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Bu itibarla BaÁkanl›¤›m›z gerçekleÁtirdi¤i ve gerçekleÁtirmeyi plânlad›¤› hizmetleriyle toplumumuza ve bütün insanl›¤a bakan tarihî bir görevle karÁ› karÁ›ya olup din hizmetleri-

Dünyam›zda meydana gelen sosyal ve kültürel de¤iÁmeler, hayat›n nihaî anlam›na dair aray›Á ve yöneliÁler, fertlerin
manevî dünyalar›nda oluÁan boÁluklar ve tatminsizlikler sebebiyle kutsala olan ilgi ve isteklerin artmas›na paralel olarak, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n temsil etti¤i de¤erler ve üstlendi¤i hizmetler de günümüzde daha ayr› bir önem taÁ›maya baÁlam›Át›r. Bilindi¤i gibi BaÁkanl›k, toplumumuza din
hizmeti sunarken dinî bilginin aslî kaynaklar›ndan bilimsel
yöntemlerle do¤ru olarak elde edilmesini son derece önemsemektedir.

BaÁkanl›¤›m›z, toplumu din konusunda ayd›nlatmak için,
sahih kaynaklara dayal› do¤ru bilgiyi üretmenin yan›nda, tarihsel süreçte oluÁan bilgi birikimini sorgulama, ay›klama,
onu dünya gerçekleriyle uyumlu ve ihtiyaçlar› giderici nitelikte ça¤daÁ bir formda sunma gayreti içerisindedir.

Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n de¤iÁmeyen temel görevi; dini anlama ve onun gereklerini hayat›n de¤iÁik bölümlerine
aksettirme konusunda sahip oldu¤umuz köklü miras›, bütün
zenginli¤iyle tan›tma, din ile ça¤daÁ hayat aras›nda ba¤ kurma ve bu ba¤› güçlendirmeyi isteyen günümüz insanlar›na
rehberlik etmektir.

ÖN SÖZ
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Gayret bizden, baÁar› Allah’tand›r.

BaÁkanl›¤›m›z süreli yay›nlar›nda de¤iÁik zamanlarda din
hizmetleriyle ilgili neÁredilen yaz›lar, teorik anlamda yol gösterici niteliklerini korumaktad›r. Dergi sayfalar› aras›nda
kaybolup gitmelerine gönlümüz raz› olmad›. Bu amaçla bunlar› derledik ve tasnif ettik. Hem görevlilerimiz hem de bu
alanda araÁt›rma yapacaklar için bir baÁvuru kitab› olaca¤›n› ümit etmekteyiz.

Bu anlamda din hizmetinde bulunanlar›n iyi bir din hizmeti gerçekleÁtirebilmesi; bilgi kaynaklar›na aç›k, dinimizi
aslî kaynaklar›ndan do¤ru anlayan ve anlatan, sosyal de¤iÁimleri fark edip, ça¤›n imkânlar›n› iyi kullanabilen ve buna
göre konumunu belirleyebilen, insanl›¤a yararl› olacak her
türlü yenili¤i ve sürekli geliÁmeyi gözeten, hayat› anlamland›rabilen, sorunlara çözüm üretebilen, bilgisini ça¤›n imkânlar› ile geliÁtirebilen, davran›Álar›yla örnek olan, sosyal yaÁamda üretken bireyler olarak, etkin bir din hizmeti sunup toplumsal bar›Á, huzur ve istikrara, millî birlik ve bütünlü¤e
önemli katk›da bulunabilen vb. gibi vas›flara sahip olmas›na
ba¤l›d›r.

Toplumu din konusunda ayd›nlatmak için do¤ru bilgi
üretme ba¤lam›nda söz konusu bilgiyi sorgulamak, dünya
gerçekleriyle uyumlu ve ihtiyaçlar› giderici ça¤daÁ bir formda sunmak da gerekmektedir.

nin verimlili¤ini ve kalitesini art›rmaya yönelik bilgi, proje ve
yeniliklere a¤›rl›k vermiÁtir.
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* Diyanet Avrupa Ayl›k Dergi, Say›: 11, Y›l: 2000, s. 26-30.
** Doç. Dr., Diyanet ‹Áleri BaÁkan Yard›mc›s›.

Din, tarih boyunca toplumlar›n hayat›nda en yüksek ideallerin kayna¤› ve evrensel aray›Álar›n hareket noktas› olmuÁtur. Çünkü o, Yüce Allah taraf›ndan insan›n yarat›l›Á›na yerleÁtirilmiÁ “aslî bir duygu”dur. Ruhsal dünyam›z›n olgunlaÁmas›, millî ve manevî de¤erlerimizin güçlenmesi, fert ve toplum plânlar›n›n hedeflerine sa¤l›kl› bir biçimde ulaÁmas› ancak bu “aslî duygu”nun varl›¤› ile mümkündür. Ça¤›m›zda

Dinî heyecan ve ilginin artt›¤›, özellikle ‹slâmiyet’le ilgili
tart›Ámalar›n yo¤unluk kazand›¤› 21. yüzy›l›n baÁ›nda ülkemizdeki “Dinî Hizmetlerin Dünü ve Bugünü” hakk›nda özet
bir de¤erlendirme yapmakta yarar vard›r.

Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›, Osmanl› Devleti’nin idarî yap›s›
içinde alt› yüz y›ll›k bir gelene¤i olan Àeyhülislâml›k makam›n›n Türkiye Cumhuriyeti’ndeki uzan›Á›n› temsil eden anayasal kurumdur. ‹lk defa 03 Mart 1924 tarih ve 429 say›l› kanunla “‹slâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk ile ilgili esaslar›
yürütmek, din konusunda toplumu ayd›nlatmak ve ibadet
yerlerini yönetmek” amac›yla BaÁbakanl›¤a ba¤l› bir teÁkilât
olarak kurulmuÁtur.

Fikret KARAMAN**

D‹NÎ H‹ZMETLER‹N
DÜNÜ VE BUGÜNÜ*
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Ancak tüzel varl›klar; ismi ve co¤rafyas› de¤iÁse bile insanl›¤›n ortak ve temel varl›klar› aras›nda yer alan din, dil,
ahlâk, kültür, hayat hakk› ve mülk edinme gibi maddî ve manevî ihtiyaçlar›n›n devam ve temini için yeniden “hukukî kiÁili¤e”, “hukukî nizam”a di¤er bir ifade ile belli bir toprak
üzerinde yerleÁmiÁ, manevî bir otorite ve Áahsiyet halinde
varl›¤›n› sürdürmek zorundad›r. Hukuka dayal› olarak bu
ihtiyaçlar› düzenleyen manevî otoritenin di¤er ad› devlettir.
Aksi halde varl›¤› hukukî ilkelere dayanmayan ve hükmî Áahsiyeti olmayan hiçbir de¤erin korunmas› ve yaÁat›lmas›

“Bütün devletler canl› bir organizmaya benzer. Onlar da
her canl› gibi bir gün ölüme mahkûm olacaklard›r. Hiç kimse tarihe karÁ› koyamaz. Tarih her canl›y› oldu¤u gibi devletleri de yok eder.”

Her insan›n mukadder bir ömrü oldu¤u gibi toplum ve
devletlerin de tarih süreci içinde yükselme, duraklama, zay›flama veya tamamen sona erme gibi s›n›rl› ömürleri vard›r.
‹bn-i Haldun “Mukaddime” isimli eserinde devlet felsefesiyle ilgili görüÁlerini aç›klarken Áöyle demiÁtir.

“Osmanl› Devleti’nin kuruluÁu ve onun insanl›¤a sundu¤u adalet ilkesi, beÁer tarihinin en hayrete de¤er ve en büyük
vak›alar›ndan biridir.”

bilgi ve teknoloji nimetlerinden yararlanan ülkeler baÁta olmak üzere, dünya tarihi boyunca “din olgusu”nu gündeminden ç›karan bir toplum yoktur. Nitekim yaklaÁ›k bin y›l önce ‹slâm diniyle tan›Áan ecdad›m›z da, fert ve kurum baz›nda
ona destek vererek büyük hizmetler baÁarm›Át›r. Selçuklu ve
Osmanl› döneminde din, bilim, kültür ve siyaset gibi temel
unsurlar›n sentezi sayesinde dünyan›n en zengin ve g›pta edilir medeniyetine ulaÁ›lm›Át›r. Frans›z düÁünür Grenard bu
dönemi Áöyle de¤erlendirmiÁti:
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Türkiye Cumhuriyeti’nin yap›s› içinde yer alan Diyanet
‹Áleri BaÁkanl›¤› ilk kuruldu¤unda, on üç y›l boyunca maaÁ
ve kadro imkân› bak›m›ndan s›n›rl› bir müessese olarak varl›¤›n› sürdürmüÁtür. 11 Kas›m 1937 tarih ve 7642 say›l› kararname ile Diyanet ‹Áleri Reisli¤i TeÁkilât›n›n vazifeleri ve
kadro miktarlar› bir nizamname ile yeniden belirlenmiÁtir.
Buna göre merkez teÁkilât› 29; taÁra teÁkilât› 451 olmak üzere toplam 480 kiÁiyle hizmet vermiÁtir. 05 Temmuz 1939
gün ve 3665 say›l› kanunla ilk defa bir reis muavini kadrosu
ihdas edilmiÁtir. Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› 1960 anayasas› ile
genel idare içinde yer alm›Át›r. Bir müddet sonra, 22 Haziran

Buna göre Osmanl› Devleti’nin hükmen sona ermesi demek, onun as›rlar boyunca ba¤r›nda tan›y›p getirdi¤i de¤erlerin tamamen yok olmas› anlam›na gelmez. Tam tersine istisnalar›n d›Á›nda birçok kültürel ve sosyal de¤erler, Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonra ilgili kurumlar›n bünyesinde
kendi varl›klar›n› sürdürmeyi devam ettirmiÁlerdir. Diyanet
‹Áleri BaÁkanl›¤› da bu kurumlardan biridir. O halde Diyanet
teÁkilât›n›n tarihçesini kurum olarak Osmanl› Devleti’nin
kuruluÁ y›llar›na kadar götürmek mümkündür.

mümkün de¤ildir. ‹Áin asl› böyle olunca milletin “sebeb-i hayat›” olan din, ahlâk ve kültür gibi temel unsurlar›n hukukî
otorite ile çeliÁkili veya tart›Ámal› olmas› düÁünülemez. Bilim
ve akl-› selim aç›s›ndan olaya yaklaÁ›ld›¤›nda bu temel unsurlarla devlet aras›nda bir z›tl›k ve yabanc›l›k olmad›¤›; tam
tersine her birinin, di¤erinin varl›¤› için önemli bir Áart (laz›m-› gayr-i müfar›k) oldu¤u anlaÁ›lmaktad›r. Nitekim geriye
dönüp bakt›¤›m›zda beÁer tarihi ve maÁerî vicdan da bunu
göstermektedir. Zira alt› yüz y›ll›k Osmanl› tarihi ile Türkiye Cumhuriyeti’ndeki birikim ve tecrübeler de bu hususu teyit etmektedir.
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Ülkemizi süsleyen mabetlerin kubbeleri, minareleri, ezanlar›, namazlar›, hutbeleri ve vaazlar›; yüce milletimizin birli¤ini, bütünlü¤ünü, hürriyetini ve ba¤›ms›zl›¤›n› pekiÁtiren

Ülkemizde maddî refah›n geliÁmesiyle orant›l› olarak din
hizmetlerinin yerine getirilebilmesi için cami, Kur’an Kursu,
E¤itim Merkezi, Müftülük hizmet binas› ve lojman gibi fizikî yat›r›mlar›n büyük ço¤unlu¤u milletimizin yard›mlar›yla
yap›lm›Álard›r. Bu müstesna eserler millet ve devletin ayn›
çizgide buluÁmas›n› sa¤layarak ülkemizin maddî ve manevî
alanda kalk›nmas›n›n bir sembolü olmuÁlard›r.

Bilindi¤i üzere Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› bir istihdam kurumudur. Bu ilk dönemlerde müftü, vaiz, murak›p dahil,
BaÁkanl›k merkezinde görev alan baz› yöneticiler ‹mam - Hatip Okulu mezunlar› aras›ndan seçiliyordu. ‹mam - Hatip,
Kur’an Kursu Ö¤reticisi ve Müezzin-Kayy›m gibi kadrolara
da ‹mam - Hatip Okulu I. Devre mezunu, bunlar da yeterli
olmay›nca imtihan ile ilkokul mezunlar› al›narak Vekil ‹mam
- Hatip olarak atan›yorlard›. Bir süre sonra ‹mam - Hatip
okullar›, ‹lâhiyat Fakülteleri yeterince mezun vermeye baÁlay›nca yeni düzenlemeler yap›larak merkez ve taÁra teÁkilâtlar›ndaki kadrolara atanacak elamanlar›n ö¤renim düzeyleri
yeniden belirlendi. Bugün gelinen noktada bu kadrolar›n ço¤una ancak yüksek ö¤renim mezunu elemanlar atanabilmektedir.

1965 tarih ve 633 say›l› Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› KuruluÁ ve
Görevleri Hakk›nda Kanun ile o tarihe kadar ç›kar›lan on üç
kanunda da¤›n›k halde bulunan hükümler yürürlükten kald›r›larak BaÁkanl›kla ilgili mevzuat tek metinde toplanm›Át›r.
Yeni birimler ve yeni görevler ilâve edilerek teÁkilât geliÁtirilmiÁ ve günün Áartlar›na göre daha geniÁ bir hizmet imkân›
sa¤lanm›Át›r.
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Yayg›n e¤itim hizmetine önemli bir katk› sa¤layarak her
y›l binlerce haf›z ile yüz binlerce çocu¤a Kur’an-› yüzünden

Yine BaÁkanl›¤›m›z›n sorumlulu¤unda her y›l 65 bin kadar vatandaÁ›m›z›n güven, huzur ve sa¤l›k Áartlar› içinde dinî vecibelere uygun olarak hac farizas›n› yerine getirmek üzere, büyük bir organizasyon gerçekleÁtirilmektedir. Bu vesile
ile yurt içi ve yurt d›Á›nda bu vatandaÁlar›m›za hac ibadetlerinin yan›nda bilgi, görgü, beÁerî iliÁkiler gibi kültürel ve sosyal amaçl› e¤itim seminerleri verilmektedir.

Bugün Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n hizmet alanlar› ülke s›n›rlar›n›n ötesine taÁ›nm›Át›r. Bilindi¤i gibi 1965 y›l›ndan itibaren Avrupa ülkelerine iÁçi olarak gönderilen vatandaÁlar›m›z inanç, ibadet ve ahlâkî de¤erlerini korumak aç›s›ndan
ciddî problemlerle karÁ›laÁm›Álard›r. Bu insanlar›m›z›n imdad›na gecikmeli de olsa yine BaÁkanl›¤›m›z elemanlar› yetiÁmiÁtir. Art›k hem iÁçilerimizin bulundu¤u Avrupa ülkelerinde hem de ba¤›ms›zl›¤›na kavuÁan Türk Cumhuriyetlerinde
din hizmetleri müÁavirleri, din ataÁesi ve binlerce din görevlisi bulunmaktad›r. Böylece vatandaÁlar›m›z›n ve soydaÁlar›m›z›n problemleriyle daha yak›ndan ilgilenme f›rsat› elde
edilmiÁtir.

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.”

Bu ezanlar ki Áahadetleri dinin temeli,

De¤mesin mabedimin gö¤süne namahrem eli.

“Ruhumun senden, ilâhi Áudur ancak emeli

bitmez, tükenmez, maddî ve manevî kuvvetlerdir. Nitekim
millî mücadele y›llar›ndaki bunal›ml› ve karanl›k atmosferden kurtuluÁumuzu müjdeleyen Áairimiz Mehmet Akif Ersoy
da mabetlerimizdeki bu manevî kuvvetin önemine dikkatimizi çekmiÁtir:
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Günümüze kadar Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› arac›l›¤›yla ülkemize ve insan›m›za yap›lan hizmetleri devirlerine ve ilgililerine bir hakk›n teslimi olarak sayg›yla tescil etmek gerekir.
Ancak teÁkilât›n çal›Áanlar› olarak stratejik plân, proje, prog-

Objektif bir de¤erlendirme yap›ld›¤›nda Diyanet ‹Áleri
BaÁkanl›¤›n›n merkez, taÁra ve yurt d›Á› birimleriyle verdi¤i
hizmetleri; yaz› ve makalelerin hacmine s›¤d›rmak mümkün
de¤ildir. Bu alanda tarihe ›Á›k tutacak ciddi ve bilimsel araÁt›rmalar yap›labilir. E¤er bir kurumun kadro adedi 76 y›l
içinde 480’den 90 bine, hizmet alan› ise bir ülkeden birkaç
ülkeye kapsayacak Áekilde geniÁlemiÁse, üzerinde durmaya
de¤er. Bunun di¤er bir anlam› da s›n›rl› imkânlara ra¤men
çal›Ámak suretiyle güçlüklerin aÁ›labilece¤i mesaj› bulunmaktad›r. O gün bodrum, merdiven alt›, cami avlusu, tek odal›
dar ve kiral›k mekânlarda hizmet veren müftülüklerimiz, bugün geniÁ, çok katl› ve ça¤›n Áartlar›na uygun donanm›Á mekânlarda hizmet vermektedir. Cami, Kur’an Kursu ve E¤itim
Merkezi gibi mekânlarda da ayr› geliÁmeyi ve rahatl›¤› görüyoruz. Bu nedenle geçmiÁte zor ve s›n›rl› imkânlar içinde din
hizmetini kesintiye u¤ratmaks›z›n yerine getiren, bize eser ve
tecrübeleriyle büyük hat›ralar b›rakan herkesi minnet ve vefa borcu ile anmam›z gerekir. Bunlardan vefat edenlere Allah’tan rahmet, hayatta olanlara da s›hhat ve afiyet diliyoruz.

okuma imkân›n› veren Kur’an kurslar› ile her hafta bütün camilerde okunan hutbe metinleri ve yap›lan vaazlar›n ehemmiyetini de burada zikretmeden geçemeyiz. Ayr›ca yaz›l› ve
görsel yay›nlarla vatandaÁlar›m›z›n yurt içi ve yurt d›Á›nda
din konusunda ayd›nlat›lmas›, onlar›n soru ve beklentilerine
cevap verilmesi; dü¤ün, nikâh, sünnet, mevlit, cenaze ve taziye gibi ortamlarda halk›m›z›n sevinç ve üzüntülerine ortak
olunmas› gibi hizmetler de küçümsenemez.
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Dinler, tarih boyunca toplumlar›n bar›Á içinde yaÁamas›nda büyük rol oynam›Álard›r. ‹nsanl›¤a en önemli bar›Á ve huzur mesajlar›n› getiren en son ve mükemmel din ise Áüphesiz

“Bilsin ki insan için kendi çal›Ámas›ndan baÁka bir Áey
yoktur. Ve çal›Ámas› da ileride görülecektir. Sonra ona karÁ›l›¤› tastamam verilecektir.” (Necm, 53/40-43)

YaÁanan örneklerden de anlaÁ›ld›¤› gibi din hizmeti, her
dönemde önemini ve güncelli¤ini koruyan bir özelli¤e sahiptir. Zira onun muhatab› insand›r. ‹nsan›n dinî sorumlulu¤u
ise, tebli¤, irÁat, iyilik ve hayr› tavsiye etmektir. Bu hassas görevi baÁarmak ve daha ileri götürmek için çal›Áanlar›n daha
duyarl› ve dikkatli olmalar› gerekmektedir. Nitekim küreselleÁen dünyam›z her geçen gün küçülmektedir. Onu ve üzerindeki insanlar› istendi¤i Áekilde ve yönde etkilemek mümkündür. Di¤er yandan bas›n-yay›n, iletiÁim araçlar› özellikle bilgisayar sistemi toplumlar aras› tercih, rekabet, karar ve düÁünce sistemlerini her an de¤iÁtirme gücüne sahiptir. Bu nedenle kaybedilecek zaman›m›z›n olmad›¤›n› düÁünmeliyiz.
Yabanc› dil baÁta olmak üzere önem s›ras›na göre ‹slâm’›, semavî dinleri ve hâlen dünya üzerinde yaÁayan di¤er dinleri;
bunlar›n aras›ndaki ortak ve ayr›lan noktalar› bilmek zorunday›z. De¤iÁik din ve kültürlere mensup insanlarla bir arada
yaÁamay› ve birbirini sevmeyi ö¤renmeliyiz. Unutmayal›m ki
Cenab-› Hak insanlar›n çal›Áma ve gayretlerini zayi etmez.
‹nsan hizmetinin karÁ›l›¤›n› mutlaka görecektir.

ram, hedef ve baÁar› gibi birçok dikkatin endekslendi¤i üçüncü bin y›l›n baÁ›nda bizlere de büyük sorumluluklar düÁmektedir. Esasen insan›m›z bütün alanlarda düne göre bugün daha çok çal›Ámak zorundad›r. Çünkü dünya olaylar› çok h›zl›
bir biçimde geliÁmektedir. Bununla orant›l› olarak insanlar›n
beklenti ve ihtiyaçlar› da artmaktad›r.

Dinî Hizmetlerin Dünü ve Bugünü • 15

O hâlde sadece kendimize de¤il çevremize ve gelecek kuÁaklara da iyi bir ortam ve alt yap› haz›rlamak zorunday›z.
Bu nedenle di¤er alanlarda oldu¤u gibi din hizmetleri konusunda da çok ama çok çal›Á›lmas› gerekti¤ini bir kez daha
vurgulamakta yarar vard›r.

ki ‹slâmiyet’tir. O halde ‹slâm’› tan›man›n ve ona hizmet etmenin di¤er bir anlam› da bütün insanl›¤a ve dünya bar›Á›na
katk›da bulunmak demektir. Art›k ülkeler aras›ndaki gümrük duvarlar› kalkmaktad›r. Fizikî ve kültürel yak›nlaÁman›n
da ötesinde iletiÁim araçlar› ve bilgisayar a¤›yla dünyadaki
de¤erler iç içe girmiÁ bulunmaktad›r.
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 179, Kas›m 2005; s. 37-38.
** Dr., D‹B. APK Uzman›.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1920-1923 y›llar› aras›nda
Büyük Millet Meclisi BaÁkan›, 1923-1938 y›llar› aras›nda da
CumhurbaÁkan› olarak, Büyük Millet Meclisi’nin yeni yasama y›llar›n›n baÁlamas› dolay›s›yla birer aç›Á konuÁmas› yapm›Át›r (1 Kas›m 1938’de Meclis’in beÁinci dönem, dördüncü
yasama y›l› aç›l›rken, Atatürk’ün rahats›zl›¤› dolay›s›yla, aç›Á
nutku BaÁbakan Celal Bayar taraf›ndan okunmuÁtur). Meclis BaÁkan› s›fat›yla 1922,1923 ve 1924 y›llar›nda yapt›¤›
aç›Á konuÁmalar›nda Atatürk, ‹slâm dini ve ülkemizdeki din
hizmetleri –ki bu y›llarda ülkemizde din hizmetlerinin idaresi “Àer’iye ve Evkaf Vekâleti” ad›yla bir bakanl›k eliyle yürütülüyordu– konular›na da temas etmiÁtir. AÁa¤›da, sözü edilen y›llarda, Atatürk’ün Meclis Kürsüsünden yapt›¤› aç›Á konuÁmalar› içinde din ve din hizmetleri ile ilgili olan ifadeleri
bir araya getirilerek sunulmuÁtur. Bu sözleri, ikinci el kaynaklardan –ki bunlar›n ço¤unda sadeleÁtirme yap›lm›Át›r–
aktarmak yerine, ilk elden kaynak durumundaki Büyük Mil-

Mehmet Bulut**

ATATÜRK’ÜN
TÜRK‹YE BÜYÜK M‹LLET MECL‹S‹N‹
AÇIÀ KONUÀMALARINDA
D‹N VE D‹N H‹ZMETLER‹NE ‹L‹ÀK‹N
SÖZLER‹*
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“Efendiler! YetiÁecek çocuklar›m›za ve gençlerimize, görecekleri tahsilin hududu ne olursa olsun, en evvel ve her Áeyden evvel Türkiye’nin istiklâline, kendi benli¤ine ve ananât-›
milliyesine düÁman olan bütün anas›rla mücadele etmek lüzumu ö¤retilmelidir (Alk›Álar). Beynelmilel vaziyet-i cihana
göre, böyle bir cidalin istilzam edildi¤i anas›r-› rûhiye ile mücehhez olmayan fertlere ve bu mahiyette fertlerden mürekkep
cemiyetlere hayat ve istiklâl yoktur (Bravo sesleri).”

“(...) Bizim takip edece¤imiz maarif siyasetinin temeli, evvela mevcut cehli izale etmektir. Teferruata girmekten ictinaben bu fikrimi birkaç kelime tavzih etmek için diyebilirim ki,
alel›tlak umum köylüye okumak, yazmak ve vatan›n›, milletini, dinini, dünyas›n› tan›tacak kadar co¤rafî, tarihî, dinî ve
ahlâkî malumat vermek ve a’mâl-i erbaay› ö¤retmek maarif
program›m›z›n en ilk hedefidir (Bravo sesleri).” (Zab›t Ceridesi, Devre: 1, Y›l: 3, ‹çtima: 1, c. 18, s. 7)

“(...) ‹nsanlar yaln›z maddî de¤il, bilhassa bu kuva-y›
maddiyede mündemiç kuva-y› manevîyenin taht› tesirinde
âmildirler. Milletlerde böyledir. Kuvve-i manevîye ise bilhassa ilim ve iman ile âlî bir surette inkiÁaf eder (...).”

(1 Mart 1338 /1922):

“Efendiler! Evkaf›n hikmet-i mevzuu nazar› dikkate al›n›nca, bunun müessesât-› diniye ile beraber hizmet ve muavenet-i içtimaiyeyi istihdaf etti¤i tahakkuk eder (Pek do¤ru ses-

“Efendiler! Evkaf mesâiline gelince: Malûmdur ki, evkaf,
memleketimizin mühim bir servetini teÁkil eder. Bu servetten
millet ve memleketi hakkiyle müstefit edebilmek için Àer’iye
Vekâletiyle beraber bütün Hey’et-i Vekîlenin ve hatta Meclis-i Âlînin bu hususu ehemmiyetle tetkik ile bu büyük müessesenin harabîden vikayesini ve memlekete semere-bahÁ bir
halevaz’›n› temenni eylerim.

“Minberlerden halk›n anlayabilece¤i lisanla ruh ve dima¤a hitap olunmakla, Ehl-i ‹slâm’›n vücudu canlan›r, dima¤›
saflan›r, iman› kuvvetlenir, kalbi cesaret bulur (Alk›Álar).“Fakat, buna nazaran hutebay› kirâm›n haiz olmalar› lâz›m gelen evsaf-› ilmiye, liyâkat-› mahsûsa ve ahvâl-i âleme
vukuf, haz-i ehemmiyettir. “Bütün vaiz ve hatiplerin bu ümniyeye hadim olacak surette yetiÁtirilmesine Àer’iye Vekâletinin sarf-› mukadderet edece¤ini ümit ederim.” (Ayn› kaynak,
s. 8)

“Umûr-i Áer’iye Vekâletimizin bir senelik mesaisini kemâli ehemmiyetle tetkik ettim. Muhassalay› Áayan› takdir buldum. TeÁekkür ve tebrik ederim. Umûr-i Áer’iyenin temÁiti
hakk›nda nokta-i nazar serdine esasen mahal yoktur. Çünkü
bu husus nusûs-i Kur’aniye ile has›ld›r. Yaln›z varid-i hat›r
olan bir noktay› söylemeden geçemeyece¤im: “Efendiler! Camilerin mukaddes minberleri halk›n rûhanî, ahlâkî g›dalar›na en âlî, en feyyaz menbalard›r. Binaenaleyh; camilerin ve
mescidlerin minberlerinden halk› tenvir ve irÁad edecek k›ymetli hutbelerin muhteviyat›na halkça ›tt›lâ imkân›n› temin,
Àer’iye Vekâlet-i Celîlesinin mühim bir vazifesidir (Àiddetli
alk›Álar, bravo sesleri).

let Meclisi’nin tutanak dergileri olan Zab›t Ceridelerini ve
bunlar›n da eski harfli ilk bask›lar›n› taramak suretiyle tespit
ettik, kaynaklar›n› da gösterdik. Bunlar›, herhangi bir sadeleÁtirme cihetine gitmeden orijinal Áekliyle sunduk. Cümlelerde geçen ve bugün fazla kullan›lmayan baz› kelime ve terkiplerin sözlüklere bak›lmak suretiyle rahatl›kla anlaÁ›labilece¤ini düÁünüyoruz. Ayr›ca bu sözleri kronolojik bir s›ra takip
ederek s›ralad›¤›m›z› belirtmek isteriz.

I. Dönem 3. Yasama Y›l›n› Aç›Á KonuÁmas›ndan
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“Efendiler! Àer’iye Vekâleti, geçen sene zarf›nda birisi ‘Áûra-y› ‹ftâ’, di¤eri de ‘Tetkikat ve Telifat-› ‹slâmiye’ nam›yla
iki heyet vücuda getirmiÁtir. “Usûl ve âdât›n ta¤ayyür ve tebdili ile vuku bulan hadisât›n, nâs›n ihtiyacat›n› nazar› dikkate almak suretiyle hallini temin etmek Áûra-y› ‹ftâ’n›n bilcümle mesaisini istinat ettirece¤i esas olmal›d›r. “Tetkikat ve Telifat-› ‹slâmiye Heyeti’nin vezaifi meyan›nda hikmet-i ‹slâmiyeyi Garp nazariyat-› ilmiye ve felsefeleriyle mukayese ve akvam-› ‹slâmiyenin itikadî, ilmî, içtimaî, ihsaî, iktisadî hayatlar›na ait Áuûnât› tetkik ve netayicini neÁreylemek zikre Áayan
ehemmiyeti haizdir. Tetkikat için bir kütüphane tesis edildi.
‹stanbul’dan, Avrupa’dan ve M›s›r’dan bir k›s›m mühim kitaplar celp olundu. Ehemmiyetli birçok kitap da Avrupa’ya
ve M›s›r’a sipariÁ edildi. “Àer’iye Vekâleti, medreselerin tevhidini ve asrî müessese haline ifra¤›n› istihdaf etmektedir. Vekâlet, asrî müctehit ve müfessirlere menÁe olmak üzere bir
‘Külliye-i ‹slâmiye’ vücuda getirmeye büyük ehemmiyet at-

(1 Mart 1339/1923):

I. Dönem 4. Yasama Y›l›n› Aç›Á KonuÁmas›ndan

“Efendiler! ‹stanbul, Cenab-› Peygamber’in bizzat alâka
gösterdi¤i Ebâ Eyyûb Ensarî Halid Hazretlerinin on dört
as›rdan beri meÁhedinin temas ve nezaret-i manevîyesi alt›nda tuttu¤u bir Áehirdir. BeÁ as›r müddet Türkiye’nin makarr› hükûmeti olmuÁtur (...)” (Ayn› kaynak, s. 11-12)

fetmektedir.” (Zab›t Ceridesi, Devre: 1, Y›l: 3, ‹çtima: 1, c.
28, s.13)

leri). “Vak›flar›n; imarethaneler, bîmarhaneler, hastahaneler,
misafirhaneler, kütüphaneler, kervansaraylar, hamamlar,
çeÁmeler, mektepler, medreseler ve sair irfan müesseselerine
Áamil bulunmuÁ olmas› evkaf meselesinin hallinde riayeti elzem olan esasât› göstermektedir (Pek do¤ru sesleri). (Ayn›
kaynak, s. 8-9)
“(...) ‹ntisab›yla mutmain ve mesut bulundu¤umuz Diyanet-i ‹slâmiyeyi, as›rlardan beri müteâmil oldu¤u veçhile bir
vas›ta-› siyaset mevkiinden tenzih ve i’lâ etmek elzem oldu¤u
hakikatini müÁahede ediyoruz. Mukaddes ve lâhûtî olan itikadât ve vicdaniyât›m›z› mu¤lak ve mütelevvin olan ve her
türlü menfaat ve ihtirasâta sahne-i tecelliyat olan siyasetten
ve siyasetin bütün uzviyat›ndan bir an evvel ve katiyen tahlis
etmek milletin dünyevî ve uhrevî saadetinin emretti¤i bir zarurettir. Ancak bu suretle Diyanet-i ‹slâmiyenin maâliyeti tecelli eder.” (Zab›t Ceridesi,Devre: 2, Y›l: 1, ‹çtima: 1, c.7, s.
5-6)

(1 Mart 1340/1924):

II. Dönem 1. Yasama Y›l›n› Aç›Á KonuÁmas›ndan
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* Diyanet ‹lmi Dergi, Say›: 41/3, Y›l: 2005, s. 55- 70.
** Dr., D‹B. APK Uzman›.

* Kamuoyunda din görevlisi imaj›.

* Günümüz din görevlilerinin sorunlar›,

* Toplumun din görevlilerinden beklentileri,

* Din görevlilerine yönelik hizmet öncesi ve hizmet içi e¤itim faaliyetleri,

* Din görevlilerinin seçim ve atanmalar›,

* Din görevlisi yetiÁtiren kurumlar,

* Din görevlisi yetiÁtirme sorunlar›,

* Ça¤daÁ din hizmeti ve din görevlileri,

* Cumhuriyet döneminde Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› hizmetleri çerçevesinde din hizmetleri ve din görevlileri,

* Din görevlili¤inin tarihî arka plân›,

* Din görevlili¤i ve din görevlisi üzerine kavramsal çözümlemeler,

“Din Görevlili¤i ve Din Görevlileri” konusu, çok farkl›
yönlerden ele al›n›p incelenebilecek geniÁ bir konudur. Bu
ba¤lamda ele al›nabilecek konulardan baz›lar› Áunlar olabilir:

GiriÁ

Mehmet BULUT**

D‹N GÖREVL‹LER‹ ÜZER‹NE
BAZI TESP‹TLER *
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1 Taraf›m›zdan haz›rlanan “Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n Yayg›n Din E¤itimindeki
Yeri” (A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1997) baÁl›kl› doktora tezinde bu
konular›n bir k›sm› üzerinde k›smen durulmuÁtur.
2 Arapça’da “hay›rl› iÁ” manas›na gelen “hayre”nin ço¤ulu olan “hayrat”, Osmanl›ca bir terim olarak hay›r müesseseleri ve binalar› için kullan›lm›Át›r (M. Zeki Pakal›n, Osmanl› Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlü¤ü, ‹stanbul 1993, c. 1, s. 780).
3 Diyanet ‹Áleri Reisli¤inin kuruluÁunu da öngören 3 Mart 1924 tarih ve 429 say›l› Kanunun 5. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› dahilinde bütün cami ve
mescidlerin, tekke ve zaviyelerin idaresiyle birlikte din görevlilerinin de tayin ve
azillerine Diyanet ‹Áleri Reisinin memur oldu¤u ifade edilirken “imam, hatip, vaiz, Áeyh, müezzin ve kayy›mlar›n ve sair müstahdeminin tayin ve azillerine..” ifadesi kullan›lm›Át›r. Din görevlilerine iliÁkin ç›kart›lan baz› mevzuat›n baÁl›klar›nda bu kavramlar Áu Áekilde yer alm›Át›r -ç›kar›l›Á s›ras›na göre-: “Bilumum hademe-i hayrat›n vazifelerine ve sûret-i devamlar›yla müessesat-› diniyye müfettiÁlerin vezaifine dair talimatname (21 may›s 1924)”; “Cami Hademeleri Nizamnamesinin mer’iyyete vaz’› hakk›nda Kararname (12 A¤ustos 1928 tarih ve 6995 sa-

Günümüzde, özellikle imam, hatip, müezzin gibi cami görevlilerini ifade etmek üzere kulland›¤›m›z “din görevlisi”
kavram›, yeni say›labilecek bir kavramd›r ve Cumhuriyet döneminde bile 1960’l› y›llardan sonra kullan›lmaya baÁlanm›Át›r. Bu y›llara kadar, imam, hatip, müezzin, kayy›m, vaiz
ve di¤er fer’i cami hizmetlilerini ifade etmek üzere, “hademe
(hizmetliler)” ve “hayrat” kelimelerinden oluÁmuÁ Osmanl›ca bir terkip olan “Hademe-i Hayrat”2 kavram› kullan›lm›Át›r. Nitekim 1960’l› y›llara kadar Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›na
iliÁkin mevzuatta da cami görevlilerini ifade etmek üzere
“hademe-i hayrat”, “hayrat hademesi” ve “cami hademesi”
terkiplerine yer verilmiÁtir.3 Bu kavramlarla; cami görevlilile-

1. “Hademe-i Hayrat”tan “Din Görevlisi”ne

Bu baÁl›klar›n her biri kuÁkusuz ayr› birer çal›Áman›n, ayr› birer makalenin konusu olabilecek kapsamdad›r.1 Biz, bu
makalemizde bu konulardan sadece biri üzerinde yo¤unlaÁmadan genel bir bak›Ála din görevlilerine iliÁkin baz› tespitlerde bulunmaya çal›Áaca¤›z. Konuyu, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› ba¤lam›nda ele alaca¤›z.
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y›l› kararname, Düstur, 3. tertip, c. 9, ss. 1146-1153)”; “Cami ve mescitlerin ve
bunlar›n hademesi hakk›nda Hey’et-i Umûmiye Karar› (4 Ocak 1932 tarihli karar, Düstur, 3. tertip, c. 13, ss. 72-73)”; “Cami Hademesi Nizamnamesinin
mer’iyyete konulmas› hakk›nda Kararname (22 Nisan 1935 tarih ve 2/2392 nolu
kararname, Düstur, 3. tertip, c. 16, ss. 724-732)”; “Hayrat Hademesi Tüzü¤ü (21
Nisan 1952 tarihli tüzük, Düstur, 3. tertip, c. 33, ss. 1350-1359, Resmi Gazete,
12 May›s 1952, say›: 8107).”
4 “Cihet (ço¤ul: cihat)”, vak›flar›n çeÁitli dinî, sosyal ve kültürel hizmetlerini sürdü-

“Hademe-i hayrat” kavram› gibi, camilere “görevli tayin
etme” kavram› da zamanla farkl›laÁm›Át›r. Àöyle ki: Osmanl›n›n son dönemlerinde 1913 y›l›nda ç›kart›lan ve bir k›s›m
hükümleri Cumhuriyet döneminde de 1928 y›l›na kadar uygulanan “Tevcih-i Cihat Nizamnamesi”nde geçen “tevcih-i
cihat”4 ifadesi ile, cami ile ilgili bir göreve bir kiÁinin atanma-

rinin yerine getirdikleri maddî ve manevî hizmetlerle bir bak›ma mabetlerin koruyuculu¤unun yap›ld›¤› ifade edilmiÁ olmal›d›r. Bu kavramlarda geçen “hademe” kelimesinin zamanla anlam kaymas›na u¤rayarak günümüzdeki manada
kullan›lmaya baÁlanmas›yla, din hizmeti ifa eden personel
için kullan›m›n›n terk edildi¤i düÁünülebilir. Nitekim 22 Haziran 1965’de kabul edilen 633 say›l› “Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› KuruluÁ ve Görevleri Hakk›nda Kanun”a eklenen geçici
bir madde (Md. 7) ile daha önce yürürlükte olan kanun ve
yorumlar›ndaki bu kavramlar “cami görevlileri” olarak de¤iÁtirilmiÁtir. Ayn› kanunla kurumun merkez teÁkilât›n› oluÁturan birimlerden birisi “Din Hizmetleri ve Din Görevlilerini OlgunlaÁt›rma Dairesi” ad›n› taÁ›maktad›r (Md. 6). Bu kanunda BaÁkanl›k taÁra teÁkilât›n› oluÁturan birimlerin görevleri say›l›rken 18. maddede “Cami Görevlileri”nin görevleri
s›ralanm›Át›r. Öte yandan dinî nitelikteki görevleri yerine getirenleri tek tek ifade etmek üzere kullan›lan imam, hatip,
müezzin, müftü, vaiz ve benzeri kavramlar›n kullan›m›n›n tarihinin ise çok eskilere dayand›¤› malumdur.
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rebilmesi için tahsis edilmiÁ olan görevlere verilen add›r (D‹A, c. 7, s. 546). Osmanl› kaynaklar›nda “erbab-› cihat” veya “ashab-› cihat” diye adland›r›lan “cihat sahipleri”, esas itibariyle iki k›sma ayr›lmaktayd›. ‹mamet, hitabet, vaizlik,
dersiaml›k, tedris gibi ilmî yeterlilik isteyenlere “cihat-› ilmiye”; kayyimlik, türbedarl›k, ferraÁl›k gibi bedeni çal›Ámaya ba¤l› olanlara da “cihat-› bedeniye” ad› verilmiÁtir (GeniÁ bilgi için bkz. Mehmet ‹Ápirli, “Cihet”, D‹A, c.7, ss. 546-548).
5 Bkz. Milli E¤itim ve Din Hayat›, Bo¤aziçi Yay›n›, ‹stanbul 1981, s. 258.
6 GeniÁ bilgi için bkz. Gothard Jaeschke, Yeni Türkiye’de ‹slâml›k, ss. 49-52.

Ayr›ca burada, Osmanl› döneminde ve Cumhuriyetin ilk
y›llar›nda cami görev ve görevlilerinin günümüze göre daha
fazla çeÁitlilik gösterdi¤ini, dolay›s›yla görevli say›s›n›n daha
fazla oldu¤unu vurgulamal›y›z. Bu tespit, özellikle selâtin camileri için söz konusudur. Vakfiyelerinde öngörüldü¤ü Áekilde, camilerde imaml›k, hatiplik, vaizlik gibi asli görevler yan›nda cüzhan, devirhan, sûrehan, aÁ›rhan, na’than, Buhârîhan, Mesnevîhan gibi ikinci derecede görevler de yer alm›Á ve
buna göre sunulan hizmetler “ilmî” ve “bedenî” olmak üzere iki ana k›sma ayr›lm›Át›r.6 Benzeri bir taksimat, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n ilk y›llar›nda da görülmektedir. Nitekim,
12 A¤ustos 1928’de yürürlü¤e giren “Cami Hademeleri Nizamnamesi”nde cami hizmetleri “ilmî” ve “bedenî” olarak
ikiye ayr›lm›Á; imaml›k, hatiplik, vaizlik ilmî hizmet; kayy›ml›k, mahyac›l›k ve benzerleri de bedenî hizmet kapsam›nda
mütalâa edilmiÁtir (Md. 1). Bu nizamnamede dikkatimizi çeken ve bugün de üzerinde düÁünülmesi gerekti¤ini öngördü¤ümüz bir maddeye göre, “hatiplik ve vaizlik gibi zaman ve

s›, bu göreve getirilmesi de¤il de “görevin uygun bir kiÁiye
verilmesi” söz konusu edilmiÁtir. Yani meselâ, imaml›k, hatiplik gibi görevlere getirilenlere “imaml›¤a, hatipli¤e tayin
edildi” denilmemiÁ, “imaml›k, hatiplik ciheti (görevi) falana
tevcih edildi” denmiÁtir. 1950 ve 1960’l› y›llarda din görevlilerini ifade etmek üzere “imamet ve hitabet gibi hizmet sahipleri” ifadesi de kullan›lm›Át›r.5
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7 Bkz. Düstur, 3. tertip, c. 9, ss. 1146-1153.

Yukar›da sözünü etti¤imiz Osmanl› dönemine ait Tevcihi
Cihat Nizamnamesinde ve Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n ilk
y›llar›nda cami görevlileriyle ilgili yap›lan düzenlemelerde,
hakk›nda birçok hüküm getirilen bir husus vard›r ki, o da,
cami hizmetlerinin baz› k›staslar çerçevesinde, babadan o¤la
geçmesi olgusudur. Örne¤in gerek yukar›da sözü edilen 1928
tarihli nizamnamede, gerekse daha sonraki düzenlemelerde
öngörülen “evlada meÁrut hizmetler” kapsam›nda, görevin,
vefat eden görevlinin o¤luna verilmesi konusuna bir hayli yer
verilmiÁtir (10, 14, 15, 16 ve 33. maddeler).7 Ayr›nt›ya gir-

2. Babadan O¤la Geçen Görev

Günümüzde kulland›¤›m›z “din görevlisi” kavram›n›n
kapsam›, kanaatimizce geniÁlemiÁtir. Bu kavram, BaÁkanl›¤›n yurt içi ve yurt d›Á› teÁkilâtlar›nda görevli bütün personele teÁmil edilerek kullan›lmaktad›r. Buna göre, din görevlisi
kavram›, cami görevlileri yan›nda Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n hemen her kademesindeki görevlilerini ça¤r›Át›rmaktad›r. Nitekim nas›l ki, “Milli E¤itim” dendi¤i zaman akla öncelikle “ö¤retmen” geliyorsa, “Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›”
dendi¤i zaman da akla öncelikle din görevlisi gelmektedir.
Ayr›ca belirtmek gerekir ki, cami görevlileri BaÁkanl›k teÁkilât›n›n ana elemanlar›d›r. BaÁkanl›k hizmetlerinin merkezinde de onlar bulunmaktad›r.

Zamanla, birleÁtirilebildi¤i ölçüde, sözü edilen görevler ve
görevlileri birleÁtirilmiÁ ve günümüzde cami görevlisi olarak
imam-hatip, müezzin-kayy›m ve vaiz kalm›Át›r.

mekân itibariyle memuriyetlerle kabili telif olan hizmetler
memurlara verilebilir.” (Md. 39)
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8 Örnek olarak bkz. 22 Nisan 1935 tarih ve 2/2392 nolu kararname, Md. 9; 21 Nisan 1952 tarihli Hayrat Hademesi Tüzü¤ü, md. 36.

Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›’n›n tarihi süreci içinde, din görevlilerine iliÁkin haz›rlanan mevzuatta –ki, düzenlemeler
uzun y›llar (1950 y›l›na kadar) sadece il ve ilçelerdeki cami
görevlilerine yöneliktir; köy imamlar› 1924’te kabul edilen
442 say›l› Köy Kanununun ilgili maddelerine (md. 23, 83,
84, 85, 86) tabidir ve bu çal›Ámada bunlara geniÁçe yer verilmeyecektir- dikkatimizi çeken ve bir tespit olarak burada
vurgulamak istedi¤imiz bir husus vard›r: 1965 y›l›nda ç›kart›lan 633 say›l› kanuna gelinceye ve bu kanuna dayal› olarak
1967 y›l›nda “D‹B Cami Görevlileri Yönetmeli¤i” ç›kar›l›ncaya kadar, yap›lan düzenlemelerde din görevlisinin görev,
yetki ve sorumluluklar›n›n ne oldu¤u, görevlerini hangi çerçevede ve nas›l yerine getirecekleri hususlar› yer almam›Át›r.
Ç›kart›lan baz› nizamnamelerde bu hususlarla ilgili “talimatname” ç›kart›laca¤› belirtilmiÁse de8, belirtti¤imiz tarihe kadar bunlar bir türlü ç›kart›lamam›Át›r. Halbuki, bu y›llarda
yap›lan düzenlemelerde cami görevlilerinin seçimlerine, atan-

3. Din Görevlilerinin Görevleri

Bugün için fazla anlaml› görülemeyecek böyle bir uygulaman›n hangi ihtiyaç ve gerekçelerle uzun y›llar sürdürüldü¤ü,
bu uygulaman›n din hizmetine ne gibi katk› sa¤lad›¤› hususlar›n›n araÁt›r›lmas›n›n faydal› olabilece¤i kanaatindeyiz.

meden belirtelim ki, bu maddelerden, cami görevlisinin o¤lunun, babas›ndan sonra o göreve getirilmesinde öncelik hakk›na sahip oldu¤u, en az›ndan bu durumun bir tercih nedeni
oluÁturdu¤u anlaÁ›lmaktad›r. Daha k›sa bir ifade ile gerekli
Áartlar› taÁ›d›¤›nda, babaya ait olan cami görevi, bilahare,
belli prosedürle evlada verilmektedir.
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9 Bu konuda daha önce yap›lan ve uygulanan düzenlemelerin mahiyeti hakk›nda bir
fikir edinilebilmesi için örnek olarak, 1985’de yürürlü¤e giren “D‹B. TaÁra TeÁkilât› Görev ve Çal›Áma Yönergesi”nin cami hizmetlerini düzenleyen 7. bölümü incelenebilir.
10 18 Nisan 1950 ve 3048 say›l› BaÁkanl›k Genelgesi.

Merhum Diyanet ‹Áleri BaÁkan› Ahmet Hamdi Akseki’nin
1950 y›l›nda teÁkilâta yay›nlad›¤› bir genelge10, din görevlilerinin görevlerinin neler oldu¤unu, hangi hizmetin nas›l yerine getirilmesi gerekti¤ini ortaya koymas› aç›s›ndan güzel bir
örnek teÁkil etmektedir.

4. Farkl› Bir Ç›k›Á: Diyanet ‹Áleri BaÁkan› A. Hamdi Akseki’nin TeÁkilâta Genelgesi

Tutarl› bir mevzuat yan›nda, din görevlisi için, hizmetini
sürdürürken her durumda müracaat edebilece¤i kapsaml› bir
rehbere, bir k›lavuza ihtiyaç vard›r.

Cami hizmetlerinin toplumun ihtiyaçlar›n› en iyi Áekilde
karÁ›layacak bir düzeye yükseltilmesinde, di¤er etmenler yan›nda yasal prosedürün de önem arz etti¤ini burada belirtmeliyiz. Dolay›s›yla din görevlilerine yönelik kapsaml› ve
mükemmel bir mevzuat›n haz›rlanmas›nda fayda mülahaza
etmekteyiz.9 Mevzuat Áu aç›dan da önemlidir: Unutmamak
gerekir ki, din görevlileri devlet memurudur ve yapt›¤› ve yapaca¤› faaliyetlerin bir dayana¤›, bir karÁ›l›¤› olmak zorundad›r.

Görev, yetki ve sorumluluklar› ba¤lam›nda din görevlilerine yönelik 1965’ten sonra haz›rlanan düzenlemeler de bu
hususta kanaatimizce yetersiz kalm›Át›r. Hatta günümüzde
bile bu alanda bir boÁluk oldu¤u söylenebilir.

malar›na, görevden al›nmalar›na ve bilhassa murakabelerine
yeteri kadar yer verilmiÁtir.
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Din görevlilerinin problemlerini burada detayl› bir Áekilde
anlatmak niyetinde de¤iliz. Bu, biraz da malûmu ilâm kabi-

5. Din Hizmeti, Sararan Ekinler ve Hüzün

Bu durum 19 y›l sürdü. 23 Mart 1950’de kabul edilen
5634 say›l› Kanunla camiler ve cami görevlilerinin idaresi Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›na iade edildi. ‹Áte bu iade ediliÁi müteakip Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›, BaÁkan Ahmet Hamdi Akseki’nin imzas›n› taÁ›yan bir genelge yay›nlad›. Hem ülkemizde
dinî hayat aç›s›ndan dönemin bir profilini ç›karmas› hem de
din görevlilerinden hangi hizmetlerin beklendi¤ini, baÁka bir
ifade ile o tarihe kadar bir türlü çerçevesi çizilemeyen “din
görevlilerinin görevleri”nin neler oldu¤unu ortaya koymas›
aç›s›ndan son derece önemlidir. Resmiyetten ziyade samimi
bir üslûpla kaleme al›nm›Á bu genelgeyi, önemine binaen bu
makalemizin sonunda ek olarak aynen vermeyi faydal› buluyoruz.

Bilindi¤i gibi, 8 Haziran 1931’de ç›kart›lan 1827 say›l›
Kanunla camilerin yönetimi ve imam, hatip, müezzin, kayy›m gibi cami görevlilerinin tayin ve azil yetkisi Diyanet ‹Áleri Reisli¤inden al›narak Vak›flar Umum Müdürlü¤üne verilmiÁti. Bu devrediliÁle birlikte Vak›flar Umum Müdürlü¤ü cami görevlilerine (hademe-i hayrat) iliÁkin yeniden mevzuat
haz›rlam›Át›. Böylece din hizmetinde iki baÁl›l›k ortaya ç›km›Át›. Bu tasarrufla, Diyanet ‹Áleri Reisli¤i, merkez teÁkilât›nda birkaç birim ile taÁrada müftülüklerden ibaret kalm›Át›.
Bu uygulaman›n en ilginci vaizlerle ilgili boyutu idi. Àöyle ki,
camilerde görev yapmalar› nedeniyle vaizler de di¤er “hademe-i hayrat” gibi Vak›flar›n idaresinde say›l›yor; ancak, camilerde yap›lan vaazlar›n murakabesi müftülüklere, yani Diyanet ‹Áleri Reisli¤ine veriliyordu.
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11 “Bilecik Merkez Orhangazi Camii ‹mam-Hatibi Mehmet Ali Çetin ‹le Mülakat”,
Diyanet Gazetesi, Say›: 344 (Ekim 1987), s. 24.

Bu y›llarda maaÁl› din görevlileri de, maddî s›k›nt› yaÁa-

“Cami hizmetleri s›ras›nda karÁ›laÁt›¤›m›z zorluk ve problemler daha çok köy ücreti ile çal›Át›¤›m›z zamanlarda oluyordu. Àöyle ki: Biz harmandan harmana veya kas›m ay›ndan kas›m ay›na y›ll›k olarak görev yapard›k. Bu geçen bir
sene içinde baz› kiÁi ve zümrelerin do¤rultusunda gitmedi¤imiz takdirde, hiçbir vazife aksakl›¤›m›z olmasa dahi, y›l sonunda yeni bir köy arama ihtiyac› hâs›l oluyordu. Köyde
orak biçme vakti gelince ben Áahsen ö¤le ezan› okumak için
minareye ç›kt›¤›mda, olgunlaÁm›Á ekinleri görünce içime bir
sevinç gelirdi: ‘Ya Rabbi, sana Áükürler olsun, bu sene de y›l› tamamlad›k.’ Bir yandan da kalbimden bir s›z› geçerdi ki,
acaba bu sene yenilemesinde köylü ile anlaÁamazsak hangi
köye eÁyam› taÁ›yaca¤›m? Àu bir gerçekti ki, bir köyde imam›, herhangi bir sebeple üç kiÁi istemese bu imam›n o köyde
senesini getirip ‘hakk›’n› almas› büyük bir hayal olurdu...”11

Ücret olarak köylülerden bu¤day, arpa gibi hububat veya
halktan toplanan nakdî para alarak imaml›k yapm›Á –ki bu
durum 1970’li y›llara kadar sürmüÁtür- zevattan hâlen aram›zda yaÁayanlar vard›r. YaÁad›klar› zorluk ve s›k›nt›lar› onlar›n a¤›zlar›ndan bizzat dinlememiz mümkündür. Burada
söz konusu s›k›nt›lar› yaÁam›Á görevlimizden birine ait Áu
sözleri beraber okuyal›m:

linden bir Áey olur. Esasen yukar›da sözünü etti¤imiz genelgenin ilk cümleleri meseleyi izaha kâfi gelir kanaatindeyim:
“Vazifelerin en mukaddesini, ücretlerin en naçiziyle ifa etmiÁ
hademe-i hayrat...” “Hayret hademesinin ne kadar a¤›r hayat ve maiÁet Áartlar› alt›nda kudsî vazifelerinde azim, ferâgat ve tevekkül ile sebat ettikleri bilinen bir hakikattir...”
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Günümüzde din, diyanet, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› ve din
görevlilerine iliÁkin haber ve yorumlar›n bas›n ve medyada
s›kça yer ald›¤› bilinen bir gerçektir. Bas›nda yer alan haber
ve yorumlarda din görevlilerine biçilen imaj, dönemden döneme k›smen farkl›l›k arz etse de, bas›n›n öteden beri din görevlileriyle ilgili haber ve yorumlar›, üzülerek belirtmek gerekir ki, ço¤u kez menfi içeriklidir. Din görevlileri, bilhassa
1960’l› y›llara kadar ço¤u kez d›Álanan, hor görülen, tezyif
edilen, hakarete maruz kalan kiÁilerdir. K›saca söylemek gerekirse, bas›nda verilmeye çal›Á›lan imaja göre, din görevlisi
Áehvetine ve midesine düÁkün bir insand›r. Menfaatperesttir,
cahildir, kaba saba görünümlüdür vs. Yak›n dönemi bir kenara b›rak›rsak, bizim, özellikle 1950 ve 1960’l› y›llar›n bas›n›nda yapt›¤›m›z taramalardan ulaÁt›¤›m›z tespitlere göre,
Türk bas›n›nda bu y›llarda, olumsuzluklar› ifade eden haber
ve yorumlar yan›nda “ayd›n din adam›”, “ayd›n din görevlisi”, “örnek hoca”, “ilerici imam” ve benzeri manÁetlerle ve-

6. Bas›na Göre “Ayd›n Din Adam›”

Böyle bir süreçten sonra günümüzde gelinen noktay› da
art›k göz ard› etmememiz gerekti¤i kanaatindeyim. Ancak Áu
var ki, günümüzde din hizmeti sunan insanlara tahakkuk ettirilen maaÁ ve ücretlerin, onlar› halktan müsta¤ni k›lacak
düzeyde olmas› bir zarurettir. Toplumumuzun en az›ndan
baz› kesimlerinde, kiÁiye, ald›¤› ücretle mütenasip bir de¤er
biçildi¤ini görmezlikten gelemeyiz. Ça¤›m›zda, bir k›s›m ihtiyaçlar›n› karÁ›lamay›, halktan gelecek küçük desteklerde arayan din görevlileriyle dinin ve din hizmetinin itibar ve ulviyetini nas›l yüksekte tutabiliriz?

m›Álard›r. Çünkü maaÁlar› her zaman di¤er memurlar gibi
artmam›Á, zaman zaman dondurulma cihetine gidilmiÁtir.
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12 Birkaç örnek olmak üzere Áu manÁetlere bak›labilir: “‹leri fikirli genç imam örnek bir bucak yaratt›”, Hürriyet, 21 May›s 1962, s. 3; Nezihe Araz, “Örnek
‹mam”, Yeni Sabah, 31 Mart 1962; “Ayd›n imam› herkes seviyor”, Hürriyet, 7
Temmuz 1962; “Genç imam köyde okul yap›lmas› için evini verdi”, Milliyet, 18
A¤ustos 1963; “Ayd›n bir imam köyüne okul sa¤lad›”, Cumhuriyet, 15 May›s
1965.

Konya Karakaya Köyü’nün genç imam› Abidin Topuz,
halka öncülük ederek köye bir jeneratör al›nmas›n› sa¤lam›Á
ve köyü ›Á›¤a kavuÁturmuÁtur. Bu köyde cami ayn› zamanda
kütüphane olarak da kullan›lmaktad›r. Ayr›ca imam, kendi
ad›n› taÁ›yan “Topuz” diye bir futbol tak›m› kurmuÁtur.
‹mam›n bu faaliyetlerine iliÁkin haberler k›sa zamanda ülke
s›n›rlar›n› bile aÁm›Á, gazetelere göre Amerikal›lar Abidin Topuz’a yard›m için seferber olmuÁlard›r. Türkiye’nin gündeminde art›k bu olay vard›r. Gazetelerin birinin haberine göre “CumhurbaÁkan› Cemal Gürsel, devrimci imam Abidin
Topuz baÁkanl›¤›nda Ankara’ya gelen Karakaya Köyü heyetini kabul etmiÁ, kendileriyle bir saat görüÁmüÁtür.” CumhurbaÁkan›, faaliyetlerinden dolay› köylüleri methettikten

Söz konusu y›llarda bas›nda bir din görevlisinin “ayd›n”
olarak nitelendirilebilmesi, görevlinin Áu ve benzeri faaliyetlerinden dolay›d›r: Görev yapt›¤› yerde okul, çeÁme, yol yap›m›na öncülük yapm›Át›r; kahvenin bir köÁesine kitapl›k
kurdurmuÁtur; hayvanlarda suni tohumlamay› teÁvik etmiÁtir, köylüden fosseptik helâlar yap›lmas›n› istemiÁtir, gençlerden bir futbol tak›m› oluÁturmuÁtur vs.12 Örnek olarak 1962
y›l›nda gazeteleri epeyce meÁgul etmiÁ olan Áu habere yer verelim:

rilmiÁ haber ve yorumlar da zaman zaman yer alm›Át›r. Bu
tür haberleri inceledi¤imizde bas›n›n öne ç›karmaya çal›Át›¤›
“ayd›n din görevlisi” prototipine k›saca temas etmek istiyorum.
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13 “Gürsel, ayd›n imam› ve Karakayal›lar› dün kabul etti”, Milliyet, 22 A¤ustos
1962.
14 Dördüncü BeÁ Y›ll›k Kalk›nma Plân›n›n haz›rlanmas› ile ilgili olarak Devlet Plânlama TeÁkilât› MüsteÁarl›¤›nca oluÁturulan “Manevî Kalk›nma Özel ‹htisas Ko-

1. Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n kuruluÁ y›llar›na kadar din
hizmetlileri, toplumun ayd›n› say›l›yordu. Onlar›n dinî bilgi
ve genel kültür düzeyi, toplumun genel e¤itim düzeyinin üzerindeydi. Birtak›m imkâns›zl›klar ve bilhassa örgün din e¤itimi alan›nda yaÁanan s›k›nt›lar, nitelikli din hizmetlilerinin
yetiÁmesini menfi yönde etkiledi. Çok uzun y›llar, zor Áartlarda, yeterli formasyona sahip olmayan; ama ço¤u kez samimi
ve özverili gayretlerle çal›Áan din görevlileriyle ülkemizde din
hizmeti sürdürülmeye çal›Á›ld›.14 Ancak 2000’li y›llara gelir-

Sonuç Yerine

Kanaatimizce, günümüz bas›n›nda din görevlisi imaj› konusu, üzerinde çal›Á›lmas› gereken bakir bir konudur.

