olan imamlar, kadıların bir 

nevi temsilciliğini de yapıyorlardı. Kadıların yerine getirmeleri gereken pek çok işte, 

imamlardan yardım gördükleri anlaşılmaktadır. Bu bağlamda onlar, mahallerinin 

düzeninden, halk arasındaki ahenk ve barıştan sorumlu idiler. Tabir caizse mahalleyi onlar 

yönetiyorlardı denebilir. Arşivlerimizde bulunan pek çok vesika, imamların bu konudaki 

vazife ve selahiyetlerine temas etmektedir. Nitekim bunlardan biri Muharrem 1130 (Aralık 

1717) tarihini taşıyan bir hükümdür. Buna göre, İstanbul ve mülhakatı mahallerindeki 

imamlar,  mahallelerine  ahlak  bozucu  kimselerin  gelmelerine  mani  olacaklar,  namaza 

devam edilmesini sağlayacaklar, içki ve benzeri kötü alışkanlıkları olanların mahallelerden 

atılmalarına çalışacaklardır. Buna göre onlar mahallelerinden sorumlu tutuluyorlardı.89
 

 

İslam’ın ilk dönemlerinden beri idare, eğitim ve öğretim için kullanılan camilerin 

asıl  fonksiyonu  mabet  oluşudur.  Camilerin  ibadet  yeri  olmasının  yanında,  eğitim  ve 

öğretim yeri olarak kullanılması geleneği Osmanlılarda başlangıçtan beri benimsenen ve 

devam ettirilen bir uygulama olmuştur. Osmanlı medreselerinde mevcut odalarda kalan 

öğrenciler, medrese dershanesinde belirli dersler görmekte, bunun dışındaki genel dersleri 

camilerde takip etmekteydiler. Halka açık olarak verilen bu dersleri XVII. yüzyıldan sonra 

dersiâm denilen hocalar vermekteydi. Bunun yanında hat meşki, Kur’an talimi ve hıfzı gibi 

uygulamalı dersler de verilmekteydi. Osmanlı camilerinde eğitim ve kültür faaliyetlerini 

tamamlayan önemli bir unsur da kütüphane oluşturulmasıydı. Bu kütüphaneler dersleri 

takip eden öğrenciler ve namaz vakitleri arasında boş vakti olan cemaat için oldukça 

faydalı olmuştur. XVI.-XVII. yüzyıllarda medreselere tayin edilecek müderrislerin 

imtihanları halka açık olarak Ayasofya, Zeyrek ve Vefa camilerinde yapılıyordu. Osmanlı 

şehir,  kasaba  ve  köylerinde  sıbyan  mektebi  olmayan  yerlerde  çocukların  eğitimi  için 

camiin kullanılması oldukça yaygındı.90  Osmanlılar döneminde de başta Bursa, Edirne ve 

İstanbul  olmak  üzere  gelişen  mimari  üsluplarıyla  birçok  cami  ve  mescid  yapılmıştır. 

Ayvansarâyînin 1195'-te (1781) yazdığı, Ali Sâti Efendi'nin ilaveleriyle 1281'de (1865) 
 

 
89    Kazıcı, a.g.e., ss. 294-295. 
90    Ünal Taşkın, “Klasik Osmanlı Eğitim Kurumları”, s. 359, 

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi3/sayi3_pdf/taskin_unal.pdf, (05/03/2014). 

http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi3/sayi3_pdf/taskin_unal.pdf
http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt1/sayi3/sayi3_pdf/taskin_unal.pdf


22 

 

 

yayımlanan Hadîkatü'l-Cevâmi'e göre XIX. yüzyılın ortalarında İstanbul'da 900'e yakın 

cami ve mescid bulunuyordu.91
 

 

1.2.3. Cumhuriyet Dönemi 
 

Camilerin yönetimi 1920'de, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti kararıyla 

kurulan Şer'iyye ve Evkaf Vekâleti'ne devredilmiştir. Daha sonra 3 Mart 1924 tarih ve 429 

sayılı kanunla bu vekâlet ilga edilerek yerine başvekâlete bağlı Diyanet İşleri Reisliği 

makamı tesis edilmiştir. Bu kanunla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün cami, 

mescid, tekke ve zaviyelerin yönetimiyle imam, hatip, vaiz, şeyh, müezzin, kayyım ve di- 

ğer görevlilerin tayin ve azillerine Diyanet İşleri Reisliği görevli kılınmıştır (md. 5). Cami 

vakıfları dâhil bütün vakıfların yönetimi önce başbakanlığa, daha sonra da yeni kurulan 

Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. 30 Kasım 1925'te türbe, tekke ve zaviyelerin 

kapatılması Diyanet İşleri Reisliği'nin yetki alanını daraltmıştır. Bu dönemde cami gö- 

revlilerinin ücretleri çok düşük düzeyde tutulmuş, "cihât-ı fer'iyyen denilen cüzhanlık, 

devirhanlık, sûrehanlık gibi ikinci derecedeki görevlerin boşalması halinde buralara yeni 

tayin yapılmamış, imam, hatip, müezzin ve kayyim kadroları büyük çapta daraltılmıştır.92
 

 

15 Aralık 1927 tarihli Şûrâ-yı Devlet kararıyla cami görevlilerinin aylıkları devlet 

bütçesinden karşılanmakla birlikte bunların memur veya müstahdem sayılmamaları 

kararlaştırılmıştır. 8 Haziran 1931 tarih ve 1827 sayılı kanunla camilerin yönetimiyle cami 

görevlilerini tayin ve azletme yetkisi Diyanet İşleri'nden alınarak Vakıflar Umum 

Müdürlüğü'ne   verilmiştir.   Bu   kanunla   çelişen   429   sayılı   kanunun   5.   maddesinin 

yürürlükten  kalkmış  olduğu,  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi'nin  4  Ocak  1932  tarihli 

kararıyla kesinlik kazanmıştır. 25 Aralık 1932'de yürürlüğe giren "Cami ve Mescidlerin 

Tasnifi Hakkındaki Nizamname" hükümleri gereğince il ve ilçelerde vakıflar müdür ve 

memurlarının, bunların bulunmadığı yerlerde vali ve kaymakamların uygun gördüğü bir 

kişinin başkanlığı altında yapılan sübjektif değerlendirmeler sonucunda, 15 Kasım 1935 

tarih ve 2845 sayılı kanunla ihtiyaç dışı görülen birçok cami başka maksatlarla kullanılmak 

üzere kapatılmış, kapanan camilerin çoğu ordu tarafından depo olarak kullanılmış, bazıları 

Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve özel kişilere satılmıştır. Açık kalan camilere de çok sınırlı 
 

 
 
 
 

91    Özkal-Bozkurt, a.g.m., s. 53; bkz: Mehmet Özgedik, Türk Eğitim Tarihi, 1. b., Ana Basım Yay., 

İstanbul, 2014, s. 203. 
92    Özkal-Bozkurt, a.g.m., ss. 53-54. 
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görevli tayini yapılmıştır.93
 

 
25   Aralık   1932   tarihli   Nizâmnâme   ile   camilerdeki   cüzhanlık,   devirhanlık, 

sûrehanlık gibi hizmetler imam, hatip ve müezzinlik görevleriyle birleştirilmiş ve bu 

görevlerin yürütülmesi işinin Vakıflar Umum Müdürlüğü'nün yetki alanı içinde olduğu 

belirtilmiştir. 11 Kasım 1937 tarihli "Cami Hademesi Nizamnâmesinde cami görevlilerinin 

her türlü denetiminin Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne ait olduğu vurgulanarak Diyanet İşleri 

Reisliği'nin görevi sadece vaizlerle hatiplerin vaaz ve hutbelerini kontrol etmekle 

sınırlandırılmış, devlet memurlarının cami ve mescidlerde görev yapmaları yasaklanmıştır. 

Bu dönemde ilgisizlik ve bakımsızlıktan birçok cami harap olmuştur.94
 

 

Camilerin yönetimi, 29 Nisan 1950'de yürürlüğe giren 5634 sayılı kanunla. Diyanet 

İşleri Reisliği yeniden teşkilâtlandırılarak daha önce Vakıflar Umum Müdürlüğü'ne intikal 

etmiş olan cami görevlileri kadrolarıyla birlikte yeniden bu kuruma bağlanmıştır. Cami 

görevlilerinin kanunî statüleri ve özlük hakları, 22 Haziran 1965 tarihli ve 633 sayılı 

"Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunla belirlenmiştir. 

Türkiye'de bugün cami yapma, mevcutları tamir ve yaşatma şahıslar, dernekler ve özel 

vakıflar eliyle yapılmaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyetindeki camilerin bakım 

ve onarımından sorumludur. Ayrıca derneklere ve özel vakıflara da projelerini Vakıflar 

Genel Müdürlüğü'ne onaylatmak şartıyla ve bu kurumun denetimi altında, yıkılmış 

camilerin yerine aslına uygun olarak inşa ve onarım izni verilmektedir.95
 

 

Diyanet İşleri Başkanlığının yurt içinde ve yurt dışında yürüttüğü hizmetlere 

yardımcı olmak amacıyla 1975 yılında kurulan Türkiye Diyanet Vakfı, 735 şubesiyle diğer 

hizmetlerinin yanı sıra cami yapım, bakım ve onarımı konusunda önemli hizmetlerde 

bulunmaktadır. Cumhuriyet devrinde yapılan en büyük cami olan Ankara Kocatepe 

Camii'nin inşası da büyük ölçüde bu vakfın desteğiyle gerçekleştirilmiştir.96
 

 

Bolu (1973), İstanbul-Haseki (1976), Elazığ-Harput (1982), Antalya (1982), An- 

kara (1983), Kastamonu (1984) ve Manisa'da (1986) eğitim merkezleri açılmıştır. Diyanet 

İşleri  Başkanlığı  bütçesinde  camiler  için  ayrılmış  bir  tahsisat  olmadığından  camilerin 

yapımı, bakım, onarım ve her türlü malzeme temini gibi masrafları şahıslar veya dernek, 
 

 
93    Özkal, Bozkurt, a.g.m., s. 54; bkz: Mustafa Öcal, Bursa İmam Hatip Mektebinden İmam Hatip 

Liselerine, 1. b., Bursa Kültür A. Ş. Yay., Bursa, 2013, s. 23. 
94    Özkal-Bozkurt, a.g.m., s. 54. 
95    Özkal-Bozkurt, a.g.m., s. 54. 
96    Özkal-Bozkurt, a.g.m., s. 54. 
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vakıf  gibi  kuruluşlar  tarafından  karşılanmaktadır.  Bundan  dolayı  bazı  camilerin  mül- 

kiyetleri çeşitli şahıs veya kuruluşlar üzerinde görünmektedir.97
 

 

Cumhuriyet ile birlikte cami hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığı riyasetinde, il ve ilçe 

müftülüklerinin gözetiminde imam, müezzin ve kayyım gibi görevliler tarafından 

yürütülmektedir. Bu hizmeti yerine getirecek olan cami görevlilerinin sahalarında 

kendilerini sürekli yenilemeleri, toplumun ihtiyacına cevap verecek, onlara maddi ve 

manevi yönden ufuklar açabilecek seviyeye gelmeleri gerekir. Toplumda son yıllarda 

yaygın şekilde gözlenen dini konulardaki bilgi eksikliği de bunu zorunlu kılmaktadır. Bu 

eksikliğin sadece üst seviyede dini konularda bilgi üretmekle çözüme kavuşturulması 

mümkün değildir. Bilakis günde beş defa halk ile karşı karşıya gelen, onların durumlarına 

vakıf olan cami görevlilerinin yoğun bir şekilde devreye girmesi ile bu problemin aşılması 

mümkün olabilir.98
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97    Özkal-Bozkurt, a.g.m., s. 54. 
98    Yaşar Kurt, “Kur’an Öğretimi ve Cami’nin Kur’an Öğretimindeki Yeri”, Ekev Akademi Dergisi, Yıl 7, 

S.,16, ss.117-118, http://www.kaynakca.info/eser/2622575/kur-an-ogretimi-ve-caminin-kur-an- 

ogretimindeki-yeri, (05/03/2014). 

http://www.kaynakca.info/eser/2622575/kur-an-ogretimi-ve-caminin-kur-an-
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1. Cami Eğitimi 
 
1.1. Cami Eğitimi Nedir? 

 

Cami eğitimi, yaygın din eğitimi içerisinde değerlendirilen bir etkinliktir. Yaygın 

din eğitimi; örgün eğitim kurumlarında verilen din eğitimi ve öğretiminin dışında, halkı din 

konusunda aydınlatmak üzere değişik mekânlarda değişik kişilerce yapılan etkinliklerin 

tümüdür. Daha geniş bir ifadeyle, toplumun her kesimine dini bilgi veren, bireylere hayatı 

yorumlama becerisi kazandıran, ortak dini ve milli değerleri aşılayan, dinin kardeşlik, 

özveri, hoşgörü gibi meziyetlerini tanıtan, dini pratiklerin usulüne uygun bir şekilde yerine 

getirilmesine yardımcı olan bir eğitim şeklidir.99  Yetişkinlerin ve okul dışındakilerin dini 

bilgileri kazanıp, hayatın dini boyutunu yorumlayabilmeleri, ancak planlı, programlı ve 

örgütlü bir faaliyet olan yaygın din eğitimiyle mümkündür.100 Yaygın din eğitiminin en 

kapsamlı bir şekilde uygulandığı yer camidir. Cami, her yaşta ve her düzeydeki 

vatandaşların hiçbir şarta bağlı kalmaksızın hayat boyu bilgilendikleri bir eğitim-öğretim 

kurumudur. İslam toplumlarında eğitim-öğretim, kurumsal düzeyde ilk önce camide 

başlamıştır.101
 

 

1.2. Cami Eğitiminin Amacı ve Önemi 
 

İslam ümmeti, Hz. Peygamberin hayatından, sosyal hayatta en etkin ve verimli 

iletişimin sağlandığı sosyal kurum mirası olarak camiyi devralmıştır. O, camiyi sosyal 

hayatın tam bir iletişim aracı saymış ve bu mekânı ümmetin okulu, meclisi, danışma yeri 

olarak kullanmıştır. Müslümanlar caminin bu işlevini benimsemekle kalmamış sonraki 

asırlarda  görsel  ve  işlevsel  yeni  unsurlar  ekleyerek  gittikleri  her  coğrafyada  inşa 

etmişlerdir.  İnşa  edilen  her  coğrafyada  ister  kerpiç,  ister  ahşap,  ister  tuğla,  ister  taş 

malzemesi   olsun   camiler   hep bu   maksatla yapılmış   ve   onun kürsülerinden   ve 
 

 
99    Ahmet Koç, “Diyanet İşleri Başkanlığı ve Yaygın Din Eğitimi”, Din Eğitimi Araştırmaları Dergisi, S. 

8, İstanbul, 2001, s. 149; Yılmaz, a.g.e., s. 47. 
100   Bkz: Cemal Tosun, Din ve Kimlik, Diyanet Yay., Ankara, 1993, s. 56; Yılmaz, a.g.e., s. 47. 
101 Yılmaz, a.g.e., ss. 47-48. 
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minberlerinden her kültür kesiminden Müslüman’a hitap eden vaizler, âlimler, mürşitler 
 

İslamiyet’i anlatmışlardır.102
 

 
İnsanı anlamak için bütün uzuvlarının yapısını, çalışma şeklini, diğer uzuvlar 

arasındaki yerini ve onlarla münasebetlerini tespit etmek ve yine bir köşkü, bir sarayı 

anlayabilmek için onun her bir odasını, salonunu ve bunların birbirleriyle münasebet ve 

bağlantı şekillerini ayrı ayrı incelemek gerekiyorsa, aynı gerekçeklerle İslamiyet’i de 

anlayabilmek için bütün müesseselerinin ayrı ayrı tahlilini yapıp, incelemek ve diğerleriyle 

olan münasebetlerini tespit etmek gerekmektedir. Allah Teala’nın her yerde hazır ve nazır, 

yine kulların her çeşit ve her tarzdaki ibadetlerinden müstağni olduğunu hatırlayacak 

olursak, bu toplu ibadetlerdeki toplanmalardan hâsıl olacak faydaların, ancak topluluk 

meydana getiren bizlere ait olacağı kaçınılmaz sonuç olarak kendiliğinden ortaya çıkar. 

Bugün  dünyamızda  cemiyetleri  tehdit  eden  en  büyük  tehlike,  sınıflaşmalar  ve  bunun 

sonucu olarak sınıfların birbirleriyle sürüp giden çatışmalarıdır. Bu sınıflaşmaların en 

tehlikelisi ve üzerinde en fazla durulması gerekeni, iktisadi bakımdan olanıdır ki toplumda 

zengin-fakir ve ağır sanayinin gelişmesi neticesinde işçi-işveren şeklinde belirmektedir. 

Toplumda alt sınıfları teşkil eden (nispeten diğerlerine oranla daha kalabalık olan) fakir 

veya işçilerin hem toplumda zenginler gibi izzet, itibar, hürmet görmemelerinden, hem de 

maddi bakımdan onlardan çok daha aşağılarda kalmış olmalarından dolayı, aşağılık 

kompleksine düşmeleri kuvvetle muhtemeldir. Bu kompleksin tedavi edilmeyip önü 

kesilmediği takdirde daha derinleşeceği aşikârdır. Yaşanan bu kompleksin fertlerin 

yapılarına ve durumlarına göre suça iteceği de psikolojik bir gerçektir. Bu da cemiyete 

zarar verecektir.103 Dini görevlerde hizmet verenlerin hem görevleri hem de kişi olarak 

toplum nezdindeki konumları itibariyle liderlikleri söz konusudur. Bir muhitin camiinde 

görev yapan imam o muhitte dini yönden önder kabul edilip çeşitli problemlerin 

çözümünde, anlaşmazlıkların giderilmesinde kendisine başvurulur, ondan hep uzlaştırıcı, 

yatıştırıcı  tutumlar  hakemlik  ve  önderlik  edecek  ideal  davranışlar  beklenir.  Çünkü 

toplumun lideri ve kanaat önderi denilen bu kişiler bulundukları toplumun birer rehberi104 

olarak   her   türlü   meselelerde   topluma   ışık   tutmuş   ve   sorunların   çözümüne   katkı 

sağlamışlardır. 
 

 
102 İlhan Genç, “Hayatımızı İnşa Eden Kurumlarımız: Camilerimiz”, Cami Yazıları, DİB Yay., Ankara, 

2012, s.149. 
103 Ali Murat Daryal, Dini Hayatın Psiko-Sosyal Temelleri, M.Ü.İFAV Yay., İstanbul, 2013, ss. 95-96. 
104 Suat Cebeci, Dini Danışmanlık ve Rehberlik, 1. b., DİB Yay., Ankara, 2012, s. 92. 



28  

 

Camide yapılacak barış eğitimi sayesinde, insanlara sevgi, saygı ve hoşgörü ölçüleri 

içerisinde davranıldığı, insanlar arasında adalete dayalı sağlıklı ilişkilerin kurulduğu, 

kargaşa ve anlaşmazlıkların medeni ölçüler içerisinde çözüldüğü, kişinin başta kendisiyle, 

akrabalarıyla, komşularıyla, çevresiyle ve diğer insanlarla birlikte uyum içerisinde diyalog 

kurabildiği bir sosyal ortam oluşturmaktadır. Diğer bir ifadeyle de barış eğitiminin hedefi, 

sadece savaşın olmadığı bir ortam oluşturmaya çalışmak değil; aynı zamanda kötü 

beslenme, aşırı yoksulluk, sosyal ve ekonomik adaletsizlik, ayrımcılık, yapısal ya da 

kurumsal şiddet, sosyal baskı ve temel insan hakları ihlalleri gibi sorunlarla mücadele 

etmektir.105
 

 

Camide ibadetlerin bir görev olarak yerine getirilmesi yanında aynı zamanda birey 

ve toplum açısından gizli ve açık olarak ortaya koyduğu bir takım fonksiyonları da vardır. 

İbadetler, bir taraftan toplumdaki sosyal yapıyı düzenlerken diğer taraftan da birey olarak 

kişileri eğitir. İbadet, birey olarak kişilere, gerek yalnız başına ve gerekse toplum içinde 

nasıl yaşayacaklarını ve ne yapacaklarını gösterip öğretir. Dinin toplumsal fonksiyonlarının 

temelinde toplumda sembolik bütünleşmeyi sağlamasıdır. Toplumda meydana gelen 

fiillerden bazılarına kutsallık atfedilerek yapılmaya teşvik edilmesi, bazılarının günah 

denilerek yasaklanması, bireylerin her çeşit davranışının ilgili toplumun değer yargılarına 

uygun olmasını sağlar. Toplumun tüm bireyleri tarafından ortaklaşa yapılan dinsel ayin ve 

törenler, grup ruhunu geliştirerek, bireyler arasında toplumsal kaynaşmayı sağlar. Böylece 

din toplumun istikrarı ve devamını temin eder.106  Dinsel kurumlar hem verimli bir 

toplumsal ilişkiler sistemini simgeler hem de ritüeller aracılığıyla onun sürekliliğine 

yardımcı olur.107
 

 

Hiçbir maddi farkın veya üstünlüğün mevzu bahis olmadığı mutlak bir müsavat ve 

eşitliğin her yönüyle hüküm sürdüğü camilerde çeşitli toplum tabakalarına mensup fertlerin 

bu sonsuz eşitlik havası içinde günde beş defa bir araya gelmeleri ve aralarında para, 

mevki, itibar, şöhret, yani dünyevi üstünlüklerin bir değer taşımadığı o topluma mensup 

bütün  fertler  tarafından  bizzat  müşahede  edilerek  yaşanır.  Diğer  taraftan,  zengin  ve 

işverenlerin de bu sonsuz eşitlik havası içinde fakir veya işçilerle omuz omuza aynı haklara 
 

 
 

105 Hüseyin Yılmaz, “Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Barış Eğitimi”, Din Eğitiminde Çağdaş 

Konular, ed. Mustafa Köylü, 2. b., DEM Yay., İstanbul, 2014, s. 229. 
106 Vehbi Ünal, “İslam’da İbadetlerin Sosyal Fonksiyonu”, C.Ü.İ.F.D., XIV/1, 2010, ss. 359-360. 
107 Brain Morris, Din Üzerine Antropolojik İncelemeler, çev. Tayfun Atay, İmge Kitabevi, Ankara, 2004, s. 

206. 
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sahip olarak ibadet etmeleri ve Allah Teâla’nın aralarında en çok kimi sevip kimden 

memnun olduğunu bilmemeleri, O Büyük Yaratıcı karşısında malik oldukları dünyevi 

üstünlüklerin, hiçbir mana taşımayıp, hiçbir şey ifade etmediği düşüncesini uyandırır. 

Dolayısıyla mağrur nefislerine tevazu çökerken, yukarıda zikredilen düşüncelerden ötürü 

fakir veya işçiler de gönüllerine dolan huzurla düştükleri değer eksikliği duygusundan 

kurtularak  şahsiyetlerini  kazanıp,  içlerinde insan  olmanın  lezzet  ve sevincini  duyarlar. 

Başka bir ifadeyle, toplumda herkese düşman, insanlardan kaçar ve onlardan nefret eder 

duruma düşmekten kurtulurlar. Dolayısıyla cemiyetten kopmazlar. Netice olarak, hiçbir 

faninin karşısında kendilerini hor görmeyip, cemiyette başları dik olarak yaşarlar. Bu da 

toplumdaki katı sınıflaşmaların teessüsüne mani olur. Böylece bu sınıflar arasında birbirine 

doğru bir akış başlar. Bu da toplumdaki sivri uçların eriyerek, bu iki zıt kutbu içine alan 

yeni, sağlam bir toplum yapısının gerçekleşmesi demektir.108
 

 

Din, insanın psikolojik ihtiyaçlarına, daha doğrusu ruhaniyat eğilimine cevap verir. 

İnsanların birçok davranışı, dinden aldığı değerlerle belirlenir. Mesela insanın iyi kötü ya 

da değerli değersiz olmasıyla ilgili ilkeler, dinden alınmıştır. Bu sebeple dinin, insanın 

günlük yaşamında merkezi bir rol üstlendiği kolayca söylenebilir. Dini, insan 

psikolojisinden soyutlamak gerçekçi değildir. Empati yapmak, dürüst olmak, yalan 

söylememek, koruyucu ruh sağlığının bütün özellikleri, insana dinin kazandırdığı ahlaki 

erdemlerdir. Ölüm, acı, ihanet, kaza gibi hayatta yaşanan zor durumlarda insanı ancak din 

ve inanç merkezli çözümler rahatlatabilir. Hayatında dine hiç yer vermeyen kişiler bile, 

kendisini güçsüz ve yetersiz hissettiklerinde, cami vb. yerlere sığınırlar.109  Dolayısıyla 

çeşitli sıkıntılarla başa çıkmak için insanların sağlam inanca sahip olmaları gerekmektedir. 

Camiye devam eden kişiler sürekli olarak bu manevi desteği sahip olurlar. Hem cami 

cemaati hem de cami görevlileri tarafından yapılacak moral konuşmaları, dua vb. destekler, 

kişide bir teselli ve hastalığa karşı daha dirençli olmasına vesile olacaktır. 

 

Toplumdaki çekişmelerin, huzursuzlukların sebebi manevi değer ölçülerinin 

ehemmiyetlerini kaybederek yerlerini maddi değer ölçülerine (para, mevki, statü, vb.) terk 

etmeleridir. Yine Allah Teâla: “Allah’ın katında en değerliniz, en muttaki olanınızdır”110
 

ifadesiyle, toplumun bütün sınıflarına ait fertlerin belirli, “manevi değer ölçüleri” etrafında 
 
 
 

108 Daryal, a.g.e., ss. 96-97. 
109 Nevzat Tarhan, Kadın Psikolojisi, 70. b., Nesil Yay., İstanbul, 2013, s. 332. 
110 Bkz: Hucurât 49/13. 
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camide  toplanmalarını  sağlar.  Tabii  aynı  değer  ölçüleri  etrafında  birleşen  ve  onlara 

ulaşmayı kendilerine gaye edinen kimselerin, başka bir deyişle, ayrı ayrı hedefler yerine 

tek bir hedefe yönelen insanların, birbirlerine daha yaklaşacakları ve yekvücut olarak 

yaşayacakları bir gerçektir. Artık o zaman para, mevki ve şöhret gaye olmaktan çıkacak, 

“esas gaye”ye ulaşmak için birer vasıta olarak kullanılacaktır. Bunun neticesinde, fertler 

para kazanmak için para kazanmayacaklar, herkese karşı böbürlenmek için mevki sahibi 

olmaya çalışmayacaklar, bilakis bunları esas gayelerine ulaşmak için kullanacaklardır. 

Dolayısıyla paraları, mevkileri, şöhretleriyle, başka bir deyişle malik oldukları her 

şeyleriyle, millet, vatan, memleketlerine en hayırlı, en faydalı olmaya çalışacaklar, bu 

uğurda hiçbir fedakârlıktan çekinmeyeceklerdir. Yine aynı değer ölçülerine sahip olmaları, 

hadiseler karşısında görüş ve daha sonra karar ayrılığına düşerek gruplaşmalara ve iç 

huzursuzluklara uğramak  suretiyle  çözülüp  kopmalarına  engel  olacaktır.  Başka bir 

ifadeyle, muayyen etkilere karşı aynı ölçü ve aynı yönde aynı tepkileri göstermelerini 

sağlayacaktır. Bu fikir ve karar birliği de onları birbirlerine daha yaklaştıracak, 

kaynaştıracak, sıkıntılara karşı kolayca direnmelerini temin edecek ve böylece yurdumuzun 

ve milletimizin devamını sağlayacaktır.111
 

 

Camilerde var olan eşitlik havası gençlerin eşit şartlar altında şahsiyetlerini 

bulmalarına yardımcı olacağı gibi, kendi bünyesinde toplumun çeşitli sınıflara mensup 

fertleri arasında “eşitlik fikri”nin gelişmesine ve dolayısıyla mutlak bir eşitliğe yönelip, 

onu gerçekleştirmeye çalışmalarına sebep olacaktır. Bu çalışma ve gayret, onların Cami 

dışı hayatlarına sirayet edecektir. Böylece, adaletin karşısında veya herhangi bir yerde 

yahut bir mecliste fakir veya işçiyle eşit muamele gördükleri zaman, hem bunu gayet tabii 

olarak kabul edip yadırgamayacaklar, hem de kendi maiyetlerine ellerinden geldiği kadar 

eşit muamele yaparak onlar arasında mutlak bir eşitliğin gerçekleşmesine çalışacaklardır. 

Yine  cami,  zengin-fakir,  işveren-işçi  gibi  katı  sınıflar  şeklinde  olmayıp,  amir-memur 

olarak daha yumuşak bir tarzda belirginleşen benzer sınıflara mensup insanlar arasında da 

amirleri belirli bir seviyede tutup onlara adalet, insaf tavsiye ederken, memurlara da saygı 

ve itaat telkin edecek ve eğer vazife icabı aralarında bazı kırgınlıklar vuku bulmuş ise 

memurları,  amirleri  seviyesine  çıkarıp  amirleriyle eşit  duruma getirmekle ve bunu  iki 

tarafa hissettirmekle  bu  iki  zümre arasındaki  kırgınlıkları  gidererek,  yeniden karşılıklı 
 
 
 
 

111 Daryal, a.g.e., s. 97. 
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sevgi, saygı, anlayış havası içerisinde çalışmalarına imkân sağlayacaktır.112 Bunun 

sonucunda cami; doğru düşünen, empati kuran, seven, merhamet eden, paylaşan, temiz ve 

adaletli ve bunlar gibi ahlaki birçok değeri özümseyerek yaşamaya113 çalışan bireylerin var 

olmasına vesile olur. 

 

Toplum hayatındaki erkek kadın münasebetlerinin çok mühim ve etkili olduğu bir 

gerçektir. Cami İslam’ın “sizin en hayırlınız ailenize, çoluk çocuklarınıza en hayırlı 

olanınızdır”114 gibi ve benzeri değerleriyle, erkekleri ailelerine, çoluk çocuklarına doğru 

yöneltip onların gayet cömert, merhametli, şefkatli, iyi birer aile reisi olmalarını sağlarken, 

hanımlara da meşru hallerde kocalarına itaat telkin etmek suretiyle yuvanın iki rüknü 

durumunda olan kadın ile erkek arasındaki münasebetleri tanzim ederek kuvvetlendirir. Bu 

da çocukların, her türlü münakaşa ve kavgadan uzak, huzurlu bir aile içinde, sağlam bir ruh 

yapısıyla yetişip gelişmelerini sağlayacaktır. Böylece aile, bütünüyle sağlam temeller 

üzerine kurulmuş olur. Milletin en küçük parçası durumunda olan ailenin sağlamlığı ve 

güçlülüğü ailelerin toplamı ve bütünü demek olan milletin de sağlamlığını ve güçlülüğünü 

doğuracaktır. Yine cami, kadın-erkek arasındaki gayr-ı meşru münasebetleri önlemek 

suretiyle toplumda felaket ve cinayetlerin ortadan kalkmasını temin edecektir. Zira yapılan 

istatistikler cinayetlerin çoğunun gayr-ı meşru kadın-erkek münasebetlerinden doğduğunu 

ortaya çıkarmaktadır. Cami, kendisine devam edenler arasında bir tanışıklığın doğmasına 

sebep olacaktır. Maddi tarafının ilerde ele alınacağı bu tanışıklık, tanışan kimseler arasında 

bir anlaşma zemininin doğmasına, bu da, arada sevgi ve muhabbetin gerçekleşmesine yol 

açacaktır. Zira dilimizde çok yaygın olan “hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar konuşa 

konuşa anlaşırlar” atasözü de bu gerçeğin bir ifadesidir.115
 

 

 
2. Cami Eğitimini İfa Eden Kişiler 

 
2.1. Müftü 

Müftü  kelime olarak  fetva veren  kişi  demektir.  Fetva ise,  bir  olayın  hükmünü 

belirtip ve güçlükleri çözüme kavuşturan kuvvetli cevaplar anlamına gelmektedir. Terim 
 

 
 
 
 
 

112 Daryal, a.g.e., ss. 98-99. 
113 Mehmet Yılmaz, Etkili Öğretmenlik, DEM Yay., İstanbul, 2013, s. 24. 
114 İbn-i Mace, Nikah, 50. 
115 Daryal, a.g.e., ss. 100-101. 
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olarak fetva, sorulan fıkhi bir soruya uzman bir kişi tarafından verilen cevaptır.116
 

 
İslam geleneğinde ilk müftü, yani dini konularda fetva veren ilk kişi Hz. 

Peygamber’dir. Müslümanlar karşılaştıkları meseleleri ona götürerek fetva alırlardı. Hz. 

Peygamber’in vefatından sonra fetvalar, Kur’an ve sünneti iyi bilen sahabiler tarafından 

verilirdi. Ancak sahabe,  tabiun ve tebauttabiun dönemlerinde fetva vermekle  yükümlü 

resmi bir müftülük kurumu yoktu. Kadılık, valilik gibi resmi bir görevi bulunsun ya da 

bulunmasın, bilimsel yeterliliği olan herkes fetva vermeye yetkiliydi. Fetva veren din 

bilginlerine de müftü deniliyordu.117
 

 

Müftülüğün resmi bir makam haline gelmesi, Karakoyunlular ve Akkoyunlular 

döneminde  gerçekleşmiştir.  O  dönemlerde  vilayetlerde  dini  işlerden  sorumlu  müftüler 

vardı. Memlüklerde ise, dört mezhebe mensup dört müftü bulunuyordu. Osmanlı devletinin 

kurucusu Osman Gazi de, kayınpederi Şeyh Edebali’yi müftü olarak atamıştır. Osmanlı 

devletinde XV. Yüzyılın başlarında din işlerinin yürütülmesinden sorumlu şeyhülislamlık 

makamı kuruldu. Fetva yetkisi şeyhülislama ait olmakla birlikte, bu makama bağlı olarak 

vilayet,  sancak  ve  kazalarda  halkın  dini  sorularına  cevap  veren  müftüler  vardı.  Bu 

müftüler, verdikleri fetvalarda hangi bölge müftüsü olduklarını kaydedip mühürlerini 

basarlar ve fetvalarını hangi kaynak esere dayandırdıklarını belirtirlerdi.118
 

 

Günümüzde müftüler, Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak illerde ve ilçelerde 

din hizmetlerini yürütmekten sorumlu resmi görevlilerdir. Müftü, hem halktan gelen dini 

sorulara fetvalar verir, hem de halka yönelik din hizmetlerinin yürütülmesinde müftülük 

makamına idarecilik eder. Dolayısıyla müftülüğe bağlı olarak yürütülen cami eğitiminin 

idari anlamda ilk sorumlusu müftüdür. Müftüde bulunması gereken cami eğitimiyle ilgili 

nitelikleri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

 

 Cami eğitiminin her aşamasında yönetimden sorumlu olmak. 
 

 Hutbe ve vaaz konusunun ve içeriğinin belirlenip oluşturulmasında ilgili personele 

rehberlik etmek. 

 Görevlilerce yazılan hutbelerin kontrol edilmesini sağlamak. 
 

 İrşat hizmetlerinin planlanıp etkin şekilde yürütülmesine öncülük etmek. 
 

116 Bkz: Bayraktar Bayraklı, “Kur’an-ı Kerim’de Din Adamı Kavramı”, s. 155; İbrahim Kafi 

Dönmez, İslam’da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi, M.Ü.İFAV Yay., İstanbul, 1997, 

III, s. 369; Yılmaz, a.g.e., ss. 55-56. 
117 Dönmez, a.g.e., s. 369; Yılmaz, a.g.e., s. 56. 
118 Dönmez, a.g.e, ss. 369-370; Yılmaz, a.g.e., s. 56. 



121 Yılmaz, a.g.e., ss. 57-58. 
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 Konferans, sempozyum, panel vb. bilimsel etkinlikleri organize etmek. 
 

 Din görevlilerinin sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirip getirmediklerini 

denetlemek.119
 

 Cami eğitimiyle ilgili personele  yakınlık gösterip, onları cami eğitimine motive 

etmek. 

 

İl ve ilçe müftüsü, kendisine bağlı bulunan cami görevlilerinin amiri ve aynı 

zamanda da cami eğitiminin sorumlusudur. Dolayısıyla idareci konumunda bulunan 

müftülerin cami görevlileriyle ilişkileri, cami eğitimini etkileyen önemli bir faktördür. 

Cami görevlilerinin bağlı bulundukları idarecileri tarafından itibar görmeleri ve yaptıkları 

başarılı hizmetlerden dolayı takdir edilmeleri, onların morallerini yükseltmekte, mesleki 

motivasyonlarını ve gayretlerini artırmaktadır. Yapılan bir araştırmada cami görevlilerinin 

meslekleriyle ilgili üstün gayret ve başarılarından dolayı takdir ve teşekkürle taltif edilip 

edilmedikleri üzerinde durulmuş ve görevlilerin idarecileri tarafından takdir ve tebrik 

edilmeyi bekledikleri anlaşılmıştır.120
 

 

Amir konumunda bulunan müftü, cami hizmetlerini yürütmek üzere yapacağı 

görevlendirmelerde liyakat ilkesini esas almalı, yeterli mesleki bilgisi olmayan, kişilik ve 

ahlak   zafiyeti   bulunan,   kısacası   mesleğini   temsil   yeteneğine   ve   özelliğine   sahip 

bulunmayan kişileri camilere görevli olarak atamamalıdır. Daha önceden kadroya alınmış 

bu gibi görevlilerin hizmet-içi eğitim kursları ve seminerlerle eğitimlerini sağlamalı, 

mesleki bakımdan çok yetersiz, düşünce ve davranışlarıyla dinin yanlış tanınmasına 

sebebiyet   veren   görevlileri   ise,   idari   yetkisini   kullanarak   cami   eğitimi   ile   ilgili 

hizmetlerden uzak tutmalıdır.121
 

 

Her caminin kendine has bir niteliği ve cemaat yapısı vardır. Müftü tarafından 

yapılan görevlendirmelerde bu husus gözetilmeli, görevlilerin yaş, bilgi düzeyi ve mesleki 

tecrübesi göz önünde bulundurularak kendilerine uygun bir cami seçilmelidir. Örneğin 

bilgi ve tecrübesiyle önemli bir konumda bulunan görevlinin vakit namazlarda sadece üç- 

beş cemaati bulunan bir camiye; yaşı genç, henüz mesleğe yeni başlamış ve yeterli mesleki 

tecrübesi bulunmayan bir görevlinin ise, şehir merkezindeki kalabalık cemaati olan bir 
 
 

119 Yılmaz, a.g.e., ss. 56-57; bkz: Diyanet İşleri Başkanlığı Din Eğitimi Dairesi Başkanlığı, Din Hizmetleri 

Personelinin Hizmete Hazırlık Eğitimi Programı, Ankara, 2005, s. 62. 
120 Yılmaz, a.g.e., s. 57; Hayati Tetik, Yaygın Din Eğitiminde Cami Görevlilerinin Yeri ve Fonksiyonları, 

(Yayımlanmamış Doktora Tezi), M. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997, ss. 183-192. 
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camiye atanması uygun değildir. Çünkü yeni mezun, bilgi ve tecrübe bakımdan yetersiz bir 

görevlinin hem cami cemaati ile hem de cami dışı sosyal çevre ile yeterli ve sağlıklı bir 

iletişim  kurabilmesi  kolay  değildir.  Müftü,  idari  görevinin  ve  fetva  işlerinin  yanında, 

zaman zaman cami cemaatine vaaz da verdiği için, vaizde bulunması gereken temel 

niteliklere onun da sahip olması gerekir.122
 

 

2.2. Vaiz 
 

Vaizlik camilerde ve topluca ibadet edilen yerlerde haftanın belli günlerinde ibadet 

öncesinde veya sonrasında cemaati dini konularda kürsüden aydınlatma görevidir. Bu 

görevi yapanlara vaiz denir. Vaizlik din telkinciliği demektir. Bu sebeple de geçmişte 

“Medresetü’l Vaizin” gibi özel okullarda vaizlerin yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir. Vaizlik 

“cum’a vaziliği” ve “kürsü şeyhliği” gibi birer müessese olarak da tarihe geçmiş 

bulunmaktadır.123
 

 

Günümüzde vaizlik, genelde dini yüksek tahsil yapmış kişilerce yürütülmektedir. 

Zira vaizlikte “kudret-i ilmiyye ve fazilet-i ahlakiyye” sahibi olmak esastır. Bilinen bir 

gerçekliktir ki vaiz, bir din adamı olarak, cemaatin din yaşayışından sorumludur. Çünkü o, 

Allah için topluma hizmetle yükümlüdür. Durum bu olunca, teknik açıdan hitabet 

kurallarına ihtiyacı, mahiyet yönünden “din telkini” olması dolayısıyla birtakım ahlaki ve 

ilmi nitelikleri gerektirmesi, vaizliğin önemini olduğu kadar nezaketini de arttırmaktadır. 