Burada vurgulamak istedi¤im, din görevlilerinin bas›n›n
öne ç›kard›¤› o tür faaliyetlerini küçümsemek de¤il; bas›n›n
bir din görevlisini “ayd›n” olarak görebilmesi için k›stas olarak sadece o tür faaliyetlerini esas almas›d›r. BaÁka bir ifade
ile dönemin bas›n›na göre kendini mesle¤inde iyi yetiÁtirmiÁ,
‹slâm’›, ‹slâmî bilimleri ve ça¤›n gereklerini iyi özümsemiÁ,
mesle¤ini bihakk›n yerine getiren, toplumu din konusunda
yeteri kadar ayd›nlatan; mihrap, minber ve kürsünün hakk›n› lây›k›yla veren bir din görevlisi olmak “ayd›n” s›fat›na lây›k olmak için geçerli nitelikler de¤ildir.

sonra, imam için de Áu ifadeleri kullanm›Át›r: “Köyün münevver, uyan›k, hakiki din adam› olan Say›n Hocan›n köyün
kemâlinde büyük rolü oluyor ve olacakt›r. Kendisini takdir
ve tebrik eder...”13
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misyonu”, çal›Ámalar›nda de¤erlendirilmek üzere Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n
görüÁünü ihtiva eden bir rapor istemiÁti. Bu do¤rultuda Din ‹Áleri Yüksek Kurulunca haz›rlanan ve 1 Àubat 1977’de BaÁbakanl›¤a sunulan “Manevî Kalk›nma
Konusunda Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n GörüÁ ve DüÁünceleri” baÁl›kl› raporda,
1976 y›l›nda Türkiye’de ibadete aç›k 50 bin camiden yaklaÁ›k 41 bininde, 633
say›l› Kanunda belirlenmiÁ nitelikleri taÁ›yan; yani, asgari ‹mam-Hatip Okulu
mezunu imam-hatip yoktu (s. 49).

2. Yeteri kadar benimsenmemiÁ de olsa, bir k›s›m meslekler Áöyle veya böyle yürütülebilir. Ancak din hizmeti için
böyle bir Áey söz konusu olamaz. Çünkü din hizmeti, bu hizmeti sevememiÁ, benimseyememiÁ, özümseyememiÁ elemanlarla yürütülebilecek nitelikte bir hizmet de¤ildir. Din hizmetlileri de, rol icab› k›l›ktan k›l›¤a giren, benimsemedi¤i rolleri de üstlenebilen aktörler de¤ildirler. Din hizmeti, mesle¤ini aÁk derecesinde severek benimseyen insanlar›n sürdürebilece¤i bir iÁtir. Ayr›ca bu hizmet, kendine özgü birtak›m beceri ve yetenekleri gerektirmektedir. Dolay›s›yla din hizmeti-

Üzülerek belirtmek gerekir ki, günümüzde ortaya konan
bütün samimi çabalara ra¤men din görevlisi yetiÁtirme problemimizi henüz çözebilmiÁ de¤iliz. ‹lâhiyat Fakültelerimizin
vas›fl› din görevlisi yetiÁtirme do¤rultusundaki çal›Ámalar›n›n, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›m›z›n, halen görevde olan personelinin eksikliklerini, hizmet içi e¤itim faaliyetleriyle olabildi¤ince kapat›lmas› do¤rultusundaki çabalar›n›n müspet
sonuçlar vermesini ümit etmekteyiz.

ken toplumun hem genel kültür düzeyi yükselmiÁ, hem de
din ile olan temas› daha da artm›Át›r. Din hizmetlerinin sunuldu¤u temel mekânlar olan camilerin müdavimlerinin art›k çok de¤iÁik meslek ve kültür düzeyindeki insanlardan
oluÁmas› ve din görevlilerinin onlarla diyalog kurma zorunlulu¤u, onlar›n iyi yetiÁmiÁ, mesleklerini temsilde yeterli olmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r.
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8. Halk›m›z›n din hizmetlilerine karÁ› öteden beri var olan
sayg› ve sevgisinin aÁ›nmas›na f›rsat verilmemelidir. Bu ba¤-

7. Din hizmetinde kaliteyi yükseltmek aç›s›ndan Diyanet
‹Áleri BaÁkanl›¤›, kendi personeli olmayan, ama ehil, birikimli ve yetenekli olan kiÁilerden istifade yolunu aramal›d›r. Örne¤in, bir ilâhiyat profesörüne büyük yerleÁim yerlerindeki
merkezi camilerde vaaz verdirip hutbe okutabilmeli, bu yolla camileri cazibe merkezi haline getirmelidir. Bununla ilgili
yasal prosedür haz›rlanmal›d›r. Bu do¤rultuda, BaÁkanl›¤›n
eski mevzuat›nda küçük bir kayd›n oldu¤unu da biraz önce
ifade etmiÁtik.

6. Vas›fl› din görevlisi yetiÁtirilmesi ve istihdam› konusundaki aray›Álar›m›z, çabalar›m›z artarak devam etmelidir. Bu
noktada ilgili her kurum ve kuruluÁumuza önemli görevler
düÁmektedir.

5. Din hizmetinin kalitesini yükseltmek noktas›nda yap›lacak iÁlerden biri, din görevlili¤ini her yönüyle cazip hale getirmektir. Din hizmetlilerinin özlük haklar›n›n iyileÁtirilmesi
de, bu mesle¤e olan ra¤beti ve yöneliÁleri art›racakt›r. Bu da,
üstün yetenekli ve baÁar›l› daha fazla gencimizin bu hizmete
talip olmalar›n› sa¤layabilecektir.

4. Mesleklerini icrada isteksiz ve din hizmetinde hasbi
gayret gösteremeyen din görevlileri toplumda “memur tipi”
din adam› olarak nitelendirilmektedir. Halk›n bu tip din hizmetlilerinden gerekli ve yeterli din hizmeti ve din e¤itimi alamayaca¤› kuÁkusuzdur.

3. Din hizmetine talip olan / olacak kiÁiler de, din hizmetine iliÁkin yukar›daki maddede ifade edilmeye çal›Áan hususiyetleri nazar› dikkate almal›d›rlar.

ne yönelik e¤itime eleman seçerken bu incelikler göz önünde
bulundurulmal›d›r.
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Hiçbir zaman mihraplar›m›z› imams›z, minberlerimizi hatipsiz, minarelerimizi ezans›z b›rakmam›Á olan hayrat hademesi, bütün Müslümanlar›n en derin hürmet ve muhabbetlerine bihakk›n mazhar ve müstehakd›rlar. Mukaddes mabet-

Hayrat hademesinin ne kadar a¤›r hayat ve maiÁet Áartlar› alt›nda kudsi vazifesinde azim, feragat ve tevekkül ile sebat
ettikleri herkesçe bilinen bir hakikattir. Bununla beraber
hayrat hademesinin Allah kat›ndaki ecirlerinin azim, mesailerinin meÁkûr oldu¤unda hiç Áüphe yoktur. Onlar, hayatlar›n› camilerimizin lahutî ve nuranî sinesine vakfeyleyen bahtiyar ve mübeccel bir zümre teÁkil etmektedirler. Hiçbir zümre, Allah’›n ve Peygamberin medh ü senas›na onlar kadar
mazhar olmam›Át›r.

Vazifelerin en mukaddesini, ücretlerin en naçiziyle ifa etmiÁ ve etmekte bulunmuÁ olan hayrat hademesi 19 y›ll›k bir
fas›ladan sonra, bugün, 5634 say›l› Kanunla aslî ve hakiki
mercileri bulunan BaÁkanl›¤›m›z teÁkilât›na avdet etmiÁ bulunuyor.

EK: AHMET HAMD‹ AKSEK‹’N‹N TEÀK‹LÂTA GENELGES‹

9. Buna paralel olarak, din görevlilerimiz de, toplumda
kendilerini küçük düÁürecek tutum ve davran›Álardan, basit
ç›kar iliÁkilerinden kendilerini sürekli uzak tutabilmelidirler.
Mesleklerini olabildi¤ince iyi temsil edebilmenin yol ve yöntemlerini sürekli aramal›, daha iyi bir din hizmeti sunma
do¤rultusunda kendini sürekli yenileyebilmelidir.

lamda, bas›n ve yay›n organlar›, sinema ve tiyatro çevreleri
baÁta olmak üzere herkes, din görevlisini toplum nazar›nda
küçük düÁürecek, imaj›n› zedeleyecek tutum ve davran›Álardan uzak durmal›d›r.
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Müslümanl›¤›n temizli¤e verdi¤i önem her f›rsatta belirti-

2. Müfti ve vaizler, imam ve hatipler cami temizli¤i ve camileri temiz tutulmas› hakk›nda halk›m›z› daima irÁad edeceklerdir.

d. Camilerde, camiye ait olmayan hiçbir eÁya bulundurulmayacakt›r.

ç. Pencere boÁluklar›na kirli çamurlu ayakkab›lar›n konulmamas› ve ayakkab›lar›n çamurlar› d›Áar›da silinmeden
içeriye girilmemesi temin olunacakt›r.

c. Mihraplar ve mihrap yanlar›, Áamdanlar tamam›yla temizlenecek ve daima temiz tutulacakt›r.

b. Minberlerin zemin k›s›mlar›nda teneke, kapkacak döküntüleri ve benzerleri Áeyler bulundurulmayacakt›r.

a. Baz› camilerin minberleri ve minberlerin üstündeki hücre k›s›mlar›nda görülen kitap, ka¤›t parçalar›, paçavra gibi
Áeylerin hepsi kald›r›lacakt›r.

1. En k›sa zamanda yap›lacak ilk iÁ, camilerimizde umumî bir temizliktir. Bütün meslekdaÁlar bu hususta elbirli¤iyle
köylerde kasabalarda büyük küçük ne kadar cami ve mescit
varsa derhal bunlar›n hepsini esasl› bir Áekilde temizlenmesini temin edeceklerdir Bunun için:

Binaenaleyh:

lerimizde vazife alm›Á olanlar, elbette ki dünyada da, ahirette de en ziyade hürmete Áayan ve mesut insanlard›r. Her biri
birer beytullah olan mescitlerimizi ve camilerimizi intizam ve
nezafetin canl› bir numunesi halinde bulundurmak, ilk önce
hayrat hadememize düÁen Áerefli bir vazifedir. Beytullaha
bekçilik yapmak, onun temizli¤ini üzerine almak gibi Áerefli
bir vazifeyi seve seve yapmayacak bir hayrat hademesinin
bulunaca¤› mutasavver de¤ildir.
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4. Camilerde imametle, hariçte de ahlâk› ve faziletleriyle
temayüz ederek bütün Müslümanlara bir iktida nümunesi
olan imamlar›n Hak ve halk kat›ndaki mertebeleri yüksek ve
ehemmiyetlidir. Bir hadis-i Áerifte Peygamber Efendimiz; “el
imamü zâmin” buyurmuÁlard›r. Evet, imam zâmindir. Bir ‹slâm mabedi içindeki bütün manevî mesuliyet imama racidir.
Fakat buna mukabil imam›n ecri ve manevî rütbesi de o nisbette büyük ve yüksektir. Çünkü Peygamber Efendimiz: “Allah’›m! ‹mamlar› irÁad et, vazifelerini lây›k›yla yapmaya muvaffak k›l; müezzinleri de af ve ma¤firet eyle!” diye dua buyurmuÁlard›r. Peygamberin duas›na mazhar olmak ne büyük
saadettir!

3. Va’z, imamet, hitabet esnas›nda din adamlar›n›n giydikleri fes, sar›k ve siyah cübbelerin gayet temiz ve muntazam bulunmas› laz›md›r. Siyah cübbe, fes ve sar›klar namazdan sonra temiz ve kapal› bir yerde muhafaza olunacak,
kat’iyyen Áuraya buraya at›lmayacakt›r.

lecek, her türlü kötü hastal›¤›n sebebinin pislik oldu¤u; beden temizli¤i, ev bark temizli¤i, üst baÁ temizli¤i, hele camilere ve toplant› yerlerine gidecek olanlar›n etraf›ndakileri tiksindirecek her Áeyden temizlenmeleri mevzu üzerinde ›srarla
durulacakt›r. Camiye Cuma namaz›na gidecek olan bakkal,
bir kasap kirli elbiselerini s›rt›ndan ve bir amele kirli çoraplar›n› aya¤›ndan ç›kar›p temiz elbise ve temiz çorapla gitmeyi esas vazifelerinden sayabilecek hâle gelinceye kadar bu
mevzu s›k s›k tekrarlanacakt›r. Kirli, kokar elbise ve çoraplarla yan›ndakileri tiksindirme ve rahats›z etmenin do¤ru olmad›¤› yumuÁak bir dille ve gönül k›r›lmadan halka anlat›lacak; Peygamberimizin ve ashab hayatlar›ndan bu yolda numuneler verilecektir. K›sacas›, cami ve cemaat adab›, halka
iyice ve güzelce ö¤retilecektir.
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ç. Minbere ç›kt›ktan sonra cemaatin karÁ›s›nda kitap kar›Át›rma okunacak hutbeyi orada seçmek veya kelimeleri
yanl›Á okumak do¤ru de¤ildir. Bu hâl, cemaatin hutbeye olan
arzu ve iste¤ini azalt›r ve binnetice hutbenin tesirsiz kalmas›na sebep olur.

c. Hatipler, okuyacaklar› hutbeleri kendi kendilerine birkaç kere okuyacaklar ve kendilerine maledeceklerdir. Hutbelerini ezberlemiÁ, kolay ve serbest bir surette okuyan hatipler, cemaat üzerinde iyi tesirler husule getirir ve vazifelerini
hakk›yla yapm›Á olurlar.

b. Hutbelerin cemaat üzerinde tesirli olmas› için, mümkünse önceden hatiplere okutturulmas› muvaf›k olur.

a. Her hafta okunacak hutbelerin mevzular›, müftüler taraf›ndan seçilerek, en az iki gün evvel hatiplere bildirilecektir.

5. TeÁkilât›m›z›n pek mühim bir vazifesi de her hafta cemaati ‹slâmiyeye minberlerden hitap eden hatiplerimize mevdu bulunmaktad›r. Binaenaleyh bu vazifenin daha iyi ve daha faydal› surette ifas› ve beklenen tesirin husulü için Áu cihetlere dikkat olunmas› laz›md›r:

b. Usulü tecvit ve k›raatte kâfi derecede yetiÁmemiÁ olan
imamlar›n, tekemmül edinceye kadar, namazda, Kur’an-›
Kerim’den, en güzel ve en dürüst okuduklar› ayetleri veya sureleri okumalar› laz›md›r. K›raatte, cemaatin ö¤renmeye
muhtaç bulunduklar› k›sa namaz surelerinin tercih edilmesi
daha uygundur.

a. ‹mamlar, bütün namaz vakitlerinde mihrapta haz›r bulunacaklar; cemaat olmad›¤› vakitlerde dahi imar› manevîsi
kendilerine emanet edilmiÁ bulunan camilerin kap›lar›n› cemaate aç›k bulunduracaklard›r. Kap›lar› aç›lan camiler, zahiren cemaatten hali görünseler bile, içlerinin meleklerle dolaca¤›nda Áüphe yoktur.

40 • Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

Müezzinli¤in manevî Áerefi çok yüksek ve ecri de çok büyüktür. Nitekim bir hadisi Áerifte: “‹nsanlar, ezan okumaktaki o büyük ecri bilselerdi, her biri “ben okuyaca¤›m, ben
okuyaca¤›m!” diye k›l›ç k›l›ca, dö¤üÁ ederler veya aralar›nda
kur’a atarlard›!” buyurulmuÁtur. BaÁka hadisi Áerife göre:
“Bir müezzin okudu¤u ezan› bitirinceye kadar Cenab- › Hak
onun günahlar›n› affeder ve o müezzinin sesini iÁiten bütün
mahlûkat da onun ma¤firet olunmas› için Allah’a yalvar›rlar.” Yine Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki: “Müezzinin mü’temendir.” Yani umumi itimada mazhar olmuÁ insand›r. Çünkü müminler müezzinin ezaniyle saatini ve namaz vakitlerini ayarlarlar, onun ezaniyle namazlar›n› k›lar,
oruçlar›n› bozarlar.

6. Müezzin ve sair hayrat hademesinin camideki hizmetleri de az›msanamaz. Müezzinlerin, ezan› tam vaktinde okumalar› ve her hangi bir mazeretle bunu ihmal ve hatta tehir
etmemeleri laz›md›r. Cemaat bulunmasa dahi bu vazife mutlaka yap›lacak, o mahaldeki Müslümanlara ibadet ve iftar
zaman› ezanla bildirilecektir.

g. Genç hatiplerin müftü ve vaizler taraf›ndan yetiÁtirilmeleri ve kendilerinin ayr›ca BaÁkanl›k neÁriyat›ndan da azami derecede faydaland›r›lmalar› münasiptir.

f. Hutbelerde, Áah›slardan ve Áahsî iÁlerden gerek aç›k ve
gerek kapal› surette asla bahs edilmeyecektir ve edilmesi de
caiz de¤ildir.

e. Hutbeler, azami 20 dakikada bitirilmelidir. Bundan
fazlas›na ne vaktin, ne de cemaatin müsaadesi ve tahammülü yoktur.

d. Hutbelerin, Diyanet iÁleri BaÁkanl›¤›nca yay›nlanm›Á veya BaÁkanl›kça kabul edilmiÁ di¤er hutbe mecmualar›ndan seçilmesi ve mevzu itibariyle bunlar d›Á›na ç›k›lmamas› esast›r.
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Diyanet ‹Áleri BaÁkan›

A. Hamdi Akseki

18. 4. 1950

10. Bu tamimden birer nüsha bütün vaiz ve dersiamlarla,
hayrat hademesine imza mukabilinde verilecek ve bunlar›n
gereklerinin yap›l›p yap›lmad›¤› gezici vaizler ve murak›plar
taraf›ndan kontrol edilecektir.

9. Biliyoruz ki: Tam bir ferâgâtla çal›Áan ve vazifelerini bihakk›n ifa etmekte bulunan hayrat hademesinin bugün ald›klar› ayl›k hiç denecek derecede azd›r. Ferâgâtla, meslek
aÁk›yle vazife görmekte sebat eden ve bu u¤urda pek çok
mahrumiyetlere katlanan ve milletçe takdir edilmekte olan
bu fedakâr zümrenin de terfihleri ciheti bütçe müzakerelerinde de aç›kland›¤› üzere düÁünülmektedir ve düÁünülecektir.

8. Hayrat hademesi, ba¤l› bulunduklar› müftülü¤e malumat vermeden ayr›lamazlar.

7. Kayy›mlar (kayy›ml›k vazifesi yapanlar) da camilerimizin sad›k, en feragâtkâr hizmetkârlar›d›r. Camilerin vaktinden evvel aç›lmas›nda, camilerin tertemiz ve düzgün tutulmas›nda onlar›n büyük emekleri vard›r ve bu emeklerinin mükâfat›na mutlaka kavuÁacaklard›r.

Müezzinler, yüksek minarelerden birçok evlerin mahrem
yerlerini görebilecek durumda olduklar› halde oralara bakmazlar, müezzinlerden h›yanet beklenmez; çünkü onlar en
mü’temen, en emin insanlard›r. Peygamberin “mü’temen”
diye vas›fland›rd›¤› müezzinlerden de beklenen budur.
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 37, Y›l: 1994, s. 15-17.
* * Doç. Dr., Diyanet ‹Áleri BaÁkan Yard›mc›s›.

Nitekim “Tüsiad”›n “Türk Toplumunun De¤erleri” konusunda haz›rlad›¤› raporunda Silahl› Kuvvetlerden sonra
halk›n % 92’sinin en fazla güven duydu¤u kesimin din ve din
adamlar› oldu¤u aç›klanm›Át›r. Bu araÁt›rma ile ortaya ç›kan
sonuç din hizmetini veren kurumlar için olumlu bir göstergedir. Bu güvene lây›k olmak ve halk›n din hizmeti konusunda-

Dünyada h›zla geliÁen ve de¤iÁen olaylar, din hizmetinin
verimlili¤ini ve programl› çal›Áman›n zorunlulu¤unu gündeme getirmiÁtir. Çünkü din hizmetinin tebli¤i gibi son derece
önemli olan bu görevin yerine getirilmesi, ancak özel bir gayret ve kabiliyetle mümkündür. Bu yüzden din görevlili¤i günümüzde özel meslekler aras›nda yer almaktad›r. Son y›llarda bu görevi üstlenen kiÁiler genelde gençlerden meydana
gelmektedir. Ço¤u kez bu gençler daha göreve ›s›nmadan,
manevî hazz›n› tatmadan s›k›nt›larla karÁ›laÁmakta, hatta
ayr›lmay› bile düÁünmektedirler. Oysa ki iÁin baÁ›nda dikkatli ve tedbirli olurlarsa baÁar›ya ulaÁmamalar› için hiç bir sebep yoktur. Zira halk›m›z›n kahir ço¤unlu¤u her zaman din
hizmetini yürüten kiÁilere karÁ› iyi niyetini muhafaza etmiÁtir.

Fikret KARAMAN**

D‹N GÖREVL‹LER‹
VE H‹ZMETTE VER‹ML‹L‹K*
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“‹ki günü birbirine eÁit olan zarardad›r.” prensibinin mesaimizde ve pratik hayat›m›zda uygulanmas›n› öngören ‹slâm Dini’dir. Hatta namaz, oruç, zekât, hac ve kurban gibi
ibadetlerin zaman mefhumu ile mukayyet oldu¤u görülmektedir. O halde meslektaÁlar›m›z›n içinde bulunduklar› zaman
ve mesai kavram›n› iyi de¤erlendirmeleri gerekir. Çünkü her
Áeyin temini ve telâfisi imkân dahilindedir. Fakat geçmiÁ zaman›n geriye iadesi ve yeniden de¤erlendirilmesi mümkün
de¤ildir. Bu u¤urda duyulacak piÁmanl›¤›n ve üzülmenin hiç
bir yarar› yoktur.

Di¤er mesleklerde oldu¤u gibi din hizmetinde de baÁar›l›
olman›n yolu yine iyi bir tecrübe birikimiyle sürekli ve sistemli çal›Ámaktan geçer. Memleketimizin en ücra köÁelerinde görev yapan ‹mam-Hatiplerimiz baÁta olmak üzere din
hizmetleriyle direk ve dolayl› olarak ilgisi bulunan meslektaÁlar›m›za baz› hat›rlatmalarda bulunmak istiyorum. Zira
programl› ve disiplinli çal›Ámak verimlili¤i art›r›r. KiÁiyi yormaz, çevresinde daha sevimli ve yararl› hale getirir. Bu nedenle meslekte bilgin ve baÁar›l› olmaya katk›da bulunacak
temel hususlar Áunlard›r:

2- Metotlu Çal›Ámak:
Metot, belli bir sonuca ulaÁmak, bir problemi çözmek,

1- Zaman› De¤erlendirmek:

Hizmette baÁar›l› olmak için zaman› iyi kullanmak gere-

Bugün ülkemizde din hizmeti haritas›na bakt›¤›m›zda idarî ve co¤rafi olarak il, ilçe, kasaba, köy ve mezralara kadar
farkl› unvanlarda din görevlilerinin oldu¤unu görüyoruz. Bu
tablo oldukça sevindiricidir. Ancak bunlar›n beklenen düzeyde hizmette verimli olup olmad›klar› tart›Ámaya aç›kt›r. Çünkü ülkemizde her alanda oldu¤u gibi, din konusunda da
“mükemmel e¤itim ve eksiksiz personel” yetiÁtirmek mümkün de¤ildir.

Bilgisayar ve medyan›n etkisinde geliÁen günümüz olaylar›, din duygusu ile ›slah edilerek insan›n f›trat›na ve ruhuna
uygun bir Áekilde yönlendirilmedi¤i takdirde, gelece¤imizin
bu günden daha iyi olaca¤› söylenemez. Bunun için din hizmetinde sorumluluk alan herkes geliÁen Áartlar karÁ›s›nda
kendisini sürekli motive ederek bilgi ve kültür birikimiyle iç
içe olmak zorundad›r.

kir. Kamu görevlilerine nispetle din hizmetinde çal›Áanlar›n
zaman yönünden daha avantajl› olduklar›n› itiraf etmemiz
gerekir. Özellikle ‹mam-Hatip, Müezzin, Kuran Kursu ve
Vaizlik gibi kadrolarda çal›Áan meslektaÁlar›m›z günün belirli saatlerini meslekî çal›Ámaya ay›rabilirler. Bu süreyi Kuran
okumak, meal ve tefsirini incelemek, hadis ve f›khî kaynaklara baÁvurmak, ayr›ca günlük gazete, dergi ve görüntülü yay›nlar› izlemek Áeklinde de¤erlendirmelidir. Çünkü din görevlisi dahil, kim olursa olsun mesle¤inde ilerlemek veya verimli olmak istiyorsa, mutlaka düzenli olarak çal›Ámak ve yenilikleri izlemek zorundad›r. Zira bir atasözünde denildi¤i gibi, “ Zaman bir k›l›çt›r, Sen onu kesmezsen, o seni keser.”
hükmü tecrübeyle do¤rulanm›Át›r, di¤er bir atasözünde ise,
“Zaman›n servet ile al›namayaca¤› ancak servetin zamanla
elde edilebilece¤i” belirtilmektedir. Mutasavv›flar ise sufi
için “‹bnü’l Vakt” kavram›n› kullanarak içinde bulundu¤umuz zaman diliminin çok iyi de¤erlendirilmesi gerekti¤ini
vurgulam›Álard›r.
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ki beklentilerine cevap verebilmek için Diyanet iÁleri BaÁkanl›¤›n›n Merkez ve TaÁra TeÁkilât›nda çal›Áan ve bu gün say›s› 90 bine yaklaÁan personele önemli görevler düÁmektedir.
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Kavrama gücü yüksek olan kiÁi, her zaman akl-› selimin

“Ey Muhammed! Sana bu mübarek kitab›n ayetlerini düÁünsünler ve akl› olanlar ö¤üt als›nlar diye indirdik. “(Sa’d,
38/29)

Ak›ll› insan, olaylar› tahlil ederek de¤erlendirip karara
ba¤lamak için pratik çözümler bulmaya çal›Á›r. Din görevlileri öncelikle Kur’an’›n anlam›n› kavray›p düÁünmeye, tekrarlamaya, çizdikleri s›n›r›n içinde kalmaya, gaye, hedef ve
maksatlar› üzerinde bir sonuç ç›karmaya çal›Á›r. Çünkü Yüce Allah kitab›n›, insanlar sadece onu anlamadan, üzerinde
düÁünmeden, dudaklar› ile okusunlar diye indirmemiÁtir.
Tersine ayetlerini anlay›p üzerinde düÁünmeleri için indirmiÁtir. Cenab-› Hak bu hususta Áöyle buyuruyor:

3- Ak›ll› ve Tedbirli Olmak:

herhangi bir iÁi görmek, giriÁimi sonuçland›rmak için bilinçli bir biçimde seçilen, izlenen yol ve baÁ vurulan teknik, yöntem demektir. Di¤er bir tan›ma göre metot; bilinmeyen gerçekler keÁfetmek, ö¤renmek ve bildirmek için baÁvurulan kurallar›n, kullan›lan araçlar›n, faydalan›lan imkânlar›n tümüdür. Bu tan›mlardan da anlaÁ›ld›¤› gibi metot de¤iÁken bir
özelli¤e sahiptir. Günün ihtiyaçlar›na, toplum ve çevrelerin
durumlar›na göre de¤iÁebilir. Bu yüzden din görevlileri hizmet verdikleri bölgenin Áartlar›n› görmemezlikten gelemezler. Tam tersine onlar›n örf-adet, kültür, ekonomik ve sosyal
Áartlar›n› dikkate alarak düzenli ve metotlu bir Áekilde olaylara yaklaÁmalar› gerekir. Çünkü insanlar›n f›trat› iyi, güzel
do¤ru ve kolaydan yanad›r. O halde din görevlilerinin tebli¤
etmek istedikleri mesaj›n, yerini, zaman›n›, önceli¤ini, üslûbunu ve takdim biçimini çok iyi bilmeleri gerekir. Bu haliyle
onlar›n baÁar›l› olmamalar› için bir sebep yoktur.

46 • Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

‹Áte Yüce Allah bu ayetteki teÁbih ile dünya hayat›n›n geçicili¤ini, ibret nazar› ile bakan insan›n, bir bitkide dahi ken-

“Dünya hayat›, gökten indirdi¤imiz bir su gibidir ki, bu
su sayesinde yeryüzünün bir kiÁi (önce gürleÁip) birbirine kar›Ám›Á, arkas›ndan rüzgâr›n› savurdu¤u çerçöp haline gelmiÁtir.” (Ankebut, 29/45).

“‹Áte biz, bu temsilleri insanlar için getiriyoruz. Fakat onlar› ancak bilenler düÁünüp anlayabilirler.”(Ankebut,
29/43).

K›ssa; rivayet ve ibret verici olay anlam›na gelmektedir.
Bunlar›n arz ve rivayetinde insanlar›n ibret, düÁünme ve ola¤anüstü bir kuvvete inanma ihtiyac› ortaya ç›km›Át›r. Bu yüzden din görevlisi maksad›n› anlat›p baÁar›ya ulaÁmas› için
Kur’an ve Sünnetin bu konudaki üslûbunu çok iyi bilmelidir.
Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.) tebli¤inde, k›ssalara baÁvurarak ümmetini o konuda ayd›nlatmaya çal›Ám›Át›r. Çünkü örnek gösterildi¤i zaman kiÁinin ak›l, düÁünce, muhakeme ve
di¤er duyular› kendili¤inden faaliyete geçerek insan› karar,
kabul veya ret durumuna getirecektir. Bu duruma iÁaret eden
Áu ayetleri buraya almakta yarar vard›r;

4- K›ssa ve örnek Göstermek:

kabul edece¤i, vicdan›n yap›Áaca¤›, insan›n zevk ve duyular›n›n hemen ülfet edece¤i bir üslûp kullan›r. Ola¤anüstü olaylara karÁ› sakin ve so¤ukkanl› davran›r. Tarihin her döneminde oldu¤u gibi günümüzde de de¤iÁen ve geliÁen olaylar
karÁ›s›nda mükemmel ve evrensel bir din olarak insanl›¤›n
mutlulu¤u için getirdi¤i ilâhî mesaj ve çözümleri, yerli yerinde de¤erlendirerek, zeki ve kavrama gücü yüksek, hakk› tebli¤ heyecan›n› ve hazz›n› ruhunda taÁ›yan nice insanlara her
zamankinden daha fazla ihtiyaç vard›r.
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“BaÁlad›¤›n bir iÁi bitirmeden baÁka bir iÁe geçme. Yar›da kalan
iÁ baÁlanmam›Á demektir... Çal›Ámaya oturdu¤un zaman t›pk›
ateÁ hatt›nda düÁman› gözetleyen bir asker gibi uyan›k ol. Dikkat kesil. Bütün ruhî ve bedenî kuvvetinle kendini iÁe ver.. Muvaffakiyet y›lmayan›nd›r. Sab›r ve sebat önünde güçlükler erir
ve imkâns›z görünen mümkün olur... Ayn› noktaya düÁen damlac›klar, zamanla mermeri bile deler... Fikrini ve görüÁünü soraca¤›n kimseyi iyi seç. DüÁün ki isabetsiz bir fikirden hareket
ederek verdi¤in karardan, bütün ömür boyunca piÁmanl›k duyman mümkündür. Fakat isabetli bir fikirden ald›¤›n ›Á›k, bütün
ömrünce yolunu ayd›nlat›r.”

Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) da bir hadislerinde, insanlar›n birbirlerine nisbetle ayn› vücudun de¤iÁik organlar› kadar
yak›n oldu¤unu Áöyle anlatm›Át›r:

Merhum Ali Fuad BaÁgil “Gençlerle BaÁbaÁa” isimli ese-

Sab›r, azim, irade ve tahammül din görevlilerinin tabii
az›¤› ve sermayesi olmal›d›r. Çünkü onun topluma vermek
istedi¤i mesaj ve misyon gerçekten çok önemlidir. Bu yüzden
din görevlisi baÁar›ya ulaÁmak ve hizmetinde verimli olmak
için, söz ve fiillerinde sab›rl› ve so¤ukkanl› olmal›d›r. Zira
örf, âdet, e¤itim ve kültürü ›slah etmekle ilgili zaman isteyen
sonuçlar› almak ancak sab›rla mümkündür. Kur’an’da sab›rdan bahseden yüzden fazla ayet vard›r. Pek çok hadisle de sab›r konusu iÁlenmiÁtir. Cenab-› Hakk’›n Asr Suresinde hüsranda olmayanlar›n yaln›zca iman eden, amel-i salihte bulunan, hakk› tavsiyeden ve sab›rda bulunanlar oldu¤unu beyan
buyurmas› konuyu aç›klamaya yeterlidir.

5. Sab›rl› Olmak:

Yukar›daki ayet ve hadis örne¤inde görüldü¤ü gibi din
görevlisi cemaatini ve çevresini ayd›nlatmak, özellikle çocuklar›n ve gençlerin millî ve manevî hislerini heyecanl› ve duyarl› hale getirmek için Kur’an ve hadisteki k›ssalar›, örnekleri, olup biten olaylar› ve sonuçlar› s›k s›k anlatmal›d›r.

“Birbirlerini sevmekte, ac›makta ve Áefkat göstermekte mü’minlerin misâli bir vücut gibidir. Onun bir uzvu rahats›zlan›rsa, di¤er uzuvlar› uykusuz kalarak ve ateÁlenerek
onun ac›s›na ortak olurlar.” (Müslim, “Birr”, 66).

rinde ki sab›r, sebat ve verimli çal›Áma konusundaki cümlelerinden bir kaç›n› buraya alarak konuyu bitirelim:

Din Görevlileri ve Hizmette Verimlilik • 49

di hayat›n›n baÁlama, geliÁme ve tükenip son bulma safhalar›n› aç›k bir Áekilde gösterebilece¤ini belirtmektedir.
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* Diyanet ‹lmi Dergi, Say›: 41/3, Y›l: 2005, s. 93-104.
**Prof. Dr., Uluda¤ Ünv. ‹lâhiyat Fak.

Tebli¤ kavram›n›,din hizmetlerinin her çeÁidini içine alacak bir genellikte “dinî iletiÁim” anlam›nda ele ald›¤›m›zda,
gerek Müslümanlara dinin anlat›m ve ö¤retiminde gerekse
Müslüman olmayanlara dinin tan›t›m›nda ve davette izlenmesi gereken yöntemlerle ilgili ciddi bir kafa kar›Á›kl›¤›n›n
içinde oldu¤umuz bir gerçektir. Buna ba¤l› olarak, günümüzde tebli¤ faaliyetlerinin çok baÁar›l› oldu¤unu, amaçlanan hedeflere ulaÁ›ld›¤›n›, toplumumuzun ‹slâm Dinini çok iyi kavray›p yaÁad›¤›n› söylemek oldukça zordur. Ayn› Áekilde, modern iletiÁim ve ulaÁ›m tekniklerinin bunca geliÁti¤i, ülkeler
aras›ndaki s›n›rlar›n neredeyse ortadan kalkt›¤›, dünyan›n
âdeta çok kültürlü tek bir toplum haline dönüÁtü¤ü bir zamanda ‹slâm’›n evrensel mesaj›n›n do¤ru, etkili ve yayg›n Áekilde farkl› din ve kültür mensuplar›na duyurulup, davetin
yap›ld›¤›n› iddia etmek do¤ru olmaz. Bu hizmetlerden tatmin
edici sonuçlar elde edilememesinin Áüphesiz ki çok yönlü sebepleri vard›r ve yöntemle ilgili sorunlar bunlardan sadece
bir bölümünü oluÁturur. Biz bu makalemizde yaln›zca tebli¤

GiriÁ

Hayati HÖKELEKL‹**

D‹N H‹ZMETLER‹NDE
YÖNTEMLE ‹LG‹L‹ SORUNLAR *
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Din hizmeti iki tür bilgiyi gerektirmektedir: Birincisi, dinî
esas ve ö¤retilerin bilgisi; ikincisi de, bunlar›n kendisine ulaÁt›r›ld›¤› insan ya da hedef kitlenin bilgisi. Yöntemle ilgili düzenleme ve belirlemeler ise bu iki de¤iÁken aras›ndaki iliÁkinin tasarlanma biçimine ve ulaÁ›lmak istenen hedeflerin durumuna göre ortaya ç›kar. Dinî tebli¤ ile ilgili sorunlar›n

Din hizmetlerinin nihaî amac› bir anlamda, insan›n manevî yap›s›n›n duyarl›l›¤›n›, olumlu iyimser ve sa¤l›kl› iÁleyiÁini
sa¤lamak ve korumak suretiyle faydal› kültür üretmesine ve
bunu insan›n hayr›na kullanmas›na yard›mc› olmakt›r. Dinin
ortaya koydu¤u ilkeler ve de¤erler, insan›n bu dünyadaki anlam aray›Á›na, kimlik ve kiÁilik sorunlar›na bir cevap oluÁturucu niteliktedir. Ahlâk ve kiÁili¤in yüceltilmesi, tam olarak
“kendini gerçekleÁtirme”nin baÁar›labilmesi; toplumsal bütünleÁmenin ve evrensel bar›Á›n sa¤lanabilmesi, dinin do¤ru
ve etkili ö¤retimi ve buna ba¤l› olarak da dinî de¤erlerin içselleÁtirilmesiyle yak›ndan ilgilidir. Müslüman olman›n gerektirdi¤i Áartlar baÁtan beri hep ayn› ve hiç de¤iÁmemiÁtir.
Buna karÁ›l›k, dinî mesaj› etkili Áekilde insanlara ulaÁt›rman›n Áart ve imkânlar› duruma göre sürekli de¤iÁiklikler gösterebilmekte, geliÁip yenilenmektedir. Dinin insana ulaÁt›r›lmas›nda devreye sokulan bu teknikler ve yöntemler, bizzat
dinin kendisi gibi kutsan›p, belli kal›plar›n d›Á›na ç›k›lamazsa baÁar›s›zl›k kaç›n›lamazd›r. Onun için bunlar›n sürekli
olarak gözden geçirilmesi, duruma uygun yeni yol ve yöntemlerin oluÁturulmas› din hizmetinin ayr›lmaz bir parças›d›r.

Din ve Tebli¤

yöntemi ile ilgili eksik ve hatalardan kaynaklanan bir k›s›m
sorunlar üzerinde durmaya çal›Áaca¤›z.
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1 Abraham A. Moles, Kültürün Toplumsal Dinami¤i (çev. Nuri Bilgin), Ege Ünv.
Edebiyat Fak. Yay., ‹zmir 1983, s.41,78; Mustafa Köylü “Dinî ‹letiÁimde Hedef
Kitle Sorunu”, De¤erler E¤itimi Dergisi, 2003, Say›:1, s. 113.

Günümüzdeki uygulamaya bakt›¤›m›zda; merkezden
plânlanan tek tip hutbe ve vaaz uygulamas›n›n belirlenen, et-

Uygulamadaki Sorunlar

‹letiÁim tekni¤i aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, her çeÁit insan›
kapsayacak evrensel tek bir hitap biçiminin imkâns›z denecek kadar zor oldu¤unu görürüz. Her tür iletiÁimde mesaj›n
biçim ve muhtevâs›n› belirleyen, al›c› (dinleyici)d›r. Dolay›s›yla tipik okuyucu, tipik dinleyici ya da izleyici gibi kitle iletiÁim araçlar›n›n referans ald›¤› ortalama tipler, hiçbir kavramsal temele sahip de¤ildir. Ne tipik okuyucu, ne de tipik
dinleyici/izleyici vard›r. Bunlardaki ço¤ulluk, baz› s›n›rl› durumlar d›Á›nda, indirgenemez bir nitelik taÁ›r.1 Bu bak›mdan,
din hizmetlerinde verimli sonuçlara ulaÁ›labilmesi, irÁad ve
tebli¤ faaliyetlerinde hedef kitlenin yaÁ, cinsiyet, zekâ ve ö¤renim düzeyi gibi de¤iÁkenlerin yan›nda, inanç ve ba¤lanma
düzeyinin, ihtiyaç ve sorunlar›n ciddi analizlerinin yap›larak
programlar›n buna göre plânlan›p uygulanmas›na ba¤l›d›r.

önemli bir k›sm›, tebli¤e muhatap olan kiÁi ya da kiÁilerin
özelliklerinin bilinmemesi ya da dikkate al›nmamas›ndan
kaynaklanmaktad›r. Vaaz ve hutbeler, konferanslar, kurs ve
seminerler genelde kiÁilerin ihtiyaçlar›, sorunlar›, özellikleri
çerçevesinde de¤il, plânlay›c›lar›n kendi anlay›Á ve önceliklerine göre belirlenmektedir. Ayr›ca bu hizmetlerin ne ölçüde
etkili oldu¤u, ne gibi sonuçlar verdi¤i ile ilgili ciddi bilimsel
çal›Ámalar yap›l›p, bunlar›n sonuçlar›na göre program geliÁtirme gibi bir yola baÁvuruldu¤una dair elimizde bir bilgi
yoktur.

Din Hizmetlerinde Yöntemle ‹lgili Sorunlar • 53

2 Bkz.Mehmet Kamil CoÁkun “Türkiye’de Cami Cemaatinin Kur’an Anlay›Á›-Bir
Alan AraÁt›rmas›” ‹slâmiyat, 2001, c.4, Say› 1, s.89-104; Veysel Demir, Din Görevlilerinin Fonksiyonlar› ve Sosyo-Kültürel Tesirleri Üzerine Bir AraÁt›rma (Bas›lmam›Á Yüksek Lisans Tezi) Uluda¤ Ünv. Sos. Bil. Enst., Bursa 1991.

Ülkemizde din hizmeti ile u¤raÁan kurum ve kuruluÁlar›n,
hizmet verdi¤i bölgelerdeki insanlar›n dinî gruplaÁmalar›n›n
yerleÁim ve da¤›l›m›n› gösteren bir “inanç co¤rafyas›”na sahip olduklar›na dair bir bilgimiz bulunmamaktad›r. Sosyolojik araÁt›rmalarla ülkemizde yaÁayan çeÁitli dinî grup, cemaat, mezhep ve hatta dinler belirlenmeden, nerede hangi özellikte dinî inan›Á, anlay›Á ve uygulamalar›n oldu¤u gerçek ve
do¤ru Áekilde bilinmeden, pratik dinî hizmetlerin yönlendirilmesinde isabetsizlikler hep sürüp gidecektir. Böyle bir bilginin oluÁturulmas› hizmetin bilinçli ve verimli yap›lmas› bak›m›ndan büyük önem taÁ›maktad›r. Görevlilerin ve irÁad konular›n›n da buna göre seçilmesi uygun olacakt›r. Bir örnek
vermek gerekirse; ülkemizin güney kesimlerinde zaman zaman medyaya yans›yan, “ruh göçü”(tenâsüh) yaÁad›¤›n› iddia eden insanlar›n iddia ve aç›klamalar› yer almakta ve bu

kileyici iletiÁimin bu ilkesine çok uygun olmad›¤› görülmektedir. Sözgelimi, k›rsal bir kesimde, bir köy camisi ile, büyük
bir Áehrin merkezinde, ya da bir üniversite muhitindeki camide ayn› ya da benzer hutbelerin okunmas› iletiÁim tekni¤i aç›c›s›ndan verimsiz bir yoldur. Nitekim konuyla ilgili baz› bilimsel araÁt›rmalar, mevcut uygulaman›n cami cemaatinin
din anlay›Á›n› ve yaÁay›Á›n› iyi yönde geliÁtirici önemli bir etkisinin olmad›¤›n› ortaya koymaktad›r.2 Dinleyici, ona sunulan mesajda kendisini bulabildi¤i, olan bitenden hareketle
olacak üzerinde bir tahmin yapabildi¤i ölçüde, mesaj onun
için anlaml› ve etkili olacakt›r. Ne kadar iyi niyetle yap›l›rsa
yap›ls›n, dinleyiciye ulaÁmayan, onda ilgi ve istek uyarmayan
bir mesaj etkili de olmayacakt›r.
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3 Bkz. Mehmet Ayd›n, “Avrupa Birli¤i, Din ve Diyanet”, ‹slâmiyat, 2001, c.4, Say› 1, s.17-18.
4 Bkz. Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarl›¤›, Dem Yay., ‹stanbul 2004.

Türk toplumunun çok yönlü ve dinamik olan dinî yaÁant›s› içerisinde, özellikle halk kitlesi aras›nda yayg›n olan ve
“halk dindarl›¤›”4 olarak nitelendirilen anlay›Á ve uygulamalar önemli bir yer tutmaktad›r. Àehir merkezlerinde dinî bir
ö¤renim görmüÁ kimselerden toplumun orta ve alt tabakalar›na ve k›rsal alana do¤ru gidildikçe, daha çok sözlü kültüre
dayal› yerel âdetler, mistik ve büyüsel ö¤elerle ‹slâmi ö¤ele-

Toplumumuzda nas›l bir din anlay›Á› hâkimdir? Farkl›
gruplar ve kesimler ‹slâm dinini nas›l anlamakta, yorumlamakta ve yaÁamaktad›r? Din alan›nda günümüzde ne gibi sorunlarla karÁ›laÁ›lmaktad›r? AÁ›r›l›¤a varan dinî davran›Álar,
sapma ve yabanc›laÁmalar›n, din düÁmanl›¤› ya da karÁ›tl›¤›n›n sebep ve kaynaklar› nelerdir? Bu ve benzeri sorular›n cevaplar› bilimsel yollarla araÁt›r›l›p bulunmadan gerçek bir
tebli¤ ve irÁad hizmetinin yürütülmesi son derece zordur. Dinî kurum ve kuruluÁlar›m›z›n yap›s› içerisinde, sürekli olarak
bu konular› araÁt›ran, gözlemleyen, de¤erlendiren ve bilimsel
raporlara dönüÁtüren birimlerle, buna dayal› olarak tebli¤ ve
irÁad programlar› haz›rlayan uzmanlara ihtiyaç vard›r.

Din hizmetlerinin arzu edilen seviyeye ulaÁt›r›labilmesi
için din sosyolojisi, din psikolojisi, dinler tarihi, din e¤itimi..
gibi bilim dallar› çerçevesinde yap›lan alan araÁt›rmalar›n›n
sonuçlar›n› göz önünde bulunduran geniÁ çapl› tahlillere dayal› bir bak›Á aç›s›na ihtiyaç vard›r.3

konu bir k›s›m samimi Müslüman›n bile inançlar›n› tehdit
edici kafa kar›Á›kl›¤›na yol açabilmektedir. Àimdiye kadar bu
tür inançlar›n kayna¤›, da¤›l›m› ve bunlar›n etkisini ortadan
kald›r›c› ne gibi irÁad çal›Ámalar›n›n yap›ld›¤› ile ilgili bir dokümana rastlayam›yoruz.
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5 Bkz. M. Arslan, “Din Görevlilerinin Tutumlar›nda Halk ‹nançlar› Unsurlar›: Uygulamal› Bir AraÁt›rma. (Sonuçlar için bkz. M. Arslan, “ Diyanet Hizmetlerinde
Görev Alacak Elemanlar›n YetiÁtirilmesi ‹çin Haz›rlanacak Program›n Hizmet
Alacak Hedef Kitleye Göre Yap›land›r›lmas›n›n Önemi”, S.D.Ü.‹lâhiyat Fakültesi, Türkiye’de Yüksek Din E¤itiminin Sorunlar›,Yeniden Yap›lanmas› ve Gelece¤i
Sempozyumu, Isparta 2004, s. 292).

Hangi dinleyici grubuna hangi yöntemle hitap edilece¤i
meselesi, günümüzdeki Áartlar bak›m›ndan yaln›zca dinî ile-

Mevcut durumda konu merkezli ve genel bir hitap tarz›
izlenmektedir. Çocuk, genç, kad›n, bilgili/bilgisiz gibi farkl›
unsurlar›n varl›¤› ço¤u zaman dikkate al›nmamaktad›r. Oysaki farkl› dinleyici kitlesinin her biri için ona uygun bir metot ve yaklaÁ›m gerekmektedir. En genel anlamda bile,
Kur’an-› Kerim’de belirtildi¤i gibi “hikmet”, “güzel ö¤üt” ve
“en güzel tart›Áma”(Nahl 16/125) yöntemlerinden her birinin yerine göre kullan›lmas› gerekir.

Din görevlilerinin normal olarak halk›n dinî seviyesini
yükseltmek, sahih bir din anlay›Á›n› halka mal etmek, dinin
asl›na uymayan inan›Á ve uygulamalar› ortadan kald›rmak
için sistemli ve etkili bir çaba göstermeleri beklenir. Fakat
halka hizmet veren din görevlilerinin önemli bir bölümünün,
iç içe yaÁad›klar› halk kitlesine ait inan›Á ve uygulamalardan
etkilendikleri ve bunlar› benimsedikleri, yap›lan bir araÁt›rman›n5 ortaya koydu¤u sonuçlardand›r. Din görevlilerinin
yetiÁtirilmesinde, mevcut bu dinî yap›n›n bileÁenlerinin ö¤retilmesi ve sahih kaynaklara dayal› ‹slâm anlay›Á›n›n yerleÁtirilmesinin sosyal psikolojik gerçeklere dayal› do¤ru yöntemlerinin ö¤retilmesi ayr› bir önem taÁ›maktad›r.

rin iç içe girdi¤i bu halk dindarl›¤›n›n güçlü bir Áekilde egemen oldu¤u görülmektedir. Bu din anlay›Á›, halk›n hayat tarz› ve kültürü ile iÁlevsel biçimde bütünleÁmiÁ bir durum arz
etmektedir.
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6 Bkz. Mustafa Köylü,YetiÁkin Din E¤itiminin Temelleri,Etüt Yay., Samsun 2000,
s.245; M. Âkif K›lavuz, YaÁlanma Dönemi Din E¤itimi, Arasta Yay., Bursa 2003,
s. 87,18-129.
7 Bu programlara kat›lanlar›n toplam say›s› 1997 de 18993 iken, bu say› 2000 y›l›nda 8691, 2001 de ise 1943’e kadar düÁmüÁtür. Bkz. TC. BaÁbakanl›k, Diyânet
‹Áleri BaÁkanl›¤›,1997 ‹statistikleri, Ankara 1998, s.111; 2000 ‹statistikleri,Ankara 2001,s.123; 2001 ‹statistikleri, Ankara 2002, s.123.

tiÁimcinin takdir ve ferasetine kalm›Á bir iÁ olmay›p, çok yönlü bilimsel araÁt›rmalarla belirlenmesi gereken bir durumdur.
Meselâ, dinî irÁad ve tebli¤ faaliyetlerinin en geniÁ kat›l›mc›s› ve as›l hedef kitlesi olan yetiÁkin ve yaÁl› kesimler üzerine
son y›llarda birçok araÁt›rma yap›lm›Át›r. Bunlar›n sonuçlar›na göre, yetiÁkin ve yaÁl›lar problem merkezli ve somut gerçeklere yönelimli olup, baÁkalar›n›n haz›rlay›p plânlad›¤› etkinliklere istedikleri zaman kat›l›p, istemedikleri zaman kat›lmad›klar›, ancak kendi pratik ihtiyaçlar›na ve beklentilerine cevap oluÁturan konulara ilgi duyduklar› anlaÁ›lmaktad›r.
YetiÁkinler kendi kendilerine ö¤renmeyi tercih etmektedirler.6 Hayatlar›nda karÁ› karÁ›ya kald›klar› sorunlarla ilgili,
bunlar›n pratik çözümüne yard›mc› olan bilgi ve mesajlara ilgi duyarlar. Din, hayattan kopuk kuru bir bilgi ya da hükümler/kurallar bütünü veya ilerde kullan›ma uygun bilgiler
Áeklinde sunuldu¤unda onlar için fazla bir anlam taÁ›maz.
Hayat› anlama ve hayatla baÁa ç›kmada yard›mc› oldu¤u ölçüde din yetiÁkinlerin dünyas›nda önemli bir tutacakt›r.
Onun için, dini tebli¤ ve ö¤retim hizmetlerinde onlar› bu
yönde teÁvik etmek gerekmektedir. E¤er yeterli motivasyon
sa¤lanamazsa, dinî iletiÁim ya etkisiz olacak ya da hizmetlere yeterli kat›l›m sa¤lanamayacakt›r. Nitekim vaaz ve hutbeler d›Á›nda camilerde yürütülen ve akÁam kurslar› Áeklinde
düzenlenen baz› dinî e¤itim programlar›na kat›l›m›n, son y›llarda giderek azald›¤›, neredeyse bitme noktas›na geldi¤i görülmektedir.7 Bu bak›mdan, dönemin özellikleri ve ihtiyaçla-
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8 M. Kâmil CoÁkun, “Türkiye’de Cami Cemaatinin Kur’an Anlay›Á›-Bir Alan AraÁt›rmas›” ‹slâmiyat, 2001, c.4, Say› 1, s. 90.

GeçmiÁteki cemaat dindarl›¤›n›n yerini günümüzde “bireyselleÁmiÁ dindarl›k” almaktad›r. Bu bak›mdan toplumda,
her alanda oldu¤u gibi dinî/ahlâki alanda da bir “ço¤ulculuk” dönemi baÁlam›Át›r. Dinî söylemde izlenen totaliter ve

Öte yandan, cemaatin ö¤renim ve kültür seviyesi giderek
yükselmektedir. Ankara il s›n›rlar›ndaki cami ve mescitlere
devam eden cemaat üzerinde yap›lan bir alan araÁt›rmas›na
göre, lise ve üniversite mezunu cemaatin oran› %51’e ulaÁm›Át›r.8 Toplumumuzdaki bu dinamik geliÁmeye uygun Áekilde görevlilerimizin dinî bilgi ve kültür seviyesinin ayn› h›zda
geliÁti¤ini, günümüzdeki ikna ve iletiÁim tekniklerini yeterince kullanabildiklerini söylemek çok zordur. ‹yi e¤itim görmüÁ, dünya Áartlar›n› bilen cemaatten pek çok kimsenin, uygulanan din hizmetleriyle ilgili aç›k tatminsizlik ve ciddi Áikâyetlerine her yerde Áahit oluyoruz. Geleneksel halk dindarl›¤›n›n kal›plar›n› aÁamayan, genellikle güncellikten ve toplumsal hayat›n gerçeklerinden uzak bir anlay›Ála eskiden kalma yorumlar› tekrarlayan bir söylem biçimi karÁ›s›nda bu
ayd›n kesimin dinî kurumlara ve görevlilere güvenlerini kaybettiklerini, baÁka kaynaklara yöneldiklerini görüyoruz.

r› dikkate al›n›p, dinî iletiÁim buna göre yönlendirildi¤i ölçüde, din yetiÁkinler için anlam ve mutluluk kayna¤› olacak, dinî ilgi ve yöneliÁleri canl› kalacakt›r. Bunun yan›nda ülkemizde genç nüfus gittikçe artmakta ve din hizmetlerinin önemli
ve kalabal›k bir hedef kitlesini oluÁturmaktad›r. Geleneksel
dinî hizmet programlar› ise gençlere hitap etmekten çok uzak
bulunmaktad›r. Onlar›n ilgi alanlar›n› ve sorunlar›n› dikkate
alan, dinî hayata ve camiye teÁvik edici, özendirici söylem ve
yaklaÁ›mlara çok ihtiyaç vard›r.
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9 Do¤an Cücelo¤lu,Yeniden ‹nsan ‹nsana, ‹stanbul 2000, s.13,243-244.
10 Bunlardan baz› somut örnekler için bkz. Ahmet Onay, “‹lâhiyat Fakültesi Mezunlar›n›n Cami Eksenli Din Hizmetlerinde KarÁ›laÁt›klar› Sorunlar ve Bu Alandaki Formasyon ‹htiyaçlar›”, Türkiye’de Yüksek Din E¤itiminin Sorunlar›, Yeniden Yap›lanmas› ve Gelece¤i Sempozyumu, Isparta 2004,s.409-423.

Sosyal anlamda uyma ve ba¤lanmaya dayanan (intisap ve
ittiba), kendi kendini kontrol ve yenileme bilinci taÁ›mayan
Áekilci ve mekanik bir dindarl›k anlay›Á›, sahiplerine sa¤lad›¤› rahatl›¤›n yan›nda, istismar ve yönlendirmeye son derece
aç›k olmas› tehlikesiyle de karÁ› karÁ›yad›r. “GösteriÁçilik”
ve “din istismar›”n›n yaÁayan kültürün kodlar›na iyice sinmiÁ oldu¤u bir zamanda uyar›c›, eleÁtirici ve derinlikli bir bak›Á aç›s›na Áiddetle ihtiyaç bulunmaktad›r. Günümüzün giderek karmaÁ›klaÁan dinî sorunlar›n›n10 çözümü konusunda bu
mevcut yap›n›n yetersizli¤i her geçen gün daha da artmakta,
samimi dindar insanlar “bölünmüÁ benlikler” ya da “çift
standartl› kiÁilikler” haline gelmektedir. Çünkü modern hayat›n taleplerine cevap vermede yeterli bir model oluÁturulamad›¤›ndan, din ile hayat aras›ndaki ba¤lar gevÁemekte, hayat› dinî bak›Á aç›s›na göre bütünleÁtirme imkân› ortadan
kalkmaktad›r. Bu da dinin ahlâk ve de¤erler alan›nda gerçekleÁtirmeyi ön gördü¤ü hedeflerin bireylerin hayat›nda yete-

otoriter yaklaÁ›mlar›n “demokratik toplumun temelinde yatan iletiÁim becerilerini içermedi¤i”9 için etkisiz ya da sorunlu bir duruma yol açaca¤› çeÁitli kesimlerde dile getirilmektedir. Al›Á›lm›Á ve ortaklaÁa paylaÁ›lan bir davran›Á kural› oluÁturmas›, ahenkli bir dinî evrende kiÁileri buluÁturmas›, ya da
kiÁiye günlük hayat›nda haz›r cevaplar sunmas› bak›m›ndan
halk dindarl›¤› sorunsuz gibi gözükse de, model bir anlay›Á
olarak sunulmaya devam edildi¤inde, meydana getirebilece¤i
sorunlar Áüphesiz yaln›zca belli bir alanla s›n›rl› kalmayacakt›r.
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11 Hüseyin Y›lmaz, “Türk Müslümanl›¤›, Dindarl›k ve Modernlik”, ‹slâmiyât,
2002, c. 5, Say›: 4, s. 61.