Yukarıda söylenenlerden açıkça anlaşıldı ki vaizlik, birtakım ilmi ve ahlaki özelliklere 

sahip olmayı gerektiren bir görevdir. Vaizlerde bulunması gerekli bu vasıflara geçmeden 

önce kısa bir durum tespiti yapmakta, mevcut uygulamayı değerlendirmekte fayda 

görmekteyiz. Her türlü kültürün yoğun etkisinde bırakılmış insanımıza İslam’ı güne uygun 

bir biçim ve usulle anlatma mecburiyetinde olan vaizlerimizin çoğunluğu, samimi 

olmalarına rağmen, resmi görev yeri olan kürsünün ötesinde bir mekânda, vaaz saatinin 

dışında bir zamanda “İslam’ı anlatma” görevini ısrarla yapmamaktadırlar.124
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

122 Yılmaz, a.g.e., s. 58. 
123 Bkz: M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, C. II, s. 345, 

http://www.mediafire.com/download/mmnwmio5igy/Pakalin1_tarihvemedeniyetorg.pdf; İsmail Lütfi 

Çakan, Dini Hitabet, M.Ü.İFAV Yay., İstanbul, 2012, ss. 122-123; Baltacı, a.g.e., s. 312. 
124 Daryal, a.g.e., s. 101. 

http://www.mediafire.com/download/mmnwmio5igy/Pakalin1_tarihvemedeniyetorg.pdf%3B
http://www.mediafire.com/download/mmnwmio5igy/Pakalin1_tarihvemedeniyetorg.pdf%3B
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2.2.1. Vaizlerde Bulunması Gereken Bazı Özellikler 
 
2.2.1.1. Mazbut Bir Yaşayış 

 

Vaizin ilim bakımından yetişmiş olmasına ilave olarak birtakım ahlaki ve fiili güzel 

ve olgun vasıflara sahip bulunması, hizmette etkinliğin temel şartıdır. Bunların başında 

vaizin, mazbut, disiplinli ve ilkeli bir yaşayışa sahip olması gelir. Vaizde aranacak ilk 

özellik, takva sahibi, sözü özüne uygun ve ilmiyle amil olmasıdır. Cemaate tavsiye ettiği 

ahlak ve faziletleri öncelikle kendi nefsinde tatbik etmelidir.125 Vaizlerin üstün ahlak ve 

fazilet sahibi olmamaları ve sözleri ile işleri arasında uyum bulunmaması halkın nefretine 

ve dinden soğumasına sebep olur. Vaizlerin halk üzerinde etkili olmalarının ilk şartı 

söyledikleri sözlerle bizzat kendilerinin amil olmaları, bir başka ifade ile sözlerine 

yaşayışlarıyla hayat vermeleridir. Dini ve ahlaki bilginin kendi üzerinde herhangi bir eseri 

görülmeyen kimse, halkın öğüt vermek hakkını kaybetmiş demektir. Herhangi bir şeyin 

gölgesinin doğru olması için, baştan o şeyin kendisinin doğru olması gerekmektedir. Eğri 

olan bir çubuğun gölgesinin doğru olması veya çirkin bir yüzün aynada güzel görünmesi 

mümkün değildir. O halde vaiz, cemaatine tavsiye ettiği hayırlı işlerde örnek olmalı ve 

herkes örneği ilk önce vaizde bulmalıdır. Halka tavsiye ettiği hayrı işlemeyen ve 

sakındırdığı şerden kendisi sakınmayan bir vaiz, iki yönden hata etmiş olur. Bildiği halde 

hayrı yapmaması ve şerden kendini sakınmaması bir hata olduğu gibi, kendi işlemediği 

halde  hayrı  halka  tavsiye  etmesi,  kendisi  çekinmediği  halde  şerden  sakınmalarını 

cemaatten istemesi de bir başka hata olur.126
 

 

Halkı  güzel  sözlerle  hak  ve  hakikate  çağırıp  kendileri  hakikatten  uzak  kalmış 

olanlar ve sözleri ile işleri arasında uyumsuzluk bulunanlar Kur’an-ı Kerim’de 

azarlanmışlardır: “Kitabı okuyup durduğunuz halde kendinizi unutur da başkalarına mı 

iyilikle emredersiniz”.127 İlmiyle amel etmeyen, bildiklerinin kendileri üzerinde olumlu bir 

etkisi görülmeyen kimseler, su kaynağının ağzındaki kayaya benzetilmiştir. Kayanın bu 

sudan bir istifadesi olmadığı gibi halkın da yararlanmasına mani olur. “Ele verir telkini 

kendi yutar salkımı” cinsinden bir vaiz düşünmek mümkün değildir. “Hocanın dediğini tut, 

gittiği yoldan gitme” sözünü bugün anlaşıldığı şekilde değil, asıl ifade ettiği anlam içinde, 

yani “Hoca sana işin ruhsat yönünü söyler, sen onu tut; kendisi ise, azimet üzere yaşar, onu 
 
 
 

125 Abdurrahman Çetin, Hitabet ve İrşad, 4. b., Emin Yay., Bursa, 2012, s. 180. 
126 Çakan, a.g.e., ss. 124-125. 
127 Bakara, 2/44. 
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taklide kalkışma, beceremezsin” manasında kullanılır hale getirmek gerekir. Bu da tek 

kelime ile mazbut bir yaşayış, disiplinli, dini kurallara uygun bir hayat ile mümkün 

olacaktır. Özellikle vaizler ve genellikle bütün din adamları -ve tabii Müslümanlar- bu 

sonuca ulaşmak mükellefiyetindedirler. Mazbut bir yaşayış ya da cemaatten -en azından- 

bir gömlek üstün bir hayat, etkili olmanın ilk ve asgari şartıdır.128
 

 

2.2.1.2. Yapıcılık ve Birleştiricilik 
 

İyi bir eğitim ve öğretimde affın, müsamahanın ve mükâfatın değeri ne ise takdir ve 

cezanın da değeri odur. Ölçülü olmak şartıyla her biri olumlu yönde tesir eder. İnsanlar 

sözünü dinleyecekleri kimseyi bir lider, üstün şahsiyet olarak görmek isterler. Şahsında 

topladığı  üstün  kabiliyetlerle  kendini  kabul  ettiren  lidere  içten  gelen  bir  istekle  itaat 

ederler. Dolayısıyla kendisine güvenilen ve saygı duyulan din görevlisi, her zaman olaylar 

karşısında yapıcı bir tavırla yaklaşmalıdır.129
 

 

Din hizmeti imha değil ihya hizmetidir. Bu da din hizmeti verenlerin olumlu 

davranışları,  yapıcılıkları  ve  çeşitli  sebepler  ve  hesaplar  adına  bölünmüş  parçalanmış 

fertleri iman, din ve hayır çizgisinde birleştirici tutumları ile mümkün olacaktır. Cami ve 

mescitler, değişik düşünce sahiplerinin hepsinin bir arada “Allah’a kulluk ettikleri yerler 

olarak”, herkesin huzur soluyacağı, kendine geleceği, sığınma ihtiyacı duyacağı yerler, ya 

da gönül ameliyatı geçireceği, arınacağı bir hoşgörü ve birleştiricilik havası içinde ifa 

edilmesi ile temin edilebilir.130  Vaiz siyasete girmemeli, cemaat içinde her partiden insan 

olduğu düşünülerek, tarafsız kalınmalı ve sadece İslam anlatılmalıdır.131 Vaiz kesinlikle 

grup adamı olmamalıdır. Grup sözcülüğü, felaket tellallığı, azap ve lanet dağıtıcılığı 

yapmamalı aksine herkesin kurtuluşuna çalışan bir tutumu benimsemelidir. Yani “davetçi” 

vasfından asla ayrılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki Allah Teâlâ, Fir’avn’a bile yumuşak 

sözler söylenmesini emretmiştir.132 İslam’ın evrenselliği, bütün dünyalıların hidayetini 

hedeflemiş olduğu, Müslüman olmayı her türlü hayrın sahibi olmak için yeter gördüğü din 

hizmetinde ve tebliğinde esas alınmalıdır.133
 

 
 
 
 

 
128 Çakan, a.g.e., s. 125. 
129 Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamberimizin Hitabeti, 2.b., Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012, ss. 255-256. 
130 Çakan, a.g.e., s. 126. 
131 Çetin, a.g.e., s. 179. 
132 Bkz: Taha, 20/44 
133 Çakan, a.g.e., s. 126. 
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2.2.1.3. Dinleyicilerini (Cemaati) Tanımak 
 

Dileyicilerini, daha doğrusu cemaatini tanımak hatibin ve vaizin başarısının temel 

şartlarındandır. Zira muhataplar tanınınca, onlara söylenecek sözleri ve üslubu tayin ve 

tespit etmek kolaylaşır. Vaizler, görev yerlerindeki insanları mümkün olduğu kadar iyi 

tanımaya çalışmalıdırlar. Bu, doktorun hastasını yakından tanıması, bilmesi demektir. 

Ezbere reçete yazılamayacağı gibi, ezbere vaaz ve nasihat da yapılamaz. Cemaatin 

seviyesinden yüksek söz söylemek anlaşılmamayı, cemaatin seviyesinden düşük bir 

konuşma da dinlenilmemeyi gerektirir. Oysa herkese anlayabileceği şekilde hitap etmek ve 

her zaman dinlenebilir olmak cemaatin seviyesine göre konuşmakla mümkün olur. Çok 

yüksek tutulmuş bir vaaz, halkı etkilemez. “Güzel şeyler söyledi ama ben pek bir şey 

anlamadım”, “Ne dediği anlaşılmıyor ki”, “İlmi var ama satışı zayıf” gibi sözlerle 

karşılaşmamak için cemaati tanımak ve ona göre konuşmak gerekir.134 Dolayısıyla önemli 

bir halk eğitim vasıtası olan vaazda vaiz, değişik seviyedeki her çeşit insana hitap ettiğini 

düşünmeli ve mümkün mertebe konuşmasını herkesi tatmin edecek seviyede tutmalıdır.135
 

 

Vaizler, yüksek ilmi hakikatleri, cemaatlerinin anlayacağı şekilde sunabilecek 

kabiliyet ve beceriye sahip olmalıdırlar. Mesela meşhur vaizlerden Alasonyalı Hacı Cemal 

Öğüt (ö.1966), yumuşak, tatlı ve mizahi tarzda konuşmasının sebebini, “Onlar ekalliyet, 

benim söylediklerimi hemen anlayabilecek durumda değiller. Ancak böyle yumuşaklıkla 

onların zihinlerine bir şeyler sokarsan sokarsın” diye açıklamıştır. Hanımlara da onların 

anlayacağı şekilde vaaz edermiş.136 Son dönemde İstanbul’da Gönenli Mehmet Efendi (ö. 

1991) merhum da özellikle hanımlara yaptığı vaazlarla bir hayli etkili olmuştu. Vaiz, konu 
 

seçimi, hazırlanması ve sunuş devrelerinin her birinde tam bir araştırmacı gibi 

davranmalıdır. Çevresindeki âlim ve meslektaşlarından yararlanmayı da asla ihmal 

etmemelidir. Diploma ile her şeyin halledildiği yanılgısına asla düşmemelidir. Halkın 

deyimi ile vaiz, “Bal alınacak kovanın farkında olmak” zorundadır.137
 

 

2.2.1.4. Hitabet Tekniklerine Özen Göstermek 

“Vaaz  ve  nasihat  bir  olgunluk  işidir”  diyerek  hitabet  tekniklerini  bir  kenara 

itmemek lazımdır. Her şeyin bir usulü, yolu, yöntemi vardır. Vaazdan maksat cemaatin bir 
 

 
134 Çakan, a.g.e., s. 126. 
135 Çetin, a.g.e., s. 178. 
136 Ahmet Taşgetiren, “Babam Menemen Günleri Hep Ağlardı...”, Hacı Cemal Öğüt'ün Kerimeleri Hikmet 

Hanımefendi ile..., Altınoluk Dergisi, S. 123, Mayıs, 1996, s. 19. 
137 Çakan, a.g.e., ss. 126-127. 
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şeyler öğrenerek yaşayışını düzeltmesi ise, bu sonucu sağlayabilmek için hatip, hitabet 

kuralları içinde kendisini dinlemesini bilmelidir. Onlara anlayacakları en açık ve en cazip 

şekilde hitap etmelidir. Gerek şekil ve görüntü olarak, gerek ruh ve fikir olarak vaizler 

birer din tebliğcisi olduklarını daima hatırda tutmalıdırlar. O derecede ki kişilerle teke tek 

konuşurken bile hitabet kurallarına belli ölçüde dikkat etmelidir. Hitabet kurallarına uymak 

ve onları doğru uygulamak başarıyı etkileyen önemli bir unsurdur. Zira vusulsüzlük, 

usulsüzlükten doğar. Yoldan giden yorulmaz denilmiştir.138
 

 

2.2.1.5. Akıcı Bir Üslup ve Anlaşılır Bir İfade Sahibi Olmak 
 

“Sözlerin en güzeli Allah’ın kelamıdır.” Onun kelamının duyurucularının sözleri de 

güzellik yönünden o “en güzelden” izler taşımalıdır. Örnek bir kul, son resul Hz. 

Muhammed,  “Eblağu’l-Enbiya”dır.  Peygamberlerin  en  beliğ  konuşanıdır.  Onun 

makamında söz söyleyenler güzel konuşmalıdır.139
 

 

Allah kelamının tamamının, son Resul’ün sözlerinin ise, büyük bir kısmının genel 

niteliği “cevamiü’l-kelim”dir. Az kelime ile çok anlam ifade etmektedir. Hz. Peygamber’in 

getirdiklerini insanlara iletenlerin sözleri de güzel, öz, yeterli ve anlamlı olmalıdır. “Güzel 

sözde büyüleyici bir güç vardır.”140 Hz. Peygamber dinleyiciden gelecek bütün şikayetleri 

bertaraf edecek bir tempo ile, hiç acele etmeden, ağır ağır, tane tane konuşmuştur. Onun 

konuşmasını takip edemediği için sözün tekrarlanmasını isteyen bir tek ferdin varlığını 

bilmiyoruz. Ancak sözlerindeki derin manayı kavrama ve o sözlerdeki güzelliği bir defa 

daha duymak maksadıyla sözlerini tekrar etmesini isteyenler olmuştur.141
 

 

Genelde  din  görevlilerinin,  özelde  vaizlerin  meslekte  başarıları  güzel 

konuşmalarıyla yani akıcı üslup ve anlaşılır bir ifade sahibi olmalarıyla mümkündür. Bir 

cemaatin ana dillerinden başka bir dille hitap etmek nasıl abes ve faydasız ise, cemaate 

bozuk  bir  Türkçe  ile  hitap  etmekte  aynıdır.  O  yüzden  mümkün  olduğunca  temiz  ve 

pürüzsüz bir Türkçe kullanılmasına son derece dikkat edilmelidir. Başarılı hatipler, dili iyi 

kullananlardır. Eğitim görmüş insanların en belirgin özelliği ana dillerini doğru 

kullanmalarıdır. Hz. Peygamber’in konuşmaları bu konuda vaizlerimize örnek olmalıdır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) son derece fasih ve beliğ söz söyleme kudretine sahipti. 
 
 
 

138 Çakan, a.g.e., s. 127. 
139 Çakan, a.g.e., s. 128. 
140 Buhari, Nikah, 47; Ebu Davud, Edeb, 86,87; Çakan, a.g.e., s. 128. 
141 Kazancı, a.g.e., s. 171. 
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Arapça’nın değişik lehçelerini bilir, yakın ve uzak her kabileye kendi lehçesi ile hitap 

ederdi. Malik olduğu açık ifade kabiliyeti ile her kabileye meydan okuyabilirdi. Lafzı az, 

manası engin sözleri pek çoktur. Sözlerindeki tatlığı, ancak o dilin inceliklerine vakıf 

olanlar anlayabilirler.142
 

 

Hatibin sesi boğazından çıkar. Fakat o sesteki eda ve ahenk hatibin kalbinden, 

ruhundan gelir. Aynı ses hatibin ruh yapısına göre bir gül olur, kokar; bir diken olur batar. 

Ses bir vücut ise eda ve ahenk o vücudun kalbi ve ruhu gibidir. Bu sebepledir ki hatibin 

sesi kulaklara, o sesteki ahenk ve eda ise kalplere, ruhlara ulaşır.143 Hz. Peygamber’in 

konuşması gayet sade, açık, tatlı, külfetsiz ve yapmacıktan uzaktı. Bu yüzden kullanılan dil 

sade,  açık  olmalı  orta  seviyede  bir  insanın  anlayabileceği  bir  üslup  tercih  edilmeli, 

mümkün mertebe kısa cümleler kullanılmalıdır.144 Kelimeleri tane tane söylediği için 

çevresindekiler  onun  sözlerini  kolaylıkla  anlar  ve  isteyenler  de  ezberler  idi.  Sözleri 

istenirse  birer  birer  sayılabilirdi.  Ağzından  çıkan  kelimeler  güçlükle,  yapmacık  olarak 

değil, tabii bir akış içinde çıkardı. Tabiiliğe aykırı hiçbir hal ve sözü yoktu. Lafızlar mana 

ile dolu, dil fasih, harfler yerinde ve söz tatlı idi. Bu, Hz. Peygamber’e ait ilahi bir ikram 

idi. Bütün ashab, ondaki bu tabii fesahat ve belagatin hayranı idiler. Hz. Peygamberin, 

Kur’an-ı Kerim’in şehadetiyle “Konuşmasında yapmacılığa kaçan biri değildi.”145 O 

Abdullah İbni Amr’ın haber verdiğine göre, “Konuşurken ineğin geviş getirmesi gibi dilini 

sağa   sola   döndürüp   edebiyat   yapmaya   çalışanları   Allah   sevmez”146    buyurmuştur. 

Resulullah (sav) Efendimiz’in konuşmalarını tetkik mevzuu edinen doğulu ve batılı 

araştırmacılar, onun mübarek sözlerinin bir yönde eskimemiş, değerini yitirmemiş, dipdiri, 

taptaze olduğunda hemfikirdirler. Resulullah’ın konuşması, lüzumsuz ve batıl unsurlardan 

uzaktır. Onun konuşması, ya Kur’an-ı Kerim’i açıklamak ya da her hangi bir hükmü beyan 

etmek veya bir iyiliğe çağırmak ve bir kötülükten uzaklaştırmak yahut da insanların dünya 

ahirette faydalanacakları bir hikmeti ortaya koymak hedefine yönelikti. Üstelik fesahat, 

i’caz ve beyan gibi edebi san’atları bakımından da Kur’an’dan sonra ikinci sırayı alan 

mükemmel bir dil ve ifadeye sahipti.147
 

 

Akıcı bir üslup sahibi olmak, konu bütünlüğüne sahip çıkmaya da yardımcı olur. 
 

 
142 Çakan, a.g.e., s. 128. 
143 Kazancı, a.g.e., s. 71. 
144 Çetin, a.g.e., s. 178. 
145 Sad, 38/86. 
146 Ebu Davud, Edeb, 86. 
147 Çakan, a.g.e., ss. 128-129. 
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Hatip ve vaizi dağınıklıktan ve konu dışına taşmaktan korur. Üslup ve ifadesi bozuk olan 

vaizlerin çoğu kere neden bahsettikleri bile anlaşılmaz. Vaiz ve hatiplerin tebliğ aracı 

dilleridir. Onu iyi kullanabilmelidirler. Bunun için hiç şüphesiz dili iyi kullanan yazarların 

eserlerini bol bol okumak, hatip ve konuşmacıları sık sık dinlemek gerekir. Dini kelime ya 

da terimlerin doğru telaffuz edilememesi bir vaiz veya vaize için hiç de affedilecek bir hata 

değildir.148
 

 

2.2.1.6. Kılık-Kıyafet, Jest-Mimik 
 

Kıyafet insan hayatında her zaman önemli yer tutmuştur. Tanımadığı bir topluluğa 

temiz ve düzgün bir kıyafetle gelen ve ikram gören bir insanın, bozuk bir kıyafetle 

geldiğinde de aynı şekilde karşılanacağı söylenemez. “İnsan kıyafetiyle karşılanır, 

konuşması ve davranışlarıyla da uğurlanır” sözü pek çok tecrübenin neticesini ifade 

etmektedir.149 Vaiz, çoğu kere kürsüden yani resmi görev yerinden cemaate hitap 

etmektedir. Böyle olunca resmi, dini kılık kıyafeti içinde bulunması yani sarık ve cübbesini 

giymesi gereklidir. Tabiatıyla sarık ve cübbenin sadece giyilmiş olması değil, bir vaizin 

giyebileceği şekil ve temizlikte olması da gereklidir. Saç-sakal, bıyık temizliği ve bakımı 

vaizde en üst düzeyde olmalıdır. Pejmürde bir kıyafet, derbeder ve perişan bir görünüm 

kimsede saygı uyandırmaz. Oysa hatip ve vaiz kılık-kıyafeti ile de konuşan kişidir. Bu 

açıdan çevresine itimat ve saygı telkin etmelidir. Bu sebeple vaizler giyim kuşamlarına 

özen göstermelidirler. Görev yaptıkları yörenin örf ve adetlerini dikkate almalı, ne çok 

sıradan ne de pek yabancı bir görüntüye iltifat etmemelidirler.150
 

 

O halde vaizin sadece kürsüdeki kılık-kıyafeti değil, günlük hayatındaki kıyafeti de 

düzgün, dini, milli ve örfi gereklere uygun olmalıdır. Vaiz alay konusu olabilecek, dinin 

izzet ve şerefine ters düşecek bir görüntüyü asla sergilememelidir. Vaizin jest ve mimikleri 

de  vaaz  esnasında  söylenen  sözlerle  uyum  içinde  ve  mutedil  olmalıdır.  Jestler  ifade 

edilmek istenen fikir ve hisleri anlatmak için bazen kelimeden daha çok işe yararlar, daha 

kalıcı bir iz bırakırlar. Yerinde yapılan bir jest yıllarca sonra aynı tazeliği muhafaza edecek 

şekilde  zihinlere  yerleşebilir.  Tamamen  donuk  ve  hareketsiz  bir  vaiz  ile  yerinde 

duramayan, sürekli jest ve mimikler yapan bir vaiz rahat bir şekilde izlenemez. Birincisi 

hissizlikle, ikincisi hafiflikle itham edilir ve cemaat üzerinde müessir olamaz. İtidal her 
 

 
 

148 Çakan, a.g.e., s. 126. 
149 Kazancı, a.g.e., s. 65 
150 Çakan, a.g.e., s. 130. 
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yerde olduğu gibi vaizin kılık-kıyafet, jest ve mimiklerinde de aranan güzel ve etkileyici 

bir prensiptir.151 Vaiz, bu konuda da gereken hassasiyeti göstermelidir. Özellikle, yüz 

şeklinin dikkat çekici, ilgiyi dağıtıcı haller alıp almadığı kontrol edilmelidir. Bunu tespit 

etmek için de aynaya bakarak prova yapmalıdır.152
 

 

2.3. Din Hizmetleri Uzmanı 
 

Halk tarafından sorulan dini soruları cevaplandırmak ve din kaynaklı problemlerle 

ilgilenmek önemli bir hizmettir. Bu konuda halka yardımcı olmak amacıyla büyük illerin 

müftülüklerinde istihdam edilmek üzere din hizmetleri uzman kadrosu ihdas edilmiştir. Bu 

kadroda görev yapan uzmanlar, problem tanıma tekniklerini kullanarak, güncel dini ahlaki 

problemlerin çözümünde insanlara psikolojik yardım ve danışmanlık yapmaktadırlar.153
 

 

Müslümanlar, psikolojik yardım ve rehberlik anlayışına ve uygulamasına yabancı 

değildirler. Rehberlik, bir kişinin diğerine yol göstermesi ve yardım etmesi manasında 

insanlık tarihi kadar eskidir. Bilimsel ve bugünkü manada olmasa da, dinimizde rehberlik 

anlayışına yakın olarak, yol gösterme, sıkıntılı olanlara yardım etme, danışanlara ihtiyaç 

duyduğu konularda yardım etme işi olarak uygulanmış ve teşvik edilmiştir. İyi ve hayırlı 

olmak kaydıyla yol göstermek, iyiliğe rehberlik eden, iyiliği yapan gibi sayılmıştır. Hz. 

Peygamber (sav), iyiliğe rehberlik edenin, yapılmasına vesile olanın, o iyiliği yapan gibi 

sevap aldığını bildirmiştir. Dünya sıkıntıları ve elemlerini giderenin, ahiret sıkıntılarının 

giderileceğini belirterek, sorunları çözmeye Müslümanları teşvik etmiştir.154
 

 

Din  eğitiminde  ve  öğretiminde  rehberlik  çalışmaları,  esas  itibariyle  dini  bilgi, 

duygu   ve   davranışların   sorunsuz   bir   şekilde   öğrenilip   benimsenmesini   sağlamaya 

yöneliktir. Bunu yaparken öğretim yöntemleri üzerinde çalışmak değil, öğretimi 

gerçekleştirme sürecinde ve bütün etkinliklerinde rehberlik edici bir yol, usul ve tarz takip 

edilmesi esas alınacaktır. Öğretimde salt bilginin ve değerlerin aktarılıp belletilmesi yeterli 

olmamakla, öğrenen kişinin onları yapılandırması ve anlamlandırması da aynı derecede 

önem  taşımaktadır.  Dinin  temel  kaynaklarına  baktığımızda  dinin  öğretimi  konusunda 

rehberlik  mahiyetinde  ikna,  telkin  ve  teselli  yöntemlerinin  kullanıldığını  görmekteyiz. 
 

 
151 Çakan, a.g.e., s. 130. 
152 Kazancı, a.g.e., s. 77. Çetin, a.g.e., s. 179 
153 Bkz: İlyas Çağlar, Din Hizmetleri Personelinin Hizmete Hazırlık Eğitimi Programı, s. 50, 

http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/HizmetIciEgitimProgramlar/Genel%20Hiz 

met%20%C4%B0%C3%A7i%20Egitim%20Program%C4%B1-2004.pdf; Yılmaz, a.g.e., s. 62. 
154 İmam Nevevi, Riyazü’s Salihin Muhtasarı, Işık Yay., İstanbul, 2010, s. 216; Aytekin Bulut, Din 

Eğitiminde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, DİB Yay., Ankara, 2011, s. 50. 

http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/HizmetIciEgitimProgramlar/Genel%20Hiz
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/HizmetIciEgitimProgramlar/Genel%20Hiz
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Kur’an’da Allah Teala insanların zayıf yaratıldığını155, onlarda birtakım beşeri zaafların 

bulunduğunu156, belirterek, bu sebeple çeşitli olaylar ve durumlar karşısında korkuya, 

üzüntüye, umutsuzluğa kapılarak sıkıntıya düşebileceklerine dikkat çekerek157 başta 

Peygamber (sav) olmak üzere müminlere psikolojik destek anlamında telkinlerde 

bulunmaktadır. Çünkü psikolojik sıkıntı müminlerin inançlarını, dirençlerini ve inandıkları 

değerlere güvenlerini sarsacak tehlikeli bir durumdur. İnsanın bu tehlikeli duruma düşmeye 

daima açık olduğu hususu din eğitim ve öğretimi çalışmalarında gözden uzak tutulamaz.158
 

 

Din hizmetleri uzmanının görevini ifa ederken daha aktif ve verimli olması için, din 

alanı bilgilerinin ötesinde, söz konusu (panel, sempozyum, seminer) faaliyetlerin 

yürütülebilmesi için görevin niteliğine uygun bilgi, beceri ve yeterli donanıma sahip olması 

gerekmektedir. Din hizmetleri uzmanlık alanının, dini bilginin yanında, sosyal ve beşeri 

ilimlerin ortaya koyduğu bilgiyi de kapsaması gerekmektedir. Dolayısıyla din hizmetleri 

uzmanı;  din  psikolojisi,  din  sosyolojisi,  din  fenomonolojisi  ve  karşılaştırmalı  dinler 

tarihine, ayrıca özel öğretim yöntemleri gibi eğitim, sosyolojisi ve psikolojisi gibi sosyal, 

tarih ve dil gibi beşeri bilimleri de çok yakın temas halinde olması gerekmektedir. Tebliğci 

olan din hizmetleri uzmanının şu yeterliklere sahip olması gerekmektedir: 

 

 Genel anlamda dinin tarihi, kültürü, psikolojisi, sosyolojisi ve eğitim konularında 

bilgi sahibi olmak, özel anlamda ise İslam Dini’nin tüm bu konulara ilişkin yönünü 

bilmek ve tanımak onu toplumda etkin kılacaktır. 

 Günümüz  toplumlarının  karşı  karşıya  bulundukları  sorunların  bilgisi  yanında, 

onların ihtiyaç duydukları hizmetlerin nitelikleri konusunda bilgi ve fikir sahibi 

olarak konulara yaklaşması çözüm üretmede işini kolaylaştıracaktır. 

 Gerekli bilgiye ulaşmanın ve onu elde etmenin ilkeli, sistemli, özverili, belki de en 

önemlisi objektif ve gerçekçi davranmayı gerektiren bir süreç olduğunun farkında 

olmasıdır. 

 Bütün bunların yapılabilmesinin en önemli şartının “uzmanlık” olarak 
 

nitelenebilecek bir bilgi ve beceri donanımına sahip olmaktan geçtiğini kabul etmek 
 

 
 
 
 
 

155 Nisa, 4/28; Suat Cebeci, Dini Danışma ve Rehberlik, 1. b., DİB Yay., Ankara, 2012, ss. 119-121. 
156 Enfal, 9/66; Cebeci, a.g.e., ss. 120-121. 
157 Mearic, 70/20; Enfal, 9/26; Cebeci, a.g.e., ss. 120-121. 
158 Cebeci, a.g.e., s. 121. 
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ve gereğini yerine getirmektir.159
 

 

 

2.4. İmam-Hatip 
 

İnsanları  doğru  yola  iletmek  ve  dolayısıyla  onlara  dünya  ve  ahiret  saadetini 

tattırmak için, zaman zaman peygamber adı verilen elçilerini gönderen Allah, insanlara bu 

elçileri vasıtasıyla emirlerini bildirmiştir. Bu emirler, Allah tarafından gönderilen Kitap ve 

Sahifeler’de  yazılı  idi.  Peygamberlerin  vefatlarından  sonra  da  emir  ve  yasaklarına 

uyulması için bazı kimselere bu sahada çalışma imkân ve kolaylığı verilmiştir. Çeşitli 

dinlere göre farklı isimler alan bu zümre genel olarak “Din adamı” veya “din görevlisi” 

sınıfı diye isimlendirilebilir. İlk okumayı emreden, ilmi herkese farz kılan ve ilimle meşgul 

olmayı ibadet sayan İslam Dini, kendinden önceki dinlerde olduğu gibi, belli çizgilerle 

diğer insanlardan ayrılan veya Allah ile insanlar arasında aracılık yapan bir “din adamı 

sınıfı”na tarih boyunca yer vermemiştir. Bu durum, İslam’la öbür dinler arasındaki belli 

başlı farklardan birini teşkil eder. Zira her Müslüman, istediği her yer ve zamanda Allah’a 

yalvarır, tevbe ve ibadet edebilir. Hiç kimse onun bu isteğini engelleyemez. Ama öbür 

dinlerde mesela Hıristiyanlıkta durum böyle değildir. Hıristiyan, günahlarının 

bağışlanmasını bir din adamı vasıtası ile isteyebilir. Arada rahip olmayınca Hristiyanın 

tevbe ve bağışlanma isteği Allah’a ulaşmaz. Daha açık bir ifade ile Hıristiyanlıkta din 

adamı Allah ile insanlar arasında bir nevi aracılık yapar. İşte bu sebeple İslam’daki din 

görevliliği anlayışı ile başka dinlerdeki din adamlığı anlayışı arasında önemli farklar 

vardır.160
 

 

Kur’an-ı Kerim’in yedi yerinde müfred (tekil), beş yerinde de cemi’ (çoğul) olarak 

geçen imam kelimesi sözlükte öne geçmek, önderlik etmek ve yönetmek manalarına 

gelmektedir. Başkaları tarafından önder kabul edilen veya kendisine tabi olunan kimseye 

de imam denir. İslami literatürde devlet başkanı, dini ilimlerde çığır açmış veya mezhep 

kurmuş  şahsiyetler,  sosyal  ve  dini  hareketlerde  öncülük  edenler  ile  cemaatle  namaz 

kıldıran kimseye de imam denir. Bütün bu farklı görev ve fonksiyonlara baktığımız zaman 

tamamında  bir  yönden  topluma  önderlik  etme  gibi  ortak  bir  noktanın  bulunduğunu 

görürüz. Dini gelenekte imamet terimiyle devlet başkanlığı (İmamet-i Kübra) ve cemaatle 

namaz kıldırma (İmamet-i Suğra) kastedilir. Ayetlerin ışığı altındaki manasına gelince bu: 

 
159 Bkz: Şahin Güven, “Din Görevlilerinin Yeterlikleri”, İslami Araştırmalar Dergisi, C. 19, S. 2, 2006, s. 

402, http://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-din-gorevlilerinin-yeterlilikleri-tartismali-ilm- 

toplanti-11-12-mart-2004-kayseri-97.html?page=archive, (15.08.2014) 
160 Kazıcı, a.g.e., s. 262. 

http://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-din-gorevlilerinin-yeterlilikleri-tartismali-ilm-toplanti-11-12-mart-2004-kayseri-97.html?page=archive
http://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-din-gorevlilerinin-yeterlilikleri-tartismali-ilm-toplanti-11-12-mart-2004-kayseri-97.html?page=archive
http://www.islamiarastirmalar.com/magazine/tr-din-gorevlilerinin-yeterlilikleri-tartismali-ilm-toplanti-11-12-mart-2004-kayseri-97.html?page=archive
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“Numune, işaret, misal ve rehber”dir. İlmi ıstılah olarak ta çok değişik manalar ifade eden 

bu kelimenin161 bütün bu yönlerini şimdilik bir kenara bırakıp sadece namazda 

Müslümanların  kendisine  uyduğu  kimse  (imamet-i  suğra)  manalarına  temas  edeceğiz. 

Fıkhi terim olarak imam, cemaatin önüne geçip namaz kıldıran kimsedir. İmamın bu 

görevine de “imamet” denir. Gerek Hz. Peygamber (sav), gerekse ondan sonra gelen Raşid 

halifeler bu görevi yapmışlardı. İmamlık, faziletli bir görevdir. Bu sebeple dinen en hayırlı 

ve şerefli mesleklerden biri sayılmıştır. Bu bakımdan toplumda, bilgili, ahlaklı, dirayetli ve 

kıraatı düzgün olan kimselerin bu görevi üstlenmesi gerekir. Böylece o, Müslümanların 

eğitim ve irşadında etkili rolünü yerine getirmiş olur. Özellikle Osmanlı dönemi şehrinin 

toplum hayatında önemli bir yere sahiptir. Mahallenin her şeyi ondan sorulur, onun haberi 

olmadan mahalleye yabancı bir kimse giremezdi. Ölüm ve doğumların kayıtlarını o tutardı. 

Mahallenin genel ahlakından bir dereceye kadar o sorumlu idi. Zira Osmanlı cemiyetinde 

mahalle imamı kadı’nın vazife ve temsilciliğini yapardı. Mekâna göre bir görev taksimi 

yapıldığında kadı-naib-imam hiyerarşisi görülmektedir. Memleketimizde 1829 (1245) 

senesinde muhtarlık teşkilatı kurulana kadar mahallenin mülki ve beledi amiri yani 

yöneticisi olan imamlar, aynı zamanda kadı’nın bir nevi temsilciliğini de yapıyorlardı.162
 

İmamların  bu  durumu,  yabancıların  da  gözünden  kaçmamış  olacak  ki,  XVII  asrın 
 

ortalarında  Osmanlı  ülkesinde  bulunan  Jean  Thevenot  da  imamların  toplum  nezdinde, 

sahip oldukları değeri anlattıktan sonra şöyle der: “Ayrıca yaşlı, dürüst, Kur’an’ı iyi bilen, 

dünya işlerinin bilirkişisi hocalar vardır. Bizim hukukçular gibidirler. Önemli işler için 

çoğu zaman bu hocalara başvurulurdu. Onlar, kendilerine saygı gösteren halk arasında 

büyük nüfuza sahiptirler. Vazifeye tayinleri bizzat padişah beratı ile olan imamların bu 

durumunu ortaya koyan pek çok belge bulunmaktadır. 2 Recep 972 (3 Şubat 1564) tarihini 

taşıyan ve Edirne Kadısı’na yazılmış bulunan bir emre göre imam ve hatiplerin vazifesine 

dair çıkan beratlarını en geç altı aya kadar almaları gerekmektedir. Aksi taktirde vazife 

yapamayacakları belirtilmektedir.163
 

 

Osmanlı devleti’nde mahalle halkının beledi, idari ve dini yöneticisi olan imamın 

vazifesi, sadece sivil hayatta değil, askeriyede de vardı. Bu sebeple biz, onun askeriyedeki 

durumuna kısaca değinecek daha sonra sivil toplumdaki yetkilerine temas edeceğiz. Onun, 

askeriyede de önemli  bir  mevkii  vardı.  Osmanlı  Teşkilat  ve Kıyafet-i  Askeriyesi  adlı 
 

 
161 Bkz: Şemseddin Sami, Kamus-i Türki, C. I. 162; Kazıcı,a.g.e., s.263. 
162 İlber Ortaylı, Tanzimattan Sonra Mahalli İdareler, Ankara, 1974, s. 109; Kazıcı, a.g.e. s. 263. 
163 Kazıcı, a.g.e. 264. 
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eserinde   Mahmut   Şevket   bu   konuda   şöyle   der:   “İmam,   başında   yeşil   çuhadan 

müdevveru’ş-şekl kalafat üzerine beyaz sarık sarıp arkasına dar kollu kırmızı cübbe ve 

bunun altına sivai entari ve bacağına dökme şalvar iktisa eder. Ayağına mavi mest ve 

pabuç  giyer  ve  Mushaf-ı  Şerif  vaz’ına  mahsus  olan  cüz  kesesini  boynuna  asar  idi.” 

Yeniçeri ocağına mahsus olmak üzere “İmam-ı Hazret-i Ağa” ünvanına haiz bir imam 

bulunduğu gibi kapıkulu sünuf-ı askeriyesi ortalarından her birinde dahi efrad-ı askeriyeye 

talim-i şerait-i diniyye etmek ve eday-ı salat ile telkin, ğasl ve tekfin vezaifi dahi ifa 

eylemek üzere bir imam mevcut idi. Kıtaat-ı askeriyenin büyük zabitanı meyanında 

vacibu’r–riaye olanlardan birinin ismine nisbetle yadedilmesi, orduyu hümayunca kadimen 

mutad  olduğu  cihetle  yeniçeri  ortalarından  84.  Cemaat  ortasına  İmam-ı  Hazret-i  Ağa 

namına nisbetle “İmam” denirdi.164
 

 

Mahalle halkı tarafından biriktirilip imama teslim edilen ve “avarız akçası” denilen 

bir nevi yardımlaşma sandığı vardı ki, burada biriktirilen para ile mahalledeki hasta ve 

fakirlere yardım edilirdi. İmamlar, bu parayı çalıştırmak suretiyle fakirlere yardım ettikleri 

gibi, cami ve mescidin ufak tefek ihtiyaçlarını da görürlerdi. Son senelere kadar devam 

eden bu faaliyet sayesinde, memleket fukarasına önemli derecede yardım yapılıyor, az da 

olsa onların sıkıntıları giderilmeye çalışılıyordu. Ancak Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile 

çıkan harpte bu para, devlet tarafından alınarak askerin masraflarına harcandı. Çeşitli belge 

ve kroniklerin bildirdiklerine göre mahalle aralarındaki sokakların süpürülüp 

temizlenmesinden mahalle halkı; çarşı ile pazarlardaki sokakların temizliğinden de esnaf 

sorumlu tutulurdu. Nöbetleşe ve bazen de imece suretiyle halka bu hizmeti gördürmek 

mahallede imam, çarşı ve pazarlarda da esnaf kahyaları tarafından yerine getirilirdi.165
 

 

İmamların bu görevleri o kadar önemli ve devamlı bir hal almıştı ki, şehir 

merkezinde kadılık müessesesi büyük bir sarsıntıya uğrayıp fonksiyonunu yitirdiği halde, o 

müessesenin alt kademedeki temsilcisi olan mahalle imamlarının durumu o kadar 

sarsılmamıştır.166  Bununla beraber memlekette bu derece önemli hizmetler ifa etmiş olan 

imamların yetkileri zamanla daraltılmıştır. Bu durum, Tanzimat (1839)’a takaddüm eden 

senelere kadar uzanmaktadır. Tanzimat’a doğru mahalle yöneticisi statüsündeki imamların, 

din  işleri  dışında  yönetim  ve  diğer  dünya  işleri  ile  meşgul  olmalarını  önlemek  için, 
 
 

164 Mahmut Şevket Paşa, Osmanlı Teşkilatı ve Kıyafet-i Askeriyesi, çev. Murat Babuçoğlu, Türk Tarih 

Kurumu Yay., Ankara, 2010, ss. 97-98; Kazıcı, a.g.e. 264. 
165 Kazıcı, a.g.e., s. 267. 
166 Kazıcı, a.g.e., s. 268; İlber Ortaylı, a.g.e., s. 114. 
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danışmaları gereken ve halk tarafından seçilen birkaç muhtar verilmiştir. Böylece 1829’da 

başlayan bu muhtar seçme işi, asırlarca mahalle işlerinin yönetimini üstlenen imamların bu 

vazifelerine   son   vermeye   başlamıştır.   Türkiye’de   Cumhuriyet’in   kurulması   ile   de 

imamların vazifesi sadece camiye hasredilmiştir.167
 

 

Gazete,  radyo,  televizyon  vb.  gibi  neşir  araçlarının  bulunmadığı  bir  dönemde 

devlet, her türlü emir ve yasaklarını imam ile cami vasıtasıyla halka bildiriyordu. Bu 

sayede devlet, memleketin her yerine aynı zamanda (yatsı namazı vakti) istediği emri 

ulaştırabiliyordu. Çünkü mahallede, ergenlik çağına gelmiş bulunan bütün erkeklerin yatsı 

namazı vaktinde camide toplanacaklarını bilirdi. Bildirilmesi istenen bir emrin mevcudiyeti 

halinde imam, günün son ibadeti olan yatsı namazını müteakip: “Ey cemaat dağılmayınız, 

hükümetin emri vardır, şimdi söyleyeceğim” der ve kendisine verilen emri ilan ederdi.168
 

 

Günümüzdeki vazife, yetki ve salahiyetini çok iyi bildiğimiz imamlık, asırlarca 

İslam âleminde önemli rol oynamış mühim bir memuriyetti. Önemli bir memuriyet 

olduğundan, resmen tayin edilememiş olanlarla köy veya mahalle halkı tarafından gayrı 

resmi olarak bu vazifeye getirilenlere imam ismi bile verilmemektedir.169
 

 

2.5. Müezzin-Kayyım 
 

Sözlükte  "çağrıda  bulunan,  ezan  okuyan,  kamet  getiren  kimse"  manasındaki 

müezzin  kelimesi  Kur'ân-ı  Kerîm'de  "münâdî"  anlamında  iki  âyette  geçmektedir.170
 

Hadislerde "ezan okuyan, kamet getiren" mânasında kullanılır, bazen bu anlamda münadi 

kelimesi de yer alır.171 Müezzinler için sâih172 ve mükebbir (tekbir alan) gibi unvanlara 

rastlanmaktadır. Münadilik İslâm'dan önce Araplar'da mevcuttu. Mekke'de Dârünnedve'de 

yapılacak toplantılar münadiler vasıtasıyla duyurulduğu gibi şehirlerde ve kabileler ara- 

sındaki önemli olaylarla umumi toplantılar müezzin veya münadi adı verilen şahıslar 

tarafından halka ilân edilirdi.173
 

 

Hz. Peygamber hicretten önce Mekke'de bazı duyurular için münadiler 
 

 
 

167 Kazıcı, a.g.e., s. 268; Baltacı, a.g.e., s. 312. 
168 Osman Nuri Ergin, Türkiye’de Şehirciliğin Tarihi İnkişafı, İstanbul Üniversitesi Yay., İstanbul, 1936, s. 

108; Kazıcı, a.g.e., s. 268. 
169 Kazıcı, a.g.e., s. 268. 
170 A'râf 7/44; Yûsuf 12/70; Mustafa Sabri Küçükaşçı (2006), “Müezzin”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. 