Bilindi¤i gibi, ülkemiz Avrupa Birli¤ine giriÁ süreci içerisinde bulunmaktad›r. Ülkeler aras›nda oldu¤u gibi, dinler
aras›ndaki diyalog çal›Ámalar› da h›z kazanm›Át›r. ‹slâm’›n
tarihi tecrübesi içerisinde farkl› kültür, din ve mezheplerle bir
arada yaÁama, dinî ve kültürel ço¤ulculuk, dinî müsamaha
çok önemli bir yer tutmaktad›r. Bu durumda üç ‹brahimî dinin ortak amaç ve hedeflerinin belirlenerek, cemaatin di¤er

KüreselleÁmenin h›z kazand›¤› ve kitle iletiÁim araçlar›n›n
bilgiyi her alana yayd›¤› bir zamanda, baÁka ülkelerden gelen
farkl› dinî model ve kültürlerle sa¤l›kl› bir iliÁki ve iletiÁime
girme baÁar›s› gösteremeyen, daha kapsaml› ve derinlikli yeni modeller üretemeyen, içine kapal› bir dindarl›k anlay›Á›,
bütünüyle savunmac›, kat› ve hoÁgörüsüz bir biçim alma tehlikesiyle karÁ› karÁ›yad›r. Dolay›s›yla, halk dindarl›¤›n›n sahip oldu¤u araçlardan daha çok entelektüel ve akademik
çevrelerin müdahil oldu¤u kapsaml› anlay›Álara ihtiyaç vard›r. Öte yandan, Türkiye’nin ‹slâm dünyas› için model bir ülke olmaya aday olmas›, daha evrensel din anlay›Álar›n› besleyecek potansiyellerini devreye sokmas›n› gerektirmektedir.11
‹slâm Dininin önceki ilâhi dinlerden belki de en önemli fark›, kurumsal din yerine bireyin merkezde oldu¤u, bireyin hür
seçim ve yönelimini esas alan özgürlükçü bir din anlay›Á› getirmiÁ olmas›d›r. Belli dinî anlay›Á ve yorumlar›n tek dinî hakikat olarak mutlaklaÁt›r›l›p sunulmas›, kiÁilik dindarl›¤›n›n
geliÁmesini engelleyici bir sonuç do¤urmaktad›r.

rince gerçekleÁmesini oldukça güçleÁtirmektedir. Günümüzde yaÁanan ahlâk bunal›m›, dine ilgisiz kimseler kadar, ço¤u
dindarlar› da içine alan yayg›n bir sorun haline gelmiÁ bulunmaktad›r.
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Mesaj›n iletilmesinde, kullan›lan kelimelerin tek tek önemi vard›r. Bireyin davran›Á›nda kelimenin fonksiyonu, ayn›
derecede hakiki olan di¤er objelerin fonksiyonuna benzer.
Bir yayan›n h›zla gelen otomobile göre kendini ayarlad›¤› gibi, iÁitilen kelime de, kendisine uyum sa¤lanmas› gereken bir
objedir; baÁka yerlere gidebilmek için kulland›¤›m›z araba gi-

Àüphesiz ki, dinî tebli¤ ve irÁat hizmetlerinde yerleÁik
inanç ve uygulamalara, geleneksel anlay›Álara ters düÁen yeni görüÁ ve yorumlara yer verilmesi son derece dikkat isteyen, hassas bir konudur. DüÁünce ve inançlara etki etmek
için, olduklar› yerden baÁlamak ve bunlar› bu noktadan itibaren yöneltmeye ya da yenileÁtirmeye çal›Ámak, temel bir
iletiÁim kural›d›r. Özel bir inanç ve düÁünceyi de¤iÁtirmeden
önce, baz› temel inanç ve anlay›Álar› de¤iÁtirmek veya telkin
edilmek istenilen yeni inanc› muhataplar›n temel inançlar›
çerçevesinde ifade etmek gerekmektedir. Fakat bu insanlar›n
temel ve genel zihinsel yap›lar› hakk›nda bir Áeyler bilmiyorsak, daha sonraki düÁüncelerini ne anlayabilir ve ne de önceden tahmin ve kontrol edebiliriz. Uygun yöntemler geliÁtirilemedi¤i için, “fitne” ç›kmas› endiÁesi ve gerekçesiyle dinî
gerçeklerin birço¤u halka ulaÁt›r›lamamakta, halk›n dinî seviyesini yükseltmek bir yana, görevliler halk dindarl›¤›n›n takipçisi ve mahkûmu durumunu ço¤u yerde sürdürmektedirler.

dinlere hoÁgörüsünü geliÁtirecek telkin ve e¤itimlerin ön plâna ç›kar›lmas› ve toplum hayat›m›za bu de¤erlerin yerleÁmesini sa¤lay›c› etkinliklere h›z kazand›r›lmas› ihtiyac› vard›r.
Bu arada f›rsattan yararlanarak ülkemiz insan›n› HristiyanlaÁt›rmak için her yolu deneyen misyoner teÁkilâtlar ve çal›Ámalar› konusunda da tedbirli ve haz›rl›kl› olmak gerekmektedir.
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12 Bkz. M. Emin Ay, Din E¤itim ve Ö¤retiminde Mükâfat ve Ceza, Bursa 1993,
s.108-118; 119-158.

Dinin anlat›m ve ö¤retiminin geleneksel uygulamalar›nda,
kiÁinin kendisi hakk›nda olumsuz duygular uyand›rmaya dayal›, korku yarat›c› ve cezalarla tehdit edici tarz ve üslûbun
hâkim oldu¤unu görüyoruz.12 Bu tekni¤in baz› kiÁileri belli
durumlarda dine yaklaÁt›r›c› az bir etkisi olsa bile, genelde
dinden uzaklaÁt›r›c› olumsuz etkisinin daha yayg›n oldu¤u

bi, kelime de konuÁmada kullan›lan bir objedir. ‹nsan eÁyalar›n dünyas›nda oldu¤u gibi, kelimelerin dünyas›nda da hakiki bir Áekilde yaÁar. ‹nsan baÁkas›n›n çevresine otomobil,
bilgisayar çok katl› binalar sokarak dünyas›n› de¤iÁtirebilece¤i gibi, kelimeler sokarak da de¤iÁtirebilir. Böylece kiÁinin
dünyas›n› kelimeler yoluyla de¤iÁtirerek davran›Á›nda, inanç
ve tutumlar›nda de¤iÁtirmeler yapabiliriz. Dini irÁad, tebli¤
ve ö¤retim etkinliklerinin en önemli sorunlar›ndan birisi, hiç
Áüphesiz dil sorunudur. Günümüz insan›n›n rahatl›kla anlay›p, yararland›¤› bir din dilinden söz etmek çok zordur. As›rlar öncesi bir kültürün ifade kal›plar› ile günümüz insan›na
din ö¤retmeye çal›Á›yoruz. Günümüzde hiçbir gerçek karÁ›l›¤› olmayan, insanlar›n zihinlerinde herhangi bir ça¤r›Á›ma
yol açmayan kelime ve kavramlar, Arapça ve Farsça terkipler içerisinde dinî meseleler içinden ç›k›lamaz bir durum al›yor. ‹nsanlara hâlâ hurma, üzüm ve un cinsinden fitre, miskal birimden alt›n ve gümüÁün zekât tutar›n› hesaplatt›r›yoruz. Halk›n zihninde neredeyse, dinî söylemin anlaÁ›lamazl›¤› ölçüsünde önem ve kutsall›¤›n›n yüksek oldu¤una yönelik
bir anlay›Á yerleÁmiÁ bulunuyor. Oysaki kelimeleri seçme ve
iletme becerisi iletiÁimin etkili olmas›n›n önemli bir Áart›d›r.
Toplumda yayg›n, her kesimin rahat anlayabilece¤i ortalama, ola¤an bir dil kullan›m›, halkla iliÁkilerde baÁar›l› olman›n Áart› olarak kabul edilmektedir.
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Kitle iletiÁim araçlar› vas›tas›yla geniÁ halk kesimlerinin
gözü önünde yap›lan dinî tart›Ámalar›n birçok sak›ncal› duruma yol açt›¤›n› belirtmek gerekir. Bilindi¤i gibi bu prog-

Dinî/tarihi Áahsiyetlerin aÁ›r› yüceltilmesi, efsanevî ve insanüstü varl›klar Áeklinde sunulmas› insanlara baz› duygusal
tatminler yaÁatsa da, sonuç bak›m›ndan e¤itici bir etkisi olamayaca¤›n› kaydetmek gerekmektedir. Kur’an-› Kerim Hz.
Muhammed (s.a.s.)i, Müslümanlar için “en güzel örnek”
(Ahzab 33/ 21; Mümtahine, 60/ 4, 6) olarak tan›t›yor. Her
Müslüman›n kendi kiÁilik yap›lanmas›, ahlâk ve iliÁkilerinde
model almas›, kendisine benzemeye çal›Ámas› gereken canl›,
gerçek, somut bir insan. Ancak yayg›n söylem ve anlat›mlara bakt›¤›m›zda; baÁta Hz. Peygamber olmak üzere bütün
din büyükleri, kendilerine hiçbir Áekilde ulaÁ›lamaz, eriÁilemez, dolay›s›yla iliÁki kurulamaz gerçek ötesi Áahsiyetler olarak sunuluyor. Dolay›s›yla Müslüman olman›n ideal örnekleri, yaln›zca geçmiÁte yaÁanm›Á, olup bitmiÁ ve bir daha tekrarlanmas› mümkün olmayan, yaln›zca övülme ve övünme,
hayranl›kla seyretme konusu ola¤anüstü nitelikler kazan›rken, günümüz Müslüman› ÁaÁk›n ve derin bir aÁa¤›l›k duygusunun içine itilmiÁ oluyor.

bir gerçektir. Günümüz insan›n›n sevgi, müjde ve umut içeren olumlu dinî mesajlara daha çok ilgi duydu¤unu söyleyebiliriz. Bu bak›mdan, özellikle camiye gelen Müslümanlar›
ürkütücü, huzursuz edici, tenkit edici söylemlerden kaç›nmak; daha çok teÁvik edici, özendirici ve rahatlat›c› bir üslûba a¤›rl›k vermek olumlu sonuçlar elde etmek için kaç›n›lmazd›r. Camiye gelen her Müslüman oradan s›k›nt› ve gerilim içerisinde de¤il, huzura ermiÁ, güvenlik ve rahat bulmuÁ
olarak, ruhu dinlenmiÁ olarak ayr›lmal› ve tekrar gelmek için
de içinde arzu ve özlem duymal›d›r.
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13 Peter L.Berger, Dinin Sosyal Gerçekli¤i (çev.Ali CoÁkun),‹nsan Yay., ‹stanbul
1993, s.210.
14 Y›lmaz, a.g.m., ‹slâmiyât,c.5, Say› 4,s.65.

ramlarda birçok ilâhiyatç›, dinî araÁt›rma ve yaz›lar›yla ünlü
uzman kimseler yer almakta ve konular ço¤ul bir ortamda
tart›Á›lmaktad›r. Böyle bir ortamda din, ilâhi de¤erler bütünü konumunda de¤il, “piyasa koÁullar›nda tüketici toplulu¤una pazarlanan bir ürün” durumuna düÁürülmüÁ olmaktad›r.13 Bu durumda, Áimdiye kadar kendi inançlar›yla ilgili
eleÁtirel bir yaklaÁ›m› hiç akl›ndan geçirmeyen geniÁ dindar
çevreler, samimiyetle ba¤l› olduklar› dinlerinin kutsal de¤erlerinin çi¤nendi¤i izlenimine kap›lmaktad›rlar. Çünkü bu insanlar için din, mutlak ve tart›Ámas›z kesin do¤ru kabul ettikleri, teslim olup ba¤land›klar› ve onun varl›¤›nda kendilerini varoluÁsal güvenlik içerisinde hissettikleri dokunulamaz
bir aland›r. Oysa sözü edilen tart›Ámalarda din, farkl› Áekillerde yorumlanabilir, yanl›Álanabilir herhangi bir görüÁ mesabesinde bir fikir olarak ortaya ç›kmakta ve dinin kutsal
otoritesi hafife al›nmakta, “hikmetinden sual olunmaz” özelli¤i gölgelenmektedir. Böylece, geleneksel dindar›n anlam evreninde bireysel ve toplumsal hayat›n meÁruiyetini sa¤layan
dinin, bu bütünsel hakikat olma anlam›ndaki yüceli¤i de gittikçe zedelenmektedir. Normalde gerçek bir din e¤itimi alm›Á
insan için anlaÁ›l›r olan bu yaklaÁ›m, geleneksel bir dindar
için yaralay›c› olmaktad›r.14 Az çok bir bilgi sahibi olmakla
birlikte konulara hâkim olmayan, dinî zihniyeti tam oluÁmam›Á özellikle gençler için ise tam anlam›yla kafa kar›Át›r›c› bir
etki meydana getirmektedir. Bu bak›mdan, din alan›nda yetiÁmiÁ uzmanlar›n öncelikle kendi alanlar›nda tart›Á›p uzlaÁmalar› gereken meseleleri halk›n huzuruna taÁ›maktan uzak
durmalar›, hem kendilerinin ve temsil ettikleri dinî kurum ya
da kuruluÁun sayg›nl›¤›n› korumalar›, hem de samimi bir di-
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Din hizmetleri toplumumuzda cami duvarlar›n›n d›Á›na
pek ç›kamamaktad›r. Toplumsal kurumlar ve organizasyonlar, ya da kültürel olaylar›n içerisinde dinin varl›¤›n› hissetme imkân› yok gibidir. Bu durum da genel olarak içselleÁtirilmiÁ olup, toplumun çeÁitli kesimlerine aç›lma yönünde ciddi bir gayret göze çarpmamaktad›r. O kadar ki, elimizin alt›ndaki imkânlar› bile yerli yerince kullanma, f›rsatlar› en geniÁ Áekilde de¤erlendirme düÁüncesinden uzakta durulmaktad›r. Bu tespitimizle ilgili en çarp›c› örnek, her y›l yenilenen
Kutlu Do¤um Haftas› etkinlikleridir. Àahsen pek çok defa
görev yapt›¤›m bu programlarda karÁ›laÁt›¤›m›z manzara Áudur: Bir panel ya da konferans› dinlemek üzere gelen dinleyicinin tamam›na yak›n› cami cemaatinden oluÁmaktad›r. Yörenin okumuÁ yazm›Á, etkili ve yetkili kesimine ulaÁ›lama-

Radyo ve televizyonlarda yap›lan dinî programlar ço¤u
zaman cans›z, s›k›c›, tek biçim, dolay›s›yla fazla ilgi uyand›rmayan bir özellik göstermektedir. Daha çok tek baÁ›na ya da
iki kiÁinin karÁ›l›kl› konuÁmas› tarz›ndaki sunumlar›n, günümüz bilgisayar teknolojisinin sa¤lad›¤› imkânlarla ilgi çekici,
de¤iÁik biçimlerde denenmesi sa¤lanabilir. Söz konusu teknoloji ile her tür görüntüyü oluÁturma ve yay›nlama imkân›
bulunmaktad›r. Arka fonda konuyla ilgili, dinî ve kutsal
sembollerin görüntülerine, sesli ifadelerin ayn› zamanda yaz›l› karÁ›l›klar›na yer verilmesi ya da, verilmek istenen mesaj›n temsili veya gerçek bir olay›n tabii ak›Á› içerisinde sunulmas›, daha dikkat çekici ve dolay›s›yla iletiÁimin etkisini art›r›c› olacakt›r.

nî yöneliÁ içerisindeki kiÁilerin dinî/manevî, ruhsal sa¤l›klar›
aç›s›ndan büyük önem arz etmektedir. Ayr›ca, dinî de¤erlere
olumsuz bakan, iyi niyetten uzak kimseler için de bir tür gerekçe oluÁturmaya f›rsat verilmemiÁ olur.
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Ülkemize dünyan›n her yerinden, her sene çok say›da yabanc› turist gelmektedir. Bunlar›n önemli bir bölümü tarihi
ve sanat de¤eri büyük olan camilerimizi de ziyaret etmektedir. Bu durumun, dinimizi yabanc›lara tan›tmak ve anlatmak
için çok önemli bir f›rsat ve imkân oluÁturdu¤unu belirtmek
gerekir. Ancak, bunlar›n baÁ›nda bulunan rehberler ço¤unlu¤u itibariyle ‹slâmi bilgi kültür ve de¤erlerden fazla haberdar
olmayan ya da herhangi bir dini hassasiyet taÁ›mayan profesyonel kimselerdir. Gezdi¤i caminin yan› s›ra, ‹slâm Dininin
inanç ve ibadet esaslar›, tarihi ve kültürel de¤erleri hakk›nda
ilk elden bilgi almak isteyenler için herhangi bir hizmet tarz›
düÁünülmüÁ de¤ildir. Cami görevlilerimiz ise genelde yabanc› bir dili kullanma formasyonuna sahip bulunmad›klar› gibi, gelen yabanc›larla iletiÁim kurma konusunda da haz›rl›kl› ve istekli de¤ildir. Bu durumda önerilebilecek olan Áudur:
Sözü edilen özellikteki camilere görevlendirilen kimselerin
yabanc› bir dili çok iyi konuÁmas› Áart›na ba¤l› olarak seçilmesi ya da hizmet içi e¤itim çal›Ámalar› çerçevesinde bunlara
yabanc› dil ö¤reniminin zorunlu tutulmas›. Ayn› Áekilde yurt
d›Á›na görevlendirilen elemanlar›n ço¤unun da o ülkede ko-

makta ya da bir Áekilde orada haz›r bulunmalar› sa¤lanamamaktad›r. Oysaki camiye gelemese de dine ilgi duyan, dinî
konularda ayd›nlanma iste¤ine sahip her yörede çok say›da
insan›n varl›¤› bir gerçektir ve bu programlar bu insanlara
ulaÁmak için çok önemli bir f›rsat oluÁturmaktad›r. Bilimsel
tarz ve üslûba al›Á›k olan ‹lâhiyat hocalar›n›n bir ço¤unun
konuÁmas›ndan halk›n çok fazla yararlanamad›¤› için Áikayetçi oldu¤u bir gerçektir. Ancak, hutbe ya da vaaz türü bir
konuÁmaya al›Ám›Á olan halk›n beklentilerine tam olarak cevap veremedi¤i, kendini anlayacak ve yararlanacak bir dinleyici kitlesi ile buluÁamad›¤› için hocalar da ço¤unlukla s›k›nt› duymakta ve tatminsiz kalmaktad›r.
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Günümüzde dinî mesaj› geniÁ insan kitlelerine ulaÁt›rmak
için çok büyük imkânlar oluÁmuÁtur. Fakat din hizmetlerin-

Sonuç

Yurt d›Á›nda ya da içinde din de¤iÁtirerek Müslümanl›¤›
seçen çok say›da insan›n varl›¤›n› biliyoruz. Ancak bu insanlar›n daha sonra hayatlar›n› nas›l sürdükleri, ne gibi dinî,
sosyal, ekonomik sorunlarla karÁ›laÁt›klar› ve bunlar› aÁmada onlara ne gibi hizmetler üretildi¤i ve götürüldü¤ü konusunda bir bilgiye sahip de¤iliz. Genellikle bu insanlar kendi
kaderlerine terk edilmekte, ya belli cemaatlerin çat›s› içerisinde yeni dinî kimli¤ini oluÁturucu bir yol aramakta ya da
Müslümanl›¤›n› sakl› tutarak, ya da en alt düzeyde yaÁayarak eski sosyal çevresinde hayat›n› sürdürmeye çal›Ámaktad›rlar. ‹htida sonras› destekleyici din hizmeti, bildi¤imiz kadar›yla henüz düÁünülmüÁ ya da plânl› bir organizasyonla
uygulamaya konulmuÁ bir çal›Áma alan› de¤ildir. Osmanl›
Döneminde, bu yöndeki hizmetler ve bunlar›n finansman›
için kurulmuÁ vak›flar bulunuyordu. Günümüzde de, Diyanet Vakf›n›n imkânlar›ndan bu hizmetler için bir fon ayr›lmas› ve bu yeni Müslümanlar›n ister kendi ülkelerinde isterse yerleÁtikleri ülkemizde, din kardeÁleriyle uyum ve bütünleÁmelerinin sa¤lanmas› yönünde çaba gösterilmesi gerekir.

nuÁulan dili yeterince konuÁamad›¤›, de¤iÁik kesimlerle iletiÁime giremedi¤i, ‹slâm dinini tan›t›c› ve tebli¤ edici organizasyon ve etkinliklerde yer alamad›¤› bilinen bir gerçektir. Bu
konuda doktoras›n› yurt d›Á›nda yapm›Á, bir yabanc› dili iyi
kullanan o ülke kültürünü tan›yan elemanlar›n bulunup görevlendirilmesi, bu çerçevede ‹lâhiyat Fakülteleri ile iÁbirli¤i
ve yard›mlaÁmaya gidilmesinin do¤ru olaca¤›n› ifade etmek
gerekir.
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de etkili iletiÁim tekniklerini kullanma ve dinin güncel sunumu noktas›nda, henüz önemli bir mesafe kaydedildi¤ini söylemek zordur. Dinin anlat›m ve ö¤retiminde birçok eksiklerin yaÁand›¤›, çeÁitli sorunlarla karÁ› karÁ›ya kal›nd›¤› bir
gerçektir. Din hizmetlerinin etkili ve verimli hale getirilmesi
için, günümüz Áartlar›nda yeniden ele al›n›p üzerinde ciddi
olarak düÁünülmesi gerekir. Bir yanda dinî bilgi ve söylem
geliÁtirilip zenginleÁtirilirken, di¤er yanda bunlar›n insanlara
ulaÁt›r›lmas› ve etkili k›l›nmas›n›n yollar›n›n araÁt›r›lmas›na
ihtiyaç vard›r. Bu yolda, ‹slâmi ilimler alan›nda yap›lan araÁt›rmalar›n, insan ve toplum bilimlerinde yap›lan çal›Ámalarla
bütünleÁtirilmesi önemli sonuçlara ulaÁabilmek için baÁlang›ç noktas› oluÁturmaktad›r..
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 178, Y›l: 2005, s. 42-43.

Ülkemizde “‹slâm dininin inançlar›n›, ibadet ve ahlâk
esaslar› ile ilgili iÁleri yürütmek, din konusunda toplumu ayd›nlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek” le görevlendirilen
Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›, toplumumuza bu konuda geniÁ
çapta bir din hizmeti vermektedir. BaÁta imam-hatip ve müezzin-kayy›mlar olmak üzere, vaizden müftüye, hizmetliden
Diyanet ‹Áleri BaÁkan›na kadar geniÁ bir yelpaze içerisinde
yer alan BaÁkanl›k personelinin tamam› cami içinde oldu¤u
gibi, cami d›Á›nda yürütülen din hizmetlerinde etkin rol oy-

Áeylere götüren ilâhî bir kanundur.”

“Din, ak›l sahibi insanlar› kendi tercihleriyle bizzat hay›rl› olan

‹nsanla beraber var olan, tarihin bütün devirlerinde ve bütün topluluklar›nda karÁ›laÁ›lan din olgusu, çeÁitli Áekillerde
kendini göstermektedir. ‹slâm bilginleri dinin tarifini,
Kur’an-› Kerim’de yer alan aç›klamalar› ve ‹slâm inançlar›n›
göz önünde bulundurarak yapm›Álard›r. Buna göre hak dinin
tarifi Áu Áekildedir:

Din, insan›n yarat›c›, di¤er insan ve varl›klarla münasebetlerini düzenleyen ve hayat›na yön veren, onlarla ilgili davran›Álar›na esas olacak kurallar bütününe verilen add›r.

Rahmi Y›lmaz

VER‹ML‹ B‹R D‹N H‹ZMET‹
NASIL OLMALI? *
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‹lim-amel ve tebli¤ bir hakikatin üç ayr› yüzüdür. Birbirlerinden ayr›lmalar› mümkün de¤ildir. Tebli¤de ilim Áartt›r.
Amel ise tebli¤in hayat›d›r, felsefesi hizmeti baÁar›yla sonuçland›r›r. Görevli hizmetinde menfaat hesab› içinde olmamal›d›r. Parac›, mevlitçi gibi suçlamalara f›rsat vermemelidir.

Hizmette baÁar›, irÁat ve tebli¤ ilimle olur. Görevli, tebli¤
etti¤ini, anlatt›¤›n› mutlaka yaÁamal›, amel-ilim çeliÁkisi asla
olmamal›d›r. Cemaatine “hocan›n dedi¤ini yap da, gitti¤i
yoldan gitme” sözünü do¤rulatt›racak duruma düÁmemelidir.

Yunus’un dedi¤i gibi;“‹lim ilim bilmektir. ‹lim kendini
bilmektir. Sen kendini bilmezsen. Ya nice okumakt›r.”

Din görevlisi, dinî ve meslekî bilgilerinin yan›nda h›zla geliÁen, de¤iÁen kültür ve olaylar›n yaÁand›¤› günümüz dünyas›na ait geliÁmeleri çok iyi takip etmeli, bilgisini art›rmal›d›r.
Tebli¤ insan›, ‹slâmî hakikatleri ve içinde yaÁad›¤› devri çok
iyi bilmelidir. Ça¤›n› bilmeyen insan, dehlizde hayat sürüyor
demektir. ‹nsanlar› oraya çekmesi ve onlara bu dehlizde bir
Áeyler anlatmas› ise, zavall›ca birer gayretçiktir.

Verimli bir din hizmeti nas›l olmal›?” sorusuna din görevlilerinden baÁlamak gerekir. Din görevlisi, zaten resmî bir görevi olan bu hizmeti gönül iÁi olarak ele almal›d›r. Allah’›n
emri, farz-› kifâye oldu¤unun bilincinde kendini görevine
motive etmelidir. Meslekte motivasyon yoksa verim de olamaz. Tebli¤ insan›n›n gönlü Kur’an’a göre ayarlanmal›d›r.
Gönlü bu Áekilde Kur’an’a göre akort edilmeyen bir insan›n,
‹slâm ad›na konuÁmas›, ‹slâmî hakikatleri anlatmas› çok zor,
hatta imkâns›zd›r. Emr-i bi’l-ma’ruf, nehy-i ani’l-münker zaten yarat›l›Á gayemiz de¤il midir?

namaktad›r. Bu tür hizmetler, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n
aslî görevleri aras›nda yer almaktad›r.
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1 Sezai Karakoç, DiriliÁ Ayl›k Edebiyat Dergisi, Ekim 1979, say›: 61.

Din görevlisinin, kendisini cami dernek ve vak›flar›n› kurma gibi görevlerden sorumlu görmekten ziyade, onlarla sa¤l›kl› bir iliÁki ve iÁ birli¤i içinde olmas› hizmette verimi art›r›r. Görevlinin, zengin ve nüfuzlu kiÁilerle iliÁkisi di¤er cemaatiyle olan iliÁkisi ayn› olmal›. “Zenginin salâs›n› uzunca
okudu, fakire gelince k›sadan kestiriverdi…” gibi basitliklere f›rsat vermemeli. Adil olmal›. Hele hele hizmeti sunuÁta
buna daha özen göstermelidir.

KüreselleÁmeden, dinler aras› diyalogdan söz edilirken,
biz kendi cemaatimizle, insan›m›zla bu diyalogu maalesef yeterince sa¤layabilmiÁ de¤iliz. Görevli ancak nefsini aÁ›p, önyarg›lar›ndan s›yr›larak güçlü bir diyalog, iyi bir entegrasyonla (kurum, din görevlisi, cemaat ve dernek) hizmetinde
mutlak verim al›r.

Din hizmetinde istenilen verimin elde edilmesinde en
önemli hususlardan biri de cemaati tan›makt›r. Hizmet sundu¤umuz insan› tüm yönleriyle bilmek, âdeta yüzünden içini
okuyabilmektir. Bu olmadan cemaatle görevli aras›nda entegre olunamaz, diyalog kurulamaz. Bugün hizmette verimsizli¤in baÁl›ca nedenlerinden biri de bu olmal›.

Hizmetini sunarken, yasal zeminde, meÁru yollarla yürümesi, huzur içinde olmas›n› sa¤lar. S›k›nt›da hizmetten verim
al›namaz. MeÁru bir hedefe ancak meÁru bir yoldan gidilir.
Àairin ifadesiyle; “Yanan meÁ’aleni söndürmemesini bil, IÁ›¤›n› rüzgardan korumas›n› bil ”1

‹zinde iken cami çevresinde ya da cami bahçesindeki lojman›nda oturuyorsa camiye gitmeli, cemaate mutlaka kat›lmal›, cemaate “maaÁ almasalar namaz da k›lmazlar” gibi itibar›n› bitirici söylentilere f›rsat vermemelidir.
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2 250 Hadis, s. 195, hadis no: 239,D‹B. Yay.

Görevli, “yaÁl›ya hizmet ve hürmet, Allah’a hizmet ve
hürmet” bilinciyle yapmal›d›r. Çünkü çocuklar›ndan, aile bireylerinden umdu¤u ilgiyi bulamayan, yorulmuÁ vücudunda
nükseden rahats›zl›klar, yaÁl›l›k psikolojisiyle duygusal gerilim içindeki cemaate büyük bir sab›r, hoÁgörü ve fedakârl›kla özel bir sevgiye dayal› ilgi, din hizmetimizin bir baÁka boyutu olarak alg›lanmal›d›r.

‹l ya da ilçe müftüleri y›lda en az bir veya iki defa her camide programl› cemaate, kad›nlar›n da iÁtirak edebilece¤i soru-cevapl› sohbet ve konferans tertip etmelidir. “Bu etkinliklerin BaÁkanl›k personeli ve ilâhiyatç›larla ayda bir özellikle
gençlere yönelik yap›lmas›, hizmetin aç›l›m›n› geniÁletmek
ad›na verimi art›r›c› olacakt›r.” Ayr›ca, bayan vaizeler de her
camide bayanlara yönelik programlar yapmal›d›r. Cami cemaatlerinin ço¤unlu¤unu yaÁl› grup oluÁturmaktad›r.

Görevli, vaaz ve sohbetlerde cemaatin e¤itim ve sosyal durumlar›na göre konuÁmal›, cemaate mutlaka kafas›na tak›lan
sorular› rahatça sorabilme f›rsat›n› vermeli, cemaatin anlayabilece¤i yal›n bir dille cevaplamal›, usanmadan sab›rla anlatmal›, konuÁmalar›n mant›k ve realiteye uygunlu¤u konusunda hassasiyet göstermeli, siyasete asla girmemelidir. Bu hassasiyet mesaj›n cemaate daha net ve daha kolay ulaÁmas› demektir.

Din görevlisin prensibi; “KolaylaÁt›r›n›z, güçleÁtirmeyiniz.
Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz”2 olmal›d›r. Vaazlar›nda,
miting alan›nda imiÁ gibi esmeden, antipatik olmadan, cemaati uyutmadan, usand›rmadan, zaman zaman beden dilini de
konuÁturarak mesaj›n› özlüce vermeye itina göstermelidir.
Zaten okuma al›Ákanl›¤› olmayan insan›n dinlemesi de s›k›nt›l› olur.
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Aktif ve baÁar›l› görevlilerin imrenilecek de¤erlerle ödüllendirilmesi, yeni ya da pasif görevlilerin aktif olmas›nda tetikleyici bir unsur olur. Bu da hizmette verimin artmas›n› ve
yayg›nlaÁmas›n› sa¤lar.

Görevlinin aksiyonu ve diksiyonu mükemmel olmal›d›r.
Günümüzde imaj ön plânda tutuldu¤u için görevlinin giyim
kuÁam› düzgün, saç› sakal› bak›ml› olmal›d›r. ”‹nsan giyimi
ile karÁ›lan›r, konuÁmas›yla u¤urlan›r” atasözü imaj ve konuÁman›n önemini belirtmektedir.

Verimli din hizmetinde sorumluluk bilinci Áartt›r. Din görevlisi eleÁtiriye aç›k olmal›d›r. S›k s›k özeleÁtiride bulunmal›d›r. Kendisine, ben hizmet kulvar›n›n neresindeyim? Bugün,
bu hafta, bu ay, bu y›l camiye, cemaate ve insanlara ne verdim, ne kazand›rd›m? sorular›n› sormal›d›r. Bu davran›Á görevlinin sorumluluk bilincini art›r›r.

Günümüzün yayg›n problemlerinden biri de bid’at ve hurafelerdir. Din görevlisinin Kur’an ve sünnet kaynakl› direnciyle verece¤i mücadele baÁar›y› getirir.

Din görevlisi, din hizmetinde Áartlar ne olursa olsun,
umudunu yitirmemeli, basiretini kaybetmemelidir. “Adam
sende, bugünkü durumu kimse kurtaramaz, ok yaydan f›rlam›Á, her Áey z›vanadan ç›km›Á” gibi düÁünceler tembelli¤e f›rsat,bitmiÁli¤e sadece k›l›f olur.

‹ster geçici, ister süre¤en olsun, duygusal gerilimden kurtulamayan insan mutsuzdur. Bu durumun giderilmemesi hizmette verimi düÁürür. Onun için cemaat, camiyi ve görevliyi
çok s›cak, çekici bulmal›d›r. Din görevlisinin yaÁ› küçük de
olsa, cemaatin gözünde büyüktür. Öyle ise görevlinin Áefkati verimli hizmete giden yolun köprüsü olur. Enaniyet ve gösteriÁ, hizmette bereketi yok edece¤inden verimi de yok eder.
Haram olan bu durumdan kesinlikle sak›n›lmal›d›r.
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* Diyanet Ayl›k Dergi Eki: (Sevgi, Bilgi, Birlik ve ‹badet Mekân› Cami) Say›: 166,
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‹slâm’›n, birleÁtirici, sosyal dayan›Áma ve kaynaÁmay› sa¤layan bir din oldu¤unun aç›k göstergelerinden biri de camilerimizdir. Camiler, toplumun her kesiminden insan›n, hiçbir
ayr›m gözetmeden ortak bir Áuurla, ayn› heyecan ve ayn› gaye ile bir araya geldikleri, kardeÁlik ve birlik Áuurunun zirveye ç›kt›¤› kutsal mekânlard›r. Tarihî süreç içerisinde üstlendikleri pek çok fonksiyonun yan› s›ra, ‹slâmî kimli¤in oluÁmas›nda ve korunmas›nda camilerin yeri inkâr edilemez. Bu
kutsal mekânlar›n, belirtilen iÁlevi etkin bir Áekilde ifa etmesinde, samimiyet ve özveriyle hizmet eden örnek cami görevlilerinin pay› büyüktür. En küçük yerleÁim birimine kadar ülkenin her köÁesinde hizmet veren cami görevlileridir. Yine,
cemaat ile do¤rudan muhatap olan ve ilk elden ihtiyaçlar›na
cevap verenler de onlard›r. “Cemaatle k›l›nan namaza önderlik eden kiÁiler” olarak tan›mlanan imamlar, baÁta gelen
görevleri olan namaz›n topluca eda edilmesinden, cemaatin
dinî konularda ayd›nlat›lmas›na, görev bölgelerinde kardeÁli¤i zedeleyen olumsuzluklar›n giderilmesinden, birlik ve be-
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den gelen yard›m› yapar, hiç kimsenin kazand›ramayaca¤›n› ka-

bakars›n, sözün do¤rusunu söylersin, fakir ve muhtaçlara elin-

“…Vallahi, Allah seni utand›rmaz. Çünkü sen, akrabalar›na

Din görevlileri öncelikle örnek kiÁili¤e ve güzel ahlâka sahip olmal›d›rlar. Sevgili Peygamberimiz, kendisine Peygamberlik görevi verilmesinin ilk dönemlerinde, üstlendi¤i görevin a¤›rl›¤›n› ve karÁ›laÁabilece¤ini tahmin etti¤i geliÁmelerin
kayg›s›n› çekerken, Hz. Hatice’nin kendisine söyledi¤i Áu
sözler, kiÁili¤in ve güzel ahlâk›n tebli¤deki etkisini ortaya
koymas› aç›s›ndan oldukça önemlidir:

Din görevlilerinin; yaÁlar›, kültür seviyeleri ve birikimleri
birbirinden çok farkl› olan kitlelere hitap etmeleri sebebiyle,
meslekî yeterlilikleri yan›nda, iletiÁim, e¤itim metotlar›, insan
psikolojini tan›ma gibi pek çok alanda yeterli olmalar›n›n gereklili¤i aç›kt›r. Halk›n, din görevlilerini ayn› zamanda önder
ve rehber kiÁiler olarak görmeleri, onlar›n sosyal hayatlar›nda da yaÁant›s›yla örnek olma, örnek kiÁili¤e ve üstün ahlâkî
de¤erlere sahip olmalar›n› zorunlu k›lmaktad›r.

Peygamber mesle¤i de denilen bu vazifenin, günümüzde
de kendisinden beklenen iÁlevi etkin bir Áekilde yerine getirebilmesi nitelikli, liyakatli ve özverili görevlilerle mümkündür.

raberlik Áuurunun oluÁmas›na, hatta yerine göre pek çok konuda rehberlik görevi yapan kiÁilerdir. Din görevlilerinin sosyal hayattaki birleÁtirici ve olumlu katk›lar› yan›nda, ülke
bar›Á›n›n ve güvenin sa¤lanmas›ndaki hizmet ve katk›lar›n›
da unutmamak gerekir. Bu katk›lar için yak›n tarihi okumak
yeterlidir. Günümüzde de metropol illerden, en ücra köylere
kadar, ülkemizin her yerindeki camilerde görev yapan binlerce din görevlisi, dinî konulardaki yanl›Á telâkkilerin ortadan
kald›r›lmas›, birlik ve beraberlik Áuurunun güçlendirilmesi
aç›s›ndan önemli bir f›rsatt›r.
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1 Buhârî, “Bed’ül-Vahy”, 3; Müslim, “ ‹man”, 252, Ahmed b. Hanbel, VI, 223.
2 Àuarâ, 26/109,127,145,164,180.
3 Tâhâ, 20/43-44.

Görevini yaparken, hiçbir ayr›m gözetmeden herkesi kucaklamal›, kolayl›¤›, müjdelemeyi ön plâna almal›, muhataplar›n›n seviyesine göre hitap etmeli, ifrat ve tefritten, kat› tutum ve davran›Álardan kaç›nmal›, yumuÁak bir üslûpla, hikmet ve güzel ö¤ütle yaklaÁmal›d›r. Deyim yerindeyse, yaralamadan tedavi etmeli, k›rmadan düzeltmeli, azarlamadan
uyarmal› ve kibirlenmeden ayd›nlatmal›d›r. En zor ve sabredilmesi güç olan zamanlarda bile, Yüce Allah’›n Hz. Musa ve
kardeÁine hitaben, “Firavun’a gidin, do¤rusu o azm›Át›r.
Ona yumuÁak söz söyleyin..”3 buyru¤u hizmet anlay›Álar›nda ilke olmal›d›r. Kur’an-› Kerîm’de, Hz. Peygamberin ilâhî
bir lütûf sayesinde insanlara yumuÁak davrand›¤›; kaba ve
kat› kalpli olsayd›, insanlar›n çevresinden da¤›l›p gidecekleri

Resûlullah’›n düÁmanlar›, O’nu atalar›n›n dinini terk etti¤i, Áair, mecnun ve sihirbaz oldu¤u yönünde çok çeÁitli iddia
ve iftiralarla halk›n gözünden düÁürmeye çal›Ám›Álard›r. Ancak, Allah’›n Resûlünde asla ahlâkî bir kusur bulamam›Álard›r. Din hizmeti veren kiÁiler de do¤ruluk, güvenilirlik, hoÁgörü, affedicilik, sab›r ve alçak gönüllük gibi güzel hasletlerle bezenmeli, beÁerî iliÁkilerdeki tutumu, azim ve kararl›l›¤›,
istikrar ve tutarl›l›¤› ile toplumda örnek olmal›d›r. Yapt›¤›
hizmette Allah’›n hoÁnutlu¤u d›Á›nda bir Áey beklememeli,
Peygamberlerin kavimlerine söyledikleri, “Buna karÁ› sizden
hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükâfat›m› verecek olan,
ancak âlemlerin Rabbi olan Allah’t›r”2 sözü kendilerine rehber olmal›d›r.

gelen felaketler karÁ›s›nda insanlara yard›m edersin.”1

zand›r›rs›n. Misafirlere ikram eder, onlar› a¤›rlars›n, Hâk’tan
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4 Âl-i ‹mrân, 3/159.

Madem ki, Hz. Peygamber “En güzel örnek” tir, onun bu
örnekli¤inin, hayat›n her alan›nda oldu¤u gibi, tebli¤ metodu aç›s›ndan da iyi bilinmesi ve ilkelerinin uygulamaya konulmas›, din görevlilerinin hizmetteki baÁar›s›na güç katacak
ve onlar› toplum içindeki hak ettikleri sayg›nl›¤a ulaÁt›racakt›r.

Özetle ifade etmek gerekirse, din görevlileri hizmet anlay›Álar›nda Hz. Peygamber’in tebli¤ ve irÁad metodunu çok iyi
tahlil etmeli ve ilkelerini kendisine rehber edinmelidirler.
Peygamberimiz, 23 sene gibi k›sa bir zamanda, tarihte eÁine
rastlanamayan muazzam bir de¤iÁiklik meydana getirmiÁ;
çok basit meseleler yüzünden bile birbirlerini kolayca öldürebilen, k›z çocuklar›n› diri diri topra¤a gömen bir kavimden, dönemlerinden “asr-› saadet (mutluluk ça¤›)” diye söz
ettiren örnek bir toplum meydana getirmiÁtir.

Belirtilen ahlâkî meziyetlerin yan› s›ra, günümüzün getirdi¤i teknik imkânlar› iyi de¤erlendirmeli, bilgi birikimi, kültürü, giriÁkenli¤i, göreve ba¤l›l›¤› ve temsil kabiliyetiyle görev yapt›¤› toplumda sayg›nl›¤›n› muhafaza etmelidir.

aç›kça bildirilmiÁtir4 ki bu ilke, din görevlilerinin halka yaklaÁ›mlar› noktas›nda oldukça önem taÁ›maktad›r.
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* Diyanet ‹lmî Dergi, Say›: 38/ 4, Y›l: 2002, s. 63- 76.
** Doç. Dr., Atatürk Ünv.‹lâhîyat Fak.
1 Nahl, 16/125.
2 Hacc, 22/67.
3 Ahzâb, 33/ 45.
4 Ra’d, 13/36.
5 A’raf, 7/59; 73, 85, Hûd, 11/50; Nahl, 16/ 36.
6 Al-i ‹mrân, 3/ 104, 110; Tevbe, 9/71.

Di¤er peygamberler gibi5 insanlar, Allah’a davet için gönderilen Hz. Peygamber, vahyin kontrolünde cereyan eden
tebli¤ vazifesinde baÁar›lar elde etmiÁ ve bu vazifesinde ümmetine örnek olmuÁtur.”6 Hz. Peygamber’in Áahs›nda görmüÁ oldu¤umuz ve tebli¤indeki baÁar›s›na etki eden özellikleri Áu Áekilde s›ralamak mümkündür.

“Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel ö¤ütle
ça¤›r...”1 “Ey Muhammed!...Rabbine davet et, Áüphesiz sen
do¤ru yol üzerindesin...”2, “Ey Peygamber! Biz seni Áahit;
müjdeci, uyar›c›, Allah’›n izniyle ona ça¤›ran, nurland›ran
bir ›Á›k olarak göndermiÁizdir.”3 mealindeki ayetler ve benzerlerinin4 muhatab› olarak Allah’a davette bulunmas› ve bu
davete devam etmesi istenen Hz. Muhammed, ahirete intikal
edinceye kadar din hizmetinde bulunmuÁ ve insanlar› Allah’a
davet etmiÁtir.

H. ‹brahim ACAR**

ETK‹L‹ B‹R D‹N H‹ZMET‹ AÇISINDAN
HZ. PEYGAMBER’‹N ÖRNEKL‹¼‹*
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7 Önkal, Ahmet, Resûlüllah’›n ‹slâm’a Davet Metodu, Konya, 1994, s. 318.
8 Nisa, 4/113.
9 Çakan, ‹smail, L., Hakk› Tavsiye Metod ve Vas›talar›, ‹stanbul, 1992, s. 41.

Tebli¤ ve irÁad için iyi kullan›lan bir dil, düzgün konuÁma
önemlidir. Bundan daha önemlisi görevin benimsenmesi ve
samimiyetle yerine getirilmesidir. Samimiyetten uzak ve gönülden kaynaklanmayan konuÁmalar hitabet tekni¤i aç›s›ndan kusursuz bile olsalar dinleyicileri ya hiç etkilemez ya da
sadece konuÁma olarak dikkat çeker, fakat müspet bir sonuç
do¤urmaz. Güzel konuÁma bugün için bir sanatt›r. Ancak
as›l önemli olan onun taÁ›d›¤› öz ve samimiyettir.9 Bu temel
teshilin yan›nda kabul etmek gerekir ki, farkl› muhataplara
de¤iÁik vas›f ve üslûpta söz söylemek de yine bizzat tebli¤ ve

2- GÜZEL KONUÀMAK

Allah Teala, Hz. Peygamber’e öyle bir ilim vermiÁtir ki hiç
kimse onun seviyesine ulaÁamaz. Nitekim; “(Allah) sana bilmedi¤ini ö¤retmiÁtir. Allah’›n sana olan nimeti ne büyüktür.”8 mealindeki ayette de ifade edildi¤i gibi ona ihsan etti¤i benzersiz mükemmel ilim ve Áahsiyet ile nimetini tamamlay›p ikmal etmiÁtir.

Davetçi, ‹slâm’› tebli¤ edebilmek, neticede gayeye ulaÁabilmek için her Áeyden evvel tebli¤ edece¤i esaslar›, ‹slâm’›n
emir ve prensiplerini, Kur’an ve Sünneti çok iyi bilmelidir.
Çünkü bilgi sahibi olunmayan konularda insanlar›n ayd›nlat›lmas› mümkün de¤ildir. Bununla birlikte uygun bir biçimde tebli¤ini sunabilmek için bütün vas›flar›yla müspet ilimlere vak›f olmak, mahalli ve yabanc› lisan ö¤renmek, sözün nereden baÁlat›l›p nerede bitirilece¤ini bilmek gereklidir. Ayr›ca muhatab›n sosyal ve fizikî çevresi ile kültürel yap›Á› hakk›nda malumat sahibi olmak gerekir.7

l- B‹LG‹ SAH‹B‹ OLMAK
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10 Tirmizî, Ebu ‹sa, eÁ-Àemailü’n-Nebeviyye, H›m›s, 1968, s. 140.
11 Ebu Gudde Abdulfettah, Bir E¤itimci Olarak Hz. Muhammed ve Ö¤retim Metodlar›, (trc. Enbiya Y›ld›r›m), ts., s. 28-29.
12 Özbek, Abdullah, Bir E¤itimci Olarak Hz. Muhammed, ‹stanbul, 1995, s. 61.

Latife ve Áaka, do¤ru ve edebe uygun oldu¤u takdirde insanlar aras›nda samimiyetin ve yak›nlaÁman›n kurulmas›na
sebep olur. Bir e¤itimci olarak zaman zaman Áaka yapan Hz.
Peygamber, heybetinden dolay› kendisiyle diyaloga girmekten çekinen kimselere konuÁma imkân› vermiÁ, yumuÁak
huylulukta ve güler yüzlülükte ümmetine örnek olmuÁtur.
onun nükteleri k›r›c› olmam›Á, hiç kimseyi hafife almam›Át›r.
Bilakis zarif konuÁmas› ve samimi tav›rlar›yla her zaman güvenilen insan olmuÁtur.12

Psikolojik olarak insanlar, çat›k kaÁl›, hiç gülümsemeyen,
tebessüm etmekten çekinen e¤itimcileri sevmez. Bu itibarla
e¤itimde zaman zaman yap›lacak olan mizah›n yeri büyüktür. Mizah bir telkin ve ders vas›tas›d›r. Dinleyicilerin dinleme arzusunu artt›r›r, b›kk›nl›¤› giderir. Sevilerek dinlendi¤i
için bu gibi anlat›mlar›n etkileri daha fazla olur. Hat›rda da
daha uzun müddet kal›r.

Hz. Peygamber, aç›klamalar›n›n güzelli¤i, konuÁmas›n›n
fasihli¤i, kelâm›n›n netli¤i, (sözlerini tane tane söylerdi. Öyle ki kelimelerini saymak isteyen bir kimse sayabilirdi)10 üslubunun tatl›l›¤›, ikazlar›n›n nezaketi, son derece müÁfik oluÁu,
k›zg›nl›¤›nda bile hikmetli davran›Á›, son derece dikkatli ve
uyan›k oluÁu, zekâs›n›n yüksekli¤i insanlara aÁ›r› ilgisi ve
merhametiyle o gerçekten de bu dünyada hayr› gösteren bir
muallimdi.11 Lüzumsuz konuÁmaz, kötü söz söylemezdi.
Onun meclisinde asla sesler yükselmez ve yüksek sesle konuÁulmazd›.

irÁad gere¤idir. Her yerde ve herkese karÁ› ayn› üslûp kullan›lmaz.

Etkili Bir Din Hizmeti Aç›s›ndan Hz. Peygamber’in Örnekli¤i • 81

13 Ebu Davûd, “Edeb”, 93.
14 GeniÁ bilgi için bkz. Arif Köten, Hz. Peygamber’in Sünnetinde Àaka ve Baz› Àakac› Sahabiler, Bursa,1991,s. 1-44.
15 Münavî, Abdurrauf, Feyzu ‘l-Kadir, Beyrut, 1972, II, 215.
16 Darimî, “Mukaddime”, 34.
17 Müslim, “Mukaddime”, 3.

Hz. Peygamber, insanlara ak›llar›n›n alabilecekleri ölçüde
hitap ederdi. Çünkü dinleyenlerin akl›n›n ermedi¤i konuÁmalar yanl›Á anlamalara sebep olur. Bu konuda söyledi¤i “Cahillere hikmetten bahsetmeyin!..”16; “Bir kavme ak›llar›n›n
kavrayamayaca¤› bir söz söylemen do¤ru olmaz. E¤er böyle
yaparsan onlardan bir k›sm› için mutlaka fitne olur.”17; “‹nsanlara ak›l seviyelerine göre konuÁmakla emrolundum.”

Hz. Peygamber’in önem verdi¤i en mühim metotlar›ndan
biri muhataba göre harekettir. Kendisi insanlar›n ak›llar›n›n
derecesine, içtimaî seviyelerine, muhatab›n içinde bulundu¤u
zaman›n Áartlar›na göre hareket eder, ashab›n›n da bu Áekilde davranmalar›n› isterdi.15

3- MUHATABA GÖRE HAREKET ETMEK

Hz. Peygamber’in mizah›ndan birkaç örnek verecek olursak; kendisine gelen bir adam evinin eÁyas›n› taÁ›mak için zekât develerinden birinin verilmesini isteyince ona “Seni diÁi
devenin yavrusuna bindirece¤im” dedi. Bunun üzerine adam
“Ya Resûlellah! Ben devenin yavrusunu ne yapaca¤›m?” deyince Hz. Peygamber “Deve deveden baÁka bir Áey do¤urur
mu?” demiÁtir.13 Ayr›ca tan›d›¤› bir pazarc› esnaf›n elleriyle
arkadan gözlerini kapat›p” bil bakal›m ben kimim” diye sormas›, “yaÁl› kad›nlar da cennete girecek mi? sorusuna “Hay›r” demesi üzerine kad›n›n ciddi san›p üzülmesi karÁ›s›nda
“Evet girecekler, ama yaÁl› de¤il genç olarak”14 buyurmas›
onun mizahlar› aras›ndad›r.
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18 Ebu Davûd, “Edeb”, 23.
19 Buhârî, “‹man”, 29; Müslim, “S›yam”, 34.
20 Ebu Davûd, “Sünnet”, 2.
21 Nesaî, “S›yam”, 43.
22 Buhârî, “‹man”, 17; “Hacc”,4; Müslim, “‹man”, 36; Nesaî, “Zekât”, 49.
23 Buhârî, “‹man”, 19.
24 Muvatta, “Kur’an”, 24.
25 Ahmed b. Hanbel, Müsned VI, 375, 440.

Farkl› kabiliyetlerde yarat›lan insanlar›n ihtiyaç ve ilgileri
zaman içinde de¤iÁiklik arz edebilir. Bu sebeple bir meselenin
anlat›m›nda her bir durum için söylenecek sözlerde farkl›
olabilir. Bilindi¤i gibi Hz. Peygamber ayn› yaÁ ve bilgi seviyesinde olan belirli bir gruba tebli¤de bulunmuyordu. Genç ihtiyar, kad›n ve erkek, inanan ve inanmayan k›saca her gruptan insan onu dinliyordu. ‹Áte bu sebepten dolay› kendisine
sorulan ayn› manadaki sorulara iyi anlaÁ›lmas› için farkl› cevaplar vermiÁtir. Nitekim “Amellerin hangisi daha faziletlidir?” sorusuna “Az da olsa devaml› oland›r.”19 “Allah için
sevmek, Allah için bu¤zetmek (sevmemek)tir.”20 “Oruca devam et. Çünkü onun dengi yoktur.”21 “Allah’a ve Resûlüne
imand›r.” Sonra? “Allah yolunda cihadd›r”. Sonra? “Hacc-›
Mebrurdur.”22 “Yemek yedirirsin, tan›d›¤›n ve tan›mad›¤›n
kimselere selam verirsin.”23 “Zikrullaht›r.”24 “Vakit girdi¤inde hemen namaz k›lmand›r.”25 Áeklinde verilen farkl› cevap-

‹nsanlara anlayacaklar› Áekilde konuÁmak Hz. Peygamber’in e¤itiminin en önemli ilkelerindendir. E¤er bu prensibe
riayet edilmezse Allah ve Resûlü’nün sözlerini anlamak güç
olur. Kültürlü bir insan› cahil gibi kabul ederek konuÁmak,
zekâ seviyesi düÁük bir kimseye zeki bir insana hitap eder gibi söz söylemek, inanan birisine inkâr durumunda olan birisine anlat›r gibi anlatmak yahut aksini yapmak hiç bir zaman
müspet sonuçlar do¤urmaz.

“‹nsanlara derecelerine göre muamele ediniz.”18Áeklindeki
sözler oldukça dikkat çekicidir.
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26 Müslim, “Fedailu’s-Sahabe”, 3.
27 ‹bnu’1-Esir, Usdü’l-Gabe, Kahire, 1970, 1,284.

Yine annesinin talebi üzerine Hz. Enes’in çok mala nail
olmas› için dua eden Hz. Peygamber Sa’lebe ibn Hatib’in
benzer talebine “Àükrünü eda etti¤in az mal, takat getiremeyece¤in çok maldan daha hay›rl›d›r.”27 Áeklinde cevap vermiÁtir.

Hz. Peygamber, insanlara içtimaî seviyelerine, muhataplar›n ahvâline göre davran›rd›. Nitekim Hz. AiÁe’nin anlatt›¤›na göre Resûlüllah yata¤›nda dizleri aç›k vaziyette yatmakta
iken Hz. Ebu Bekir (içeri girmek için) izin istedi. Resûlüllah
o hâlde iken ona izin verdi ve konuÁtu. Sonra Hz. Ömer izin
istedi. Yine ayn› hâlde ona da izin verdi ve konuÁtu. Sonra
Hz. Osman izin istedi. Resûlüllah hemen oturdu ve elbisesini düzeltti. Hz. Osman girdi onunla da konuÁtu. O ç›kt›¤› zaman Hz. AiÁe Áunlar› söyledi: Ebu Bekir girdi ona güler yüz
gösterdin ve ald›r›Á etmedin. Sonra Ömer girdi ona da güler
yüz gösterdin ald›r›Á etmedin. Sonra Osman girdi hemen
oturdun ve elbiseni düzelttin.Bunun üzerine Resûlüllah “kendisinden melekler utanan bir zattan ben utanmayay›m m›?”26
buyurdular. Hz. Peygamber bu sözleri ile Hz. Osman’›n kendisinden meleklerin bile teeddüb edecekleri kadar edebe riayet eden hayâ sahibi birisi oldu¤unu, ona karÁ› titiz davranman›n tabii oldu¤unu, aksi takdirde çok hayâ sahibi olan
Hz. Osman’›n maruzat›m arz etmeden geri dönece¤inden endiÁe etti¤ini ifade etmektedir.

lar dikkat çekicidir. Ayn› tip sorulara verilen bu cevaplar›n
farkl› oluÁu muhataplar›n ferdi farkl›l›¤›ndan kaynaklanmaktad›r. Çünkü her bir muhatab›n ihtiyaç duydu¤u Áeyler
farkl› olabilece¤i gibi zaman›n farkl›l›¤›ndan ötürü faziletli
veya muteber olan Áeyler de farkl›l›k arz edebilir.
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28 Müslim, “‹mare”, 5.
29 Müslim, “‹mare”, 4; Àevkanî, Neylü’l-Evtar, M›s›r, ts, Vlll, 297.
30 Canan, ‹brahim, “Resûlüllah’ta “Muhataba Göre” ve “Tedriç” Prensipleri”,
Atatürk Ünv.‹lâhiyat Fak. Dergisi, Erzurum, 1993, S. 11, s. 50.
31 Nahl, 16/125.
32 Taha, 20/43-44.

Tebli¤in faydal› olabilmesi ve olumlu neticenin elde edilebilmesi için riayet edilmesi gereken önemli Áartlardan biri de
“Ey Muhammed! Rabbinin yoluna hikmetle, güzel ö¤ütle ça¤›r, onlarla en güzel Áekilde tart›Á, do¤rusu Rabbin kendi yollar›ndan sapanlar› daha iyi bilir. O do¤ru yolda olanlar› da
en iyi bilir.”31 mealindeki ayette ifade edildi¤i gibi tebli¤in
tatl› dil ve yumuÁak bir üslûpla yap›lmas›d›r. Çünkü tatl› dille, dinleyicilerin gönlünü okÁayarak ikna edici sözlerle yap›lan tebli¤ kiÁiyi amac›na ulaÁt›r›r. “Firavun’a gidin do¤rusu
o azm›Át›r. Ona yumuÁak söz söyleyin belki ö¤üt dinler ve
korkar”32 mealindeki ayette de iÁaret edildi¤i gibi, Hakka
ça¤r›da tatl› ve yumuÁak sözün yeri çok önemlidir. Usulüne
uygun olmayan sözler, tebli¤ esnas›nda yap›lacak Áiddet gös-

4- YUMUÀAK HUYLU VE ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAK

Ayr›ca adaletle hükmedip dürüstlükle iÁ yapacak emir ve
hâkimler hakk›nda, “Adaletle iÁ yapanlar, Allah kat›nda
nurdan minberler üzerinde Rahman’›n sa¤›nda bulunacaklar.”28 diyen Hz. Peygamber, memurlukla ilgili bir konuda
yak›n arkadaÁlar›ndan Ebu Zer Gifarî’ye, “Ebu Zer, ben seni gerçekten zay›f görüyorum. Ben senin için kendime sevdi¤im Áeyi severim. Sak›n iki kiÁi üzerine hâkim olma ve sak›n
yetim mal›na veli olma!”29 demiÁtir. Bütün bu örnekler Hz.
Peygamber’in muhataplar›n ak›llar›n›n derecesini, içtimai seviyelerim ve muhataplar›n ahvalini nazar-› dikkate ald›¤›n›
göstermektedir.30
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33 Çakan, a.g.e., s. 46.

Hz. Peygamber bir Áey ö¤retece¤i veya ikaz edece¤i zaman
önce karÁ›s›ndakini yumuÁatarak gönlünü kazan›r sonra söyleyeceklerim söylerdi. Bir gün KureyÁ kabilesinden bir genç
Hz. Peygamber’in huzuruna gelerek “Ya Resûlallah zina etmem için bana izin ver” dedi. ‹slâm terbiyesiyle ba¤daÁt›ramad›klar› bu teklif karÁ›s›nda Ashab-› Kiram “sus...” diye bu
genci azarlamak istediler. Hz. Peygamber bu esnada gayet
sakindi. Delikanl›ya; “Yan›ma gel, otur” diye yer gösterdi.
Sonra onunla sohbet etmeye baÁlad›. “Söyle bakay›m. Bir
baÁkas›n›n senin annenle zina etmesini ister misin?” diye sordu. Delikanl› “Hay›r! Anam babam sana feda olsun, Vallahi
istemem” dedi. Bu sefer Hz. Peygamber: “ k›z›n›zla, k›z kardeÁinizle, hala ve teyzenizle bir baÁkas›n›n zina etmesini ister
misiniz?” diye sordu. Hepsine hay›r cevab›n› ald›. Genç art›k

Tebli¤ ve davet metodlar›nda yegâne örnek, Hz. Peygamber olmal›d›r. Zira bunlar› en yüksek seviyeden ve baÁar›l›
bir Áekilde Hz. Peygamber uygulam›Át›r.33 O, daima güler
yüzlü, yumuÁak huylu, alçak gönüllü, mütevaz›, merhametli,
yan›ndakilerine nazik davranan bir insan olmuÁtur. Kendisi
sert tabiatl›, kat› yürekli de¤ildi. Hiç bir zaman a¤z›ndan kötü söz ç›kmaz, insanlar›n kusurlar›n› araÁt›rmaz, ay›plar›n›
yüzüne vurmazd›. Biri kendisinden hoÁlanmad›¤› bir Áey soracak olursa sükût eder, can›n›n s›k›ld›¤›n› belli etmez gönül
k›racak bir Áey söylemezdi.

terileri, sert konuÁmalar ve tehditler ise kuru gürültüden ibaret kalaca¤› gibi fayda yerine zarar getirir. Hiç bir Áekilde iyi
sonuç vermez. Nitekim Kur’an’da Hz. Peygamber’den kat›
ve sert olmamas› istenmektedir. Zaten tabiat› gere¤i yumuÁak huylu, tatl› dilli ve güler yüzlü olan Hz. Peygamber için
bu yönlendirmeler ilâhî birer metod olmuÁtur.
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34 Ahmet b. Hanbel, V, 256-257.
35 Müslim, “Kitabu’t-Tahare”, 100; ‹bnu’l- Cevzî, Ebu’l-Ferec, el-Vefa bi Ahvali’lMustafa, M›s›r, 1966, II, 432.
36 Buhârî, “Vudu”, 62; Müslim, “Tahare”; 98, 99.
37 Sakall›, Talat, “Hz. Peygamber ve Dinî HoÁgörü”, Diyanet ‹lmi Dergi, (Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Özel Say›s›), Ankara, 2000, s. 396.

Sahabeyi hoÁlanacaklar› en güzel isimleriyle ça¤›r›r ve onlar›n sözünü kesmezdi. Herkese Áefkat, merhamet ve ac›ma
hisleriyle dolu oldu¤u ayetlerle tescil edilmiÁtir. Kendisine yap›lan hatalar›, uygunsuz söz ve davran›Álar› hatta sert ve sayg›s›z hareketleri sab›rla karÁ›lay›p hoÁgörüyle düzeltebilmiÁtir. Kendisi Áu vecizesiyle insanlar aras› güzel münasebetin alt›n kural›n› koymuÁtur:37

Hz. Peygamber hoÁgörüsüyle insanlar›n kalplerini kazan›r, nefret ettirmezdi. O etraf›na hoÁgörülü ve yumuÁak davranan birisiydi. Ba¤›r›p ça¤›rmaz, kimseyi incitmezdi. Ziyaretine gelenlere ikramda bulunur, gerekti¤inde kendi elbisesinin üzerine oturmalar› için minder yapard›.

Yine Mescid-i Nebevi’ye bevleden bedevinin durumu da
böyle de¤il midir? Cemaatin bir k›sm› onu dövmek için harekete geçti¤i zaman Hz. Peygamber araya girerek ortal›¤›
yat›Át›rd›ktan sonra bedeviyi yan›na al›p Áöyle demiÁti: “Bu
mescitler ne bir bevl, ne de baÁka bir pislik için uygundur.
Buralar Allah’› anmak, namaz k›lmak ve K››r’an okumak
için yap›lm›Át›r.”35 Bir baÁka rivayete göre: “Adam› kendi haline b›rak›n. Abdest bozdu¤u yere büyük bir kova su dokun.
Siz kolayl›k göstermek için gönderildiniz, zorluk ç›karmak
için de¤il.”36 demiÁtir.

hatas›n› anlam›Át›. Bunun üzerine Hz. Peygamber. “Allah’›m
bunun günah›n› affet, kalbini temizle ve iffetini koru” diye
dua etti.34 O günden sonra bu gencin böyle iÁlerle meÁgul olmad›¤› rivayet edilmektedir. Bunda Resûl-i Ekrem’in duas›n›n bereketi kadar makul sözlerinin tesiri de büyüktür.
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38 Buhârî, “Edeb”, 18.
39 Al-i ‹mrân, 3/159.
40 Çakan, a.g.e., s. 46.
41 Salman, Yüksel, “Etkili Bir Din Hizmeti Aç›s›ndan Hz. Peygamber’in Örnekli¤i” ‹slâm’›n Sosyal Dayan›Áma ve ‹srafa Bak›Á›, TDV. Yay›nlar›, Ankara 2002,
s. 22.
42 Tirmizî, “Birr ve’s-S›la”, 61.

Hz. Peygamber’in önemli özelliklerinden biri de alçak gönüllü olmas›d›r. Kendisini baÁkalar›ndan üstün görmeyen,
bir meclise geldi¤inde aya¤a kalk›lmas›ndan hoÁlanmayan,
toplum içinde baÁköÁeye oturmay› sevmeyen41 Hz Peygamber’i en çok k›zd›ran Áey kibir ve gururdu. Çünkü bu kötü
huylar insanlara iyi davran›lmas›n› ve sevgiyi engellemektedir. Bu itibarla insanlar› küçük görmeyi kibirlilik iÁareti olarak kabul etmiÁ ve hoÁ karÁ›lamam›Át›r.42 Di¤er taraftan kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimsenin cennete giremeye-

Bu itibarla din hizmetinde bulunan kimselerin yumuÁak,
sakin ve tatl› bir üslûp ile konuÁmas› gerekir. Sert ve kinci
konuÁmalar, nefret ve düÁmanl›¤a sebep olur. Bu durum insanlar› muhalefet etmeye ve inatlaÁmaya kadar götürür, insanlar›n f›trat ve yarat›l›Álar›ndaki meyil budur. Kaba ve sert
insandan hoÁlanmamakta, ondan uzak durmakta ve söylediklerini kabule yanaÁmamaktad›rlar. Tabiat›yla böyle bir
davetin sonucu da hayal k›r›kl›¤›na neden olmaktad›r.40

Kur’an’da: “Allah’›n rahmetinden dolay› ey Muhammed
sen onlara karÁ› yumuÁak davrand›n. E¤er kaba ve kat› kalpli olsayd›n Áüphesiz etraf›ndan da¤›l›p giderlerdi. Onlar› affet, onlara ma¤firet dile...”39 buyurulmaktad›r. Hakikaten
Hz. Peygamber yumuÁak tabiatl›, güzel ahlâkl›, halim ve müsamahakâr olmasayd› insanlar muhakkak etraf›ndan da¤›l›p
giderlerdi.

“Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.”38
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43 Tirmizî, “”Birr ve’s-S›la, 61.
44 Tirmizî, “Birr ve’s-S›la”, 61.
45 Ebu Davûd, “Selam”, 24.
46 Àeybanî, ‹bnu’d-Deyba, Tefsiru’l-Vusül, ts, IV, 229.

Bir hadisinde de: “Beni Hristiyanlar›n Hz. ‹sa ‘y› övdü¤ü
gibi övmeyin. Ben kulum, benim hakk›mda Allah ‘›n kulu ve
Resûlü deyin”46 buyurmuÁtur.

Kendisi için aya¤a kalkanlara: “Acemlerin bir k›sminin
di¤erine tazim ederek aya¤a kalkt›¤› gibi bana aya¤a kalkmay›n.”45 demiÁti. O, ashab› ile kar›Á›k bir Áekilde oturdu¤undan meclislerine bir yabanc› geldi¤inde kimin Allah Resûlü oldu¤unu fark edemez ve sorma ihtiyac›n› duyard›. Bütün bu davran›Álar onun sade bir hayat sürdü¤ünü ve tevazuunu gösterir.

Hz. Peygamber, insanlar›n kendisine seviyece en uzak ve
en yak›n olanlar›yla, dostlar›yla, düÁmanlar›yla, aile fertleriyle, yabanc› devlet sefirleriyle gösteriÁten uzak bir Áekilde
görüÁür ve konuÁurdu.

Hz. Peygamber, herkesin k›yafet, eÁya, ev, sokak, çevre temizli¤ine özen göstermesini ister, gerek k›yafet, gerekse ev eÁyas›nda sadeli¤e önem verirdi. Çünkü o, gururlanmay› sevmez, ma¤rur ve mütekebbir davranmay› yasaklard›. Aksine,
tevazuun en güzel örneklerini verirdi. Al›ÁveriÁini kendisi yapar, aksine ›srar olsa bile eÁyas›n› bizzat taÁ›may› tercih ederdi. ÇarÁ›da pazarda sokakta k›saca her yerde insanlara güler
yüzle davran›r, tatl› dille onlar›n gönüllerini al›rd›.

“Allah güzelli¤i sever. Kibir, hakk› kabul etmemek ve insanlar› küçük görmektir.”44

ce¤ini bildirmiÁtir.43 Bu sözü duyan birisi “Ayakkab›lar›m›n
ve elbiselerimin güzel olmas› hoÁuma gidiyor...” diyerek bunun kibir olup olmad›¤›n› sorunca Hz. Peygamber Áöyle bir
aç›klama yapar:
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47 Berkî, A. Himmet- Keskio¤lu, Osman, Hatemu’l-Enbiya ve Hz. Muhammed’in
Hayat›, ts. s. 372, Nizamo¤lu, R›dvan, “Örnek Àahsiyeti ve Eseri ile Peygamberimiz (s.a.v.)”. Diyanet ‹lmi Dergi, (Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a. v.)
Özel Say›s›), Ankara, 2000, s. 125.
48 ‹bn Mace, “Et’ime”, 30.

Hz. Peygamber, çarÁ›larda dolaÁ›r, topra¤a oturur, ashab›
ve beraber oturdu¤u kimselerle ÁakalaÁ›r, onlar›n içinden sadece sükûtu ve hayâs›yla ay›rt edilebilirdi. Kendisi gerçekten
tevazuuyla yücelmiÁ, alçak gönüllülü¤ü ile aziz olmuÁtu. Mütevaz› bir insand›. Krallar ve devlet baÁkanlar›ndan çok farkl› bir Áekilde yaÁant›s›n› sürdürdü. Bir defas›nda köylünün biri Resûlüllah’›n huzuruna girmiÁ derdini anlatacakt›. Ancak
kendisinde öyle bir korku ve endiÁe meydana gelmiÁti ki, heyecandan ne söyleyece¤ini unutmuÁ, korkusundan titremeye
baÁlam›Át›. Köylünün bu halini gören Hz, Peygamber, ona
Áöyle dedi: “Ey Allah’›n kulu, neden böyle ürperiyor, endiÁe
duyuyorsun? Àüphesiz bir kral de¤ilim, kurutulmuÁ et yiyen
bir kad›n›n o¤luyum.”48 Son cümle köylüyü rahatlatm›Át›.
Zira kuru ekmek yiyerek yaÁamak halk›n içinden biri, belki
de en mütevaz› olman›n ifadesidir. Köylü sükûnete erince
derdini anlatm›Á ve devas›n› bularak ç›k›p gitmiÁtir.

Peygamberimiz, tevazu sahibi bir kiÁili¤e sahipti. Hiç kimseye karÁ› kibirli davranmazd›. Mekke’nin Fethi gününde
Kâbe putlardan temizlenirken Safa tepesine ç›karak yüksekçe bir yere oturdu. Yeni Müslüman olanlar oraya gelip kendisine ba¤l›l›klar›n› ve ‹slâm’› seçtiklerini bildirdiler. Hz. Ebu
Bekir henüz Müslüman olmayan yaÁl› babas›n›n elinden tutarak onu Hz. Peygamber’in huzuruna getirdi. Herkese karÁ›
sayg› gösteren büyük Peygamber: “‹htiyar› niçin buralara kadar zahmete koÁtun? Onu kendi hâline b›raksayd›n, biz onun
aya¤›na giderdik” dedi. Sonra onu önünde oturttu. Elini gö¤sü üzerine koyarak kendisine ‹slâm’› telkin etti. O, halka
böyle muamele ederdi. Bu din böyle yay›ld›.47
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49 Gazzalî, Ebu Hamid Muhammed, ‹hyau Ulûmi’d-Din, M›s›r, ts., III, 332.
50 Önkal, a.g.e., s. 328.
51 Tevbe, 9/128.

Hz. Peygamber daima bu vas›fla muttas›f olmuÁ, rahmet
kendisini ihata etmiÁ, iyilik ve merhametin önderi olmuÁtur.
Nitekim Kur’an’da: “Ey inananlar! And olsun ki içinizden size s›k›nt›ya u¤raman›z kendisine a¤›r gelen, size düÁkün, insanlara Áefkatli ve merhametli bir Peygamber gelmiÁtir.”51
buyurulmaktad›r. Yüce Allah bu ayette kendisine ait olan
“Rauf (çok Áefkatli) ve “Rahim” (çok merhametli) isimlerini
Hz. Peygamber’e de vermiÁ ve iki güzel ismini onda birleÁtirmiÁtir. Buna göre yüce Allah, kullar›na nas›l Áefkatli merhametli ise o da ümmetine o denli Áefkat ve merhametli olmuÁ-

“Àefkat ve merhamet, kat› kalplili¤i yumuÁatan, kin ve
düÁmanl›¤› eriten, nefretin yerine muhabbeti ikame eden, insanlar› birbirine yaklaÁt›ran ve ba¤layan bir duygudur.”50 Bu
itibarla tebli¤ görevini icra eden kimse insanlara karÁ› Áefkat
ve merhametli olmal›d›r. Nitekim ‹slâm’a davet de Áefkatin
bir tezahürüdür. Çünkü kendisinin sahip oldu¤u de¤erlere
baÁkalar›n›n da malik olmalar›n› arzu eder.

5- ÀEFKAT VE MERHAMET SAH‹B‹ OLMAK

Bütün bunlarla birlikte ifade etmek gerekir ki, onun tevazuu Müslümanlara karÁ› idi. Tevazudan anlamayan kimselere ve kâfirlere karÁ› gereken sertli¤i göstermiÁti. Nitekim bir
hadisinde: “Ümmetimden alçak gönüllü olanlar› gördü¤ünüz
zaman sizde onlara tevazu gösterin. Fakat kibirlileri gördü¤ünüz, zaman sizde onlara karÁ› kibredin. Zira kibirliye karÁ› kibretmeniz onlar› hakîr ve küçük düÁürecektir.”49 buyurmuÁtur.
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O, çok merhametli idi. Uhud’da tepesine k›l›çlar ya¤arken
bile “Ya Rabbi, bu insanlar› affet, çünkü onlar ne yapt›klar›m bilmiyorlar”58 diye dua ediyordu.59 Yine Hz. Peygamber
kendisinden düÁmanlara beddua, lanet, kin ve düÁmanl›¤› talep edenlere, kendisinin bunlar için de¤il rahmet ve merhamet Peygamberi olarak gönderildi¤ini söylemesi dikkate de¤erdir.60

Àefkat hissinden mahrum olan kat› kalpli kimselerin tebli¤ esnas›nda söyleyecekleri hususlar ne kadar do¤ru olursa
olsun baÁar›ya ulaÁamaz. Bilakis hitap etti¤i insanlar kendisinden uzaklaÁ›rlar. Çünkü insanlar›n f›trat ve yarat›l›Álar›ndaki meyil budur. Kaba ve sert insandan hoÁlanmamakta,
ondan uzak durmakta ve söylediklerini kabul etmemektedirler. Zira söylenenlerin kabul görmesi için muhatab›n kalben
ona ›s›nmas›, yak›nl›k duymas›, ruhen ona yönelmesi icabeder. Bu konuda Kur’an’da yer alan Áu ifadeler önem arz etmektedir:

52 Algül, Hüseyin, “Alemlere Rahmet Hazreti Muhammed” Diyanet ‹lmi Dergi,
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Özel Say›s›, Ankara, 2000, s. 483.
53 Buhârî, “Ezan”, 163; Müslim, “Salât”, 37.
54 AI-i ‹mrân, 3/159.

Àefkat ve merhamet, kalpleri yumuÁtan, kin ve düÁmanl›¤› eriten, nefretin yerine muhabbeti ikame eden, insanlar› birbirine yak›nlaÁt›ran bir duygudur, insanlara Áefkat ve merha-

“Allah’›n rahmetinden dolay›, ey Muhammed sen onlara
karÁ› yumuÁak davrand›n. E¤er kaba ve kat› kalpli olsayd›n Áüphesiz etraf›ndan da¤›l›r giderlerdi. Onlar› affet,
onlara ma¤firet dile..”54

dimde hissetti¤imden dolay› namaz› çabuk bitirdim.”53

na üzülecek olan annenin muhtemelen duyaca¤› üzüntüyü ken-

mak istiyordum. Bu s›rada bir çocu¤un a¤lamas›n› iÁittim. Bu-

55 Bakara, 2/157, 178, 218; Al-i ‹mrân, 3/ 8, 107, 157; Nisa, 4/ 96, 175; En’am,
6/147, 154, 157; ‹sra, 17/24, 27, 82, 87.
56 Buhârî, “Edeb”, 17, 18; Müslim, “Tevbe”, 4; Ebu Davûd, “Edeb”, 66; Tirmizi,
“Birr ve’s-S›la”, 16.
57 Tirmizî, “Birr ve’s-S›la”, 15.
58 Kad› lyaz, eÁ-Àifa bi Ta’rifi Hukuki’l-Mustafa, D›meÁk, ts., l, 222.
59 Àibli, Mevlana, Asr-› Saadet, (trc. Ömer R›za Do¤rul, sad. Osman Zeki Molla
Ömero¤lu) ‹stanbul, 1973, l, 375.
60 Müslim, “Birr ve’s-S›la”, 87.
61 Önkal, a.g.e., s. 330.

Bu sebeple tebli¤le görevli olanlar din ve inançlar›, millet
ve gruplar›, meÁrep ve meyilleri ne olursa olsun herkese rahmet ve Áefkatle muamele eden, insanl›¤›n hep hayr›n› isteyen
bir ruha sahip olmal›, muhatab›na karÁ› muhabbet ve merhamet beslemelidir.61

Allah Resûlü büyük küçük, yaÁl› genç bütün insanlara Áefkat ve merhamet doludur. Bir defas›nda Hz. Peygamber’in
sohbetini dikkatlice dinleyen ashab›n aras›ndan yaÁl› bir
kimse onunla görüÁmek için Resûlüllah’a yaklaÁmaya gayret
ediyordu. Resûlüllah’›n sohbetini bölen bu yaÁl›ya yol açmada biraz a¤›r davranan sahabenin bu tavr›na muttali olan
Hz. Peygamber: “Küçüklerimize Áefkat, büyüklerimize sayg›
göstermeyen bizden de¤ildir.”57 diyerek derhal onlar› ikaz etmiÁtir.

Hz. Peygamber’in merhameti daha çok zay›f kimselere olmuÁtur. Bu vesile ile onun fakirleri daha çok düÁündü¤ünü,
hayat›n›n fakirlerle geçti¤ini görmekteyiz. Hz. Peygamber
çocuklara, cahillere ve zay›flara da merhamet ederdi. Kendisi bir defas›nda Áöyle demiÁtir:

“Namaza baÁlam›Át›m. Uzun sürelerden okuyarak namaz› uzat-

met duymak, öylece davranmak Kur’an55 ve Sünnetin emretti¤i bir husustur.56
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tur.52 Enbiya Suresi 107. ayette de: “Biz seni ancak âlemlere
rahmet olarak gönderdik” buyurulmaktad›r.
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62 Buhârî, “‹stiabe”, 4; ‹bn Mace, “Edeb”, 9.
63 Zeydan Abdulkerim, ‹slam’da Davet ve Tebli¤, (trc. Ruhi Özcan) ‹stanbul 1979,
s. 541.

‹nsan iliÁkileri aç›s›ndan Hz. Peygamber’in kendi yaÁant›-

6- ‹NSAN ‹L‹ÀK‹LER‹NE ÖNEM VERMEK

64 Karacabey, Salih, “Hz. Peygamber’in ‹nsan ‹liÁkilerine Verdi¤i Önem”, Diyanet
‹lmi Dergi, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) Özel Say›s›, Ankara, 2000,
s. 95.
65 Müslim, “Birr-ve’s-S›la”, 15.

Hz. Peygamber, dil terbiyesine dikkat çekmiÁ ve yalan, dedikodu, ko¤uculuk, g›ybet, iftira ve fitneyi Áiddetle yasakla-

dir.”65

ce baÁkalar›n›n günah› sebebiyle de) cehenneme at›lan kimse-

lar› biten onlar›n günahlar› al›n›p üzerine yüklenilen (ve böyle-

ra da¤›t›lan, hak sahibi insanlar›n alacaklar› bitmeden de sevap-

runa gelip yapt›¤› ibadetlerinin sevab› kötülük etti¤i bu insanla-

n›n kan›m dökmüÁ, baÁka birini dövmüÁ olarak Allah’›n huzu-

söylemiÁ, birine iftira etmiÁ, dinerinin mal›m yemiÁ bir baÁkas›-

ve zekât gibi ibadetlerle gelen ama ayn› zamanda birine kötü

“Benim ümmetimden müflis kimse k›yamet günü namaz, oruç

Onun için insanlar› dine davet edenler Allah’tan korkmal›, müÁfik ve merhametli de¤illerse mutedil hareket etmeye
gayret etmeli, baya¤› sözleriyle insanlar› ‹slâm’dan uzaklaÁt›rmamal› ve nefret ettirmemelidir. Àayet davetçiler Áefkat ve
merhamet sahibi olam›yorlarsa, ‹slam ahlâk›n› kendilerine
mal edemiyorlarsa davet ve tebli¤i terk etmeleri, kendilerini
›slahla meÁgul olmalar› hem kendileri, hem de ‹slâm davet ve
tebli¤i için daha hay›rl› olacakt›r.63

(kuluna) verir.”62

vermedi¤i muvaffakiyet ve sevab›) yumuÁakl›kla davranma ile

(da) yumuÁakl›kla muamele etmesini sever ve sert davranmakla

san eder. Güçleri d›Á›nda kalan görevleri yüklemez) kullar›n›n

Nitekim bir gün sahabe ile birlikte oturan Hz. Peygamber
“sizce müflis kimdir?” diye sordu. Yan›nda bulunan sahabe
“Bize göre müflis bir dirhem paras› ve eÁyas› kalmam›Á bütün mal varl›¤›n› kaybetmiÁ kimsedir” diye cevap verdiler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber Áöyle buyurdu:

Bilindi¤i gibi ‹slâm dini ile ilgili yap›lan aç›klamalarda
a¤›rl›kl› olarak namaz, oruç, hac ve zekât gibi temel ibadetlere öncelik ve a¤›rl›k verilir. Hâlbuki Hz. Peygamber’in hayat› incelendi¤inde onun insanlar aras› iliÁkilere de çok geniÁ
boyutlarda yer verdi¤i ve bu konuda çok hassas davrand›¤›
rahatl›kla görülebilir.

s› ve di¤er insanlara yapt›¤› tavsiyeler dikkatle incelendi¤inde kendisinin her zaman olumlu davran›Álar›yla örnek oldu¤u ve insan›n hem kendi iç dünyas›ndaki duygu ve isteklerini hem de kendisi ile di¤er insanlar aras›ndaki menfaat iliÁkilerini çat›Ámaya dönüÁmeden ve haks›zl›¤a kap› açmadan
çözmeye yönelik tedbirleri tavsiye etti¤i görülür.64
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“Allah Áüphesiz refiktir. (Yani kullar›na lütuf edip kolayl›k ih-

Bu itibarla dünyada amaçlara ulaÁmak, arzulanan Áeyleri
gerçekleÁtirmek, çevrenin memnuniyet ve r›zas›n› elde etmek,
keza ahirette sevap ve ecir kazanmak için yumuÁakl›kla muamele etmek, arkadaÁlarla iyi geçinmek ve mutedil davranmak gerekir. Sert ve h›rç›n davranmakla, güçlük ç›karmakla
müspet sonuçlara ulaÁ›lamaz. Hz. Peygamber’in Áu sözü dikkat çekicidir:

Àefkat ve merhamet sahibi bir davetçi tenkit, kabul etmeme ve yüz çevirme gibi nedenler yüzünden davetinden vazgeçip ümitsizli¤e düÁmemeli, b›kk›nl›k göstermemelidir. Çünkü
davetinden yüz çevirenlerin tav›rlar›n›n bilgisizlik ve cehaletleri sebebiyle oldu¤unu idrak etmelidir.
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66 Algül, a.g.e., s. 490.
67 Tirmizî, “Birr ve’s-S›la”, 59.
68 Salman, a.g.e., s. 25-26.
69 Ebü Gudde, a.g.e., s. 39.
70 Ebu Gudde, a.g.e., s. 54.

Hz. Peygamber, insana büyük de¤er verirdi. Yolda biriyle
karÁ›laÁt›¤› zaman ilk defa ona selam verir, elini uzatarak
musafaha eder ve karÁ›s›ndakine dua ederdi. Beraber oturdu¤u herkesle yeteri kadar ilgilenir, onlarla konuÁur, hâl hat›r
sorar ve iltifat ederdi. Öyle olurdu ki, her biri Hz. Peygamber’in en çok sevdi¤i insan›n kendisi oldu¤unu zannederdi.69
Hz. Peygamber, vermiÁ oldu¤u bir sözünü yerine getirmemezlik veya birisine verdi¤i bir vaadi tutmamazl›k yapmazd›.
Verdi¤i sözden dönmeyi büyük günahlardan sayar, vaadini
yerine getirmemeyi kötü ahlâk olarak kabul ederdi. Àartlar›
zor ve a¤›r olsa da sözünü ve vaadini yerine getirmek için son
derece gayretli davran›rd›.70

Hz. Peygamber davran›Álar›nda, sevgi ve hoÁnutsuzlu¤unda ifrat ve tefritten kaç›n›r, aÁ›r›l›¤› hoÁ görmezdi. Onun:
“Sevdi¤iniz kimseye karÁ› duydu¤unuz sevgide aÁ›r›l›¤a kaçmay›n, belki de bir gün o kimse düÁman›n›z, oluverir, düÁman oldu¤unuz kimseye gösterdi¤iniz düÁmanl›kta da aÁ›r›
gitmeyin, belki de o kimse dostunuz oluverir.”67 Áeklindeki
sözleri bu konuda önemli bir ilke niteli¤indedir.68

m›Át›r. Kimsenin g›yab›nda kötü düÁünmez, kimse hakk›nda
önyarg›l› konuÁulmas›n› arzu etmezdi. ‹ncitmemek onun
prensibiydi. BaÁkalar›yla u¤raÁmay› zerafete ayk›r› bulurdu.
Herkese baÁkalar›yla u¤raÁmaktan vazgeçip kendi kusuruyla
meÁgul olmas›n› tavsiye eder, hiç bir kimse hakk›nda kendisine kötü bir Áey ulaÁt›r›lmas›na raz› olmazd›. Çünkü o, insanlar aras›na kalbi ar›nm›Á olarak ç›kmak isterdi. Kötülü¤ü
delilleriyle sabit olmad›kça herkes onun gözünde iyi insand›,
insanlara önyarg›s›z ve hüsnü zanla bakard›.66

96 • Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

71 Maide, 5/ 67.
72 el-Ahzab, 33/2l.
73 Ebu Gudde, a.g.e., s. 74.
74 Bakara, 2/ 44; Saff, 61/ 2-3.

Her türlü iyi ahlâka sahip, her türlü çirkin davran›Álardan
uzak mütevaz› bir peygamber olan Hz. Muhammed bütün
bu hususlar›yla uyulmaya lây›k bir örnektir. Sözlerinin ya-

‹slam’› tebli¤ etmek durumunda olanlar, yap›lmas› emredilen ve terk edilmesi istenen prensiplere büyük bir titizlikle
riayet etmeli, Áüpheli Áeylerden kaç›nmal›d›r.

Hiç Áüphe yok ki, anlatarak yap›lan tebli¤e göre bizzat
uygulayarak yap›lan tebli¤in insanlara etkisi daha fazlad›r.
Davetçi konumunda olan bir kimsenin kendisinin yapmad›¤›
Áeyleri baÁkas›ndan istemesi do¤ru de¤ildir.74 Hz. Muhammed 23 senelik peygamberlik döneminde ‹slâm’› tebli¤ etmiÁ,
insanlar› e¤itmiÁ ve ayn› zamanda tebli¤ ettiklerini uygulam›Át›r. Hz. Peygamber’in inanmad›¤› veya yapamad›¤› bir
iÁin yap›lmas›n› emretti¤ine ve kendi kendisiyle çeliÁti¤ine
dair bir delil bulunmamaktad›r. Hz. Peygamber’in yaÁant›s›,
tebli¤ metodlar›n›n en müessirlerinden biri olmuÁtur.

“Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebli¤ et, e¤er
bunu yapmazsan onun elçili¤ini yapmam›Á olursun.”71 ayetinin muhatab› olarak ilâhî emirleri insanlara anlat›p ö¤retmeye memur olan Hz. Peygamber’in ö¤retim metodlar›n›n en
mühim ve önde gelenlerinden birisi yaÁam›, iyi hâli ve yüce
ahlâk›d›r. Kendisini kanunlar üstü görmeyen Hz. Peygamber, emretti¤i Áeyleri ilk önce kendisi yapar, ard›ndan insanlar bunu örnek al›rd›. Hz. Peygamber bu ba¤lamda büyük
bir ahlâka sahipti. Onun ahlâk› Kur’an idi. Allah onu kullar›na en güzel örnek yapm›Át›.72 O, Kur’an’a muvaf›k hareket
eder, ona uygun konuÁurdu.73

7- ÖRNEK YAÀAYIÀ VE AHLÂK SAH‹B‹ OLMAK
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75 Önkal, a.g.e., s. 318.
76 Saff, 61/2-3.
77 el-Kalem, 68/ 4.
78 Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, l.

‹nsan›n ahlâk›, edep ve terbiyesi oturup kalkmas›yla, cemiyet içindeki hareketleri, bilhassa meclislerdeki davran›Álar›yla ölçülür. Hz. Peygamber edep ve terbiyenin timsali idi.
O, her zaman çevresindekilere karÁ› edepli davranm›Á, davran›Álar›yla onlar› etkilemiÁtir. ‹lk zamanlarda o, meclislerde
kendisine hususi bir yer ay›rtmam›Át›. Bir toplulu¤un aras›na

Cenab-› Allah’›n r›zas›na uygun bir terbiye gören Hz. Peygamber güzel ahlâk sahibiydi. O, en mükemmel insand›, en
güzel ahlâk üzereydi k›saca ahlâkî güzellikleri kendisinde bulunduran bir peygamberdi. Bununla ilgili olarak Kur’an’ da:
“Àüphesiz sen büyük bir ahlâka sahipsindir.”77 buyuruldu¤u
gibi kendisi de: “Ben ancak güzel ahlâk› tamamlamak için
gönderildim.”78 demiÁtir. Gerçekten onun örnek hayat› ‹slâm’daki yüksek ahlâk›n bir yans›mas› ve müÁahhas bir modeli olmuÁtur. Àüphesiz övülmeye Áayan en iyi hasletler ve
meziyetler ona verilmiÁtir. Kimseye nasip olmayan en yüksek
ahlâk onda toplanm›Át›r.

Hz. Peygamber, kendi örnek yaÁant›s›yla, insan›n Allah’a
olan iman ve ibadet boyutundaki ba¤l›l›¤›n› dünya hayat›n›
da ihmal etmeden sürdürebilece¤ini en mükemmel bir Áekilde göstermiÁ ve kendisine inananlara buna dikkat etmeleri
gerekti¤ini de ö¤ütlemiÁtir.

n›nda yaÁay›Á› ile de insanlar› da’vet etmiÁ ve onlar üzerinde
etkili olmuÁtur.75 Nitekim Kur’an’da: “Ey inananlar! Yapmayaca¤›n›z Áeyi niçin söylersiniz. Yapmayaca¤›n›z Áeyi söylemeniz, Allah kat›nda büyük öfkeye sebep olur.”76 buyurularak insanlar›n yapmad›¤› bir iÁi emretmesinin do¤ru olmad›¤› vurgulanmaktad›r.
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79 Ebu Davud, “Edeb”, 6.
80 el-En’am, 6/34.

Haddi zat›nda sab›r denilince sadece eziyet ve hakaretlere
sab›r anlaÁ›lmamal›d›r.

‹slâm’a davet vazifesini icra, sab›r ve azîm isteyen meÁakkatli ve çileli bir yoldur. “Senden önce nice peygamberler yalanland› ve kendilerine yard›m›m›z gelene kadar yalanlanmalar›na ve s›k›Át›r›lmaya katland›lar.”80 mealindeki ayetten de
anlaÁ›ld›¤›na göre Hz. Peygamber’e kadar bütün peygamberler yalanlanm›Álar ve eziyet çekmiÁlerdir. Hz. Peygamber de
hakaretlere maruz kalm›Á, alaya al›nm›Á, taÁa tutulmuÁtur.
K›saca, tarihi seyri içerisinde ‹slâm’a karÁ› düÁmanca tav›r
alanlar›n bu çerçevede inananlara ve davetçilerine hakaretlerde bulunduklar›, onlar› yalanlad›klar› ve iftiralara maruz
b›rakt›klar› bir gerçektir. Bu itibarla sab›r, Hz. Peygamber ve
di¤er peygamberler misalinde oldu¤u gibi din hizmeti aç›s›ndan çok önemlidir.

8- SABIR VE AZÎM SAH‹B‹ OLMAK

Hz. Peygamber, karÁ›laÁt›¤› veya ça¤r›ld›¤›nda muhatab›na bütün bedeni ile döner sadece baÁ› ile dönmekle iktifa etmezdi. Ça¤r›ld›¤› zaman kim olursa olsun ça¤›ran kimseye
“buyur” diye cevap verirdi.

Resûlüllah kendisine bir Áey söylemek isteyeni her zaman
dinlemiÁ muhatab›na de¤er vermiÁtir. “Bir adam bir Áey söylemek gayesiyle Resûlüllah’›n kula¤›na a¤z›n› verir de bir Áey
söylerse adam baÁ›n› uzaklaÁt›rmadan Resûlüllah baÁ›n›
uzaklaÁt›rmazd›...”79

geldi¤inde baÁ köÁeye geçmek için kimseye s›k›nt› vermez,
toplulu¤un son k›sm›na ve boÁ buldu¤u bir yere otururdu.
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81 Önkal, a.g.e., s. 322.

Hz. Peygamber o kadar müsamahakâr idi ki han›m› Hz.
AiÁe’ye iftira atanlar›, amcas› Hz. Hamza’y› Áehit eden VahÁi’yi ba¤›Álam›Á, Hayber’de kendisini zehirlemek isteyen Yahudi bir kad›n›, Bedir SavaÁ›’n›n akabinde kendisini öldürmeye gelen KureyÁ elçisini affetmiÁtir. ‹slâm’›n dolay›s›yla
Hz. Peygamber’in di¤er din mensuplar›na karÁ› göstermiÁ ol-

Hz. Peygamber’in hoÁgörüsü tarihe büyük bir ‹slam cemaatini ve medeniyetini kazand›rm›Át›r.

Hz. Peygamber aile hayat›nda, sosyal hayatta, insani münasebetlerde müsamahakâr davran›rd›. ‹nsanlar›n yanl›Ál›klar›n› onlar›n kiÁiliklerini zedelemeden ve psikolojik bir s›k›nt› meydana getirmeden umumî ifadelerle düzeltirdi. Cezaland›rmay› de¤il ›slah› hedef al›rd›. Öç almak gibi bir huyu
yoktu. O, sadece Allah’a karÁ› hürmetsizlik ve dinî de¤erlere
sald›r› yap›ld›¤› zamanlarda k›zard›.

9- AFFED‹C‹ VE MÜSAMAHAKÂR OLMAK

tir.”81

tan dolay› b›k›p usanmadan azim içerisinde gayret göstermek-

u¤urda karÁ›laÁ›lan güçlüklerden y›lmadan, reddedilmiÁ olmak-

sinden ve toplumdan gelen zorluklara gö¤üs germektir. Bu

Öyleyse sab›r, ‹slâmî bir cemiyetin ikamesi ve idamesi için nef-

ulaÁ›l›nca nefsi tevazu ve Áükür dairesinde tutabilmede sab›r...

usanmas›na sab›r, sab›r, sab›r. Bütün bunlardan sonra neticeye

ma ve heveslerine, za’f›na, noksanl›¤›na, acelecili¤ine, çabucak

na sab›r, eziyetli yollar›n uzunlu¤una sab›r, nefsin istekleri, ta-

sab›r, bat›l›n yay›lmas›na sab›r, hakka yard›m edenlerin azl›¤›-

cedekilerin her türlü hile ve tuzaklar›na sab›r, zorluklara karÁ›

“Taata devamda sab›r, masiyetten sak›nmada sab›r, z›t düÁün-

100 • Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

82 Bakara,2/185.
83 Bakara, 2/286.
84 Müslim, “S›yam”, 34.
85 Buhârî, “Edeb”, 79.
86 Buhârî, “‹man”, 30.

Gönlü hep kolayl›ktan, insanlar› s›k›nt›lardan kurtarmaktan yana olan ve “din kolayl›kt›r.”86 diyen Hz. Peygamber,

bunun cezas›n› verirdi.”85

olmam›Át›r. Fakat Allah’›n bir kanunu ihlal edilince mutlaka

çisi kendisiyle ilgili bir kötülükten dolay› asla intikam peÁinde

O, günahtan herkesten daha çok uzak dururdu. Bir de Allah el-

günah de¤ilse mutlaka kolay olan› seçerdi. Bu durum günahsa

“Allah elçisi iki durumdan birini seçmek gerekti¤i zaman e¤er

Hz. AiÁe, Hz. Peygamber’in önemli iki özelli¤ini Áu ifadelerle anlat›r:

Kur’an’› anlatma vazifesini icra edenler, Kur’an’›n bu mükemmel prensiplerini insanlara iyi anlatarak dinin herkesin
kolayl›kla yaÁayabilece¤i bir sistem oldu¤unu izah etmelidirler.

‹nsan, yarat›l›Á gere¤i zor olan Áeylerden, alt›ndan kalkamayaca¤› hükümlerden, yaÁanmas› imkâns›z görülen ilkelerden kaçar ve onu kabul etmez. Bu itibarla hidayet rehberi
olan Kur’an, “Allah sizin için kolayl›k ister güçlük istemez.”82; “Allah kimseye gücünün üstünde bir Áey teklif etmez.”83 mealindeki ayetlerde de görüldü¤ü üzere kolayl›ktan
bahsetmektedir. Hz. Peygamber de tavsiyelerini bu çerçevede
yapm›Át›r.84

10- KOLAYLIK GÖSTERMEK

du¤u büyük müsamaha sebebiyle birçok insan dinlerini b›rak›p Müslüman olmuÁlard›r.
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87 Müslim, “Birr ve’s-S›la”, 23.
88 Buhârî, “‹lim”, 11; Müslim, “Cihad”, 5; Ebu Davûd, “Edeb”, 20.

Muallim kiÁili¤in kemâle ermesi için sahip olunmas› gereken s›fatlardan olan ak›l, fazilet, ilim, hikmet, ileri görüÁlülük, etrafl›ca muhakeme edebilmek, liyakat, canl›l›k, güzel
konuÁma, yüksek zekâ, temiz giyinme, güzel görünüm, güzel
konuÁma ve güzel idare gibi özellikler Hz. Peygamber’de mükemmel biçimde bulunmaktayd›. O, eÁsiz Áahsiyetiyle bir
muallim idi. Din hizmetini ifa edenler Hz. Peygamberi kendilerine en güzel örnek olarak kabul etmelidirler. Kusurlar›n›
düzeltmek, hatalar›n› ›slah etmek hususunda baÁka örnek
aramamal›d›rlar.

Hz. Muhammed, Allah’›n dinini insanlara tebli¤ etmek
için seçilmiÁ görünüÁü, gönül dünyas›, tavr›, konuÁmas›, ve
bütün halleri ile gerçek bir muallim idi. Onun kâmil Áahsiyeti ‹slâm’› ö¤renenler için, onun gibi olmalar› ve yolunu takip
etmeleri için bir metoddur.

Allah Teala, nizam›n› yaymak ve ö¤retmek vazifesi için
Peygamberlerin en üstünü olan Hz. Muhammed’i seçmiÁtir.

SONUÇ

“Nerede kolayl›k varsa orada güzellik vard›r. Kolayl›¤›n bulunmad›¤› her Áey çirkindir.”87 buyurmuÁtur. Bir di¤er hadisinde de: “KolaylaÁt›r›n›z, zorlaÁt›rmay›n›z. Müjdeleyiniz,
nefret ettirmeyiniz.”88 buyurmuÁtur.
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 178, Y›l: Ekim 2005, s. 33-35.
** Doç. Dr., DEÜ ‹lâhiyat Fakültesi.
1 Tevbe, 9/118.

‹slâm dini en son ve en mükemmel dindir. Ancak bir din
ne kadar mükemmel olursa olsun sonuçta o din, onu ö¤reten
kimselerin bilgi, kabiliyet ve anlay›Á› ölçüsünde ö¤renilmiÁ
olacakt›r. Nitekim günümüzde, Kur’an-› Kerim ve sahih sünnet elimizde oldu¤u halde din ad›na farkl› anlay›Á ve uygulamalar›n varl›¤› bunu teyit etmektedir. Bu sebeple, toplumu
dinî konularda ayd›nlatma görevi üstlenen kimselerin, yukar›da sözü edilen ayet mealinde de belirtildi¤i üzere, din hak-

Din insanl›k için vazgeçilmez bir ihtiyaçt›r. ‹lk insan›n ayn› zamanda peygamber oldu¤u düÁünülürse, din ve onu ö¤retecek olan kiÁi ve kurumlar›n din ile birlikte her zaman var
olaca¤› muhakkakt›r.‹slâm dininde ruhbanl›¤a benzer bir din
adam› s›n›f› bulunmamakla birlikte, toplumu dinî konularda
ayd›nlatmak üzere, eski ad›yla “hademe-i hayrat”, yeni ifadeyle “din hizmetlisi” s›n›f› hep olagelmiÁtir. “Müminlerin
toptan sefere ç›kmamalar›,onlar›n aras›nda her gruptan baz›lar›n›n, din hakk›nda derin ve sa¤lam bilgi elde etmeye çal›Ámalar› ve dönenleri ayd›nlatmalar› için sefere kat›lmamalar›n›n daha uygun olaca¤›”1 mealindeki ayet-i kerime, böyle bir
s›n›f›n var olmas› gerekti¤ine dair dinî delil say›labilir.

Mustafa Y›ld›r›m**

D‹N H‹ZMET‹ AÀKI GEREKT‹R‹R*
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Din görevlisi görev alan›n› camiyle, muhataplar›n› da cami cemaati ile s›n›rlamamal›d›r. Çünkü o, camiye gelen ya da
gelmeyen, fakat kendisini Müslüman olarak tan›mlayan bütün insanlara karÁ› dinî sorumluluk taÁ›maktad›r. Bu sebeple, temsil etti¤i makam›n vakar›n› zedelememek kayd›yla çev-

Özellikle ‹slâm dininden uzaklaÁt›r›lma çabalar›na yo¤un
bir Áekilde muhatap olan gençlerin dinleri hakk›nda do¤ru
bilgilendirilmeleri konusunda din görevlileri özel gayret göstermelidir. Di¤er taraftan bir din görevlisi; tayin ya da nakil
gecikmesi, izin, hastal›k vb. sebeplerle kendisinin bulunamad›¤› durumlarda camide imamet ve hutbe okuma görevlerini
yapabilecek kimseleri yetiÁtirmeyi de kendisine amaç edinmelidir.

Din görevlisi ayn› zamanda,yayg›n din e¤itimi ve ö¤retiminin en önemli ö¤retmenidir. De¤iÁik yaÁ gruplar›ndaki insanlar›m›za gerek Kur’an-› Kerim,gerek ilmihal bilgileri ve
gerekse ahlâkî esaslar›n ö¤retimi görevini, y›l›n her mevsiminde büyük ölçüde din görevlileri üstlenmektedir.

Din görevlisinin misyonu,yani görevi; öncelikle görev alan›yla ilgili bilgi ve becerilerini geliÁtirmektir. Söz gelimi bir
vaiz, halka konuÁaca¤› konu hakk›nda temel kaynaklara inebilecek ilmî donan›ma sahip olma; bir imam-hatip, Kur’an
k›raati ve hitabet ve bir müezzinde, ses e¤itimi ve ezanla ilgili makamlar konusunda sürekli bir bilgilenme çabas› içinde
olmal›d›r. Bu durum, din hizmetinin sa¤l›kl› yürütülmesinin
öncelikli Áart›d›r. Aksi takdirde topluma karÁ› güvenilirli¤ini
kaybeder. Bunun sonucu olarak da toplum, din görevlisi d›Á›ndaki kimi insanlar›n telkinlerine aç›k hale gelece¤i için baz› istismarlara da zemin haz›rlanm›Á olacakt›r.

k›nda derin ve sa¤lam bilgiler edinmesi büyük önem taÁ›maktad›r.
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2 Nesâî, “Cihad” 24; Ahmed b. Hanbel, IV, 126.
3 Araf, 7/157.
4 Hac, 22/78.

Din görevlisinin vizyon sahibi, yani ileri görüÁ ve geniÁ fikirli, toplumda ilgi ve sayg›nl›k uyand›ran, problemlere çözüm üreten bir nitelik taÁ›mas› ayr› bir önem taÁ›r. Her din
görevlisinin dini tebli¤ aç›s›ndan bir peygamber mesle¤i icra
etti¤i düÁünülürse, Hz. Peygamber (s.a.s.)’›n, ayet-i kerimede
anlat›lan “..insanlar›n yüklerini ve üzerlerindeki ba¤lar› kald›r›c› olma”3 vasf›n›, “dinde zorlu¤un bulunmay›Á›”4 ve “Al-

Din hizmeti bir aÁk iÁidir. Din görevlisinin, devletin hiyerarÁik yap›s› ve ça¤›n getirdi¤i Áartlar gere¤i bir kamu görevlisi statüsünde bulunmas› ve ald›¤› maaÁ›n yeterli olup olmamas›, özellikle mesai kavram› ve hizmet alan›n› dar tutmas›
aç›s›ndan kendisi için bir mazeret teÁkil etmemelidir. Daha
aç›k ifade etmek gerekirse o, bir gönül eri olarak, hiçbir mesai mefhumu tan›madan iyi, güzel ve faydal› olan her iÁe,
karÁ›l›¤›n› sadece Allah’tan bekleyerek koÁmay› kendisi için
bir görev bilmelidir.“Allah’›n, sadece kendisi için ve s›rf kendi r›zas› gözetilerek yap›lan amelden baÁkas›n› kabul etmeyece¤i”ne dair hadis-i Áerif,2 özellikle din hizmetinde bulunanlar taraf›ndan çok daha fazla dikkate al›nmak zorundad›r.
Bütün peygamberlerin, tebli¤ ettikleri dine karÁ›l›k halktan
maddî bir talepte bulunmad›klar› ve din görevlili¤i resmî bir
statü kazanmadan önce din hizmeti yapanlar›n fedakârl›klar› hat›rlan›rsa, bu hususun din hizmetinin ana esas›n› oluÁturdu¤unu söylemek mümkündür.

resindeki bütün insanlar›n sevinçli ya da kederli anlar›na ortak olmaya çal›Ámal›, halk aras›ndaki baz› ihtilaflar›n çözümü için insanî çerçevede gayret göstermelidir. Böylece toplumun birli¤i ve huzuruna büyük katk›lar sa¤lam›Á olacakt›r.
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5 Bakara, 2/185.
6 ‹l Müftüleri Semineri Sonuç Bildirgesi, Diyanet Ayl›k Dergi Haber Bülteni, A¤ustos 2005, say› 176, sayfa 6.
7 Âl-i ‹mrân, 3/158.

Anadolu’nun fethinde gönül erlerinin katk›lar› hepimizin

Din hizmeti, bu görevi yapanlar›n çok sab›rl› olmas›n› gerektirmektedir. Hitap etti¤i toplumun yaÁ, kültür ve anlay›Á
seviyeleri çok farkl›d›r. Hepsine birden hitap edecek bir üslûp geliÁtirmenin zorlu¤unun yan›nda, onlar›n farkl› davran›Álar›n› anlay›Ála karÁ›lamak zordur ve büyük sab›r ister.
Azarlamadan, fevri hareketlere yeltenmeden, güler yüz ve
hoÁ görüyle davran›ld›¤› takdirde uzun vadede pek çok gönül kazanmak mümkün olacakt›r. Hz. Peygamber(s.a.s.)’e
hitaben; “Àayet kaba ve kat› kalpli olsayd›n, Áüphesiz etraf›ndan da¤›l›rlard›. O halde onlar› affet, onlar için isti¤farda
bulun”7 mealindeki ayet, ifade etmeye çal›Át›¤›m›z özelli¤i
vurgulamaktad›r.

Din görevlisinin iÁi, “bütün Müslümanlar aras›ndaki ortak dinî anlay›Á ve tecrübenin dayand›¤› iki temel kayna¤a
(Kur’an ve Sünnet) ba¤l› olarak, tarihî tecrübeden süzülüp
gelen istikrar bulmuÁ dinî bilginin halka sunulmas› iÁini yürütmektir.”6

Din görevlisi “sorun oluÁturan” de¤il, “sorun çözen” bir
din hizmeti anlay›Á›na sahip olmal›d›r. Kitaplarda yaz›l› olan,
as›rlar öncesinin Áartlar›na göre ÁekillenmiÁ, yaÁanan hayatla
büyük ölçüde ilgisi bulunmayan bir k›s›m bilgilerle din hizmeti yapmaya çal›Ámak, sorun çözmekten daha çok yeni sorunlara yol açacak ve din ad›na insanlar›n hayatlar›nda zorluk ve s›k›nt›lar meydana getirecektir.

lah’›n zorluk istemeyip kolayl›¤› murad etmesi”5 gibi, inanan
insanlar›n dinle bütünleÁmesini sa¤layacak genel prensipleri
özümsemiÁ bir din görevlisi vizyon sahibi demektir.
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Din görevlisinin söz ve eylemlerinin tutarl› olmas›, kendisine duyulacak güven aç›s›ndan son derecede önemlidir. Söz
gelimi, hutbede cemaatine a¤aç dikmenin öneminden ve a¤aç
dikmenin kabir azab›n› hafifletece¤inden bahseden bir din
görevlisi, cami bahçesine ya da uygun yerlere ve mezarl›klara a¤aç dikme konusunda bizzat kendisi öncülük etmelidir.
Yolda insanlara eziyet veren Áeyi gidermenin bir iman alameti oldu¤unu söylemekle beraber bunu eylemleriyle ispatlayan, yani çevreye rahats›zl›k veren Áeyleri duyarl› bir vatandaÁ bilinciyle o hususla ilgili yetkililerle iÁbirli¤i yaparak engellemeye çal›Áan bir din görevlisi, çevresinden çok daha fazla destek bulacakt›r.

‹slâm dininde ibadet kavram› dar ve özel anlamda, “belli
Áekil ve tutumlar”› ifade ederken; daha genel ve geniÁ anlamda, “Allah r›zas› için ve iyi niyetle yap›lm›Á her türlü iyi ve
güzel Áeyler”i de kapsamaktad›r. Dolay›s›yla vizyon sahibi
bir din görevlisi, sosyal hayat›n pek çok alan›nda topluma
yararl› iÁlerin içinde olmak durumundad›r. Söz gelimi, görev
yapt›¤› mahallin durumuna göre misafirhane, aÁ evi ve sa¤l›k
ocaklar›n›n yap›lmas›, ihtiyac› olanlara tedavi, bar›nma ve
yakacak gibi maddî destek sa¤lanmas›, çocuklar›n, özellikle
baz› yörelerdeki k›z çocuklar›n›n okullara gönderilmesinin
teÁvik edilmesi, gençleri zararl› al›Ákanl›klardan korumak
için onlarla birlikte baz› sportif faaliyetlerin düzenlenmesi,
okuma al›Ákanl›¤› kazand›rmak amac›yla kütüphanelerin
oluÁturulmas› gibi pek çok sosyal faaliyetin öncüsü olmak ya
da bu faaliyetlerin içinde bulunmak mümkündür.

malumudur. ‹man bir gönül iÁi ise, iÁin baÁ› gönüllere girmek
ve gönülleri kazanmakt›r. O halde “dövene elsiz, sövene dilsiz” anlay›Á›yla, nefsî duygulardan ar›narak engin hoÁgörü
sahibi olan bir din görevlisi daha verimli hizmet edecektir.
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8 ‹l Müftüleri Semineri Sonuç Bildirgesi, sayfa 7.

Din görevlisinin misyonu ve vizyonu ile ilgili anlatmaya
çal›Át›¤›m›z hususlar›n teorik ve hayalî oldu¤u, pratikte bunun gerçekleÁemeyece¤i gibi bir düÁünce asla akla gelmemelidir. Tarihte, özetlemeye çal›Át›¤›m›z ve hatta bunlardan da-

Din görevlisinin do¤ru bir din anlay›Á›na sahip olmas›, hitap etti¤i topluma her türlü istismardan uzak ve hayat›n gerçekleriyle uyumlu yaÁanabilir bir din anlatmas›, k›saca yukar›da anlatmaya çal›Át›¤›m›z misyonu yerine getirmesi ve vizyon sahibi olmas›, bu çabalar›n boÁa ç›kart›labilmesi aç›s›ndan da ayr› bir önem arz etmektedir.

Bütün bunlar›n yan›nda görselli¤in önemi de göz ard›
edilmemelidir. Din görevlisinin giyim kuÁam›, k›yafeti, özetle d›Á görüntüsü temiz, bak›ml› ve toplumda sayg›nl›k uyand›racak tarzda olmal›d›r. Ayr›ca diksiyon kurallar›na uygun
ve Türkçe’ye hâkim bir üslûpla konuÁan görevlinin karÁ›s›ndakini etkileme gücü daha da artacakt›r. Günümüz dünyas›nda insan haklar› ve küresel bar›Á gibi pek çok konuda
Müslümanlar aleyhine yapay bir imaj oluÁturulmaya çal›Á›ld›¤› bilinmektedir.

na talip olunmal›d›r.”8

sayg›n ve etkin bir din görevlisi olman›n vizyonuna ve misyonu-

tür tecrübelere veya gözlemlere dayand›¤› tespit edilmeli, daha

leri hakk›nda toplumda var olan imaj ve de¤erlendirmelerin ne

din görevlilerinin pay›na düÁen önemli iÁler vard›r. Din görevli-

mamak gerekir. Bunun için al›nmas› gereken tedbirler aras›nda

rudan insanlar›n dinî inançlar›nda sars›nt›ya yol açt›¤›n› unut-

“Din görevlileriyle ilgili birtak›m yanl›Á imaj üretimlerinin, do¤-

Din görevlileri hakk›nda oluÁturulan imaj konusunda yap›lan Áu tespit önemlidir:

108 • Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

ha fazla nitelikleri haiz say›s›z örnek oldu¤u gibi, günümüzde de böyle güzide din görevlileri pek çoktur. Toplumun birlik ve beraberli¤inde önemli bir harç görevi üstlenen ve bir
peygamber mesle¤i icra eden din görevlilerimizin tamam›n›n
böyle bir anlay›Ála görev yapmalar› din hizmeti aç›s›ndan en
büyük temennimizdir.
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* Diyanet Gazetesi, 1980, Say›: 230, s. 6-7.

Sadece ak›ll› ve bilgili olmak, hatta dinin bütün inceliklerini bilmek dindar olmak için kâfi de¤ildir. Her insan kendi
ak›l ve fikri ile bir yarat›c›n›n varl›¤›n› anlayabilirse de, o yarat›c›n›n vas›flar›n›, O’na karÁ› mükellef oldu¤u vazifelerini

Ahlâk ve mükemmel yaÁay›Á hakk›nda en sa¤lam kaynak
dindir.

Bir insan›n dinî kanaati ve inanc› ne ise yaÁay›Á› da odur.

Dinin as›l hedefi, insan ve toplum ahlâk›n› düzeltmek, insan ve cemiyeti en yüksek içtimaî mertebeye ulaÁt›rmakt›r.
Dünyada saadete, ahirette selâmete, ve ebedi huzura kavuÁturmakt›r.

Din baz›lar›n›n sand›¤› gibi amelî k›ymetten mahrum bir
emr-i vicdaniden ibaret olmad›¤› gibi, ruhsuz bir Áekilden, bir
merasimden ibaret de de¤ildir.

Din, insana kendi mahiyetini, yarat›l›Átaki gayeyi, yaratana ve yarat›klara karÁ› mükellef bulundu¤u vazifeleri bildirir.

Din, peygamberlerin vahy ve ilham›na dayal› olan, ak›l
sahibi, Áuurlu insanlar› kendi irade ve arzular›yla bizatihi hay›r olan Áeylere sevk eden ilâhî bir kanundur.

Hasan Àakir Sancaktar

D‹N H‹ZMET‹,
D‹N GÖREVL‹S‹ VE ÖZELL‹KLER‹*
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1 “Yaz›klar olsun o namaz k›lanlara ki, Onlar namazlar›n› ciddiye almazlar. Onlar
(namazlar›yla) gösteriÁ yaparlar.” (Maûn, 107/4-6.)

‹slâm dininin devr-i saadetteki tezahürüydü Peygamber
efendimiz (s.a.s.) dinin de, idarenin de bizzat temsilcisi ve yöneticisi idi. Daha sonralar› idarecilikle, ilim hizmeti: ümerâ
ile ulemâ birbirinden ayr›ld›. ‹dareciler yönetim esnas›nda
yapacaklar› iÁlerin gerçe¤e, hakka uygun olup olmad›¤› yönünden âlimlerden fetva al›rlar ve ona göre uygularlard›.

Din Hizmeti Din Görevlisi

‹yi tetkik edilerek bak›l›rsa görülür ki hakikî ahlâk ile dinî hak ayr› ayr› Áeyler de¤illerdir.

‹nsan toplu bir halde yaÁamak özelli¤ine sahip olarak yarat›lm›Át›r. As›rlardan beri yap›lan tecrübeler göstermiÁtir ki,
materyalist bir ahlâk, insan topluluklar›n›n saadeti için kâfi
de¤ildir.

Ruhun arzu ve ihtiraslar› için hudut yoktur. Ebedi bekâ
âlemine yönelmeyen ruhta hakikî hayat mevcut de¤ildir.
‹nanmayan kimse her Áeyden önce kendini inkâr eder. Bu
kimse karanl›k gecede f›rt›naya tutulan yelkensiz, dümensiz,
dengesiz gemiye benzer.

ve yarat›l›Átaki gayeleri tayin edemez. ‹Áte bunun içindir ki
peygamberlere, kitaplara insanlar için mutlak ihtiyaç vard›r.
Allah’›n varl›¤›n› ve ahireti kabul edip de peygamberlere
inanmamak, kitab› veya bir hükmünü inkâr etmek, kendi akl›yla uydurma bir din kabul etmek demektir. Kalpten d›Áar›
taÁarak sözüne ve iÁine tesir etmeyen mücerret bir iman nas›l
tam bir dindarl›k de¤ilse, ruhsuz, Áuursuz, kuru merasim Áeklindeki ibadetler de gerçek din - dindarl›k de¤ildir. Maûn Sûresi’nin 4. ve 6. ayetlerinde bu konuda ilâhî bir ikaz vard›r.1
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2 Bkz “Siz Kitab› (Tevrat’›) okuyup durdu¤unuz halde, kendinizi unutup baÁkalar›na iyili¤i mi emrediyorsunuz? (Yapt›¤›n›z›n çirkinli¤ini) anlam›yor musunuz?”
(Bakara, 2/44); “Ey iman edenler! Yapmayaca¤›n›z Áeyleri niçin söylüyorsunuz?”
(Saff, 61/2)

4 - GörüÁtü¤ü ve konuÁtu¤u kiÁilere müsamaha ve anlay›Ála davranmal›, insanlara herkesin anlayabilece¤i Áekil ve

3- Bütün söz ve davran›Álar›nda yüce Mevlâ’n›n r›zas›n›,
insanl›¤›n menfaatini ve korunmas›n› hedef almal›d›r.