XXXI, T.D.V. Yay., İstanbul, 2006, s. 491. 
171 Buhârî, Ezan, 7; Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
172 Çağıran, davet eden; Taberî, VIII, 439; Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
173 Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
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görevlendirmiş, ancak Müslümanları namaza çağırmak amacıyla özel bir görevli tayin et- 

memişti.  Müezzinlik  görevinin  Mekke'de  başladığına  dair  rivayetler  doğru  değildir.174
 

Medine'de genellikle Bilâl-i Habeşî bir süre namaz vakitlerinde sokaklarda “es-salâh es- 

salâh” (haydi namaza) diye çağrıda bulunduysa da bu uygulama yeterli görülmemiş, Resûl- 

i Ekrem'in 1. (622) veya 2. (623) yılda ezanın lafızlarını belirlemesiyle müezzinlik mü- 

essesesi ortaya çıkmıştır. Bu tarihten sonra müezzin kelimesi sadece namaz vakitlerini 

duyuran ve kamet getiren kimseleri ifade etmek suretiyle münâdîlikten ayrılmışsa da 

münadinin nadiren müezzin karşılığı kullanıldığı da görülmektedir. İlk müezzin, ezan ve 

kameti Resûl-i Ekrem’den öğrenen ve Neccâroğullan'ndan bir kadına ait evin damına 

çıkarak sabah ezanını okuyan Bilâl-i Habeşî'dir.175
 

 

Müezzinliğin önemine işaret eden Hz. Peygamber, “İnsanlar müezzinlik yapmanın 

ve ilk safta bulunmanın ne kadar sevap olduğunu bilselerdi buna ulaşmak için kuraya 

başvururlardı” demiştir. Resûlullah zamanında müezzinlik görevi Medine'de Bilâl-i Habeşî 

ve İbn Ümmü Mektûm, Kubâ'da Sa'd b. Âiz el-Karaz ve Mekke'de Ebû Mahzûre tarafından 

yerine getirilmiştir. Müezzinler bir arada bulundukları vakit Bilâl birinci, Ebû Mahzûre 

ikinci, İbn Ümmü Mektûm üçüncü müezzin sayılırdı. Bilâl-i Habeşî ezan okuduktan sonra 

Hz. Peygamberin kapısı önünde durarak onu namaza davet ederdi. Bu uygulama Hulefâ-yi 

Râşidîn döneminde Sa'd b. Âiz, sonraki devirlerde devlet başkanlarının müezzinleri 

tarafından sürdürülmüştür. Bilâl-i Habeşî'nin Resûl-i Ekrem'in vefatının ardından 

müezzinlik yapmak istememesi üzerine bu iş için Mescid-i Kubâ'nın müezzini Sa'd b. Âiz 

görevlendirilmiştir. Bayram namazına gidilirken müezzinler Hz. Peygamberin önünde 

yürür, ellerinde Habeş Necâşîsi Ashame tarafından gönderilen ve “aneze” diye bilinen 

asayı taşırlardı.176
 

 

Resûlullah, tayin ettiği valilerden ve İslâm'a giren kabilelerden imam ve müezzin 

istihdam etmelerini isterdi.177 Hz. Ömer'in, Kûfe kadılığına ve beytülmâl idaresine gön- 

derdiği Abdullah b. Mes'ûd'u müezzinlikle de görevlendirmesi Hz. Peygamberin başlattığı 

uygulamanın sürdürüldüğünü göstermektedir.178  Resûl-i Ekrem'in Mekke fethinde Bilâl'e 

Kabe'nin  damında  ezan  okutmasından  hareketle  bir  yerin  fethinden  sonra  fetih  ezanı 
 

 
 

174 Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
175 Buhârî, Ezan, 1, 3; Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
176 Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
177 Müsned, IV, 217; Buhârî, Ezan, 17; Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
178 Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
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okunması, fethedilen yere imam ve müezzin tayin edilmesi ilk dönemlerden itibaren âdet 

haline gelmiştir.179 Asr-ı saadetten itibaren müezzinler sesi güzel ve gür, Kur’ân-ı Kerîm'i 

iyi okuyan, mûsikiye vâkıf kimseler arasından seçilirdi. Hz. Peygamberin  yirmi kadar 

kişiye ezan okutup dinlediği ve içlerinden Ebû Mahzûre'nin sesini beğenerek ona ezan 

cümlelerini öğrettiği rivayet edilmektedir.180  Resûl-i Ekrem ayrıca çeşitli sözleri ve 

uygulamalarıyla müezzinliğin önemine işaret etmiş ve müezzinlerden görevlerini usulüne 

uygun, insanları rahatsız etmeyecek şekilde yapmalarını, gereksiz yere seslerini 

yükseltmemelerini istemiştir.181
 

 

Mescid-i Nebevinin arka tarafına müezzinlerin ezan okuması için “mi’zene” adı 

verilen yüksekçe bir yer yapılmıştır. Emevî Halifesi Muâviye b. Ebû Süfyân zamanında 

müezzinlerin seslerini daha uzaklara duyurabilmeleri ve sesi duymayan kimselerin uzaktan 

görerek vaktin girdiğini anlamaları, ayrıca sahur ve iftar vakitlerinin bildirilmesi, bazı 

duyuruların yapılması için minareler inşa edilmiştir. ‘Bilâl-i Habeşî’nin beytülmâl işlerine 

de bakması, Hz. Ali'nin müezzini İbnü'n-Nebbâh'ın halifenin kâtipliğini ve Abdullah b. 

Zübeyr'in müezzininin kadılık vazifesini yapması örneklerinde görüldüğü gibi müezzinler 

farklı görevler de üstlenmişlerdir; bu uygulama sonraki dönemlerde devam etmiştir. 

Müezzinler genelde hayatlarının sonuna kadar görevlerini sürdürürlerdi. Özellikle büyük 

şehirlerde belli ailelerden gelen müezzinler birkaç nesil boyunca bu görevi yerine 

getirirlerdi.  Mekke  ve  Medine'de  Ebû  Mahzûre  ile  Sa'd  b.  Âiz  el-Karaz'ın  soyundan 

gelenler  uzun  süre  müezzinliği  uhdelerinde  bulundurmuşlardır.  Emevîler  devrinden 

itibaren devlet başkanlarının yanı sıra emîr, vali, kumandan gibi üst düzey yöneticiler de 

özel  müezzin  istihdam  etmiştir.  Zamanla  Mescid-i  Haram  ve  Mescid-i  Nebevî  ile 

Emeviyye ve Ezher gibi büyük camilerde farklı mezheplere ait her mihraba ayrı müezzin 

tayin edilmeye başlanmıştır. Bu camilerdeki müezzin sayısının otuz ile yetmiş arasında 

olduğu belirtilmektedir. Mekke'de ve Dımaşk'ta önce Şafiî müezzinlerinin, ardından diğer 

mezhep müezzinlerinin kamet getirdiği kaydedilmektedir. Hayatı boyunca Mescid-i 

Harâm'da görev yaparken müezzinliği de öğreten Ebû Mahzûre Mekke okuyuşunun, Sa'd 

b. Âiz Medine okuyuşunun kurucusu kabul edilmektedir. İslâmiyet'in yayıldığı bölgelerde 

görevlendirilen müezzinler bu iki okuyuştan birini esas almıştır.182
 

 

 
179 Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
180 Dârimî, Salât, 7; Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
181 Küçükaşçı, a.g.m., s. 491. 
182 Küçükaşçı, a.g.m., ss. 491-492. 



49  

 

Resûl-i Ekrem ve ilk iki halife zamanında cuma namazı için hutbeden önce sadece 

iç ezan okunurken Hz. Osman döneminden itibaren dışarıda da ezan okunmaya 

başlanmıştır. Müezzinler, aşırı yağmur sebebiyle cuma günü namazın Mescid-i Nebevî’de 

kılınamayacağını duyurmak gibi bazı istisnaî görevler de üstlenirdi. Bayram namazları için 

mescide gidilirken Resûlullah devrinde olduğu gibi müezzinler namazı kıldıracak halifenin 

veya valinin önünden yürürlerdi. Hulefâ-i Râşidîn döneminde kurban edilecek hayvan 

Mescid-i Nebevî'nin müezzini tarafından halifenin önüne getirilirdi.183
 

 

Müezzinlerin önemli günlerde bilhassa yatsı ve sabah namazlarından önce, Cuma 

ve bayram gecelerinde minareden tesbihatta bulunmaları, cuma ezanından evvel sala 

okumaları âdeti ilk defa Mısır'da Mesleme b. Muhalled'in (ö. 62/682) valiliği esnasında 

Amr b. Âs Camii'nde uygulanmıştır. Daha sonra bu uygulama Kur'ân-ı Kerîm tilâveti, dua, 

kaside ve ilâhiler de ilâve edilerek bütün İslâm dünyasında yaygınlaşmıştır.184  Memlükler 

devrinde büyük camilerde Hz. Peygamber'e salâtü selâm getirmeyi emreden Ahzâb 

sûresinin 56. âyeti cuma geceleri ezandan sonra başmüezzin tarafından okunur, diğer 

müezzinler de bunu tekrarlardı.185
 

 

Halife, sultan, vezir ve kumandanlar göreve geldiklerinde, sefere çıktıklarında veya 

dönüşlerinde müezzinler onları öven kasideler okurlardı. Abbâsîler'de biat edilecek 

halifenin adı minarelerden halka bildirilirdi. Mekke'de “müezzin-i zemzemi” adı verilen 

başmüezzin, her akşam namazından sonra ve yeni ay girince ezan okuduğu yere çıkarak 

yüksek sesle emîri tebrik eder, Mekke yönetiminde bulunmuş kimseleri öven bir kaside 

okurdu. Osmanlı döneminde de bu uygulama sürdürülmüştür. Memlükler devrinde Hicaz 

ve Mısır'da müezzinler tarafından toplu olarak okunan ezana “Sultan Ezanı” denilirdi.186
 

 

Müezzinlerin vazifeleri arasında ölüm haberlerini halka duyurmak da bulunuyordu. 

Nitekim Abbas b. Abdülmuttalib'in vefatı Medine'nin kenar mahallelerine gönderilen bir 

müezzin tarafından duyurulmuştu. 781 (1379) yılından itibaren bu görev müezzinlerin 

minarelerden okudukları sala ile yerine getirilmeye başlanmıştır. Savaşlarda şehid olan 

önemli  kişilerin  şehadetini  halka  duyuran  müezzinler  cenazelerin  teçhiz  ve  tekfiniyle 

uğraşır, bazı bölgelerde cenaze götürülürken vefat eden kimsenin iyiliklerini sayarlardı. 
 
 

183 Buhari, Ezan, 41; Küçükaşçı, a.g.m., s. 492; Ahmet Ekşi, İmam Hatip Liseleri Hitabet ve Mesleki 

Eğitim Ders Kitabı, MEB Yay., Ankara, 2012, s. 15. 
184 Küçükaşçı, a.g.m., s. 492. 
185 Küçükaşçı, a.g.m., s. 492. 
186 Küçükaşçı, a.g.m., s. 492. 
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Hükümet merkezinden gelen ferman ve mektup gibi önemli duyurular da halka müezzinler 

tarafından okunurdu.187
 

 

Cumhuriyet'in ilk yıllarında müftülerin başkanlığında oluşturulan komisyonlar ta- 

rafından  imtihan  edilerek  meslekî  yeterliliklerine  karar  verilen  müezzinlerin  görevleri 

çeşitli tarihlerde çıkarılan tüzük, yönetmelik ve yönergelerle belirlenmiştir. 1965 tarihli 

kanunla bütün din görevlileri için belli nitelikler ve öğrenim şartları konulmuştur. 

Ücretlerini Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden alan mülhak vakıflara bağlı camilerde görev 

yapan müezzinler 24 Mart 1977 tarih ve 2088 sayılı kanunla Diyanet İşleri Başkanlığı 

kadrolarına geçirilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme 

Yönetmeliği'ne göre müezzin - kayyım olabilmek için lise veya dengi okul mezunu ve 

hafız olmak gerekmektedir, ancak imam-hatip lisesi mezunları için hafızlık şartı 

aranmamaktadır. Halen toplam 10.546 müezzin-kayyım kadrosunun 982'si boş 

durumdadır. Bir kısım selâtin camileriyle cemaati kalabalık camilere birden çok müezzin 

tayin edilmiştir. 1950"den önce Eyüp Sultan'da on, Fâtih, Sultan Ahmed, Beyazıt 

camileriyle, Yenicami’de, Vâlide-i Atik Camisi'nde dokuz, Nuruosmaniye'de altı müezzin 

görev yaparken günümüzde bu sayı üçe kadar düşmüştür. Özellikle XX. yüzyılın ilk 

yarısında dinî mûsiki alanında geniş bilgi sahibi olan müezzinler cami mûsikisine dair 

bütün icraları yerine getirebiliyorlardı. Müezzinlik sâlih amellerin en faziletlilerinden biri 

olarak kabul edilmiştir. Hz. Peygamber, çeşitli hadislerinde müezzinlik görevinin önemini 

ve ezan okumanın faziletini belirtmiştir.188
 

 

 
3. Cami Eğitiminde Hedeflenen (Hitap Edilen) Kitleler 

 
3.1. Çocuklar ve Gençler 

 

Çocukluk dönemi, bireyin ileriki hayatının temellerini oluşturması ve karakterinin 

şekillendiği dönem olması açısından oldukça önemli bir dönemdir. Çocuğun beynindeki 

duygularla ilgili alan, çevresinden aldığı tepkilerle şekillenmeye ve gelişmeye başlar. Bu 

şekilde  çocuk  sevmeyi,  korkuyu  kontrol  etmeyi,  isteklerini  frenlemeyi  yani  hayatı 

öğrenmeye başlar. Birey, kendisini yetişkin hayatına hazırlayıcı davranışları büyük ölçüde 
 
 
 
 
 

187 Küçükaşçı, a.g.m., s. 492. 
188 Bkz: Buhârî, Ezân, 9, 32; İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, C. VII, Akçağ Yay., İstanbul, “ty.”, s. 

447; Küçükaşçı, a.g.m., s. 492. 
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küçük yaşlarda öğrenir ve bu öğrenmeler onda derin izler bırakır.189 Bireyin gençlik ve 

yetişkinlik dönemlerindeki dini tutum ve davranışlarının temellerinin oluşmasında ve 

şekillenmesinde, onun çocukluk dönemlerinde aldığı dini eğitim ve öğretimin biçimi 

belirleyici olacaktır. Çocukluk dönemlerinde verilecek olan olumlu ve bilimsel temellere 

dayalı bir din eğitimi, bireyin ileride sağlıklı bir dini duygu ve inanç gelişimini 

sağlayabileceği  gibi,  olumsuz  ve  bilimsel  temeli  olmayan  bir  dini  eğitim  de  bireyin 

sağlıksız bir dini gelişim göstermesine, dinden uzaklaşmasına hatta ruhsal sorunlara yol 

açabilecektir.190 Çocuklar, aile bireylerinde gördükleri ibadetlere, dini muhtevalı 

davranışlara içten gelen duygularla yönelirler ve onların dini yaşantılarını taklit ederek, 

kendilerini de aynı davranışları yapmak isterler. Çevresindekilerin Allah’a dua ederken 

görülmesi, işitilmesi çocuğun bilincine yerleşir ve yavaş yavaş benimsenir.191 Hayata 

gözlerini açan her insan, kendisini bir dini geleneğin ve kültürün içerisinde bulur. Dini 

sözler ve telkinlerle karşılaşır, dini nesne ve mekânları müşahede eder, dindar kimselerle 

görüşür ve onlarla iletişim içerisinde hayatını sürdürür. Din hakkında ailesinden, 

çevresinden çeşitli bilgiler öğrenir; dini ibadetlerini yerine getiren insanları görür ve zaman 

zaman bu ibadetlere kendisi de katılır. Sorular sorar, araştırmalar yapar, dini söz ve 

kavramları kullanmaya yönelir.192
 

 

“Okul öncesi dönem” olarak da adlandırılabilecek 2-7 yaşları arasındaki devrede 

çocuğun psikolojik yapısı dikkate alınarak ona verilecek din eğitiminde daha ziyade 

çocuğun duygularına ve gönlüne hitap edilmeli, el becerileri ve oyun faaliyetlerine bu 

unsurlar katılmalıdır. Örneğin, bir cami resmi yapması istenmeli, böylece oyun oynarken 

cami imajı da kazandırılmalıdır. Genellikle 6. Yaştan başlayarak, kızlarda 11, erkeklerde 

ise 12. Yaşa kadar süren bu çağa, “son çocukluk devresi” adı verilir. Bu devrenin bir diğer 

adı da “öğrenme dönemi”dir. Çünkü bu yaşlardaki ruhi durumu, öğrenmeye ve topladığı 

bilgileri zihni koordineye tabi tutarak işlemeye; duyguları, düşünceleri ve davranışlarıyla, 

sosyal hayata uyum sağlamaya elverişli bir hale gelmiştir. Kısaca, yedi yaşından itibaren 
 
 
 
 
 

189 Mustafa Köylü, “Çocukluk Dönemi Dini İnanç Gelişimi ve Din Eğitimi”, AÜİFD, Sayı: 11, s. 137; 

Nevzat Tarhan, İnanç Psikolojisi, 10. b., Timaş Yay., İstanbul, 2013, s. 171. 
190 Hasan Dam, “Çocukluk Dönemi Din Eğitimi”, Gelişim Basamaklarına Göre Din Eğitimi, ed. Mustafa 

Köylü, 2. b., Nobel Yay., Ankara, 2011, s. 14. 
191 Hüseyin Peker, Din ve Ahlak Eğitiminin Psikolojik ve Metodik Esasları, Eser Matbaası, Samsun, 1991, 

s. 38. 
192 Hayati Hökelekli, Din Psikolojisine Giriş, Dem Yay., 2. b., İstanbul, 2012, s. 42. 
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çocukların, sistemli bir eğitim ve öğretime ruhen hazır duruma geldikleri söylenebilir.193
 

 
Hz. Peygamber’in (sav) “Çocuklarınız yedi yaşına ulaştıklarında onlara namaz 

kılmayı  öğretiniz.”  emri,  yedi  yaşın  öğrenme  dönemini  de  beraberinde  getirdiği  ve 

çocuğun  artık  bazı  kavramları  ve  ibadetleri  öğrenebilecek  düzeye  geldiğine  dikkat 

çekerken, öte yandan ibadetlere başlama döneminin de geldiğini vurgulamaktadır. O halde, 

çocukluk dönemi namaz gibi İslam dininin en önemli ibadetinin nasıl yapılacağı, sureleri, 

duaları ve kılınış şekliyle çocuklara öğretilmeli ve çocuktan bu ibadeti yerine getirmesi 

istenmelidir. Ancak burada önemli olan bir husus unutulmamalıdır. Son çocukluk 

devresinde de olsa çocuk yine “çocuk”tur. Çocuksu duygularının etkisi davranışlarına 

yansıyabilir. O nedenle, çocuklara gerek ibadetle ilgili bilgilerin öğretimi, gerekse 

ibadetlerin   yerine   getirilmesi   konusunda,   İslam’ın   temel   prensiplerini   teşkil   eden 

müsamaha, hoşgörü, sabır, sevgi ve şefkatle davranılmalıdır. Böylece, çocuğun kalbi 

kazanılmalı, duygularına hitap edilmelidir. Zaman zaman teşvik ve takdir edilmeli, gururu 

okşanmalı, bazen maddi mükâfatlarla ödüllendirilmelidir. Çocuğun namazı zorla değil, 

isteyerek kılması için altyapıyı ebeveyni hazırlamak zorundadır.194
 

 

Çocuklar küçük yaşlardan başlayarak İslam’ın cami eksenli ibadetlerini hep neşe ve 

sevinç kaynağı olarak görmüşlerdir. Özellikle bayramlar, kandiller, teravih namazları vb. 

ibadetler onlar için babalarının ve annelerinin onlara birtakım hoşlarına giden hediyeler 

aldığı, onların da çok mutlu oldukları neşeli vakitlerdir. Böylece çocuklar için bu dini 

günler kendilerine neşe ve heyecan getiren, fakat kendilerinden hiçbir şey istenmeyen 

Bayram’a ve dolayısıyla dine ve onun müessesesi camiye müteşekkirdirler.195
 

 

Gençlik dönemi, çocukluk döneminin birtakım sınırlılıklarından kurtulma, dini ve 

dünyevi  bazı  görev  sorumlulukları  üstlenme zamanıdır.  Özellikle  İslam  dini  açısından 

buluğ ile başlayan bu dönem dini sorumluluğun başlama anıdır. Gençlik dönemi sorumlu 

bir birey olmanın asgari ölçülerine sahip olma sürecinin yoğun bir şekilde yaşandığı 

yıllardır.  Psikolojik  ve  ruhsal  açıdan  bu  dönemde  gelişmeler  yaşanır.  Olumlu  bir 

farkındalık oluşturulabilmesi durumunda bu yaşanan değişim ve gelişim süreci, gencin 

bütün yaşamı boyunca kendisine yön verecek ilkeler ve kurallar bütününü içselleştirerek 
 
 
 

193 Mehmet Emin Ay, Çocuklarımıza Allah’ı Nasıl Anlatalım?, 31. b., Timaş Yay., İstanbul, 2013, ss. 40- 

43. 
194 Ay, a.g.e., s. 47. 
195 Bkz: Daryal, a.g.e., s. 163. 
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tüm varlık âlemi ve hayata ilişkin derinden bir kavrayış geliştirmesine imkân verir.196
 

 
Aile ve diğer sosyal ortamlar yanında mabetlerin de gencin dini dünyasında ciddi 

etkileri söz konusudur. Genel olarak mabetler, insanın kendini en yakın hissettiği ve 

sembolik bütünleşmenin gerçekleştiği, ruhi boyutunun inceldiği ve etkiye açık hale geldiği 

mekânlardır. Bir müzik parçası gibi okunan dini dualar ve Kur’an ayetleri, içinde ibadet 

edilen camiin fecri andıran yarı karanlığı ve sessizliği ve bütün cemaatin birden inler gibi 

dua okuyuşu, gencin coşmuş duyguları üzerinde büyük etkiler yapar. Bilindiği üzere İslam 

eğitimi ilk başlarda cami merkezli gelişme imkânı bulmuştur. İslam eğitiminde mabedin 

bireysel yönü yanında, Müslümanlar için zorunlu olan günlük, haftalık ve yıllık tarzındaki 

kimi ibadetler için birer toplanma yeri olmaları bakımından sosyal tarafı da bulunmaktadır. 

Kişinin kendi ailesi dışına çıkarak daha geniş çevreden arkadaş edinme ihtiyacında olduğu 

gençlik döneminde, benzer inanç ve değer sistemine bağlı topluluğu bir araya getiren cami, 

bu yönde önemli bir fonksiyonu yerine getirir.197
 

 

Çocuklara ve gençlere son derece önem veren Allah Resulü (sav) onlarla her zaman 

yakından ilgilenirdi. Ramazanda her fırsatta iftar, sahur ve bayramlara katılmalarını 

sağlardı. Hz. Peygamber’i (sav) örnek alan sahabeler de O’nun gibi çocuklarla ilgilenir, 

onları ibadete alıştırırlardı. O günlere dair anısını anlatan Rübeyyi’ binti Muavviz’a: “O 

gün çocuklarımıza da oruç tuttururduk. Açlıklarını unutturmak, oyalamak için onları 

yanımıza alır, Mescid-i Nebevi’ye götürürdük. Çocuklara yünden oyuncaklar yapar 

oynatırdık. Biri acıkıp yemek istediğinde oyuncaklarla oynatır, iftara kadar oyalar, 

oruçlarını tamamlatırdık. İftar vakti gelince yemeklerini geciktirmeden hemen verirdik” 

demektedir.198  Âlim sahabelerden Abdullah b. Abbas (r.a.) çocuklarını ibadete alıştırmak 

için onlarla yakından ilgilenirdi. Onların camilere gitmelerini engellemez hatta namaz 

kılanları rahatsız etmemek kaydı ile camide oynamalarına bile izin verirdi.199
 

 

Çocuk  ve  gencin  etkilendiği  çevre  içerisinde  cami  cemaatinin  önemli  bir  yeri 

vardır.  Cami  cemaatinin  dini   davranışları,  ibadetteki  ciddiyeti,  camiye  giriş  çıkış 

sırasındaki duyulan sözler, selamlaşmalar, hal hatır sormalar çocuk ve gençler üzerinde 

derin bir etki bırakır. Camiye alışma zamanı olarak neşe ve duygusal yoğunluğun fazla 
 
 

196 Turgay Gündüz, “Gençlik Dönemi Din Eğitimi”, Gelişim Basamaklarına Göre Din Eğitimi, ed. 

Mustafa Köylü, 2. b., Nobel Yay., Ankara, 2011, s. 70. 
197 Gündüz, a.g.e., s. 88. 
198 Buhari, Savm, 21; Kara, a.g.e., s. 154. 
199 Kara, a.g.e., s. 154. 
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olduğu cuma ve bayram günlerinin, dini gün ve gecelerin tercih edilmesi bu etkiyi daha da 

artıracaktır.  Çünkü  camiyle  tanışması  bu  günlere  rastlayan  çocuk  ve  genç,  camideki 

huzurlu ve coşkulu atmosferle karşılaşacak, açıktan okunan tekbir sesleri, ilahiler ve hep 

birlikte coşkuyla kılınan namazlar sayesinde manevi bir haz duyacaktır. Camiye gelen 

çocuk ve gençler bazen camide cemaatin dikkatini çekercesine hareketlilik gösterip 

yaramazlık yapmaktadırlar. Cami disiplininin ihlal edilmesi şeklinde algılanan bu gibi 

davranışlar karşısında çocukların din görevlileri ve cemaat tarafından azarlanmaları, onları 

camiden ve cemaatten soğutabilir. Öyleyse yapılması gereken, cami disiplininin güzellikle 

sağlanması   konusunda   görevlilere   yardımcı   olmak,   çocuklar   içerisinde   yaramazlık 

yapanları güler yüz ve tatlı dille saflara katmak, sevecen bir üslupla onların cami ile 

uyumunu sağlamaya çalışmaktır. Yani din görevlisi ve cemaat, henüz cami kültürü ve 

ortamına yeni adapte olmaya çalışan çocuk ve gençlere karşı sert ve kaba davranmak 

yerine, sevgi ve hoşgörüye dayalı bir yaklaşım sergilenmelidir.200
 

 

3.2. Yetişkinler 
 

Günümüzde yetişkin kelimesi için, “androgogy” kelimesi kullanılmaktadır. 

“Androgogy”, Latince bir kelime olup, aner (yetişkin) ve agogus (rehber) kelimelerinin 

birleşmesinden meydana gelmektedir. Androgogy “yetişkinlerin öğrenmesine yardım etme 

sanatı” anlamına gelmektedir. Bu terim özel bir rol ve statüye ulaşmayı hedeflemekten 

ziyade bir “süreci” çağrıştırır. Bu süreçte yetişkinin, akıllılık, normallik, rasyonellik, 

devamlılık, itidallik, sorumluluk, hikmet sahibi olma ve bir şeyi yapma ve sadece normal 

isteklerinden ayırt edici özelliğe sahip iyi bir aile veya grup özelliklerine sahip olma gibi 

belli bir takım nitelikleri vardır. Dolayısıyla kök ve hususiyete göre tanım daha çok 

yetişkinlik döneminde bulunan kimselerde bulunması gereken birtakım özellikleri 

içermektedir.201 Eğitim ve öğretim, tarih boyunca tüm toplumların önem verdiği bir husus 

olmuştur. Zaten kültür ve medeniyetlerin doğması, gelişmesi, gerilemesi ya da tarih 

sahnesinden silinmesi de doğrudan, o toplumların eğitim ve öğretimle olan ilişkilerine 

dayanmaktadır. Bu durumu, hem doğu hem de batı toplumlarında görmek mümkündür. 

Ancak eğitim konusunda geçmişle günümüzü kıyasladığımızda ortaya ciddi farklılıkların 

çıktığını  görmekteyiz.  Geçmişte,  toplumu  oluşturan  fertlerin  büyük  çoğunluğu,  sadece 

günlük  ihtiyaçlarını  karşılayacak  derecede  bir  eğitim  ve  öğretime  ihtiyaç  duyarken, 
 
 

200 Yılmaz, a.g.e., ss. 74-77. 
201 Mustafa Köylü, Yetişkin Din Eğitiminin Teorik Temelleri, Etüt Yay., 1. b., Samsun, 2000, s. 40. 
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günümüzdeki tüm bireyler minimum bir eğitim seviyesine değil, daha yüksek seviyede bir 

eğitime ihtiyaç duymaktadırlar. Bu yüzden tüm dünya ülkeleri, bir taraftan temel eğitim 

yaşını ve seviyesini yükseltmeye çalışırken, bir taraftan da “yaşam boyu eğitim” şeklinde 

ifade edilen, yetişkin eğitimi konusunda ciddi yatırımlar yapmaktadırlar.202  Japon Eğitim, 

Bilim ve Kültür Bakanlığı’nın Japon eğitim sistemini anlattığı kitapçıkta yaşam boyu 

eğitimi şöyle açıklamaktadır: “Yirmi birinci yüzyılda son derece etkin bir toplum kurma 

doğrultusunda, insanların yaşamın her evresinde öğrenebileceği, öğrenim olanaklarını 

özgürce seçebileceği ve bunlara katılabileceği, öğrenmelerinin sonuçlarını uygun biçimde 

değerlendirebileceği bir yaşam boyu toplumunun yaratılması yaşamsal bir yükümlülüktür”. 

Yetişkinin yeni bilgi, beceri, tutum, değer edinmesine ilişkin bütün deneyimler söz 

konusudur; yetişkinin kendini geliştirmek için yalnız başına ya da başkalarıyla birlikte 

yaşadığı; kurumların da üyelerini, çalışanlarını geliştirmek için kullandığı; çoğu zaman 

üretim süreçleriyle, siyasal süreçleriyle ya da hizmet süreçleriyle birlikte kullanılan 

süreçtir.203
 

 

Sosyolojinin verilerine göre, dinler “düzenleyici fonksiyonları” itibariyle sağlıklı 

yaşam  tarzını  geliştirir.  Durkheim’in  toplumlardaki  intihar  olayları  çalışması,  dini 

grupların yaşamın birçok alanına dair kurallar koyduğu ve bu kuralların bireyler için 

koruyucu birer fonksiyona sahip olduğu tezine dayanmaktadır. Dinin sağlığa ilişkin tutumu 

ise daha açıktır: Din tarafından yasaklanan bazı davranışlar, örneğin alkol ve uyuşturucu 

kullanmak, sigara içmek vb. zaten toplumdaki bireylerin hoş karşılamadığı ve karşı çıktığı 

davranışlardır. Dini grupların aynı zamanda “bütünleştirici fonksiyonu” da vardır. Dini 

gruplar, üyelerine ait olma duygusu kazandırarak somut bir destek kaynağı oluştururlar ki, 

Durkheim de bu tür gruplarda intihar olaylarının daha az olduğunu bulmuştur. Dini inanç 

sistemleri aynı zamanda müntesiplerine sosyal ve kozmik olaylar konusunda deruni 

anlamlar bahşederler. Ciddi krizler anında örneğin, bir hastalık anında, hatta normal bir 

gelişimin  sonu  olan  yetişkinlik  döneminde  yaşamın  anlamı  ve  gayesi  ile  ilgili  olarak 

önemli açıklamalar sunar.204
 

Din sosyal açıdan olduğu kadar psikolojik açıdan da önemli bir destek kaynağıdır. 

Zira kişi, işlediği günah ve hatalarını yüce bir varlığa itiraf etme ve af dileme fırsatı bulur. 
 

 
202 Mustafa Köylü, “Yetişkinlik Dönemi Din Eğitimi”, Gelişim Basamaklarına Göre Din Eğitimi, ed. 

Mustafa Köylü, Nobel Yay., 2. b., Ankara, 2011, s. 107. 
203 Bekir Onur, Gelişim Psikolojisi, 10. b., İmge Kitabevi, Ankara, 2014, s. 271. 
204 Köylü, Gelişim Basamaklarına Göre Din Eğitimi, a.g.e., s. 114. 
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Böylelikle iç huzuru bulup rahatsız eden birtakım duygu ve düşüncelerini yüce yaratıcıya 

aktararak onların vermiş olduğu rahatsızlıktan kurtulur. Ayrıca yaşamın pek çok alanında 

karşılaştığı güçlükler ve stresli olaylar karşısında kendisinden güçlü bir varlığa yalvararak 

ondan yardım dilemesi, bireysel değerinin yeniden oluşmasına katkı sağlar. Kutsal 

metinlerde geçen kıssalar, günlük hayattaki olaylarla örtüştüğünde dinleyiciye yeni bir 

ümit  kaynağı  olur.  Yani,  başa  gelen  bazı  olumsuzlukların  sadece  bizim  değil,  bizden 

önceki insanların da başına geldiğini görerek, insan kendi başına gelen bu tür olayları diğer 

insanların  başına  gelen  olaylarla  özdeşleştirme  fırsatı  bulur.205   Müslüman  olmanın  en 

önemli özelliklerinden biri olan Kur’an üzerine tedebbür, yani derinlemesine gerektiği gibi 

düşünmesidir. Kur’an’ın yörüngesine girerek, onun ışığını alarak, ayın güneşi takip etmesi 

gibi Kur’an’ı takip ederek okumanın getirdiği, derinlemesine ve arka boyutunu görerek 

düşünme ahlakını sağlar. Böylece insan olaylar karşısında daha güçlü ve sağlam 

olacaktır.206
 

 

İbadetlere devamla depresyon arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Araştırma 

sonuçlarına  göre,  ibadet  yerlerine  devam  eden  kişiler  daha  az  depresyona  girerken, 

düzensiz giden kişilerde depresyona girme oranı iki kat daha fazla görülmüştür. 

Araştırmacılar bunun nedenini, dini yerlere devam etmenin ibadet etme, dua etme ya da 

meditasyon sayesinde cemaat üyeleri arasında birlik oluşturması olarak açıklamaktadırlar. 

Bu birlik de sonuçta cemaat üyelerine bir güç olarak geri dönmektedir. Aynı zamanda bu 

cemaat üyeleri, birbirlerine sadece manevi açıdan değil, aynı zamanda maddi açıdan da 

destek sağlamaktadırlar. Bunun neticesinde cemaat üyelerinde yalnızlık hissi, güçsüzlük, 

umutsuzluk, gayesizlik gibi olumsuz duygu ve düşünceler azalmakta ve psikolojik 

sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olmaktadır. Özellikle depresyonun nedenlerinden 

biri olan yalnızlık, toplumdan ve insanlardan uzaklaşma, bağımlılık hissinin azalması veya 

kaybolması olarak düşünülürse, tüm bunların toplu ibadetler yoluyla ortadan kalkacağı ya 

da azalacağı söylenebilir. Meseleye İslam dini açısından baktığımızda, gerçekten pek çok 

ibadetin hem psikolojik hem de sosyal açıdan pek çok faydalarının olduğunu rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Her şeyden önce yapılan ibadetler belli bir zaman alacağından, insanların 

boş zamanlarını değerlendirmesinde önemli bir yere sahiptir. Örneğin günde beş vakit 

kılınan namaz, (özellikle camide kılındığında) önemli bir zaman değerlendirme kaynağıdır. 
 

 
205 Köylü, Gelişim Basamaklarına Göre Din Eğitimi, a.g.e., s. 114. 
206 Bkz: Bayraktar Bayraklı, Kur’an’a Göre Müslüman Şahsiyeti, 1. b., Bayraklı Yay., İstanbul, 2012, s. 

110. 
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Ramazanda tutulan oruç, okunan mukabele, Kur’an okuma, zikir vb. hepsi birer zaman 

geçirme ve değerlendirme kaynaklarıdır. Aynı zamanda cemaatle yapılan ibadetler, sosyal 

ilişkiler açısından da önemli bir kaynaktır. Din bireylerde, cemaatle yapılan ibadetler 

sayesinde, kişiler arası iletişim ve etkileşimle, yalnızlıktan kurtulma şeklinde sosyal 

seviyede önemli etkiler meydana getirir. Buna ilave olarak ibadetler, kişilerin sosyal ve 

duygusal ihtiyaçlarını karşılamaya yardım edecek olan arkadaşlar arasında sosyal etkileşim 

için de önemli fırsatlar sağlamaktadır.207
 

 

3.3. Kadınlar 
 

Müslümanlar arası kardeşliği, dayanışmayı, birlikteliği pekiştiren, kulluk bilincinin 

oluşmasına  önemli  katkı  sağlayan,  ilmin,  medeniyetin  doğduğu  ve  geliştiği,  İslam’ın 

nurunu bir nişane olarak tüm dünyaya yayan, herkese kucak açan, bir benzerinin olmadığı 

tek yerdir camiler. Mimarisi ile İslam’ın somut kültürünün, cemaati ile İslam’ın soyut 

kültürünün mimari ve şaheseri, öznesi ve nesnesi konumundadır. Bu denli önemli, İslam 

dininin ilim, ibadet, barış, sevgi, kardeşlik, eğitim, kültür ve medeniyet merkezi olan bu 

mekânlar, Allah katında üstünlüğü takvasında olan her yaş, statü ve cinsiyetten “Allah’ın 

kullarının” evidir. Camiler, ibadet için kullara temiz kılınmış yeryüzünün cennet 

bahçeleridir. Cennet ise annelerimizin ayaklarının altındadır. Camiler ve kadınlar arasında 

böyle bir bağ varken kadınları camisiz, camileri de kadınlarsız düşünemeyiz. Camilerimiz, 

cemaat ile hayat bulur, nefes alır, daim olur. Çocukları ile kadınlarımız, camilerimize 

cennet bahçesindeki kuşlar gibi cıvıltı katar, süs katar, güzellik katar, saflık, temizlik 

katar.208
 

 

Camiler  Müslüman’ın  dünyasıdır,  hayatıdır,  yuvasıdır.  Müslümanlar,  caminin 

içinde yaşlısıyla, genciyle, annesiyle, babasıyla, çocuklarıyla, eşiyle, dostuyla, kardeşiyle 

yaşar; İslam’ı, İslam medeniyet ve kültürünü yaşatır. Tıpkı Allah Resûlünün sünneti gibi… 

O değil miydi sıkıntılardan kurtarıp kendisine kucak açan Medine-i Münevvere’ye 

vardığında, Allah’ın “evim” dediği, içinde eşiyle, çocuğuyla, dostuyla, akrabasıyla, 

genciyle, yaşlısıyla bir arada yaşayacağı Müslümanların evini inşa eden… Onu, 

Müslümanların mutlu ve hüzünlü anlarının mekânı, İslam devletinin yönetim ve istişare 

merkezi, ilim ve medeniyetin beşiği yapan... İçini; ailesiyle, akrabalarıyla, kimsesizlerle, 
 

 
 

207 Köylü, Gelişim Basamaklarına Göre Din Eğitimi, a.g.e., ss. 115-116. 
208 İrfan Aycan, “İslam Geleneğinde Cami ve Kadın”, Cami Kadın Aile, tash. Mustafa Yeşilyurt, 1. b., DİB 

Yay., Ankara, 2013, s. 13. 



58  

 

gençlerle,  çocuklarla,  âlimlerle,  fakirlerle,  zenginlerle  bezeyen...  İşte  bu  Peygamber 

sünneti, camilerin Müslümanlar için hayatın kendisi olması gereğinin en büyük delilidir. 

Nasıl ki kadınlar da erkekler kadar hayatın tam ortasındaysalar, camilerimizin içinde de 

erkekler kadar hayat bulmalıdırlar. Bir vücudun azalarını bir araya getiren camilerde, o 

vücudun azalarının bir kısmı dışarıda kalamaz.209
 

 

3.3.1. Asr-ı Saadet Döneminde Kadınlar 
 

Peygamberimizin ümmetine bıraktığı sünnete göre kadınlar; ibadet etmek, Kur’an, 

vaaz ve hutbe dinlemek gibi dünyevi ve uhrevi pek çok faaliyet için mescide erkekler 

kadar gitmelidir. Zira Peygamber döneminde kadınlar, mescitte yapılan her türlü faaliyette 

yer alıyordu. Bütün Müslümanlar gibi kadınlar da Allah’ın kulları üzerine farz kıldığı 

ibadetleri yerine getirmek için camilerde bir araya geliyordu. İlmin yuvası olan camilerde 

kadınlar, başta Hz. Peygamber (sav)’in hutbe ve vaaz eğitimi olmak üzere dinî ve dünyevi 

pek çok konuda diğer öğreticilerin de eğitim etkinliklerinden yararlanıyordu. İslam 

devletinin yönetim ve istişare merkezi olan camilerde, kadınların da söz hakları vardı. 

Gerek boş vakitlerini değerlendirmek, din kardeşleri ile sohbet etmek, gerekse iş ilişkilerini 

geliştirmek için camilerde bulunuyorlardı. İslamiyet ile şereflendiğinde, cahiliyeden çıkmış 

bir dünyanın kadınları için bu durum, camileri âdeta içtimaî hayatın kapısı, penceresi 

yapıyordu.210
 

 

Bu  yüzdendir  ki  Peygamber  Efendimiz  (sav),  “Allah’ın  hanım  kullarını 

mescitlerden men etmeyiniz” buyurarak kadınların camilere gidişini teşvik etmiş ve 

desteklemiştir. Hz. Ömer (r.a.), gönlü razı olmasa bile, eşinin sabah ve yatsı namazlarına 

dahi mescide gitmesine Peygamberimizin bu sözü üzerine müsaade ediyordu.211 Hz. 

Peygamber (sav); namaz kılmasalar bile bayram vakti gibi nadide zamanlarda kadınların 

da camide olmasını istiyorsa,212 bir sahabi hanımın camiye gelmesine, kıyafetinin 

olmamasını bile bahane olarak kabul etmeyip, arkadaşından ödünç almasını istiyorsa,213 

günümüzde de kadınların camiye gelmemeleri için sebep olmamalıdır. Hz. Peygamber 

(sav), kadınların camiye gelmemelerine sebep olacak her türlü ihtimali kaldırmak için bir 

mekân düzeni getirmiştir. Kadınlar için caminin hariminin arka kısmında özel bir bölüm 
 

209 Aycan, a.g.m., s. 14. 
210 Aycan, a.g.m., s. 15; Abdurrahman Çetin, Hitabet ve İrşad, 4. b., Emin Yay., Bursa, 2012, s. 123. 
211 Buhârî, Cuma 13. 
212 Buhârî, İdeyn 15; Hidayet Şefkatli Tuksal, Kadın Karşıtı Söylemin İslam Geleneğindeki İzdüşümleri, 

4. b., Otto Yay., Ankara, 2012, s. 138. 
213 Buhârî, Salat 2. 
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ayrılmış, kadınlar erkeklerin hemen arkasında safa durmuşlardır. Ancak erkeklerle kadınlar 

arasında günümüzdeki gibi bir örtü, perde yoktur.214
 

 

Hz. Peygamber (sav), camiye giriş çıkışlarda kadınlar rahat etsin diye namaz ve 

sohbet bittikten sonra bir süre beklemiş, kadınlar camiden çıktıktan sonra, önde kendisi 

olmak üzere erkek cemaat çıkmıştır. Camiye devam eden kadınların sayısı artınca Hz. 

Peygamber (sav); “Keşke şu kapıyı kadınlara ayırsaydık”215 buyurmuş, ayrı kapıdan girip 

çıkmalarının daha uygun olacağını belirtmiştir. Onun bu isteğini Hz. Ömer (r.a.) yerine 

getirmiş ve kapılardan birini kadınlara tahsis etmiştir. Hz. Peygamber (sav), kadınların 

camideyken sıkıntıya düşmemelerine de özen göstermiştir. Bir çocuk ağlaması duyduğun- 

da anneyi düşünerek namazı kısaltmış, “Uzun uzun kıldırma isteğiyle namaza başlıyorum 

ki o esnada bir çocuk ağlaması işitiyorum. Annesinin onun ağlamasından dolayı sıkıntıya 

düşeceğini bildiğimden namazı kısa tutuyorum.” demiştir.216 Ayrıca Allah Resûlü, 

kadınların   camiye   devamında   dikkat   etmeleri   gereken   hususlarda   da   nasihatlerde 

bulunmuş; giyim kuşamda ölçülü olmayı, camiye gelirken güzel koku sürmemeyi nasihat 

etmiştir.217
 

 

Peygamber döneminde kadınlar, günün erken ve geç saatleri de dâhil olmak üzere 

sabah namazı, akşam namazı, yatsı namazı gibi vakit namazlarına iştirak etmişler, bunun 

yanında cuma namazlarına, bayram namazlarına, cenaze namazlarına da katılmışlardır. 

Ayrıca kadınlar, gece gündüz fark etmeden ibadetlerini yapmak için de camilerde yerlerini 

almıştır. Çünkü camiler her türlü kötülükten emin mekânlardır. Nitekim bu konuda Hz. 