2 - Gerçekten ilim ve irfan sahibi olmal›d›r. Âmâ bir kiÁi
baÁkalar›na nas›l do¤ru yolu gösterebilir? Müslüman’›n en
büyük alâmeti bilgili, ak›ll›, imanl› ve çal›Ákan olmas›d›r.

1 - ‹tikad› sa¤lam; ameli salih, ahlâk› güzel, söyledi¤ini
yaÁayan kiÁi olmal›d›r. Bakara Sûresi’nin 44. ayeti ve Saff Sûresi’nin 2. ayeti buna iÁaret eder.2

Din bilgininin (veya görevlisinin) toplumda baÁar›l› ve güzel örnek olabilmesi için özellikle Áu vas›flar› taÁ›mas› gerekti¤i kanaatindeyim:

Örnek Din Bilgini ve Hizmetlisinin Vas›flar›

Özel ihtisas isteyen konularda araÁt›rma yap›l›r, al›nan sonuç
Áerî ahkâma uygun hale getirilir, âlimler gerekli fetvay› verirler, âmirler de bunu tatbik ederlerdi. Àer-î mecellenin haz›rlanmas› ve uygulanmas› da hemen hemen ayn› Áekildedir. Di¤er ‹slâm ülke ve devletlerindeki durum da pek farkl› de¤ildi. CihanÁümul olan ‹slâm dini yaln›z âhirete ait iÁlerin de¤il,
dünya iÁlerinin de dürüstlükle yürütülmesini ister. Bu sebeple her müslüman dini yaÁamak ve yaÁatmakla görevlidir. ‹slâm dininde özel bir ruhban s›n›f› yoktur. Umumi manada
her Müslüman ayn› zamanda din görevlisidir de... Ancak hayat›n ihtiyaçlar› sebebiyle bugün din hizmeti bir meslek haline getirilmiÁtir.
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8- Anlataca¤›, iÁleyece¤i konuyu çok iyi bilmeli: derinliklerine kadar inmeli, inceliklerine vâk›f olmal›d›r. ‹tikat, ibadet, ahlâk ile ilgili malumat, örneklerle verilmelidir. Devrin
tespit etti¤i, geliÁtirdi¤i yeni bilgilerle konu daha cazip, daha
ikna edici hale getirilmelidir.

5 - ‹stiÁare ehli, kararl›, azimli, sab›rl›, metanet sahibi ve
ümitvâr olmal›d›r. Bakara Sûresi’nin 153. ayeti buna iÁaret
etmektedir.4

3 “Ey Muhammed! Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel ö¤ütle ça¤›r ve onlarla en güzel Áekilde mücadele et. Àüphesiz senin Rabbin kendi yolundan sapanlar› en iyi bilendir. O, do¤ru yolda olanlar› da en iyi bilendir.” (Nahl, 16/125)
4 “ Ey iman edenler! Sab›r ve namazla Allah’tan yard›m dileyin. Àüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara, 2/153)

Din bilgini, bütün milletin teneffüs edece¤i temiz havas›
gibi, içece¤i tertemiz suyu gibi toplumun müÁterek mal› ve
varl›¤›d›r. Bütün siyasî düÁüncelerin; f›rka ve gruplar›n üzerindedir. Parti, parça kal›b›na girmesi suç, gerdirilmesi çok
yanl›Át›r. Toplumun bütün fertleriyle ilgilenen, velisine, delisine sahip ç›kan; inançs›z› yorulmadan usanmadan imana
davet eden; zay›f inançl›n›n iman›n› sa¤lamlaÁt›ran; fâs›k›

c) Makam, mevki h›rs›na kap›lmamak. Bu hasletlere sahip olmayanlar peygamber varisi olamazlar.

b) Dünyevî menfaat ve ç›karlara iltifat etmemek,

e) Bütün ibadet ve fiillerinde ihlâs ve samimiyet içinde olmak.

7 - Àahsiyet yapmaktan, siyasetten, dünyevi menfaatten,
makam ve mevki h›rs›ndan mutlaka uzak olmal›d›r. Zira hak
yolunda, peygamber izinde olan din bilginlerinin üç alameti
vard›r:

6 - Sevgili Peygamberimizin “Din nasihattir, nasihatle kaimdir.” mübarek sözünü hiç bir zaman unutmamal›d›r. Nasihat: Allah’›n ve Resûlünün buyruklar›na uymak, insanlar›
münasip ölçü ve metotlarla dine ve do¤ruya davet etmektir.

ibadete al›Át›ran; âbidi, zâhid k›lan; sarhoÁa, günahkâra tevbe ettiren; inançs›z› mü’min k›lan kimsedir.

Din Hizmeti, Din Görevlisi ve Özellikleri • 115

metotla yaklaÁmal›d›r. Nahl Sûresi’nin 125. ayeti buna iÁaret
etmektedir.3
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 178, Y›l: Ekim 2005, s. 30-32.
**Doç. Dr., Din ‹Áleri Yüksek Kurulu Üyesi.

Bu ayette Yüce Allah, aç›kça din konusunda uzman bir
grubun bulunmas›; bu grubun di¤er insanlara dini ö¤retmesi, onlar› haram ve kötülüklere karÁ› uyarmas› gerekti¤ini be-

lar.”

Umulur ki onlar (haramlardan ve kötü davran›Álardan) sak›n›r-

döndüklerinde onlar› uyarmak için geri kalmalar› gerekmez mi?

luluktan bir grubun dini iyi ö¤renmek ve kavimleri, (savaÁtan)

“Müminlerin toptan savaÁa ç›kmalar› do¤ru de¤ildir. Her top-

Dinin görevlisi olmaktan maksat; dini ö¤renmek, ö¤rendi¤i ilkelere, emir ve yasaklara uymak,ö¤rendiklerini baÁkalar› ile paylaÁmak, özü, sözü, ahlâk› ve davran›Álar› ile örnek
olmakt›r. Ancak her Müslüman, ‹slâm’› derinlemesine ö¤renemeyebilir. Bu sebeple toplumda bir k›s›m insanlar›n din
konusunda uzman olmas› gerekir. ‹Áte Yüce Allah bu gerçe¤e Tevbe Sûresi’nin 122. ayetinde Áöyle iÁaret etmektedir:

‹nsan›n bir kul olarak Allah’a karÁ› görevlerinin baÁ›nda
O’na iman ve itaat etmek, O’nun r›zas›n› ve sevgisini kazanmak gelir. Bu itibarla son Peygamber Hz. Muhammed
(s.a.s.)’in tebli¤ etti¤i “dosdo¤ru yol” olan hak din ‹slâm’› seçen her insan, seçti¤i ve kabul etti¤i dinin görevlisidir.

‹smail Karagöz**

D‹N GÖREVL‹S‹N‹N
M‹SYON VE V‹ZYONU *
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Kendisi bilmeyen kiÁi nas›l görev yapacak, dini insanlara
nas›l anlatacak? Sözgelimi düzgün Kur’an okuyamayan bir
imam-hatip nas›l mihraba geçip namaz k›ld›racak? ‹slâm’› iyi

1. Ö¤renme: Her Áeyden önce müftü, vaiz, imam-hatip ve
benzeri hangi göreve gelecekse / getirilecekse o kiÁinin görevinin ehli olmas›, alan›nda iyi yetiÁmiÁ olmas› gerekir. “Àüphesiz Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar aras›nda hükmetti¤iniz zaman adaletle hükmetmenizi
emreder. Gerçekten Allah bununla size ne güzel ö¤üt veriyor.
Àüphesiz Allah hakk›yla iÁiten, kemâliyle bilendir’’ anlam›ndaki Nisa Sûresi’nin 58. ayeti bu gerçe¤i ifade etmektedir.

Cumhuriyet öncesinde din görevlileri; “hayra hizmet verenler” ve “din hizmetlileri” anlam›na gelen “hademe-i hayrat” ismi ile an›l›yordu. Dolay›s›yla “din görevlisi” tabiri;
dindarlar içinde ayr›cal›kl› bir grup de¤il, dini iyi ö¤renmiÁ,
anlat›m tekniklerini kavram›Á, topluma örneklik eden, etmesi gereken, dine, dinî kurumlara ve dindarlara hizmet veren
kimseleri ifade eder. Dolay›s›yla din görevlisinin temel görevini üç noktada toplamak mümkündür: Ö¤renme, ö¤retme
ve örneklik etme.

Ülkemizde bu grubu; Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› ile bu kuruma eleman yetiÁtiren imam-hatip liseleri ve ilâhiyat fakültelerindeki ö¤retim üyeleri, ö¤retmenler, müftüler, vaizler,
Kur’an kursu ö¤reticileri, imam-hatipler ile di¤er görevliler
oluÁturmaktad›r.

lah’a iman edersiniz...”

y›rl› bir ümmetsiniz, iyili¤i emreder, kötülükten men eder ve Al-

men eden bir grup bulunsun...”; “Siz insanlar için ç›kar›lm›Á ha-

“‹çinizden (insanlar›) hayra ça¤›ran, iyili¤i emredip kötülükten

yan etmektedir. Bu görev, Âl-i ‹mrân Sûresi’nin 104 ve 110.
ayetlerinde Áöyle ifade edilmektedir:
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1 Buhârî, “‹lim”, 2.

‹nsan›n vaaz ve nasihate, ö¤üt ve tavsiyeye ihtiyac› vard›r.
Çünkü genel olarak insan azg›n, aceleci, h›rsl›, cimri, sab›rs›z, nankör, ümitsiz, Á›mar›k, tart›Ámac› ve zalimdir. Nefsi

2. Ö¤retme: Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n temel görevi toplumu din konusunda ayd›nlatmakt›r. Toplumu din konusunda ayd›nlatmak; insanlara dini anlatmak ve ö¤retmek, vaaz
etmek ve ö¤üt vermektir.

Ö¤renmek bir süreçtir, devaml›l›k arz eder, beÁikten mezara kadar sürüp gider, ömür biter ö¤renilecek Áeyler bitmez.
“Ben istedi¤im görevi ald›m, bildiklerim bana yeter” düÁüncesi sa¤l›kl› bir düÁünce de¤ildir. Din görevlisi/hizmetlisi, sürekli kendini yenilemek, okumak, bas›n ve yay›n› takip etmek zorundad›r. Hizmet verdi¤i kimselerin gerisinde kalamaz, kalmamal›d›r, kal›rsa hizmet sunamaz, d›Álan›r, itibar
kaybeder.

Peygamberimize bir mecliste konuÁurken bir bedevî gelmiÁ ve k›yamet ne zaman kopacak diye sormuÁ, bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s.), ‘’Emanet zayi edildi¤i zaman k›yamet saatini bekleyin’’ buyurmuÁtur. “Emanet nas›l zayi
edilir?” sorusuna ise ‘’‹Áler ehli olmayanlara verildi¤i zaman
k›yamet saatini bekleyin’’ cevab›n› vermiÁtir.1

Görevin, ehli olmayanlara verilmesi veya kiÁinin ehli olmad›¤› bir görevi üstlenmesi büyük vebaldir. Bu, hem kurumlar› hem kiÁileri sorumluluk alt›nda b›rak›r.

ö¤renip özümsememiÁ bir vaiz, insanlara dini nas›l anlatacak? F›khî meseleleri kavramam›Á bir müftü nas›l fetva verecek? Kim hangi görevi yapacaksa mutlaka alan›nda uzman
olmas›, alan› ile ilgili konular› çok iyi ö¤renmiÁ olmas› gerekir. Bu, din hizmeti verecek kimseler için daha da önemlidir.
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2 (bkz. Nisa, 4/ 28; Hud,11/ 10; Yusuf, 12/53; ‹sra, 17/11; Kehf, 18/54; Hac,
22/66; Ahzab, 33/72; Mearic, 70/19-21; Alak, 96/7.
3 ‹sra, 17/53.
4 Zariyat, 51/57
5 Nahl, 16/90.

Kur’an’da; ö¤üt vermek, do¤ru yolu göstermek, iyili¤i
emredip kötülüklerden men etmek, insanlar› ‹slâm’a, iyilik
ve güzelli¤e, iman, ibadet, ahlâk, itaat ve salih amelleri yapmaya ça¤›rmak; Áirk, küfür, isyan, zulüm, günah, haram ve
kötülüklerden, kötü söz, eylem ve davran›Álardan sak›nd›rmak teÁvik ve tavsiye edilmiÁ, insanlara ö¤üt verilmesi,yol
gösterilmesi, iyi ve güzel olan Áeylere yönlendirilmesi, kötü ve
çirkin olan Áeylerden sak›nd›r›lmas› istenmiÁtir. Bu, insan›n
vaaz ve irÁada, ö¤üt ve nasihate ihtiyac› oldu¤una delalet
eder. ‘’O düÁünüp tutas›n›z diye size ö¤üt veriyor’’5 ‘’Allah

ona daima kötülü¤ü emreder. Zay›f yarat›lm›Át›r.2 Zafiyeti;
Áehvetine düÁkün, öfkesine mahkûm, ibadetlerin meÁakkatlerine dayan›ks›z, sebats›z, nefsinin arzular›na ve dünya lezzetlerine karÁ› koymada aciz oluÁudur. Àeytan düÁman›d›r3, onu
daima kötülüklere teÁvik eder ve Allah (c.c.) ile irtibat›n› kesmeye çal›Á›r. Helâke sürükleyen Áehevî arzular›na ve kendisini s›k›nt›ya sokacak olan tembelli¤e meyledebilir. Ak›l ve irade sahibi; iyi ve kötü, hay›r ve Áer olan› birbirinden ay›rt edebilecek yetenekte olmas›na ra¤men, bu zafiyetleri nedeniyle
insan; nefsine, Áehvetine ve Áeytana uyup inkâr, isyan, haram
ve kötülüklere dalabilir, gaflete düÁebilir. Bu itibarla onu
Áehvet, Áeytan, inkâr, isyan, zulüm ve gafletten uzaklaÁt›r›p
iman, ibadet, itaat, takva ve ihlâsa yöneltecek rehbere, hak
davetçisine, vaize, ö¤üt vericiye, nasihat ediciye ihtiyac› vard›r. Allah’›n, insanlara peygamber ve kitap göndermesinin
amac› da budur. Kur’an’da ö¤üdün müminlere fayda verdi¤inin bildirilmesi de4 insanlar›n vaaza ihtiyac›n›n oldu¤una
delâlet eder.
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6 Nisa, 4/58.
7 Sad, 38/87.
8 ¼aÁiye, 88/21.
9 Ahzab,33/45-46.
10 A’la, 87/9.
11 ‹bn Mace, Fiten, 1.

Vaaz hizmetlerini verimli k›lan tekniklerin en önemlisi,
vaizle muhataplar aras›nda bir gönül ba¤›n›n oluÁturulmas›-

Merkezî vaaz bir ihtiyaç ise de toplumu din konusunda
ayd›nlatmada yüz yüze vaaz as›ld›r. Teknoloji geliÁmiÁ, insan›n bilgiye ulaÁmas› kolaylaÁm›Á olsa da, dinleyici ile yüz yüze iletiÁim, mesaj›n aktar›lmas›nda en etkili yöntemdir. Bu
itibarla imam-hatiplerimiz kendilerini iyi yetiÁtirip haz›rlanarak bulunduklar› camilerde mutlaka vaaz etmelidirler. Mevzuat buna müsaittir, Abant’taki müftüler toplant›s›nda da bu
istikamette karar al›nm›Át›r.

size ne güzel ö¤ütler veriyor”6 ayetlerinde bildirildi¤i üzere
Allah’›n bizzat kendisi ö¤üt verdi¤i gibi Kur’an’› bütün âlemler için bir ö¤üt,7 Hz. Muhammed (s.a.s.)’i de; insanlara ö¤üt
verici8, uyar›c›, müjdeleyici ve hak davetçisi9 olarak göndermiÁ ve ‘’Ö¤üt fayda versin (vermesin) sen ö¤üt ver (sana düÁen görev sadece tebli¤dir)” buyurmuÁtur.10 Peygamberimiz
(s.a.s.)sa¤l›¤›nda Kur’an’› insanlara tebli¤ etmiÁ, aç›klam›Á›
ö¤üt vermiÁ11 ve iyili¤i emredip onlar› kötülüklerden men etmiÁtir. Peygamberimizin vefat›ndan sonra bu görev, müminlere, özellikle din bilginlerine, din görevlilerine yüklenmiÁtir.
Bu itibarla; müftü, müftü yard›mc›s›, vaiz, Áube müdürü, e¤itim ve din hizmeti uzman›, Kur’an kursu ö¤reticisi ve imamhatip baÁta olmak üzere her kademedeki Diyanet görevlisi,
ilâhiyat hocalar›, imam-hatip lisesi meslek dersi ö¤retmenleri, din kültürü ve ahlâk bilgisi ö¤retmenleri dini topluma anlatmak, ö¤retmek ve insanlara güzel ö¤üt vermek durumundad›rlar.
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12 Buhârî, “‹man”, 42.
13 bkz. Mümtehine, 60/6.

Güzel örnek olma; dini eskilerin deyimi ile ‘’hâl’’ ile anlat›m, yaÁayarak duyurmad›r. Müminlerin; iman, ibadet, güzel
ahlâk, adalet, do¤ruluk, ilim, irfan ve çal›Ámalar› ile di¤er insanlara güzel örnek olmalar› gerekti¤ini; ‘’Böylece sizler insanlara birer Áahit / örnek olas›n›z ve peygamber de size bir

3. Örneklik etme: Yüce Allah, peygamberleri hem mesajlar›n› insanlara iletsinler hem de onlara örnek/model olsunlar diye göndermiÁtir.13 Meselâ son Peygamber Hz. Muhammed (s.a.s.) ile ilgili olarak Ahzab Sûresi’nin 21. ayetinde;
“And olsun Allah’›n elçisinde sizin için Allah’a ve ahiret gününe kavuÁmaya inanan ve Allah’› çok anan kimseler için,
(uyulacak) en güzel bir örnek vard›r” denilmektedir. Bu ayette Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.)’in önce genel olarak bütün müminlere sonra özel olarak Allah’› ve ahiret gününü umanlar ile Allah’› çok zikredenlere örnek oldu¤unun
zikredilmesi, örnek alacaklar›n niteliklerini bildirmeye yöneliktir. Peygamber; iman, ibadet, ahlâk ve her türlü söz ve
davran›Álar›nda müminlere örnek oldu¤u gibi, müminlerin
de ayn› Áekilde di¤er insanlara güzel örnek olmalar› gerekir.

d›r. Bu ba¤›n gerçekleÁmesi karÁ›l›kl› samimiyetin yaÁanmas›
ile mümkündür. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) dini,’’Allah’a,
O’nun Kitab›na, peygamberine, müminlerin liderlerine ve
bütün Müslümanlara karÁ› samimiyet”12 diye tan›mlarken taraflar aras›nda gerçekleÁtirilmesi zorunlu olan bu ba¤a vurgu yapm›Át›r. Dinin ayd›nlat›c›, ferahlat›c› ve diriltici nefesine her zaman muhtaç olan topluma bu görevi en iyi sunabilecek olan görevli, günde en az beÁ vakit halk ile bir araya gelen ve onlarla sürekli iç içe olan imam hatiplerimizdir.
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14 Hac, 22/78.
15 SadeleÁtirilerek ve özetle Yaz›r, 1, 524.
16 Nisa, 4/135.
17 Ahzab, 33/145.

Din hizmeti sunanlar, sözleri, davran›Álar›, aile hayatlar›,
giyim-kuÁamlar›, sosyal iliÁkileri, k›saca hayat›n her alan›nda
örnek olmak durumundad›rlar. Aksi davran›Á hem kendilerine hem kuruma zarar verir, hizmeti olumsuz yönde etkiler ve
zorlaÁt›r›r. Dolay›s›yla din görevlisi; kendisine yasal olarak
verilen namaz k›ld›rma, hutbe okuma, vaaz etme,dinî sorular› cevapland›rma ve çocuklara Kur’an ö¤retme görevlerinin
yan›nda çevresine güzel örnek olma, yaÁant› ve davran›Álar›yla ‹slâm’› insanlara sevdirme ve ›s›nd›rma görevi de vard›r.
Bunun için din görevlisi; bulundu¤u yerde psikolojik rehber,

“‹Áte Cenab› Allah müminleri insanlar aras›nda böyle
hakÁinas, adil, dürüst, güzel ahlâk, ilim ve irfan sahibi, seçkin, örnek al›nan ve uyulan bir toplum oluÁturmak için Hz.
Muhammed (s.a.s.)’e hidayet buyurmuÁtur’’ diyen Hamdi
Yaz›r, ayn› Áekilde Müslümanlar›n da di¤er toplumlara örnek olmalar› gerekti¤ini, bunun Allah’›n bir emri oldu¤unu
ifade etmektedir.15 Bir hakk›, bir olay› ispatta bilgi ve görgüsüne müracaat edilen kiÁiye Áahit denildi¤i gibi16; inanç, söz,
fiil ve davran›Álar›yla insanlara güzel örnek olan Peygamber
ve müminlere de Áahit denilmiÁtir.17 Bu itibarla din hizmeti
veren insanlar›n di¤er müminlerden daha çok ‘’örneklik’’ görevi vard›r.

Áahit / örnek olsun diye sizi orta/adil bir ümmet yapt›k’’ (Bakara, 2/143) ve “...Allah sizi hem daha önce hem de bu dinde Müslüman diye isimlendirdi ki Peygamber size Áahit / örnek olsun siz de insanlara Áahit /örnek olas›n›z...’’14 anlam›ndaki ayetler ifade etmektedir. “Fiilen ve halen örnek al›nan
ve kendilerine uyulan kimselere dahi Áahit denir.’’
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Sonuç olarak din görevlisi; dini iyi bilen, dini halka en güzel biçimde anlatan, hay›rl› hizmetlerde topluma öncülük

Görevli; konuÁmas›, davran›Á›, sabr›, hoÁgörüsü, samimiyeti, tevazuu, güler yüzlülü¤ü, sevgi ve sayg›s›, sorumluluk
bilinci, giyim-kuÁam› ve ahlâk› ile örnek insan olmal›, asla
büyüklenen, cemaati küçümseyen, onlarla sohbet etmeye tenezzül etmeyen, emreden, hükmeden, yarg›layan, suçlayan,
k›ran ve karalayan olmamal›d›r. Görevlinin, cemaat, gençler
ve çocuklarla yeterince ilgilenmemesi, görevini baÁtan savma
yapmas›, rutin görevlerle yetinmesi, cemaate kaba ve k›r›c›
davranmas›, cemaat aras›nda ay›r›m yapmas›, söz ve davran›Álar›yla ‹slâm ahlâk›na ters düÁmesi hizmeti olumsuz yönde etkileyecektir.

Din görevlisi, bas›n›, ülke ve dünya gündemini iyi takip
etmelidir. Basit ç›karlar› öne ç›kar›p kendisini y›pratmamal›d›r. Sünnet ve dü¤ün merasimlerine kat›lmal›, bu ve benzeri
merasimleri dinî hizmeti için birer f›rsat bilmelidir.

Din görevlisi, gençleri, cemaati ve dernek yöneticilerini
yönlendirmesini bilmelidir. Cemaatle iliÁkilerinde dengeyi iyi
korumal›, kiÁiler ve gruplar aras›nda asla ay›r›m yapmamal›,
ziyaret ve davetlerde eÁit davranmal›d›r. Kendisine verilen
rutin görevleri yap›p evine çekilen, cemaatle ancak namazlarda buluÁup görüÁen kiÁi olmamal›d›r. Cemaatin aras›na kat›lmal›, onlarla sohbet etmeli, ama onlarla asla tart›Ámaya
girmemelidir. Hastalar›, hastaneleri, varsa hapishaneleri ziyaret etmeli, problemi olanlarla ilgilenmeli, darg›nlar›n bar›Ámas›na, ihtilaf ve kavgalar›n sona erdirilmesine yard›mc›
olmal›d›r. Sosyal etkinliklere kat›lmal›, yard›mlaÁma kuruluÁlar›na destek vermelidir.

dinî dan›Áman ve bir adil yönetici gibi hareket etmek zorundad›r.
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Anlataca¤› konuya çok iyi haz›rlanmal›d›r. ‹yice ö¤renmedi¤i ve bilmedi¤i konularda konuÁmamal›d›r. Anlat›mda
Kur’an metodunu kullanmal›, inzar ve müjdelemeyi va’d ve
va’›di, sevap ve ikab› daima dengede tutmal›, ancak müjdeleme, kolaylaÁt›rma,sevdirme ve sevap oldu¤unu bildirmeyi
öncelemelidir. Cemaatin psikolojik, sosyolojik, ekonomik,
ideolojik, kültürel, siyasal, inanç, eylem ve davran›Á biçimini
iyi tan›mal›, vaazlar›nda bunu göz önünde bulundurmal›d›r.
Sade ve anlaÁ›l›r bir dil ve yumuÁak bir üslûp kullanmal›, asla ba¤›r›p ça¤›rmamal›d›r. Anlatt›klar›na ve ‹slâm’a, söz, eylem ve davran›Álar› ile ters düÁmemelidir. Vaaz ve irÁatta,
hakk› tavsiye ve ‹slâm’› tebli¤de azim, sab›r ve sebat göstermeli; tepkilere karÁ› tahammüllü olmal›d›r. Fitne ve fesada
sebebiyet vermemelidir. Konu seçiminde zaman, mekân ve
muhataplar›n durumunu dikkate almal›d›r. Vaazlar›nda
inand›r›c›, yönlendirici, duyguland›r›c›, düÁündürücü ve bilgilendirici bir yöntem kullanmal›d›r. Söz söyleme sanat›n›,
konuÁma ve anlatma tekniklerini iyi ö¤renmelidir. Bu cümleden olmak üzere; sözcükleri do¤ru söylemeli, cümleleri k›sa
ve düzgün kurmal›, güven verici ve nazik olmal›, bazen akla
ve mant›¤a bazen duygu ve düÁünceye hitap etmeli, jest ve
mimiklere, el-kol hareketlerine dikkat etmeli, cemaati gözü
ile takip etmeli, ses tonunu ve ses cihaz›n› iyi ayarlamal›, konuyu plânl› bir Áekilde iÁlemelidir. Cemaatin ihtiyaç duydu¤u konulara a¤›rl›k ve öncelik vermelidir. Aktüaliteyi takip
etmeli, kitap, dergi ve gazete okumal›, yeni fikir ve geliÁmeleri izlemelidir. Vakur, ciddi, güler yüzlü ve sayg›l› olmal›d›r.
Sosyal iliÁkilere ve ziyaretlere önem vermelidir. Dinî sorulara

eden, özü, sözü, davran›Álar› ve k›l›k-k›yafeti ile örnek olan,
olmas› gereken insand›r. En baÁta gelen görevi toplumu din
konusunda ayd›nlatmakt›r. Bu görevini Áu ilkelere uyarak
yapabilirse baÁar›ya mutlaka ulaÁ›r, Allah’›n r›zas›n› kazan›r:
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Kur’an ve sünnete, ak›l ve mant›¤a uygun cevap vermelidir.
Vaaz› mutlaka ezan öncesinde bitirmeli, cemaatin ezan› dinlemesine f›rsat vermelidir. Yaz›m›z›n baÁl›¤›nda misyon ve
vizyon dedi¤imiz Áeyle bunlar› kastediyoruz.
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* Diyanet ‹lmi Dergi, Say›: 41/3, Y›l: 2005, s. 41-54.
** D‹B. Din ‹Áleri Yüksek Kurulu Uzman›.

‹nsanl›k için önemli hizmetler sa¤layan iletiÁim vas›talar›
bir zaman sonra k›smen de olsa yanl›Á bilgilendirme ve ahlâkî dejenerasyon arac› olarak iÁlev görür olmuÁtur. Bu k›s›tl›
anlay›Á›n yöneliÁin bir sonucu olarak ‹slâmiyet, marjinal, terörist, kan›n ve öfkenin sembolü bir din olarak sunulmakta,
Müslümanlar da bu süreçte ya kitap yakarken ya da öfkeli
kalabal›klar olarak yer almaktad›r. Söz konusu medya bir
yandan ‹slâmiyet’i kötülemeye, dolay›s›yla ona yönelecek teveccühleri önlemeye gayret ederken bir yandan da ailenin
fert üzerindeki iÁlevini ortadan kald›rarak evin içine hâkim

‹letiÁim ça¤›n›n bir neticesi olarak etkin bir güce sahip
olan medya karÁ›s›nda bütün yerel kültürler ya tamamen ortadan kalkm›Á ya da çarp›t›lm›Á, hastal›kl› hale gelmiÁtir.

‹letiÁim ça¤› diye adland›r›lan asr›m›zdan art›k dünya,
global bir köy haline gelmiÁ, pek çok Áeye bir anda ulaÁma
imkân› elde edilmiÁtir. Özellikle sanayi devriminden sonra,
iletiÁim ve ulaÁ›m teknolojisinin h›z›n› art›rarak geliÁmesi,
farkl› örf, adet, din ve kültürlere mensup fert ve toplumlar›
yüz yüze getirmiÁtir.

GiriÁ:

Sabri AKPOLAT**

‹LET‹À‹M ASRINDA
D‹N GÖREVL‹LER‹ *
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Din hizmetini sunarken en büyük örne¤imiz Áüphesiz Hz.
Peygamberdir. Onun, Medine’ye hicret etti¤inde, içinde bar›naca¤› ev ile birlikte hemen mescid yapmas› ve ö¤retmenleri,
yöneticileri, vahiy katiplerini ve irÁat erlerini orada yetiÁtirmesi, hizmet eksenimizi ortaya koymaktad›r.

Nitekim, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) beyan etti¤i gibi, toplum olarak ayn› gemide yolculuk yapmaktay›z. Geminin alt kat›ndakilerinin gemiyi delerek su almalar›na müdahale etmeyip göz yumarsak, topluca batar›z. Geminin istikamet üzere ve salimen yol alabilmesi için herkese, özellikle
toplum önderlerine din hizmeti sunan Allah’a ça¤›ran en güzel sözlülere büyük görevler düÁmektedir.

Medyan›n olumsuz yay›nlar›ndan Müslüman ülkeler de
ister istemez etkilenmiÁlerdir. Bu yüzden Müslüman ülkelerde de boÁanmalar artm›Á, adam öldürme, ›rza tecavüz, kapkaçç›l›k gibi suçlar yayg›nlaÁm›Á, güven yurdu olmas› gereken bu ülkelerde insanlar›n birbirlerine olan itimatlar› neredeyse yok denecek hale gelmiÁtir. Darp, adam öldürme, h›rs›zl›k ve soka¤a terkedilmiÁ çocuk haberlerinin yer almad›¤›
haber programlar›, özlenir hale gelmiÁtir. Bütün bu olup bitenler karÁ›s›nda duyars›z kal›namayaca¤› aç›kt›r. ‹letiÁim ça¤›nda hepimize düÁen görev, eskiye nazaran çok daha fazlad›r. ‹man sahibi herkes, insanl›¤› uçuruma sürükleyen bu
olumsuzluklar karÁ›s›nda sahip oldu¤u de¤erlerini (güç,
maddiyat, dil, kalp) azamî ölçüde kullanmak zorundad›r.

olman›n gayreti içindedir. Pornografik yay›nlar, Áiddet parçalanan kollar kafalar ve tüketimi körükleyen reklamlar toplumu temelinden sarsm›Át›r. Bu yüzden Bat›’da boÁanma
oranlar› yüksek, uyuÁturucu ve alkol kullan›m› yayg›nd›r. ‹nsanlar aras› ba¤ zay›f, gayr-› meÁru ve sap›k iliÁkiler medeniyeti sarsmaktad›r. Bu sars›nt›da medyan›n katk›s› büyüktür.
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Her yer ibadete elveriÁli olmakla birlikte, Allah’›n zikredildi¤i mescidlerin, manevî bir atmosfere sahip oldu¤u da bir
gerçektir. Mü’minler, huzur ve huÁu içinde “Allah’›n evi”
olarak nitelendirilen bu mekânlarda, dünyan›n aldat›c› ve insan› bunaltan ortam›ndan kendilerini az›c›k da olsa tecrid
ederek Rableriyle baÁ baÁa kalma, O’nun huzurunda durma
imkân›n› bulurlar. Orada dertlilerin dertleri dinlenir, hastalar›n Áifa bulmas›, borçlular›n borçlar›n› edas› temenni edilir,
göz yaÁ› dökenlerin göz yaÁ›na ortak olunur, günahkârlar›n,
isyankârlar›n piÁmanl›k dilekçelerine hep beraber “Amin”
diyerek ortak imza at›l›r, sevinçler paylaÁ›l›r, do¤anlar orada
karÁ›lan›r, ölenler oradan u¤urlan›r. Dostluklar›n temeli, bir
sevgi ve bar›Á sözcü¤ü olan “Selam” ile orada at›l›r. Hâs›l›
cami bütün Müslümanlar›n âdeta ortak bir evi konumundad›r. O ev, Müslümanlar›n ortak kalbi gibidir. O kalpte hayat
varsa, Müslümanlarda da hayat vard›r. Onda hayat yoksa
Müslümanlarda da hayat yoktur. Kalbe, toplardamar kirli
kan getirir. Kalpte temizlenen kan atardamarlar vas›tas›yla

Cami, Asr-› Saâdetten baÁlayarak on dört as›r boyunca
bütün ‹slâm diyar›nda Müslümanlar›n ibadet, ilim ve meÁveret dura¤› olmuÁtur. ‹badet için toplanan cemaat, din ilmini
de orada ö¤renir, dünya iÁlerini de orada görüÁür, hallederdi. Ancak dünya iÁleri ço¤al›p çeÁitlendikçe, cami sadece ibadet ve ilim merkezi olarak kalm›Á ve bu durum günümüze kadar böylece devam ede gelmiÁtir.

A. CAM‹ EKSEN‹NDE H‹ZMET

Bu yaz›yla, iletiÁim ça¤›nda, mevcut dünya ile irtibat› kesmeden sa¤l›kl› bir toplum olarak kalabilmek için din görevlilerinin görevi, önemi ayr›ca, nitelikli din hizmetinin Áekli ve
etkisi motive edici bir üslûpla sunulmaya çal›Á›lmaktad›r.
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Camiler, cemaatleÁme ruhuyla bir ve diri olmay›, faaliyetleriyle de diri kalmay› sa¤layan beraberlik ve kardeÁlik me-

tekrar vücuda kanalize edilir. ‹Áte, camiye gelen insan d›Áar›da her ne kadar kötü duygulara sahip olursa olsun, bu kutsal mekânlardan temizlenerek topluma dönmelidir. O, kalpten vücuda pompalanan taze kan misali, topluma baÁka bir
ifadeyle insanl›¤a kazand›r›lm›Á yeni bir güçtür, de¤erdir.
Asr-› saadetten bu yana camiler; as›rlar boyunca iman kuvvetinin ve birlik duygular›n›n pekiÁti¤i, inananlar›n ayn› safta ayn› dava için bir araya gelmelerine de imkân veren bir kurumdur. Burada herkes ayn› statüde yani “kul” olma vasf›n›
taÁ›yarak yüce yarat›c›n›n huzurunda ibadet etmekte ve dünya makamlar› ve rütbeleri bir kenara b›rak›larak s›rat-› müstakim üzere ibadetlerin en faziletlisi ve önceliklisi olan namaz
ibadetini de birlik ve cemaat Áuuruyla eda ettikleri bir kutsal
mekând›r. Müslümanlar›n gönlünde camiler, ayn› zamanda
iyileÁtirmek, birleÁtirmek, sevmek, sevdirmek, ilerletmek ve
yükselmek gibi insanî ve ahlâkî erdemlerin topluma ö¤retildi¤i elem ve sevinçlerin paylaÁ›ld›¤›, mekânlar olarak yer etmiÁtir. Müslümanlar›n kardeÁlik, birlik-beraberlik ve dayan›Ámalar› ancak bir araya gelip tan›Áma ve dertleÁmeleriyle
mümkündür. Camiler ise bu hususu gerçekleÁtirecek en
önemli dinî kurumlard›r. Camiler, mü’minleri bir potada
toplayarak aralar›nda ç›kacak veya ç›kmas› muhtemel birçok
sorunun giderilmesinde önemli rol oynar. Camiler insanl›k
âlemine Allah’›n lütfetti¤i iman, irfan ve Kur’an mektebidir.
Camilerde ö¤retilen ilâhî kaynakl› hikmet ve bilgi, her gün
tekrarlanan ilâhî mesajla gönüllere f›s›ldanan manevî duygular; h›rs, kin, haset, g›ybet, iftira, kanaatsizlik, sömürü, israf,
gösteriÁ tüketimi, zulüm, içki, kumar, fuhuÁ v.b.negatif duygu ve davran›Álardan uzak kalmay› ö¤retmekte, ruhî ve psikolojik bunal›mlara manen Áifa olmaktad›r.
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1 Bkz. Yunus, 10/72; Hud, 11/29; Àu’ara, 26/109, 127, 145, 164, 180.
2 Fussilet, 41/30

Allah yolundaki hizmetlerde kendilerine önemli görev verilenlerin ihlâs ve istikametlerini korumaya çok dikkat etmeleri gerekir. Nitekim yüksek bir da¤›n zirvesine t›rmanan
kimsenin de, aya¤›n› bast›¤› yere ve tutundu¤u dala daha çok
dikkat etmesi gerekir. Zira zirvelerde yanl›Á bir ad›m atmak
veya çürük bir dala tutunmak çok daha tehlikelidir.

cennetle sevinin!”2

“Korkmay›n, üzülmeyin, size(dünyada iken) vadedilmekte olan

lar var ya, onlar›n üzerine ak›n ak›n melekler iner ve derler ki,

“Àüphesiz “Rabbimiz Allah’t›r” deyip de, sonra dosdo¤ru olan-

‹nanc›nda, sözünde ve amellerinde Allah’›n r›zas›n› gözetenler için Áu müjde verilmiÁtir:

“Yapt›¤›m bu davete karÁ›l›k ben sizden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Benim mükâfat›m› ancak âlemlerin
Rabbi olan Allah verecektir”1 sözü, ihlâs›n din hizmetindeki
önemini aç›kça ifade etmektedir.

BaÁar›l› ve etkili olman›n temelinde ihlâs vard›r. ‹slâm tarihi bunun örnekleriyle doludur. Amellere ruh veren iksir niyetteki ihlâst›r. Kur’an-› Kerim’de hemen her peygamberin
dilinden nakledilen:

1. ‹hlâs

B. ETK‹L‹ H‹ZMET UNSURLARI

kânlar›d›r. Camisini, cemaatini ve cumas›n› diri tutabilen
toplumlar hayatiyetlerini muhafaza edebilirler. Bu konuda
en çok gayret gösterecek olanlar da din adamlar›, din hizmetkârlar›d›r.
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3 Tirmizi, “Menâk›b”, 17.

Peygamberimizin bu duas› Hz. Ömer hakk›nda kabul
olundu. Hz. Ömer’in Müslüman olmas›yla birlikte ‹slâm’›n
inkiÁaf›n› bilmeyen yoktur. Bu da, hizmetlerin etkili olarak

HiÁam o¤lu Amr (Ebu Cehil) ise; Mekke’nin en güçlü kabilesi Mahzumo¤ullar›’na mensuptu. Devletleraras› ticaret
yapard›. Toplumunun en görgülü ve kültürlülerinden biriydi.
‹nand›¤› Áey u¤runa can›n› verecek kadar ilkeli ve kararl›yd›.
Do¤ru bildi¤i yolda sonuna kadar giden bir mizaca sahipti.

Bunlardan Hattab o¤lu Ömer, Cahiliyye Mekke’sinde ilkeli ve mert duruÁuyla tan›n›rd›. Sayg›nl›¤›n› mensup oldu¤u
kabilenin gücünden de¤il -ki zaten güçlü kabilelerden de¤ildi- güçlü kiÁili¤inden al›rd›.

Etkili din hizmeti sunabilmenin önemli unsurlar›ndan birisi de nitelikli din görevlisine sahip olmakt›r. Nitelikli din
görevlileri ile yap›lamayacak bir iÁ, çözümlenemeyecek bir
mesele yok gibidir. ‹slâm’›n ilk y›llar›nda peygamberimizin,
Ebu Cehil veya Hz. Ömer’den birisinin Müslüman olmas›
için dua etmesi bu gerçe¤i ortaya koymaktad›r. Peygamberimiz “Allah’›m! Bu iki adamdan, Ebu Cehil veya Ömer b.
Hattab’dan, sana daha sevgili olan birisiyle dinini güçlendir:”3 diye dua etmiÁti.

2. Nitelikli din adam›

teÁekkürlere de¤il, Allah’tan gelecek mazhariyete döndür!...”

cekleri ne ki!... O halde gözünü ve gönlünü insanlardan gelecek

kâfi de¤il mi? Allah’tan alaca¤›n karÁ›s›nda insanlar›n verebile-

pazar›nda sana bol bol kazand›racak bir müÁteri olarak Allah

bul etmesi veya reddetmesi ile senin ne iÁin var? Bu fani dünya

“Allah aÁk› için çal›Á, Allah aÁk› için hizmette bulun; halk›n ka-

Mevlana Áöyle der:
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“- ‹çinde bulundu¤umuz Áu hane dolusunca mücevherlere
sahip olay›m da onlar› Allah yolunda sarf edeyim!..” diye temenni etti.

Di¤er biri de:

“-‹çinde bulundu¤umuz Áu hane dolusunca alt›nlar›m olsun da Allah için harcayay›m!...” tarz›nda bir istek belirtti.

Bir baÁkas›:

“-‹çinde bulundu¤umuz Áu hane dolusunca paralar›m olsun da Allah yolunda infak edeyim!..” Áeklinde niyet ortaya
koydu.

Hz. Ömer de kaliteli ve verimli bir hizmetin yürütülmesinde izzetli, ilkeli, görgülü, nitelikli, fedakâr, seçkin ve bilgili
insanlara ihtiyaç oldu¤una inan›yordu. Zeyd b. Eslem’in rivayetine göre; O, bir gün dostlar›yla birlikte oturuyordu.
Onlara (Allah’tan) baz› istek ve temennilerde bulunmalar›n›
söyledi. Oradakilerden birisi:

Hz. Ömer bi’setin 6. y›l› Zilhicce ay›nda Müslüman oldu.
Ondan önce 39 erkek 23 kad›n Müslüman olmuÁtu. Hz
Ömer’in Müslüman oldu¤u s›rada bu Müslümanlar Dâr-›
Erkam’da toplu bir halde bulunuyorlard›. O zaman Ömer,
“Kaç kiÁiyiz?” diye sordu. “Biz madem ki hak üzereyiz, neden dinimizi gizleyelim?” dedi. Bundan sonra Müslümanlar
aç›ktan Kâbe’yi tavafa gittiler ve müÁrikleri ürküttüler. Hak
ile bat›l, onun ‹slâm olmas›yla ayr›ld›¤›ndan kendisine Faruk
denildi. Abdullah ibn-i Mes’ud der ki: “Ömer’in ‹slâm olmas› bir fetihtir. Hicreti bir zaferdir. Halifeli¤i bu ümmete bir
rahmettir. Biz Kâbe’de namaz k›lmaktan korkard›k. Ömer
Müslüman olunca orada namaz k›ld›k.”

yürütülmesinde nitelikli kimselere olan ihtiyac› göstermektedir.
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4 Buhârî, et- Târihu’s- Sa¤ir (thk. Mahmud ‹brahim Zâyed), I, 79, Beyrut 1986.

Nahl Sûresi’nin 125. ayeti irÁad için takip edilecek yöntemlere ›Á›k tutmaktad›r. Bunlar hizmet, güzel ö¤üt, iyi niyet
ve samimiyete dayal› inand›r›c› tart›Ámad›r. Hikmet, her toplumda say›lar› fazla olmayan âlim ve düÁünürlere hitap eden
kesin delillerden oluÁur. Güzel ö¤üt, psikolojik faktörlerin
kullan›lmas› baÁta olmak üzere çeÁitli vesilelerle ikna etmeyi
amaçlayan bir irÁad yolu olup kalabal›k kitlelere yöneliktir.
‹yi niyete dayal› ve inand›r›c› tart›Áma ile de, geniÁ halk kitlelerini olumsuz etkilemesi muhtemel fikirlerin zarar›n› asgariye indirme amaçlanmaktad›r. Asl›nda cedel yöntemiyle de
baz› insanlar›n gerçe¤i anlay›p benimsemesi de mümkündür.
Bu üç yöntem d›Á›nda dördüncü bir yöntem vard›r ki, o da

Fiilî irÁat yöntemi de dedi¤imiz bu unsur ‹slâm’›n geniÁ
kitlelere k›sa zamanda yay›lmas›nda etkili olan unsurlardand›r. Zaten söylediklerini davran›Álar›na yans›tmayan birinin
insanlar üzerinde etkili olmas› düÁünülemez.

3. Söz ve amel uyumu

Bunun üzerine Hz. Ömer: “-Ben ise, içinde bulundu¤umuz Áu hanenin Ebu Ubeyde bin Cerrah, Muâz bin Cebel ve
Huzeyfe ibnü’l- Yemân gibi (müstesna ve seçkin, her yönden
kâmil) kimseler ile dolu olmas›n› ve bunlar› Allah’a itaat yolunda, yani tebli¤ ve ›slah hizmetlerinde istihdam etmeyi temenni ederim...”dedi.4

“- Allah Teâlâ’dan daha baÁka ne isteyebiliriz ki?!” dediler.

“-Daha, daha fazlas›n› isteyin!” deyince onlar:

Ancak Hz. Ömer:
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5 Ahzab,33/45-46
6 Topalo¤lu, Bekir, “‹rÁad”, D‹A, XXII, 455.

“Ey Peygamber! Biz seni gerçe¤in bir temsilcisi, bir müjdeci ve uyar›c›, herkesi Allah’›n izniyle ona ça¤›ran ve ›Á›k saçan bir kandil konumunda gönderdik”5 mealindeki ayetler,
hem Hz. Peygamber’in irÁad hiyerarÁisinin baÁ›nda yer ald›¤›n› bildirmekte hem de mürÁidin önemli niteliklerini anlatmaktad›r. Ayette s›ralanan beÁ niteli¤in ilki ilâhî gerçeklerin
yan›nda sosyal realiteye vâk›f olmay› içermekte, ikinci ve
üçüncü nitelikler, özendirme ve uyarma yöntemlerini yerine
göre kullanmaya iÁaret etmektedir. Hz. Peygamber’in ferdî
ve ictimaî konularda daima kolay olan› tercih etti¤i bilinmektedir.6 Ayr›ca O, “Elinizden geldikçe kolaylaÁt›r›n, güçleÁtirmeyin, müjdeleyici olun, nefret ettirici sözler söylemeyin

4. Sosyal realiteye vâk›f olmak

En güzel örne¤i kendilerine rehber edinen sahabe-i kiram
ve onun yolunda olanlar ‹slâm’› dünyan›n her taraf›na ahlâklar›, Áahsiyetleri ve fedakârl›klar›yla taÁ›m›Álard›r

fiilî irÁad yöntemidir. ‹slâmiyet’in do¤uÁundan itibaren insanlar›n gönlünde yer etmesi, yay›lmas› ve evrensel bir din
haline gelmesinin önemli âmillerinden biri, baÁta Peygamber
olmak üzere mensuplar›n›n dinin gereklerini yerine getirmesi, sözleriyle fiillerinin birbirine uymas›d›r. Sahabe-i Kiram’›n
kahir ekseriyeti s›rf Resûlullah’›n örnek Áahsiyet ve karakterine, yüce ahlâk›na ve üstün vas›flar›na hayran ve meftûn
olarak ‹slâm’› tercih ettiler. Ona düÁmanl›kta en ileri gidenler bile kendisine hiçbir zaman “yalanc›” veya “zalim” gibi
olumsuz s›fatlar kullanamam›Álard›r ve onu kötülemek niyeti ile konuÁtuklar›nda bile hakk›nda övgüden baÁka söz söyleyememiÁlerdir.
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7 Buhârî, “‹lim”,11;”Edeb”, 80.
8 Müslim, “Fedâilü’s-Sahabe”,12.

Veda Hacc›’nda yaklaÁ›k yüz yirmi bin sahabî vard›. Bunlardan yüz bin üzerindeki sahabî, dünyan›n çeÁitli bölgelerine yay›larak Allah yolunda hizmet etmiÁler ve oralarda vefat
etmiÁlerdir. Nitekim Hz. Osman ve Hz. Abbas’›n çocuklar›-

“-Ashab›m! Bugün bir fakiri doyurdunuz mu? Hasta ziyaretinde ve cenaze teÁyiinde bulundunuz mu ?” diye sorard›.8

Görevleri, Müslümanlar›n hayat yüküyle sürçen, sakatlanan ruhunu tamir, sonsuzluk yolculu¤unda bulunan Allah
kullar›na hizmet ve yard›m etmek olan din görevlileri cemiyet hayat›n›n her köÁesine girmeli, hayat›n her sahnesinde
görev almal›d›r. Peygamberimiz zaman zaman ashab›na hitaben:

Din görevlisinin görevi dünyaya gelen çocu¤un kula¤›na
ezan, kâmet okumakla baÁlar, sünnet olurken, yine baÁ
ucunda bulunur, evlenirken, nikahlan›rken duas›n› yapmakla en hayatî meselelerinde onun yan›nda olur. Nihayet, ahirete göçerken baÁ ucunda bulunur, Kelime-i Áehadet telkinleri yapar, Yâsin-i Áerif okur iman ve Kur’anla ebedi yurduna
u¤urlamaya çal›Á›r. Ço¤u zaman kendi akrabalar› bile yan›na yaklaÁmazken din görevlisi onu vücudunun bir parças› gibi kabul eder, cenazesini tertemiz y›kar, hoÁ kokular içinde
onu sarar, sarmalar bir gül dal› gibi defneder.

C. HER YERDE VE HER ZAMAN H‹ZMET

ve bu tür davran›Álardan kaç›n›n”7 sözleriyle de bunu bir ilke haline getirmiÁtir. Ayetten anlaÁ›lan di¤er iki nitelik de, irÁatç›n›n muhataplar› için rahmet ve hidayet talep etmesi, lanetçi olmamas› ve anlatt›¤› mesaj›n gereklerini yerine getirmesi ve misyonuna uygun bir hayat yaÁamas›d›r.
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bilirim?* der.

Ademo¤lu: “Sen âlemlerin Rabbi iken ben sana nas›l su vere-

din.” buyurur.

Bunu bilmez misin? Ey Ademo¤lu, senden su istedim, verme-

cek verseydin, verdi¤ini benim kat›mda mutlaka bulacakt›n.

“-Falan kulum senden yiyecek istedi, vermedin. E¤er ona yiye-

Allah Teala:

lirdim?”der.

Ademo¤lu: “-Sen âlemlerin Rabbi iken ben seni nas›l doyurabi-

Ademo¤lu, beni doyurman› istedim, doyurmad›n.” buyurur.

seydin, beni onun yan›nda bulurdun. Bunu bilmiyor musun? Ey

“- Falan kulum hastaland›, ziyaretine gitmedin. Onu ziyaret et-

Allah Teala:

der.

“-Sen âlemlerin Rabbi iken ben seni nas›l ziyaret edebilirim?”

Ademo¤lu:

“-Ey Ademo¤lu! Hastaland›m, beni ziyaret etmedin.”

“ Allah k›yamet gününde Áöyle buyurur:

‹nsanlar›n dertleriyle dertlenmek, yard›ma muhtaç olanlara yard›m etmek genelde her Müslüman›n, özellikle de dine
hizmet gayreti içinde olanlar›n görevlerindendir. Bu tür sosyal faaliyetler Allah’a yak›nl›¤a da vesiledir. Bu durum bir
hadis-i kudsi’de Áöyle ifade edilir:

n›n türbeleri Semerkand’da, pek çok sahabînin kabri de ‹stanbul’da bulunmaktad›r. Sahabî Vehb b. KebÁe’nin türbesi
Çin’dedir. Peygamberimiz onu, Çin’de tebli¤ yapmak için
görevlendirmiÁti. O zaman›n Áartlar›yla Çin, bir y›ll›k mesafededir. Uzun bir tebli¤ yapt›ktan sonra, Peygamberimizin
hasreti ile Medine yollar›na düÁtü. Fakat, Peygamberimiz vefat etti¤i için görüÁmeleri mümkün olamad›. Hasreti bir kat
daha artm›Á olarak Çin’e döndü ve hizmetteyken vefat etti.
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nuz? Yapmayaca¤›n›z Áeyleri söylemeniz, Allah kat›nda büyük

9 Müslim, “Birr”, 43, c. 33, s. 1990, ‹stanbul 1992
10 Saff, 61/2, 3.

Övgü ve ihtar› içeren bu ayet-i kerime’ler sorumlulu¤umuzun çok büyük oldu¤unu, sözlerimizle davran›Álar›m›z
aras›nda uyum olmas› gerekti¤ini ortaya koymaktad›r. Söz-

na...”

Tembellik bize; uyarmak, gayretlendirmek, Áekillendirmek sa-

Bundan sonra bölmek bize; bütünlemek sana...

Ey o¤ul!

Kötü göz, Áom a¤›z, haks›z yorum bize; ba¤›Álama sana...”

“Ey iman edenler! Yapmayaca¤›n›z Áeyleri niçin söylüyorsu-

gazap gerektiren bir iÁtir.”10

Geçimsizlikler, çat›Ámalar, uyumsuzluklar, anlaÁmazl›klar bize;
adalet sana...

Âcizlik, yan›lg› bize; hoÁ görmek sana...

Suçlamak bize; katlanmak sana...

Güceniklik bize; gönül almak sana...

Öfke bize; uysall›k sana...

“ Ey o¤ul! Beysin! Bundan sonra:

fiil birli¤i sa¤layamad›¤›m›z,davran›Álar›m›zla da ‹slâm’› tebli¤ edemedi¤imiz takdirde hem sayg›nl›¤›m›z azalacak hem
de sözlerimizin toplum üzerinde fazlaca etkisi olmayacakt›r.
Bununla birlikte, bütün a¤›rl›¤›na ra¤men, irÁad hizmetinin
ne kadar mükemmel, ne kadar mübarek bir hizmet oldu¤unu düÁünmeli ve bu iÁtiyakla ruh kuvvetini cemiyete hakim
k›lma sevdas›na tutulmal›d›r. Bilmeliyiz ki, ruhî kuvvetin cemiyete hakim oldu¤u devirler alt›n devirlerdir. Bu devirlerin
oluÁmas›nda hep büyük din adamlar› yer alm›Át›r. Osman
Gazi’nin yan›nda bir Àeyh Edebalî, Fatih’in yan›nda bir AkÁemseddin, Yavuz’un yan›nda Zenbilli Ali Cemali vard›r. Bu
büyük din adamlar›, onlar› irÁat ederek bulunduklar› kemâl
mertebesine ulaÁmalar›na vesile olmuÁlard›r. Àeyh Edebalî’nin, Osman Gazi’ye yapt›¤› Áu tavsiyeler ne kadar anlaml›d›r:
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Güzel sözlüler Áu ayet-i kerime ile uyar›l›yor:

En güzel sözlü olabilmek...Bunlar kim olabilir?... Bunlar,
“Allahu Ekber...Allahu Ekber!...” diye insanlar› felaha ça¤›ran güzel sesli müezzinler, müminlerin mirac› namazda önderlik yapan imam-hatipler, insanlar›n en hay›rl›s› olma Áerefini taÁ›yan Kur’an ö¤reticileri, cami hizmetkâr› bahtiyarlar, gençli¤i diri tutma gayreti içindeki ö¤retmenler, toplumu
irÁad eden, yol gösteren vaizler, yapt›klar› hayr› gizlemeye
çal›Áan gizli kahramanlar, yaÁant›s›yla insanlar›n Müslüman
olmas›na/kalmas›na vesile olan p›rlanta insanlar, Hz. Bilâl-i
HabeÁî gibi “ Rabbim Allah’t›r; O birdir” diyerek dayan›lmaz iÁkencelere gö¤üs gerenlerdir...

Fussilet Sûresi 33. ayet-i kerime’de Áöyle buyurulur: “Allah’a ça¤›ran, salih amel iÁleyen ve “ KuÁkusuz ben Müslümanlardan›m” diyenden daha güzel sözlü kimdir? ”

1. Cihan padiÁahlar›n› yetiÁtirenler

D. D‹N GÖREVL‹LER‹N‹N ETK‹LER‹

misin? buyurur.9

verseydin, verdi¤inin sevab›n› kat›mda bulurdun, bunu bilmez

“-Falan kulum senden su istedi, vermedin. E¤er ona istedi¤ini
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11 Enbiya, 21/35.

“Her nefis ölümü tadacakt›r. Sizi bir imtihan olmak üzere hay›r ile de Áer ile de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz.”11 ayeti, hayr›n ve Áerrin olaylar›n bize görünen yüzünden ibaret olmad›¤›n›, bize hay›r gibi gelen bir Áeyin, imtihan› kaybetmemize sebep olarak bizim için zararl› bir sonuca
yol açabilece¤ini; keza bize Áer gibi gelen Áeylerin de, imtihan
Áuurunun verdi¤i sebat ve direnç sonucunda bizim için hay›rl› kap›lar aç›lmas›na sebep teÁkil edece¤ini aç›k bir Áekilde ortaya koymaktad›r.

3. Hayat› anlamland›ranlar

Bir cemiyette emanetleri omuzlayacak yeterli insan varsa,
o cemiyetin insanlar›n› zirveye ulaÁt›rmak mümkün ve kolayd›r. Yüksek ve yüce gayelere kâmil Áahsiyetlerle var›labilece¤inden, onlar› üstün karakterli ve maharetli ellerde din görevlilerinden/hizmetkârlar›ndan yetiÁtirmelidir. Nitekim böyle bir kalite sergileyen Çanakkale’nin yi¤itleri, tarihin hâlâ
gözlerini kamaÁt›ran unutulmaz bir destan yazm›Át›r. Kumandan›n Áehit oldu¤u yerde her asker bir kumandan kesilmiÁ ve o Áanl› nesil, “Çanakkale geçilmez!” ifadesini tarihin
sayfalar›na alt›n harflerle yazd›rm›Át›r. Vatan› savunmak için
arslanlar gibi mücadele veren askerin, Áehit ve gazi olman›n
önemi ve lüzumu konusunda din görevlilerinden/hizmetkârlar›ndan ald›klar› e¤itim, onlar›n yapt›klar› vaaz ve telkinlerin etkisi göz ard› edilemez.

bütün maddî ve manevî de¤erlerinin sahibi olacakt›r.”

Çanakkale destan›n› ninni yapan nesil, iman›n›n, milletinin ve

be sahip olan nesiller yetiÁtirmekle mümkündür. Çocuklar›na,

“ Milletlerin bekas›, hassas, duygulu ve seviye kazanm›Á bir kal-

2. Çanakkale geçilmez ruhunu aÁ›layanlar
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12 Sadi, Gülistan, s. 316-317, Ankara 1946.
13 Müslim, “Birr”, 52,.
14 Buhârî,”Merdâ”, 7.

Ayr›ca, mutlu olmak için mutlaka bir Áeylere sahip olmak
yetmez. Taht›na kurulmuÁ, emirler ya¤d›ran birisi sahip olduklar›na ra¤men mutsuz olabildi¤i halde, çamurda oynayan
çocuk, bu haliyle gülücükler da¤›tabilmekte ve mutlu olabilmektedir.

rim.”14

¤imde, o buna sabrederse, gözlerine karÁ›l›k ona cennet veri-

“ Kulumu iki sevdi¤i ile(gözleriyle-âmâ yaparak) imtihan etti-

Bir hadisi kudside Áöyle buyurulmuÁtu:

bölüm günahlar›na keffaret olur”13

ta küçük bir tasa hali isabet edecek olsa, bunlar mü’minin bir

“ Mü’mine bir a¤r›, bir yorgunluk, bir hastal›k, bir üzüntü hat-

Àu hadis-i Áerifler birer müjdedir:

iyidir.”12

“Ard›nca sevinece¤in gam, sonunda gamlanaca¤›n sevinçten

“Akibeti hay›r olan dilenci, sonu kötü olan padiÁahtan iyidir.”