Peygamber (sav), “Geceleyin mescide gidip ibadet etmek için kadınlarınız izin 

istediklerinde onlara izin verin”218 buyurmuştur. Hz. Peygamber (sav) genel hutbe ve 

vaazlarında kadınları ayırmamış/ayrı tutmamış, onlara özel sohbette de bulunmuştur. Hatta 

kadınların  camideki  eğitim  faaliyetleri  için  özel  bir  gün  tahsis  etmiş,  ilim  talep  eden 

kadınlar rahatlıkla gelip Peygamberimize soru sormuştur. Nitekim Hz. Aişe (r.a.); “Ensar 

kadınları  ne  iyi  kadınlardır;  çünkü  hayâları,  dinlerini  öğrenmelerine  engel  olmadı’’219
 

buyurmuştur.220  Medine’de cemaate devam eden kadınlardan biri olan Âtike bnt. Zeyd, 
 

 
 

214 Aycan, a.g.m., s. 15. 
215 Ebû Dâvud, Salat, 17; Aycan, a.g.m., s. 15. 
216 Buhârî, Ezan: 65; Müslim, Salat; 192; Aycan, a.g.m., s. 15. 
217 Buhârî, Salat, 6; Ebû Dâvud, Salat, 52; Aycan, a.g.m., s. 16. 
218 Buhârî, Ezan:162; Aycan, a.g.m., s. 16. 
219 Buhârî, İlim: 50; Aycan, a.g.m., s. 15. 
220 Aycan, a.g.m., ss. 16-17. 
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sabah ve yatsı namazlarını dahi Allah Resûlü’nün arkasında kılıyordu. Eşi Hz. Ömer buna 

razı olmadığını söylüyor, Âtike’nin camiye devamına şaşıranlar, “Ömer’in bundan 

hoşlanmadığını ve seni başkalarından kıskandığını bildiğin hâlde neden geliyorsun?” diye 

soruyordu. Bu Medineli hanımefendinin cevabı şöyleydi: “Onu Allah Resûlü’nün (sav) 

‘Allah’ın kadın kullarının mescide gitmelerine engel olmayın.’ sözü alıkoyuyor.”221
 

 
Kadınların eğitimiyle başta Hz. Peygamber (sav) olmak üzere, hanımları ve özel 

olarak görevlendirdiği kadın öğretmenler ilgilenmiştir. Camilerde verilen bu derslerde ve 

sohbet halkalarında sadece dinî konularla ilgili eğitim verilmemiştir. Hz. Peygamber (sav), 

kadınların okuma-yazma öğrenmelerini daima teşvik etmiştir. Hanımlarından Hafsa’ya 

okuma yazma öğretmek üzere Şifa Hatun adındaki sahabiyi görevlendirmiştir. Ayrıca 

camiler pek çok konuda bilgi ve tecrübe alışverişinde bulunulmasına imkân tanımıştır. 

Başta Hz. Aişe (r.a.) olmak üzere pek çok hanım sahabinin şiir, tıp, hayvancılık gibi çeşitli 

konularda bilgi ve tecrübe sahibi olduğu bilinmektedir. Öyle ki kadınların dinî konulardaki 

geniş bilgi ve kültürleri, kendilerine Hz. Ömer (r.a.) gibi bir halifeye itiraz edebilme 

cesaretini vermiştir. Sahabi kadınlar Peygamber zamanında mescit ile hemhâl olmuştur. 

Mescidin her türlü bakım ve temizliği ile de kadınlar ilgilenmiştir. Hanım sahabiler yeri 

geldiğinde orada uyuyup dinlenebilmiştir. Fitneden emin olunduğu zaman gerek kadın, 

gerekse erkek Müslümanlardan yatacak yeri olmayanlar mescitte gecelemiştir. Bugün de 

gidecek  yeri  olmayanların  sığındığı  en  güvenli  yer  camilerimiz  değil  midir?   Hz. 

Peygamber (sav), kadınların da camilerde yerlerini almalarının önemine binaen yapmış 

olduğu teşvikler ve gerekli düzenlemelerin yanında, ailesine karşı sorumluluklarını yerine 

getirmede sıkıntı çekmemeleri için kadınların camiye devamını zorunlu kılmamış, bu 

konuda kendilerini serbest bırakmıştır. Bu imtiyaza rağmen sahabi hanımlar, camiye her 

vakit devam etmiştir. Hatta Hz. Peygamber (sav) döneminde Müslüman kadının mescide 

gelmesi, sadece Peygamber mescidi ile sınırlı kalmamış, mahalle mescidine de devam 

etmişlerdir.  Ayrıca  içtimaî  hayatın  merkezi  olan  camilerde  düzenlenen  toplantılara, 

mahkemelere, törenlere, kültürel etkinliklere kadınlar da icabet etmişlerdir.222
 

 

 
 
 
 
 
 

221 Buhârî, Cuma, 13; Huriye Martı, “Peygamber Mescidinde Kadınlar”, Cami Yazıları, tash. İsmail Derin, 

1. b., DİB Yay., Ankara, 2012, s. 119. 
222 İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, 8. b., DİB Yay., Ankara, 2014; Aycan, a.g.m., ss. 

17-18; Ağırman, a.g.e., s. 117. 
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3.3.2. Asr-ı Saadet Dönemi Sonrası Kadınlar 
 

Hz. Peygamber (sav)’in belirlediği İslam geleneğinde, cami ve kadın ilişkisi böyle 

iken,  Hz.  Peygamber  (sav)’in  vefatından  sonra  zaman  içerisinde  kadınların  cami  ile 

ilişkileri ne yazık ki sekteye uğramıştır. İslam toplumlarında kadının pek çok alandaki 

konumunu bir taraftan dinî kurallar, diğer taraftan sosyal ve siyasi çevre, etnik yapı ve 

İslam öncesinden gelen kültür mirası belirlemiştir. İslam, kadınla ilgili yanlış anlayışlarla 

mücadele etmiş, kadını hak ettiği yere konumlandırmıştır. Üstünlüğün cinsiyette değil 

takvada olduğunu bildirmiştir. Ancak İslam coğrafyası genişledikçe İslam Peygamberinin 

yoğun uğraşları ile bertaraf ettiği bu anlayış, yavaş yavaş gün yüzüne çıkmaya başlamış ve 

kadın, yavaş yavaş camilerden evine çekilmek zorunda kalmıştır. Toplumu din konusunda 

aydınlatma camilerin görevi iken, kadınlar bundan mahrum kalmıştır.223
 

 

Emeviler döneminden itibaren netleşen bu durumda, geleneğin güçlü etkisinin 

yanında bazı rivayetlerin yorumlanmasındaki farklılıklar da etkili olmuştur. İslam geleneği 

demek Kur’an ve Hz. Peygamber (sav)’in sünneti demektir. İslam geleneğindeki durum 

yukarıda anlattığımız gibiyken, Hz. Peygamber (sav)’in vefatından sonra Hz. Aişe (r.a.)’nin 

söylediği ileri sürülen; “Eğer Resûlullah (sav) kadınların kendisinden sonra mescitlerde 

neler ihdas edeceklerini bilseydi, İsrailoğulları gibi, o da onların mescitlere girmelerini 

yasaklardı”224 ifadesi, Hz. Peygamber (sav)’in hayatta iken camiye gelmeleri için 

düzenlemeler yaptığı ve teşviklerde bulunduğu kadınların camilerden çekilmelerine 

sebebiyet vermiştir. Oysa tamamlanmış olan bir din söz konusudur. Kadınların camiye 

devam etmeleri konusunda bir yasaklama gerekecek olsaydı, Hz. Peygamber (sav)’in 

uygulamaları bu doğrultuda olurdu. Bir kadın sahabi Hz. Peygamber (sav)’e gelerek; “Ey 

Allah’ın Resûlü, kocalarımız sizinle beraber namaz kılmamıza engel oluyorlar. Oysa biz 

sizinle namaz kılmayı çok istiyoruz”225 diye şikâyette bulunmuş ve bunun üzerine Hz. 

Peygamber (sav), ona namazlarını evinde kılmasını tavsiye etmiştir. Zamanla kadınların 

evdeki ibadetlerinin, camideki ibadetlerinden daha faziletli olduğu, camiye gitmelerinin 

fitneye sebep olacağı inancı yerleşmeye başlamıştır. Oysa kolaylık dininin Peygamberi, 
 

 
 
 
 
 
 

223 Aycan, a.g.m., s. 18; İsmail Hakkı Ünal, “Allah’ın Eşit Kulları”, Kadın ve Aile Yazıları, tash. Ali Osman 

Parlak, DİB Yay., Ankara, 2012, s. 145. 
224 Buhârî, Ezan: 163; Aycan, a.g.m., s. 18. 
225 Aycan, a.g.e., s. 18. 
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aile  içi  problem  olmaması  için,  tıpkı  kadınların  camilere  gelmesini  zorunlu  tutmayıp, 

serbestlik tanıdığı gibi, kişiye özel bir öğütte bulunmuştur.226
 

 

Harama bakıp günaha girme ihtimali de öne sürülerek kadınlar camilerden 

uzaklaştırılmıştır. Oysa Allah Teâlâ, Nûr Sûresi, 30-31. ayetlerde; “İman eden erkeklere 

söyle gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar, namuslarını korusunlar... İnanan 

kadınlara da söyle, onlar da gözlerini harama bakmaktan sakındırsınlar ve namuslarını 

korusunlar...  “  buyurmuş  ve  hem  kadını  hem  de  erkeği  sorumlu  tutmuştur.  İlim 

öğrenmenin farz-ı kifaye olduğu anlayışı da kadınların camiden mahrum kalmasına 

sebebiyet vermiştir. Bu gibi etkenlerle ilim yuvası olan mescitlerden nasibini alamayan 

kadınlar, dinî bilgilerini farklı farklı yollarla temin etmeye başlayınca, dinin teorik ve amelî 

yönünün değil şeklî yönünün ön plana çıkmasına, din dışı uygulamaların zaman içerisinde 

dindenmiş gibi algılanmasına sebebiyet vermiştir. Asr-ı saadet dönemindeki cami-kadın 

birlikteliğinin ardından, İslam coğrafyasının genişlemesi ile camiden ve eğitim-öğretim 

faaliyetlerinden giderek uzaklaşır bir hâl alan cami-kadın ilişkisine, Osmanlı devleti 

zamanında farklı bir boyut eklendiğini söyleyebiliriz. Osmanlıda kadınların; medrese, 

hastane, cami gibi hayatın merkezlerini bir arada barındıran külliyeler yaptırması ve bu tür 

faaliyetlerin sayılarının dikkat çeken çokluğu, camilerden uzak kalan kadınların özleminin 

bir ifadesi olarak algılanabilir. Asr-ı saadet sonrası zaman içerisinde geleceğimizin mimarı 

olan kadınlar, evde cehalete terk edilmiş, teravihten teravihe ait olduğu mekânların ancak 

izbe, rutubetli köşelerine, bin bir zorlukla gidebilir olmuştur.227  Çocuğu ağlayan var diye 

namazı kısa tutan bir peygamberin ümmetinden, çocuğu ile Allah’ın evine geldi diye azar 

işitir olmuştur. Ailelerine cami âdâbını ve cemaatle namazın kurallarını öğretmeyenler, 

“Huzuru bozuyorlar, ibadetin tadını kaçırıyorlar!” diye yanlış davranışlarını bahane ederek 

onları dışarıda bırakabilir mi? Rahatsızlığa sebebiyet vermemeleri için erkekleri namazın 

bitişinde   bir   süre   oturtup   mescidden   önce   hanımların   çıkmasını   sağlayan228     bir 

Peygamberin nezaketi neden bu kadar uzağımızda kaldı? Ve rahatsızlığa sebebiyet 

vermemeleri için kadınlara güzel kokular sürmeden camiye gelmelerini tembihleyen229 bir 

Peygamberin feraseti niçin bu kadar çabuk unutuldu?230  Hem camilerden uzaklaştırılmış 

hem  de  yılda  bir  defa  geldiği  caminin  adabını  iyi  bilmesi  istenir  olmuştur.  Camiden 
 

226 Aycan, a.g.m., ss. 18-19. 
227 Aycan, a.g.m., s. 19. 
228 Buhârî, Ezan, 152; Martı, a.g.m., s. 118. 
229 Ebû Dâvûd, Salât, 52; Martı, a.g.m., s. 118. 
230 Martı, a.g.m., s. 118 
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uzaklaşan,  dinî  bilgileri  doğru  ve  sağlıklı  edinemeyen,  camiyi  bilmeyen,  aidiyetsizlik 

hissine kapılan annelerden, iyi evlatlar yetiştirmesi beklenir olmuştur. Oysa bir olmanın, 

Allah’ın huzuruna birlikte yönelmenin manevi hazzını yaşayamayan annelerin evlatlarına 

bunu aktarmaları mümkün görünmemektedir.231
 

 

3.3.3. Günümüzde Kadınlar 
 

Günümüz İslam dünyasında, kadınların camiye devam edip vakit, cuma ve bayram 

namazlarına  katıldığı  yerler  olmasına  rağmen,  Türkiye’de  ibadet  ve  eğitim  amacıyla 

camiye devam eden kadın sayısı oldukça düşüktür. Erkekler cami ile ilişkisini, gerek ibadet 

gerekse  vaaz,  hutbe  gibi  faaliyetler  ile  sürdürmektedir.  Ancak  kadınlar,  genel  olarak 

camiye devam etmemekte ve cami eğitiminden yeterince faydalanamamaktadırlar. Ancak 

şunu unutmamalıyız ki Veda Hutbesinde Kur’an’ı ve Sünneti bize miras bırakan Allah 

Resûlü, camilerde her türlü etkinliklerde erkekler kadar kadınlara da yer ayırmıştır. Dünya 

nüfusunun yarısı kadınken ve diğer yarısını da kadınlar yetiştirirken, bizim camilerimizde 

kadınlara daha az yer vermemizin mazereti olmamalıdır. Zira İslam toplumu için cami ile 

birliktelik, erkek için olduğu kadar Müslüman nesli yetiştiren, medeniyeti şekillendirici 

anneler olan kadınlar için de geçerlidir. Dinin doğru anlaşılması ve yaşanması, huzurlu bir 

İslam toplumunun olması kadın, erkek, genç, yaşlı tüm inananların aynı mekânda, aynı 

amaç için bir araya gelmesi ile mümkündür. Dünya barışı ve huzuru, ilmin beşiğinde 

yetişen ve orada çocukları için ilmin beşiğini sallayan annelerle mümkündür.232
 

 

Müslüman kadının yeniden camilerle hemhâl olması, İslam âlemi için dinî, ilmî ve 

içtimaî açıdan önem arz etmektedir. Bu önemli konunun farkında olan Diyanet İşleri 

Başkanlığımız, kadınların ait oldukları camileri, bu cennet bahçelerini yeşertmeleri için bir 

takım faaliyetler yürütmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı, özellikle son dönemde, kadın 

yöneticilerin de teşviki ve çabasıyla, kadınların camiden daha çok yararlanması için çeşitli 

çabalar içine girmiş durumdadır. Kadınların cuma namazı kılmalarını teşvik eden ve 

kolaylaştıran  bir  dizi  konuşma  ve  beyanın  yanı  sıra,  cami  mekânında  namaz  kılma 

yerlerinin ayrılması ve güzelleştirilmesi çalışmaları da bunlar arasındadır. Bu uygulamalar, 

geleneksel İslami hafızada yer etmiş bulunan “Kadınlar Cuma namazı kılmaz!” algısını 

değiştirdiği gibi, mekânın kadınlar tarafından kullanılma imkânlarını da arttırmıştır. Cuma 

namazı  kılan  hanımlar,  bunun  bir  buluşma/toplanma  vesilesi  olmasından  hareketle, 

 
231 Aycan, a.g.m., ss. 19-20. 
232 Aycan, a.g.m., ss. 20-21. 
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arkadaşlarıyla anlaşıp belirli bir camide toplanarak namaz kılmaktadırlar. Böylece haftada 

bir  gün  bu  vesileyle  bir  araya  gelmekte  ve  dostluk,  arkadaşlık  bağlarını 

tazelemektedirler.233 Bugüne  kadar  Diyanet’in  din  hizmeti  cami  eksenli  ve  erkeklere 

yönelikmiş gibi dururken, toplumun yarısını oluşturan kadınlara yönelik önemli faaliyetler 

başlamıştır. Camilerde, belirli günlerde vaizeler kadınlara hitap ederken, artık hemen her 

mahallede olan Kur’an kursları çoğunlukla kadınların bir araya geldikleri ve dinlerini 

öğrendikleri merkezler olma hüviyetini kazanmışlardır.234
 

 

Kadınıyla-erkeğiyle, genciyle-yaşlısıyla camilerimizi hayatımızın merkezine 

taşımamız gerekmektedir. İslam geleneğine sahip çıkıp Hz. Peygamber (sav)’in, “Mescitler 

yeryüzünde Allah’ın evleridir. Gökteki yıldızların yer ehlini aydınlattıkları gibi, onlar da 

gök ehlini aydınlatırlar”235  Hadis-i Şerifindeki gök ehli olmanın şerefine nail olmak için 

camilerimizdeki her türlü dinî, ilmî, içtimaî etkinliklere katılmamız önemlidir.236
 

 

3.4. Yaşlılar 
 

Günümüzde yaşlanma dönemi sorunlarına giderek artan bir ilgi duyulmaya 

başlamıştır. Son yıllarda tıp, edebiyat, tarih, sosyal, antropoloji ve psikoloji gibi pek çok 

akademik alan ve disiplin, yaşlanma problemleri üzerinde araştırma yapmaktadır. Yaşlılık 

dönemi konusuna ilginin arttığı son bir akademik alan da eğitim ve din eğitimidir. Psikoloji 

ve eğitim bilimleri önce çocukluk dönemi ile ilgili araştırmalara başlayarak bir bakıma 

çocukluk dönemini keşfetmiştir. Daha sonra ergenlik ve gençlik dönemi ile ilgili 

araştırmalara  hız  verilmiştir.  1920’lerden  beri  de,  dünyanın  pek  çok  yerinde  yetişkin 

eğitimi  giderek  artan  bir  şekilde  ilgi  görmeye  başlamıştır.  “Hayat  Boyu  Eğitim  ve 

Öğrenme” kavramı, yetişkinlik öncesi eğitim ve yetişkin eğitimi arasındaki sürekliliğin 

devam etmesine imkân sağlamıştır.237
 

 

Eğitimin beşikten mezara kadar devam eden bir süreç olduğu pek çok insan 

tarafından  kabul  edilmektedir.  Fakat  bazı  kimselerin  yaşlı  bireylerin  geride  pek  fazla 

ömürlerinin kalmadığı, üretime katkıda bulunmadıkları ve değişime ayak uyduramadıkları 
 

 
233 Nevin Meriç, “Cami-Mekân İlişkisinde Camiler”, http://onedio.com/haber/cami-mekan-iliskisinde- 

kadinlar-16877, (24.08.2014) 
234 Vejdi Bilgin, “Türkiye’de Dini Hayat”, Diyanet Aylık Dergi, S. 279, (Mart 2014), s. 45. 
235 Aycan, a.g.m., s. 21; Muhammed B. Süleyman Rûdânî, Cem’ul-Fevaid (Büyük Hadis Külliyatı), çev: 

Naim Erdoğan, C. I, İz Yay., İstanbul, 2003, s. 186. 
236 Aycan, a.g.m., s. 21. 
237 M.Akif Kılavuz, “Yaşlılık Dönemi Din Eğitimi”, Gelişim Basamaklarına Göre Din Eğitimi, ed. 

Mustafa Köylü, 2. b., Nobel Yay., Ankara, 2011, s. 159. 

http://onedio.com/haber/cami-mekan-iliskisinde-kadinlar-16877
http://onedio.com/haber/cami-mekan-iliskisinde-kadinlar-16877
http://onedio.com/haber/cami-mekan-iliskisinde-kadinlar-16877
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gerekçesiyle yaşlanma döneminde eğitimin gereksiz bir uğraş olduğu kalıp yargısı 

benimsedikleri görülmektedir. Bu kalıp yargısı sonucu gerek yaşlı bireylerin gerekse daha 

genç kuşaktaki insanların yaşlanma döneminde eğitimin gerekliliğine inanmadıkları 

gözlenmektedir. Ancak günümüzde yaşlıların eğitimine eski çağlara göre daha fazla ihtiyaç 

duyulmaktadır. Yaşlanma dönemi din eğitimi alanının doğmasına sebep olan gelişmeler ve 

bu dönemde din eğitimini gerekli kılan nedenler aşağıdaki başlıklar altında ele alınabilir:238
 

 

Yaşam süresinin uzaması sonucu ortaya çıkan değişiklikler: Günümüzde yaşlanma 

dönemi eğitimi ve sorunlarına ilgi duyulmasının en önemli sebeplerinden birisi, nüfus 

piramidinde meydana gelen değişikliklerdir. Yirminci yüzyılın başından itibaren hem 

gelişmiş, hem de gelişmekte olan ülkelerde insanların beklenen yaşam süreleri artmaya 

devam etmektedir. Beklenen yaşam süresinde ortaya çıkan bu değişiklik, toplum içindeki 

yaşlıların oranında hızlı bir şekilde artış meydana gelmesine sebep olmaktadır.239
 

 

Dünyada görülen nüfus artışları göz önüne alınarak gelecek yıllarda 65 ve daha 

yukarı yaş nüfus oranının nasıl olacağı konusunda ileriye dönük projeksiyonlar 

yapılmaktadır. Buna göre, ABD’de 2020 yılında 65 yaşından büyüklerin oranının %19.7, 

2050 yılında ise %27.0 olması beklenmektedir. Almanya’da 2040 yılında 65 ve daha ileri 

yaş grubunun oranının genel nüfusun %52.2’sini oluşturacağı hesaplanmaktadır. Bu 

tahminler gelecekte yaşlıların dünya nüfusundaki payının giderek artacağını, saçları ağaran 

bir dünyada yaşayacağımızı ortaya koymaktadır.240
 

 

Bireysel ve toplumsal değişime uyum sağlama: Yaşlılık döneminde değişme 

potansiyeli sınırlı olmakla birlikte yine de bu dönemde insan hayatında birtakım 

değişikliklerin meydana gelmesi söz konusudur. Özellikle yaşlanma döneminde yetişkinin, 

fiziksel ve psikolojik özellikleri ile sosyal kabulünde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. 

İnsanlar yaşlarının artmasına paralel olarak, sürekli bir şekilde fiziksel, psikolojik ve sosyal 

olarak değişime maruz kalmaktadırlar.241 Yaşlanma döneminde eğitim, bireylerin 

hayatlarında  ve  toplumda  meydana  gelen  değişimin  üstesinden  gelmeleri  için  katkı 

sağlayacaktır. Hayat boyu eğitim anlayışının ön plana çıktığı çağımızda, konuya hayat 
 
 
 

238 Kılavuz, a.g.e., ss. 159-160. 
239 Kılavuz, a.g.e., s.160; Turan Örnek – Erhan Bayraktar – Erol Özman, Geriatrik Psikiyatri, Saray Tıp 

Kitabevi, İzmir, 1992, s. 3. 
240 Kılavuz, a.g.e., s. 160. 
241 Nathan Billig, Üçüncü Bahar Yaşlılık ve Bilgelik, Evrim Yay., çev. Gültekin Yazgan, İstanbul, 2000, s. 

288; Kılavuz, a.g.e., s. 161. 
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boyu din eğitimi açısından yaklaşıldığında, bireyin her gelişim aşamasının, din eğitimi 

açısından önemli dönemler olduğu söylenebilir. İleri yaşlılık döneminde eğitim, bireylerin 

topluma yardımcı olma duygusunun devamlılığını sağlayarak onların, bireysel ihtiyaçlarını 

karşılama görevini yerine getirmektedir. Pek çok yaşlı için eğitim, her yaş grubu insanla 

ilişkide bulunma imkânı sağlamanın yanı sıra, toplumsal etkinliklerle ilgilenme fırsatı 

sağlayarak zihinsel ve fizyolojik gelişme için canlılık vermektedir.242
 

 

Eğitim yaşlıların diğer insanlarla iletişimlerini devam ettirmelerine, ufuklarını 

genişletmelerine   ve   anlamlı   etkinlikler   geliştirmelerine   yardım   etmektedir.   Eğitim 

sayesinde yaşlılar faydalı olma, anlamlı bir rol olma, yeni yetenekler geliştirme, hoşça 

vakit geçirme gibi ihtiyaçlarını kontrol etme konusunda daha çok güç elde etmekle kalmaz, 

aynı zamanda toplumda değişim de meydana getirebilirler.243 Buna ilave olarak eğitim 

sayesinde  yaşlılar  daha  kültürlü  bir  kişi  olma,  ilginç  şeyler  öğrenme,  ilginç  kişilerle 

tanışma imkânı bulabilirler.244
 

 

Hayata anlam verebilme: Yaşlanma döneminde din eğitiminin gerçekleştirmesi 

gereken en önemli hususlardan birisi de, hayatın “anlam” dolu olduğu duygusudur. Din 

eğitimi inanç toplumunda bireye “anlam” çerçevesi kazandırır. “Anlam”, üstün bir ideale 

bağlılığa ya da dünya görüşümüzde önemli yer tutan kişilere bağlılığa dayanan ve hayat 

olaylarına karşı tavır ve davranışlarımızı şekillendirmede yardımcı olan bir modeldir. 

Anlam, dünyaya bakış açısı veren bir hayat görüşü, insan hayatında karşılaşılan olayları 

açıklama kaynağıdır. Anlam, insana yön veren ve insanın dünyada oluşunu açıklayan bir 

çerçeve ve yorumlayıcı bir yapıdır. Her insan için temel ihtiyaç, hayatta bir anlam bulma 

ve anlamlı bir var oluş yaşamaktır.245
 

 

Hayatta anlam peşinde koşmak, şahsiyet gelişimi açısından da önemlidir. İnsan bir 

bakıma, “anlam verici” ve “anlam keşfedici” bir varlıktır. Din, - bir değerlendirme ve 

değer biçme tarzı olma özelliği sebebiyle- var oluşa anlam kazandırır. Dini değerler, tüm 

hayata anlam vererek, insanların hayat tarzlarının oluşmasında etkin rol oynarlar. Anlam 

çerçevesine sahip olmak, özellikle günümüzde yaşlanma dönemindeki bireyler için daha da 
 
 

242 Kılavuz, a.g.e., s. 161. 
243 Kılavuz, a.g.e., s. 161. 
244 Bekir Onur, Gelişim Psikolojisi, Yetişkinlik, Yaşlılık, Ölüm, İmge Kitabevi, Ankara, 1995, s. 195; 

Kılavuz, a.g.e., s. 161. 
245 Leon McKenzie, “The Purpose and Scope of Adult Religious Education”, Handbook of Adult Religious 

Education, ed. Nancy T. Foltz, Birmingham, Alabama: Religious Education Press, 1986, s. 10; Kılavuz, 

a.g.e., s. 162. 
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önem arz etmektedir. Yaşlılık dönemi, bireyin fiziksel gücünün azaldığı, ölümün bir gerçek 

olarak daha belirgin bir şekilde algılanmaya başlandığı bir dönemdir. Bu açıdan din eğitimi 

yaşlılara duyguları ve hayat tarzları ile ilgili bakış açısı kazandırmaktadır. Din eğitimi 

yardımıyla sağlığın kaybedilmesi, maddi sıkıntılar, insan ilişkileri ile ilgili yaşlıların 

karşılaştığı sorunların üstesinden gelinmeye çalışılır.246
 

 

İnanç ve ahlak sistemleri bireylere bu konuda uyumlu bir hayat felsefesi 

geliştirmeleri için onlara kaynaklık yaparlar. İnanç, “bireyin hayatın karmaşıklığı ve 

farklılığı karşısında anlam, gaye ve uyum bulma çabası” olarak tarif edilir.247 Ruhsal 

sağlığın korunması, ruh hastalıklarının teşhis ve tedavisini konu edinen psikiyatristlere 

göre,  en  önemli  sorunlarından  biri,  hastalara  anlam  sağlayacak  teorik  bir  çerçeveden 

yoksun oluşudur. Bu yazarlara göre psikiyatri, anlamsızlık salgınına karşı bir reçete sunma 

konusunda yetersiz kalabilmektedir. Hâlbuki din bireylere hayatta bir anlam, sağlamlılık ve 

düzen sağlayarak kendi kimliklerini geliştirir. Yapılan araştırmalarda da dine yönelen 

bireyler, dinin bu özelliğine vurgu yapmaktadırlar. 2000 kişi ile gerçekleştirilen bir 

araştırmada insanlara “niçin dindar oldukları” sorulduğunda, verilen en yaygın cevap, “din 

hayata  anlam  verir”  şeklindedir.  Başka  araştırmalarda  da  dini  ilgi  ile  hayatın  anlamı 

arasında ilişki olduğu bulunuştur. Yaşlılara anlam kazandırma çerçevesinde, onlara felsefi 

izahlar ve doktrinal ispatlamalar vermeye gayret etmekten ziyade, onlar için hayatlarını 

anlamlı kılacak dini değerlerin öğretilmesi uygun olacaktır. Kur’an ve hadislerde de, zaten 

bireylere yol gösteren kaynaklardır. Kur’an çalışmaları, bir nihai amaç olmaktan çok, 

bireylerin Allah’ı ve Allah’ın onlar için bahşettiği dünyayı anlamanın bir vasıtası olmalıdır. 

Din eğitimcisinin görevi, kişileri dinin dünyasına getirerek onların ihtiyaç duydukları 

hususlarla ilgilenmelerine imkân vermek olmalıdır.248
 

 

Din eğitimi, “yaşlanma” ya ve “ölüm”e anlam vererek, bireyleri bir bakıma ölüme 

hazırlamaktadır. Ölüm ve din arasındaki ilişkide belki de en önemli unsur, dinlerin ortaya 

koydukları ahiret inancıdır. Ahiret inancı, ölümsüzlük arzusuna sahip insan için ebediyet 

imkânı vererek insanların ruhsal dengelerinin korunması konusunda önemli bir rol 

oynamaktadır.  Gerçek  anlamda  inanan  insan,  ölümünün  arkasında  bulunan  esas  güce 

inanmakta, bu gücün bu konuda kendine yardımcı olacağını kabullenmektedir. Allah’ın 
 
 

246 Kılavuz, a.g.e., s. 163. 
247 Dennis D. Maxwell, “Group Bible Study and Faith Maturity in Older Adults” Religious Education, Vol. 

93 Issue 4, Fall 1998, ss. 403-413; Kılavuz, a.g.e., s. 163. 
248 Kılavuz, a.g.e., s. 164. 
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varlığına inanan insan için ölüm, Allah’ın huzurunda olmaktan başka bir anlam ifade 

etmemektedir. Almanya’da yapılan bir çalışma da, bu gerçeği doğrulamaktadır. Ankete 

katılanlara yönetilen “dinimizden ne bekliyorsunuz?” sorusuna deneklerin %65’i “ölüm 

korkusunu yenmek” cevabını vermişlerdir.249
 

 

Yaşlanma döneminde din eğitimi yoluyla ölüm konusunda bilinçlenecek olan 

yaşlılar ölümü, karşılanması gereken tabii bir süreç olarak kabulleneceklerdir. Böylece 

onlar, kendi hayatlarını boşa harcamanın gerekliliğinin farkına varacak ve kendilerine 

tanınan süreyi, din ve insanlık adına değerlendirme gerekliliğinin bilicinde olacaklardır.250
 

Dinin   etkisi,   yaşlıların   çevreleriyle   daha   anlamlı   ilişkiler   kurmasıyla   ve   yaşam 

doyumlarının  artmasıyla  kendini  gösterir.  Dini  düşünce  ve  davranışlara  hayatında  yer 

veren bireyler bulundukları sosyal çevreyi de buna göre oluşturarak aktivite ve sosyal 

destek konusunda yarar sağlarlar.251
 

 

Zamanında verilmeyen din eğitimini tamamlama ihtiyacı: Ülkemizdeki yaşlı 

yetişkinlerin büyük çoğunluğu 1930-1940’lı yıllarda dünyaya gelmiş ve örgün eğitimde din 

eğitimi alma fırsatı bulamamış kişilerdir. 1928-1946 yılları arasında ülkemizde eğitim 

kurumlarında geçiş dönemi yaşanmış, son 1939-1946 yıllarında ise okullarda din dersi hiç 

yer almamıştır.252
 

 

Günümüzde örgün eğitimde din eğitimi alma fırsatı bulan yetişkinlerin de bilgi 

yenilemeye ihtiyaçları vardır. Çünkü bilimsel, toplumsal ve teknolojik gelişmeler, okulda 

yaşam  boyunca  gerekli  ve  yeterli  bilgilerin  verildiği  varsayımını  geçersiz  kılmaktadır. 

Kimi bilgiler anlamını yitirirken, bilimsel ve teknolojik gelişmeler de yeni bilgilerin ve 

becerilerin öğrenilmesini gerektirmektedir.253
 

 

Dini tecrübelerini aktarma: Geçmişte yaşlılar en önemli bilgi kaynağı kimseler 

olmaları hasebiyle dini değerler aktarma konusunda etkin roller üstlenmişlerdir. Bilginin 

kitaplardan, kitle iletişim araçlarından, bilgisayardan ve internetten elde edilebildiği 

günümüz modern dünyasında yaşlıların öğreticilik statüsünde düşüşler meydana gelmiştir. 

Ancak günümüzde dini bilgi ve değerleri başkalarına aktarma konusunda yaşlıların bir 
 

 
249 Kılavuz, a.g.e., s. 165; İsmail Tufan, Antik Çağdan Günümüze Yaşlılık, Aykırı Yay., İstanbul, 2002, s. 

214. 
250 Tufan, a.g.e., s. 200; Kılavuz, a.g.e., s. 166. 
251 Macid Yılmaz, “Yaşlılıkta Manevi Destek ve Din Eğitiminin önemi”, A.Ü.İ.F.D., S. 39, 2013, s. 248. 
252 Kılavuz, a.g.e., s. 166; Beyza Bilgin, Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi, Gün Yay., Ankara, 1998, s. 55. 
253 Rıfat Okçabol, Halk Eğitimi (Yetişkin Eğitimi), Der Yay., İstanbul, 1996; s. 21, Kılavuz, a.g.e., s. 166. 
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takım imkânların olduğunu da ifade etmek gerekmektedir. Özellikle yaşlıların ailede dini 

değerlerin çocuk ve gençlere aktarma konusunda önemli görevler üstlenebilmeleri söz 

konusudur. Yaşlılar, özellikle dini değerlerin tehdit altında olduğu dönemlerde dini aktarım 

konusunda daha fazla sorumluluk hissederler. Sosyal davranış ile ilgili İslami emirler, 

yaşlıların hayatında büyük önem arz eder. Bu açıdan yaşlılar, evlerini çocuklara dini 

değerleri ve ibadeti öğretebilmek için küçük bir mescit-okul haline getirmeyi, evlerindeki 

işleri olarak görebilirler. Özellikle geniş ailede yaşayan dede ve nineler küçüklerin eğitimi 

için büyük birer fırsattırlar.254  Yaşlıların, ömürlerinin son evresinde kendi evinde, aile 

içinde yaşamalarının faydaları saymakla bitmez. En önemlisi bugünün genci ve yetişkini 

yarının yaşlısı olacaktır. Yeni yetişen nesil ise büyüklere saygıyı en iyi şekilde aile 

ortamında, yani başta kendi ana babasına olmak üzere yakınlarının büyüklere gösterdiği 

davranışlarından pratik olarak öğrenecektir.255
 

 

Dini etkinlikler yoluyla sosyal ilişkileri sürdürme: Gerek kent toplumunda gerekse 

kırsal kesimlerde din, yaşlıların etkinliklere katılmak suretiyle sosyal ilişkilerini 

güçlendirmelerine yardım etmektedir. Özellikle küçük yerleşim birimlerinde sosyal hayat 

adeta dini kurumlar çerçevesinde dönmektedir. Küçük yerleşim birimlerinde bireylerin 

birbirlerini  tanıma imkânına sahip  olmaları  sebebiyle dinin,  sosyal  iletişim  konusunda 

etkin bir rolü vardır. Mevlit, cenaze, sünnet ve diğer dini törenlere katılma gibi etkinliklere 

kırsal kesimlerde daha çok atfedilir.256
 

 

Dini etkinlikler, aynı geçmişe ve aynı ilgilere sahip olan akranların bir araya 

gelmesine vesile olarak hazır bir kaynak temin etmektedir. Dini etkinliklere katılan 

yaşlıların, katılmayanlara oranla daha geniş arkadaşlık ilişkileri ağına sahip olması ve bu 

iletişim ağındaki arkadaşlarla farklı ilişkilere girmekten dolayı daha çok yaşam doyumu 

hissetmeleri muhtemeldir. Arkadaşlık, genellikle ortak değerleri, ilgileri ve etkinlikleri 

paylaşan kimseler arasında daha kolay gelişmektedir. Diğer kurumlar gibi din de, bu 

ilişkiler ağının sürdürülmesini teşvik etmektedir. Sosyal ilişki kurma için düzenli fırsatlar 

sağlayan dini hizmetler ve etkinlikler farklı sosyal sınıf, farklı hayat tarzı ve farklı eğitim 

arka planına sahip olan bireyleri bir araya getirmektedir. Böylece dini etkinlikler, yaşlı 

bireylerin daha geniş sosyal ilişkiler ağına entegre olmalarını kolaylaştırmaktadır.257 Kutsal 
 
 

254 Kılavuz, a.g.e., s. 167. 
255 Bkz: Sarıçam, a.g.e., s. 344. 
256 Kılavuz, a.g.e., s. 167. 
257 Kılavuz, a.g.e., s. 168. 
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mekânlardaki (cami vb.) vaazlar, okunan dualar, dinlenen Kur’an, yapılan ibadetler ve 

ibadetlerden sonra birlikte geçirilen zamanlar, tüm bunlar, grup üyelerinin sorunlarını 

paylaşmalarına ve birbirlerine yardım etmelerine imkân sağlamaktadır. Bunun da ötesinde 

aynı dini paylaşan ve birlikte ibadet eden kişilerde “aidiyet duygusu” gelişir. Zira hepsi 

aynı şeye inanmakta, aynı ibadeti yapmakta, aynı duygu ve düşüncelere sahip olmaktadır. 

Bu inanç bağı da grup üyelerini birbirine daha fazla bağlamakta ve birbirlerine güven tesis 

etmektedir. Tüm bunlar grup üyeleri arasında pozitif etki meydana getirmektedir.258
 

 

Yapılan çalışmalarda yaşlı insanların dini faaliyetlere katılımının onları yalnızlık, 

işe  yaramama  düşüncesi  vb.  birçok  duruma  karşı  dirençli  hale  getirdiğini  ortaya 

koymuştur. Ayrıca dini sosyal faaliyetlere katılanların aile rollerinde ve olumlu sosyal 

kişilik tiplerinin oluşmasına (iyi eş, iyi büyükanne iyi büyükbaba vs.) ve aile ilişkilerinin 

kalitesinin artmasına sebep olur. Düzenli dini katılım sosyal bağları destekleyici ilişkilerin 

geliştirilmesini de teşvik eder. Bu teşvik ise dolaylı olarak oluşturacağı sosyal bütünleşme 

ve sosyal destek mekanizmaları ile yalnızlık vb. sıkıntılı durumlara karşı bireyi 

koruyabilir.259
 

 

Toplumsal sınıfların ve yapının gerek devlet gerekse sivil toplum kuruluşlarınca bir 

arada düşünülmesi toplumsal bütünlük ve uyum için gerekli görülmektedir. Bu yüzden 

ibadet mekânlarını temel İslami ibadetlere merkez olması yanında, yaşlıların kendilerini ait 

hissedebilecekleri mekânlar olarak görmesi ve onların yaşam memnuniyeti, üretimi, sosyal 

ilişkilerde devamlılığı ve en önemlisi yaşamlarının bu evresinin “boş ve işe yaramaz” 

olmadığı inancı sağlaması için sosyalleşme alanı olarak düşünülmelidir. Böylelikle cami 

temelli sosyal hizmetlerin, dezavantajlı gruplar ile toplum arasında uyumu ve dengeyi 

sağlayacak ve bireye bir yönüyle manevi kavuşmaya imkân verirken (ibadetler esnasında 

Allah’la ilişki) diğer yönüyle de toplumsal bütünleşmede temel bir unsur olma yolunu 

açacağı düşünülmektedir. Örneğin ABD’de 60 yaşını geçmiş kişiler için düzenlenen ve 

yoğun olmayıp, kısa süreli bir program niteliğindeki Elderhostel, mimariden genetik 

mühendisliğine, deniz ekolojisinden baseball edebiyatına kadar çok çeşitli alanlarda 

programlar gittikçe yayılmaktadır. Ülkemizde de benzeri uygulamaların ve çalışmaların en 

azından cami müştemilatı içinde başlatılması gerekli önemli görülmektedir. Aksi takdirde 
 
 
 

258 Bkz: Mustafa Köylü, “Ruh Sağlığı ve Din Eğitimi”, Din Eğitiminde Çağdaş Konular, 2. b., Dem Yay., 
İstanbul, 2014, ss. 308-309. 

259 Macid Yılmaz, a.g.m., s. 252. 
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şehirde kendisinin yalnızlığını dinleyen, çocuklarıyla ve dostlarıyla yeterli paylaşımlarda 

bulunamayan yaşlılar evde kalsalar bile gerekli sosyal ilişkileri kuramamaktadırlar. Mevcut 

çoğu  camilerin  mimari  özellikleri  ve  buralarda  icra  edilen  hizmet  niteliklerinde  bu 

mümkün görünmese de ilerisi için yapılacak planlarda ve projeksiyonlarda bu örneklerin 

göz önünde bulundurulması önemli addedilmektedir.260
 

 

Yapılan psikolojik ve sosyolojik araştırmalar dinî inancın hayatın ileri yetişkinlik 

dönemlerinde kuvvetli bir güç olabileceği gerçeğini ortaya koymaktadır. Çünkü din, yaşlılık 

döneminde birey için, önceki hayatına oranla daha anlamlı hale gelmektedir. Yaşlıların büyük 

bir kısmı manevi sosyal hizmetler adını vereceğimiz dinî inanç ve pratiklere, manevi içerikli 

hizmetlere karşı büyük bir ilgi duymaktadırlar.261
 

 

Görüldüğü üzere yaşlılık fizyolojik olduğu kadar psikolojik ve sosyolojik bir olgu 

ve  kategoridir.  Toplumların  yaşlılığa  yükledikleri  anlam  ve  yaşlıya  karşı  toplumsal 

tutumları yaşlıların dünyadaki yaşayışlarını anlamlı kılmada en önemli etken olarak 

görülmektedir. Yaşlılıkta yaşanan sorunların çeşitli nedenlerle, geçiş toplumlarındaki 

yaşlılarda daha fazla olduğu düşünülmektedir. Bunun nedenlerinden biri, toplumun henüz 

bu yeni olguyu kültürel yapı içerisinde nereye oturtacağını bilememesidir. Ülkemizde de 

durum buna yakındır, artık çocukları tarafından bakıl(a)mayan veya maddi zorluklar 

nedeniyle zor şartlarda hayatlarını sürdüren yaşlıların varlığı bir gerçektir. Yaşlılığa ilişkin 

yalnızlık, rol, statü ve gelir kaybı, barınma ve mekânsal sorunlar, kuşaklar arası çatışma, 

ulaşım,  psikolojik  ve  biyolojik  değişikliklerin  meydana  getirdiği  zorluklar  ve  sosyo- 

kültürel beklentiler temel olarak saptanmaktadır. Bu sorun ve beklentilerin cami temelli 

sosyal hizmet alanlarına yansımaları olmaktadır. Cami temelli sosyal hizmetlerin 

yürütücüleri olarak Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin bu beklentilerin psikolojik, 

sosyolojik ve dini arka planlarını bilmeleri doyum verici bir sosyal hizmet için gerekli 

görülmektedir.262
 

 

Bu bağlamda cami temelli sosyal hizmet uygulamacıları olarak din görevlilerinin 

caminin yönetiminde sorumlulukları belirlemesi ve bu anlayışı cemaate yerleştirmeye 

çalışması; camide yaşam riski oluşturacak fiziki düzenlemeleri elden geldiğince yerine 

getirmesi;  camiye  devam  eden  bireylerin  birbirlerinden  ve  imamdan  beklentilerinin 
 

 
260 Özcan Güngör, “Yaşlılar İçin Cami Temelli Sosyal/Dini Hizmetler”, A.Ü.İ.F.D., S. 38, Erzurum, 2012, 

ss. 183-184. 
261 Macid Yılmaz, a.g.m., s. 252. 
262 Güngör, a.g.m., ss. 184-185. 
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gerçekçi bir düzeye inmesi için önlemlerin alınması; cemaatin kişisel alan oluşturmasına 

belli bir seviyede müsaade edilmesi ve buna saygı duyulması; herhangi bir beklentiye 

girmeden yaşlılara yakın ilgi, sevgi ve dostça muamelenin temel alınması; din görevlisini 

rol model olarak alabilecek yaşlı insanların en çok dinlenmeye ihtiyaç duyduğu ve 

sorununun/beklentisinin nazik bir manevi hekim edasında dinlendiğini görmek istemesi; 

boş zamanı olan yaşlılara mutlaka işe yaradıklarını hissettirici hem de kurumla özdeşim 

kurmalarını sağlayıcı sorumlulukların yüklenmesi; özel günler içinde elden geldiğince 

yaşlıların  toplu  ibadetlere  katılımlarının  teşvik  ve  takip  edilmesi;  rutinleşen  ibadet 

ortamının çeşitlenmesinin sağlanması ve rutinin ülfet oluşturmasına fırsat verilmemesi; 

cami gibi ibadet mekânında her türden siyasi ve kültürel fikirden insanların olmasının 

normal kabul edilerek hepsinin saygıyla dinlenmesi ve bu toplumda yerleri olduğu ve 

birlikte mutlu olunabileceğinin dini yollarının gösterilmesi; cami ortamının yaşlılar için en 

iyi  arkadaş  grubu  oluşturma  mekânlarından  biri  olarak  yaşlılar  arasında  farklı  ortak 

zevkleri olan insanlar arasında grupların oluşturulması ve cemaate yeni katılanların 

birbirleriyle bu anlamda tanıştırılıp kaynaştırılması ve nihayet din görevlilerinin kendi 

kuşaklarıyla yaşlı insanların dünyalarının farklı olduğunu bilerek kuşak çatışması denilen 

olgunun farkında hareket etmeleri ve onlara dinimizin de önemsediği şefkat ve merhamet 

duygularıyla davranmaları gerekmektedir.263
 

 

 
4. Camilerde Yapılan Hizmetler 

 
4.1. Hutbe 

 

H-T-B kökünden mastar olan hutbe, konuşmak, sözü başkasına yöneltmek, söz 

söylemek gibi anlamlara gelmektedir. Hutbe, terim olarak, “hatip tarafından irad edilen 

mev’ize veya hitabedir” diye tanımlanabilir. Biraz daha açık bir tarifi ise, şöyle yapılabilir: 

“Belli zaman ve yerlerde, yetkililer tarafından cemaate karşı irad edilen mukaddime ve 

mev’ize bölümlerinden oluşan dini bir nutuktur.” Hutbe, hem zikir ve ibadet hem de vaaz 

ve ibret’tir. Bu sebeple de dini hitabet çeşitlerinin özel bir mahiyete sahip olanı hutbe’dir. 

Hutbe  namaz  değildir.  Namaz  olamadığı  içindir  ki,  hutbe  irad  ederken  kıbleye  değil 

cemaate dönülür.264 Arap toplumunda çok yaygın olan bu konuşma sanatı, İslami dönemde 

de sosyal hayatın bir parçası ve edebi sanatların bir türü olarak devam etmiş; ayrıca dini bir 
 

263 Güngör, a.g.m., s. 185; Naci Kula, “Bakıma Muhtaç Kişilere Hizmet Verenlerin Dini Değerler Eğitimi”, 

Din Eğitiminde Çağdaş Konular, 2. b., Dem Yay., İstanbul, 2014, s. 328. 
264 Çakan, a.g.e., s. 16. 
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muhteva kazanarak (Cuma ve Bayram namazları gibi) bazı ibadetlerin şekil şartı veya 

tamamlayıcı unsuru olmuştur.265
 

 

Hutbe,   mescitler,   camiler   ve   musallalarda   hutbe   okumak   için   özel   olarak 

hazırlanmış olan yerlerde (minber) irad edilir. Cuma namazında hutbe, namazdan önce, 

bayram namazları ile yağmur ve güneş tutulması (küsuf) duaları namazdan sonra irad 

edilir. Bazı bilginler namazdan öncelik sonralık farkının başlangıçta bulunmadığını, Cum’a 

hutbesinin de namazdan sonra okunduğunu, Cum’a suresi’nin son ayetinde işaret edilen 

olaydan sonra Cum’a hutbelerinin namazdan önceye alındığını belirtmektedir. Olay şudur: 

Medine’de, bir Cum’a günü Hz. Peygamber hutbe irad buyururken ticaret kervanlarının 

geldiğini haber veren davullar çalınmaya başlar. Bunun üzerine mescitteki cemaatin büyük 

bir kısmı yiyecek almak için mescidi terk eder. Mescitte on kişi kadar cemaat kalır. Ayet 

bu durumu şöyle ifade eder: “Onlar bir ticaret veya eğlence gördükleri zaman hemen 

dağılıp  oraya  giderler  ve  seni  ayakta  bırakırlar.  De  ki;  Allah’ın  yanında  bulunan, 

eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Zira Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır.”266 Bu 

ayette hutbenin ne ticaret ne de başka bir şey için terk edilemeyecek önemde olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu sebeple Cum’a günü iç ezanından cum’anın farzının kılınıp 

bitirilmesine kadar her türlü ticaret işlemlerin durdurulması gerekmektedir. Dinimizde bir 

çeşit ibadet kabul edilen çalışmak, sadece bu birkaç dakikalık Cuma ibadeti için 

yasaklanmıştır. İlgili ayetin meali şöyledir: “Ey iman edenler, Cum’a günü namaza 

çağrıldığınız zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer siz gerçeği 

anlayan kimselerseniz, elbette bu sizin için daha hayırlıdır.”267  “Namaz kılındıktan sonra 

yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa 

eresiniz.”268
 

 

Hutbenin aslı, özü ya da rüknü, İmam-ı Azam’a göre “Allah’ı zikretmek” tir. 

Hamdele  (el-Hamdülillah),  Tesbih  (Sübhanellah)  veya  Tehlil  (La  ilahe  illallah)  ile 

zikrullah yerine getirilmiş olur. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ise, hutbenin rüknü olan 

Zikrullah’ın yerine getirilmiş olması için en az tahiyyat veya üç ayet miktarı olması 

gerektiği  görüşündedirler.  Hutbenin  sahih  olabilmesi  için  bazı  şartların  mevcudiyeti 

gerekmektedir. Bu sıhhat şartları da, mezheplere göre farklılıklar arzetmektedir. Bu farklı 
 
 

265 Abdurrrahman Çetin, Hitabet ve İrşad, 4. b., Emin Yay., Bursa, 2012, s. 111. 
266 Cum’a, 62/11. 
267 Cum’a, 62/9; Çakan, a.g.e., s. 17-18. 
268 Cum’a, 62/10; Çakan, a.g.e., s. 17-18. 
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şartların   bilinmesinin   ve   gereğinin   yerine   getirilmesi   görev   mahallindeki   mezhep 

mensuplarının ibadet açısından önemlidir.269
 

 

4.1.1. Konu Seçimi 
 

Hutbe, Cuma şûrasında Müslümanlara dini esasları öğretmek ve bir hafta içinde 

çevrede görülen olumlu olaylar ya da gelişmeler hakkında İslami görüşü minberden 

anlatmak ve cemaati aydınlatmaktır. Bu tarife dikkat edilirse, hutbede konu seçiminin 

ciddiyet ve önemini anlamakta güçlük çekilmez. Haftada bir defa ve sınırlı dakikalar içinde 

her kültür seviyesinden insanın yer alacağı cami cemaatine faydalı olabilmek, onlara bir 

hafta yetecek bilgiyi verebilmek her şeyden önce cemaatin ilgisini çeken konuyu seçmeye 

bağlıdır. Böyle olunca, hatibin konu seçimi açısından çevrede cereyan eden olayları, 

özellikle dini bakımdan önem arzeden hadiseleri bir muhtesip270 veya sosyolog dikkatiyle 

izlemesi, yani etrafına karşı duyarlı olması gerekecektir.271
 

 

Bir örnek verecek olursak; diyelim ki, bütün şehir halkının dikkatlerini üzerine 

çekmiş bir soygun ya da madde bağımlılığında vefat eden gençler var. Aynı şehrin büyük 

camiinin hatibi dikkatleri üzerine toplayan bu olaylardan habersiz görünerek mesela “anne 

babaya saygı” hakkında bir hutbe okuyor. Şimdi düşünelim, cidden de güzel olsa hutbe, 

daha başlangıçta yüzde ellinin üzerinde etkisizliğe bizzat hatip tarafından itilmiş olmaz mı? 

Ama bunun yerine hatibin “İslam’da kazanç yolları” veya “İslam’da gençliğin eğitimi” 

konulu bir hutbe okuduğunu düşünelim. Tabii olarak, cemaat henüz etkisinden 

kurtulamadığı o soygun ya da gençlerin vefatı olayı ile hatibin sözleri arasında kolaylıkla 

ilgi kuracak ve hutbeyi o gözle, dikkatle izleyecek ve sıcağı sıcağına ilgili konuda İslami 

açıdan aydınlanmış olacaktır. Unutmamak gerekir ki büyük anların ve büyük vak’aların 

sözü büyüten ayrı bir kudreti bulunur. Bu tür fırsatlardan yararlanmak gerekir. O halde 

hutbenin verimli olabilmesi için konu, öncelikle cemaate o hafta en fazla lazım olan 

meseleler arasından seçilecektir. Tabii her haftanın konusu da o hafta içinde tespit 

edilecektir. Hatibin etkili olabilmesi açısından son derece önem arzeden konu seçimi, bir 

seçim olarak elbette bazı usul ve ölçülere göre yapılmak zorundadır.272
 

 
 
 

269 Çakan, a.g.e., ss. 18-19; Çetin, a.g.e., s. 112; Yunus Apaydın, “Cuma Namazının Şartları”, İlmihal I, 

T.D.V. Yay., s. 299. 
270 Bkz: Y. Ziya Kavakçı, Hizbe Teşkilatı, Erzurum, 1977, s. 40; Mustafa Baktır, (1998), “Hutbe”, T.D.V. 

İslâm Ansiklopedisi, C. XVIII, İstanbul, s. 426. 
271 Çakan, a.g.e., s. 28. 
272 Çakan, a.g.e., ss. 28-29. 
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Hitabetin her çeşidinde olduğu gibi hutbede de konu seçimine etki eden ya da 

yardımcı bazı unsurlar bulunmaktadır. Bunun için şu suallere cevap aramak lazımdır: Bu 

hafta sunulacak hutbe için, aktüalite neyi gerektirmektedir? Nasıl bir konu, toplumun 

gündemine uygun düşer? Cemaatin öncelikle neye ihtiyacı vardır? Cemaatin kültür düzeyi 

nasıldır? Cemaati ağırlıklı olarak kimlerden oluşmaktadır? Sunulacak hutbe hangi gaye 

gözetilerek hazırlanmalıdır? Hutbeden ne gibi fayda temin edilmiş olacaktır?273  O halde, 

konu seçiminde her şeyden önce, kendilerine hitap edilecek cemaatin kimlerden 

oluştuğunun bilinmesi, onların nitelik ve ihtiyaçlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. 

Bir kere daha belirtelim ki hutbe konusunun seçiminde ilk dikkat edilecek nokta, cemaatin 

duyarlı olduğu mevzuun yakalanmasıdır. Bazen de cemaat farkında olmasa bile, en çok 

muhtaç oldukları bir konu, imam-hatip tarafından tespit edilebilir. Bu da hatibin, cemaati 

eğitme ve yönlendirme görev ve yetkisinin tabii bir sonucu ve gereğidir.274
 

 

Hutbe konusunun o hafta içinde seçilmesi gereğinin tabii bir sonucu da değişiklik 

gerektiren yeni gelişmelere rağmen, “önceden belirlenmiş”tir diye, eski konuda ısrar 

etmemektir. Bu bakımdan, Diyanet Gazetesi’nde başkanlıkça yayımlanan veya bazı aylık 

olarak her ay başında tespit ve ilan edilen hutbe metinlerini bir ön tavsiye niteliği içinde 

değerlendirmek ve hutbe konusunun her an değişebileceğini kabullenmek gerekir. Hutbe 

konularının zamanlama açısından dini günler mutlaka takip edilmelidir. Dini esasları 

anlatmaya fırsat veren milli gün veya bazı haftaların dikkate alınması da uygun olacaktır. 

Ancak periyodik olarak tekrar edecek olan bu gün ve haftalarda aynı şeyleri söylemek gibi 

tembel bir yola gidilmesi de isabetli olmaz. Konu seçiminde İslam Teşri Tarihi’nin esas 

alınması, hiç kuşkusuz tavsiyeye şayandır. Ancak bu takdirde cemaatin önceden iyi bir 

İslam Tarihi kültürüne sahip kılınmış olması gerekecektir. Bu da birkaç yıl aynı camide 

imam-hatiplik yapan her din görevlisinden bir hizmettir. Hutbe konusunun seçiminde göz 

önünde bulundurulacak noktalar, hutbesini kitaplardan seçip okuyacak olanlar içinde aynen 

geçerlidir. “Bu cemaat İslam adına söylenecek her söze ihtiyacı vardır” diyerek, en küçük 

bir seçim kaygısı taşımadan rastgele yapılacak hizmetlerin yararı değil, zararı olur. 

“Zamansız ötmek”, hiçbir imam-hatibin hatası olmamalıdır. “Muktezayi hale göre” konu 

seçmek için gayret gösterilmelidir.275
 

 

 
 
 

273 Çetin, a.g.e., s. 126. 
274 Çakan, a.g.e., s. 29; s. 425. 
275 Çakan, a.g.e., s. 30; Çetin,a.g.e., 128. 
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Yetişmek,  verilecek  hizmetin  çilesini  çekmekle  mümkündür.  Verilen  hizmetin 

zevki ve tesiri de, çekilen “hizmet çilesi” ile doğru oranlıdır. İkinci olarak, çevrenin 

hassasiyet gösterdiği özel konular olup olmadığı da bilinmelidir.  Hutbe, Cuma namazı için 

mescitte toplanmış olan çeşitli kültür seviyesindeki Müslümanlara dini esasları ve bir hafta 

içinde çevrede cereyan etmiş herkesin değilse bile çoğunluğun dikkatini üzerine çekmiş 

bulunan olumlu-olumsuz herhangi bir olay hakkında İslam’ın görüşünü anlatma, cemaati 

aydınlatma vasıtasıdır. Bu tespit bize hutbenin amacının, “cemaati aydınlatmak ve bilgi 

sahibi kılmak” olduğunu göstermektedir.276
 

 

4.2. Vaaz 
 

Vaaz, mabet içi dini hitabetin ikinci çeşidi olup camilerde veya toplu ibadet edilen 

yerlerde yetkili din adamları tarafından ibadet öncesi veya sonrasında yapılan dini 

konuşmalardır.  Bu  vasfıyla  vaaz,  bir  din  telkini  vasıtasıdır.  Bir  başka  ifade  ile  vaaz, 

kalpleri yumuşatacak şekilde tatlı sözlerle, hitabet tekniği içinde cemaate öğüt vermektir. 

Vaaz, hutbe gibi vazgeçilmez değildir. Yani herhangi bir ibadetin sıhhat şartı değildir. O, 

genel bir din eğitimi ve öğretimi yoludur.277
 

 

4.2.1. Vaazın Dindeki Yeri 
 

Vaaz, Kur’an-ı Kerim’de mev’iza olarak geçmektedir. Mev’iza, nasihat ve öğüt 

anlamlarına gelir. Mev’iza aynı zamanda Kur’an-ı Kerim’in bir sıfatıdır. Şöyle buyuruyor: 

 

“Bu  Kur’an,  insanlara  bir  açıklama,  Allah’tan  korkanlara  bir  yol  gösterme  ve 

öğüttür.”278
 

 

“Ey insanlar! Size rabbinizden bir öğüt, göğüslerde olan sıkıntılara bir şifa ve inananlara 

bir kılavuz ve rahmet gelmiştir.”279
 

 

“Andolsun ki size gerçekleri açıklayan ve sizden önce gelip geçenlerden bir misal ve 
 

(Allah’ın azabından) korunanlar için bir öğüt indirdik.”280
 

 
Bu ayetlerde açıkça görüldüğü gibi bizzat Kur’an, bir öğüt ve bir vaaz olarak 

vasıflandırılmaktadır. Vaazın dindeki yerini anlatmak için bu yeter. Son ayet mev’iza’nın 

ihtiva  etmesi  gerekli  özelliklere  de  işaret  etmektedir.  Ayrıca,  “Öğüt  ver,  çünkü  öğüt 
 

 
276 Çakan, a.g.e., s. 30; Ekşi, a.g.e., s. 52 
277 Çetin, a.g.e., s. 169; Çakan, a.g.e., s. 54. 
278 Al-i İmran, 3/138. 
279 Yunus, 10/57. 
280 Nur, 24/34. 
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mü’minlere fayda verir.”281
 

 
“Öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.”282

 

 
“O halde eğer hatırlatmak fayda verirse, hatırlat. (Allah’tan) korkacak  olan hatırlar 

 

(öğüt kabul eder). Bahtsız olan da ondan kaçar.”283
 

 
“Sen onların üstünde bir zorlayıcı değilsin. Sadece tehdidimden korkanlara Kur’an ile 

öğüt ver”284 ayetleri, vaazın gereğini ortaya koymaktadır.285
 

 

“İnsanları rabbinin yoluna hikmet ve mev’iza-i hasene (güzel) ile davet et..”286 ayeti de 

vaazın temel vasfının ne olması gerektiğini bildirmektedir: Mev’iza-i hasene… 

 

Bu demektir ki önce bize Allah, Kur’an vasıtasıyla vaaz ediyor, öğüt veriyor. Dolayısıyla 

vaaz, sünnetullah’tır. Öte yandan Kur’an’ın ahlaka ait ayetleri birer vaaz düsturu olduğu 

gibi kıssalarında da bütünüyle ahlaki gayeler dile getirilmekte ve bu şekilde insanlara 

oldukça tesirli vaazlar verilmektedir. Kur’an hidayet kitabıdır. Vaaz da hidayet hitabı 

olmalıdır. Sevgili Peygamberimiz ’in (sav) hadisleri birer vaaz ve öğüttür. O, halka toplu 

olarak veya istek üzerine tek tek kadın-erkek ayrımı yapmaksızın vaaz ve nasihatta 

bulunmuştur. Onun “Din, ihlas ve hayırhahlıktır, nasihattır”287 hadisi vaazın dindeki yerini 

en özlü şekilde ifade ettiği gibi tebliğ ettiği esasları günlük hayatında bizzat tatbik ettiği 

için “Hz.Peygamberin temiz hayatı da fiili bir vaaz”dır.288
 

 

Başka bir gerçek de şudur: Mesleği, meşrebi, yaşı ve işi ne olursa olsun her insanın 

vaaz ve nasihate ihtiyaç duyacağı zaman veya zamanları mutlaka olacaktır. Nitekim 

Peygamber Efendimiz, Müslümanın din kardeşi üzerindeki haklarını sayarken “Senden 

nasihat istediği zaman ona nasihat etmendir”289 buyurmuştur. Dinimiz insanların hidayetini 

amaçlamış olduğu için kendisine ihtiyaç duyulduğu zaman insanların yardımına koşmayı 

hem  temel  ilke  olarak  benimsemiş  hem  de  büyük  bir  hayır  olarak  değerlendirmiştir. 

“İyiliğe öncülük eden onu işleyen gibi sevap alır”.290
 

 
 
 

281 Zariyat, 51/55. 
282 Ğaşiye, 88/21-22. 
283 A’la, 87/9-10. 
284 Kaf, 50/45. 
285 Çakan, a.g.e., s. 54-55. 
286 Nahl, 16/125 
287 Müslim, İman, 95; Tirmizi, Birr, 17; Çakan, a.g.e., s. 55. 
288 Çakan, a.g.e., s. 55. 
289 Bkz: Buhari, Cenaiz, 2; Müslim, Selam, 5. 
290 Bkz: Ebu Davud, Edeb, 115; Tirmizi, İlim, 14; Çakan, a.g.e., s. 56. 
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4.2.2.  Vaazın Gayesi ve Alanı 
 

Vaaz, halkı din konusunda, daha doğru bir ifade ile din yönünden aydınlatmak, 

onları bilgi sahibi kılmak gayesini taşır. Bu sebeple vaazın değişmeyen alanı İslam’dır. 

Değişik kültür ve meslek sahiplerine topluca ve bir arada hitap etmek, onları din yönünden 

bilgi  sahibi  kılmak  ve  aydınlatmak  demek  olan  vaaz,  bu  vasfıyla  bir  halk  eğitimi 

vasıtasıdır. Bilhassa yetiştirme çağında yeterli bilgi alamamış olan kişiler için dini öğrenme 

bakımından son derece önemli ve uygun bir vasıtadır. Bu sebeple vaaz, münhasıran İslami 

konularda olmalıdır. Din dışı konuların vaaz kürsülerine getirilmesi usul bakımından asla 

doğru değildir. Vaaz, muhatapları mutlaka ikna etmek maksadıyla yapılmaz. Gerçeklerin 

doğru ve anlaşılır bir tarzda duyurulması esastır. İkna olup olmamak biraz da dinleyenlerin 

bileceği iştir. Çünkü tesiri yaratacak olan Allah’tır.291 Dinimizde vaaz, Peygamberimizle 

başlamış,  sahabe  ve  daha  sonraki  nesiller  tarafından  aralıksız  olarak  günümüze  kadar 

devam ettirilmiştir.292
 

 

4.2.3 Vaaz Konusunun Seçimi 
 

Bilinen bir gerçektir ki, cemaat günlük problemlerine pratik ve peşin çözüm ve 

çareler arar. Günlük hayatı ilgilendirmeyen akademik konuları hikâye ve masal dinler gibi 

dinler. Bu sebeple cemaati birinci dereceden ilgilendiren konuları yakalayıp uygun ve 

doyurucu bir şekilde hazırlayan ve sunan vaizler başarılı olabilirler. Ya da seçtiği konunun 

günlük hayat ile ilgisini iyi kurabilen vaizler dinlenilmemek tehlikesinden kendilerini 

kurtarabilirler. Nitekim Hz. Peygamber de “muhataplarının ihtiyaç ve maslahatlarının 

gereğine uygun olarak konu seçer ve konuşurdu.” Konuların günlük hayatla ilgisinin 

belirtilmesi,  vaazın  canlılığı  ve  dinamizmini  sağlar.  Din  de  zaten  günlük  ve  dinamik 

yaşayış ilkelerinden oluşmaktadır. Mesele, bu ilkelerin güne bakan yönlerini cemaate 

yansıtabilmektir. Nasıl ki bir doktor, hastalık belirtisi gördüğü kişi ile -o farkında olmasa 

bile- ilgilenmek sorumluluğunda ise, bir vaiz de cemaatini ikna ederek tespit ettiği 

noksanlarını ikmale çalışma görev ve sorumluluğundadır. Yani anlatabilirse her konu 

günceldir. Anlatılamazsa, en güncel konu bile “eski”dir.293
 

Bayram  vaazlarında  topyekün   İslam  veya  İslam’ın  itikat,   ibadet,  ahlak  ve 

muamelat, eğitim gibi ana bölümlerinden biri konu olarak seçilir. Genel prensipler, ikna 
 

 
291 Çakan, a.g.e., s. 56. 
292 Çetin, a.g.e., s. 171. 
293 Çakan, a.g.e., ss. 56-57; Çetin, a.g.e., s. 175. 
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edici, sevindirici bir üslup içinde verilir. Bayramdan bayrama camiye gelmiş olanların 

İslami  konulara  karşı  meraklarını  uyandırmak  ve  onları  düşünüp  şuurlandırmaya  sevk 

etmek için ısındırıcı ve sevdirici bir yöntemle konu takdim edilmelidir. Cemaate asla 

ürkütücü bir tavır takınılmaz. Mübarek gün ve gecelerde yapılacak vaazlarda da uzun uzun 

o gecenin hikâyesi değil, böyle gecelerin cemaate kazandırılması gereken dini dirilik ve 

insani değerler üzerinde durulur. Camiye sık sık gelmeyenler göz önüne alarak, onları 

düşündürüp şuurlandıracak hususlara ikna edici, ısındırıcı, sevdirici bir üslupla konular 

işlenmelidir.294 “Dini bütün bir Müslüman olmak” için bilinmesi ve yapılması gerekenlerin 

duyurulmasına öncelik verilir. Fabrika, imalathane gibi iş yerinde veya cezaevi, daru’l- 

aceze, hastahane gibi kapalı ve belli bir özelliği olan yerlerde yapılacak vaazlar için de bu 

yerlerin özelliklerine göre konu seçmek veya konuların bu kişileri ilgilendiren ve onları 

rahatlatacak olan yönlerine ağırlık vermek ve ona göre bir takdim üslubu seçmek gerekir. 

Yurt  dışındaki  işçilere  yönelik  vaazlarda  da  mutlaka  onların  problemlerine  çözümler 

getirici tavsiyelerde bulunmak, yol göstermek, dini ve milli değer ve özelliklere sahip 

çıkmanın lüzumu üzerinde sık sık durmak lazım gelir. Kısaca vaiz, mesleğinin ehli 

olduğunu, cemaate göre konular seçmek ve onların haline uygun bir üslup ile sunmayı 

becermekle ispat  edecektir. Aksi  halde önceden doldurulmuş bir plak veya kaset  gibi 

nerede düğmesine basılırsa hep aynı şeyleri hep aynı şekilde söyleme garipliğine düşer ki 

bu, vaizin peşin peşin iflası ve etkisizliği demektir.295
 

 

4.2.4. Vaaz Planı 
 

En küçük konuşmanın bile bir planının bulunması gerekir. Vaaz ise, sürekli bir din 

telkini olmanın yanında 30-45 dakika devam eden bir konuşma demektir. Böylesine uzun 

bir konuşmanın elbette iyi düşünülmüş bir planı bulunması zorunludur. Plan yapmak hem 

vaizi hem de cemaati kargaşadan kurtarır.296 Genel anlamda bir vaaz planı şöyle 

düşünülebilir: 

 

  Konunun gereği: Seçim sebebi, cemaatle ilgisi. Bu bir anlamda giriş’i oluşturur. 
 

  Konunun dini dayanakları: Ayet, hadis ve bunlara bağlı olarak ortaya konmuş fıkhi 

hükümler, görüşler. 

  Konunun ağırlıklı şekilde işlenecek yönü: Ana tema, ana fikir. 
 
 

294 Çetin, a.g.e., 174; Çakan, a.g.e., s. 57. 
295 Çakan, a.g.e., ss. 57-58; Çetin, a.g.e., 174. 
296 Mustafa Yeşilyurt, Vaaz Kılavuzu, DİB Yay., Ankara, 2012, s. 56. 
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  Konu etrafında belirtilmiş farklı görüş ve anlayışların değerlendirilmesi 
 

 Muhtemel sorular ve cevaplar: Vaaz tek taraflı bir konuşma olduğu için vaizin 

muhtemel soruları da cevaplamaya çalışması uygun olur. 

  Cemaatin  konu  hakkında  sahip  olması  gereken  asgari  düşünce,  anlayış  ve 
 

uygulama: Bu konu çok açık şekilde ortaya konulmalı, cemaate görev verilmeli. 
 

  Konunun önemli noktalarından oluşan bir özet ve bir-iki cümlelik dua: Sonradan 

camiye gelmiş olanların vaazdan yararlanabilmeleri bakımından “özet”, büyük önem 

arzeder.   Dua   cümleleriyle   vaaza   son   vermek,   cemaat   hakkında   güzel   şeyler 

düşündüğünü ve istediğini ortaya koymak demek olacağı için son derece gönül alıcı 

olur. Ayrıca konuya gelecek vaazda da devam edilecekse, fatiha demeden önce bunun 

duyurulması isabetli olur. Planlamada vaazın temel niteliğinin teşvik ve uyarı olduğu 

dikkate alınır. Konunun cemaate temin edeceği dünyevi ve uhrevi faydaların, ihmal 

edilmesi halinde doğabilecek zararların neler olabileceği açık seçik belirtilmesi etki 

açısından önemlidir. Konuların özelliklerine göre planın değişmesi pek tabiidir. Her 

konunun az-çok farklılıklar taşıyan kendisine özgü bir planı ve anlatım biçimi, üslubu 

olacaktır. İşin bu yönü, vaizin beceri ve mesleki olgunluğuna kalmıştır.297
 

 

4.2.5. Vaaz Hazırlama 
 

Genellikle konuların işlenmesinde iki usul takip edilir. 
 

  Konu ayet ve hadislerle genel anlamda ortaya konulduktan sonra giderek detaylara 

inilir. Buna icmalden donra tafsil, analiz veya tahlil denir. 

  Önce konunun bir bölümü ele alınıp bu parçadan hareketle neticede genel hükme ve 

çerçeveye işaret edilir. Buna da tafsilden sonra icmal, sentez veya terkip denir. 

Vaazın hazırlanmasında bu iki usulden hangisi benimsenirse benimsensin, hazırlık 

safhasının merkezini, konuya ait ayet ve hadislerin dikkatli bir araştırma ile mümkün 

olduğu  kadar  bütünüyle  tespit  ve  değerlendirilmesi  teşkil  eder.  Bu  sebeple  de  tefsir 

kitapları ve hadis şerhlerinin el altında bulundurulması gerekir. İslam büyüklerinin konuya 

açıklık getirecek görüş ve sözleri, şiir, fıkra ve olayların, menkıbelerin ve atasözlerinin 

toplanması da başarılı bir hazırlık ve sunuş için ihmal etmemesi gereken bir diğer önemli 

malzemeyi oluşturur. Bu söylediklerimizi şöylece sıralayabiliriz:298
 

 Ayetler 
 

 
297 Çakan, a.g.e., s. 58. 
298 Çetin, a.g.e., s. 181; Çakan, a.g.e., s. 59; Yeşilyurt, a.g.e., s. 56; Ekşi, a.g.e., s. 70. 



300 Çakan, a.g.e., s. 59-60; Ekşi, a.g.e., s. 70. 
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 Hadisler 
 

 Sahabeden başlamak üzere İslam büyüklerinden sözler ve görüşler 
 

 Sahabeden başlamak üzere İslam büyüklerinden menkıbeler 
 

 Atasözleri ve halk deyimleri 
 

 Günlük hayattan örnekler, manzaralar 
 

Bu maddelerin arasına konunun inanç ve ahkâm yönü ustalıkla sıkıştırılacak olursa, 

İslam’daki deliller sıralamasına da riayet edilmiş ve son derece isabetli bir sistem 

uygulanmış olur. Hemen kaydedelim ki bunların gerçekleştirilmesi, vaizin tam bir 

araştırmacı gibi davranmasını gerekli kılar. Bu da yetişmek isteyen ve mesleğini seven 

vaizler için tavsiye edilecek yegâne yoldur.299
 

 

Vaazın hazırlanışında iki nokta önem arzeder: 
 

 Birşeyler bildiğini zannedenlerin, daha çok şeyler öğrenmek ihtiyacında olduklarını 

anlamaları, 

 Bazı şeyleri bilmediklerini kabul edenlerin de muhtaç oldukları bilgileri 

bulabilmeleri. 

 

Bu hedefe hiç kuşkusuz, dinde öğrenmenin çeşitli güçlüklerini göğüsleyerek İslami 

ilimlerin her birinde iyi bir bilgi seviyesine sahip olmakla ulaşılabilir. Bu da vaizin okuma, 

öğrenme ve not  alma alışkanlığı  kazanmış  olmasıyla doğrudan  ilgilidir.  Vaaz  metnini 

baştan sona yazmak gerekmez, pratik de değildir. Fakat plan gereği ana noktaların 

açıklamalarını ve bunların kaynaklarını kaydetmek yerine bir hareket olur. Bu notlar 

zamanla iyi bir bilgi ve belge birikimi oluşturur. Vaaz hazırlanır ve sunulurken dini 

muhtevayı yansıtan kelime, deyim ve terimleri ısrarla ve bilinçli bir şekilde kullanmak, bir 

anlamda dini terimlerde de yaşatmak gerekir. Özellikle bir-iki kelime ile açıklanmalı o 

kadar.  İman,  küfür,  helal-haram,  mü’min,  kâfir,  müşrik,  mürted  vb.  terimleri, 

muhtavalarını tam olarak yansıtacak şekilde Türkçeleştirecek hem mümkün değildir hem 

de gereksizdir.300
 

 

4.2.5.1. Vaazın Sunuluşu 

Vaiz, hazırladığı vaazını sunmak için cemaatin karşısına geçmeden önce gerekli 

hazırlıkları  yapmalıdır.  Kılık  kıyafetinin  temiz,  düzgün  ve  uyumlu  olmasına  dikkat 
 

299 Çakan, a.g.e., s. 59; Çetin a.g.e., s. 181. 
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etmelidir. Ayrıca vaizin, kürsüde oturuşuyla, ses tonuyla ve beden diliyle cemaate güven 

vermesi gerekir. Vaiz, konusunu sunarken sesini en uygun şekilde kullanmalıdır. Sesini 

beden diliyle desteklemelidir. Hazırlanan ve planlanan metne bağlı kalarak, zamanı dikkate 

alarak sunumunu gerçekleştirmelidir. O anda aklına gelen bir meseleden dolayı konu dışına 

çıkmamalıdır. Çünkü konu bir bütün olarak sınırlı zamanda sunulmak için hazırlanmıştır. 

Konuşmacı vaazı zamanında bitirmelidir.301
 

 

Vaaz din telkini demek olduğuna göre konuşma üslubu, ikna edici olacaktır. Sert, 

kaba bir üslup ve tavır, telkin üslubu ve tavrı değildir. Vaazda kullanılacak dilde açıklık, 

sadelik, tabiilik ve güncellik esastır. Mahalli şive sadece, “dil kırıyor” diye vaizin 

yadırganma ihtimali varsa kullanılmalıdır. Aksi halde asla mahalli şiveye rağbet 

edilmemelidir.  Herkesin  anlayabileceği  İstanbul  Türkçesi  tercih  edilmelidir.  Din 

hizmetinin her toplumda ya da her toplum kesimi tarafından anlaşılabilir bir şekilde 

yürütülmesi lazım gelir. Bu da ancak anlaşılmayı sağlamakla mümkün olur. Vaazda 

yapmacık sözlerden mutlaka kaçınmak gerekir. Vaiz, kürsüye güzel söz söyleme deneyleri 

yapmak   veya   kendisini   göstermek   için   değil,   kalpleri   yumuşatmak,   davranışların 

sonuçlarını gözler önüne sererek hayatta takip edilmesi gereken yolu göstermek için çıkmış 

ve orada Hz. Peygamber’i temsil eden bir konumdadır. Bu sebeple cemaate içi boş yaldızlı 

laflar değil, Peygamber Efendimiz’in ve diğer peygamberlerin sözleri gibi sade, samimi, 

anlamlı ve faydalı sözler söylemeli ve daima gönüllere hitap etmelidir. Müessir ve samimi 

olmayan güzel sözden, güzel olmayan ve fakat samimi ve müessir olan sözler daha iyi ve 

daha faydalıdır. Kapının kilidini açan demir anahtar, kilidi açmayan altın anahtardan 

gördüğü iş bakımından daha hayırlıdır.302
 

 

Yerinde anlatılacak tarihten güzel hatıralar ile konuyu canlandırmak ve 

zenginleşmek dinleyicide hem kalıcı etki bırakacaktır hem de onların sıkılmadan konuyu 

severek dinlemelerine vesile olacaktır. 

 

Pek tabii olarak, kendiliğinden dile gelen güzel cümleler, nükteler ve şiirler 

dinleyiciler üzerinde tatlı bir tesir uyandıracaktır. Bu sebeple, bunların kullanılmasında 

herhangi bir sakınca söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz’in sözlerinde de böylesi 

tabii  secilere  rastlanılmaktadır.  Öte  yandan  vaazın  o  anda  camide  bulunan  cemaate 

yapıldığı unutulmamalıdır. Camide ya da dinleyiciler arasında bulunmayanlara konuşmak 

 
301 Ekşi, a.g.e., s. 71. 
302 Çakan, a.g.e., s. 61. 
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gibi bir usulsüzlüğe düşülmemeli, hazır cemaate hitap etmeye bilhassa dikkat 

gösterilmelidir. Yani muhatapların aydınlatılması esas alınmalıdır. Hiçbir zaman belli bir 

şahıs ya da zümre, açıktan hedef alınmamalıdır. Kesinlikle günlük siyaset anlamında tercih 

ve tenkit yapılmamalıdır. Çoğunlukla vaazlar, namazlardan önce yapıldığına göre, ezan 

okununca konuşmayı kesmek doğru olacaktır. Tecrübeli vaizler, zamanı iyi kullanırlar. 

Ezan okunduktan sonra, ibadetini yapıp işine dönmeyi veya yoluna gitmeyi düşünen 

cemaate, hala bir şeyler söylemeye çalışmak, teneffüs zamanı geldikten veya zil çaldıktan 

sonra derse devam etmek gibi boşuna yorgunluk olmanın ötesinde rahatsızlık bile verebilir. 

Bu sebeple, hiç değilse ezanla birlikte vaaz bitirilmelidir. Çünkü ezanla birlikte cemaat 

daha da artmaktadır ve ezana odaklanmaktadır. Vaazın sonunda mutlaka genel ve önemli 

hatlarıyla bir özet yapılmalıdır. Sunuşu, bir ayet ya da bir hadis mealiyle bitirmek, en 

sonunda da kısa bir-iki cümlecik bir dua yapmak ve “fatiha” diyerek bitirmek uygun 

olur.303
 

 

4.2.5.2. Vaazın Zaman-Mekân ve Cemaate Göre Sunuluşu 
 

Vaazın bütün safhalarında hesaba katılması gerekli üç ana unsur zaman, mekan ve 

cemaat (dinleyiciler) dir. Ne var ki, bunlar hesaba katılarak hazırlanmış bir vaazın bile 

farklı şekillerde sunulma durumu doğabilir. Bir saatlik bir süre için hazırlanan konunun, 

yarım saat içinde ya da yirmi dakikada sunulması gerekebilir. Bunu konu içinde belli 

tercihler yaparak başarmak lazımdır. Yoksa hazırlandığı haliyle sunmaya kalkmak ya da 

yetiştireceğim diye acele ederek bütün konuyu sıkıştırmak asla doğru değildir. Tabii kısa 

bir süre için hazırlanmış konunun daha uzun bir zaman dilimine yayılması da gerekebilir. 

Bu tür sürprizlere vaizlerin hazır olması gerekir. Öte yandan cemaatin durumu genelde 

belli iken, mesela bir cenaze dolayısıyla cemaate çok farklı dinleyiciler katılmış olabilir. 

Böylesi durumlarda vaizin, zamanı ve yeni katılanları da dikkate alarak sunuş üslubunu ve 

muhtevayı ayarlaması uygun olur. Tabii bu, vaizin o andaki değerlendirme ve tercihine 

bağlıdır. Önemli olan bu gibi durumlarda vaizin o ya da bir değerlendirme yapıp bir karar 

vermesi,  farklılığı  görmezden  gelmemesidir.  Neticede  vereceği  karar,  eski  hazırlığını 

aynen sunmak bile olsa, bu değerlendirmenin yapılmış olması yine de önemlidir. Cami için 

hazırlanmış bir konu, bir salonda veya açık havada sunulacaksa ona göre bir hitap ve 

anlatım tarzı benimsemek, her yönden camideymiş gibi davranmamak gerekir. Aksi halde, 

“Hoca kendisini camide sanıyor” gibi alaylı değerlendirmelere kapı açılmış olur. Bu ise, 
 

303 Çakan, a.g.e., ss. 61-62; Yeşilyurt, a.g.e., s. 117. 
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çevreyi önemsememek demektir ve tabii etkisizlik sebebidir. Nerede, ne kadar süre ile ve 

kimlerle konuştuğunun farkında olmak hatip ve vaizin başarısını doğrudan etkiler.304
 

 

4.3. Sohbetler 
 

Dostluk kurmak ve arkadaş olmak genel anlamı içinde sohbet, musahabe, ve 

hasbihal, sıcak ve samimi bir havada küçük insan gruplarıyla serbest konuşma demektir. 

Sohbet, daha önce incelediğimiz hutbe ve vaazdan, tek taraflı değil, karşılıklı konuşma 

olmasıyla  ayrılmaktadır.  Sohbet,  sohbet  meclisinde  söz  veya  konuları  dini  yönlerinin 

ortaya sıcak ve samimi bir havada ve sohbet adabı içinde ortaya konulması sebebiyle dini 

hitabet çeşidi niteliği kazanmaktadır. Dini konuşmalara en yakışan bir sıcaklıkta olması 

onu dini hitabet türlerinin her zaman tercih edilen haline getirmektedir. Çünkü din ve iman 

telkini en iyi şekilde, içtenlik zemininde gerçekleşebilir. Sohbet, konusunu çoğunlukla 

günlük olaylardan alır. Bu sebeple de taze ve canlıdır. Hz. Peygamber’in telkin ve irşad ve 

sohbetlerine, onun yakın çevresinde bulunmak suretiyle iştirak etmiş olan dostlarına 

“sahabi” denilmektedir.305 O (sav), bilhassa sabah namazlarından sonra ashabıyla, ikindi 

namazından sonra da aile fertleriyle sohbet ederdi.306  O, halkı usandırmamak için, belirli 

saatlerde  herkese  açık  sohbet  etmeyi  de  adet  haline  getirmişti.  Bu tür  faaliyetler için 

toplantı yeri çoğu zaman mescittir. Hz. Peygamber (sav) halkın arasına oturur, onlarla 

sohbet ederdi. Onun sözlerinin veciz ve anlaşılır olmasıyla, tasvirleriyle, kendine has 

benzetme tarzıyla ve güzel telaffuzuyla farklılığını ortaya koymaktaydı. Onun sohbet 

meclisleri sade ve  resmiyetten  uzaktı.  Arkadaşları da böyle  meclislerde  O’nun  gibi 

mütevazı otururlar; O, söze başladığında kendisini sessizce dinler, sözünü kesmezlerdi.307
 

Peygamberimizin ashabı, O’nun sohbetleriyle yetişmiştir. Resulullah’ın, özellikle sabah 

namazlarından sonra ashabıyla Mescidde yaptığı sohbetler, bu türün mabed içindeki en 

güzel  örneklerini  teşkil  eder.  Onun,  ikindi  namazlarından  sonra  da,  aile  fertleriyle 

sohbetleri olurdu.308
 

 

Hz. Peygamber sık sık mescitte oturur ve cemaati ile sohbet ederdi.309 Bu açıdan 

sohbet, Peygamber mesleğidir denebilir. Nasihat konusunda en tesirli usul de sohbettir. 