‹nsanlara Allah Teâlâ’y› tan›tabildi¤imiz oranda onlar›
mutlu edebiliriz. Musibetlerden dolay› meydana gelen mutsuzluk, ilahî takdiri iyi kavrayamamaktan kaynaklanmaktad›r. Allah Teâlâ alîmdir, hakîmdir, rahîmdir, âdildir. O’nun
takdirinde bilemeyece¤imiz bir tak›m güzellikler vard›r. Takdirin s›r yönünün bizce bilinmesi mümkün de¤ildir. Dünyada baz› nimetlerden mahrum b›rak›lan kiÁilerin, Allah ile
kavga etmeleri yerine- ki, bu kavga onlara eksiklerini geri getirmeyecektir- takdirdeki güzelli¤i kabul edip, zahirde aleyhine imiÁ gibi görünen bu hali avantaja çevirmeleri mümkündür. O’na iman etmeli, takdire raz› olmal›d›r.Àeyh Sadî Gülistan’da Áöyle söyler:
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15 Suyuti,Camiu’s-Sa¤îr, c. 2, s.902, hadis no: 8403, D›meÁk 1996.
16 Müslim, “Salât”, 4.

Müezzinlerin piri Hz.Bilal, Ümeyye bin Halef’in kölesi
idi. Mekke’de Müslüman oldu¤unu aç›kça söyleyen ilk yedi
kiÁiden biri oldu¤u için Ümeyye b. Halef onu k›zg›n ateÁ alt›nda s›rt üstü yat›r›r, büyük bir kaya parças›n› gö¤sü üstüne
koydurur, sonra da ‹slâmiyet’ten vazgeçerek Lât ve Uzza’ya

Ezan bir kimliktir. Bir özgürlük bildirisidir. Mü’minleri
Allah’a itaat etmeye, Áuura, uyan›kl›¤a, takvaya ve ‹slâmî diriliÁe davet eden bir bildiridir.

Ezan, ‹slâm’›n üç temel ilkesini oluÁturan Allah’›n varl›¤›
ve birli¤i, Hz. Muhammed’in onun elçisi oldu¤u ve as›l kurtuluÁun (felah) ahiret mutlulu¤unda bulundu¤u gerçe¤ini
aç›klayan bir ça¤r›d›r.

Allah’›n evine, huzur ve felah yuvas›na insanlar› davet
eden güzel sözlüler, Bilal-i HabeÁî’lerin, Abdullah b.Ümmi
Mektûm’lar›n meslektaÁlar› müezzinler... Davetine icabet
edilen, muteber sözlü hakikat bülbülleri... Gelin endaml› minarelerin, bu zaman zaman sevimli, zaman zaman hüzünlü
sesine, her Müslüman âdeta âÁ›kt›r. Onsuz yaÁayamaz.

nu olacaklard›r”16

“Müezzinler K›yamet günü, boyun itibariyle insanlar›n en uzu-

vap yaz›l›r.”15

ezan okudu¤u her gün kendisine 60 sevap, kameti için de 30 se-

“Kim on iki sene müezzinlik yaparsa ona cennet vacip olur ve

Allah’a ça¤›ran güzel sözlüler denilince akla ilk olarak
“Allahu Ekber...Allahu Ekber!..” nidalar›yla Müslümanlar›
namaza ça¤›ran müezzinler geliyor.Bu hizmeti yürütenler
için müjdeler içeren Áu hadis-i Áerifler çok anlaml›d›r:

1. Müezzinler

E. HZ. PEYGAMBER‹N D‹L‹NDEN D‹N GÖREVL‹LER‹
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17 Uzun, Mustafa, “Ezan”, D‹A., XII, 43.
18 Buhârî, “Fedâilu’l-Kur’an”, 2.

Kadir gecesinin bin aydan hay›rl› oldu¤u beyan edilmiÁtir
ki, bu bir ömür demektir. Kadir gecesini bin aydan daha hay›rl› k›lan husus Kur’an’›n o gece vahyedilmeye baÁlamas›d›r.
Dolay›s›yla, Kur’an ile hemhal olunan her an bir ömür de¤erindedir. Bu sebeple Kur’an hizmetkârlar›n›n her an› bir
ömür kadar de¤erlidir. Ayr›ca onlar insanlar›n en hay›rl›lar›d›r. Çünkü onlar için Peygamberimiz, “Sizin en hay›rl›n›z
Kur’an’› Kerim’i ö¤renen ve ö¤retendir.”18 buyuruyor.

2. Kur’an-› Kerim ö¤reticileri

Bilal-i HabeÁî rüyas›nda Peygamberimizi görür ve onun,
“Bilal, bizi ziyaret etmez oldun!” sitemi üzerine Medine’ye
geri döner. Bilal, Medine’de okudu¤u bu ezanda “EÁhedü enne Muhammeden resûlüllah” derken düÁüp bay›l›r.17

Hz.Bilal, sadakati ve samimiyeti sebebiyle ezan› ilk defa
okuma Áerefini taÁ›yan,hazarda ve seferde Hz. Peygamber’in
müezzinli¤ini yapan bir bahtiyard›r.Yayg›n kanaate göre Bilal-i HabeÁî Hz. Peygamber’in vefat›ndan sonra ezan okumam›Át›r. Hz. Peygamber’in kendisine, “Ey Bilal ! Allah yolunda cihaddan daha faziletli bir amel yoktur” dedi¤ini hat›rlat›p cihad için Suriye’ye gitmek üzere Hz. Ebu Bekir’den izin
istemiÁ, ancak halifenin ›srar› üzerine Medine’de kalm›Á, Hz.
Ömer halife olunca Medine’den ayr›larak Suriye’ye birçok
Áehir ve bölgenin fethine iÁtirak etmiÁtir.

tapmaya zorlard›. Fakat o her defas›nda, “Rabbim Allah’t›r;
O birdir” diyerek iÁkenceye dayan›rd›. Hz Peygamber onun
bu Áekilde iÁkence görmesine son derece üzülürdü. Hz. Ebubekir Müslüman olmayan güçlü siyahî bir köleyi vererek Bilal’i Ümeyye b. Halef’in elinden kurtard›.
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‹lk insan ve ilk ilk peygamber Hz. Âdem’den beri bütün
insanlar kendilerine gönderilen peygamberlerin önderli¤i ve
örnekli¤inde, Allah’›n r›zas›na uygun bir hayat yaÁaman›n
esaslar›n› ö¤renmeye ve uygulamaya çal›Ám›Álard›r. Risalet

Sonuç:

‹çimizde cami sevdal›s› nice gizli kahramanlar vard›r. Bu
insanlara göre istirahat, mezardad›r. Dünya, çal›Áma, yorulma ve hizmet etme yeridir. Bunlar ölümsüzlük s›rr›n› keÁfetmiÁ, ölümden sonras› için Salih amel biriktiren amel deftedirin aç›k tutma gayreti Allah için yorulmak, Allah için ayaklar›n tozlanmas› onlara zevk verir. ‹nsanlar› hayra teÁvik eder
ve hay›r için zorluklara katlanmaktan çekinmezler. Onlar bilirler ki, Allah yolunda aya¤› tozlanan kimseye cehennem
ateÁi dokunmaz. Karanl›k köÁelerde ve tenha yerlerde ak›tt›klar› gözyaÁlar›yla cehennem ateÁini söndürmenin gayreti
içindedirler. ‹nsanlar›n kurtuluÁu onlar›n en büyük arzular›d›r. Onlar, mütevazi, cömert, merhamet sahibi, emin, güzel
ahlâkl›, affedici, sab›rl›, güzel simal› insanlard›r. Onlar, sözleriyle, tav›r ve davran›Álar›yla hep Allah’a, ‹slâm’a ve kurtuluÁa ça¤›r›rlar. Onlar› görenler Allah’› hat›rlar. Bu hizmet
sevdal›lar› sebebiyledir ki, insanl›k ‹slâm’› tan›m›Á/tan›makta
ve ‹slâm’› soluklamakta. Bunlar, Allah’›n sevdi¤i ve insanl›¤a
sevdirdi¤i sevgililer...

3. Hizmet sevdal›lar›

Allah’›n ilmi ve kudreti, sonsuz ve s›n›rs›z oldu¤u gibi, Allah’›n kelâm› da sonsuz ve s›n›rs›zd›r. Bu nedenle Allah’›n kitab› olan Kur’an’› okuyanlar, ö¤renenler, ö¤retenler, Kur’an
için çal›Áanlar ve Kur’an’daki ilâhî emirlerin do¤rultusunda
yaÁayanlar, Allah kat›nda insanlar›n en hay›rl›s›d›rlar.
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Dün oldu¤u gibi bugün de, nitelikli, ihlâsl›, fedakâr, söz
ve fiilleri birbiriyle uyumlu insanlara, hizmet erlerine ihtiyaç
vard›r. Din görevlili¤i/hizmetkârl›¤› sorumluluk gerektiren,
bir o kadar da Áerefli bir görevdir. Onlar insanlar›n en güzel
sözlüleridir. Onlara k›yamette korku ve üzülme yoktur.

YaÁad›klar› dönemde peygamberimiz ve onun arkadaÁlar› söz ve fiilleriyle ‹slâm’› ö¤retmiÁ, tan›tm›Á ve irÁat görevini
en güzel Áekilde yapm›Álard›r. Bu gün bu görevi yapacak
olanlar din görevlileri/hizmetkârlar›d›r. Uygulamalar› gereken metot konusunda yeterli bilgi ve örnek mevcuttur. Yeter
ki, bunlar› ö¤renmeye ve uygulamaya gayret edilsin.

görevi, Hz. Peygamber ile kemâle ermiÁ ve son bulmuÁtur.
Bundan sonra herhangi bir peygamberin gelmesi de söz konusu de¤ildir. ‹slâm’da, hak dinin temel prensipleri kesin bir
Áekilde ortaya konmuÁ, zamana ve mekâna göre de¤iÁebilecek hükümler, din bilginlerinin içtihatlar›na b›rak›lm›Át›r.
Onun k›yamete kadar hak din olarak geçerlili¤ini sa¤layan
da bu niteli¤idir. O halde her zaman oldu¤u gibi bu gün de
insanlar›n, din bilginlerinin ictihadlar›na, yol gösterici sözlerine ve ders alacaklar› örnek davran›Álar›n› görmeye ihtiyaçlar› vard›r.
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* Diyanet Ayl›k Dergi Eki: (Medeniyetin BuluÁtu¤u Yer Camiler) Say›: 178, Y›l:
Ekim 2005, s. 14-17.
** Dr., D‹B., Din Hizmetleri Àub. Müd.

Bugüne kadar anayasa ve kanunlar›n verdi¤i güçle varl›¤›n› sürdüren ve görevini ifa eden Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n Avrupa Birli¤i sürecinde çeÁitli yap›sal ve fikrî sorunlarla karÁ›laÁaca¤› muhakkakt›r. Bu sorunlar›n çözümünde, Kurumun dinî karakteri yan›nda sosyal hizmet üretme ve bunun
için imkânlar›n› seferber etme kabiliyeti belirleyici olacakt›r.
Kurumun modern toplum Áartlar›nda yaÁayan insanlara sosyal hizmet üretebilmesi idarî, malî ve hukukî baz› düzenlemeler yapmas›n› icap ettirmektedir. Bu tür bir faaliyetin BaÁkanl›k merkezini, müftülükleri, camileri ve cami görevlilerini
ilgilendiren boyutlar› vard›r.

Modern dünyada, müntesiplerinin sadece ibadet ihtiyac›n› karÁ›layarak yaÁayan bir din kurumu bilinmemektedir. Dinî kurumlar de¤iÁimin y›k›c› etkisinden kendilerine yeni hizmet alanlar› açarak, topluma neden gerekli olduklar›n› hizmet üreterek göstermiÁler ve maddî manevî ihtiyaç sahibi insanlar›n aya¤›na hizmet götürerek varl›klar›n› muhafaza edebilmiÁlerdir.

Ahmet Çekin**

MODERNLEÀEN TOPLUMDA
CAM‹LERLE D‹N GÖREVL‹LER‹N‹N
DE¼‹ÀEN ROLLER‹ *
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Cumhuriyetin ilk y›llar›ndaki sosyal Áartlar itibariyle, takip edilen politika anlaÁ›labilir. Ancak bugünkü Áartlar aç›s›ndan Türkiye‘deki anayasal düzene karÁ›, cami ve din görevlileri merkezli bir muhalefet hareketi BaÁkanl›¤›n tarihinde ne olmuÁtur ne de bunun imkân›ndan bahsetmek mümkündür. Toplumun modernleÁmesine paralel olarak oluÁturulan idarî, hukukî, sosyal ve siyasî yap›s› herkes taraf›ndan
kabul edilen ve savunulan bir temele oturmuÁtur. Bu sebeplerden dolay› birer dinî müessese olarak camiler ile din görevlilerinin fonksiyonlar›n›n, özellikle Áehirlerde ve büyük ilçelerde yeniden tan›mlanmas› zarureti hâs›l olmuÁtur. Bu tan›mlamada ülkemiz içinde yaÁanan göç hareketleri, yükselen
e¤itim seviyesi, artan gelir miktar›, de¤iÁen yaÁam tarz›, ÁehirleÁmenin ortaya ç›kard›¤› sosyal problemler, resmî ve sivil

‹slâm’›n ilk dönemlerinden itibaren camiler; e¤itim-ö¤retim, mahkeme, misafirhane, resmî daire gibi fonksiyonlar icra etmiÁlerdir. Osmanl› toplum örgütlenmesinde de, camilerin çeÁitli fonksiyonlar›n› devam ettirdikleri görülmektedir.
Gerek Áehirlerde gerekse di¤er yerleÁim alanlar›nda cami
merkezli bir Áehir mimarisi ve sosyal hayat organizasyonu
hemen hemen ülkenin her taraf›nda görülebilmekte idi.
Cumhuriyetle birlikte, resmî ve sivil örgütlerin toplumsal iÁlev ve fonksiyonlar› yeniden tan›mlanm›Át›r. Cumhuriyetin
ilan› ile kabul edilen anayasa ve ç›kar›lan kanunlar, bu tan›mlaman›n birer arac›d›rlar. Modern bir toplum ve devlet
kurmay› amaçlayan yeni düzende uygulamaya konan modernleÁme projesi çerçevesinde camilerin çeÁitli sosyal görevleri di¤er devlet kurumlar›na verilmiÁ, cami görevlilerinin
fonksiyonlar› da ibadetleri yönetmekle s›n›rland›r›lm›Át›r.

Camilerin ve din görevlilerinin, tarihte bugünkü konumlar›na göre çok farkl› görevler icra ettikleri bilinmektedir.
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4. Camilere devam eden çekirdek cemaat grubu bilindi¤i
üzere yaÁl› ve emekli insanlardan meydana gelmektedir. Zaman›n› geçirecek de¤iÁik alternatiflerden yoksun olan bu

3. Camilerde bir kütüphane, mümkün olan yerlerde bilgisayar ve internet imkân› sa¤lanmal›d›r. Bu suretle çocuklar›n
camiler ve din görevlileri ile çok pozitif iliÁki kurabilmeleri
sa¤lanm›Á olacakt›r.

2. Camiler çocuklara, gençlere ve kad›nlara da hitap edebilmelidir. Bunun için cami dernekleri bünyesinde kad›n kollar› oluÁturulmal›, camilerin müÁtemilat› içerisinde kad›nlar
için faaliyet alanlar› ayr›lmal›d›r. Bu alanlar marifetiyle çevredeki kad›nlara yönelik kültür ve e¤itim hizmeti yap›labilmelidir.

1. Yeterli alt yap›s› olan camiler, birer Halk E¤itim Merkezi olarak düÁünülmelidir. Bugünkü Áehir hayat› içerisinde
ailelerin çocuk yetiÁtirme, e¤itim, sa¤l›k, güvenlik gibi konularda yard›ma ihtiyaçlar› vard›r. Bu ve daha özel alanlarda
Türkiye’de yetiÁmiÁ insanlardan istifade edilerek, müftülüklerle iÁbirli¤i halinde cami çevresinde yaÁayan insanlara bilgilendirme programlar› uygulanmal›d›r. Bu faaliyetler için, cami çevresinden gönüllü çal›Áma gruplar› oluÁturulabilir.

kurumlarla iÁbirli¤i gibi hususlar göz önüne al›nmal›d›r. Bu
ba¤lamda, özellikle göç alan Áehirlerdeki camilerimizin çevre
ile irtibat›, sadece namaz k›l›nan yer olmakla s›n›rl› kalmamal›d›r. ‹nsanlar›n camiye geliÁ amaçlar›nda bir farkl›l›k
meydana gelebilmesi için çevrede yaÁayan insanlar›n baz›
maddî ve manevî sorunlar›n›n çözümüne mütevaz› katk› yap›labilmelidir. Halk›m›z›n ibadet ihtiyac›n› karÁ›lad›ktan
sonra üstlenebilece¤i konularla ilgili olarak, aÁa¤›daki tekliflerin en az›ndan yeterli alt yap›s› olan camilerde denenmesi
gere¤i üzerinde önemle durulmal›d›r:
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3. Cami görevlilerinin bu konuda tespit etmeleri gereken
üçüncü mesele, o mahalde oturan ailelerle ilgili bilgilerdir.

2. Bu konuda ikinci önemli kriter, cuma cemaatini tan›makt›r. Cuma cemaati genellikle o mahallede oturan ve çal›Áan insanlard›r. Din görevlisinin bulundu¤u çevredeki iÁ hayat›ndan ve iÁ hayat›n›n sorunlar›ndan haberdar olmas› gerekir. Bu sebeple din görevlilerinin çevre haritas› ç›karmalar›,
çevrelerinde hangi iÁ yerleri ve ticari müesseselerinin bulundu¤unu tespit etmeleri gerekir. Bu bilgilere göre cami görevlilerimiz cemaate herhangi tavsiyede bulunurken, kime neyi
tavsiye edece¤ini bilebilecektir.

1. Görevlilerimiz ilk önce her gün muhatap olduklar› çekirdek cami cemaatini iyi tan›mal›d›rlar. Buradaki tan›madan maksat, ismen veya Áahsen kiÁileri bilmek de¤ildir.KiÁinin geldi¤i yeri, e¤itimini, mesle¤ini, ailesini, ekonomik durumunu, özel ilgilerini ve problemlerini bilmektir.Bu amaçla
görevlilerimiz, cemaati tan›ma formu geliÁtirebilirler. Bunun
yarar›, her gün beraber olunan insanlara onlar›n hassasiyetlerine göre davranabilme ve onlarla karÁ›l›kl› sayg›ya dayal›
bir iliÁki tesis edebilmek olarak görülecektir.

kimselere, camiler bünyesinde rahat edebilecekleri,itilip kak›lmadan oturup sohbet edebilecekleri, istedikleri zaman çay
kahve içebilecekleri bir yer temin etmek, buras›n› bu insanlar›n kullan›m›na haz›r halde bulundurmak, onlar için çok
önemli bir hayat yard›m›d›r. Emeklilik ve yaÁl›l›k durumunun insanlar üzerindeki menfi etkilerini anlamaya çal›Ámak,
onlar›n ufak tefek kusurlar›n› hoÁgörü ile karÁ›lamak, görevlilerimizin yapmalar› gereken bir insani vecibe olarak bugün
daha da önemli hale gelmiÁtir. Bugünkü toplumsal Áartlar
muvacehesinde cami görevlilerimiz ise imamet ve hitabet görevi yan›nda Áu konularda daha aktif olabilirler:
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7. Cami görevlilerimiz toplumun geçirdi¤i de¤iÁikli¤in de,

6. Cami görevlileri, çevrede yaÁayan insanlar›n rahat ulaÁabilecekleri kimseler olmal›d›r. ‹nsanlar›n her türlü derdini
anlatabilece¤i s›r saklayan, güvenilir bir karaktere sahip olmal›d›rlar.

5. Cami görevlilerimiz çevrelerinde yaÁayan insanlar›n yaÁant›s›na gerekli zamanlarda eÁlik edebilmelidirler. ‹nsanlar
do¤um, evlenme, hastal›k, ölüm anlar›nda, büyük baÁar›lar
elde ettiklerinde veya büyük zararlara u¤ray›p iflas ettiklerinde, hayatlar›n› ilgilendiren önemli kararlar arifesinde, çeÁitli
ailevî sorunlar› oldu¤u zamanlarda etraf›nda güvenebilece¤i
insanlar ararlar. Bir cami görevlisinin mahalle sakinlerinin
bu zamanlar›n› gözetip onlarla kriz anlar›nda ilgilenmesi,
teskin edip tesellide bulunmas›, iyi günlerinde sevinçlerine
ortak olmas›, cami imaml›¤› yan›nda mahallede önemli ve
faydal› bir kiÁilik haline geldi¤inin bir göstergesidir.

4. Bir cami görevlisinin çevresinde sosyal bir figür olarak
rol oynayabilmesinin di¤er bir önemli Áart› da çevresindeki
resmî kurumlarla olumlu diyalog kurmas›d›r. Her mahallede
okul, karakol, belediye, muhtarl›k, çocuk yuvas›, huzurevi,
ö¤renci yurdu ve okullar bulunmaktad›r. Bu müesseseler birer sosyal hizmet birimleridir. Cami görevlilerinin bu merkezlerden ve faaliyetlerinden haberdar olmalar›, karÁ›l›kl›
yard›mlaÁmay› ve cemaat içerisindeki yard›ma muhtaç insanlar›n buralardan istifade edebilmelerini sa¤lar.

Mahalle imam-hatibi olmalar› itibariyle her an kendileri ile
karÁ›laÁabilece¤i, evlerine misafir olabilece¤i kimseler olarak
çevrede oturan ailelerin menÁei, e¤itim seviyesi, gelir durumu, tespit edebiliyorsa ailevî sorunlar›, komÁular› ile iliÁkiler
aç›s›ndan ailelere ait bilgilerde cami görevlilerinin bu kimselerle do¤ru iliÁki kurabilmeleri aç›s›ndan önemlidir.
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Bugün Türkiye’nin toplumsal yap›s›, eskiye göre k›yaslanamayacak tarzda karmaÁ›k bir organizasyona sahiptir. Devlete ve özel kuruluÁlara ait çok say›da kurum, toplumun yarar› için çal›Á›r. Okullar, üniversiteler, mahkemeler, ticarî kuruluÁlar, meslek kuruluÁlar› ve di¤erleri modern toplum düzeninin vazgeçilmez ö¤eleridir. Bu kurumlar›n yetki ve hizmet alan›na giren konularda insanlar› buralara yönlendirmek, buralardan hizmet almalar›n› sa¤lamak gerekir. Cami
görevlilerimizin çevresindeki insanlara yapacaklar› en önemli hizmetlerden birisi de bu olmal›d›r.

fark›nda olmal›d›rlar. Bugün Türkiye’de okullaÁma oran›
çok yükselmektedir. Üniversite mezunu, meslek sahibi hatta
yabanc› dil bilen insanlar›n say›s› her geçen gün artmaktad›r.
Bu olguyu göz ard› eden imam-hatiplerimiz; eski usul, insanlar›n hayat›na s›n›rlama getiren, kendine göre norm koyan,
kiÁileri yarg›layan, onlar› mahkûm eden tav›r içinde olmamal›d›r.
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 166, Y›l: 2004, s. 41-43.
** Prof. Dr., Cumhuriyet Üniv. ‹lâhiyat Fak.

Günümüzde ‹slâm dini ve dünya nüfusunun %25’ini oluÁturan ba¤l›lar›, çok defa dünya gündeminin birinci maddesini iÁgal etmektedirler. Dünya, ‹slâm dini ve Müslüman topluluklarla yeniden karÁ›laÁmakta, yeniden tan›Ámaktad›r. Bu
karÁ›laÁman›n gerçekleÁmesinde Türkiye’nin büyük etkileri
oldu¤u gibi, bundan sonraki geliÁmelerde engin katk›lar› da
olacakt›r. Böylece, genel anlamda ‹slâm dünyas› ve özelde de
ülkemiz aç›s›ndan bir durum tespitinde bulunduktan sonra,
özellikle gerek halk›m›z ve gerekse dünya halklar› zemininde
diyalog aç›s›ndan ilâhiyatç›lara büyük görevler düÁmekte oldu¤unu söyleyebiliriz. Bu görevleri yerine getirebilmek için
yeni bir ilâhiyatç› profiline ihtiyaç vard›r. Çünkü bir defa da-

‹slâm dünyas›n›n bugünkü konumu, hicrî l. yüzy›lda dünyaya aç›l›Á s›ras›ndaki konumuna çok benzemektedir. Ça¤›m›zda farkl› semavî din ve ideolojilere ba¤l› olan ülkeler, ‹slâm gerçe¤iyle yeniden yüz yüze gelmiÁlerdir. Çünkü çeÁitli
tarihî sebeplerle duraklayan,baÁkalar›n›n etkisi veya yönetimine giren Müslüman toplumlar yüzy›l›m›z›n baÁlar›ndan
itibaren aktivite kazanmaya baÁlam›Á; siyasî, kültürel ve iktisadî ba¤›ms›zl›k alanlar›nda büyük mesafeler alm›Álard›r.

Ramazan Alt›ntaÁ**

D‹N GÖREVL‹LER‹N‹N KÜLTÜREL
STANDARDININ YÜKSELT‹LMES‹ *
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AB’a giriÁle birlikte, özellikle farkl› din mensuplar›yla iliÁkiler daha çok artacakt›r. Her Áeyi tek tipleÁtirici bir öze sahip olan modernite, çözüm olarak post-modernizmi üretti.
Post-modernizm kendisini mozaik bir yap› ve ço¤ulculuk ekseninde sistemler bütünü olarak tan›ml›yor. Çok dinli, çok

Bilindi¤i gibi, ülkemizde ilâhiyat fakülteleri yüksek seviyede din e¤itimi veren kurumlard›r. Bizde de yeni bin y›l›n ilâhiyatç›s›n› yetiÁtirmek için müfredat programlar›nda de¤iÁikliklere gidiliyor. Ayn› durum, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› bünyesinde de de¤iÁik çal›Ámalara konu oluyor. Di¤er taraftan
Türkiye, Avrupa Birli¤ine (AB) girmenin eÁi¤inde. Bu sebeple Türkiye’de hemen hemen bütün kurumlar, kendilerini Avrupa Birli¤i normlar›na göre adapte etmeye çal›Á›yor.

KüreselleÁen dünyam›zda yeni bir bin y›la giriyoruz. Art›k
mekân kavram› anlams›zlaÁt›. Modern insan›n zihninde zaman alg›s› de¤iÁti. Belki de bundan dolay›, küreselleÁme,
“mesafenin ölümü” ya da “zaman-mekân daralmas›” olarak
tan›mlan›yor. Günümüzde uzayda uydular, fiber optikler ve
elektronik asfaltlar arac›l›¤› ile bilgi ak›Á› h›z› artmakla kalmad›, üstelik de ucuzlad›. Sermaye on beÁ dakikada dünyay›
dolaÁ›yor. ‹Áte bütün bu geliÁmeler karÁ›s›nda kalk›nm›Á ülkeler, bütün kurumlar›n› kalite ve geliÁmiÁlik düzeyi aç›s›ndan 21. yüzy›la ve ötesine göre haz›rl›yor.

ha ‹slâm dini ve bu dinin mensuplar› olan bizler, globalleÁmenin getirdi¤i kolayl›klar ve mesafelerin ortadan kalkmas›yla birlikte, farkl› din ve kültür kodlar›na mensup milletlerle yeniden tarihi bir karÁ›laÁmay› yaÁayaca¤›z. Burada, “ilâhiyatç›’’ kavram›n› t›rnak içinde kullan›yoruz. Bu kavramdan kast›m›z, sadece ilâhiyat fakültesi ö¤retim elemanlar› ve
ö¤rencileri de¤il -bunlar da dahil- as›l, din hizmetlerinde istihdam edilen tüm elemanlard›r.
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Farkl› dinlere mensup ilâhiyatç›lar aras›nda iletiÁim kaç›n›lmaz olacakt›r. Zira din görevlilerimizin diyalog haritas›
Türkiye Avrupa Toplulu¤u’na girdikten sonra Misak-› Millî
s›n›rlar›ndan ibaret kalmayacak, daha bir dünyay› kuÁatacakt›r. Uluslar aras› bu büyük rekabette, varl›¤›m›z, medeniyetimize aidiyet/mensubiyet duygusunu kaybetmememize ba¤l›-

dilli, çok kültürlü bir yaÁam biçimi. Böyle bir medeniyet ve
kültür mozai¤inde bask›n olana karÁ› rekabet eden varoluÁ
kimli¤ini koruyabilecektir. Bunun ad›, bir nevi, medeniyetler
seleksiyonu. Burada, di¤er medeniyetlerin muhtemel tahakkümlerine karÁ› bir ‘ben idraki’ taÁ›yan medeniyetler, direniÁini sürdürebilecektir. Her ne kadar bu durum genelde milletimizi, milletler camias› içinde ilelebet varl›¤›n› sürdürmesi
yolunda iktisadî, fikrî, kültürel vb. anlamda sa¤lam duruÁlar
sergilemeye itiyorsa da, bunun bir parças› olarak özelde,
‘ben-idraki’nin diri tutulmas› için ilâhiyatç›lar› da ‹slâm kültürü ve düÁüncesi alan›nda daha sa¤lam ve kavi duruÁlar sergilemeye itiyor. Bu yeni bin y›l›n ilâhiyatç›s›, ister kendini
ulema, ister din görevlisi ve isterse Müslüman ayd›n kategorisinde tan›mlas›n fark etmez, kendisine büyük sorumluluklar düÁüyor. Çünkü hem ça¤daÁ ve hem de bilgi düzeyi bak›m›ndan ‹slâm kültürünü iyi hazmetmiÁ olmakla birlikte; ayr›ca, bilgisayar kullanan, di¤er yandan iyi düzeyde Arapça ve
en az bat› dillerinden birini yazma ve konuÁma becerisine sahip olmak gerekiyor. Bir örnek vermek gerekirse, Bat›’da teoloji fakültelerinden mezun olan bir ö¤renci, Hristiyanl›¤›n
temel kaynaklar›n› okuyabilmek için Lâtincenin yan›nda, ölü
ve yaÁayan dillerden birkaç›n› birlikte biliyor. Bu ça¤›n Müslüman ilâhiyatç›s› da böyle olmal›d›r. Art›k bu bilgi ça¤›nda
dünyam›z âdeta küçük bir köy hâline gelmiÁ ve bu gidiÁle bilgi ve haberleÁme iletiÁimi alan›nda dev ilerlemelerin yaÁand›¤› yüzy›l›m›zda, ilerlemenin girmedi¤i ortam kalmayacakt›r.
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Bilgi, güçtür. Bugünün kalk›nm›Á uluslar›, ultra-teknoloji
dönemi yaÁayarak bilgi sat›yor. Biz ilâhiyatç›lar›n malumu,
nas›l ki, Hristiyan Avrupa ülkelerinin de¤il kentlerinde, köylerindeki kiliselerde bile görev yapan papazlar Teoloji Fakültesi mezunu olmakla kalmamakta, e¤itimlerini ya yüksek lisans ya da doktora düzeyine ç›karmaktad›rlar. Üstelik her
birisi bir psikolog gibi, bir filozof gibi entelektüel donan›ma
sahip, her birinin bilim dünyas›nda ses getirecek indekslere
giren yay›nlanm›Á çok say›da eser ve makaleleri vard›r. Kalk›nm›Ál›k, komple, bütünlükçü bir olayd›r. E¤er t›p alan›nda
bir ilerleme yoksa ilâhiyat alan›nda da bir ilerleme yoktur. ‹Áte bu aç›dan bizim ilâhiyatç›m›z da en üst seviyede meslekle

d›r. Bu bin y›l›n ilâhiyatç›s›, dinî referans sistemlerimizi iyi
kavram›Á, tarihi medeniyet tecrübemizi iyi özümsemiÁ, icab›nda dünyan›n küresel sorunlar›n› bilebilen ve bu nedenle de gerekti¤inde çözümler öneren bir düÁünsel performansla donanan kimse olmal›d›r. Zira yukar›da da ifade etti¤imiz gibi,
dünya küçük bir köy hâline geldi. Hayat›m›za çeÁitli modern
araçlara ek olarak bilgisayar›n girmesiyle birlikte, bir bilgi aktar›m ve dolaÁ›m a¤› olan internet de girmiÁ oldu. Bundan sonra Áartlar, top yekûn dünya ülkelerinin, ilâve olarak Avrupa
Birli¤ine üye devletlerin bir vatandaÁ› olarak ‹ngiltere’nin, Almanya’n›n, Yunanistan’›n vb. hangi köyünde ya da kentinde
yaÁarsa yaÁas›n, din adam› statüsünde olan ilâhiyatç›lar›n
meslektaÁlar›yla internet ortam›nda dinî, fikrî, kültürel tart›Ámalar yapmaya ve bilgi al›ÁveriÁinde bulunmaya haz›r olmalar› gerekiyor. Hatta s›n›rlar›n kalkmas›yla bu süreç, hangi ›rktan ve hangi dinden olursa olsun, bizi do¤rudan dünya halklar›yla teke tek yüz yüze konuÁmaya, beÁerî iliÁkileri yo¤unlaÁt›rmaya do¤ru ad›m ad›m yaklaÁt›r›yor. Bu ça¤›n ilâhiyatç›s›
bütün bu geliÁmelerin fark›nda olmal› ve kendisini böyle bir
gelece¤e bilimsel anlamda ciddi olarak haz›rlamal›d›r.
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Bilindi¤i gibi, sosyolojik manada, avam›nda ilim ve din
bulunmayan bir memlekette gerileyiÁ baÁ gösterir. Avam› ve
havass› aras›nda din, kültür ve medeniyet ba¤lam›nda yaÁa-

Din görevlisini, halk, daima misyonu gere¤i her zaman
yan›nda görmek ister. Çünkü o, imamd›r, önderdir, rehberdir. Hiç Áüphesiz ilâhiyatç› ya da din görevlisi; do¤umda ve
ölümde, bayramda ve dü¤ünde, tarlada ve harmanda, sevinçte ve ac›da, savaÁta ve bar›Áta, hep halk›n yan› baÁ›nda ve
içindedir. O halde imam olma niteliklerine haiz olan önder,
hiçbir zaman halktan kopuk yaÁayamaz. ‹cab›nda o, halk›n
dinî ve dünyevî sorunlar›n› çözme ve yol göstermede bir ›Á›k
gibidir.

Yeni bin y›l›n ilâhiyatç›s›, toplumsal hayat›n neresinde
duruyorsa dursun -ister din dersi ö¤retmeni, ister din görevlisi, ister akademisyen, isterse entelektüel- vak›f insan olmal›d›r. Siyasî ve dinî kimli¤i ne olursa olsun, bir hakem ya da
toplumun emin kiÁisi olarak, hem dinî alanda ve hem de psikoloji alan›nda insanlar, onun rehberli¤ine güven duyarak
sorunlar›n› çok rahat bir Áekilde açabilmelidir. Zira ilâhiyatç› insanlar üzerinde bir Áahittir. Kur’an’a göre biz, vasat bir
ümmet olarak insanl›k için Áahid k›l›nd›k.(Bakara, 2/143) Àahit kime denir? Àahit, mahkemede sorunlar› çözen adamd›r.
‹lâhiyatç› da bu toplumun, küresel ölçekte bu dünyan›n Áahididir. Dolay›s›yla, toplumun problemlerini çözme gibi bir
fonksiyona ve sorumlulu¤a sahiptir. ‹Áte bu sorumluluklar
yerine getirilirse, M. Akif’in dedi¤i gibi, ancak ‹slâm, ça¤›n
idrakine söyletilebilir.

ilgili entelektüel bir donan›ma sahip olmal› ve her Áeyden önce, özellikle bilgi ve sorumluluk bak›m›ndan halk›n daima
önünde yürüyen, varl›¤› ve konumu itibariyle bir cazibe merkezi oluÁturan rehber insan kimli¤i taÁ›mal›d›r.
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GeçmiÁte ‹slâm tarihinde bir arada yaÁaman›n nas›ll›¤›na
dair birçok örnek vard›r. XII. yüzy›la gelinceye kadar ‹slâm
Dünyas›’nda ilmî faaliyetler (e¤itim ö¤retim) tamam›yla sivil
alanlarda yap›lm›Át›r. Ayn› zamanda farkl› din ve görüÁ sahipleriyle bir arada, bar›Á içinde yaÁanm›Á ve çok sesli düÁü-

YaÁad›¤›m›z ça¤da, dinî pluralizm (dinî ço¤ulculuk) gere¤i, farkl› din mensuplar›n›n birbirlerini tan›ma ve bar›Áa katk›da bulunma amaçl› dinler aras› diyalog süreçleri baÁlat›lm›Át›r. Bu konuda Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› ve ‹lâhiyat Fakültelerinin de¤iÁik tarihlerde gerçekleÁtirdi¤i sempozyum ve
toplant›lar, örnek olarak gösterilebilir. Biz Kur’an’da en güzel bir Áekilde mücadele etmekle emrolunduk. (Nahl, 16/127)
Bu sebeple bizler, dinler aras› diyaloglara yeterince ilgi duymal›, hatta haz›r olmal› ve kat›lmal›y›z. Dinler aras› diyalog
süreçleri toplumlar ve milletler aras› s›cak iliÁkilerin kurulmas›na ve uluslar› birbirlerine yaklaÁt›rmaya sebep olacakt›r.

‹çinde yaÁad›¤›m›z yüzy›l, demokratik kültürün bir gere¤i
olarak inanç, fikir ve ifade özgürlü¤ünün olabildi¤ince geniÁletildi¤i bir yüzy›l. Çünkü karÁ›l›kl› sayg›, hoÁgörü ve diyalogun olmad›¤› yerde, ne bar›Á ve ne de kalk›nma vard›r. ‹nsanlar konuÁa konuÁa, tart›Áa tart›Áa medeniyet alan›nda terakki ederler. ‹Áte ilâhiyatç› ya da din görevlisi toplumda çok
seslilikten, hür fikir ve teÁebbüs ruhundan yana bir aktivite
baÁlatmada da örnek ve önder bir Áahsiyet profili sergilemelidir.

nacak bir kopukluk, yabanc›laÁmay› beraberinde getirir.
Toplum bir sa¤›rlar diyalogu hâline dönüÁür. Bunun sonucu
olarak da toplumsal vasatta bar›Á yerine kavga yeÁerir. Böyle bir toplumda ilâhiyatç› devreye girmeli, halk›n bütün kesimleri aras›nda, sevgi, karÁ›l›kl› anlay›Á ve sayg›ya dayal›
kardeÁlik köprülerinin kuruluÁuna önayak olmal›d›r.
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Bat›’da karanl›k ama Do¤u’da ayd›nl›k olan Ortaça¤ ‹slâm dünyas›nda, ‹slâm’›n görkemli an›t Áehirleri aras›nda yer
alan bir Ba¤dat, bir Basra, bir Kûfe, bir Àam, farkl› düÁünce
ve inanç biçimlerinin bir üretim oca¤› ve hararetli tart›Áma
merkezleri olmuÁtur. Mezhepler tarihine ait olan Makalât kitaplar›na bakt›¤›m›z zaman, ‹slâm düÁünce tarihinde özgürlük alanlar›n›n ne kadar geniÁ oldu¤unu görebiliriz. Acaba,
kapal› toplum yap›lar›nda oldu¤u gibi, tek tip bir düÁünce
dayat›lsayd›, bu kadar ayr› düÁünce okulu ortaya ç›kabilir
miydi? Yine büyük ‹slâm ilâhiyatç›s› Ebu Mansur el-Matüridî yaÁad›¤› Maveraünnehir bölgesinde, farkl› düÁünce ve
inanç ekolleri aras›nda cereyan eden münazaralara kat›lm›Á
ve bu sebeple Basra’ya birçok defa bu amaçla gidip gelmiÁtir.
Bütün bu tarihî tecrübelerimizden bu ça¤›n ilâhiyatç›s› ya da
din görevlileri yararlanmas›n› bilmelidir.

‹slâm’›n alt›n ça¤› olarak nitelendirilen dönemlerde, büyük ‹slâm ilâhiyatç›lar›, de¤iÁik din ve dinî ak›mlara mensup
olan insanlarla, toplum önünde seviyeli bir biçimde, Áiddete
baÁvurmadan entelektüel alanda tart›Ámalara girebilmiÁlerdir. ‹slâm toplumlar›nda mülhidi, ateisti, dehrisi, karamatisi,
Yahudi ve Hristiyan’›, hatta Bat›ni’si vs. çok rahat bir Áekilde özgürce kendi din ve düÁüncelerini ö¤renebilme, ifade
edebilme ve yayabilme imkân› bulmuÁtur. Bunun birçok örnekleri vard›r. Bunlar›n baÁ›nda büyük mütekellim ve fakih
‹mam-› Azam Ebu Hanife’nin, zaman›n›n en büyük filozofu
olan bir Dehri ile yapt›¤› tart›Ámalar gelir. Çünkü farkl›l›klar,
bir toplumun düÁünce hayat›na canl›l›k ve aksiyon ruhu kazand›r›r, donukluk ve ataleti ortadan kald›r›r.

nebilen bir Müslüman dünya inÁa edilmiÁtir. Çünkü fikir ve
inanç hürriyetini sa¤layarak farkl›l›klar›n bir arada yaÁamas›n› temin, büyük devlet olman›n bir gere¤idir.
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Unutmayal›m ki ‹slâm, Mekke’nin Áiddet ortam›nda de¤il, Medine’nin bar›Á ortam›nda daha çabuk ve h›zl› yay›lm›Á
ve neticede bu din, Medine’de yeni bir medeniyetin inÁas›n›
üretebilmiÁtir.
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* Diyanet ‹lmi Dergi, Say›: 41/3, Y›l: 2005, s. 71-92.
** Doç. Dr., Ondokuz May›s Ünv. ‹lâhiyat Fak.
1 Àems, 91/8.
2 Bkz. Halis Ayhan, E¤itime GiriÁ, Damla Yay., ‹st. 1986, s.14.

2. Toplumu meydana getiren bireylerin ruh ve beden kabiliyetlerini aktif hale getirerek olumlu yönde geliÁtirmek,

1. Sahip olunan kültür birikimini gelen kuÁaklara aktarmak suretiyle toplumda devaml›l›¤›n sa¤lanmas›.

Önde gelen sosyolog ve e¤itimcilerin ortaya koyduklar›
tan›mlar göz önüne al›nd›¤›nda, e¤itim ve ö¤retim sürecinin
Áu iki konuda önemli katk›lar sa¤lad›¤› görülmektedir:

F›trat›na iyilik ve kötülük mayas›n›n birlikte konarak yarat›lan insan›n1 dünya üzerindeki serüveninde e¤itim ve ö¤retimin çok önemli bir yer tuttu¤u; sa¤l›kl› bir sosyal yaÁant›n›n temelinde sa¤l›kl› bir e¤itim ve ö¤retimin yer ald›¤› herkesçe bilinmektedir.2 Çünkü e¤itim ve ö¤retim sayesinde insan, mayas›nda haz›r olarak buldu¤u iyilik ve kötülük damarlar›n› aktif ya da pasif hale getirebilmekte; yeryüzünde
halife oluÁunun do¤al uzant›s› olarak mutlaka kullanmak zorunda oldu¤u tercihini gerçekleÁtirebilmektedir.

G‹R‹À
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3 Bkz. Ayhan, E¤itime GiriÁ, 14-16.
4 Râg›b el-Isfehânî, el-Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, nÁr. M.A. Halefullâh, Kahire
1970, 784 vd.
5 Bakara, 2/256.
6 Al-i ‹mrân, 3/104.

Görevin kutsal, manevî mükâfat›n›n ölçülemez oluÁu ve
peygamberle ayn› görevi yüklenmesi gibi unsurlar yan›nda,
malzemesinin bizzat eÁref-i mahlûkat olan insan olmas›, bu
misyonun önemini yeterli Áekilde ifade etmektedir. Bilindi¤i
gibi mesleklerin de¤eri, üzerinde çal›Át›klar› kaynak ve hedef
varl›kla belirlenir. Örne¤in kuyumculuk mesle¤inin di¤er

Bu itibarla, meÁru zeminlerini, Kur’an’›n, inananlar toplulu¤u içinden bir grubun hayra ça¤›rmas›, iyili¤i anlatmas›,
kötülükten sak›nd›rmas› gerekti¤ini belirten ayetinde6 bulan
din görevlilerinin, çok mukaddes bir hizmet icrâ ettikleri ve
bir anlamda Hz. Peygamberle ayn› görevi üstlendikleri Áüphesizdir.

Tarih boyunca peygamberlerin ve beraberlerinde kitaplar›n gönderilmesi, insan›n gerçekleÁtirmek zorunda oldu¤u
tercih görevinde ona yard›mc› olmak, e¤itim ve ö¤retiminde
yaln›z b›rakmamak, k›sacas› ona rehberlik etmek maksad›na
matuftur. Zaten Kur’an’›n önemli temel kavramlar› aras›nda
yer ald›¤› kuÁkusuz olan “hidayet” kelimesinin, “yumuÁakl›kla yol göstermek, rehberlik etmek”4 anlam›na gelmesi de
oldukça manidard›r. Ayn› Áekilde “dinde zorlama yoktur”5
mealindeki Kur’an emri de, dini kabulde insan›n özgür iradesinin yok edilmemesi, zorlama gibi etkilerin kullan›lmamas›
gerekti¤ini vurgular.

onlar› yararl› bilgi ve becerilerle donatmak, böylece ruh ve
beden sa¤l›¤›na sahip, olaylar ve olgular karÁ›s›nda geliÁtirece¤i tutum ve davran›Álar›nda tutarl› ve bilinçli fertler haline
getirmek.3
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7 “fadlü kelâmillâhi alâ sâiri’l-kelâmi kefadli’llâhi alâ halk›hî” Buhârî, “Fedâilü’lKur’an”, 17; Tirmizî, “Sevâbu’l-Kur’an”, 25; Dârimî, “Fedâilü’l-Kur’an”, 6.
8 ‹sra, 17/70; Tin, 95/4.

Her görev için bir tak›m özel niteliklerin aranmas› son derece do¤ald›r ve zorunludur. Bir Arap atasözünün de belirt-

I. D‹N GÖREVL‹S‹N‹N TAÀIMASI GEREKEN N‹TEL‹KLER

Binaenaleyh bu makalenin amac›, böylesi önemli bir görevi yerine getirmek üzere seçilmiÁ/seçilecek olan din görevlilerinin, sahip olmalar› gereken vas›flar› Kur’an ekseninde belirlemeye çal›Ámakt›r. Bu yönüyle elinizdeki çal›Áman›n hedefi, birisi din görevlisinin formasyonu, taÁ›mas› gereken vas›flar›, kiÁisel özellikleri; di¤eri de, görevini yerine getirirken
kullanmas›/izlemesi gereken yöntem olmak üzere iki temel
konuya yo¤unlaÁmak olacakt›r.

Kâinattaki en de¤erli varl›k olan insan›8 hedef kitle olarak
belirleyen önemli mesleklerin aras›nda, hatta baÁ›nda din görevlili¤i gelmektedir. Çünkü di¤er bütün meslekler insan›n
dünyadaki mutlulu¤unu gerçekleÁtirmeye azmetmiÁken, peygamber mesle¤i de diyebilece¤imiz söz konusu meslek, insan›n hem dünyada hem âhirette mutlulu¤unu gerçekleÁtirme
azmindedir.

mesleklere k›yasla de¤erli görülmesi, üzerinde çal›Á›lan malzemenin alt›n olmas›ndan kaynaklanmaktad›r. Temel ‹slâmî
ilimlerin zirve noktas›nda Kur’an ve tefsirin bulunmas› da,
Allah kelâm›n›n di¤er bütün kelâmlara üstün olmas›yla alâkal›d›r. Hatta bir hadisinde Hz. Peygamber’in “Allah kelâm›n›n di¤er kelâmlara üstünlü¤ü; Allah’›n, yaratt›klar›na karÁ›
üstünlü¤ü gibidir”7 ifadesini kullanmas› da u¤raÁlar›n de¤erinin, ne üzerine yo¤unlaÁt›klar›yla belirlenece¤ini çarp›c› bir
Áekilde göstermektedir.
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9 “Lâ yüd’â li’l-cüllâ illâ ehûhâ”
10 Bu konuyla ilgili olarak bkz. Saka, Àevki, Kur’an’› Kerim’in Davet Metodu, Ankara, ts., Seha Yay. s.46-76; Ahmet Önkal, Rasûlullâh’›n ‹slâm’a Davet Metodu, Konya 1987, s.53-82, 199-256.
11 ‹sra, 17/44.

Kâinatta görünen ve görünmeyen bütün varl›klar›n yarat›c›s› olan Allah Teâlâ’ya inanmak, her yarat›¤›n temel gayesidir ve akla, hayale gelebilecek baÁka tüm di¤er gayelerden
daha önemlidir. Önem piramidinin tam tepesinde yer alan
bu nitelik, insanlar ve cinler d›Á›ndaki varl›klar›n f›tratlar›nda zorunlu olarak var k›l›nm›Át›r. ‹nsanlar ve cinlerde ise
inanma, zorunlu de¤il, seçime dayal›d›r. DeyiÁ yerindeyse
genlerinde Allah’a iman zorunlu olarak bulunan varl›klar,
bu sayede, imtihana tabi tutulmazlar. Çünkü onlar, söz konusu temel gayeye ayk›r› hareket etme özgürlü¤üne/iradesine
sahip de¤ildirler. Kur’an’da bildirilen; her Áeyin Allah’› tesbih
etti¤i11 tespitini bahsetti¤imiz do¤rultuda anlamak durumunday›z. Zira bu varl›klar, her an Allah’›n emirleri do¤rultusunda hareket ederler ve bu sayede kâinat›n iÁleyiÁinde bir
aksama, bir problem görülmez. Àayet bu varl›klar da insanlar gibi özgür k›l›nm›Á olsayd›, kâinat dengesi çoktan bozulur, düzen yok olur giderdi.

1. Samimi Mü’min Olmak: Her Áeyden önce bir din görevlisinin, temsil etti¤i ‹slâm dinine gönül vermiÁ olmas› gerekir. Gönül vermedi¤i halde, s›rf bir iÁ sahibi olunmak için
yap›lan bu görev, din ve toplum ad›na büyük zararlar do¤uracakt›r.

ti¤i gibi, “büyük iÁler, adam›na verilmelidir”.9 Ayn› özdeyiÁi
Mevlâna ise “ba¤c› da kütük gibi olmal›” sözüyle renklendirir. Nitekim bu baÁl›k alt›nda biz, bir din görevlisinin Áahs›nda bulundurmas› gereken nitelikleri, Kur’an ›Á›¤›nda, incelemeye ve aç›klamaya çal›Áaca¤›z:10
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12 Secde, 32/18.
13 Bu konuda putlara küfretmeyi yasaklayan Áu ayet, oldukça ilginçtir: “(MüÁrik-

Çünkü Allah Teâlâ’n›n varl›¤›na, birli¤ine, s›n›rs›z güç,
kuvvet ve ilmine inanmak, O’nun emir ve yasaklar›na uygun
bir hayat yaÁaman›n da temelidir. Davetin öncelikle iman
vurgusundan baÁlamas› bu aç›dan da oldukça önemlidir. Ancak sa¤l›kl› bir inanc›n ard›ndan, kötü düÁünce ve davran›Álardan kurtulmak düÁünülebilir. Mekke döneminin ilk y›llar›nda putlar›n y›k›lmad›¤›, onlara el bile sürülmedi¤i, hatta
putlara kötü sözlerin bile söylenmesinin yasakland›¤› gerçe¤i
üzerinde yo¤un bir Áekilde durup düÁünmek gerekmektedir.13

‹man etmenin anlam ve hikmetini kavram›Á ve gönlüne
tam olarak yerleÁtirmiÁ olan din görevlisi kuraca¤› iletiÁimde
de önceli¤i bu konuya vermelidir. KuÁkusuz bir din görevlisinin ço¤u zaman iletiÁim kuraca¤› topluluk Allah’a inanm›Á
olacakt›r, ancak iman›n diri tutulmas› ad›na yine de bu konuya zaman zaman vurgu yap›lmas› yararl› olacakt›r.

Bu söylenen durumlar tüm insanlar için geçerliyken, ‹slâm
dinini bir anlamda temsil etme durumunda olan din görevlilerinin, her Áeyden önemlisi ihlâsl› birer mü’min olmalar› gerekti¤i muhakkakt›r. Gözleri hiç görmeyen birinden, renkleri ve çicekleri anlatmas› beklenemeyece¤i gibi; karanl›klar
içinde olan birinden de ›Á›¤› ve nuru anlatmas› ve ›Á›¤a ça¤›rmas› beklenemez.

Àu halde insano¤lunun bu dünyada yaÁ›yorken ulaÁmas›
gereken hedeflerin baÁ›nda yarat›c›s›n› bulmak, gönülden
O’na inanmak ve O’nu sevmek, O’nun emir ve yasaklar›na
sayg›l› olmak gelir. Bu gerçe¤e ba¤l› olarak, iman›n olmamas› durumunda geri kalan her Áey önemini yitirecek; yap›lan
iyilikler âhirette karÁ›l›ks›z ç›kacakt›r. Kur’an’›n deyiÁiyle
“Hiç mü’min, fâs›k gibi olur mu, elbette bir olmazlar.”12
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lerin) Allah’tan baÁka tapt›klar›na sövmeyin ki, onlar da s›n›r› aÁ›p bilgisizce
davranarak Allah’a sövmesinler.” En’am, 6/108.
14 Bkz. Nahl, 16/36; Enbiya, 21/25; A’raf, 7/59.

2. ‹slâm Dinini ‹yi Bilmek: Bir önceki maddeyle de ilgi kurulabilecek olan bu nitelik, din görevlisinin dinini çok iyi bilmesi, var olan bilgisini sürekli art›rmas›, kendini devaml› surette yenilemesi gerekti¤i anlam›na gelmektedir. ‹lmin faziletini ortaya koyan o kadar çok delil vard›r ki, bunlar› zikretmek bu çal›Áman›n s›n›rlar› içinde mümkün de¤ildir. Fakat
bir din görevlisinin; bu görev sayesinde, Allah’›n lütfuna
mazhar olmuÁ biri oldu¤unu, bu yüzden de ilim yolunda bu-

Benzer Áekilde Peygamber Efendimiz de yabanc› devlet
adamlar›na gönderdi¤i davetiye mektuplar›nda, ‹slâmî emir
ve yasaklardan de¤il, kelime-i Áehâdeti kabul etmekten söz
etmiÁtir. Esas›nda sadece Peygamberimiz de¤il, tüm peygamberler davetlerine sadece ve sadece Allah’› kabul etme teklifiyle baÁlam›Álard›r.14

Ayn› Áekilde içkinin Medine’ye hicretin 3. senesinde, yani
ancak ‹slâm’›n geliÁinden yaklaÁ›k 16 y›l sonra haram k›l›nmas› da, üzerinde ciddiyetle düÁünülmeyi ve temeline davete
esastan baÁlama yönteminin konulmas›n› gerektiren baÁka
bir detayd›r. Çünkü dinin sahibi olan Yüce Allah iyi bilmektedir ki insanlar›n köklü olarak olumlu düÁünce ve davran›Á
geliÁtirebilmeleri, her Áeyden önce kalplerinde ve ak›llar›nda
gere¤ine dair inanç beslemelerine ba¤l›d›r. ‹nanc›n yüceli¤ini,
gönlünde duyan bir kimsenin düÁünce ve davran›Álar›n› de¤iÁtirmemesi düÁünülemez.

Çünkü putçuluk ve puta tapma gönüllerden silinmeden ve
beyinlerde y›k›lmadan, fizik anlamda k›r›lmalar›n›n hiçbir
etki ve tesiri olamaz. Önemli olan, putperestli¤in kalplerde
ve beyinlerde mahkûm edilmesini sa¤lamakt›r.
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15 Bkz. Buhârî, “‹lim”, 10; Müslim, “‹mâre”, 175; Tirmizî, “‹lim”, 4.
16 Zümer, 39/9.
17 Fat›r, 35/28.
18 Mücadele, 58/11.
19 Ankebut, 29/43.
20 Bkz. Celâleddîn Suyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr fî Ehâdîsi’l-BeÁîri’n-Nezîr, Kahire
1982, Matbaatü Mustafa el-Bâbî, c.II, s.73.
21 Bkz. Ebu Davud, “‹lim”, 1; Tirmizî, “‹lim”, 19; ‹bn Mâce, “Mukaddime”, 17.
Ayr›ca bkz. Buhârî, “‹lim”, 10; Tirmizî, “‹lim”, 3.
22 “Lemevtü kabîletin eyseru min mevti âlimin.” Taberânî’nin Ebu’d-Derdâ’dan rivayet etti¤i bu haber için bkz. Huccetü’l-‹slâm ‹mam Gazâlî, ‹hyâu Ulûmi’dDîn, çev.Ahmet Serdaro¤lu, ‹st. 1974, Bedir Yay., c.I, s. 18.
23 Hz. Ali’nin Kumeyl b. Riyad’a söyledi¤i bu söz için bkz. Yusuf el-Kardâvî,
Hz.Peygamber ve ‹lim, çev. Dilaver Selvi, ‹st., 1993, Àule Yay., s.45.
24 Kardâvî, age., 44-45.
25 Hz. Peygamber’in Ebu Zer’e söyledi¤i bu söz için bkz. ‹bn-i Hacer el-Askalânî,
Muhtasar et-Tergîb ve’t-Terhîb, thk. Habîbu’r-Rahmân el-A’zamî, vd., Beyrut
1985, Müessesetü’r-Risâle, s.10.
26 Bkz. Ali ‹mrân, 3/18; Neml, 27/40. ‹slâm’›n ilme verdi¤i önem hakk›nda ayr›ca
bkz. Gazâlî, ‹hyâ, I, 13-41; ‹bn-i Hacer, age., s. 7-11; Kardâvî, age., s. 19-57.

Öncelikle din dili olan Arapça’y› bilmesi, dinini, temel
kaynaklar›ndan okuyup anlamas› ve aktarmas›, temelde bir
din görevlisinde bulunmas› gereken bir niteliktir. Arapça’ya
ek olarak, bir de bat› dili bilinmesi gerekir. Çünkü küresel-

lundu¤unu15; bilenlerle bilmeyenlerin asla bir olmad›¤›n›16;
kullar› içinde Allah’tan en çok âlimlerin ürperdi¤ini, sayg›
duydu¤unu17; ilim sahiplerinin yüksek derecelerle ödüllendirilece¤ini18; Allah’›n mesajlar›n› en iyi âlimlerin anlayabilece¤ini19; âlimlerin peygamberlerin vârisleri olduklar›n›20; göklerde ve yerde bulunan bütün varl›klar›n âlimlere duac› olduklar›n›21; bir kabilenin ölümünün bir âlimin ölümüne tercih edildi¤ini22; ilmin maldan daha hay›rl› oldu¤unu, çünkü
mal›n sahibi taraf›ndan korunmas› gerekirken, ilmin sahibini korudu¤unu, ilmin da¤›tt›kça artt›¤›n›, oysa mal›n harcad›kça azald›¤›n›23; insanlar ölümlü oldu¤u halde ilimleri sayesinde âlimlerin yaÁad›klar›n›24; ilimle meÁgul olman›n bütün
geceyi nafile ibadetle geçirmekten daha üstün oldu¤unu25 hiç
unutmamas› gerekir.26

Kur’an Ekseninde Din Görevlisinin Dikkate Almas› Gereken Hususlar • 167

27 Örne¤in merhum âlim Ömer Nasuhi Bilmen’in de¤erli eseri ‹slâm ‹lmihali, bu
alanda hassasiyetle mütalaa edilebilir.