Resulullah (sav)’in mescitte kendisiyle en çok sohbet ettiği kimseler Suffa ashabı idi. 
 

304 Çakan, a.g.e., s. 62. 
305 Bkz: Çakan, a.g.e., s. 87. 
306 Çetin, a.g.e., s. 37. 
307 Yusuf Macit, İletişimde Model Olarak Hazreti Muhammed, Yeni Akademi Yay., İzmir, 2006, s. 64. 
308 Çetin, a.g.e., s. 108. 
309 Bkz: Buhari, Salat, 73. 
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Efendimiz onlarla Suffa’da oturur ve sohbet ederdi. Ashabu’s Suffa Hz. Peygamber’in 

sohbeti ile yetişen ve O’nun ders halkasında bulunan kimselerdir. Efendimiz hemen hemen 

her namazdan sonra bunların yanına uğrar, kısa da olsa sohbet etmeyi ihmal etmezdi.310
 

 

Hz.  Peygamber  daha  ziyade  sabah  namazlarından  sonra  sohbet  ederdi.  Çünkü 

sohbet için en müsait zaman bu zamandı. Resulullah (sav) bu sohbetlerde değişik metotlar 

tatbik ederdi. Konuşulanların, zihinlerde iyice yer etmesi için sohbetini zaman, zemin ve 

muhatabına göre ayarlardı. Mesela sabah namazından sonra cemaate “İçinizde bu gece kim 

rüya gördü?” diye sorar, anlatılan rüyaları tabir ederek sohbete başlardı. Şayet cemaatin 

içinde rüya gören yoksa kendi rüyasını cemaate anlatır, sonra da yorumunu yapardı.311
 

 

Hz. Peygamberin mescitte yaptığı konuşmalara hem erkek cemaate, hem de kadın 

cemaat istifade ediyordu. Fakat kadınlar bununla yetinmeyip Hz. Peygamberden özel bir 

gün talebinde bulundular. Bu konuda Buhari, Ebu Said el-Hudri’den şöyle bir rivayette 

bulunur: 

 

“(Bir defa) kadınlar ‘Ya Resulullah, (sözlerinizi dinlemek için) erkeklerden bize 

meydan kalmıyor. Kendiliğinizden bize bir gün ayırınız’ dediler. Resulullah (sav) onlara 

bir gün tayin etti. Kadınlar o günde Hz.Peygamber’in huzuruna geldiler. O da kadınlara 

vaaz etti ve (bazı şeyleri) emretti.312
 

 

O mescitte namazdan sonra oturur, cemaate soru sorarak hem cemaati teyakkuzda 

tutar hem de konunun iyice anlaşılmasını sağlardı. Sahabenin soru sorması hem konuşan 

açısından hem de dinleyenler açısından sohbeti monotonluktan kurtarmaktaydı.313
 

 

Sohbete katılanlar arasında sıcak bir yakınlık ya da samimiyet esas olduğu için 

sohbet, genellikle resmiyet ve belli kalıplardan uzaktır. Sohbet, katılanlara düşünce ve 

problemlerini rahatlıkla söyleyebilme imkânı verir. Bu sebeple, sohbet, halk eğitimi 

açısından hitabetin her çeşidinden daha etkilidir. Sohbet irticalidir. Nadiren yazılı bir metin 

okunur.  Bu  sebeple  verimli  sohbetler  yapabilmek  için  hafızanın  dolu  olması  gerekir. 

Serbest ve samimi bir meclis olmakla beraber elbette sohbet meclislerinin de kendine has 

birtakım kaide ve kuralları vardır. Adab denilen bu kaideler hakkında müstakil eserler bile 
 
 
 

310 Bkz: Ağırman, a.g.e., s. 132. 
311 Bkz: Mehmet Sofuoğlu, Sahih-i Müslim ve Tercümesi, İrfan Yay., İstanbul, 2003, C. VII, s. 150; 

Ağırman, a.g.e., s. 132. 
312 Buhari, İlim, 36; Ağırman, a.g.e., s. 133. 
313 Bkz: Ağırman, a.g.e., ss. 134-135. 



86  

 

yazılmıştır.  Mesela  es-Sülemi’nin  Adabu’s-suhbe  ve  hüsnü’l-işre  adlı  eseri,  bunlardan 

sadece biridir. İhya’da da Gazzali konuya özel bir bölü ayırmıştır.314
 

 

Büyüklerle sohbet ederken onlara saygı göstermek ve hizmet etmek; akranlarla 

sohbet ederken tavsiye ve ikramda bulunmak; küçüklerle sohbette ise yol gösterici ve 

eğitici olmak ilk ve temel kaidedir. Dostların dil sürçmelerini ve yanlış hareketlerini 

anlayışla karşılamak ve asla onları kınamaya kalkışmamak sohbetin gereğidir. “Yumuşak 

ve iyi davran”315  mealindeki ayet de bu tür davranışı açıkça tavsiye etmektedir. Sohbette 

her soruya mutlaka cevap vermek gibi bir yola gitmek doğru değildir. Özellikle bilmediği 

konularda yöneltilen sorulara karşı   “bilmiyorum”  demek  en  doğru  hareket  olur.  Hz. 

Peygamber bile, kıyametin ne zaman kopacağı kendisine sorulunca, bilmediğini 

açıklamıştır. Büyük sahabi Abdullah bin mes’ud da “Bilmediği bir konuda kişinin Allah 

bilir” demesi, derin anlayışını ve sorumluluk duygusunu gösterir”316  demiştir. Sözü, 

konunun uzmanına bırakmak, ileri atılmakta da sohbetlerde önem arzeder. Sahabilerin 

“Allah ve Resulu doğrusunu bilir” diye dile getirdikleri dinlemeyi tercih eden tavırları 

sohbete katılanlar için örnek olmalıdır.317
 

 

4.4.  Yaz Kur’an Kursları 
 

Yaz  kursları  söz  konusu  olunca  hemen  camiler  akla  gelmektedir.  Çünkü  bu 

kursların tamamına yakın çoğunluğu camilerde gerçekleştirilmektedir. Ancak, bu kursların 

camide yapılıyor olması, kimilerine göre, eğitim açısından bir dezavantaj olarak 

görülmektedir. Çocukların camide rahat hareket edemeyeceği, sıraların olmayışı, kalabalık 

öğrenciler için caminin mekan olarak yetersizliği, okuldaki sınıf imkanlarının orada 

olmaması…gibi hususlar gerekçe olarak gösterilmektedir. Böyle oldukça haklı ve gerçekçi 

görünen bir gerekçelendirme, ister istemez insanların ihtiyaçlarını karşılama yönünde yeni 

alternatif arayışlara itmektedir. Nitekim yaz kurslarında okullardan yararlanma düşüncesi 

bu çerçevede ortaya atılmış bir çözüm önerisidir. Birçok caminin fiziksel şartlarının pek iyi 

olmaması yanında bir de bu öneri, çok büyük bir çoğunluk tarafından sık sık dillendirilince 

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2003 yılında Kur’an Kursları yönetmeliğinde yapmak istediği 

birkaç değişiklik arasına bunu da koymuştu. Kimileri buna laiklik hassasiyeti adına karşı 

çıkmıştı. Onlara göre, okullarda yaz Kur’an kurslarının düzenlenmesine izin vermek, “laik, 

 
314 Çakan, a.g.e., s. 88. 
315 Hicr, 15/85, 
316 Müslim, Munafikin, 40. 
317 Bkz: Çakan, a.g.e., ss. 88-89. 
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demokratik kazanımlarımızın kaybedilmesi”, “okulların da dinci gençlik üreten merkezler 

haline getirilmesi” anlamına geliyordu.318 Bunun sadece gereksiz ve önyargılı korkudan 

ibaret olduğu örnekleriyle görülmüştür. Gençlerimiz dinimizin güzelliklerini en iyi şekilde 

emin ellerden öğrenmeleri onların hayatlarına olumlu şekilde yön vermiştir. 

Tarihe baktığımızda başlangıcından beri cami, hep eğitim ve öğretim kurumu 

olagelmiştir. Hatta eğitim öğretim, caminin temel işlevlerindendi. İlk asırlarda cami, bütün 

bilimsel faaliyetlerin, eğitim ve öğretim etkinliklerinin temel mekânı olmasına rağmen, 

zamanla ihtiyaçlara göre yeni eğitim kurumları açılarak, caminin bu işlevi paylaştırıldı. 

Ancak  bunlara  rağmen,  caminin  eğitim  kurumu  olma  niteliği  hep  devam  etmiştir  ve 

şartlara göre değişme uğrasa da, bu özelliğini hep sürdürmüştür ve bundan sonrada 

sürdürecektir. Her Müslüman, camiye bir kutsallık atfeder. Mü’min, secde ederek kişisel 

miracını gerçekleştirir; adeta Allah’ın katına yükselir. Cami, mü’min için böylesine 

olağanüstü  bir  yükselişin,  adeta  Allah’ın  huzuruna  çıkışın  gerçekleştiği  bir  mekândır. 

Böyle bir cami algısı, daha ilk etapta insanı, etki altına almakta; bu niteliği sebebiyle cami, 

bireyi, kendi manevi manyetik alanına çekmektedir. Bu ruhsal büyüleyiciliği, çekiciliği 

sayesinde cami, bireyi özellikler de çocuk ve genci oradaki tutum ve davranışlarına dikkat 

etmeye yöneltmektedir.319 Yaz Kur’an Kursları Diyanet İşleri Başkanlığınca 

yürütülmektedir. Kur’an Kursu yönergesine göre kursların süresi iki ayı ve haftada beş 

günü geçemez. Kurslar, kurs binaları, camiler ve müftülüklerce uygun görülecek diğer 

yerlerde açılır. Kurslarda iki saati Kur’an-ı Kerim ve meali, bir saati ise itikat, ibadet, siyer 

ve ahlak dersi olmak üzere günde üç saat eğitim-öğretim yapılır.320
 

İrfan Başkurt’un İstanbul’da yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrenciler, veliler, din 
 

görevlileri ve müftüler üzerine yaptığı çalışmanın sonuçları şöyledir: 
 

Cami ve Kur’an Kursu programına katılan öğrenciler dini-ahlaki bilgiler almakta, 

namaz dualarını ezberlemekte ve Kur’an okumayı öğrenmektedirler. Ayrıca bu öğrenciler 

dini ve toplumsal değerlere hürmeti ve bağlılığı, akranlara ve yetişkinlerle birlikte hayatı 

paylaşmayı, büyüklerin tecrübelerinden faydalanmayı, küçük ve büyükler arasındaki 

hiyerarşik   yapının   işleyişini,   saygıyı,   sevgiyi,   ibadetler   için   sabırla   beklemeyi, 

yardımlaşmayı,  temizliği,  birlikte  hareket  etmeyi  öğrenmektedirler.  Çünkü  çocukluk 
 
 

318 M. Şevki Aydın, Bir Din Eğitin Kurumu Olarak Kur’an Kursu, DİB yay., Ankara, 2010, ss. 125-126; 

Bkz: Murtaza Demir, “Tuzun Kokması Kur’an Kursları mı?”, Cumhuriyet, 12.12.2003. 
319 Aydın, a.g.e. s. 127. 
320 İrfan Başkurt, Din Eğitimi Açısından Kur’an Öğretimi ve Yaz Kur’an Kursları, 2. Baskı, DEM Yay., 

İstanbul, 2007, s. 126 
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çağında yaşanan bu dini tecrübeler ve caminin manevi atmosferi insanların zihinlerinde 

hayatları boyunca unutamadıkları izler bırakmakta ve hayatlarına olumlu anlamda yön 

vermektedir.321
 

 

Çorum Müftülüğüne bağlı çalışan din görevlileri çocuklara camiyi sevdirecek 

etkinliklerle; Allah’ı, Kur’an’ı ve Hz. Peygamber (sav)’i anlatacak, sevdirecek bir yol 

ararlar. Öyle bir yol olmalı ki çocuklar koşarak gelmeliler. Hem dinini öğrenmeli hem de 

eğlenmeli. Bütün güzellikler bir arada olmalıdır. “Yaz Kur’an Kurslarında Daha Fazlasını 

Öğreniyorum” projesi ile Çorum, Mimar Sinan Camii,  İlim Yayma Camii, Hz. Ömer 

Camii, Veysel Karani Camii yaz Kur’an kurslarına kayıt yapan 400 öğrencinin fiziksel, 

duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin, sanat ve spor aktiviteleriyle ve ebeveynlerin 

bilgilendirilmesi yoluyla mutlu ailelerin oluşmasına katkı sağlanmak amaçlanır. 12 hafta 

süreyle uygulanan bu projenin paydaşlarını; Çorum Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü, Çorum Eğitimi Sevenler Derneği 

(ÇESDER) oluşturur.322
 

 

Proje kapsamında yaz Kur’an kurslarında uygulanan “Diyanet İşleri Başkanlığı 

Müfredatının” yanı sıra çocukların kursa devam etmelerini sağlamak, camiye gelme 

alışkanlığını artırmak ve boş gezerek suça yönelmelerini azaltmak üzere çeşitli soysal 

aktiviteler ve sosyal  faaliyetler belirlenir.  Milli Eğitim Müdürlüğünden  gönüllü 

öğretmenler, Sağlık Müdürlüğünden psikolojik danışmanlar, belediyeden araç, malzeme ve 

kumanya temininin karşılanması için protokol imzalanır. Hafta içi sabah 9-12 saatleri 

arasında yaz Kur’an kursu müfredatı işlenirken, öğleden sonraları, Çorum İl Müftülüğü 

proje yönetim ekibi ve çalışma grubu üyeleri tarafından kurslara kayıt yapan öğrenci ve 

velilere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenir. Resim, ebru sanatı, musiki, spor, 

fotoğrafçılık ve yabancı dil kursu ile halk oyunları kursu, Hızlı Okuma Teknikleri, edebiyat 

kulübü, satranç kulübü, kültürel gezi ve aktiviteler yapılır. Öğrenci velileri için; aile içi 

iletişim ve çocuk gelişim özellikleri, çocukların sağlıklı beslenmesi ve ergen sağlığı gibi 

konularda seminerler düzenlenir. Öğrencilerin yoğun katılımıyla Çorum’un tarihî yerleri 

(Murad-ı Rabi Ulu Camii, Müze, Şehitlik, üç sahabe kabrinin bulunduğu Hıdırlık, İskilipli 

Atıf Efendi Mezarı, Hitit uygarlığının başkenti olan Alacahöyük ve Boğazkalegibi yerler) 

gezdirilir. Bu  geziden duyulan memnuniyeti öğrenci velileri şöyle dile getirir: “Bizler 
 
 

321 Başkurt, a.g.e., s. 260. 
322 Halime Karabulut, “Haydi, Yaz Kur’an Kursuna”, Diyanet Aylık Dergi, S. 283, (Temmuz, 2014), s. 76. 
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yıllardır Çorum’da yaşıyoruz. Fakat daha müzeyi, şehitliği, hele Alacahöyük ve 

Boğazkale’yi hiç görmedik. Çocuklarımız bizden önce memleketlerini gezip görme 

imkânına sahip oldular. Çocuklarımıza bu imkânları verenlere teşekkür ediyoruz.” Proje 

etkinlikleri çerçevesinde öğrenciler tarafından yapılan ebru sergisi ise hem tiyatro girişinde 

hem de Çorum Hürriyet Parkında sergilenir ve vatandaşlardan tam not alır. Proje 

koordinatörü Abdullah Sanır, halkın sergiye olan ilgisini şu sözlerle özetliyor: “Yaz Kur’an 

kursuna gelen öğrencilerimizin yapmış oldukları ebrular sergilendiğinde, halkımız bu 

tabloları satın almak istedi ve: ‘Bu tabloyu yapan sanatçı kim, bilmek istiyoruz?’ dediler. 

Ayrıca bu etkinliğe katılan bir gazeteci de köşesinde şu ifadelere yer vermişti: 

“Gazeteciliğim  esnasında  birçok  konferansa,  etkinliğe  katıldım;  ancak  gözlerimi 

kırpmadan, koltuğa çakılmışçasına yerimden kımıldamadan izlediğin bir etkinlik oldu 

bu.”323
 

 

Öğrencilik çağındaki çocukların katıldığı yaz Kur’an kursları artık özel kitaplarla 

ve daha pedagojik olarak gerçekleştirilirken; birkaç yıldır çocuklar, tatillerde aileleriyle 

birlikte  umre  yapma  imkânına  kavuşmuşlardır.  Bu  uygulamanın  da  gelenekselleşmesi, 

Türk insanının çocukluğundan itibaren mukaddes beldelerle, dolayısıyla diniyle yakından 

irtibat kurmasına vesile olmuştur.324
 

 

2013 yılı yaz Kur’an kurslarında yaklaşık 111.500 görevli 3.059.000 kayıtlı 

öğrencimize eğitim vermiştir. Bu sayının 1321 kadarı engelli gençlerimizdir. 58.946 

öğrencimiz  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığı  ile  yapılan  protokol  kapsamında  spor 

etkinliklerinden faydalanmışlardır. Yaz kurslarında Kur’an öğretimi dışında ilmihal 

bilgileri, peygamberimizin hayatının merkeze alındığı siyer ve ahlak dersleri de 

verilmektedir. Kur’an’ın her zaman hayatımızın merkezinde yer alması gerektiği ve sadece 

okunması öğrenilip kenara konulan değil, öğrendikten sonra anlaşılması ve yaşanması icap 

eden     bir     kitap     olduğu     hususu     öğrencilerimizin     gönüllerine     yerleştirilmeye 

çalışılmaktadır.325
 

 
 
 
 
 
 
 

323 Karabulut, a.g.m., ss.76-78. 
324 Bilgin, a.g.m., s. 45. 
325 Ali Erbaş, “Yaz Kur'an Kursları ve Önemi”, 

http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/DergidenSecmelerDetay.aspx?rid 

=20, (27.07.2014). 

http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/DergidenSecmelerDetay.aspx?rid=20
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/DergidenSecmelerDetay.aspx?rid=20
http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Sayfalar/DergidenSecmelerDetay.aspx?rid=20
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4.5.  Ramazan’da Hatimler, Mukabeleler ve Teravih Namazları 
 

Kur’an’ın inmeye başladığı, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’nin içinde 

yer aldığı, rahmet ve bereket mevsimi olan Ramazan ayına erişmek insanlara huzur ve 

mutluluk verir. Hayatın baş döndürücü akışı içinde savrulan günümüz insanının belli 

aralıklarla durup düşünmeye, soluklanmaya, hayatını daha anlamlı kılacak şekilde öze 

dönüp kendini yenilemeye ihtiyacı var. İşte Ramazan ayı, bizlere böyle bir fırsatı sunan, 

dostluk ve kardeşlik duygularının yoğun bir şekilde yaşanmasına vesile olan, ilahi af ve 

mağfiret niyazlarını zirveye taşıyan kutsal bir zaman dilimidir.326
 

Ramazan,   iftar   sofrası   misali   sahip   olunan   nimetleri   paylaşmanın,   hayırda 
 

yarışmanın, yaraları sarmanın, düşeni kaldırmanın, insanların derdiyle dertlenmenin 

içtenlikle ve ibadet duygusu ile yaşandığı bir aydır. Ramazan ayında, sabır ve irade eğitimi 

kazandıran oruç ibadetinin coşku ve heyecanını iç dünyasında yaşayan ve orucun 

kazandırdığı kulluk bilincini davranışlarına yansıtan Müslümanlar, yaşadıkları ve 

yaşattıkları bu güzelliklerle hem Allah’ı hem de O’nun kullarını hoşnut etme gayretinde 

olurlar. Paylaşmanın en güzel örneklerinin verildiği Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin 

yanında olmak, sıkıntı içinde olan insanlara yardım elini uzatmak, Ramazanın manevi 

iklimine ayrı bir bereket kazandırır.327
 

Ramazan sadece ibadette  yoğunlaşma değil,  yaptığımız ibadet ve dua ile diğer 
 

davranışlarımızı bütünleştirmeyi de bize öğretir. Mesela, oruç ibadeti bizlere, ibadetin 

gösteriş için, başkalarının bilmesi ve takdir etmesi için değil, yalnızca Allah için 

yapıldığında değerli olacağını öğretmelidir. Ramazan Kur’an ayıdır. Bu ayda sadece 

Kur’an’ı okuyarak ve dinleyerek değil, onun manasını anlayarak ve onu hayatımıza rehber 

ederek Allah’a yakınlaşacağımızı fark etmeliyiz. Sağlıklı bir dini hayatın ve istikametin 

korunabilmesi  için  doğru  dini  bilginin  vazgeçilmediğini  görerek,  bu  ayda  Hz. 

Peygamber’in  sünnetini,  güzel  ahlakını  ve  örnek  hayatını  daha  yakından  tanımaya, 

bilgimizi artırmaya çalışmalıyız.328
 

Hatim, “Kur’an’ın baştan sonuna kadar okunması yerinde kullanılan bir tabirdir.”329
 

Hatim Kur’an’a bakarak yüzünden okumak suretiyle okunduğu gibi, hafızlar tarafından 

ezbere de okunur. Toplumumuzda yaygın olarak, “hatim indirmek”, “hatim okutmak”, 
 
 
 

326 Bkz: Ali Bardakoğlu, 21. Yüzyıl Türkiye’sinde Din ve Diyanet, DİB Yay., C. I, Ankara, 2010, s. 306. 
327 Bardakoğlu, a.g.e., s. 306. 
328 Bardakoğlu, a.g.e., s. 307. 
329 Bkz: Mehmet Zeki Pakalın, Deyimler Sözlüğü II, MEB Yay., İstanbul, 1983, s. 766. 
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“hatim etmek deyimleri kullanılmaktadır. Hz. Peygamber kendisine vahyedilen ayeti 

kerimeleri hem vahiy kâtiplerine yazdırıyor, hem ashabına okumasını öğretiyor, hem de 

ezberlettiriyordu.   Kur’an’ın   kaybolmasını   ve   tahrip   edilmesini   önlemek   için   Hz. 

Peygamber onun ezberletilmesine ve unutulmaması büyük önem veriyor ve Müslümanları 

teşvik ediyordu.330 Bu nedenle sahabe ve daha sonraki Müslümanlar Kur’an’ın 

hatmedilmesine büyük önem vermişlerdir. Onlar arasında her gün hatta günde iki defa 

Kur’an’ı hatmedenlerin olduğu bildirilmektedir.331 Böylece Müslümanlar arasında Kur’an’ı 

gerek yüzüne, gerekse hafızlar tarafından ezbere okunarak hatmedilmesi o günden bu güne 

devam etmiştir. Kur’an okumanın ibadetlerde gerekliliği yanında, kendisinin okumasının 

bir ibadet kabul edilmesi ve okuyana manevi huzur kazandıracağı inancı, onun bol bol 

okunmasını ve hatmedilmesini hızlandırmıştır. Ancak bugün toplumumuzda ve araştırma 

alanımız olan illerde, hatim okuma ve okutma merasimlerinin genelde ramazan ayında 

yapıldığını söyleyebiliriz. “Cenaze hatmi”332 denilen, kişinin öldüğü gün veya defnedildiği 

günün akşamı okutmak üzere yapılan hatim de araştırma alanlarımızda yaygın olarak 

yapılmaktadır. Ayrıca araştırma alanlarımızda Erzurum ve çevresine has olarak, görevli 

hafız imamlar tarafından yapılan “Binbir Hatim” merasimlerini de belirtmek istiyoruz. 

Yine  Kur’an-ı  ilk  defa  hatmeden  öğrenciler  için  “hatim  duası”  merasimleri 

yapılmaktadır.333
 

Mukabele, birbirine karşı gelmek, yüz yüze olmak, karşılaşmak manasına 

gelmektedir. Hz. Peygamberin “Her sene Cibril Kur’an-ı bir kere mukabele ederdi. Bu 

sene iki defa mukabele eyledi…” hadisinde334 Cibril ve Peygamberin karşılıklı Kur’an 

mukabeleleri de esas alınarak, hafızların camide cemaate karşı oturup Kur’an okumalarına 

mukabele denilmektedir. Mukabele cami veya evlerde genellikle hafızlar tarafından ezbere 

okunup,  Kur’an  okumasını  bilenler  tarafından  yüzüne  takip  edilmesi  şeklinde 

yapılmaktadır. Böylece hafızların hıfzını korunması ve kuvvetlenmesi de sağlanmış 

olmaktadır. Ayrıca hafız olamayan imamlar tarafından da camide belirli zamanlarda, daha 

ziyade sabah ve ikindi namazlarından önce veya sonra, fazla yaygın olamamakla birlikte, 

mukabele okunmaktadır. Ayrıca özellikle ramazanda evlerde veya camilerde mukabele 
 

 
330 Ramazan Buyrukçu, Din Görevlisinin Mesleğinin Temsil Gücü, TDV Yay., Ankara, 2005, s. 193. 
331 Bkz: Demirhan Ünlü, Kur’an’ı Kerim’in Tecvidi, TDV Yay., Ankara, 1971, s. 9; Buyrukçu, a.g.e., 

s.193. 
332 Bkz: Pakalın, a.g.e., s. 574; Buyrukçu, a.g.e., s.193. 
333 Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercümesi, trc. Kamil Miras, 2. Baskı, DİB. Yayınları, 

Ankara, 1972, s. 214; Buyrukçu, a.g.e., s.193. 
334 Buyrukçu, a.g.e., s.193. 
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okutmak ve dinlemekte yaygın olarak yapılmaktadır. Bu kısa açıklamalardan sonra 

imamların bu konudaki düşünce ve uygulamalarını görecek olursak, öncelikle şunu 

söyleyebiliriz. İmamlar cenaze ve mevlit merasimlerinde olduğu gibi, hatim ve mukabele 

merasimlerini de, kendilerinin görevleri olup olmadığı, bu merasimlere iştirak edişleri ve 

uygulamadaki  başarı  ve  başarısızlıkları  açısından  yaklaşmakta  ve 

değerlendirmektedirler.335
 

İmamlar genelde hatim ve mukabele merasimlerinin toplumun dini duygularının 

beslenmesi ve canlı tutulmasını sağladığını, cemaat toplamak için iyi bir fırsat olduğunu, 

halkın kabul ettiği İslami an’anelerden, adet ve geleneklerden olduğunu, yapılması ve daha 

da yaygınlaştırılması gerektiğini düşünmekte, bu merasimlerin yapılmasında cemaate 

yardımcı olmalarının, resmi336 olmamakla beraber, dini bir görev olduğunu 

belirtmektedirler. Bununla beraber Kur’an okumasını bilenlerin kendilerinin okumalarının, 

bilmeyenlerin okuyanları dinlemelerinin, dini açıdan daha sevap olacağı düşüncesi de 

imamlar arasında yaygındır. Bazıları ise akıllı her Müslüman Kur’an okumasını öğrenerek, 

kendisinin Kur’an’ı hatmetmesinin daha faziletli olacağını belirtmektedirler. Ayrıca bir 

öğüt verici, yol gösterici, hakka ulaştırıcı, müjdeleyici olarak Kur’an okumanın ve 

dinlemenin337 dini açıdan daha faydalı, dolayısıyla daha sevap olduğunu belirterek, mevlit 

yerine hatim okunmasının ve yaygınlaştırılmasının gerektiği üzerinde duranlar da vardır. 

Bunlar düşünce olarak güzel, ideal düşünceler olmakla birlikte gerçeklemesi veya 

gerçekleştirilmesi zaman isteyen beklentilerdir. Çünkü toplumu adet ve geleneklerden 

hemen vazgeçirmek oldukça zordur. Diğer taraftan şu anda uygulanan eğitim sistemi de 

buna müsait değildir.338
 

İmamlar hatim ve mukabele merasimlerinde, cemaate yardımcı olmanın 
 

kendilerinin resmen olmasa bile, dini bir görev olduğu görüşü üzerinde ittifak etmekle 

birlikte, imamların bu merasimlere iştirakleri ve uygulama hakkında farklı düşünce ve 

görüşlere  sahiptirler.  İmamların  çoğu  bu  tür  merasimlerin  genellikle  toplumda  veya 

çevrede tanınmış, ünlü kişiler tarafından veya imamların kendi aralarında oluşturduğu özel 

ekipler tarafından yapıldığını, her imama görev istenirse yapılacağını belirtmektedirler. 

Bazıları ise, seri ve sürekli olarak Kur’an okumadıklarını ve seslerinin iyi olmadığını, ücret 
 
 

335 Buyrukçu, a.g.e., s.194. 
336 D.İ.B. Görev ve Çalışma Yönergesinin 63. Maddesinin 6. Bendinde Müftülükçe yapılacak program gereği 

mukabele okumak imamın görevleri arasında belirtilmiştir; Buyrukçu, a.g.e., s.194. 
337 Bkz: Araf, 7/204; Bakara, 2/2; Al-i İmran, 3/138; Maide, 5/68. 
338 Buyrukçu, a.g.e., s.195. 
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karşılığı yapıldığını, yaptıranların samimi davranmadıklarını belirterek, bu merasimlere 

iştirak  etmediklerini  söylemektedirler.  Bununla  beraber  özellikle  hafızlar  hatim  ve 

mukabele   merasimlerine   zaman   ve   şartlar   imkân   verdikçe   katıldıklarını,   bunların 

imamların vazifeleri olduğunu belirterek, yapamayanların çeşitli sebeplerle yapmak 

istemediklerini ve yapanları da çeşitli şekillerde suçladıklarını ifade etmektedirler.339
 

Görüldüğü  gibi  bu  merasimlere  genelde  hafızlar  ve  bu  işlerde  okuyuşları  ve 
 

tecrübeleri ile bilinen kişiler iştirak etmektedir. İmamların çoğunun, Ramazan ayında 

camide okunan veya müftülükçe düzenlenen merasimlerde kendilerine verilen görevlerin 

dışında, kendilerine fırsat verilmemesi veya seslerinin güzel olması, ücret karşılığı 

yapılmasının yaygın olması vb. sebebiyle, bu tür merasimlere katılmadıkları 

anlaşılmaktadırlar. Yukarıda da belirtildiği gibi hatim indirilmesi, özellikle de mukabele 

okunması, sanki Ramazan ayına has bir ibadetmiş gibi genelde bu ayda yapılmaktadır. 

Halbuki Kur’an-ı hatim için; “Kur’an-ı kalbiniz ülfet üzere oldukça kıraatına devam edin. 

Kalben ondan ayrıldığınızda okumayı bırakın340  hadisinden de anlaşılacağı üzere, hususi 

bir  zamana  lüzum  yoktur.  Ramazan  ayında  merkezi  camilerde  genellikle  hafızlar 

tarafından mukabele okunur, hemen hemen her camide her gün bir cüz okunmak suretiyle 

Kur’an hatmedilir. Ayrıca Kur’an okumasını bilenler kendileri, bilmeyenler bir hafız veya 

imam tutarak evde hatim indirilir. Biten hatimlerin camide duaları yaptırılır. Hatim okuyan 

ve duasını yapan imama para veya benzeri hediyeler verilir. Ayrıca “cenaze hatmi” olarak 

bilinen, ölenin ruhunu ta’ziz için yörelere göre değişmekle birlikte genelde cenazenin 

defnedildiği gün hatim indirilir. Yine bazı aileler tarafından Kur’an’ı ilk defa hatmeden 

çocuklarının başarılarını kutlamak maksadıyla hatim merasimleri düzenlenmektedir.341
 

Ramazan ayında camide her gün bir cüz okunarak yapılan hatim merasimlerine 
 

genelde imamların çoğu katılmaktadır. Çünkü zaman itibariyle süratli okumaya pek ihtiyaç 

duyulmamaktadır.  Ramazanda  özel  olarak  evlerde  okutulan  hatimler,  cenaze  hatimleri 

veya başka nedenlerle hususi olarak tertiplenen hatim merasimleri, imamlarında belirttiği 

gibi genelde hafızlar veya tanınmış kişi ve ekipler tarafından, genellikle ücret karşılığı 

yapılmaktadır. Cemaatin sesi ve okuyuşu ile kendisini duygulandıran, manevi haz 

duymasını sağlayan bir hafızı veya imamı tercih etmesi gayet tabiidir. Ancak imamların da 

belirttiği  gibi  hatmi  okutan  veya  okuyan  samimi  olmaz,  okutan  “adet  yerini  bulsun”, 
 
 

339 Buyrukçu, a.g.e., s.194. 
340 Ünlü, a.g.e., s. 9. 
341 Buyrukçu, a.g.e., ss.195-196. 
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okuyan da “para kazanmak amacıyla bu işi yaparsa –ki, imamların bazıları özellikle bu 

husus üzerinde titizlikle duruyor- bu tür merasimler zamanla manevi özelliklerini 

kaybederek, tamamen şekilci bir davranış haline gelebilir. İmamların bazıları evlerde hatim 

ve mukabele okumaktan alıkoyan sebeplerden birisi bu olmakla birlikte, bizce asıl neden 

Kur’an okuyuşlarının yetersiz olması, seri ve süratle Kur’an okuyamamaları, yani Kur’an’a 

hakim olmamalarıdır. Kur’an bilgilerinin yetersizliğinin neden olduğu psikolojik etkenler 

ile toplumun sosyal baskısının da etkisinin olduğu muhakkaktır. Hatim dualarının genelde 

bütün imamlar tarafından yapıldığını söyleyebiliriz. Çünkü hatim sonunda yapılan dua 

genelde mutat ve her imam tarafından ezberlenmiş bir duadır. Ancak duygulandırma, 

etkileyebilme bakımından bütün imamların aynı derecede başarılı oldukları söylenemez.342
 

Teravih, Arapça terviha kelimesinin çoğulu olup “rahatlamak, dinlendirmek” gibi 
 

anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet 

namazın her dört rekâtının sonundaki oturuş, terviha olarak adlandırılmış, sonradan bu 

kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı 

olmuştur. Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadın ve erkek için orucun değil ramazan ayının 

sünnetidir. Yatsı namazı kılındıktan sonra ve vitirden önce kılınır. Teravih on selam ile 

kılınır ve beş terviha (dinlenme) yapılır. Yani her iki rekâtta bir selam verilip, her dört 

rekatta bir istirahat edilir. Beşinci tervihadan sonra yine cemaatle vitir namazı kılınır.343
 

Ramazan gecelerine ihyasına yönelik olan teravih namazı, nafile olarak kılınması istenen 
 

namazlardan biridir. Bunun meşru kılınmasında hikmet şudur: Ramazandan maksat, 

Müslümanların melekleşmelerini, onlara benzer bir hal almalarını sağlamaktır. Resullulah 

(sav), bunun için iki derece kılmıştır: 

 Avam  derecesi:  Bunun  için  ramazan  orucunun  tutulması  ve  farzların  yerine 

getirilmesi yeterlidir. 

 İhsan derecesi: Bunun için ramazan orucunun tutulması yanında gecelerinin de ihya 

edilmesi, dilin her türlü lakırdılardan tutulması, itikâfa girilmesi, son on günde daha 

büyük bir şevkle kişinin kendisini ibadete vermesi gerekmektedir. Resulullah (sav) 

ümmetinin tamamımın ihsan derecesinin gereğini yerine getiremeyeceğini 

bildiğinden,   herkesin   kendi   çaba   göstermesini   istemiş,   herkesten   aynı   tavrı 

beklememiştir. Resullulah (sav) şöyle buyurmuştur: 
 
 
 

342 Buyrukçu, a.g.e., ss.196-197. 
343 Yunus Apaydın, “Namaz”, İlmihal I, TDV Yay., Ankara, 2014, s.311. 
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“Yaptığınız şeye o kadar devam ettiniz ki, bunun size farz olacağından korktum. 

Eğer size farz kılınmış olsa, onu yapamazdınız.”344
 

Bil  ki:  İbadetlerin,  kullar  üzerinde  farz  kılınması  için,  onların  nefislerinde  yer 

edecek  bir  durumda  olması  gerekir.  Bu  teşri  ilkesinden  hareketle  Resulullah  (sav), 

ümmetin ilk nesillerinin bu ibadeti itiyat edinmeleri ve nefislerin ona iyice yatkın hal 

alması, ihmal göstermeleri halinde içlerinde bir eziklik hissetmeleri halinde yahut bunun 

dinin bir nişanesi halini alması durumunda bunun onlara farz kılınabileceği ve Kur’an’ın 

bu doğrultuda bir hüküm indirebileceği, buna da sonraki nesillerin güç yetiremeyeceği 

korkusuna kapılmıştır. O bu korkuya, teşri sırasında, rahmet-i ilahiyi, insanların meleklere 

benzer bir hal almaları doğrultusunda yükümlü kılınmasını ister görmesi, onların da bu 

namaza  en  ufak  bir  ilgi  göstermeleri  ve  nefislerinde  yer  edip,  dört  elle  sarılmaları 

sonucunda hemen Kur’an’ın inip, onu bağlayıcı bir emir haline dönüştürmesinin uzak bir 

ihtimal   olmadığını   görmesi   sonucu   kapılmıştı.   Allah   Teala,   onun   bu   ferasetini 

doğrulamıştır. Zira ondan sonra gelen mü’min kalplerine doğan ilhamla bu namaza dört 

elle sarılmışlardır.345
 

“Kim, inanarak ve sevabına Allah’tan umarak Ramazan gecelerini ihya ederse, 
 

geçmiş günahları affolunur.”346 Çünkü kişi, bu dereceyi elde etmekle, melekleşmeyi ve 

günahların keffaret olunmasını gerektiren Allah’ın rahmet dalgalarına erişmiş olur. Sahabe 

ve daha sonra gelen nesiller, Ramazan gecelerinin ihyası konusunda üç yeni şey 

getirmişlerdir: 

 Mescidlerde  toplanmışlar  ve  teravihi  cemaat  halinde  kılmaya  başlamışlardır.347
 

 

Çünkü ibadetin topluca yapılması, avam-havas herkes için daha kolay gelmektedir. 
 

 Gecenin son bölümünde kılınan namazın şahitli olduğu geçer görüş olmakla birlikte, 

teravih namazı gecenin başında kılınır olmuştur. Aslında -Hz. Ömer’in işaret ettiği 

gibi- geciktirilmesi daha sevaptır, bununla birlikte uygulama, kolaylık ilkesinin 

gereği olarak bu doğrultuda yerleşmiştir. 

 Yirmi rekat olarak yerleşmesi, Müslümanlar, Resulullah (sav) ihsan mertebesinde 

olanlar  için,  sene  boyunca  kılınmak  üzere  on  bir  rekat  namaz348   koyduğunu 

görmüşlerdi. Bundan hareketle, bir Müslümanın Ramazan ayında kendisini ibadete 
 

 
344 Müslim, Müsafirin, 213-214; Dihlevi, a.g.e. II, ss. 648-649. 
345 Dihlevi, a.g.e., II, s. 649. 
346 Buhari, Teravih, 46. 
347 Bu ilk kez Hz. Ömer devrinde başlamıştır. 
348 Vitir dahil gece namazı. 
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vermesi, melekleşmeye çalışması halinde kılacağı namazın, onun koyduğu miktarın 

iki katından daha az olmasının uygun olmayacağı hükmüne vardılar ve teravih 

namazını böylece yirmi rekât olarak belirlediler.349
 

 

4.6. Dini Gün ve Gecelerde Camide ve Televizyonlarda Programlar (Bayram 

Namazları, Kadir Gecesi vb.) 
 

Bilgi aktarımı ve paylaşımı kitle iletişim araçlarının vazgeçilmez bir rol oynadığı 

günümüz modern toplumlarında iletişim, aynı zamanda sosyal sorumluluk gerektiren 

önemli bir olgudur. Günümüzde küreselleşmenin en önemli ayaklarından birisi de şüphesiz 

iletişimde kaydedilen devasa gelişmedir.350
 

 

Türkiye’deki resmi ve özel radyo ve televizyonlarda (Ramazan ayında, Mübarek 

gecelerde, din ve ahlak programlarında) yapılan konuşmalar, sesli ve görsel medyada dini 

konuşmalardır. Hiç şüphesiz, bir başka programda dini bir konu ele alınarak din 

adamlarınca işlenecek olursa, bu da “dini konuşma” olur. Dini konusunda belli bir 

yetişmişlik düzeyinde olmayan kişilerin dini konularda yapacakları konuşmalar “dini 

konuşma” sayılmaz. Tabii olarak, dini muhteva ve esaslardan yoksun konuşmalar, din 

adamları tarafından yapılmış olsalar da “dini konuşma” olamaz. “Dini konuşma”, 

konuşanların değil, “din”in görüş ve ve esaslarının dile getirildiği konuşmadır. Dini 

hitabetin, dinleyicisinin en çok ve pek çeşitli olan türünü Sesli ve Görsel Medyadaki dini 

konuşmalar oluşturmaktadır. Bu sebeple Sesli ve Görsel Medya konuşmaları büyük önem 

arzetmektedir. Sesli ve görsel medyada dini konuşmaların en büyük faydası, yegâne bilgi 

kaynağı  radyo,   televizyon,   şimdilerde  facebook,  twitter  vb.   imkanlara  sahip  olan 

insanların, dini gerçekleri net şekilde duyma ve öğrenmelerinin ancak bu yolla mümkün 

olmasıdır. Çoğu saatlerini radyo dinlemek, televizyon seyretmek ya da internette geçiren 

günümüz insanlarına medya imkânları ölçüsünde dini gerçekleri ulaştırmak, hizmeti 

topluma yaygınlaştırmak demektir. Bu yüzden bu imkândan en iyi şekilde faydalanmak 

gerekir.351
 

 

Her şeyden önce sesli ve görsel medyada konuşmalarda cümleyi tekrar imkânı 

bulunmamaktadır.  Bir  başka  ifade  ile  dinleyici  bir  kere  duyma  imkânına  sahiptir.  Bu 

yüzden, söylenecek sözlerin duyulduğunda anlaşılacak nitelikte ve açıklıkla olması şarttır. 
 

 
 

349 Bkz: Dihlevi, a.g.e. II, ss. 649-650. 
350 Bardakoğlu, a.g.e. I, s. 75. 
351 Çakan, a.g.e., s. 91. 
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Binaenaleyh konuların hazırlanmasında ilk dikkate alınacak nokta bu temel zorunluluktur. 

Yani netlik, açıklık ve kesinlik… . Öte yandan radyo ve televizyon seyircileri toplumun 

tüm  kesimleridir.  Bu  yüzden  radyo  ve  televizyonda  yapılacak  konuşmaların,  geniş 

dinleyici ve seyirci kitleleri göz önüne alınarak, her gruptan insanın rahatsızlık duymadan 

dinleyebileceği şekilde, daha özenli ve aşırılıktan uzak olmasına özen gösterilmelidir. En 

alt kültür seviyesindekilerin de anlayabileceği bir açıklık ve anlaşılırlık esas alınmalıdır. 

Dinleyiciler kitlesinin bütün bir memleket ahalisi olduğunu dikkate alarak, mümkün 

mertebe  herkese  alakadar  edecek  umumi  konular  veya  konuların  herkesi  ilgilendiren 

umumi  yönleri üzerinde durmak, ilgi ile dinlenilmek bakımından önemli bir noktadır. 

Sınırlı dakikalar içinde, muhatapsız olarak stüdyoda gerçekleştirilecek konuşmalar, 

konuşmacı açısından büyük güçlüklerle doludur. Bu sebeple başarılı bir sunuşta 

bulunabilmek  için  önce  mikrofon  ve  ekran  heyecanını  yenmek,  heyecanına  ve  sesine 

hâkim olmak gerekecektir. Bu noktada iyi hazırlanmış metni birkaç kez dikkatlice ve 

hitabet kaidelerine uygun şekilde okumuş olmak konuşmacıya büyük ölçüde yardımcı 

olacaktır. Hatta konuşmayı önceden videoya alıp dinlemek suretiyle konuşmacının kendi 

kendini kontrol etmesi ve gerekli düzeltmeleri yapması daha da uygun olur.352
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
352 Çetin, a.g.e., s. 110; Çakan, a.g.e., s. 92. 
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1. Din Görevlilerinin Kişisel Özellikleri 
 

 
 

1.1. Mesleki Yeterlilik (İlim) 
 

Sözlükte ilim “bir şeyin hakikat ve mahiyetini kavrayıp idrak etmek” demektir. 

İlâhî bir sıfat olarak “Allah'ın gerek duyular âlemine gerekse duyu ötesine ait bütün nesne 

ve olayları bilmesi” diye tanımlanabilir. Kur'an'da Allah'ın en yetkin şekliyle bilen bir 

varlık olduğu alîm, habîr, şehîd, hafız, muhsî, vâsi' gibi isimlerle ifade edilmiştir. Bu 

kavramlar çerçevesinde ilim “zaman ve mekân sınırı olmaksızın küçük büyük, gizli aşikâr 

her şeyi ve her hadiseyi müşahede etmişçesine hakkıyla bilmek” mânasına gelir. İlim 

Kur'ân-i Kerim'in yaklaşık 380 âyetinde isim, muhtelif fiil sığaları ve sıfat şeklinde Allah'a 

nisbet edilmiştir. Fahreddin er-Râzî, Kur'ân-ı Kerîm'de “ta’lîm” kökünden türemiş fiiller 

Allah'a   izafe   edilmekle   birlikte   “muallim”   isminin   O'nun   için   kullanılamayacağı 

konusunda ittifak edildiğini kaydeder. İlim sıfatının Kur'an örgüsündeki ilgi alanları çok 

geniş olup çeşitli münasebetlerle onun kapsamına giren birçok nesne ve olaya temas edilir. 

Meselâ göklerde ve yerde bulunan her şeyi, insanların kalplerinde gizledikleri veya 

açıkladıkları bütün düşünceleri, yere gireni ve yerden çıkanı, karadaki ve denizdekileri, 

insanların bildikleri ve bilmediklerini Allah bilir. Bununla birlikte Allah kimin daha güzel 

davranacağını, kimin hayır, kimin şer işleyeceğini, Allah'a ve peygamberlere kimin yardım 

edeceğini herkese göstermek amacıyla insanları imtihana tâbi tutmuştur. İbnü'l-Cevzî 

Kur'an'da yer alan ilmin “bilmek, anlamak, ayırt etmek, görmek, akıl, izin, kitap, Kur'an, 

resul, üstün yetenek ve isabetsiz bilgi” mânalarına geldiğini kaydeder.  İlim hadislerde de 

Allah'a nisbet edilmiş, ilâhî ilmin hem duyu hem duyular ötesi âlemi kapsadığı belirtilmiş 

ve mugayyebâtın sadece O'nun tarafından bilindiği ifade edilmiştir. Ayrıca Hz. Peygamber, 

Allah'ın  dine  ve  dünyaya  ait  konularda  hangi  işin  insan  hakkında  hayırlı  olacağını 

bildiğinden bu tür işi nasip etmesi için O'na niyazda bulunmayı tavsiye etmiştir.353
 

 
 
 

 
353 İlhan Kutluer (2000), “İlim”, T.D.V. İslam Ansiklopedisi, C. XXII, İstanbul, ss. 109-110. 
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İlim sahibi olmadıkları için bu hale düşenler sadece zanna uymaktadır.354  Halbuki 

onlar, acı azabı tatma vakti geldiğinde gerçeği kesin bir ilimle (ilme'l-yakin) bilecekler, bu 

kesinliğin  müşahede  (ayne'l-yakin)  ve  yaşayarak  bilme  (hakka'l-yakin)  derecelerini  de 

idrak edeceklerdir.355  Kıyamet gününde her nefis, gelecek için ne hazırladığını ve geride 

neleri bıraktığını da bilecektir.356  İlâhî hakikat konusunda kendilerine ilim verilenler ise o 

ilimde derinleştikleri veya dereceleri bizzat Allah tarafından yükseltildiği için belli seviye 

farklılıkları arzedebilirler. Dolayısıyla her ilim sahibinin üzerinde daha fazla bilgiye sahip 

başka bir âlim vardır.357 Bu ilim dereceleri Allah'ta en mutlak ve kâmil seviyede bu- 

lunmaktadır. Her şey O'nun ilminin gereği olarak gerçekleşmektedir. İnsan bir nimete 

ulaştığı zaman “Bu bana bir ilimden dolayı verildi” diyerek yaratılışa hükmeden ilâhî 

kararları yok saymamalıdır.358  Çünkü Allah, Peygamber'inden, “Allah'ın hazineleri benim 

yanımda değil, bende gaybın bilgisi de yok” demesini istemiştir.359 Allah'ın mutlak ilmine 

göre olup biten hadiselerde âlimler için deliller, ibretler vardır. Allah'ın kendi hakikatlerini 

kavratmak için verdiği örnekleri ancak âlimler akleder, O'na hakkıyla saygı duyanlar da 

yine âlim kullarıdır.360
 

 

Kur'an'da, doğrudan doğruya insanın zihnî melekeleri sayesinde elde ettiği bilme, 

anlama, farkına varma, hatırlama gibi faaliyetleri için de ilim kökünden fiiller yer 

almaktadır.361
 

 

İlmin anlamı, önemi ve işlevi hadislerde de vurgulanmıştır. Her şeyden önce İslâm 

ümmetinin benimsediği değerler sisteminin devamlılığı ilme bağlı olduğu için Hz. 

Peygamber ilmi yüceltmiş ve teşvik etmiş, meselâ ilmin nafile ibadetten daha üstün 

olduğunu söylemiştir.362 Hadislerde, ilim öğrenme yolunda olanlara peygamberlerinin 

yaptığı gibi ilimlerinin artması için Allah'a yakarmaları öğütlenir.363  Âlimler, bildiklerini 

hem kendileri hem de insanlar için İslâmî ölçüler içinde yararlı kıldıkları oranda ilim onlar 

için bir üstünlük kabul edilir. Nitekim ilim zeval bulmaz bir mevcudiyettir, ancak ulemâ 
 
 
 

354 Necm 53/28; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
355 Vâkıa 56/95; Hâkka 69/51; Tekâsür 102/5-7; Necm 53/28; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
356 Tekvîr 81/ 12-14; İnfitâr 82/5; Necm 53/28; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
357 Âl-i İmrân 3/7; Yûsuf 12/76; Necm 53/28; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
358 Zümer 39/49; Necm 53/28; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
359 En'âm 6/50; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
360 Ankebût 29/35; Rûm 30/22; Fâtır 35/28; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
361 Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
362 Tirmîzî, İlim, 19; İbn Mâce, Mukaddime, 19; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
363 Tirmizî, Daavât, 128; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
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zeval bulur.364 Ayrıca hadislerde, bilginlerin azalması veya yok olmasının İslâm ümmetinin 

istikamet ve akıbeti için son derece kötü sonuçlar doğuracağı bildirilir.365  Âlimleri 

peygamberlerin  vârisleri  olarak  gösteren  hadis366   dolaylı  biçimde  âlimlerin  de 

peygamberler gibi aksiyon adamı olmaları gerektiğine işaret eder. Buna göre ilim sahipleri, 

peygamberin artık cismen var olmadığı zamanlarda dinin değişmeyen ilkelerini yaymak, 

savunmak ve öğretmek yahut değişen şartların gerektirdiği hükümlere varmak 

durumundadır. Böylece âlimler ilim sahibi olmakla belli bir görev ve sorumluluk 

yüklenmiştir.367 Resûl-i Ekrem bilgi edinmenin, edinilmiş bilgileri öğretmenin ve 

aktarmanın taşıdığı önemi ısrarla belirtirken368  peygamberlerin mirasçısı olmaktan gelen 

söz konusu işlevlerin yerine getirilmesini amaçlamış olmalıdır. İlim bizatihi bir değer olsa 

da ilim-amel ilişkisine vurgu yapan hadisler369 bilginin insanlığı itikadî, ahlâkî, estetik, 

ekonomik vb. yönlerden daha yüksek seviyelere taşıması gerektiğine işaret etmektedir. 

Böylece davranış ve uygulama planında somutlaşmayan bilginin insan için yararı 

olmayacaktır. Ancak bilgisizce yapılan amelin ilimden daha değerli olduğu söylenemez.370  

Sonuçta zihnini doğru bilgilerle, kalbini Allah'a karşı saygı ve sorumluluk şuuruyla ve 

hayatını hayırlı amellerle donatanlar “erdemli bilginler”, sadece dünyevî emellere  

ulaşmayı  amaçlayan  ve  zaman  zaman  bu  amaç  uğruna  bilgisini  kötüye 

kullananlar da “erdemsiz bilginler” adını almıştır.371 Erdemli bilginlerin yeryüzündeki 

mevcudiyeti ise yıldızların gökteki mevcudiyeti gibidir.372
 

 

1.2. Samimiyet (İhlas) 
 

Din hizmetçisine, inanç, fikir, söz ve davranış bakımdan örnek bir samimiyet 

göstermelidir. Onun için samimiyetinden hiçbir kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Dediğini 

yapmalı, yaptığını açıkça söylemeli, göründüğü gibi olmalı, olduğu gibi görünmeli, gizli 

kapaklı işi ve içten pazarlıklı olmamalıdır. Eskiden samimiyet kelimesinin ifade ettiği 

manayı anlatmak 4 deyim kullanılırdı: 
 
 
 

 
364 Müslim, İlim, 14; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
365 İbn Mâce, Fiten, 26; Dârimî, Mukaddime, 26, 32; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
366 Buhârî, İlim, 10; 17; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
367 Dârimî, Mukaddime, 34; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
368 Ebû Dâvûd, İlim, 9, 12; Tirmizî, İlim, 3, 19; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
369 İbn Mâce, Mukaddime, 23, Edeb, 28; Kutluer, a.g.m.,s. 110. 
370 Dârimî, Mukaddime, 32; Kutluer, a.g.m.,s. 111. 
371 Dârimî, Mukaddime, 29, 34; Kutluer, a.g.m.,s. 111. 
372 Müsned, III, 157; Kutluer, a.g.m.,s. 111. 
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 İhlas (zıddı, riya): Sırf Hak Teala’ya ibadet etmek maksadıyla yapılan hareketlere 

ihlas  denir.  Davranışlarda menfaat  sağlama  kastı  veya halkın  methi  senasını  kazanma 

niyeti hiç yoksa böyle amellere ihlaslı amel denir. İhlas, Allah Teala’nın sevdiği kulunun 

kalbine tevdi ettiği bir sırdır. Onu Allah’tan başka kimse bilmez. Cüneyd-i Bağdâdî: “İhlas 

kul ile Allah arasında bir sırdır. Melek bu sırra vakıf olmadığı için onu yazamaz. Şeytan bu 

sırrı bilmediği için ifsat edemez. Heva ve heves buna muttali olmadığı için çelemez” 

demiştir. Zünnun-i Mısrî’ya göre ihlasın alameti üçtür: 

a.İhlaslı kimselerin indinde halkın medhi ve zemmi müsavi olur, övenle yeren birdir. 

b.Amel işler, fakat bunu hiç görmez. 

c.Amelin ahirette sevap verilmesini gerektireceğini unutur. 
 

Ruveym’e göre dünya ve ahirette garaz ve iyaz beklemeden yapılan amellere ihlaslı 

amel denir. Huzeyfetü’l-Maraşi: “İhlas, kulun fiilinin zahirde ve batında müsavi 

olmasıdır” demiştir.373
 

İnsan ihlaslı olur ve ihlaslı olduğunu da ikide bir düşünürse bu eksik bir ihlastır. 

Kamil ihlas, ihlaslı olmak, fakat ihlaslı olduğunu düşünmemektir. İhlaslı olan kimseye 

halis, bu derece ihlas sahibi olmaya ise halis muhlis veya muhlas adı verilmektedir. Ebu 

Bekir ed-Dakkak şöyle diyor: İhlasta eksiklik kişinin ihlaslı olduğunu görmesidir. Allah 

Teala kulunun ihlasının halis olmasını murad ederse ihlasını görme kusurunu izale eder. O 

zaman insan muhlis değil, muhlas olur. Arasıra veya ikide bir ihlaslı olduğunu söyleyen bir 

kimse ihlaslı ve samimi değildir. İhlasın zıddı riya ve sum’adır, gösteriş için olan fiillere 

riya, sözlere ise sum’a adı verilmektedir. Hadiste: “Allah riya yapana riya, sum’a yapana 

da suma yapmak suretiyle mukabelede bulunur”.374 Yani cazalar amel cinsinden olur. 

Gösteriş için amel edenleri Allah herkese teşhir ederek rezil eder. Riya çok tehlikeli bir 

huydur, şirk-i hafidir. “Şüphesiz ki riya şirktir”375 hadisi bunu gösterir. Halk için ameli 

terk riya, halk için amel ise şirktir, ihlas her ikisinden de uzak kalmaktır. Din adamı her 

nevi gösterişten, tekellüften, yapmacık hareketlerden kaçınarak sözü, işi, giyim, kuşam, 

yeme-içme,  oturup  kalkma  itibariyle  samimi  olmak  zorundadır.  Samimi olur,  fakat 
 
 
 
 
 
 
 

373 Süleyman Uludağ, İslam’da İrşad, Dergah Yay., İstanbul, 2012, ss. 204-205; bkz: Mukadder Arif 

Yüksel, “İman ve İbadette İhlas Ve Samimiyet”, Diyanet Aylık Dergi, S. 280, (Nisan 2014), s. 48. 
374 Buhari, Rekaik, 81; Uludağ, a.g.e., s. 205; Yüksel, a.g.m., s. 48. 
375 Tirmizi, Nezir, 9. 
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kendisinin samimiyetinden bahsetmez, samimiyet söylenen değil, yapılan bir meziyettir. 

Takdiri ise muhataba aittir. Nasihat da samimiyet anlamına gelir.376
 

  İstikamet (zıttı, eğrilik): İstikamet samimiyetin başka bir şekildir. Sürekli olarak 

emredileni yapma ve nehyedilenden uzak kalma haline, istikamet adı verilir. İstikamet 

esasına riayet güç şeydir. Resulullah “Emrolundun gibi müstakim ol.”377 diye hitap edildiği 

için: “Hud suresi beni ihtiyarlattı” buyurmuştur. Nefsi te’dip etmeye takvim, düzeltme; 

kalbi tehzib etmeye istikamet, doğrultma; sırrı Allah’a yaklaştırmaya istikamet denir. 

Sözdeki  istikamet  gıybeti  terketmek,  fiildeki  istikamet  bid’atı  terketmek,  ameldeki 

istikamet ameli sekteye uğratmamak, haldeki istikamet perdeleri kaldırmak ve engelleri 

aşmaktır. İslam dininde istikametten daha mühimdir. Ebu Ali Cürcani şöyle demiştir: 

“İstikamet sahibi ol, keramet talibi olma, çünkü nefsin senden kerameti, Rabbin ise 

istikameti istemektedir.  Rabbin istediği nefsin  istediğinden  elbetteki  üstündür.” 

Tasavvufta: “İstikamet keramet fevkindedir” denmesinin sebebi budur. İnsan öyle olunca 

da kötülüğünü gördüğü kimselere karşı bilhassa istikamet üzere olmaya dikkat etmelidir. 

“Bir kavme beslediğiniz buğz sizi o kavme karşı adaletsiz olamaya sevk etmesin.”378
 

Müstekim olan insan asla zikzak çizmeden tuttuğu yolda istikrarlı ve doğru düzgün yürür, 
 

hiçbir zaman mahcup olmaz. Ebu Amra, Resullulah’a: “Bana öyle bir nasihatta bulun ki 

başka birine bir şey sormama lüzum kalmasın” demiş. Hz. Peygamber de: “Allah’a inandım 

de, sonra da müstakim ol” demişti.379
 

 Sıdk (zıttı, kizb, yalan): Peygamberlikten sonra en önemli makam sıddık veya 

sadıklar derecesidir. Sıdk, peygamberlerin sıfatıdır. Bir hadiste şöyle buyrulmuştur: 

“Doğruluktan ayrılmayın! Doğruluk insanı hayra, hayır ise cennete iletir. Bir kimse sürekli 

olarak doğru olmaya çalışır ve doğruluğu araştırırsa Allah indirnde sıddık olarak yazılır. 

Yalandan sakının şerre, şer ise cehenneme sevkeder. Bir kimse sürekli olarak yalan söyler 

ve yalanı araştırırsa Allah indinde yalancı yazılır.”380 Sıdk kişinin içi ile dışının bir 

olmasıdır. Ebu Ali el-Dakkak: “Sıdk göründüğün gibi olman, olduğun gibi görünmendir” 

demiştir. Sözü doğru olana sadık, sözü, özü, işi doğru olana sıddık denir. “Sıdk sözün öze 

uygun olmasıdır.” Sıdk mahvolmak pahasına hak olanı söylemektir. “Zararlı olacağı zaman 

doğruluktan ayrılma, faydasını görürsün, faydalı olacağı zaman yalana yanaşma, zararını 
 

 
376 Uludağ, a.g.e., s. 206. 
377 Hud, 11/112. 
378 Maide, 5/7. 
379 Bkz: Fussilet, 42/30; Ahkaf, 46/13; Uludağ, a.g.e., s. 206-207. 
380 Müslim, Birr ve Sıla, 29. 
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çekersin.”  “Hakiki  sıdk  yalandan  başka  hiçbir  şeyin  kurtaramayacağına  kani  olduğun 

zaman doğru söylemendir.” Kurtuluş doğruluktadır. Doğruluk dost kapısıdır. Yalancının 

mumu yatsıya kadar yanar. Yalancının evi yanar, fakat kimse inanmaz. Onun için maslahat 

maksadı ile bile olsa din adamı yalan söylememelidir. Sıdk ve sadakat davetçinin en bariz 

vasfı olmalıdır. Davetçi elif kadar doğru olmalıdır.381
 

 Nasihat ve Nush: Nasihat ve münasaha kelimeleri samimi ve hulus-i kalp sahibi 
 

olmak manasına gelir. “Din nasihattır” hadisi “Din samimiyettir” demektir. Temim ed-Dari 

diyor ki: “Din samimiyetten ibarettir” buyurdu. Biz sorduk, kime karşı samimiyet? Şöyle 

dedi: “Allah’a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların amirlerine ve halkına gösterilen 

samimiyet.”382 Din adamı bu hususlarda samimi olmaktır. Cerir b. Abdillah: “Rasulullah’a 

bütün Müslümanlara karşı samimi olmak şartı ile biat ettim” demiştir.383
 

Din adamı ihlas, istikamet, sıdk ve nasihat kelimelerinin ifade ettiği mananın 

toplamına delalet eden manada samimi olmalıdır. Samimiyet telkin gücünü ve tesir 

kudretini artırır. Riyakâr, gösteriş meraklısı, kendini beğenmiş, yalancı, iki yüzlü (ze’l- 

vecheyn), iki dilli (zu’l-lisaneyn), yağcı (müdahin), yalaka (mütemellik), merasimci ve 

şekilci  olmamalıdır.  Din  adamı  şekilden  değil,  samimiyetten  kuvvet  almalıdır.  İnce 

hesapları olan içten pazarlıklı bir hüviyet göstermemelidir. Her şeyi dobra dobra 

söylemelidir, aka ak, karaya kara demekten çekinmemelidir. Dinin her şeyden evvel bir 

samimiyet müessesesi olduğunu unutmamalıdır.384
 

 

1.3. Sabır, Sevgi ve Hoşgörü 
 

Her hususta lüzumlu olan sabır hasleti din adamı için elzemdir. İrşat ve davet bir 

sabır işidir. Girişilen bir faaliyetin yıllarca semere vermediği olur. Bazı teşebbüsler davetçi 

toprak olduktan sonra netice verir. Her hal-ü karda aceleci olmamak, bıkmamak, 

usanmamak, yılmamak lazımdır. Acelecilikle hiç bir şey halledilmez. Telaş ve canı tezlik 

neticeye ulaşmanın yolu değildir. Din adamı hadiseler karşısında paniğe kapılmamalı 

kendine hakim olmalı (zabt-ı nefs) dır. Fakat sabırda ifrat göstererek vurdumduymazlık ve 

lakaytlık   durumuna   düşmekten   sakınmalıdır.   “Sabır   imanın    yarısıdır.”385     Fakat 

muvaffakiyetin  bütünüdür.  İbadetleri  ifada,  haramdan  uzak  kalmada  ve  musibetler 
 

 
381 Uludağ, a.g.e., s. 207. 
382 Müslim, İman, 23. 
383 Müslim, İman, 23; Uludağ, a.g.e., s. 207-208. 
384 Uludağ, a.g.e., s. 208. 
385 Gazali, İhyau Ulumi’d Din, trc. Mehmet A. Müftüoğlu, Akit Gazetesi Yay., C. 7, s.77; Uludağ, a.g.e., s. 

227. 
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karşısında soğukkanlı olmada gösterilen sabır başlıca sabır nevileridir. Din adamı için 

bunların hepsi lüzumludur. Davet ve tebliğat yapılırken karşılaşılan ani çıkışlar karşısında 

soğukkanlılığı elden bırakmamak icabeder. Hadiste “Zoruna giden bir şeye karşı sabır 

göstermende çok hayır vardır”386 buyrulmuştur. Alıngan, sinirli ve mütehevvir olmanın bu 

meslekte yeri yoktur. Birçok şeyleri duymazlıktan gelmelidir.387
 

Uludağ, sabırlı olmak için çareleri şöyle sıralar:388
 

 

 Zafere  sabırla  ulaşacağına  inanılmalıdır.  Başarıya  ulaşmanın  başka  yolu  mevcut 

değildir. “Sabreden derviş, muradına ermiş.” 

 Allah’ın   va’dinin   hak   olduğunu,   bu   va’din   mutlaka   tahakkuk   edeceğine 

inanmalıdır.389
 

 Önceki mürşidlerin hedeflerine sabırla eriştiklerini ve karşılaştıkları sıkıntılara sabır 

ile karşı durduklarını düşünmelidir.390
 

 İnsanlığa ışık tutan rehber ve liderlerin ancak sabırla bu dereceyi ihraz ettiklerini 

tezekkür etmelidir. “Sabrettikleri için biz onları halkı emirlerimize ileten liderler 

kıldık.”391
 

 Dava gerçekleştirilmese bile sarfedilen gayretlerin boşa gitmeyeceğine ve gayeye 

varılmış gibi sevap kazanılacağına kani olmalıdır.392
 

 Davası uğrunda karşılaşacağı eza ve cefalara sabırla karşı duranları, Allah Teala’nın 

eza ve cefa yapanlara tercih edeceğinden hiç şüphe edilmemelidir.393
 

 Güçlükle karşılaşan peygamberlere Allah’ın sabrı tavsiye ettiğini hatırlamalıdır. Hz. 
 

Ya’kub: “fe sabrun cemil”394  demişti. Hz. Peygamber’e “Fasbir sabran cemilen”395 

diye hitap edilmişti. Güzel sabır, şikâyet ve sızlanmadan uzak olan sabırdır. “Tabiat 

sabretmez, sen sabredeceksin.” 

 “Allah   sabırlılarla   beraberdir.”396    “Allah   sabırlıları   sever.”397    “Sabırda   hayır 
 

vardır.”398
 

 

 
 

386 Gazali, a.g.e., s. 78; Uludağ, a.g.e., s. 227. 
387 Uludağ, a.g.e., s. 227. 
388 Uludağ, a.g.e., s. 228. 
389 Bkz: Rum, 30/60. 
390 Bkz: Ahkaf, 46/35. 
391 Secde, 32/24. 
392 Bkz: Yusuf, 12/90. 
393 Bkz: Yusuf, 12/91. 
394 Yusuf, 12/18. 
395 Mearic, 70/5. 
396 Enfal, 8/46. 
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 Güneş  doğmadan  ve  batmadan  evvel  Allah  Teala’yı  hamd  ve  tesbihle  meşgul 

olmalıdır.399
 

 

Hz. Peygamberin güzel ve fasih konuşmalarında, onun, muhataplarını sevmesinin 

büyük etkisi olmuştur. O, cemaatini ve insanlığı seviyor, onların doğru yolu bulmalarını 

sağlamak için büyük bir fedakârlıkla çalışıyordu. Layık olmadığı şekilde karşılandığı 

zamanlarda bile onlara küsmüyor, beddua etmiyor, lanet okumuyordu. “Allah’ım milletime 

doğruyu göster, onlar bilmiyorlar” diye dua ediyordu. “Ben lanetçi olarak değil, davetçi, 

olarak gönderildim” buyuruyor, daima muhataplarına sevgi ile yaklaşıyordu. “Nasihat”, 

karşısındakinin iyiliğini istemek (hayırhahlık) demektir. İyiliğini istemediğimiz kimseye 

nasihat etmeyiz, edemeyiz. Fakat her zaman nasihat teşekkürle karşılanmaz. Böylesine ters 

durumlarla karşılaşmak da hatibi, iyiliğini istediği cemaatine karşı küskünlüğe sevk 

etmemelidir. Aksi halde sevilmeyen muhataplara karşı hitap etmek çekilebilecek bir çile 

değildir. İnananlara karşı şefkat ve merhamet dolu, onların sıkıntıya düşmelerinden sonsuz 

ıstırap duyan400 Hz. Peygamber’in bu vasıflarından izler taşımak hatiplerin başarılarını 

temelden etkileyecektir.401
 

 

Din  görevlisi,  sevgi  duygusuyla  birlikte  hoşgörü  anlayışına  da  sahip  olmalıdır. 
 

‘Hoş’ ve ‘görmek’ sözcüklerinden oluşan hoşgörü, her şeyi anlayışla karşılayarak hoş 

görme, müsamaha, katlanma, insanlar arası ilişkilerde orta yolu takip etme, dengeli olma 

vb. anlamlara gelmektedir.402
 

 

Hoşgörünün  temelinde,  doğruluk  değerlerini  dikkate  almadan,  toplumda  farklı 

inanç ve düşüncelerin de bulunabileceğini kabul etme duygusu yatmaktadır.403 Farklılıklar 

çekici, ilginç ya da sevimli göründüğü sürece hoşgörüye ihtiyaç duyulmaz. Hoşgörü, ancak 

uygun görülmeyen bir durumla karşılaşıldığında söz konusu olur ve asıl bu yüzden 

önemlidir. İslam dini, karşıdaki kişi  ya da grubun inanç yapısına bakmaksızın, sosyal 

ilişkilerde hoşgörülü olmayı ilke edinmiş bir dindir.404 Kur’an’da; “Dinde zorlama yoktur. 
 
 
 
 
 

397 Al-i İmran, 3/146. 
398 Nahl, 16/126. 
399 Bkz: Taha, 20/130. 
400 Tevbe, 9/128; Çakan, a.g.e., s. 121. 
401 Çakan, a.g.e., s. 121. 
402 Yılmaz, a.g.e., s. 138. 
403 Necati Öner, Felsefe Yolunda Düşünceler, MEB Yay., İstanbul, 1995, s. 72. 
404 Yılmaz, a.g.e., s. 138. 
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Doğruluk ile eğrilik kesin olarak birbirinden ayrılmıştır”,405 “Rabbin dileseydi yeryüzünde 

bulunanların hepsi elbette iman ederdi. Durum böyle iken insanları inanmaya sen mi 

zorlayacaksın”,406 “Eğer puta tapanlardan biri sana sığınırsa, onun emniyetini/güvenliğini 

sağla. Ta ki Allah’ın sözünü dinlesin. Sonra onu güven içerisinde olacağı  yere  

ulaştır…”407    tarzındaki  ayetler,  inanç  özgürlüğünün  yanı  sıra,  sosyal ilişkilerde 

önemli bir ilke olan hoşgörünün Kur’ani temellerini de oluşturmaktadır.408
 

 

Hoşgörünün din eğitimine yansıtılması ile ilgili Hz. Peygamberin hayatı boyunca 

gerçekleştirdiği  pek  çok  örneğe  rastlamak  mümkündür.  “Şüphesiz  ben  müsamahakâr 

tevhid diniyle gönderildim”409  buyuran Hz. Peygamber’in insanları tabii şartlar ve 

pedagojik esaslar dâhilinde bilgilendirmeye çalıştığı söylenebilir. O’nun bu konudaki 

amacına  ulaşmasını  sağlayan  en  önemli  etkenlerden  biri,  şüphesiz  hoşgörüyü  bir  ilke 

olarak benimseyip bu ilkeyi söz ve davranışlarına yansıtması olmuştur. Aksi halde Hz. 

Peygamber’in insanları etrafında toplayıp onlara gerçekleri dinletmesi mümkün olmazdı.410
 

Dolayısıyla din görevlisinin farklı düşünce ve davranışlara hoşgörüyle bakması, değişik 

fikirleri toleransla karşılaması, caminin birlik ve beraberlik unsuru olma özelliğini 

güçlendirecektir.411
 

 

Din eğitimi, baskısız ve hoşgörü ortamında uygulandığında kişinin mutluluğunu 

artırabilir. Allah inancı ve sevgisi, kişinin zor durumlarda güç alacağı bir dayanak olur. Bu 

nedenle, evde, okulda ya da camide din eğitimi bir baskı aracı olarak kullanılmamalıdır. 

Böylece ruh sağlığı yerinde, yaşama sevinci olan mutlu insanlar yetiştirilebilir.412
 

 

Toplumda görülen haksızlık, kötülük, çirkinlik ve adaletsizlik gibi olumsuzluklar 

karşısında susmayıp, bunları hoşgörü sınırlarını aşmadan yumuşak ve etkileyici bir üslupla 

düzeltmeye çalışmak da din görevlisinin sorumlulukları arasındadır. Bu konuda Hz. 

Peygamber örnek alınmalıdır. Çünkü O haramların işlenmesini, haksızlığı ve zulmü asla 

hoş görmemiştir. Aksine Allah’ın ve kullarının hukukunu koruma adına O’nun sert çıkışlar 

yaptığı bilinmektedir. Örneğin Mahzun kabilesinden hırsızlık yapan bir kadının cezasının 
 

 
405 Bakara, 2/256. 
406 Yunus, 10/99. 
407 Tevbe, 9/6. 
408 Yılmaz, a.g.e., ss. 138-139. 
409 İbn Hanbel, Müsned, V, 266; Yılmaz, a.g.e., s. 139. 
410 M. Ali Haşimi, Kur’an’da Resulullah, çev: Nurettin Yıldız, Risale Yay., İstanbul,1987, s. 25; Yılmaz, 

a.g.e., s. 139. 
411 Yılmaz, a.g.e., s. 139. 
412 Mevlüt Kaya, Din Eğitiminde İletişim ve Dini Tutum, Etüt Yay., Samsun, 1998, s. 25. 
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affedilmesi için aracılık yapan Üsame’ye karşı sergilediği tavır bunun açık bir örneğidir. 

Rivayete göre Mahsun kabilesinden Fatıma binti Esved adında bir kadın hırsızlık yapar. 

Kadının mensup olduğu kabile bu olaya çok üzülür. Kabilenin ileri gelenleri, kadının 

affedilmesi için Hz. Peygamber’e bir aracı göndermeye karar verirler ve bu işi de 

Peygamber tarafından çok sevilen Üsame’nin yapabileceğini düşünürler. Fatıma adlı kadın 

Hz. Peygamber’e getirilir ve Üsame bu kadının affedilmesi için ricada bulunur. Üsame’yi 

dinlediğinde rengi atan Hz. Peygamber şu açıklamayı yapar: 

 

“Allah’ın koymuş olduğu cazadan bir ceza için mi aracı oluyorsunuz? Ey insanlar! 

Allah, sizden öncekileri ancak şunun için helak etmiştir; onlar, aralarında şerefli birisi 

hırsızlık ettiğinde onu bırakırlar, zayıf olan hırsızlık ederse ona da ceza veririlerdi. Allah’a 

yemin olsun ki, hırsızlık yapan Muhammed’in kızı Fatıma dahi olsa O’nun da elini 

keserim.”413
 

 

Hz. Peygamberle ilgili bu rivayet, din görevlisinin bir kişi ya da kurumdan gelen 

rica, baskı ve daha başka etkenlerle dinin temel prensiplerine aykırı konuşma yapma veya 

davranış  sergileme  ihtimaline  karşı  hatırda  tutulması  gereken  önemli  bir  davranış 

modelidir. Çünkü hoşgörü, kendi görüş ve düşüncelerinden vazgeçmeyi veya insanlara hoş 

görünmek için dinin temel prensiplerinden taviz vermeyi gerektirmez. Dolayısıyla din 

görevlisinin  yapması  gereken  şey,  karşılaştığı  farklı  düşünce  ve  davranış  biçimlerine 

anlayış göstermektir. Muhatabını dikkatli ve önyargısız bir şekilde dinleyip görüşlerini 

paylaşmasa bile kendini onun yerine koyarak (empati kurarak) onu anlamaya çalışmalıdır. 

Muhataplarında var olan herhangi bir düşünce ya da davranışın doğru olup olmadığı 

konusundaki değerlendirmesini gerçeklere göre yapmalı ve farklılıklarla birlikte yaşama 

konusunda hitap ettiği insanlara örnek olmalıdır. Düşünce ve yorum farklılığını sosyal 

hayatın bir realitesi olarak değerlendirebilecek dinsel hoşgörü anlayışının bireylerde 

yeterince geliştirilmesinde din görevlilerinin önderliğine ihtiyaç vardır. Bulunduğu 

toplumda herkesle iyi geçinen, uyumlu bir kişilik sergileyen ve çevresiyle iyi diyalog 

kurabilen, dertleri olanlarla ilgilenen, düşkün ve yoksulları ziyaret ederek onlara sevgi ve 

şefkat gösteren, kavgalı ve dargın olanların aralarını bulmaya çalışan bir din görevlisi, 

toplumda adeta barışın simgesi durumundadırlar.414
 

 
 
 
 

413 Buhari, Enbiya, 18; Müslim, Hudud, 8-11; Yılmaz, a.g.e., s. 140. 
414 Yılmaz, a.g.e., ss. 140-141. 
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1.4. Amel (Davranışlarla Örnek Olma) 
 

Sözlükte “iş, çaba, fiil, çalışma” gibi mânâlara gelen amel, “canlı varlığın gayeli 

olarak yaptığı iş” diye de tarif edilmiştir. Buna göre amel fiil kelimesinden daha özel bir 

mânâ ifade eder. Çünkü fiil, bilgisiz ve gayesiz olarak yapılan işleri de kapsamaktadır. 

Ayrıca dinî literatürde amel kelimesi giderek “emir, tavsiye veya yasaklara konu olan, 

sonunda ceza veya mükâfat bulunan tutum ve davranış” anlamını kazanmış ve böylece 

insanın her türlü işleri için kullanılan fiil kelimesine göre daha dar kapsamlı bir terim halini 

almıştır. Öte yandan amel, aslında söz ve inanmayı da içine alır. Nitekim pek çok âyet ve 

hadiste amel terimi genellikle sözlü davranışları da kapsayacak şekilde kullanılmıştır. 

Ayrıca gerek bazı hadislerde, gerekse başta tasavvuf literatür olmak üzere diğer İslâmî 

kaynaklarda iman “kalbin ameli” sayılmıştır.415 Bununla birlikte amel kelimesinin iman ve 

söz dışında kalan tutum ve davranışlar için kullanımı daha yaygındır. Kur'ân-ı Kerîm'de de 

bu ayırımın yapıldığı, meselâ bir âyette sözler (el-kelim) ve amelin,416  bir âyette söz (el- 

kavi) ve amelin,417 birçok âyette de iman ve amelin yan yana kullanıldığı görülmektedir.418
 

 

Kur'ân-ı Kerîm'e göre Allah yeri ve gökleri, dünya nimetlerini, hayatı ve ölümü, 

hangilerinin daha güzel amel edecekleri hususunda insanları denemek için yaratmış,419 

yine aynı maksatla insanları yeryüzünün halifesi kılmıştır.420 Allah'ın bilgisi dışında hiçbir 

amel yoktur.421
 

 

Allah insanları istedikleri şekilde amel etmekte özgür bırakmıştır.422  Fakat kötü 

amel işleyenlerin Allah'tan kaçıp kurtulacaklarını sanmaları büyük bir hatadır.423 Çünkü 

Allah'ın ilmi insanların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır;424 dolayısıyla, “Kim sâlih bir 

amel işlerse kendi iyiliğine, kim de kötülük işlerse kendi aleyhine işlemiş olur”.425 Âhirette 

herkes dünyada iken işlediği hayırlı ameli de kötü ameli de karşısında bulacak ve kötü 

amelleriyle yüz yüze gelenler bunların kendilerinden uzaklaşmasını boş yere 
 
 
 
 

415 Bkz: Buhari, Tevhid, 47. 
416 Bkz: Fâtır, 35/10. 
417 Bkz: Fussılet, 41/33. 
418 Süleyman Uludağ (1991), “Amel”, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, C. III, İstanbul, s. 13. 
419 Hûd, 11/7; Kehf, 18/7; Mülk, 67/2; Uludağ, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, a.g.m., s. 13. 
420 Yûnus, 10/14; Uludağ, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, a.g.m., s. 13. 
421 Bkz: Yûnus, 10/61. 
422 Bkz: Fussılet, 41/ 40. 
423 Ankebût, 29/4. 
424 Âl-i İmrân, 3/120. 
425 Câsiye, 45/15. 
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arzulayacaklardır.426
 

 
Resulullah’ın (sav) güzel ahlak yönüyle benzeri bulunmayan bir insanlık örneği 

olduğu süphesizdir. Hiç kimse hiçbir devirde onun benzerini görmemiş, işitmemiştir. 

İnsanlar, onun ahlakını örnek alarak kendilerini düzeltme vazifesiyle mükellef tutulmuş, 

Allah tarafından bütün insanlığa bir insanlık örneği olarak takdim edilmiştir.427
 

 

Özetle; din görevlisi, yasakladığı ya da emrettiği her şeyi önce kendisi uygulamaya 

koymalıdır, kendisini bunun dışına koymamalıdır. Söylediklerini yapmayan, sürekli 

karşısındakilerin yapmasını  beklemek,  muhataplarda  “peki  ama  siz  neden 

yapmıyorsunuz?” sorusunu akla getirir, muhataplarda anlatılan yüce hakikatler kıymet 

bulmaz, değer verilmez; avam ifadesiyle bir kulaktan girer, diğerinden çıkar gider. Kur’an- 

ı Kerim bu konuyu şu ayetlerle özetlemektedir: 

 

“Siz insanlara iyiliği emredip de kendinizi unutur musunuz? Bir de Kitabı 

okuyorsunuz. Hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?”428
 

 

“Ey iman edenler! Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Yapmadıklarınızı 

söylemeyiniz, Allah katında çok büyük bir günahtır.”429
 

 

1.5. Dürüstlük ve Güzel Ahlak 
 

İslami kaynaklarda doğruluk ve dürüstlük çok çeşitli kelimelerle ifade edilmekte 

olup bunların başında sıdk ve istikamet kavramları gelir. “İnsanın, söz ve davranışlarıyla 

niyet ve inancında doğru, dürüst ve iyilikten yana olması” şeklinde tanımlanabilecek olan 

sıdk erdemi genellikle yalanın zıddı olarak kullanılır. İstikamet de, “Allah’ın buyruğuna 

uygun şekilde doğru, dürüst ve temiz kalpli olma” demektir. Doğruluk ve dürüstlük 

erdemine sahip olan kişiye sıddık denir. İnsanlığın genel ahlak anlayışında olduğu gibi 

İslam ahlakında da yapısının vazgeçilmez şartlarından biri olarak telakki edilmiş ve insanın 

kendi kişiliğine karşı en önemli ödevleri arasında gösterilmiştir. Hz. Peygamber, 

kendisinden güzel bir nasihat isteyen kişiye, “Allah’a inandın de, sonra da dosdoğru ol”430
 

buyurmuştur. Kur’an-ı Kerim, bu şekilde iman edip doğru olanların üzerlerine meleklerin 
 

 
 
 
 

426 Âl-i İmrân, 3/30; Uludağ, T.D.V. İslâm Ansiklopedisi, a.g.m., s. 14. 
427 Kazancı, a.g.e., s. 160. 
428 Bakara, 2/44. 
429 Saf, 61/44. 
430 Müslim, İman, 13; Mustafa Çağrıcı, “İslam Ahlakı”, İlmihal II, T.D.V. Yay., Ankara, 2013, ss. 523-524. 
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ineceği ve onlara ahirette ilgili müjdeler vereceğini ifade eder.431  Kant ahlakının temelini 

oluşturduğu kabul edilen “kategorik imperatif” (şartsız buyruk), “Sana buyrulduğu gibi 

dosdoğru ol”432 şeklinde daha önce Kur’an’da yer almıştır.433
 

 

Doğruluk ve dürüstlüğün böylesine önemli olması, kişinin kendi şahsına karşı 

tutumundan başlamak üzere, ilişkili bulunduğu bütün kişilere ve çevrelere karşı her türlü 

tutum ve davranışlarını ilgilendiren, ticari faaliyetlerden kamu görevlilerine kadar hayatın 

bütün alanlarında ve bütün mesleklerde aranan bir erdem olmasından ileri gelir. İslam 

ahlak literatüründe konuşmada, niyet ve iradede, karar vermede ve kararında durmada, 

(riyanın zıddı olarak) amelde, dini ve manevi hallerde dürüstlük gibi doğruluk ve 

dürüstlüğün çeşitli şekillerinde durulmuştur. Dürüstlükle uyuşmayan, dolayısıyla kişi 

onurunu aşındıran kötülüklerin başında yalan gelir. Kur’an ve hadislere göre yalan 

münafıklık alametidir.434 İslam dini prensip olarak insanın ruhsal gelişmesine, toplum 

düzenine ve barışına zarar veren her türlü kötülüğü yasaklamakla birlikte, gerek ayetlerde 

gerekse hadislerde yalan konusunda oldukça ağır ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. 

Bunun sebebi, ahlak kültüründeki veciz ifadesiyle yalanın “bütün kötülüklerin anası 

(ümmü’l habais) olmasıdır. Bu nedenle Hz. Peygamber, “Size doğru olmanızı emrederim. 