‹slâm›n inanç esaslar›n› kavrama bilgisini, ibadetlerin kurallar›na uygun olarak yerine getirilmesini sa¤layan ilmihal
bilgilerine katmak mümkündür ve bu konu, din görevlisinin
yine ciddiyetle üzerinde durmas› gereken bir aland›r. Ayr›ca
bu alana en güzel ahlâk kayna¤› olan dinimizin, üstün ahlâk
ilkelerini incelemeyi de dahil etmek gerekmektedir.27

Din görevlisinin sahip olmas› gereken bir bilgi alan› da,
Hz. Peygamberin hayat› olmal›d›r. Zira Kur’an’›n en büyük
müfessiri olan Peygamberimizin hayat›n› bilmek, hem
Kur’an’›n sa¤l›kl› olarak anlaÁ›lmas›n›, hem davet ve irÁad
görevinin en iyi Áekilde ifa edilmesini sa¤layacak ve hem de
mükemmel bir ahlâk hayat›n›n nas›l olmas› gerekti¤ini gösterecektir. Yine bu kapsamda olmak üzere siyer kitaplar› yan›nda Peygamberimize ait olan hadisler de, örne¤in Riyâzüs’s-Sâlihîn gibi, güvenilir bir kaynaktan okunup incelenmelidir.

Kur’an’› kurallar›na uygun olarak do¤ru k›raat etmesi,
muhtevas›ndan haberdar olmas›, herhangi bir konuyla ilgili
ayeti nas›l bulaca¤›n› bilmesi gibi bir meleke de din görevlisinde aranmal›d›r. Çünkü temel kitab› hakk›nda bilgisi olmayan, onun hangi konulardan nerelerde bahsetti¤ini bilmeyen
bir din görevlisinden görevini lây›k›yla yapmas› beklenemez.
Elbette bu niteli¤in din görevlisinde oluÁmas› için, onun
Kur’an’la ve tefsirleriyle düzenli ve devaml› surette iliÁki içinde olmas› gerekir.

leÁme yaÁayan ça¤›m›zda dil bilmenin ne kadar anlaml› ve
önemli oldu¤u, özellikle de Avrupa Birli¤ine girmeye haz›rlanan ülkemiz ad›na bu niteli¤in neler ifade etti¤i düÁünülmelidir.
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28 Hud, 11/112. Ayr›ca bkz. Bakara, 2/44; Tevbe, 9/119; Ahzab, 33/70; Bakara,
2/44.
29 Râg›b, Müfredât, 404; Ebü’l-Bekâ, Eyyûb b. Mûsâ el-Kefevî, el-Külliyyât, nÁr.
A.DervîÁ vd., Beyrut 1993, Müessesetü’r-Risâle, s.560.

4- Sab›rl› Olmak: Lügatte sab›r, “hapsetmek, tutmak”29
demektir ve üstün nitelikli bir kiÁilik özelli¤idir. ‹tidali muha-

“Emrolundu¤un gibi dosdo¤ru ol, seninle beraber tevbe
edenler de dosdo¤ru olsunlar. Azg›nl›k yapmay›n.”28 diyen
Kur’an’a birinci dereceden muhatap olan Müslümanlar›n en
temel vasf›, do¤ruluk ve dürüstlüktür. Bu kapsamda “hayvan yular›ndan tutulur, insan sözünden” özdeyiÁini hat›rlayarak, yerine getiremeyece¤imiz hiçbir söz vermemeli, söz
verdi¤imizde de mutlaka tutmal›y›z. Peygamber vârisi olan
din görevlileri de bu vas›flar›yla ön plâna ç›kmal›, güven telkin etmeli, insanlar›n hiç çekinmeden mallar›n› ve namuslar›n› emanet edebilecekleri sadakat ve emânete ehil insanlar
olmal›d›rlar.

Çünkü ‹slâm dininin müntesiplerine kazand›rmas› gereken en temel vas›f, dürüstlük ve güvenilir olmakt›r. Nitekim
Peygamberimizin, peygamber olmadan önce de Mekkeli
müÁriklerce “Muhammedü’l-Emîn” olarak tan›nd›¤›, yine
Mekke döneminin son y›llar›nda, Müslümanlarla müÁrikler
aras›nda düÁmanl›klar ve s›cak çat›Ámalar Áiddetli boyutlara
s›çram›Áken bile müÁriklerin hâlâ emanetlerini ona b›rakt›klar› herkesin malumu olan tarihi vâk›alard›r.

3. Dürüst Olmak: Do¤ru, dürüst ve güvenilir olmak, her
insan için sahip olunmas› gereken bir vas›ft›r, insan olman›n
asgari vasf›d›r, en büyük zenginliktir. Nitekim konuÁtu¤unda yalan söylemek, aldatmak, hile yapmak, tuzak kurmak,
sözünde durmamak gibi kötü nitelikler, her insan›n yüzünü
k›zartacak suçlard›r. Bu yüzden özellikle de bir din görevlisinde bu tür yanl›Ál›klar›n bulunmas› asla kabul edilemez.
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30 Ahkaf, 46/35.
31 Bkz. Toshihiko ‹zutsu, Kur’an’da Dinî ve Ahlâki Kavramlar, (çev. Selahattin
Ayaz) ‹st. 1991, P›nar Yay., s.146-147.

Sabr› bir haslet olarak geliÁtirmek için çeÁitli araçlardan
yararlanmak mümkündür ve bunlar›n baÁ›nda da dua etmek,
Allah’a yönelerek O’ndan yard›m istemek gelmektedir. Gerçekten de s›nama alt›nda oldu¤umuz bir anda karÁ›m›zdakine hemen haddini bildirmek yerine, Rabbimize yönelerek bize sab›r ihsan etmesini dilemek son derece etkili olacakt›r.
Sözgelimi müÁriklerin Peygamberimizin davetine gösterdikleri ilgisizlik ya da kaba tepki, kendisini çok üzüyor, Kur’an’›n

Sabr› sadece baÁa gelen musibet ve felaketlere karÁ› dayan›kl› ve metin olmak Áeklinde daraltmak do¤ru de¤ildir. Sözgelimi, ibadet ve iyi iÁlere devam etme, takva ile haramlardan
uzak durma, davet esnas›nda muhataplar›n ilgisizli¤ine ya da
sert tepkilerine karÁ› kontrolü elinde tutmaya devam etme gibi hususlarda da sab›rl› olma niteli¤i düÁünülmelidir. K›saca
hayat›n her alan›nda sab›rl› olmay› ö¤renmek, özellikle de
her yaÁ, kültür ve gelir düzeyinden insanlara hitap etme durumunda olan din görevlilerinin baÁarmas› gereken bir vas›ft›r. Unutulmamal›d›r ki, sab›r bir defal›k üstesinden gelinerek bir kenara konulan bir haslet de¤ildir. Aksine hayat›n her
kesitinde sab›rl› olup olmad›¤›m›z s›nanmaktad›r. Bu yüzden
her an ve her duruma karÁ› kararl› durabilmek, kontrolü
elinde tutabilmek, büyük insanlar›n Áân›d›r.

faza etmek, tahammüllü olmak, dayanmak, kolayca vazgeçmemek, ayart›c›lar karÁ›s›nda hemen gevÁememek, öfkeye
kolayca kap›larak Áiddete baÁvurmamak; hep büyük peygamberlerin ve baÁar›l› insanlar›n hasleti olmuÁtur.30 Hatta
bu vas›f, cahiliye dönemindeki çöl Áartlar›nda da daima çok
seçkin bir fazilet olarak kabul edilmiÁtir.31

170 • Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

32 Hicr, 15/97-99.
33 En’am, 6/33-34.
34 “Leyse’Á-Áedîdü bi’s-suraati, inneme’Á-Áedîdü ellezî yemlikü nefsehû ›nde’l-gadab.” Bkz. Suyûtî, el-Câmiu’s-Sagîr, II, 141.

5. YumuÁak Huylar Edinmek: ‹slâm’›n güzel ahlâk, yumuÁak huy oldu¤u hiçbir zaman unutulmamal› ve “rüzgâr
eken, f›rt›na biçer” atasözümüz de hep hat›rlanmal›d›r. ‹nsan

Öyleyse bir din görevlisi de, cemaati içinde bulunmas›
mümkün olan huysuz, sinirli ve kaba kimselere karÁ›; kontrolü daima elinde tutmal›, öfkelenmemeli, sab›rla koruk
meyvenin helva olaca¤›n› unutmamal›, tahammüllü olmal›;
bu yöntemle en zor insanlar›n bile dostlu¤unu ve s›cakl›¤›n›
nas›l kazanabildi¤ini keyifle izlemelidir. Peygamberimizin
buyurdu¤u gibi34 yi¤itlik ve pehlivanl›¤›n güreÁ meydan›nda
de¤il, öfkesine hakim olup, kontrolü elinde bulundurmakla
gerçekleÁti¤i, yayg›n deyiÁiyle ifade edilirse, kontrol alt›na
al›namayan gücün, güç olmad›¤› unutulmamal›d›r.

Ayr›ca yine sabr›n gerekti¤i bir durumda mekân de¤iÁtirmek, biraz gezinmek, abdest almak gibi seçeneklerin de faydal› olmas› mümkündür. Unutulmamal›d›r ki, “öfkeyle kalkan zararla oturur”, öfkeyle verilmiÁ kararlar, tepkiler, cevaplar; genellikle olumlu sonuçlar do¤urmam›Á, aksine kin,
nefret ve kopuÁun kökleÁmesine neden olmuÁtur.

deyiÁiyle “gö¤sü daral›yor”, ama Rabbi ona duayla, hamd ve
tesbihle dayan›kl› ve kararl› durmas› gerekti¤ini ö¤retiyordu.32 Yine böylesi bir ortamda Allah Teâlâ, elçisine, davet sürecinde karÁ›laÁt›¤› s›k›nt›lardan dolay› üzüldü¤ünü bildi¤ini,
ama esas›nda inançs›zlar›n bu kaba aymazl›klar›n›n hakk›
inkâr etmelerinden kaynakland›¤›n›, o yüzden daha önceki
peygamberler nas›l karÁ›laÁt›klar› eziyetlere sabretmiÁler ve
sonuçta ilâhî yard›m ve zafere eriÁmiÁlerse kendisinin de sab›rl› olmas› gerekti¤i ö¤üdünü verir.33
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35 Tevbe, 9/128.
36 Ali ‹mrân, 3/159.

6. Alçak Gönüllü Olmak: Mütevaz› olmak, kendini bü-

Binaenaleyh, bir din görevlisi de cemaatinin tümüne karÁ› sevgi ve merhamet hisleri beslemeli, onlar›n kusurlar› karÁ›s›nda affedici olmal›, onlar› k›rmaktan, kusurlar›n› yüzlerine çarpmaktan kaç›nmal›, onlar için hakikaten duac› olmal›d›r. Zira insan, iyili¤i için dua edebildi¤i birisine düÁmanl›k
hisleri duyamaz ve sonuçta taraflar aras›nda karÁ›l›kl› olarak
bir yak›nl›k do¤ar.

kül edenleri sever.”36

kül et (ve azimle karar›n› uygula). Çünkü Allah kendisine tevek-

ca¤›n iÁlerde onlara dan›Á, karar verince de art›k Allah’a tevek-

Onlar›n kusurlar›n› görmezden gel, ba¤›Álanmalar›n› dile, yapa-

yet kaba ve kat› kalpli olsayd›n etraf›ndan da¤›l›r giderlerdi.

“Allah’›n rahmeti sayesinde sen onlara yumuÁak davrand›n, Áa-

Uhud SavaÁ›’nda görevlendirilen okçular›n ihmalleri yüzünden baÁta Hz. Hamza olmak üzere yetmiÁ sahâbînin Áehit
edilmeleri karÁ›s›nda bile Peygamberimiz so¤ukkanl›l›¤›n›
korumuÁ, görevde ihmal suçu iÁlemiÁ okçulara bile sert ve
kat› davranmam›Á, onlar› cezaland›rmam›Át›r. Nitekim bu
konuyu Kur’an Áöyle dile getirir:

iliÁkilerinde yumuÁak ve merhametli olmak; kaba, kat› ve
sert tabiatl› olmamak hemen her zaman yüksek etkinli¤e sahip olmuÁtur. Bu konuda da ders almam›z gereken en yüce
Áahsiyet Peygamber Efendimizdir. Nitekim Kur’an-› Kerim’de, Allah Teâlâ’ya ait esmâ-› hüsnâ içerisinde yer alan
“raûf” ismi, beÁer aras›nda sadece Peygamberimiz için kullan›l›r35 ve bu tercih, onun ne kadar yumuÁak huylu oluÁunun
ilâhî kudret taraf›ndan tescillenmesi anlam›na gelmektedir.
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37 Ayr›ca sosyal psikolojide engelleme özelli¤ine sahip baÁka frustrasyon kaynaklar› için de bkz. David Krech, Richard S. Crutchfield, Sosyal Psikoloji Nazariye ve
Problemler, çev. Erol Güngör, ‹st. 1970, ‹st. Üniv. Edebiyat Fak. Yay., s.52-55.

zu ederek gözlerini sak›n onlardan baÁka tarafa çevirme. Kalbi-

yakaranlarla beraber bulunmaya gayret et. Dünya hayat›n› ar-

“(Allah’›n) r›zas›n› isteyerek sabah akÁam Rablerine yalvar›p

Bu konuda yine Kur’an, Peygamberin Áahs›nda hepimize
ö¤ütlerin en güzelini verir:

‹nsanlar, kendileri gibi, kendilerinden olan insanlardan
hoÁlan›rlar, yaÁant›, hissiyat ve inanç aç›s›ndan kendilerinden farkl› görmedikleri idarecileri baÁ üstünde tutarlar, sahiplenirler. Zaten peygamberlerin de hitap ettikleri topluma
yabanc› olmamalar›n›n, aksine o toplumun içlerinden ç›km›Á
olmalar›n›n arkas›nda bu incelik bulunmaktad›r. Herkes ait
oldu¤u tabakan›n dilinden anlar; eriÁkinin eriÁkinle, çocu¤un
da çocukla iletiÁimi daha kolay gerçekleÁir. Öyleyse hakka
davet görevini üstlenen bir din görevlisi de kendini hitap etti¤i kesimden üstte görmemeli, kibirli tutum ve davran›Álar
sergilemekten kaç›nmal›d›r.

yük görmemek, kibirli olmamak, baÁkalar›n› kendinden aÁa¤› ve kötü kabul etmemek, her insan›n Áahs›nda bulundurmas› gereken bir vas›ft›r. Mamafih bu vasfa en çok da bir din
görevlisinin sahip olmas› gerekir. Sosyal psikolojinin de ›srarla vurgulad›¤› gibi, hiçbir insan, kendisine küçümseyerek
tepeden bakan kimseden haz etmez ve haz etmedi¤i için de
onun davetine kulak t›kar, ondan istifade edemez.37 Çünkü
kibirli olan kiÁi bu haliyle âdeta, örtülü olarak muhataplar›na, “siz benim tabakamda de¤ilsiniz ve benim dereceme yükselemezsiniz” mesaj›n› vermektedir. Àayet davetçi baÁka bir
s›n›fa aitse, o halde mesajlar› da baÁka bir s›n›fa aittir, muhataplar› ilgilendirmemektedir.
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38 Kehf, 18/28. Ayr›ca bkz. Abese, 80/1-12; Furkan, 25/63.
39 Sebe, 34/47. Ayr›ca bkz. Àuara, 26/109, 127, 145, 164, 180; Sa’d, 38/87.
40 Meselâ bkz. http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=diction (31.01.2005)

8. Düzgün Bir Diksiyon ve Beden Diline Sahip Olmak:
Latince etimolojisinde Tanr› sözü a¤›rl›¤›nda do¤ru, etkili ve
aç›k olan önemli söz demek olan40 diksiyonun; mesle¤i ve ko-

“De ki: Sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretim
Allah’a aittir. O her Áeye Áahittir.”39

7. Allah R›zas›n› Gözetmek: Görevini ibadet düÁüncesiyle, Allah r›zas›yla yapmak, ortaya konan iÁlerin kalitesini de
beraberinde getirecektir. Allah’›n yaratt›¤› eserlerde hiçbir
kusur olmad›¤›na göre, Allah r›zas› gözetilerek ortaya konan
bir iÁte de kusurun bulunmamas›na azami ölçüde dikkat edilmelidir. Çünkü sadece Allah r›zas›na bedel biçilemez, bunun
d›Á›ndaki her Áeyin az ya da çok bir fiyat› vard›r, ve o fiyat
karÁ›l›¤›nda bir iÁ söz konusu olmaktad›r. Bu itibarla özellikle din görevlilerinin ald›klar› maaÁlar›n, yapt›klar› iÁin karÁ›l›¤›, bedeli ve fiyat› oldu¤unu kesinlikle düÁünmemeleri gerekir. Çünkü onlar›n gördükleri hizmetin dünyevî hiçbir bedeli olamaz. Ortaya konan hizmetin bedeli ancak Allah r›zas›
olabilir. Bu yüzden pek çok ayette peygamberlerin dilinden,
yap›lan hakka davet çal›Ámalar›ndan dolay› hiçbir ücret istemedikleri, çünkü ücretlerinin Allah’a ait oldu¤u belirtilmektedir:

Mekke’nin önde gelen kibirli ve zengin müÁrikleri, Peygamberimizden çevresindeki fakir ve garip insanlar› def etmesini istiyorlard›. Allah’›n bu ölçüsüz ve kibir yüklü talebe
karÁ› yukar›da sergilenmesini emretti¤i tavr› Müslümanlar
her zaman dikkate almal›d›rlar.

gücü aÁ›r›l›k olan kimselere itaat etme.”38

ni Bizi anmaktan gafil etti¤imiz, hevas›n›n peÁinden giden ve iÁi
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41 Ercan KaÁ›kç›, Beden Dili, ‹st. 2003, s.19.
42 GeniÁ bilgi için meselâ bkz. Alexis Carrel, ‹nsan Denen Meçhul, (çev. Ömer Durmaz) ‹st., 2000, Hayat Yay., s.66-68.

Görüldü¤ü gibi d›Á görümün iletiÁime aç›k bir etkisi bu-

numu ne olursa olsun her insan›n sesini ve dilini yönetip, onlar› kontrol alt›nda tutabilme, düÁüncelerini karÁ› tarafa en
etkili ve en do¤ru biçimde ifade edebilme anlam›na geldi¤i
söylenebilir. Gerçekten de ekranlarda ve perdelerde büyük
zevkle, hatta hayranl›kla izledi¤imiz karakterlerdeki çekicilikte, sahip olduklar› seslerinin pay› oldukça büyüktür. Àu
halde bir din görevlisi de, en az bir sinema ve tiyatro oyuncusu kadar sesinin zenginli¤ini ve onu yönetebilme becerisini
keÁfetmiÁ olmal›d›r. Prof. Dr. Albert Mehribian’›n yapt›¤› bir
araÁt›rman›n sonuçlar›, bu konuda son derece çarp›c› veriler
sunmaktad›r ve baÁta din görevlileri olmak üzere, “neyi nas›l yap›yoruz?” konusunda hepimizi düÁünmeye ça¤›rmaktad›r. Bu araÁt›rman›n sonucuna göre bir iletiÁimde sözün etkisi sadece % 7 iken; ses tonu, do¤ru ve güzel konuÁman›n etkisi % 38; beden dilinin etkisi ise % 55’tir,41 görüldü¤ü gibi
oranlar inan›lmaz boyuttad›r. Unutulmamal›d›r ki ne söyledi¤imizden daha çok, nas›l söyledi¤imiz önemlidir. Çünkü
d›Á görünüÁ, vücut ve Áuurun iletiÁim an›ndaki mahiyetini ve
gücünü yans›tmaktad›r. Àeklimiz, fizyolojik al›Ákanl›klar›m›z› ve düÁüncelerimizi belirler ve aç›¤a ç›kar›r. Àu halde yüz,
a¤›z, yanaklar, göz kapaklar›, çehre, el ve kol hareketleri,
esas›nda zihinde ve iç dünyada olup biteni d›Áa vuran yans›t›c›lard›r. Vücudun di¤er çizgilerin Áekillerini ise, deri alt›ndaki ya¤lar içinde hareket eden düz kaslar verir ve bu kaslar›n durumu, düÁünce ve duygular›m›zdan beslenerek Áekillenir. Bu yönüyle, bütün bedenin özü olan çehrede, bakmas›n›
ve okumas›n› bilen için o insan›n beden ve ruhunun tarifi
vard›r.42
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43 Hz. Peygamber’in “bana cevâmiu’l-kelim verildi” ya da “ben cevâmiu’l-kelim ile
gönderildim” Áeklindeki sözleri de yine onun dili çok iyi kulland›¤›n› ifade etmektedir. Bkz. Buhârî, “Cihad”, 122, “Tabîr”, 22, “‹’tisâm”, 1; Müslim, “Mesâcid”, 5, 6, 7-8, “EÁribe”, 71.
44 Kasas, 28/34.
45 Taha, 20/27; Àuara, 26/13.

9- Hedef Kitleyi Tan›ma: Her tür iletiÁimde sa¤l›kl› ve baÁar›l› sonuçlar elde edebilmek, taraflar›n çok iyi tan›nmas› ve
anlaÁ›lmas›na ba¤l›d›r. Hedef kitlenin tan›nmas› ve anlaÁ›lmas› için de etkin dinlemeden baÁka yol yoktur. Unutulmamal›d›r ki “konuÁmak bir ihtiyaçt›r, ama susmak ve dinlemek bir sanatt›r”. Devaml› olarak biz konuÁaca¤›m›za; karÁ›m›zdaki insan› da dinlemek, onu anlamaya çal›Ámak, ken-

Bu yüzden Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n, din görevlilerinin
yetiÁtirilmesine yönelik olarak düzenledi¤i hizmet içi tamamlama programlar› içine mutlaka “diksiyon” ve “beden dili”
derslerinin konmas› ve bu derslerin de uzmanlar› taraf›ndan
verilmesinin sa¤lanmas› gerekmektedir.

Nitekim Peygamber Efendimizin “Ben Araplar›n en fasih
konuÁan›y›m”43 sözünün; davetle görevlendirilmesi üzerine
Hz. Musa’n›n “(Rabbim) KardeÁim Harun’un konuÁmas›
benden daha güzeldir. Beni desteklemesi ve bana yard›mc›
olmas› için onu da görevlendir”44 ve yine “(Rabbim) insanlar›n sözümü anlamalar› için dilimin ba¤›n› çöz”45 gibi yakar›Álar›n›n, mesaj›n nas›l iletilmesi gerekti¤i konusunda vurgular
içerdi¤ine dikkat edilmelidir.

lunmaktad›r. Bu durumda yedisinden yetmiÁine toplumun
tüm kesimlerine hitap etme durumunda olan bir din görevlisinin de muhakkak, nas›l konuÁtu¤una, sesini kontrol alt›nda tutup tutamad›¤›na, iletiÁim an›nda jest ve mimiklerinin
keyfiyetine, k›yafetinin temiz ve uyum içinde olup olmad›¤›na dikkat etmesi gerekmektedir.
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46 Bkz. Krech, Sosyal Psikoloji, 205-213.

Hedef kitlenin etkin bir Áekilde dinlenmesi yan›nda, onlar›n demografik, psikolojik ve konuÁmac›ya yönelik sergiledikleri tutumlar› gibi yönlerden de tan›mak gerekir. Çünkü
David Krech’in dedi¤i gibi inanç ve davran›Álar›n de¤iÁtirilmesinde önce muhatab›n inanç yap›s›n›n, o inanc› besleyen
temel faktörlerin, sahip olunan inanç ve tutumlar›n ferdin
hangi ihtiyaçlar›n› karÁ›lad›¤›n›n iyice bilinmesi gerekir.46

Bu yüzden en az bir dost, bir anne-baba, bir ö¤retmen vs.
kadar, bir din görevlisi de, görevini ifa ederken, cemaatini
dinlemeyi, kendini onlar›n yerine koymay›, empatiyle yaklaÁmay› baÁarmak zorundad›r. Çünkü muhatab›n› tan›mayan,
derdini, s›k›nt›s›n› ve problemini bilmeyen bir din görevlisinin muhatab› üzerinde pozitif etki kurmas› mümkün de¤ildir.

dimizi karÁ›m›zdakinin yerine koymak diye tan›mlanabilecek
olan “empati” duygusu geliÁtirmek, her insan›n bir kiÁilik
ödevidir. Çünkü özellikle de günümüzde konuÁan, ama muhatab›n› dinleme ve anlamaya çal›Áma nezaketini göstermeyen bir dünyada yaÁ›yoruz. ‹nsanlar hep konuÁuyorlar, hep
kendilerini anlat›yorlar, hatta muhatab› konuÁurken bile onu
dinlemek yerine, s›ra kendisine geldi¤inde neler anlataca¤›n›
kafas›nda kurmaktad›r. Bu kötü tutum; sevgi, sayg› ve di¤ergaml›¤› yok etmekte ve insan›, insan içinde yaln›zl›¤a mahkûm ederek yabanc›laÁt›rmaktad›r. Çünkü baÁta çocuklar olmak üzere her insan, karÁ›s›ndaki insan›n kendisini dinleyip
dinlemedi¤ini ya da dinliyor gibi görünüp baÁka Áeylerle
meÁgul olup olmad›¤›n› çok iyi fark ederler. Zaten bu durumu, taraflardan biri fark etti¤inde, iletiÁim hemen sona ermekte, tabir caizse kendi çal›p kendi oynayan bir tiyatro
oyunu baÁlamaktad›r.
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47 Bkz. Nahl, 16/103; Ahkaf, 46/12; Àu’ara, 26/195.
48 Mekke ve Medine’de nazil olan sure ve ayetlerin bahsi geçen özellikleri hakk›nda geniÁ bilgi için bkz. Mustafa Ünver, Tefsir Usûlünde Mekkî-Medenî ‹lmi,
Samsun 2001, s.243-264.
49 Bkz. Saka, Davet Metodu, 96.

Alt› çizilen tüm bu unsurlar, Kur’an’›n muhatab›n› tan›m›Á ve kendisiyle onlar aras›nda ortak bir düzlem oluÁturmay› murad etmiÁ oldu¤unu göstermektedir. Öyleyse bir din görevlisi de hitap etti¤i cemaatini yarg›lamadan ve onlar› mahkûm etmeden dinleyerek tan›mal›, onlar›n düÁünce ve tutumlar›n› do¤urup besleyen inançlar›n› yine yarg›lamadan ve
mahkûm etmeden tart›Áabilmeli, sükûnet ve vakar›n› kaybetmeden onlar› ikna etmeye çal›Ámal›d›r. Aksi takdirde, temel
sacayaklar› hakaret etmek, yarg›lamak ve mahkûm etmek
olan bir davet çal›Ámas›, faydal› olmak Áöyle dursun, daha
iÁin baÁ›nda kopma, uzaklaÁma, nefret ve düÁmanl›klara neden olacakt›r.49

Bu kapsamda Kur’an’›n Ehl-i Kitab›n yanl›Á inanç ve tutumlar›ndan tekrar tekrar söz ederken, sözgelimi neden ine¤e veya ateÁe tapanlardan bahsetmedi¤i de dikkate al›nmal›d›r.

Ayr›ca gerek hitap Áekli, gerek muhtevas›, gerek deve,
örümcek, bal ar›s›, üzüm ve hurma gibi kulland›¤› motifleri,
gerek mesajlar›n› iletirken istihdam etti¤i k›ssa, mesel, yemin,
mecaz, benzetme, tekrar gibi edebî sanatlar› ve gerekse fizik
yap›s›yla hitap etti¤i kesimlerle ortak bir düzlem oluÁturan
Mekkî ve Medenî sûreler de hesaba kat›lmal›d›r.48

Ayn› tutumu Kur’an’›n da etkili bir Áekilde kulland›¤›n›
hat›rlamam›z gerekir. Öncelikle Kur’an’›n, hedef kitle olan
Araplar›n dilleriyle, onlar›n rahatl›kla anlayabilece¤i aç›kl›kseçiklik ve sadelikte gönderildi¤inin, kendi deyiÁiyle “apaç›k
bir Arapçayla” geldi¤inin alt› mutlaka çizilmelidir.47
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50 “üd’u ilâ sebîli rabbike bi’l-hikmeti ve’l-mev’›zati’l-haseneti ve câdilhüm bi’lletî
hiye ahsen”

Bu ayetten anlaÁ›ld›¤› kadar›yla hedef kitlenin salt Allah
yoluna ça¤r›lmas› yeterli de¤ildir. Rabbin yoluna hikmet ve
güzel ö¤ütle davet edilen hedef bireyin sahip oldu¤u düÁünce
ve kanaatlerin, davet edilen Rabbin yoluyla çeliÁmemesini
sa¤lamak da gerekir. BaÁka bir deyiÁle hedef bireyin inanç ve

2- Daha önce sahip olunan düÁünce ve inan›Álar›n tart›Á›larak düzeltilmesi yolunda en güzel yolun tercih edilmesi.

1- Allah yoluna hikmet ve güzel ö¤ütle ça¤r›,

Ayette iki temel unsurun bulundu¤una dikkat edilmelidir:

Görüldü¤ü gibi bu ayet, Allah yoluna davetle meÁgul olan
bir kimseye, bu görevini, “hikmet” ve “güzel ö¤üt”le yerine
getirmesi emrini vermektedir. Ard›ndan hedef kitleye karÁ›
en güzel yolla mücadele vermesi, ikna etmeye yönelik olarak
konuÁup tart›Ámas› gerekti¤i, bu yolla, davet edilen kiÁinin
daha önce sahip oldu¤u bat›l inan›Á ve düÁüncelerinden kurtulabilece¤i, kopabilece¤i bildirilmektedir.

“Sen hikmetle ve güzel ö¤ütle Rabbinin yoluna davet et.
Onlarla en güzel Áekilde konuÁ”50

Dinî iletiÁim görevini yürütmekte olan bir din görevlisinin
izlemesi gereken yöntem sadedinde, yol iÁâreti hükmünde
olan Nahl Sûresi’nin 125. ayeti, üzerinde ciddiyetle durulmay› hak etmektedir:

Buraya kadar vurgulanan hususlar; formasyon, göreve
ehliyet ve liyâkat aç›s›ndan bir din görevlisinde bulunmas›
gereken nitelikler olarak dikkate al›nmal›d›r. Çal›Áman›n
bundan sonraki k›sm›nda ise yine Kur’an ekseninde, verilen
hizmeti etkili k›lacak yollardan söz edilecektir.

II. D‹N GÖREVL‹S‹N‹N ‹ZLEMES‹ GEREKEN YOLLAR
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51 Bkz. Yasin, 36/36.

Esas›nda Kur’an ayetleriyle nesnel dünyadaki herhangi
bir varl›k veya yasa aras›nda çeliÁki bulunmamas› Allah Teâlâ’n›n var ve bir olmas› gerçe¤iyle ilgilidir. Çünkü kâinat›n
da, Kur’an’›n da sahibi Allah’t›r. Bir kar›ncayla, bal yapan

1. Bilimsel Gerçeklerle Kur’an Aras›nda Ba¤lant› Kurmak: Kur’an-› Kerim, Allah Teâlâ’n›n insanl›¤a gönderdi¤i
tahrif edilmemiÁ son ve tek mesaj› olarak, sa¤duyulu bir akl›n egemen oldu¤u deney ve araÁt›rmalar sonucu ulaÁ›lm›Á
bulgularla kesinlikle çeliÁmeyen bir kitapt›r. Zaman ne kadar
ilerlerse ilerlesin, gerek iç dünyada, gerekse nesnel dünyada
keÁfedilen hiçbir gerçek, Kur’an’a z›t olamaz. K›saca
Kur’an’›n taklidi yap›lamayan benzersizlik ve eÁsizli¤i diyebilece¤imiz i’caz özelli¤inin temel vurgular›ndan birisi de, onun
ilmin kesin olarak keÁfetti¤i herhangi bir buluÁla çeliÁmemesidir. Zira kendisi okuma ve yazma bilmeyen, okul ve ö¤retmen nedir haberi olmayan Hz. Peygamber’in getirdi¤i
Kur’an mesajlar› içinde, sözgelimi her varl›¤›n erkekli-diÁili,
pozitif-negatif, madde-antimadde vb. olarak çift yarat›ld›¤›n›
haber vermesi, ancak Kur’an mucizesi ile aç›klanabilir.51

Kur’an’›n davet sürecinde istihdam etti¤i unsurlar›n, hemen her dönem için dikkate al›nabilece¤i aç›k olmakla beraber, daveti yürüten görevli, muhatab›yla iliÁkili gördü¤ü daha baÁka unsurlar› da devreye sokabilir. Nitekim dinimizin
hedef kitleye mesaj›n› iletirken aÁa¤›daki motifleri kulland›¤›
görülmüÁtür:

düÁünceleri, ça¤r›lan yola uyumlu hale getirilmeli; pürüzler,
yanl›Á kanaatler tashih edilmelidir. Ne var ki takip edilmesi
gereken bu ikinci ad›mda da her hangi bir yöntem dikte edilmeksizin, en güzel yolun araÁt›r›l›p bulunmas› ve uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.
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52 Bu tür ayetler için örne¤in bkz. Kaf, 50/6-8; GaÁiye, 88/17-22.
53 Fuss›let, 41/53.

Bilimsel olarak keÁfedilmiÁ olgularla Kur’an ayetleri aras›nda ba¤lant› kurarken bir din görevlisinin Áu önemli noktaya dikkat etmesi gerekir: Bilim yap›s› gere¤i, sabit, dura¤an
ve istikrarl› de¤ildir. Sürekli geliÁim içinde olan bir olgu olarak bilim, baz› zamanlarda, önceden ulaÁt›¤› bir sonucun
yanl›Á ve geçersiz oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Bu durum
dikkate al›narak, henüz kesin delillerle ispatlanmam›Á verilerle Kur’an aras›nda ba¤lant› kurmakta acele edilmemesi,
teenni ile hareket edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde daha sonra yanl›Ál›¤› ortaya ç›kacak bir veriyle Kur’an ayetleri
aras›nda ba¤lant› kurulmas› durumunda, ilgili yöntemden
beklenen fayda ve tesir Áöyle dursun, muhataplar›n zihninde
hem Kur’an’a, hem din görevlisine karÁ› bir güvensizlik oluÁabilecektir.

Bu itibarla bir din görevlisinin de hem kâinattaki, hem de
Kur’an’daki hakikatleri buluÁturmas›ndan daha do¤al bir Áey
olamaz. Çünkü Allah Teâlâ’n›n Kur’an’da: “Biz ayetlerimizi
hem d›Á dünyada, hem de kendi içlerinde (insanlara) gösterece¤iz ki, bunlar›n hak oldu¤u kendilerine ayan beyan belli olsun”53 Áeklinde ifade buyurmas›ndan da anlaÁ›lmaktad›r ki,
gerek nesnel dünyada ve gerekse insan›n iç dünyas›nda keÁfedilen tüm gerçekler, O’nun ayetleridir ve hepsi de hakt›r.
Bu do¤rultuda Kur’an’da yer alan yasalara tenzîlî ayetler, kâinatta yer alan yasalara da tekvînî ayetler denmesi, son derece sa¤l›kl› ve tutarl› bir tasnifin ifadeleÁtirilmesidir.

bir ar›n›n delâlet etti¤i mesajla, Kur’an’›n gösterdi¤i mesaj
aras›nda fark yoktur. K›saca tüm kâinatta mükemmel bir
tevhid vard›r.52
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54 Örnek cennet ve cehennem figürleri için meselâ bk Vak›a, 56/15-24; Hacc,
22/19-22.
55 En’am, 6/54.
56 Araf, 7/156.
57 En’am, 6/12.

Ne var ki, Allah’›n rahmet s›fatlar›n›n tart›Á›lmaz yo¤unlu¤u ile rahmetinin gazab›n› geride b›rakt›¤› gerçe¤i55 dikkate al›nmal›; mükâfat motivi, azap motivinden daha s›k gündeme getirilmelidir. Gerçekten de Allah Teâlâ’n›n rahmeti
her Áeyi kuÁatm›Á56 ve Zât› Ulûhiyyetine rahmeti yazm›Á57 oldu¤u hep hat›rlanmal›d›r. Davet görevi yapan bir din görevlisinin, Áahs›n› üst bir makama yükselterek cemaatine hitaben üst bir ses tonuyla “cehennemde iÁte Áöyle Áöyle yanacaks›n›z” tarz›nda ifadeler kullanmas›n›n yarardan çok zarar
getirece¤i unutulmamal›d›r. Üzülerek ifade etmeliyiz ki baz›
vâizlerimiz bu inceli¤e pek riayet etmemekte ve muhtemelen

Elbette ayn› tarz, dînî mesaj›n kavranmas› ve hayata geçirilmesi alan›nda da geçerlidir ve bu yüzden muhataplar›n iyi
motive olmalar›n› sa¤lamak amac›yla Kur’an taraf›ndan da
s›kl›kla kullan›lmaktad›r. Cennet ve cehennem figürleri, baÁka bir deyiÁle ümit saçan cemal s›fatlar› ve endiÁe do¤uran
celâl s›fatlar›, özellikle iman›n gerçekleÁmesini gözeten Mekke döneminde nâzil Kur’an ayetlerinde yerlerini alm›Át›r.54

2. Cennet ve Cehennem Motivlerini Kullanmak: Ödüllendirme ve ceza koyma, dozaj› iyi ayarland›¤›nda hemen her
alanda oldukça etkili olan bir yoldur. Bir ö¤rencinin, çal›Ámas› ve çal›Ámamas› durumunda karÁ›s›na ç›kacak olan ödül
veya ceza, etkili bir motivasyon arac› olabilirken; ayn› yöntem, bir fabrika iÁçisi için de önemlidir. Biraz önce de belirtildi¤i gibi bu araçlar›n yerli yerinde ve iÁ/ücret dengesinde
kullan›lmas› gerekmektedir.
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Kur’an da mesaj›n› ulaÁt›r›rken bu yöntemi s›k s›k kullanm›Á; hem kötü davran›Álar› yüzünden helak edilmiÁ, hem de
inanç ve iyilikleri sayesinde en güzel ödüllerle talt›f edilmiÁ
hayat hikâyelerine bol bol yer vermiÁtir. Bu k›ssalar›n anlat›lma sebebi olarak da, iyilerin kalplerini pekiÁtirmek ve onlara teselli vermek; kötülerin ise tehdit yoluyla korkular›n›
art›rmak oldu¤u ifade edilir. Buna ba¤l› olarak Kur’an anlatt›¤› k›ssada tarih, Áah›s ve mekân isimlerinden söz etmez. Zira onun bu k›ssalar› anlatmadaki temel amac›, tüm peygamberlerin hep ayn› mesaj› ilettiklerini ortaya koymak,

3. K›ssalardan Yararlanmak: Benzer olaylar tecrübe edildi¤inde, benzer neticeler al›naca¤› insano¤lunun reddedemeyece¤i kesinlikte bir gerçektir. Daha önce davran›Álar› nedeniyle çeÁitli musibetlere u¤ram›Á olan insanlarla, ayn› davran›Álar› sergilemesi durumunda ayn› sonla karÁ›laÁaca¤›nda
Áüphe duymayan bir insan için, geçmiÁ kavimlere iliÁkin hayat hikâyeleri her zaman ilgi uyand›r›c› ve ibret verici olmuÁtur.

Öyleyse her türlü iletiÁimde, özellikle de dini tebli¤ ve irÁad görevinde cezaland›rmadan önce ba¤›Álama ve ödüllendirme söz konusu edilmeli, dozaj› konusunda da hassas olunmal›d›r.

Allah Teâlâ’n›n doksan dokuz güzel ismi (esmây-› hüsnâ)
içinde sadece kahhâr, cebbâr ve müntakim isimleri, cezaland›rmay›, baÁka bir deyiÁle O’nun celâl yönünü temsil ederken; gafûr, muîd, kerîm, berr, vehhâb, rezzâk, vâsi’, raûf,
tevvâb, halîm, gaffâr, mücîb, selâm, vedûd, afüv, rahîm, rahmân, nâfi’ gibi çok say›da cemâl ismi yer almaktad›r. (%16.6
celal s›fatlar›; %83.4 cemal s›fatlar›)

hitâb›n› etkin k›labilmek ad›na böyle bir ifade tarz›na s›¤›nmaktad›rlar.
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58 Meselâ konuyla ilgili çok yönlü bilgilerin yer ald›¤› bir makale için bkz. Mücteba U¤ur, “Va’z, K›ssac›l›k ve Hadiste Kussâs”, A.Ü.‹.F.D., S.28, Y›l: 1986,
s.291-326.

Öyleyse her yöntemde oldu¤u gibi, k›ssa anlat›m› yönteminde de dozaj çok iyi ayarlanmal›, verilmesi gereken temel
mesaj›n, süslü detaylar içinde örtülmesine ve kaybolmas›na
f›rsat verilmemelidir.

Kitle psikolojisini iyi bilen bu k›ssac›lar da, sözde vaazlar›n› daha da çekici hale getirebilmek için hikâyelerin detaylar›n›, ‹srâiliyat ad› verilen geçmiÁ din ve kültürlere ait sözlü ve
yaz›l› literatürden doldurmuÁlar; verilmesi gereken mesaj,
süslenip çekici hale getirilmiÁ senaryonun sat›r aralar›nda
kaybolmuÁ, böylece insanlar›n inanma ihtiyaçlar› bidat ve
hurafelerle doldurulmuÁtur. Sonuçta toplumda görülen birtak›m bat›l inanç ve tutumlar›n kökenlerine bak›ld›¤›nda, ‹srâiliyat adresiyle karÁ›laÁ›lmakta, onlar›n bu kaynaktan beslendikleri görülmektedir.

O halde din görevlileri de benzer yöntemi kullanmak suretiyle iletiÁimlerini etkin hale getirebilirler. Ancak bu yöntemi kullanan din görevlilerinin dikkat etmeleri gereken çok
önemli bir nokta vard›r: Anlat›lan k›ssa, vermek istedi¤i mesaj› gölgelememeli; mesaj›ndan daha çok senaryosunun ön
plâna ç›kt›¤› salt bir hikâye konumuna indirgenmemelidir.
Bu talebin çok önemli bir gerekçesi vard›r. Çünkü tarihte, insanlar›n k›ssalara ilgisini, onlar›n bu hikâyeleri dikkatle takip ettiklerini fark eden baz› kötü niyetli kimseler, deyiÁ yerindeyse bir k›ssac›l›k sektörü oluÁturmuÁ ve sonuçta kürsüler k›ssac›lara teslim edilmiÁtir.58

Kur’an’›n da bu mesajlar›n son halkas› oldu¤unu göstermek
ve tüm bu anlat›mlardan ibret al›nmas›n› sa¤lamakt›r.
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59 As›m Efendi, Kâmus Tercemesi, ‹st. 1305, Cemal Efendi Matbaas›, c.IV, s.83.
Bu tarza mesel ad›n›n verilmesi, manalar›n aç›k olarak yerleÁmesini sa¤lamak
maksad›yla ortaya konmas› ve bir deyiÁle verilmek istenen mesaj›n makam›na
geçmesiyle ilgili olmuÁtur. Bkz. Ebü’l-Bekâ, Külliyat, 852.
60 Bkz. Saka, Davet Metodu, 133.
61 Bkz. Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, ‹st. 1997, Hayat Yay., s. 46. Ayr›ca
bkz. Saka, Davet Metodu, 134.
62 GeniÁ bilgi için bkz. Mustansir Mir, “Kur’an’›n Not Etti¤i Baz› Mant›k Hatalar›”, çev. Mustafa Ünver, OMÜ‹FD, Samsun 2004, S.17, s.363-364.
63 Bkz. HaÁr, 59/21; Zümer, 39/27; Ankebut, 29/43.

Kur’an-› Kerim, meselleri s›k kullanma gerekçesini, aç›kça, insanlar›n verilen mesajlar› tam olarak alg›lamas›n›, tefekkür etmesini ve kavramas›n› sa¤lamaya ba¤lamaktad›r.63
Örne¤in Kur’an-› Kerim, Allah’tan baÁkas›na bel ba¤layan,
O’nu de¤il de baÁkalar›n› dost (velî) edinen kimselerin bu
davran›Álar›n›, örümce¤in yapt›¤› eve benzetmekle ve evlerin

Kitleler Psikolojisi adl› eserinde de Gustave Le Bon’un dedi¤i gibi, kitleler üzerinde tesir yapmak isteyen hatiplerin onlar›n hislerine hitap etmeleri, Áiddetli iddialar, ateÁli ifadeler
sarf etmesi gerekir. Ak›l ve mant›k esasl› konuÁmalar›n kitleler üzerinde herhangi bir fiilî tesiri olmaz.61 Le Bon’un görüÁünü tüm Kur’an için kabul etmek mümkün görünmemekle
beraber, Kur’an’da da benzer yöntem s›kl›kla kullan›lm›Á,
ama bu arada akla ve muhakemeye de hitap edilmiÁtir.62

4. Mesellere Yer Vermek: As›m Efendi’nin, manaya aç›kl›k ve canl›l›k kazand›rmak maksad›yla “bir nesneyi bir nesneye benzetmek”59 Áeklinde ›st›lâhî anlam›n› aç›klad›¤› mesel
kavram›, etkili iletiÁimde önemsenen bir tarzd›r. Çünkü akla
hitap eden soyut manalar, ço¤u insan›n zihninde karÁ›l›k bulmaz. ‹nsan›n duyular›na vurgu yapan somut anlat›mlar ve
temsîlî ifadeler genellikle çok etkili olurlar. Örne¤in televizyonun radyodan daha etkili olmas›, sözü edilen gerekçeyle ilgili bir durumdur.60
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64 Bkz. Ankebut, 29/41. BaÁka bir mesele için ayr›ca bkz. Müddessir, 74/49-51.
65 Gustave Le Bon, Kitleler Psikolojisi, 112-113.
66 Bkz. Furkan, 25/32; ‹sra, 17/106.

Öyleyse bir din görevlisi de cemaatine yönelik olarak bu

6. Tedricilik Esas›n› Dikkate Almak: Tutum ve davran›Á
geliÁtirmek, uzun soluklu bir çabay› gerektirir ve bir anda
gerçekleÁmesi neredeyse imkâns›zd›r. Kur’an bu ilkeyi çok
yerinde ve anlaml› bulmuÁ, yerleÁtirmek istedi¤i tüm tutum
ve davran›Álarda hep bu yönteme ba¤l› kalm›Át›r. Allah Teâlâ, Kur’an’›n topluca bir defada inmesini isteyen inançs›zlara, tedricilik ilkesiyle cevap vermiÁ ve Kur’an’›n yirmi üç senelik bir süreç içinde parça parça inmesini Peygamberin ve
hedef kitlenin kalbinde iyice yer etmesi gerekçesine ba¤lam›Át›r.66

Bu itibarla bir din görevlisi de cemaatinde meydana gelmesini istedi¤i düÁünce, tutum ve davran›Á› belli aral›klarla
dile getirmesi, mesaj›n hem zihinlerde hem de davran›Álarda
ortaya ç›kmas›n› sa¤layacakt›r.

5. ‹lkeleri Ara S›ra Tekrar Etmek: ‹letiÁimde, yerleÁtirilmesi istenen mesaj, ilke ve fikirlerin zaman zaman tekrar
edilmesi oldukça anlaml› ve önemlidir. Bir ton suyun bir
mermer kütlesi üzerine bir anda dökülmesi sonucunda hiçbir
iz b›rakmamas›; ama devaml› olarak suyun damla damla
mermere isabet etmesiyle onu oymas› ve delmesi ancak tekrar›n sihirli gücüyle aç›klanabilir. Bu tespiti Gustave Le Bon
da “iddian›n gerçek bir etki meydana getirmesi için mümkün
oldu¤u kadar ayn› kelimelerle tekrar edilmesi gerekir” sözleriyle ifade etmiÁ ve Napolyon’a ait “biricik ciddi söz sanat›
tekrard›r” söze yer vermiÁtir.65

en zay›f›n›n örümcek evi oldu¤unu vurgulamakla soyut bir
mesaj›, çok aç›k ve seçik olarak ortaya koymuÁ olmaktad›r.64

186 • Din Hizmetlerinde Yöntem ve Verimlilik

67 Buhârî, “Fedâilü’l-Kur’an”, 6.
68 “Allah, sizin için kolayl›k murad eder, zorluk de¤il (yürîdullâhu bikümü’l-yüsra
velâ yürîdü bikümü’l-usr)”, Bakara, 2/185; “Allah sizin yüklerinizi hafifletmek
ister (yürîdullâhu en yuhaffife anküm), Nisa, 4/28; “Allah dinde size karÁ›, hiçbir zorluk ç›karmam›Át›r (vemâ ceale aleyküm fi’d-dîni min harac), Hac, 22/78.
69 “yessirû velâ tüassirû beÁÁirû velâ tüneffirû”, Buhârî, “Megâzî”, 60; “Ahkâm”,
22; Dârimî, “Mukaddime”, 24.

8. YumuÁak ve Güzel Sözler Kullanmak: “Tatl› dil, y›lan›
deli¤inden ç›kar›r” Áeklindeki atasözümüz, evrensel de¤ere

7. KolaylaÁt›rmak, ZorlaÁt›rmamak: Her Áeyin yarat›c›s›
olan Allah Teâlâ, kullar›na karÁ› her zaman kolayl›k ve hafifli¤i murad etmiÁ, dini zorluk ve s›k›nt› vermek için koymam›Át›r.68 Buna ra¤men insanlara zor görünen baz› dinî yükümlülükleri de; hastal›ktan kurtulabilmek, sa¤l›¤a kavuÁabilmek maksad›yla hastalar›n içmek zorunda kald›¤› baz› ac›
ilaçlara benzetmek gerekmektedir. Ama özü itibariyle ‹slâm
dini kolayl›k dinidir, kolayl›¤› getirmiÁtir. Öyleyse Peygamberimizin buyurdu¤u gibi: “kolaylaÁt›r›n›z, zorlaÁt›rmay›n›z;
müjdeleyici olunuz, nefret ettirmeyiniz”69 hadisi gere¤ince
din görevlisi de daima kolaylaÁt›ran, çözümün bir parças›
olan taraf› temsil etmeli; zorluk ve s›k›nt› ç›kararak sorunun
kayna¤› olmaktan Áiddetle kaçmal›d›r.

d› yine insanlar ‘biz asla zinay› b›rakmay›z’ derlerdi…”67

di. Àayet ilk inen ayetler ‘zina etmeyin’ yasa¤›n› getirmiÁ olsay-

¤›n› getirmiÁ olsayd›, insanlar ‘biz asla içkiyi b›rakmay›z’ derler-

haram nâzil olmuÁtur. Àayet ilk inen ayetler ‘içki içmeyin’ yasa-

“…‹nsanlar ancak ‹slâma gönülden döndükleri zaman helal ve

prensibi her zaman iÁletmeli ve bekledi¤i tutum ve davran›Álar›n hemen gerçekleÁmemesinden dolay› ümitsizli¤e kap›lmamal›, hatta zaman› gelmemiÁse o davran›Álar›n ad›n› bile
etmemelidir. Hz. AiÁe’nin Áu sözü din görevlilerinin her zaman kula¤›na küpe olmal›d›r:
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70 Bkz. ‹sra, 17/53; Taha, 20/44; Fuss›let, 41/34.
71 Bkz. Müslim, “S›fâti’l-Münâfikîn”, 19.

etmek için günlerden gün kollard›.”71

kü Hz. Peygamber bize b›kk›nl›k gelmesin diye va’z ve nasihat

tan al›koyan Áey, size usanç veririm endiÁesini taÁ›mamd›r. Çün-

“…Beni sizin yan›n›za her gün gelmekten ve konuÁma yapmak-

Peygamberimizin yak›n arkadaÁlar›ndan olan ve Kur’an’a
vukûfiyeti tart›Ámas›z olan Abdullah b. Mes’ûd, her perÁembe günü insanlara va’z ve nasihat ederdi. Kendilerine her gün
konuÁmas›n› ve ders vermesini isteyen insanlara o Áöyle demiÁti:

9. Uygun Yer ve Zaman› Seçmek: ‹nsanlarla sa¤l›kl› ve etkili bir iletiÁim kurabilmenin Áartlar›ndan birisi de uygun yeri ve zaman› seçmektir. En makul bir mesaj, kötü bir yer ve
zamanda iletiliyorsa, verimsiz olmaya mahkûmdur.

Öyleyse bir din görevlisi de cemaatine karÁ›, nazik, kibar
ve yumuÁak bir dil kullanmal›; kaba, galiz ve incitici bir dil
kullanmaktan ›srarla kaç›nmal›d›r.

Daha da önemlisi Allah Teâlâ, insanlara yumuÁak söz
söylenmesini emretmektedir. Her Áeyin sahibi olan Allah,
kullar›yla iletiÁim kurulurken, onlara en güzel ve en tatl› dille hitap edilmesi gerekti¤ini ifade etmektedir.70 Çünkü kaba
ve kat› bir söz, iletiÁimi daha baÁtan kapatma riski taÁ›maktad›r.

sahip bir ilkedir. B›rak›n›z makul tutum ve düÁüncelerin tatl› dille ifade edilmesi sonucunda kabul görmesini; tatl› ve yumuÁak sözler karÁ›s›nda bat›l düÁünce ve tutumlar bile etkin
olabilmektedir. Yunus Emre’nin “söz ola kese savaÁ›/söz ola
kestire baÁ›/söz ola a¤ulu aÁ›/ya¤ ile bal ede bir söz” Áeklinde
söyledi¤i dörtlük, söz konusu yöntemin ne kadar etkin ve belirleyici oldu¤unu dile getirir.
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72 Bkz. Mustafa Köylü, “Din Görevlilerinde Bulunmas› Gereken Nitelikler”,
OMÜ.‹.F. Dergisi, S.4, Samsun 1990, s.147.

Ayhan, Halis, E¤itime GiriÁ, II. Bsk., ‹st. 1986, Damla Yay.

As›m Efendi, Kâmus Tercemesi, ‹st. 1305, Cemal Efendi Matbaas› As›m
Efendi.

KAYNAKÇA

‹Áte bu makale de, Kur’an-› Kerim’in geniÁ muhtevas› içine serpiÁtirdi¤i bir davetçi de bulunmas› gereken özellikleri
ortaya ç›karmaya; davet çal›Ámas›n› etkili k›lacak yol ve yöntemlere yine Kur’an ›Á›¤›nda iÁaret etmeye çal›Ám›Át›r.

Mesleklerin en de¤erlisi olan Allah’a ve yoluna davet görevini üstlenen bir din görevlisi, Peygamberle ayn› hizmeti
yürüten insan demektir. Bu sorumlulu¤un bilincinde olan bir
davetçi, üstlendi¤i bu a¤›r görevin üstesinden gelebilmek için
birtak›m kiÁisel niteliklere ve özel yöntemlere sahip olmas›
gerekti¤inin de bilincinde olmal›d›r. Çünkü bir din görevlisinin hitap etti¤i hedef kitle; zengin-fakir, okumuÁ-okumam›Á,
yaÁl›-genç gibi nitelikler baÁta olmak üzere çok de¤iÁken bir
yap›ya sahiptir. Bu durum onun görevini ifa ederken, örne¤in bir ö¤retmenden çok daha dikkatli bir davran›Á ve tutum
geliÁtirmesini gerekli k›lmaktad›r.

SONUÇ

Bu itibarla din görevlisi de, buldu¤u her f›rsatta cemaate
va’z ve nasihat etmek için acele etmemeli, onlar› b›kt›rmamal›, insanlar›n herhangi bir konu üzerinde dikkatlerinin ancak
15-20 dakika sürece¤ini unutmamal›,72 sohbetini âdeta özletmeli, aratmal›; bunun için günlerden gün, vakitlerden vakit
kollamal›d›r.
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* Diyanet ‹lmi Dergi, Say›: 34/2, Y›l: Nisan-May›s-Haziran 1998, s. 99-108.
** Dr., D‹B., Üsküdar Müftülü¤ü-‹stanbul, ‹mam-Hatip.
1 Mahmut Oktay, “Halkla ‹liÁkiler Mesle¤inin Faaliyet Çerçevesi ve Uzmanl›k
Alanlar›” M.Ü.‹letiÁim Dergisi, 1993, Say› 4, s. 188.
2 Mahmut Tezcan, E¤itim Sosyolojisi, Ankara, 1994, s.44.

KiÁilerin, sosyal hayatta duyduklar› zaruri ihtiyaçlar›ndan
biri de iletiÁim yeterlili¤i kazanabilmeleridir. Zira iletiÁim yeterlili¤i sayesinde insanlar aras› demokratik davran›Álar artmakta, birçok sosyal problemler çözülmekte ve sosyal uyum
kolaylaÁmaktad›r. ‹letiÁim yeterlili¤inin ise, bir bak›ma kiÁi-

E¤itimin amaçlar›ndan biri de, kiÁiye iletiÁim becerileri
kazand›rmak, çeÁitli düzeydeki insanlarla etkileÁimde bulunmada etkililik, onlarla uyumlu çal›Áma yetene¤i ve iletiÁim
kurma becerisini geliÁtirmektir.2

Din e¤itimcilerinin görevlerinden belki de en önemlisi halka rehberliktir. Çünkü onlar halk›n manevî önderidirler.
Halka rehberlik halkla iliÁkiler manas›na gelmektedir. Uygulamada bir sanat olan halkla iliÁkiler, iletiÁim kurallar›n› bilmeden s›radan insanlar›n yapacaklar› iÁler de¤ildir.1 Bundan
dolay›d›r ki, din e¤itimcilerinin halkla iliÁkiler konusunda da
çok iyi yetiÁmeleri gerekir.

Hayati Tetik**

YAYGIN D‹N E¼‹T‹M‹NDE
CAM‹ GÖREVL‹LER‹
CEMAAT ‹LET‹À‹M‹N‹N ÖNEM‹*
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1. Cami görevlileri iletiÁim arac› olarak kulland›¤› dili çok
iyi bilmelidir. Dil, iletiÁim ve düÁünme süreci için kararlaÁt›r›lm›Á kurallara göre kullan›lan simgeler ak›m›d›r.8 Gerek kiÁileri yönlendirmede, gerekse ikili iliÁkilerde baÁvurulan en
mühim vas›ta dildir.
6 Tan,a.g.e.,s.l07.
7 Beyza Bilgin, “E¤itim Bilimi ve Din E¤itimi”, A.Ü.‹.F.Yay›n›, Ankara 1990, s.
35.
8 C.T.Morgan, Psikolojiye GiriÁ, (Çev.Hüsnü Ar›c› ve Ark.), Ankara 1991, s. 107.

3 Hasan Çelikkaya, “Okulda ‹letiÁim”, M.Ü. E¤itim Bilimleri Fak. E¤t.Bilimleri
Dergisi, 1994, Say›:l, s. 86.
4 H. Mahmut Çamdibi, “BeÁerî Münasebetler”, Din E¤itimi AraÁt›rmalar› Dergisi, ‹stanbul 1994, Say›: l, s. 86.
5 Hasan Tan, Psikolojik Yard›m ‹liÁkileri, MEB. ‹stanbul 1992, s. 106.

Cami görevlileri-cemaat iletiÁimini baÁar›l› k›lan faktörleri k›saca Áöyle özetleyebiliriz:

Cami Görevlileri-Cemaat ‹letiÁimini BaÁar›l› K›lan Faktörler

‹nsanca birlikte yaÁama ve toplu ö¤renim, iletiÁim olmadan mümkün de¤ildir. ‹nsan iliÁki kurmadan yaÁayamad›¤›
gibi, davran›Áta bulunmadan ve tart›Ámadan da yaÁayamaz.
Bu itibarla iletiÁim bilgisi ö¤reticiyi bir çok yanl›Á anlaÁ›lmalardan ve yanl›Á tutumlardan koruyabilir.7 Zira, din e¤itimcilerinin halkla iliÁkiler konusunda çok iyi yetiÁmeleri gerekmektedir.