Çünkü  doğruluk  iyi  olmaya,  iyilik  de  cennete  götürür.  İnsan  doğrulukta  sebat  ederek 

nihayet Allah katında ‘sıddık’ diye yazılır. Sizi yalan söylemekten de menederim. Çünkü 

yalan kötülük  işlemeye,  kötülükte  cehenneme  götürür.  İnsan yalan söyleye  söyleye 

sonunda Allah katında ‘kezzab’ diye yazılır”435 buyurmuştur. İşte İslam ahlakında 

doğruluğun bütün iyiliklerin temeli, yalanın ise bütün kötülüklerin anası olması telakkisi, 

Kur’an ve hadislerde ortaya konan bu anlayıştan kaynaklanmaktadır.436
 

 

Güzel ahlak; mertlik, dürüstlük, temizlik, cesaret, tevazu…diye çoğaltabileceğimiz 

bu hasletler, her yerde ve her meslekte aranır. İyiye ve güzele giden yolu gösteren, 

başkalarını bu yola teşvik edenlerin öncelikle kendilerinin güzel ahlak sahibi olmaları 

gerekir. Din görevlisi insanlara karşı samimiyetle, tatlı dil, güler yüz ve ahlak kuralları 

içinde muamele de bulunmalıdır. Selam vermek, cömert davranmak, başkalarını kendine 
 

 
 

431 Fussilet, 43/30; Çağrıcı, İlmihal II, a.g.m., s. 524. 
432 Hud, 11/112; Şura, 42/15; Çağrıcı, İlmihal II, a.g.m., s. 524. 
433 Çağrıcı, İlmihal II, a.g.m., s. 524. 
434 Nisa, 4/145; Münafikun, 63/1; Buhari, İman, 24; Müslim, İman, 107; Çağrıcı, İlmihal II, a.g.m., ss. 524- 

525. 
435 Buhari, Edeb, 69; Müslim, Birr, 102-105; Çağrıcı, a.g.m., İlmihal II, ss. 524-525. 
436 Çağrıcı, a.g.e., İlmihal II, ss. 524-525. 
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tercih etmek, –ki bunu günümüzde yapmak imkansız gibi bir şey-, insaflı olmak, iyiliğe 

teşekkür etmek, yardıma koşmak, insanları sevmek, vb. şeklinde sıralayabileceğimiz bu 

vasıflara sahip olması gerekir. Bütün bu güzel vasıflara, güzel ahlak prensipleri diyebiliriz. 

Din  görevlisi  herkes  gibi,  kendisi  de  güzel  ahlak  sahibi  olduğu  zaman,  anlatmaya 

çalıştıkları hüsnü kabul bulur, sözü dinlenir.437
 

 

Hz. Peygamber güzel ahlak yönüyle eşsiz bir örnektir.438  Sahabe, davranışlarını 

O’na göre ayarlamıştı. İnsanlarda hareket ve davranışlarını O’nun prensiplerine bakarak 

düzenlemelidirler. Kur’an’da: “Hiç şüphesiz sen yüce bir ahlak üzere bulunuyorsun”439 

buyurması, O’nun her yönüyle bize örnek olduğunu gösterir. O’ki daha peygamberlik 

öncesi  dönemde,  hem  de  pek  çoğu  cahil  bir  toplum  tarafından  “el-emin”  lakabıyla 

anılmaya başlamıştı. “O’nun ahlakı Kur’an idi. Kur’an’ın hoş gördüğünü kabul edip razı 

olur,  hoş  görmediğinden  ise  kaçınırdı”.440   Ahlakta  devamlılık  esastır.  İslam  bilginleri 

ahlakı: “Nefiste iyice yerleşen bir melekedir ki, fiil ve davranışlar, fikri bir zorlama 

olmaksızın, bu meleke sayesinde kolaylıkla ortaya çıkar” şeklinde tanımlanmıştır. Devamlı 

olmayan, bugün başka, yarın başka bir davranış, ahlak sayılmaz. Böyle bir davranış, insana 

huzur vermez. Ahlaki davranışlarda iç esas aranır: devamlı, iradeli, gayeli olması.441
 

 

 
2. Din Görevlilerinin Genel Kültür Özellikleri 

 
2.1. Toplumu Tanıma 

 

Toplum; bireylerin ortak kültürünü, değerlerini, hayat tarzlarını ve ilişkilerinin 

bütünlüğünü temsil eder. Topluma hizmet veren kurumlar ve kişiler toplumun bu temel 

özelliklerini bilmek zorundadırlar. Din görevlisi hizmet vereceği cemaatinin örflerini, 

adetlerini ve geleneklerini iyi bilmelidir. O, sadece cami cemaatinden sorumlu değildir; 

aynı zamanda bulunduğu yerin çocuğu, genci, yaşlısı ve kadınıyla toplumun tüm 

kesimlerinden sorumludur. Bütün bunlara sahip olan din görevlisinin anlatacağı her şey 

halkta  hüsnü  kabul  bulur.  O  toplumun  neşesinde  ve  üzüntüsünde  hep  toplumun  yanı 

başında olmalı ve onları manevi yönden desteklemelidir. Biri hastalandığında ya da vefat 
 

 
437 Bkz: Bayraktar, a.g.e., ss. 130-131. 
438 Bayraktar, a.g.e., ss. 130-131. 
439 Kalem, 68/4. 
440 Kadı İyaz, Şifa-i Şerif, trc. Mehmet Yaşar Kandemir, Tahlil Yay., İstanbul, 2012, C. I, ss. 86,87; 

Bayraktar, a.g.e., s.131. 
441 Bayraktar, a.g.e., s. 131. 
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ettiğinde, haber alır almaz hemen onların yakınlarına koşarak ve onlara destek olmalıdır. 

Böylece dostluklar pekiştirilerek cemaate iyi bir örnek olur. 

 

Hz.  Peygamber’in  de  farklı  farklı  muhatapları  olmuştur.  Onlardan  bazıları, 

kendisini görebilmekte, dinleyebilmekte, günlük hayatı onunla paylaşıp, sürekli onunla 

etkileşim içinde bulunabilmekteydi. Getirdiği dinin ilke ve esasları evrensel olsa da, 

bunların ilk pratiğini yanında bulunan az sayıdaki insanla beraber yaşamıştır. Getirdiği din, 

dünya durdukça devam etse bile O, tarihin belli bir döneminde, zamanın belli bir diliminde 

yaşamış ve belli bir süre sonra vefat etmiştir. O, bütün insanlığı ilgilendiren evrensel ilke 

ve   esasları   ilan   ederken,   içinde   yaşadığı   toplumdan   kopmamış,   aksine   toplumun 

özelliklerini her zaman dikkate almıştır. Yerken, içerken, giyinirken yaşadığı bölgenin 

şartlarına  göre  hareket  etmiştir.    Yine  O,  konuşurken,  hutbe  irad  ederken,  kendisini 

dinleyen ilk muhataplarının yeteneklerini sürekli gözetmiş, örneklerini muhataplarının 

yaşadığı ve iyi bildiği ir dünyadan seçmiştir.442
 

 

2.2. Dini Meseleleri Diğer Bilimlerle İlişkilendirip Anlatma 
 

İslam tarihine bakıldığında, İslam’ın ilmi öğrenmeye teşvik ettiği görülmektedir. 

Kur’an’ın ilk inen ayeti bunu ispatlamaktadır. İslam dini akla, tecrübeye ve ilme büyük 

önem verdiğinden dolayı İslam âleminde büyük ilim adamları yetişmiştir. İslam ilmi teşvik 

ederken dini ilim ya da dünyevi ilim diye ayırım yapmamıştır. İslam inancına göre din, 

Allah’ın gönderdiği emir ve yasakları; ilim ise, tabiatın bilinmesi ve açıklanmasıdır. Bu 

dini gönderen de, tabiatı insanın hizmetine sunan da Allah olduğuna göre din ile bilim 

arasında bir uygunluk olması gerekmektedir. İşte din görevlisi yüce hakikatleri anlatırken 

diğer ilim dallarından da faydalanmalıdır. Yerine göre psikoloji, sosyoloji ve felsefe 

bilimlerini okumalı ve dini konuları bu bilgilerle harmanlayarak cemaatin sorunlarına 

çözümler bulmalıdır.443
 

 

2.3. Güncel Olayları Takip Etme 
 

Basın yayın organlarında işlenen konulara ya da halkın ilgiyle takip ettiği dini, 

sosyal,  bilimsel  ve  kültürel  konulara  kayıtsız  kalmamak  din  görevlilerinin  cemaat 

üzerindeki etkinliği açısından son derece önemlidir. Çünkü cemaat, toplumun gündemini 

oluşturan konularla ilgili din görevlisinin samimi ve doğru değerlendirmelerine ihtiyaç 
 

 
 

442 Macit Yılmaz, “Yaşlılıkta Manevi Destek ve Din Eğitiminin Önemi”, A.Ü.İ.F.D., S. 39, s. 150. 
443 Bkz: Şentürk, a.g.e., ss. 12-13. 
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duymaktadırlar. Günümüzde pek çok dini ve bilimsel konu medya yoluyla yetkili ya da 

yetkisiz kişilerin katılımıyla herkesin gözü önünde pek de sağlıklı olmayan bir üslupla 

tartışılmaktadır. İşte bu karmaşa ortamında din görevlisi toplumu doğru bilgilerle 

aydınlatmak durumundadır. Çünkü medyada âlim, cahil, samimi ya da samimiyetsiz her 

türlü insana rastlamak mümkündür. Bu insanların bilerek ya da bilmeyerek oluşturdukları 

tahribatı düzeltmek, bilgili, kültürlü, kişilikli ve mesleki sorumluluğunu bilen din 

görevlilerine düşmektedir.444
 

 

2.4. Yabancı Dil Bilme 
 

Dünya değişiyor ve globalleşen ekonomide artık eskisi gibi sınırlar kalmadı. 

İnternetin yaygınlaşmasıyla birlikte iş yapma ve iletişim kurma şekilleri tamamen değişti. 

Bu yeni yüzyılda sadece bilgi birikimi ve deneyim yeterli olmuyor, aynı zamanda iyi bir 

yabancı dil bilmekte gerekliliklerden birisi olarak gösteriliyor. İletişimin en temel noktası 

duygu ve düşüncelerimizi uygun bir şekilde konuşarak iletebilmektir.445
 

 

Dil bir iletişim aracıdır. Bir toplumda yaşayan bireyler birbirleriyle aynı dili 

konuşarak iletişim kurarlar. Bugün hızla gelişen ve değişen dünyamızda diğer uluslarla da 

iletişim sağlamak zorundayız. Başka bir deyişle, diğer ülkelerle her alanda bilgi alışverişi 

yapabilmek, ekonomik ilişkilerimizi yürütebilmek ve kendi düşüncelerimizi ifade 

edebilmek için anadilimizden başka en az bir yabancı dili bilmek zorundayız.446
 

 

Beyin, karşılaştırarak öğrenir. Bir dili bilen, ikinci dili daha kolay öğrenir. Yabancı 

dil bilmek insanlar arası iletişimi kolaylaştırır. Yabancılarla anlaşmamızı, onlara kendi din, 

dil ve kültürümüzü anlatmamızı kolaylaştırır. Onlardan yeni şeyler öğrenmemizi sağlar. 

Peygamberimiz      (sav)      tebliğ      yapmak      için      yabancı      dili      kullanmıştır. 

Şefkat Peygamberi (sav) bir gün Zeyd b. Sabit'e (r.a.), Yahudilere güvenmediğini, 

yazışmalar için onların dilini öğrenmeyi tavsiye etti. O da kısa sürede İbranice öğrendi ve 

yazışmalarda Peygamberimizin (sav) hizmetinde bulundu.447
 

 
 
 
 

 
444 Yılmaz, a.g.e., s. 159. 
445 Murat Erdör, http://www.academix.com.tr/uzman-gorusleri/yabanci-dil-bilmenin-onemi-ve-ogrenilmesi- 

gereken-diller-.aspx. (19.07.2014) 
446 İpek Yıldırım, http://www.esentepe.k12.tr/yabanci-dil-ogrenmenin-onemi-ve-gerekliligi-318y.htm. 

(19.07.2014) 
447 Ali Erkan Kavaklı, http://www.resulullah.org/hz-peygamber-asvin-egitim-metotlari-nasildi-ornekler-verir- 

misiniz? (19.07.2014) 

http://www.academix.com.tr/uzman-gorusleri/yabanci-dil-bilmenin-onemi-ve-ogrenilmesi-gereken-diller-.aspx
http://www.academix.com.tr/uzman-gorusleri/yabanci-dil-bilmenin-onemi-ve-ogrenilmesi-gereken-diller-.aspx
http://www.academix.com.tr/uzman-gorusleri/yabanci-dil-bilmenin-onemi-ve-ogrenilmesi-gereken-diller-.aspx
http://www.esentepe.k12.tr/yabanci-dil-ogrenmenin-onemi-ve-gerekliligi-318y.htm
http://www.resulullah.org/hz-peygamber-asvin-egitim-metotlari-nasildi-ornekler-verir-misiniz
http://www.resulullah.org/hz-peygamber-asvin-egitim-metotlari-nasildi-ornekler-verir-misiniz
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Bu   bağlamda,   kendini   din   eğitimi   ve   öğretime   vermiş   her   din   görevlisi, 

karşılaşacağı yabancılara hak ve hakikatleri anlatabilmek için en az bir yabancı dil bilmesi 

gerekmektedir. İnsanın karşısına her zaman aynı fırsatlar çıkmayabilir. Camiyi ziyaret eden 

yabancı ziyaretçilere rehber eşliğinde anlatılan dini bilgi yerine, cami görevlisinin 

kendisinin anlatması daha kalıcı olur. Cami görevlisinin samimiyetle anlatacağı bilgi 

muhatabının gönlünde hüsnü kabul bulabilir. Başkasının tercüme etmesi aynı samimiyeti 

bazen vermeyebilir. 

 

 
3. Din Görevlilerinin Eğitim ve Öğretim Özellikleri 

 
3.1. Cemaati Tanıma 

 

Hatibin cemaatini ve muhatabını tanıması, doktorun hastasını tanıması derecesinde 

lüzumlu ve önemlidir. Cemaatine faydalı olabilme gayesini taşıyan hatibin atacağı ilk adım 

muhatabı tanımaktır. Bu şart yerine getirilmeden yapılan hitabetle, hastayı dinlemeden 

yapılan tavsiyeler ve yazılan reçete arasında fark yoktur. Hatip cemaatini bir psikolog 

gözüyle inceleyebilmeli, kime, hangi yolda söz söylemek gerektiğini bile tespit etmelidir. 

Cemaatin ortak derdinden haberi olmayan bir hatibin yapacağı en güzel konuşma bile 

hiçbir zaman “gelişi güzel” olma damgasını üzerinden silip atamaz. Hz. Peygamber (sav) 

muhatabını yeteri kadar tanımış ve onlarla konuşurken, bu ciheti ihmal etmemiştir. O’nun 

(sav) hitabetindeki tesir sebeplerinden biri de, muhatabının durumunu gereği gibi takdir 

ederek lüzumlu konuşmayı yapmış olmasıdır. “Hangi amel daha faziletlidir?” sorusuna Hz. 

Peygamber (sav), soran şahsın ve içinde bulunduğu şartları göz önünde bulundurarak 

cevaplandırmıştır. Mesela: “Amellerin en faziletlisi hangisidir?”448 sorusuna şu cevapları 

vermiştir: 

 

 Az da olsa devamlı olanıdır.449
 

 

 Allah için sevmek, Allah için buğzetmektir.450
 

 

 Oruca devam et, çünkü benzeri olmayan bir ibadettir.451
 

 
 
 
 
 

 
448 Ahmet Lütfi Kazancı, Peygamberimizin Hitabeti, 2. b., Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012, s. 132-133; Bkz: 

Çetin a.g.e., ss. 243-244 
449 Buhari, İman, 32; Kazancı, a.g.e., s. 133. 
450 Ebu Davud, Sünnet, 3; Kazancı, a.g.e., s. 133. 
451 Nesai, Sıyam, 43; Kazancı, a.g.e., s. 133. 
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Burada aynı soruya farklı cevapların verilmesinin hikmeti ilk akla gelen şey 

söylenmiş olması değildir. Hz. Peygamber (sav) muhataplarını tüm yönleriyle tanımakta ve 

onların ihtiyacına göre cevap vermektedir. 

 

3.2. Plan Yapma 
 

Planlama, organizasyon hedeflerine ulaşmak için gerekli olan faaliyet formülünü 

çıkarmak üzere gelecek hakkında bilgi toplama ve tahminlerde bulunma sürecidir. 

Planlama, bütün gayretleri sonuçlarına doğru yönelterek amaca yönelik ve düzenli faaliyet 

sağlar. Gelecekteki değişiklik ihtiyaçlarını gösterir. Plan yapma, planlanmış faaliyetlerin 

sonuçlarının beklenen alandan sapmadığından emin olmak için bir kontrol imkânı sağlar. 

Başarıyı teşvik eder, bütün gidişi kavramamızı ve gözümüzde canlandırmamızı sağlar.452
 

 

Plan yapmanın en büyük faydalarından birisi de, davetin emniyeti ve başarıya 

ulaşması açısından oldukça önemlidir. İslam başından sonuna kadar; itikadında, 

ibadetlerinde ve ahlaki temellerinde belirli bir düzene ve intizama sahiptir.453
 

 

Çocukların ilgilerini çekmeyen dersler ve plansız bir öğretim metodu, öğrencilerde 

yorgunluk ve huzursuzluğa sebep olacağı gibi, camide ise önceden iyi planlanmamış ve 

cemaatin dikkatini çekmeyen bir konu cemaatin dikkatsiz bir dinleme yapmasına sebep 

olur. Bu tür hizmetlerden de çok verim beklenemez. 

 

Din eğitimi, ehliyetli kişiler tarafından örgün ya da yaygın eğitim kurumlarında 

planlı ve programlı olarak yapılmadığında, toplumda dini inanç ve tutum yönünden her iki 

uçta da dengenin bozulduğu görülebilmektedir. Özellikle, çocukluk döneminde din eğitimi 

yapılmaması ya da yanlış yapılması, ileriki yaşlarda dini şüpheye, dini inkâra ya da dini 

fanatizm ve dogmatizme neden olmaktadır. Çünkü insan algı ve bilgi kapasitesi oranında 

dini kavrayabilmekte ve şekillendirmektedir.454
 

 

Yetişkinlikte  insan  çözümlenmesi  gereken  bir  problemle  karşılaşınca  gereken 

bilgiyi mümkün olduğu kadar doğrudan doğruya aramaya koyulur ve bilmek istediklerini 

öğrenmek amacıyla elde bulunan her kaynaktan ne öğrenebilecekse hepsini öğrenir.455
 

 

 
 
 
 

452 Hişam et-Tabib, İslam Davetçilerine Eğitim Rehberi, çev. Kamil Yiğit, Beka Yay., İstanbul, 2012, s. 

138. 
453 Bkz: Hüseyin Haşimoğlu, İslam’da Davet ve Davetçi, Beka Yay., İstanbul, 2012, s. 94. 
454 Bkz: Kaya, a.g.e., s. 23. 
455 Kazancı, a.g.e., s. 239. 
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3.3. Kolaylaştırıcı Olma 
 

Hz. Peygamber (sav) dini hayatın sağlıklı bir şekilde yaşanmasını istiyordu. Bunun 

için dini tebliğ ederken, henüz marazi durumlar ortaya çıkmadan gerekli uyarılarda 

bulunuyordu. Buna rağmen anormal (patolojik) dini davranışların zuhur ettiğini öğrendiği 

zaman, gerekli reaksiyonu göstererek psikososyal yönden doğacak birtakım problemleri 

büyümeden  önlüyordu.  Aşağıdaki  hadiste  bu  durumu  görmekteyiz:  “Bu  din  kolaydır. 

Hiçbir kimse yoktur ki, bu din hususunda (amellerim eksizsiz olsun diye) kendini zorlasın 

da din ona galebe etmesin (o kişi, ezilip büsbütün amelden kesilmesin). Öyle ise ortalama 

gidin.”456
 

 

Hz. Peygamberin gerek din eğitiminde, gerekse ameli hayatında kolaylığı tercih 

ettiğini görmekteyiz. O yaratılışın akışına gidilmesini, zorlanmamasını istiyordu. Ashabına 

da bu psikolojik esaslara uygun davranmaları için tembihte bulunuyordu: “Kolaylaştırınız, 

zorlaştırmayınız, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.”457 Muhatabın kavrayış seviyesine göre 

ayrıntılı veya kısa konuşmuş, sorulara bazen ayrıntılı, bazen de kısa cevap vermiştir.458
 

 

Din görevlisi muhataplarının konuyu rahat anlayabilmeleri için konuyu onların 

seviyesine uygun anlatmalı, konuyu örneklerle açıklamalıdır. Camiye gelen herkesin bilgi 

düzeyi aynı olmayabilir. Ayet ya da hadislerin ne anlama geldiklerini tam olarak 

bilmeyebilirler. İşlenen konular herkesin kolayca anlayabileceği bir ifadeyle anlatılmalıdır. 

 

3.4. Yumuşak Üslup Kullanma 
 

Din görevlisinin konuyu cemaatine takdim ederken cemaatinin duyabileceği bir ses 

tonuyla, sükûnetle ve kelimelerin hakkını vererek anlatması gerekmektedir. Bağırmak ve 

haykırmak  hocanın  anlatacağı  ulvi  hakikatlerin  değerini  artırmayacağı  gibi  cemaatin 

konuyu tam anlamasına da engel olabilir. Yani zihnen hoca bir vadide, cemaat ise başka 

vadide  dolaşabilirler.  Bu  yüzden  hitabette  ses  tonu  ve  üslup  çok  önemlidir  ve  asla 

yapmacılığa  gidilmemelidir.459   Hz.  Peygamber,  günlük  konuşmalarında  olsun,  eğitim- 
 

 
 
 
 
 
 

456 Buhari, İman, 29; Habil Şentürk, İbadet Psikolojisi (Hz. Peygamber Örneği), 3.b., İz Yay., İstanbul, 

2009, s. 76. 
457 Buhari, İlim, 11; Şentürk, a.g.e., s. 80. 
458 M. Faruk Bayraktar, İslam Eğitiminde Öğretmen Öğrenci Münasebetleri, M.Ü.İFAV Yay., İstanbul, 

2013, s. 75. 
459 Bkz: Çakan, a.g.e., s. 92. 
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öğretim faaliyetlerinde olsun, daima düzgün bir ifade, muhatabın anlayabileceği bir dil 

kullanmış, kapalı ifadelerle konuyu geçiştirmemiştir.460
 

Hz. Peygamber (sav) en olumsuz tavırlar karşısında bile gayet sakin ve tabii bir tavır 

takınmış, hiddet ve şiddete dayalı bir konuşma yapmamıştır.461  “Tekellüm ettikçe fazla 

sayha ile sesini yükseltip çağırmayasın, ancak muhatabın işitecek savt ile aheste aheste 

söyleyesin ve kendin için sessizliği ve sükûtu, az hareketi adet ittihaz eyleyesin.”462
 

Müslümanlar  arasında  ihtilaf  varsa,  yumuşaklıkla,  tatlı  sözlerle,  gönül  alıcı 

öğütlerle kalplerini kaynaştıran kin ve düşmanlığı defle ilgili vaazlar ya da sohbetler 

verilmelidir. Aksi halde, bu durum düşmanlığın daha da artmasına yol açar. Buna göre, 

yumuşak söz (kavl-i leyyin) nasihatte esastır. Din görevlisinin ya da imamın 

konuşmalarında tatlı bir dil, yumuşak bir ifade, etkili, güzel ve kolaylaştırıcı bir konuşma 

üslubu benimsemelidir. Hz. Peygamber (sav) öğretici ve kolaylaştırıcı463 olarak 

gönderilmiş, güçleştirici464 olarak gönderilemediğini ifade etmiş ve “Kolaylaştırın, 

kolaylaştırın…”465, “Müjdeleyin, kolaylaştırın, öğretin.”466 “Allah beni öğretici, 

kolaylaştırıcı olarak gönderdi” buyurmuştur.467
 

Gerçekten  hitabet  ve  irşadda  sonuç  alınabilecek  en  önemli  metot,  muhataba 

yumuşak bir tarzda hitap etmektir. Yumuşak söz en aksi insana bile tesir eder; hiç olmazsa 

onu zararsız hale getirir.  Bu bakımdan muhataba karşı kırıcı olmak, incitici sözler 

söylemek, aşağılamak, azarlamak asla doğru değildir. Bunun yerine rıfk ve şefkati, 

hoşgörüyü ve kolaylığı esas almak lazımdır.468
 

 

3.5. Teknik İmkânlardan Yararlanma 
 

Teknolojik gelişmelerin yaygınlaştığı günümüzde kitle iletişim araçlarının her 

yaştan insan tarafından kullanmasından dolayı, din görevlisinin bunlardan uzak kalması 

düşünülemez. Çünkü teknik gelişmeler insanların duygu ve düşünceleri üzerindeki 

etkilerini her geçen gün biraz daha fazla hissettirmektedir. Özellikle günümüzde yaygın 
 

 
 
 
 

460 Buhari, İlim, 49; Bayraktar, a.g.e., s. 75. 
461 Müslim, Cuma, 13; Çakan, a.g.e., s. 94. 
462 Erzurumlu İbrahim Hakkı, Marifetname, Bedir Yay., İstanbul, 1999, s. 522; Çakan, a.g.e., s. 94. 
463 Müslim, Talak, 29; Çakan, a.g.e., s. 95; Çetin, a.g.e., s. 254 
464 Buhari, Edeb, 8; Çakan, a.g.e., s. 95. 
465 Çakan, a.g.e., s. 95. 
466 Müslim, Eşribe, 81; Çakan, a.g.e., s. 95. 
467 İbni Hanbel, Müsned, III, 328; Çakan, a.g.e., s. 95. 
468 Çetin, a.g.e., s. 256. 
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olarak kullanılan akıllı cep telefonları sayesinde insanlar her türlü bilgiye hızlı bir şekilde 

ulaşabilmektedirler. 

 

Kitle  iletişim  araçlarının  sunduğu  bilgiler,  insanların  kültür  birikimi  sürecinde 

gelişip kapsam kazanmakta ve kişiliklerin olgunlaşmasında önemli etkiler sağlamaktadır. 

Büyük ve karmaşık dinleyici yığınlarına ulaşabilen iletişim araçları kitap, dergi, gazete, 

sinema, tiyatro, televizyon, internet vb. imkânlardan oluşmaktadır. Kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla gördüğünü, duyduğunu ve okuduğunu ilgi alanına geçiren kişi, onların bir 

bölümünü içselleştirmekte; böylece bu araçlar, onun toplumsallaşmasına doğrudan ya da 

dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır. Yaygın din hizmetleri açısından bunların faydalı 

hale gelebilmesi için gelişen imkânlar ölçüsünde iletişim ve yayıncılık hizmetlerinden 

faydalanılmalı, sesli ve görüntülü yayınların kalitesini artırmaya yönelik yeni yöntemler 

geliştirilmelidir. Radyo ve televizyonda yayınlanan dini içerikli programların büyüklere, 

küçüklere, hanımlara ve halka olmak üzere toplumun değişik katmanlarına hitap edecek 

şekilde düzenlenmesi önemlidir. Bilgilendirme amaçlı tartışmalar, uzmanların katılımıyla 

düzenlenebilecek sorulu cevaplı programlar, sorularını din adamlarına ulaştırmada güçlük 

çeken kadınlara yönelik yayın programları, özel kuruluşların ya da Diyanetin yapımını 

üstlenebileceği dini içerikli filmler ve çocuklara yönelik çizgi filmleri ile din hizmetlerine 

kalite kazandırılabilir. Böylece dinin sosyal barışa yönelik mesajları toplum bireylerine 

iletilecek, ahlaka, toplumsal beraberliğe, sosyal dayanışma ve kaynaşmaya yönelik dini 

öğretiler, her kesime hitap etme imkânına sahip olan bu araçlarla daha kolay yoldan 

anlatılabilecektir.469
 

 

Televizyonda yayınlanan dini içerikli filmler ya da içinde dini motifler bulunan 

yayınlar, kişilerde dini duygunun uyanmasına, dini tutumların değişmesine neden 

olabilmektedir. Film izlerken arka fonda gelen bir ezan sesi ya da görülen cami minareleri 

kişilerde dini yönden bilinçaltını harekete geçirmektedir. Televizyonlarda Cuma akşamları, 

ramazan günleri ve kandil geceleri yapılan dini programlar, okunan Kur’an ve mevlitler, 

yapılan  dualar  ve  dini  konuşmalar  izleyenlerde  olumlu  etkiler  yapmaktadır.  Milli  ve 

manevi  değerlere  uygun  hazırlanmış  programlar  olumlu  bir  dini  tutumun  gelişmesine 

imkân vermektedir.470
 

 
 
 

469 Hüseyin Yılmaz, “Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Barış Eğitimi”, Din Eğitiminde Çağdaş 

Konular, ed. Mustafa Köylü, Dem Yay., İstanbul, 2014, ss. 242-243. 
470 Kaya, a.g.e., s. 28. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
 

İnsan  yapısı  gereği  sosyal  bir  varlıktır.  Yaşamını  sürdürebilmesi  için  kendisinden 

başka çevresindekilere de gereksinim duyar. Bu sebeple onlarla uyumlu yaşayabilmenin 

yollarını  arar.  Bu  arayış  tüm  hayatı  boyunca  sürer.  Kendine  saygı  duyan  bir  insan, 

başkalarının haklarının da kendi hakları kadar değerli ve önemli olduğunu bilmelidir. Bu 

bilincin sağlam ve canlı tutulabilmesi için din, kültür ve ahlak kuralları gibi insanı ve toplumu 

kuşatan değerlerin var olması gerekmektedir. Din, insanların sosyalleşmesinde etkin rol alan 

değerdir. Din bireyleri inanç, ibadet ve ahlak eğitimiyle sosyal hayata uyumlu, sadece kendini 

değil başkalarını da düşünen, toplumun huzuru adına uymaları gereken kuralları ortaya koyup 

onları benimsetmeyi hedefler. Dinin sağlıklı biçimde öğrenilmesi ancak dinin ana kaynakları 

olan Kur’an, sünnet ve bunların pratiklerinin yapıldığı kurumlar yardımıyla mümkündür. 

Çünkü dinin insanlar üzerinde etkisi büyüktür. İnsanların sosyal hayattaki kurallara uyma 

süreçleri  dini  temeller  esas  alınırsa  daha  kolay  ve  kalıcı  olur.  Toplumda  insanlar  arası 

kardeşlik ve dostluk ilişkileri gelişir. Toplumda herkes tarafından kabul edilen samimiyet, 

şefkat,  güven,  sadakat  ve  başkalarının  haklarına  saygılı  olma  gibi  değerler  kolaylıkla 

insanların hayatlarına kazandırılmış olur. 

 

Din ve dinin emri olan ibadetler insanı eğitip ahlaken olgunlaştırmayı 

hedeflemektedirler. Manevi hayatını zenginleştiren insanlar daha mutlu olurlar. Kötülüklerin 

yerini güzellikler alır. Böylece insan hem bu dünyada iç huzuruyla dolar hem de ahirette elde 

edeceği mükâfatını düşünerek korkmadan hayatına devam eder. İnançsız insan karamsardır, 

güçsüzdür. Hayattaki maddi zenginlik onu mutlu ve tatmin etmez, içi huzursuzdur. İlkel 

toplumlardan başlayarak günümüze kadar insanlar hep ilahi ya da ilahi olmayan bir güce 

dayanma ihtiyacı hissetmişlerdir. Bu da onları bir arayışa yönlendirmiştir. İnsan kendine ve 

kâinata bakarak ahenkten ve işleyişten Allah’ın varlığına ulaşabilir. Bütün bu varlığın kendi 

kendine   sistemli   ve   düzenli   (birbirlerine   çarpmadan,   vazifelerini   hiç   şaşırmadan   ve 

aksatmadan   yapmaları)  bir  işleyişe  sahip  olamayacağını  kalbinde  duyabilir   ve  aklen 

anlayabilir. Hayatın devamı için yeme-içme gibi beşeri ihtiyaçlarını karşılayan insanın aynı 

zamanda ruhunu da beslemesi gereklidir. Ruhunu ibadetlerle, iyiliklerle, adaletle, doğruluk ve 

erdemle beslemelidir. Güzellikleri hayatına hayat kılan insanlar toplum tarafından saygı 

duyulan kimselerdir. Kur’an ve sünnet yörüngeli yaşayan insanlar başkalarını sever, kardeşlik 

bağlarını geliştirir, ihtiyaç sahiplerine yardım eder, kendi için istediğini başka insanlar içinde 

ister, yaptığı işlerde ölçülü davranır, kötülüklerin yok olması iyiliklerin artması için çabalar, 

toplumda var olan hurafelerin yerine dinin emirlerinin öğrenilmesine ve yayılmasına gayret 
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eder. Bencilliği değil toplum menfaatini ön plana çıkarır. Bu duygu ve düşüncenin insanlarda 

oluşturulması ve uygulamaya konulması insanların sürekli manen beslenmesiyle mümkündür. 

Dünya işleriyle meşgul olan insanlar her zaman zihinlerinde iyilikler, güzellikler ve 

yardımlaşma gibi erdemleri tutmaları mümkün olmayabilir. Günün belli vakitlerinde camiye 

gelen cemaate sunulan vaaz, sohbet, Kur’an okuma ve tefsir dersleri vb. hizmetlerle yukarıda 

bahsedilen toplumu kaynaştıran ve ayakta tutan faziletler sürekli işlenerek toplum manevi 

yönden canlı tutulmuş olur. Ayrıca bu derslerle ümitsizlik, korku, bencillik gibi kötü 

duyguların yerine dinin emrettiği yardımlaşma, kardeşlik, güven duyguları alacaktır. 

 

Milletin kalkınmasını sağlayacak olan insan; disiplin, iç huzuru, birlik ve beraberlik 

gibi olumlu değerlerle donatılmalıdır. Bunları elde etmek için ona iyi ve başarılı bir eğitim- 

öğretim verilmelidir. Hayatının herhangi bir döneminde ihmal edilmiş insandan verim almak 

zordur. Bu yüzden çocukluktan başlayarak ölümüne kadar insana eğitim verilmelidir. 

Çocukluğunda ya da gençliğinde eğitimleri ihmal edilen nesiller ne kendilerine ne de topluma 

faydalı olacaklardır. Oysaki insan hayat boyu eğitim verilebilecek ve kendisinin 

tecrübelerinden istifade edilebilecek kabiliyette yaratılmıştır. Bu yüzden çocukların ve 

gençlerin kalpleri, ruhları ve zihinleri dini duygu ve düşünceyle nakış işler gibi sistemli bir 

şekilde  doldurulmalıdır.  Bunların  yapılması  onları  gelecekte  güzelliklerle  buluşturacaktır. 

Aksi takdirde ihmal edilmiş nesilleri medya, internet vb. araçlar yönlendirecektir. Bu ise 

onların  önüne  çıkabilecek  manevi  imtihanlar  karşısında  zorluklar  yaşamalarına  sebep 

olacaktır.  Camiye  giden  her  fert  orada  aldığı  hizmetlerle  kendini  daha  güçlü  hisseder, 

kafasında oluşan ya da toplum içinde soramadığı (çekinerek sorabileceği) sorulara cevaplar 

bulabilir. Camiye giderek hem ibadet edecektir hem de sosyal hayatta karşılaştığı sorunların 

çözümünü Kur’an ve sünnet ışığında -hurafelerden uzak bir şekilde- kaynağından sağlıklı bir 

şekilde öğrenecektir. Bu da insanın sosyal hayatta daha başarılı ve verimli olmasına sebep 

olacaktır. 

 

Din   ve  dini   hizmetler  geçmişte   olduğu   gibi   günümüzde  de   insanların   iyilik 

yapmalarını, doğruluktan ayrılmamalarını, adaletle hükmetmelerini ve çevrelerine duyarlı 

bireyler olarak yaşamalarını öğütlemiştir. İnsanların camiye yaptıkları üç beş liralık yardıma 

karşılık camiler insanın hem bu dünyasını hem de ahiretini aydınlatır. Cami ve hizmetleri her 

zaman yetiştiren taraftır.  Çocuğun kulağına okunan ezandan  başlayarak cenaze namazına 

kadar  hayatındaki  tüm  mutluluk  ve  hüznünde  ona  her  zaman  karşılıksız  destek  verir. 

İnsanoğlu fıtratının gereği tüm sevinçlerinde ve üzüntülerinde dostlarını yanında görmek ister. 

Din görevlisi muhataplarını incitmeden anlatacaklarını sistemli bir şekilde anlatır, onların 
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gönüllerine dinin güzelliklerini akıtmaya gayret eder ve cemaatinin mutlu olarak ayrılmasını 

sağlamak için elinden gelen gayreti sarf eder. 

 

Bununla birlikte cami hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaşması ve verimli olması 

için şu öneriler yapılabilir: 

 

1.        Camiler, günde beş vakit ve mübarek  günlerde her seviyeden (yaşlı, genç, 

kadın,   erkek   ve   çocuk)   inananların   kendi   istekleriyle   gittikleri   müstesna   mekândır. 

İbadetlerden  sonra  cemaatin  sosyal  mekân  olarak  kullanacağı  park,  bahçe,  çocuk  oyun 

alanları, bilgisayar kullanma yerleri, konferans salonlarına kadar pek çok etkinliğin yapılacağı 

bir merkez haline getirilebilir. Bunlar her cami için olmayabilir fakat yeni yapılacak büyük 

camiler için düşünülmelidir. 

2.        Cami  içindeki  bir  bölüm  kütüphane  ve  okuma  merkezi  haline  getirilebilir. 

Burada sadece hadis, fıkıh  ve  tefsir  vb. kitaplar olmamalıdır. Camiye gelenlerin  ilim 

seviyesine ve kültür düzeyine uygun çeşitli kitaplar, dergiler ve görsel materyaller de 

bulundurulmalıdır. 

3.        Gençler için özellikle ramazan ve kandil geceleri özel programlar yapılmalı, 

yaz Kur’an kursları tekrar ele alınmalıdır. Ramazan ve kandil gecelerinde cami çıkısı ya da 

cami içerisinde onların hoşuna gidecek, gelecekte hatırlayabilecekleri ve camiye teşvik edici 

aktiviteler hazırlanabilir. Bu amaçla çeşitli sivil toplum kuruluşları ve uygun resmi kurumlarla 

protokoller yapılıp destek alınabilir. Ramazanlarda camilerde yapılan iftar, teravih namazı 

sonrası verilen şeker, lokum ya da simit camiye gelen gençlerin ilgisini çekmektedir. Yaz 

Kur’an kurslarında hocaların gençlerle birlikte top oynamaları, onları geziye/pikniğe 

götürmeleri onları çok mutlu etmektedir. Bu da onların camiye daha istekli gelmelerine vesile 

olacaktır. 

4.       Kadınların camileri daha rahat kullanabilmeleri için gerekli şartlar yerine 

getirilmelidir. Camilerde kadınların kullanabilecekleri abdest alma, çocuk bakım odası gibi 

alanlarda iyileştirmeler yapılmalıdır. Kadınların camilere gitmelerini kolaylaştırmak için 

öncelikle dini kaynaklardaki kadınlar bölümü camiye gelen cemaate işlenmelidir. Toplumda 

var olan kadın karşıtı söylemler dini kaynaklar ışığında tekrar ele alınmalıdır. Bir Ortaçağ 

düşüncesi olan ‘Kadın kötülük sembolüdür.’ düşüncesi yerine dinimizde kadının yeri ve rolü 

Hz. Aişe’ye (r.anha) gibi ezvac-ı tahirat ve hanım sahabe örneğiyle cemaate anlatılmalıdır. 

Kadının evde anne, çocuğu için ilk öğretmen olmanın yanında aynı zamanda mülk ve söz 

sahibi olduğu vurgulanmalıdır. İslam’ın ilk yıllarında olduğu gibi günümüzde de camilere 

gitmek erkekler için ne kadar gerekli ise kadınlar içinde aynı derecede gereklidir. Çünkü 
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toplumun kalkınması hem erkeğin hem de kadının maddi ve manevi yönden 

bilgilendirilmesiyle olacaktır. 

5.        Kadınlara yönelik Kur’an eğitiminde olduğu gibi, önceden duyurularak ayın 

belli günlerinde kadınların katılabileceği saatlerde vaizeler tarafından sohbetler 

düzenlenmelidir.  Böylece kadınlar kendilerine ait meseleleri rahatça sorabilir ve bilgiyi doğru 

şekilde kaynağından öğrenmiş olacaklardır. 

6.        Cami görevlilerine sık sık hizmet içi eğitim verilerek pedagojik yeterlilikleri 

artırılmalıdır. Okullarda her öğretmenin hitap ettiği kitle aşağı yukarı aynı düzeydeyken 

camideki görevliler her yaştan, kültür düzeyleri ve dünya görüşleri farklı cemaate hizmet 

vermeye çalışmaktadırlar. Cami görevlilerine çocuk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemi 

psikolojisi ve özellikleri hakkında da seminerler verilmelidir. 

7.        Camilerde toplanacak yardımların imamlar tarafından değil de cami dernek 

başkanı ya da sadece merkez vaazı tarafından duyurulması, imamların bu meselede yaşadığı 

bazı sıkıntıların önüne geçilebilecektir. 

8.         Cami görevlileri, cami dernek başkanı eşliğinde cami cemaatinden başlayarak 

komşu işyerleri ziyaret etmelidir. Bu ziyaretler işyeri sahibiyle samimiyet geliştirilmesine 

sebep olur. Ayrıca gelecekte caminin herhangi bir ihtiyacı durumunda gönüllüler kazanılmış 

olacaktır. 

9.       Yeni  göreve  başlayan  cami  görevlileri  -tıpkı  tecrübeli  öğretmenlerin 

gözetiminde stajyer olarak görev yapan öğretmenler gibi- bir yıl tecrübeli imamların 

rehberliğinde görev yapmaları onlar için adaptasyon sürecini kolaylaştıracaktır. İnsanın kendi 

eksiğini görmesi zordur. Halkın huzurunda eksik yapa yapa öğrenmesi cami cemaatiyle 

problemlere sebep olabileceğinden bunun yerine kısa zamanda uzman bir meslektaşının 

tecrübelerinden istifade etmesi onu birkaç yıllık tecrübeye sahip kılacaktır. 

10.      Yaz Kur’an kurslarına gelen öğrencilerin çok olmasına karşın camide yeterli 

din görevlisinin olmaması kursun veriminin düşmesine sebep olmaktadır. Bu açığı kapatmak 

için Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapılabilir. Okullarda çalışan Din Kültürü ve 

Ahlak Bilgisi öğretmenleri ve bu konuda yeterliliği olan öğretmenler dönüşümlü olarak 

görevlendirilebilir. Böylece camiye gelen her öğrenciyle daha fazla ilgilenilmesine ve verim 

alınmasına sebep olacaktır. 

 
 

11.      Son olarak camiye gelmek isteyen engelli ve yaşlılar için camilerin fiziksel 

durumları gözden geçirilmelidir. Özellikle merdivenli camilere gelmek isteyen engelli ya da 

yaşlı bireyler bu konuda zorlanmakta ve bu neden onları camilerden uzaklaştırabilmektedir. 
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Asansör ve yürüyen merdiven gibi imkânların bazı camilerde uygulanmaya başlaması bu 

konuda güzel bir örnektir. Bu bağlamda camilerin fiziksel durumları girişinden başlayarak 

cemaatin oturacağı yere kadar gözden geçirilmeli ve en azından bazı pilot camilerde 

uygulanmalıdır. Burada öneride bulunduğumuz durumlar, ilk etapta göze çarpan eksiklikler 

olup bölgeye ve cami cemaatinin profiline göre bazı farklılıklar gösterebilir. Bu durumlar 

ilgili görevlinin dikkati ve gayreti ile aşılabilecektir. Böylece camilerin yaygın bir eğitim 

kurumu fonksiyonu yerine getirilmiş olacaktır. 
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