‹letiÁimde bu engelleri ortadan kald›rmak için, aç›k ve samimi davran›Álar iletiÁimi kolaylaÁt›r›r. Z›tlaÁma ve kendi dedi¤ini be¤enme yerine, s›cak ve olumlu bir iletiÁim atmosferi
oluÁturur. Cami görevlisi-cemaat iletiÁiminin sa¤l›kl› ve do¤ru bir Áekilde kurulmas› için, böyle bir s›cakl›¤a ve aç›kl›¤a
kesinlikle ihtiyaç oldu¤u kanaatindeyiz.

insan›n görüÁ ve duyuÁunu, kendi bak›Á aç›m›zdan de¤erlendirme, yarg›lama, eleÁtirme, aç›k ve do¤ru bir iletiÁimi engelledi¤i gibi, kat›laÁm›Á kuvvetli duygular ve heyecanl› tutum
ve davran›Álarda iletiÁime engel olur.6
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‹nsan›n karÁ›s›ndakini anlayarak dinlemesi, gerçek iletiÁimin baÁlamas› demektir. Çünkü böyle bir dinleme, karÁ›daki
kiÁinin ifade etmekte oldu¤u duygu, düÁünce ve tav›rlar›
onun bak›Á aç›s›ndan anlamak, bunlar›n ona ne anlam ifade
etti¤ini, ne gibi duygular taÁ›d›¤›n› hissetmek, onun bak›Á aç›Á›n› görmek manas›na gelir. Bununla birlikte, karÁ›m›zdaki

‹letiÁim ile intibaks›zl›k aras›nda yak›n bir ba¤lant› vard›r.
Zira, intibak› bozulmuÁ s›k›nt›da olan kiÁinin problemi, kendisi ve dolay›s› ile baÁkalar›yla olan iletiÁiminin bozulmas›ndan meydana gelmiÁtir.5

Cami görevlisi ve cemaatin iletiÁim kurabilmesi, birbirlerini tan›malar›na ve karÁ›l›kl› anlay›Á oluÁturmalar›na ba¤l›d›r. Sevgi, sayg› ve içtenlik, iletiÁim sürecini baÁlatmak ve devam ettirmek için Áartt›r.

‹letiÁim kurmak, insanlar›n birbirlerini tan›malar›na ve
karÁ›l›kl› anlay›Á oluÁturmas›na izin vermektir. Bu süreç, insanlar›n birbirleriyle samimi olarak fikirlerini ve duygular›n›
paylaÁmalar›n› gerektirir.4

‹nsan, çevresiyle sürekli etkileÁim halinde olan sosyal ve
aktif bir varl›kt›r. Bundan dolay›d›r ki, insanlar aras› iliÁkilerin düzenlenmesinde ve sa¤l›kl› Áekilde sürdürülmesinde iletiÁimin çok önemli bir rolü vard›r. Cami görevlisi ile cemaat
aras›ndaki iletiÁim, cami ve cami d›Á›nda yürütülen yayg›n
din e¤itiminin amaçlar›n›n gerçekleÁmesi bak›m›ndan önem
arz etmektedir.

lerin ald›klar› sosyal e¤itimle do¤ru orant›l› oldu¤u söylenebilir.3
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9 Kamil Miras, Tecrid-i Sarih Tercümesi ve Àerhi, D‹B. Yay›n›, Ankara 1981,
III/359.
10 GeniÁ bilgi için Bkz. Z. Acar BatlaÁ, Bedenin Dili, ‹stanbul 1993, s. 31.
11 Bkz. Lokman, 31/19; el-Müddesir, 74/4.
12 J.L.Freedman ve Ark., Sosyal Psikoloji, (Çev.E.Göçbilmez-O.Onaran) Ankara
1967.s. 351.

13 Empati; kendimizi, kendi kiÁili¤imizi unutmadan karÁ›m›zdakinin yerine koymak, onun hislerini,düÁüncelerini anlad›¤›m›z› kendi sözcüklerimizle tasvir ederek ifade etmektir.
14 Oktay, “Halkla iliÁkiler Mesle¤inin Faaliyet Çerçevesi ve Uzmanl›k Alanlar›”,
Marmara ‹letiÁim Dergisi, Ekim 1993, say›: 4, s. 193.
15 Do¤an Cücelo¤lu, Yeniden ‹nsan ‹nsana, Remzi Kitabevi, ‹stanbul 1993, s. 15.
16 Oktay,a.g.e., s. l93.

9. ‹letiÁim kurma durumunda olan herkes, konuÁmay› bildi¤i gibi, karÁ›s›ndakileri de dinlemeyi bilmelidir. Dinlemek,
anlamak için önemli oldu¤u gibi, karÁ›m›zdakine sayg› duymak, dolay›s›yla güven telkin etmek aç›s›ndan çok önemlidir.
Biz baÁkalar›n› dinlemedi¤imiz zaman baÁkalar› da bizi din-

4. Cami görevlileri sadece geçmiÁi veya sadece hali incelemek ve bunlara uygun çözümler ve teklifler getirmek durumunda de¤ildir. Gelece¤e yönelik sorumluluk duymayanlar,
gelece¤i düÁünmeyenler hem kendileri geride kal›r, hem de
mensup olduklar› toplumu geride b›rak›rlar.

5. Cami görevlileri ayn› zamanda halkla iliÁkiler konusun-

8. Sa¤l›kl› bir iletiÁim için cami görevlisi; muhakeme, mukayese, yorumlama, plânlama ve bu meyanda ald›¤› kararlar› uygulama konusunda bilgi ve yetene¤e sahip olmal›d›r.

Cami görevlilerinin, görev yaparken amaçlad›klar› Áeylerden biri de karÁ›lar›ndaki kiÁi veya hedef kitleyi müspet yönde etkilemektir. Zira olumsuz tutumlardan insanlar› uzaklaÁt›rmak, onlara do¤ru ve güzel Áeyler kazand›rmak, iletiÁim ile
e¤itim ve ö¤retim süreçlerinin ortak yönleridir.

7. Halkla iliÁkilerin ayn› zamanda bir ikna sanat› oldu¤u
bilinmektedir. Bu vesile ile, halkla iliÁki kuracak olan kiÁilerin, fikirlerini empoze edebilme gibi bir özelli¤e sahip olmalar› gerekir.16

6. Cami görevlileri de iletiÁimle ilgili bilgi ve becerilerin
yan›nda gönül zenginli¤i, sevgi, anlay›Á ve hoÁgörünün de
bulunmas› gerekir. Zira iletiÁim sadece kafa de¤il, gönül zenginli¤i de ister. Biri olmadan di¤erinin olmas› mümkün de¤ildir.15 Halkla iliÁkiler kurmak durumunda bulunan cami görevlilerinin iliÁki kurduklar› kiÁilerin kafalar›nda olumlu bir
imaja sahip olmalar› gerekir.

2. Cami görevlileri, halkla iliÁkilerde baÁar›l› olabilmek
için, çok yönlü bir bilgi birikimine sahip olmal›d›rlar. Çünkü
neyin nerede nas›l söylenece¤ini, nas›l hareket edece¤ini bilemeyen insanlar, hem kendileri zor durumda kal›r, hem de
ba¤l› bulunduklar› kurumlar› zor durumda b›rakabilirler.

3. Halkla iliÁkilerde baÁar›l› olman›n Áartlar›ndan biri de
dürüst ve güvenilir olmakt›r. ‹nsanlarla iliÁkiler kurma durumunda olan kiÁinin uzmanl›k sahas› ne olursa olsun, kendini
dinleyenlerin ona güvenmesi gerekir.12

da iyi yetiÁmiÁ olmal›d›rlar. Bu itibarla, “karÁ›s›ndaki kiÁiyle
özdeÁleÁerek onun duygular›n› kendisinde hissederek anlayabilme yetene¤i” olan empati13 yetene¤ini kullanarak hitap etti¤i kiÁi veya kitlenin ihtiyaçlar›n›, önceliklerini, önem verdikleri konular›, onlar›n ilgi alanlar›n› incelemek ve anlamak
zorundad›rlar.14
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Yüce Kur’an’›n mana ve laf›zca ak›llar› durduracak bir
îcaza sahip olmas›, Hz. Peygamber’in, “Az sözle çok mana
ifade etme sanat› ile gönderildim”9 buyurmas› dilin önemini
beyan etmektedir. Ayr›ca iletiÁimde sadece dili de¤il, ayn› zamanda ses tonunu da iyi kullanmak gerekmektedir.10 Zira
Kur’an-› Kerim’de de bunun önemine dikkat çekilmektedir.11
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17 Bilgin, a.g.e., s. 36.
18 Bilgin, a.g.e., s. 36-37.

“‹letiÁimde kavramlar ve deyimler, bilgiyi veren ile onu
alan›n ortaklaÁa kulland›klar› manalar ve iÁaretlerdir. Bilgi
veya haber ancak alan onu anlad›¤› ve do¤ru yorumlad›¤› zaman amac›na ulaÁ›r. Aksi halde yanl›Á anlaÁ›lmalarla iletiÁim
bozulacakt›r.”18 Ö¤retim olay›nda cami görevlisi, ço¤u zaman fark›na varmaks›z›n kulland›¤› kavram ve deyimlerin,
cemaat taraf›ndan anlaÁ›l›p anlaÁ›lmad›¤›n› devaml› kontrol

“‹letiÁim araÁt›rmalar›n›n bize bildirdi¤ine göre, gerçek
objektiflik, ö¤reticinin, kendi kanaatini ve davran›Á modelini, onun kendisine ait oldu¤unu vurgulayarak söylemesinde
ve ortaya koymas›ndad›r.”17

“Bir haberi veya bilgiyi veren kiÁi, daima ve ayn› zamanda onunla ilgili kanaatini ve davran›Á modelini de birlikte verir. Yani s›rf nesnel bir anlat›m hiç bir zaman mümkün de¤ildir. Sözle yap›lmayan bir anlat›m, mimiklerle ve ses tonu ile
yap›labilir.

l. Sözlü ‹letiÁim

Cami görevlileri cemaat iletiÁimini baÁar›l› k›lan faktörleri belirttikten sonra, bu iletiÁimde sözlü ve sözsüz iletiÁimin
önemini Áöyle aç›klayabiliriz:

Sonuç olarak denilebilir ki, cami görevlilerinin amac›, iletece¤i mesaj›n özünü bilen, sa¤l›kl› iliÁkiler kurabilen, sevgi,
anlay›Á ve hoÁgörünün sembolü olmal›d›r.

lemeyebilir. O takdirde insanlar aras›nda diyalog kopar, iletiÁim de kesilir. Peygamberlerin varisleri olan din görevlileri,
muhatab›n› reddeden de¤il, daima onlar› sab›rla dinleyen kiÁiler olmal›d›rlar.
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19 Bilgin, a.g.e., s. 37.
20 Gordon Thomas, Etkili Ö¤retmenlik E¤itimi, Çev.E. Aksay-B.Özkan, Ya-pa
Yay., ‹stanbul 1993, s.48-49.
21 Aktif Dinleme; konuÁan›n mesaj›nda kodlanm›Á içeri¤i dinleyenin anlayarak
çözmesi ve kendi ifadesiyle bunu tekrar konuÁana söylemesi, geri bildirim kullanmas›d›r.

E¤er sorun sahibinin duygu ve düÁünce yüklü oldu¤u anlaÁ›l›rsa, aktif dinlemeye geçilmelidir.21 KarÁ›m›zdakinin his-

KiÁilerle kurdu¤umuz iletiÁim süreci içinde baz› dü¤üm
noktalar› oluÁabilir. Bunlar› çözmek için etkili iletiÁim teknikleri kullan›l›r. E¤er ortada birinin rahats›zl›k duydu¤u, ihtiyac›n›n engellendi¤i bir durum varsa, bir problem var demektir. Bu hislere sahip olan kiÁi ise, o problemin de sahibidir. E¤er karÁ›m›zdaki kiÁi konuÁmak istiyorsa, ilk yap›lacak
iÁ onu pasif dinlemektir.20

‹letiÁim, tek yanl› bir bildirmeden ibaret de¤ildir, cevaplând›rma ve karÁ› tav›r sa¤lanmad›kça tamamlanm›Á say›lmaz. Özellikle cami görevlilerinin cemaatten gelecek sorulara karÁ› haz›rl›kl› ve anlay›Ál› olmas› gerekmektedir. ‹letiÁim
alm›Á bir cami görevlisi, cemaatin tutumlar›n› sözsüz davran›Álar›ndan an›nda fark edebilir ve onlar› do¤ru olarak de¤erlendirebilir. Hatta cami görevlisi bazen bir ad›m daha ilerleyebilir ve kendisi önce davranarak, cemaatin, tutumlar›n›
aç›¤a vurmaya yöneltebilir. Böylece gizlideki huzursuzluk,
tam zaman›nda ifadeye dökülebilir ve karÁ›l›kl› hoÁgörü içinde çözümlenebilir.19

etmek durumundad›r. Bu s›namay› yapmayan bir görevli, cemaatinin anlama güçlü¤ünün sebeplerini baÁka yerlerde arayabilir ve yan›labilir... ‹letiÁim bilgisini iyi kullanan bir din
görevlisi, vaaz ve sohbetlerinde kavramlar› ve deyimleri, dinleyenlerin anlayabilecekleri bir dile dökmeyi asla ihmal etmemelidir.
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22 Zeynep IÁ›k, “E¤itim iletiÁim Teknikleri”, M.Ü.Egitim Fak.Egt.Bilimleri Dergisi, 1994, sy. 6,s.151.
23 Thomas,a.g.e.,s. l51-152.
24 IÁ›k, a.g.m.,s. l51-152.
25 Çamdibi, a.g.m., s. 87.

K›saca denilebilir ki, cami görevlilerinin cemaatiyle iyi bir
iletiÁim sa¤lamas› için baz› kelimeleri yerinde ve zaman›nda
kullanmas› çok önemlidir. “Sizi ve gayretlerinizi takdir ediyorum.”, “Acaba sizin düÁünceniz nedir?”, “Lütfen”, “TeÁekkür ederim” gibi,25 anahtar say›labilen sözler, cami görevlisiyle cemaat aras›ndaki iletiÁimi kolaylaÁt›racak, dolay›s›y-

‹nsanlar aras› iliÁkilerde önemli olan husus, beraber oldu¤umuz kiÁilerle, gerçek iliÁkiler geliÁtirmek ve bu kiÁilerin
varl›klar›ndan zevk al›r hale gelmektir. Zira, duygular›n söylenmesi ve baÁkas›na aktar›m›, birikimi önler ve insan› rahatlat›r.24

Sorun, karÁ›m›zdakinin de¤il de, bizimse o zaman kullanaca¤›m›z etkili iletiÁim yolu, sen mesaj› yerine ben mesaj›
kullanmakt›r. Sen mesaj› rahats›z oldu¤umuzda karÁ›m›zdakine yönelik, genellikle sen sözcü¤ünü de kullanarak olumsuz yarg› içeren nitelikte kulland›¤›m›z ifadelerden ibarettir.
Bu durum bir sald›r› niteli¤i taÁ›d›¤›nda, karÁ›daki kiÁi karÁ›
savunmaya geçer.23 Buna cami görevlisi-cemaat iletiÁimi aç›s›ndan bakt›¤›m›zda, cami görevlisi ile cemaatin iletiÁimi
kopma noktas›na gelecek ve onar›lmas› güç sonuçlar do¤uracakt›r.

lerini ve düÁüncelerini anlamak için de empati kullan›r›z.
Duygular› do¤ru anlad›k m› onu kontrol etmiÁ olur, konuÁan› anlamaya çal›Át›¤›m›z› ifade etmiÁ oluruz. KonuÁan da
duygular›n› daha belirgin Áekilde anlayabilir ve kendi çözümünü bulabilmek için düÁünmeye, yeni alternatifler bulmaya
yönelir.22
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26 Çamdibi, a.g.m., s.85.
27 Bilgin, a.g.e, s. 36.
28 Çamdibi, Din E¤itiminin Temel Meseleleri, M.Ü.‹.F.AV. Yay›n›, ‹stanbul
1994, s.74.

Bundan dolay›d›r ki, “Davran›Álara ve ruhi hayata yans›mayan bilgi, ö¤renilmiÁ kabul edilemez. Bilgi ve prensipler
davran›Álar haline gelmiyorsa sözden ibarettir; ve ahlâkî hayatta fiili bir düzenleyici de¤eri ifade etmezler.”28

Cami görevlileri ve cemaatin tav›r ve hareketleri, yüz ifadeleri ve tüm vücudun ifadesi, ö¤renim iÁine, yani bilginin
verilmesi, al›nmas›, iÁlenmesi, de¤erlendirilmesi, cevaplând›r›lmas› ve bütün bunlar›n sonunda davran›Á geliÁmesi iÁine
kat›l›r. Genel olarak, bilinç d›Á› ve kontrolsüz dedi¤imiz iletiÁim biçimini oluÁturan bu haller, etkilerin yüzde ellisini
oluÁturmaktad›r. Böyle sözsüz, bilinç d›Á› ve kontrolsüz etkileÁimin, sözlü ve bilinç d›Á› etkileÁimi do¤rulad›¤›, onunla paralel yürüdü¤ü durumlarda etkiler büyük olur. Sözsüz iletiÁimde ise, söylenenlerin tam tersini gösterdi¤i durumlarda
tehlike büyük olur. Meselâ, samimiyetten ve iyilik severlilikten söz eden bir ö¤reticinin, davran›Álar›yla riyakârl›k ve düÁmanl›k ifadeleri göstermesi, onun sözlerinin yalan olarak anlaÁ›lmas›na sebebiyet verir.27

“Sözlü iletiÁim, ak›l ve mant›¤›, sözsüz iletiÁim ise duygu
ve iliÁkileri en etkili ifade etme arac›d›r.”26

‹letiÁim, bütün bir bedenin kat›ld›¤› karÁ›l›kl› etkileÁimdir.
Bu itibarla e¤itim-ö¤retimde, duygular› ve etkileÁimi de göz
önüne alma zorunlulu¤u kaç›n›lmazd›r.

2. Sözsüz ‹letiÁim

la, aralar›nda sevgi, sayg› ve hoÁgörüye dayal› bir otoritenin
sa¤lanmas›na yard›mc› olacakt›r.
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29 Çamdibi, a.g.e., s.74.
30 Mevlana, Fihi Mâ fih, (Çev. M. Ülker Ambarc›o¤lu) ‹stanbul, 1990, s.l2.
31 Aime Souche, Yeni Pratik Pedegoji, ss.259-260.
32 Beyza Bilgin-Mualla Selçuk, Din Ö¤retimi, Akid Yay›nc›l›k, Ankara 1991, s.
118.
33 Çamdibi, a.g.m., s. 86.

‹letiÁimde göz ba¤lant›s› çok mühimdir. Ancak bunu çok
iyi ayarlamak gerekir. Camide sürekli olarak sadece bir yöne
bakmak, di¤er taraflara bakmamak do¤ru bir hareket de¤ildir. Din görevlisi gücü nispetinde camide cemaatiyle zaman
zaman göz göze gelmeye çal›Ámal› ve kalpten gelen sevgisini
bütün cemaate gözleriyle yans›tmal›d›r. Zira; “Güçlü iletiÁim, içerideki güçten gelir, Áahsiyetin gücü, güçlü iletiÁim kurar.”33

Cami görevlisi, cemaate hitap ederken cemaatle göz iletiÁimini kaybetmemelidir. Zira, cemaatle göz iletiÁimi kurmak,
onunla ilgilendi¤ini ve ona hitap edildi¤ini anlatm›Á olur.
Çünkü, göz iletiÁimi, hem camiyi denetim alt›nda, hem de cemaati uyan›k ve dikkatli tutmada yard›mc› olur.32

Di¤er taraftan cemaatine hitap eden cami görevlisi ile cemaat vaaz süresince birbirlerine bakmal›d›rlar. Zira, gözlerden onlar› birbirlerine ba¤layan bir çeÁit ak›m geçer. E¤er cemaat hitap eden görevliye bakm›yorsa, dikkati ve düÁünme
gücü azalm›Á olur.31

Mevlana ise, sözün bahane oldu¤unu belirttikten sonra,
“bir insan› di¤er bir insana do¤ru çeken Áey, söz de¤il, belki
ikisinde mevcut olan ruhî birlikten bir parçad›r”30 derken
sözsüz iletiÁimin önemine iÁaret etmiÁtir.

ha meyillidir.”29

n›n tabiat›, sözlere uymaktan ziyade amellerde müÁahedeye da-

“Lisan-› hal ile söylemek, sözle söylemekten daha fasihtir; insa-

Bu hususla ilgili olarak Gazali Áöyle diyor:
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34 Bkz. Hayati Tetik, Yayg›n Din E¤itiminde Cami Görevlilerinin Yeri ve Fonksiyonlar›, (Bas›lmam›Á Doktora Tezi), MÜSBE, ‹stanbul 1997, s. 44-46; H.Peker,
Din ve Ahlâk E¤itiminin Psikolojik ve Metodolojik Esaslar›, Samsun 1991, s.
63.

Yukar›da maddeler halinde ifade etmeye çal›Át›¤›m›z farkl› nitelikleri taÁ›yan insanlar›n cemaatin içinde olmas› kaç›n›lmazd›r. ‹Áte bütün bu farkl›l›klar› içinde bulunduran camilerimizde yayg›n din e¤itimi faaliyetinde bulunan vaiz, imam

(5) Camiye gelen cemaat içinde, hasta, s›hhatli, yorgun,
yaÁl›, iÁçi, memur, ö¤renci vb. olanlar bulunabilir.34

(4) Cemaatin içinde camiye haftada, ayda (Cuma, cenaze)
veya y›lda (Bayram dolay›s›yla) bir defa gelenler olabilece¤i
gibi, cami görevlilerini tenkit veya bilgi seviyesini ö¤renmek
için de gelmiÁ olanlar olabilir.

(3) Camiye gelen cemaatin ak›l ve zekâlar› farkl› oldu¤u
gibi, anlay›Á kavray›Á ve yorumlama farkl›l›klar› da de¤iÁiktir.

(2) Camiye gelen cemaatin sosyo-ekonomik düzeyi farkl›d›r.

(1) Camiye gelen cemaat aras›nda yaÁ ve tahsil fark› vard›r.

a. Cemaat Aç›s›ndan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

‹letiÁim Aç›s›ndan Camilerde Dikkat Edilmesi Gereken
Hususlar

Sonuç olarak denilebilir ki, kiÁili¤i sa¤lam ve dengeli,
mesle¤ini çok seven, samimi ve yüre¤i sevgiyle dolu din görevlileri, cemaatin üzerinde derin tesir b›rak›rlar. Böyle cami
görevlileri, gerek sözlü iletiÁim ve gerekse de sözsüz iletiÁimi
cemaatleriyle çok rahat kurabilirler.
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35 Ahmet Önkal, Rasulullah’›n ‹slam’a Davet Metodu, Konya 1983, s. 26 vd.
36 Bkz. M. Faruk Bayraktar, Türkiye’de Vaizlik (Tarihçesi ve Problemleri),
M.Ü.‹.F.A.V Yay›n›, ‹stanbul 1997, s.71-72; Peker, a.g.e., s. 62-65.

1- Cemaatte yaÁ, bilgi ve kabiliyet farkl›l›k gösterdi¤inden
“Basitten mürekkebe”; “MüÁahhastan mücerrede” ilkelerine
dikkat edilmeli; cümleler k›sa; örnekler basit; kelimeler herkesin kolayl›kla anlayabilece¤i Áekilde olmal›d›r.

Bugün camilerimizdeki yayg›n din e¤itimi, anlat›m metodunun hâkim oluÁu bir kitle e¤itimi oldu¤undan; son derece
zor ve o nispette de dikkat isteyen bir e¤itim Áeklidir. Bu sebepledir ki bu e¤itim faaliyetinde dikkat edilmesi gereken hususlar› Áöyle özetleyebiliriz:36

Günümüzde camilerde yetiÁkinlere yönelik en önemli e¤itim faaliyeti hutbe ve vaazlard›r. Özellikle vaazlar, dinî gün
ve gecelerde Müslümanlar›n camiye koÁtuklar› zamanlarda
yap›lmaktad›r. Hutbe ve vaazlar yetiÁkinler için iyi verilmek
Áart›yla, bir din e¤itimi imkân›n› do¤urmaktad›r.

E¤itim kavram› olarak metot; belli bir sonuca ulaÁmak,
bir problemi çözmek, bir teÁebbüsü sonuçland›rmak için bilinçli bir Áekilde seçilen ve izlenen yol ve baÁvurulan teknik,
usul, yöntem demektir.35

8- Camilerde müftülüklerin bilgisi do¤rultusunda zaman

Sert, ürkütücü, korkutucu, camiye geldi¤ine piÁman ettirici bir konuÁma, cemaatten baz›lar›n›n hoÁuna gitse de, as›l irÁada muhtaç kitleyi camiden so¤utabilir.

7- Vaiz, vaazlar›nda samimi, duygulu, ölçülü, yap›c›, teÁvik edici, sevinici ve müjdeleyici ifadeler kullanmal›; aÁ›r›, k›r›c›, itham edici ifadelerden b›kt›r›c›, mesnetsiz sözlerden; dinî, ilmî ve kesin bilgilere uymayan görüÁ ve fikirlerden kaç›nmal›d›r.

6- Cami görevlileri hutbeleri irticalen de¤il, önceden haz›rlanm›Á metini okumal›d›rlar. Görevlilerin böyle yapmas›,
hata yapmalar›n› önlemiÁ olur.

5- Camilerde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de
hutbe ve vaaz esnas›nda hoparlörlerin d›Áar›ya verilmemesi,
sesin fazla aç›lmamas›d›r. Vaiz ya da hatibin yüksek tonda
konuÁarak camiyi âdeta miting meydan›na çevirmesi uygun
de¤ildir. Basit gibi görünen bu hususun üzerinde ciddiyetle
durmak gerekir. Zira ses düzeninin iyi ayarlanmamas› camilerde cemaati rahats›z etti¤i gibi, cemaatten baz›lar›n›n camilerden so¤umas›na bile neden olabilir. Öte yandan günümüzün teknolojik geliÁmeleri ve bunun camiye yans›mas› da ba¤›rarak konuÁman›n anlams›zl›¤›n› ortaya koyar.

4- Din görevlileri cemaati usand›r›c› de¤il, aksine onlar›
çekici bir tav›r içinde olmaya özen göstermelidir.

3- Vaaz ve hutbelerde dinî bütünlü¤ü, milli birlik ve beraberli¤i güçlendirici konulara a¤›rl›k verilirken konular›n da
güncel olmas›na dikkat edilmelidir.

b. E¤itim Yönünden Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Yap›lan her iÁte bir metot takip edilmektedir. Metot kullanmadan sonuca varmak, netice elde etmek zordur. Bu sebepten dolay›d›r ki camilerde verilen yayg›n din e¤itiminin
veriliÁ Áekli önem arz etmektedir.

2- Cemaatin anlayamayaca¤› akademik ve ihtilafl› konular camiye aktar›lmamal› ve cemaatin kafas› kar›Át›r›lmamal›d›r.
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ve müezzinler iletiÁim aç›s›ndan çok sistemli hareket etmek
zorundad›rlar.
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37 Saf, 61/2.
38 Bkz. Tetik, a.g.e., s. 140-141.

11- Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›, din e¤itim ve ö¤retimi yapan
fakülte ve yüksek okullarla iÁbirli¤ine gitmeli, il ve ilçe müftülüklerinin bünyesinde her ay kesintisiz olarak, seminer, panel veya konferanslar tertip edilmeli, bilhassa hizmet içi e¤itim kurslar›na a¤›rl›k verilmelidir. Zira hizmet içi e¤itim
kurslar›n›n meslekte verimi art›rd›¤›, kursa kat›lan görevliler
taraf›ndan belirtilmektedir.38

Ayet-i Kerimeden de anlaÁ›laca¤› gibi yap›lamayacak Áeyleri söylemenin insanlar üzerinde bir tesiri yoktur.

“Ey iman edenler! Yapamayaca¤›n›z Áeyleri niçin söylüyorsunuz?”37

10- Din görevlilerimiz için önemli bir husus da, cemaate
anlatt›klar›n› baÁta kendilerinin yapmalar›d›r. Yapmayaca¤›
Áeyleri söylemenin tesirli olamayaca¤› aÁikard›r. Zira bu hususta Cenab-› Hak Áöyle buyuruyor:

9- Camilerde cemaatin kültür seviyesi göz önünde bulundurularak vaaz ve hutbeler ona göre ayarlanmal›d›r.

zaman ‹lâhiyat Fakültesi ve ‹mam-Hatip Liselerindeki hocalardan azamî ölçüde istifadeye gidilmelidir.
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* Diyanet ‹lmi Dergi, Say›: 42/1 Y›l: 2006, s. 41-58.
** Prof. Dr., Uluda¤ Üniv. ‹lâhiyat Fak.

Okul ve aile ortamlar›nda pedagojik esaslara göre yürütülen din e¤itim-ö¤retimi yan›nda, toplumun geneline yönelik
plânl› ve amaçl› din hizmeti çal›Ámalar› da büyük önem taÁ›maktad›r. Bununla birlikte, bir tür e¤itim, iletiÁim ve rehberlik çal›Ámas› olan bu hizmetin yürütülmesinin Áartlar›, teknikleri, yöntem ve ilkeleri öncekinden oldukça farkl›d›r. Her
Áeyden önce din e¤itim-ö¤retiminin hedef kitlesi çocuk ve ergen iken; din hizmeti a¤›rl›kl› olarak yetiÁkin ve yaÁl› kimseler olmak üzere, türdeÁ olmayan de¤iÁik halk kesimlerine yö-

‹letiÁim kurmak, yani insanlar aras›nda ileti(mesaj) al›ÁveriÁinde bulunmak, toplum hayat›n›n ayr›lmaz bir özelli¤idir.
‹letiÁim iki kiÁiyi iliÁki içine sokan bir süreçtir ve insan var oldu¤u andan itibaren kendisini bu sürecin içinde bulur. ‹nsan,
iliÁkileri içinde sürekli yeniden tan›mlanan bir varl›kt›r; di¤er
insanlarla hiç iliÁkisi olmayan bir kimse düÁünülemez. Bilinçli ya da bilinçsiz çevremizi etkilemeye, de¤iÁtirmeye ya da etkilenmeye, çevremize göre kendimizi uyarlamaya çal›Á›r›z.
Bu iki yönlü al›ÁveriÁ, iletiÁim ve etkileÁim ömür boyu sürüp
gider.

GiriÁ

Hayati HÖKELEKL‹**

GÜNÜMÜZ ‹LET‹À‹M TEKN‹KLER‹
VE D‹NÎ ‹LET‹À‹M*
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Bir bilim dal› olarak iletiÁim, ba¤›ms›z bir bilim dal› olarak bilgiyi geliÁtirme ve örgütlemenin, etkili ve ikna edici duruma getirmenin bütün yöntem ve teknikleri üzerinde çal›Áan

Günümüzde iletiÁim teknik ve yöntemleri gibi, iletiyi ulaÁt›rma, haberleÁme araç ve teknikleri de son derece geliÁmiÁ ve
çeÁitlenmiÁtir. Gazete, kitap, dergi, broÁür, radyo, sinema, televizyon gibi “kitle iletiÁim araçlar›”; bilgisayar, telefon, uydu gibi “iletiÁim teknolojileri”; konferans, panel, sempozyum, aç›k oturum, konser gibi “kiÁileraras› ya da gruplar
aras› iletiÁim”; iÁaret, bak›Á, mimikler, giyim tarz› gibi “sözsüz iletiÁim” imkânlar› keÁfedilmiÁ ve geliÁtirilmiÁtir.

Müslüman olman›n gerektirdi¤i Áartlar baÁtan hep ayn›d›r
ve hiç de¤iÁmemiÁtir. Ancak ‹slâmî de¤erleri insanlara etkili
Áekilde anlatma ve yayman›n Áart ve imkânlar›, her dönem
için farkl›l›klar göstermekte, de¤iÁip geliÁmektedir. Dolay›s›yla, din hizmeti ile u¤raÁan kimselerin, her Müslüman›n tabii
olarak sahip olmas› gereken özellikleri yan›nda, bulundu¤u
zaman ve ortamda bu hizmeti en etkili Áekilde yürütülmesine
imkân veren vas›flarla donan›ml› olmas› kaç›n›lmazd›r.

Son y›llarda iletiÁim teknikleri konusunda önemli geliÁmeler yaÁanmaktad›r. ‹lâhi mesaj›n, dinî ö¤reti ve de¤erlerin
topluma sunulmas›, insanlar›n bunlardan haberli k›l›nmas›
yan›nda, hayat›n› bu de¤erlere göre düzenlemek isteyen kimselere imkân haz›rlay›p yol gösterilmesi, din hizmetinin ayr›lmaz unsurlar›d›r. ‹slâm’›n toplum hayat›nda yerini ald›¤› ilk
günden bu yana, bu yöndeki çaba ve çal›Ámalar çeÁitli tarzlarda varl›¤›n› sürdürmeye devam etmektedir.

nelik bir çal›Áman›n konusudur. Bundan dolay› bu hizmetin
etkili ve verimli k›l›nmas› için gerekli olan hususlar›n günümüzdeki geliÁmeler ›Á›¤›nda yeni baÁtan ele al›n›p düzenlenmesi gerekir.
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1 Kenneth Anderson, Introduction to Communication,University of Ilinois,
1972,s.4.
2 Çi¤dem Ka¤›tç›baÁ›,Yeni ‹nsan ve ‹nsanlar, ‹stanbul 1999, s.175.

‹letiÁimin pek çok tan›mlar› yap›lm›Át›r. ‹letiÁim en genel
anlamda bir “bilgi-paylaÁma tekni¤i”1 olarak kavramlaÁt›r›lm›Át›r. Ancak insanlar yaln›zca bilgilerini de¤il, düÁünce ve
duygular›n›, inanç ve de¤erlerini de paylaÁabilirler. Dolay›s›yla iletiÁimi anlamlar›n üretimi, iletimi ve de¤iÁimi olarak
tan›mlamak mümkündür. ‹letiÁim olay› esas olarak kaynak
ile al›c› aras›nda bir eylem de¤iÁimidir. Her iletiÁim olay›nda
mesaj› gönderen ile alan aras›nda az veya çok her zaman bir
de¤iÁ/tokuÁ mevcuttur. Bu iki yönlü bir süreç olarak iÁleyebilece¤i gibi tek yönlü de olabilir. E¤er iletiÁim tek yönlü bir süreç olarak, iletmek istedi¤imizi karÁ›m›zdakine amaçlad›¤›m›z biçimde iletebilmek, isteneni elde etmek ve beklenen tepkiyi uyand›rmak amac›yla yürütülüyorsa bu, “etkileyici iletiÁim” ad›n› al›r. Etkileyici iletiÁim, “bir kaynaktan hedefe yöneltilen ve tutum ve davran›Á de¤iÁtirme amac›n› taÁ›yan tek
yönlü haberleÁme”2 olarak tan›mlan›r. Etkileyici iletiÁim her
zaman çok güçlü bir silah olarak kullan›la gelmiÁtir. Her tür
telkin, reklam, tan›t›m, propaganda, beyin y›kama ve iknâ

bir araÁt›rma alan›d›r. Bunun yan›nda, sosyoloji, psikoloji,
siyaset bilimi, dilbilim, antropoloji, felsefe…gibi daha birçok
bilimsel disiplini ilgilendiren çok boyutlu bir araÁt›rma konusudur. Siyasî, ideolojik, ticarî ve ekonomik reklam ve propaganda çal›Ámalar› büyük ölçüde bu alanda yap›lan araÁt›rma
sonuçlar›na dayal› tekniklere baÁvurmaktad›r. Ayn› Áekilde,
dinî tebli¤, irÁat ve davet çal›Ámalar›n›n bu bilgi ve tecrübe
birikiminden uzak durmas› beklenemez. Çünkü belli bir mesaj›n, onun al›c›s› olan hedef kiÁilerce kabulünü ve sonuçta
ikna olmay› sa¤layan psikolojik süreçler, her tür etkinlikte
ortak ve geçerli olan kurallar içerirler.
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3 Suat Cebeci, Ö¤renme ve Ö¤retme Süreçlerinde Dinî ‹letiÁim ‹z Yay›nc›l›k, ‹stanbul 2003, s.29.

KüreselleÁme, karÁ› konulmaz bir durum olarak toplumlar›, kültürleri birbirine yaklaÁt›rm›Á ve haberli hâle getirmiÁtir. Kitle iletiÁim araçlar›, çok k›sa zamanda ve çok geniÁ halk
kesimlerine mesaj ulaÁt›rabilecek büyük imkânlar sa¤lam›Át›r. Böylece iletiÁimin önündeki fiziksel engeller neredeyse
bütünüyle yok olmaya baÁlam›Át›r. Buna karÁ›l›k ruhsal engellerin de ortadan kalkt›¤›n› söylemek zordur. Günümüzdeki teknolojik imkânlar alabildi¤ine geniÁlemekle birlikte, en
basit anlamda kiÁinin kiÁiyle iletiÁimini engelleyen güçlüklerin aÁ›lmas›nda benzer baÁar› gösterilememektedir. Bunun
birinci sebebi; her kiÁinin kendine ait bir anlam dünyas›, duygusal ve ahlâkî yap›s›n›n bulunmas›d›r. D›Á dünyadan gelen
uyaranlar ya da mesajlar insanlar taraf›ndan kendi ihtiyaç ve
e¤ilimlerine uygun Áekilde seçilerek, elenerek, de¤iÁikli¤e u¤rat›larak alg›lanmaktad›r. Mesaj› alan kiÁilerin alg›lama, yorumlama ve de¤erlendirme farkl›l›klar›, her kesin kendi kabiliyetine, anlay›Á›na ve kültürüne göre mesaj üzerinde seçici
davranma e¤ilimi, iletiÁimde tabii bir verimsizli¤i kaç›n›lmaz
k›lmaktad›r.3

Etkileyici iletiÁimin s›n›rlar›

teknikleri bu kavram›n içerisinde yer al›r. ‹slâm gelene¤inde
tebli¤, irÁat, davet, dinî telkin, tavsiye, vaaz, zikrâ… gibi kavramlarla dile getirilen etkinliklerin hepsi, bir tür etkileyici dinî iletiÁimdir. Dolay›s›yla günümüzde, insanlar› bir konuda
ikna etme, etki alt›na alma, güdüleme ve yönlendirmenin psikolojik teknik ve yöntemlerini ortaya koyan bilimsel araÁt›rma sonuçlar›ndan yararlanmak, din hizmetinin etkin yürütülmesi aç›s›ndan önemi ve de¤er taÁ›maktad›r.
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4 Bkz.Roger N.Walsh-Frances Vaughan(Edt.) Ego Ötesi (çev.Halil EkÁi) ‹nsan
Yay., ‹stanbul 2001,s.96-98; 127-144.
5 Abraham A. Moles, Kültürün Toplumsal Dinami¤i (çev. Nuri Bilgin) Ege Üniv.
Edebiyat Fak. Yay., ‹zmir 1983, s.40-41; Mustafa Köylü, “Dinî ‹letiÁimde Hedef
Kitle Sorunu”, De¤erler E¤itimi Dergisi, 2003, 1, s. 113.

‹letiÁimi baÁar›s›z k›lan ikinci sebep ise, iletiÁim sürecinin
ve amac›n›n yeterince bilinmemesidir. Günümüzdeki çal›Ámalarda, etkileyici iletiÁimin üç de¤iÁik amaç gözetilerek yap›ld›¤› görülmektedir. Bunlar; yeni bir bilgi ö¤retmek, inanç
ve tutum kazand›rmak; mevcut bilgi, inanç ve tutumlar› pekiÁtirmek; mevcut inanç ve tutumlar› de¤iÁtirmek, Áeklinde
ifade edilebilir. Dolay›s›yla yerine getirdi¤i iÁlev aç›s›ndan
bilgi verici, motive edici ve ikna edici iletiÁim tarzlar›n› biri

Bunun yan›nda, son zamanlardaki psikoloji araÁt›rmalar›n›n ortaya koydu¤u gibi4, mesajlar› alan ve davran›Áta bulunan zihinsel sistemde bir tak›m derinlik tabakalar›, baÁka bir
deyiÁle, d›Á dünya mesajlar›n› farkl› Áekilde alan farkl› bilinç
basamaklar› bulunmaktad›r. Dolay›s›yla tipik okuyucu, tipik
dinleyici ya da izleyici gibi, kitle iletiÁim araçlar›n›n referans
ald›¤› ortalama tiplerin, hiçbir kavramsal temele sahip olmad›¤› dile getirilmektedir. Bu aç›dan bak›ld›¤›nda, ne tipik
okuyucu, ne de tipik dinleyici/izleyiciden söz edilebilir. Bunlardaki ço¤ulluk, baz› s›n›rl› durumlar d›Á›nda, indirgenemez
bir nitelik taÁ›r.5 Bu bak›mdan, her insan› içine alacak evrensel bir dinleyici kitlesine hitap etmek çok nâdir ve imkâns›z
gözüktü¤ünden, dinleyicinin özelliklerini çok iyi bilmek ve
iletiÁimi ona göre düzenleyip yönlendirmek büyük önem taÁ›maktad›r. ‹letiÁim becerisi asl›nda bir “insan› anlama sanat›”d›r. BaÁkalar›n›n duygu ve düÁüncelerini onlarla özdeÁleÁerek, onlar›n iç dünyas›na girerek görme duyarl›l›¤› kazanmak, iletiÁimin etkinli¤ini sa¤lama aç›s›ndan çok önemlidir.
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6 Bu iletiÁim tarzlar›n›n dinî alanda etkili Áekilde kullan›m› hakk›nda geniÁ bilgi için
bkz. Mustafa Köylü, Psiko-Sosyal Aç›dan Dinî ‹letiÁim, Ankara Okulu Yay›nlar›, Ankara 2003, s.153-213.

Bu konuda bir baÁka hususa daha dikkat çekmek gerekmektedir. Günümüzde iletiÁimin etkinli¤ini azaltan bir di¤er
engel de kültürel yap›n›n özelli¤inden ileri gelmektedir. ‹letiÁim biçimlerinin bir toplam› olarak kültür, ayn› toplumda
yaÁayan bireylere belirli ortak bir alg›lama ve davran›Á biçimi kazand›r›r. Toplumlar ve kültürler gerçekte iletiÁim arac›l›¤›nda var olmuÁ ve geliÁebilmiÁlerdir. PaylaÁ›lan tecrübelerle, al›Ákanl›klar dizisiyle belirli bir konuma oturmuÁlard›r.
PaylaÁ›lmayan tecrübe ve al›Ákanl›klar ise özdeÁleÁmeyi sa¤layamayaca¤› için de¤iÁik kültür ve topluluktan kiÁilerle etkili bir iletiÁime girme imkân› azal›r. Kald› ki, bugün dünyadaki de¤iÁim h›z› ve karmaÁ›kl›¤› kiÁileri kendi toplumlar›na ya
da kültürlerine bile yabanc› duruma getirmiÁtir.

Günümüzde iletiÁim, ba¤›ms›z bir bilim dal› olarak araÁt›rmalar›n› sürdürmektedir. Bu araÁt›rma sonuçlar› önemsenir, izlenir ve bilinçli olarak uygulan›rsa, iletiÁimdeki engeller bir ölçüde ortadan kald›r›labilir, giderek de amaca ulaÁma, isteneni elde etme becerisi kazan›labilir. Bu bak›mdan,
çeÁitli halk kesimlerine din hizmeti sunan kurum ve kuruluÁlar›n, iletiÁim konusunda e¤itim görmüÁ, uzmanlaÁm›Á, bilgi
ve beceri sahibi kimselere kadrolar›nda yer vermeleri; bu
alanda özel birimler oluÁturmalar›; çeÁitli hizmet içi e¤itim
programlar›yla personelini bu konuda e¤itmeleri, hizmetin
etkinli¤i aç›s›ndan kaç›n›lmaz gözükmektedir.

di¤erinden ay›rmak gerekmektedir.6 Bu amaçlardan her birine göre yol ve yöntemler farkl›l›k göstermektedir. Belli amac› gerçekleÁtirmek üzere hitapta bulunmak, ya da iletiÁim sürecini bilerek dinleyip/izleyip ona göre de¤erlendirmek, iletiÁim engelini ortadan kald›rabilecek önemli bir etkendir.
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7 Peter Berger, “Dinin Krizinden Sekülerizmin Krizine”,(Haz.)Ali Köse, Sekülerizm
Sorgulan›yor, ‹stanbul 2002.s. 86, 90. Ayr›ca bkz. Veysel Uysal, Din Psikolojisi
Aç›s›ndan Dinî Tutum Davran›Á ve Àahsiyet Özellikleri, ‹stanbul 1996,s.86-90.

Denebilir ki, din alan›nda “ mutlak kesinlik” art›k eriÁilebilir bir durum de¤ildir; dinî topluluklar art›k “Áüphe”nin insana getirdi¤i yükü taÁ›mak zorundad›r. Fakat insano¤lu ruhunun derinliklerinde bir “kesinlik” ve “inanç” arzusuna sahip oldu¤undan ço¤ulculu¤un bu sonsuz aç›kl›k anlay›Á›n›,
özellikle de dinî/ahlâkî alandakini kabullenmede zorluk çekmektedir. Bunun karÁ›l›¤›nda da eski kesin bilgilerin belki zaman zaman fanatikçe tekrar›n› do¤uran bir karÁ› oluÁum ortaya ç›kmaktad›r. Bu oluÁum prensipte dinî de olabilir seküler de. Dolay›s›yla böyle bir kültürel ortamda dogmatik sekülerist ile muhafazakar müminin karakter portresinin birbirine benzeÁmesi7 kaç›n›lmaz gözükmektedir. ‹nanç ve de¤erlerdeki ço¤ulculuk, bilgi dünyam›zda da yans›malar›n› göstermektedir. Günümüzde bilgilerimiz düzensiz döküntülerden ibarettir. Aralar›nda basit zaman-mekân yak›nl›klar›, yar›m kafiyeler ve ça¤r›Á›m iliÁkileriyle ba¤l›, ancak belirli bir
yap›s› olmayan bir tak›m parçalar söz konusudur. Uç uca eklenmiÁ, geliÁigüzel toplanm›Á, hiçbir Áeyin genel olmad›¤›, iÁaret noktalar› bulunmayan, fakat pek çok önemli düÁünceler
(anahtar sözcükler, güçlü yönetici fikirler vb.) taÁ›yan parçalar bütünü görüntüsü taÁ›yan bu yeni kültüre “mozaik kültür” denilmektedir. Mozaik kültür, bir üniversite e¤itiminin,

Çok yönlü de¤iÁim süreci içerisinde toplum hayat›n› besleyen ortak de¤erler parçalanm›Á ve yerini ço¤ulcu yap›lar almaya baÁlam›Át›r. Dinî-ahlâkî alanda da kendisini gösteren
ço¤ulculuk, baz› hoÁnutsuzluklara yol açmaktad›r. Ço¤ulculuk, insan›n “kesinlik-emin olma” aray›Á›n› zorlaÁt›rmakta,
inanç yerine Áüphecili¤i, kapal›l›k yerine kurala dayal› bir
aç›kl›¤›(serbestli¤i) teÁvik etmektedir.
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8 Moles,a.g.e.,s.16.
9 Robert B.Cialdini, ‹nsanlar› Etkileme Yollar› (çev.Ali Dönmez),‹mge Yay., Ankara 2001, s.414.

Günümüzdeki “iletiÁim ortam›” ile ilgili bütün bu de¤erlendirmeler asl›nda, bugünün Áartlar›nda etkileme amac› taÁ›yan bir iletiÁimin ne kadar zor ve incelikli bir iÁ oldu¤unu
gözler önüne sermektedir. Din hizmetleri, tebli¤ ve irÁat faaliyetleri toplumsal ve kültürel gerçeklerden ba¤›ms›z, tek biçimli, hep ayn› tarzda sürüp giden statik bir bak›Á aç›s›yla ele
al›n›p sürdürülemez. Topluma ya da muhataplara sunulan
dinî mesajlar›n istenilen etkiyi meydana getirebilmesi için,
her gün artan ve de¤iÁen iletiÁim araç, teknik ve yöntemleri-

rasyonel bir ortam›n ürünü de¤ildir; her gün ald›¤›m›z rastlant›sal, karÁ›l›kl› konuÁma, dergiler, gazeteler gibi kitle iletiÁim araçlar› vas›tas›yla bize ulaÁmaktad›r. Bunlar bizde sadece bir tak›m düÁünce parçac›klar›, bilgi art›klar› b›rakan, bizi çok yönlü bilgi ya¤muru ile bo¤an ve geçici etkiler meydana getiren araçlard›r. Bu durumda “ biz Áeylerin yüzeyinde
kal›yoruz; düÁüncemizi etkileyen olaylarca geliÁigüzel damgalan›yoruz, ne sansür uyguluyor ne de çaba harc›yoruz”.8
Bu yo¤un bilgi a¤›, giderek artan seçenek ve alternatifler karÁ›s›nda insanlar, iliÁkili bütün olumlu ve olumsuz yönlerin
dikkatli bir çözümlemesi için gerekli Áartlardan mahrum kalmaktad›rlar. Giderek daha kestirme bir yolla, bize ulaÁan
mesajlara ya da sosyal etkiye cevap vermek zorunda kalmaktay›z. Bu durumda baz› uzmanlar, bilimsel araÁt›rmalar ve
insan tecrübesi ile do¤rulanm›Á olan tek bir parça bilgiye dayanarak karar verme yolunu tavsiye etmektedirler.9 Belli bir
etkileme tekni¤ini sürekli ve düzenli kullanmakla baÁar›l› sonuçlar elde edilebilece¤i tahmin ve yorumunda bulunmaktad›rlar. Ancak bunun her zaman iÁe yarayaca¤›n› önceden
kestirmenin oldukça zor oldu¤u da bir gerçektir.
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10 Bkz. Do¤an Cücelo¤lu,Yeniden ‹nsan ‹nsana, ‹stanbul 2000, s. 13, 243-244.
11 Bkz.G.Marwell-D.R. Schimitt, Dimension of Compliancegaing Behavior:An
Emprical Analysis, Sociometry,30,1967,s.350-364;Nuray Sakall›, Sosyal Etkiler, Kim Kimi Nas›l Etkiler?,‹mge Yay.,Ankara 2001,s.50.

Baz› iletiÁim uzmanlar›, dinin belirleyici oldu¤u geleneksel
kültür yap›lar›n›n “otoriter” bir özellik taÁ›d›¤›, dolay›s›yla
demokratik toplumun temelinde yatan iletiÁim becerilerini
içermedi¤i10 tezini ileri sürmektedir. Bu de¤erlendirmenin,
esasen tarih içinde Áekillenen bütün geleneksel kültür yap›lar› için geçerli oldu¤u söylenebilir. Ancak ‹slâm Dininin, kendi do¤rular›n› insanlara anlatmak için, otoritenin gücüne dayal› yöntemlerden çok, muhatab›n vicdan›n› uyar›c›, bilinç
alan›n› geniÁletici, duygu ve güdülerini harekete geçirici yollara daha fazla baÁvurdu¤u da bir gerçektir. Bu bak›mdan,
temel ‹slâmî kaynaklar ve özgün dinî davet ve irÁat uygulamalar›na bak›ld›¤›nda, hedeflenen de¤erler konusunda insan› bilgilendirmek ve ona yol göstermek için günümüz psikoloji ve iletiÁim biliminin tan›d›¤› ve tan›mlad›¤› bütün teknik
ve yöntemlere yer verdi¤ini görmek mümkündür. Allah insanlara yaln›zca buyurmaz; yerine göre bilgi verir, hakikati
tan›t›r ve insan zihnini ayd›nlat›r; söz verir, vaadlerde bulunur; uyar›r ve korkutur, müjdeler ve teÁvik eder; kiÁinin vicdan›na seslenir, minnettarl›k ve ahlâk duygusunu uyar›r; sevgi ve rahmetini gösterir, uyar›larda bulunur; kiÁinin kendisi
hakk›nda olumlu ve olumsuz duygular uyand›rarak motive
etmeye çal›Á›r. Kabulü sa¤lamaya yönelik bütün bu iknâ teknikleri, günümüzde iletiÁim araÁt›rmalar›nda keÁfedilmiÁ ve
kullan›ma sunulmuÁtur.11 Dinî ya da din d›Á› alanda bu tekniklerin baÁar›yla kullan›lmas› elbette ki bu konularda iyi yetiÁmiÁ kadrolar›n varl›¤›na ba¤l›d›r.

ni bilinçli olarak kullanmak, en az sunulan mesaj›n muhtevas› kadar önem taÁ›maktad›r.
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12 Bkz. Ka¤›tç›baÁ›, age.,s.184-187.

Bu bilgiler ›Á›¤›nda diyebiliriz ki, din hizmeti yürüten kiÁi,
kurum ve kuruluÁlar, yapt›klar› hizmetin niteli¤ine uygun

KAYNAK: Mesaj› düzenleyen ve ileten kiÁi ya da kiÁilere
kaynak denir. Kaynak, iletiÁimin baÁlad›¤› yer ya da kiÁidir.
Mesajlar ile mesajlar›n etkisi, geldikleri kayna¤a göre yorumlan›r. Yak›nmalar ve övgüler geldi¤i kayna¤a göre de¤erlendirilir. Kayna¤›n sundu¤u, iletti¤i mesaj›n dinleyiciler taraf›ndan kabul görmesi, onlar›n tutum ve davran›Álar› üzerinde etkili olmas›, kayna¤›n inan›l›r ve güvenilir görülmesine
ba¤l› oldu¤u anlaÁ›lm›Át›r. Hangi kaynaklara daha çok inan›l›r ve güvenilir? ‹nan›l›r ve güvenilir olmak için kayna¤›n
hangi özelliklere sahip olmas› gerekir? Bu sorulara cevap
bulmak için yap›lan araÁt›rmalar, toplumda yüksek sayg›nl›¤› olan, alan›n›n uzman› olan, iletiÁimi kendi kiÁisel ya da
grupsal ç›kar› için kullanmayan, tarafs›z, art niyetsiz, samimi
ve hasbi davranan kayna¤›n daha inan›l›r oldu¤unu ortaya
koymuÁlard›r.12

Her etkileyici iletiÁimde de¤iÁmez dört temel unsurun varl›¤› göz önünde bulundurulur. Bunlar›n her birinin çeÁitli
özellikleri hem teker teker hem de birbirleriyle etkileÁim içinde iletiÁimin etkinlik derecesini belirler. Bunlar; kaynak,mesaj (ileti), araç (kanal) ve al›c› (hedef)d›r.

‹letiÁim Modeli ve Dinî ‹letiÁim

Bu yaz›da, bilimsel araÁt›rmalara dayal› olarak günümüzde geliÁtirilmiÁ olan “iletiÁim modeli” ve bu modelin etkin bir
Áekilde iÁlemesini sa¤layan çeÁitli faktörleri göz önüne alarak, din hizmetlerinde bunlardan nas›l yararlanabilece¤imizi
dile getirmek istiyorum.
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13 Bkz. Mustafa Köylü, Din Görevlisinin Mesleki Problemleri (Bas›lmam›Á Yüksek
Lisans Tezi) Ondokuz May›s Ünv. Sosyal Bilimler Enst. Samsun 1989; Hamdi
Uygun, Halktaki Din Adam› ‹maj› ve Din Görevlilerinden Beklentileri (Bas›lmam›Á Yüksek Lisans Tezi) Ondokuz May›s Ünv. Sos. Bil. Enst., Samsun 1992.

Toplumumuzdaki insanlar›n bilgi ve kültür seviyesi sürekli artmaktad›r. Özellikle büyük kentlerde çok h›zl› bir de¤iÁim görülmektedir. Yüksek ö¤renim görmüÁ, dünyadaki
geliÁmeleri yak›ndan izleyen, farkl› kültür ve hayat tarzlar›
aras›nda karÁ›laÁt›rmalar yapabilen, sorgulay›c› ve araÁt›r›c›
bir yaklaÁ›mla olaylara bakan bir dinleyici (cemaat) kitlesi
oluÁmuÁtur. Öte yandan, Avrupa Birli¤ine girmeye aday oldu¤umuz bir dönemde, yak›n gelecekte dinler ve kültürler
aras› diyaloglar›n daha da s›klaÁaca¤› bir gelecek ülkemizi
beklemektedir. Bu geliÁmeler karÁ›s›nda din hizmetlerinin etkin ve verimli olabilmesi, ancak bu görevi yapan kiÁilerin
mesleki kalitelerinin yükseltilmesine ba¤l› gözükmektedir.
Halk›n bilgi ve geliÁmiÁlik seviyesinin gerisinde kalan, eski
bilgi ve anlay›Álar›n› ›srarla sürdüren kimselerin eliyle yürütülen bir din hizmetinin tatmin edici sonuçlara ulaÁt›rmas›
beklenemez. Bu bak›mdan, din görevlilerinin ö¤renim seviyelerini sürekli olarak yükseltmeye yönelik düzenlemelere gidilmesi, lisans üstü akademik çal›Ámalara özendirilip, teÁvik
edilmesi, bu yola girmiÁ olanlara baz› imkân ve kolayl›klar
sa¤lanmas› büyük önem taÁ›maktad›r.

olarak toplumda sayg›nl›k ve güvenirlik katsay›lar›n› sürekli
yüksek tutmak zorundad›rlar. En baÁta da, yap›lan din hizmeti karÁ›l›¤›nda cemaatinden herhangi bir ç›kar beklentisi
içinde olmamal›d›rlar. Kendi Áah›slar› bir yana, camisi için
para toplayan din görevlilerinin bile, cemaatin bir k›sm› taraf›ndan hoÁ karÁ›lanmad›¤›n› ortaya koyan araÁt›rmalar
vard›r.13
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14 Paul Guillaume,Psikoloji (çev.Refia Àemin) ‹stanbul 1970,s.276; Ka¤›tç›baÁ›,
age., s.188.

Kayna¤›n sevilen, be¤enilen, tan›nan, hoÁ ve sempatik bir
kimse olmas› da iletiÁimin etkisini art›ran kendi baÁ›na
önemli bir faktör olarak bulunmuÁtur. ‹letiÁim kayna¤› sevdi¤imiz, tan›d›¤›m›z, be¤endi¤imiz bir kiÁi ise, aç›kça bizi etkilemeye çal›Át›¤› belli olsa bile, bu etkiyi âdeta severek kabul
etmekte, hatta belki de onu memnun etmek ister gibi davranabilmekteyiz. Sevgi her zaman etkiyi ve etkilenmeyi art›r›r.
‹nsanlar tan›y›p sevdikleri kimselere “evet” demek e¤ilimindedirler.14 Ayr›ca sevilen, be¤enilen iletiÁimci al›c› için ayn›
zamanda taklit edilebilecek ya da özdeÁim kurulabilecek bir
model olarak belirebilir. Bir kiÁinin genel olarak sevilebilirlik
derecesini etkileyen bir özelli¤i, fiziksel çekicili¤i olarak orta-

Televizyon ve radyo gibi geniÁ halk kesimlerine seslenen
iletiÁim araçlar›nda dinî konular›n, araÁt›rmalar›yla tan›nan
ve geniÁ kabul gören, akademik unvana sahip, uzman kimseler taraf›ndan anlat›lmas›, kabul düzeyini art›r›c› bir etki
meydana getirmektedir. Buna karÁ›l›k, farkl› yorum ve de¤erlendirmelere aç›k, ya da ancak uzman kiÁilerin içinden ç›kabilece¤i bir k›s›m teknik ve ayr›nt›l› dinî konular›n ilâhiyatç›lar taraf›ndan geniÁ halk kesimleri önünde tart›Á›lmas›n›n kafa kar›Át›r›c›, Áüphe uyand›r›rc›, güven azalt›c› bir etki meydana getirdi¤i de bir gerçektir. Bu bak›mdan ilim adamlar›m›z›n öncelikle kendi aralar›nda tart›Á›p uzlaÁmalar› gereken
meseleleri halk›n huzuruna taÁ›mamalar›, hem kendilerinin
sayg›nl›¤› hem de samimi bir dinî yöneliÁ içerisindeki kiÁilerin ruhî ve manevî sa¤l›klar› aç›s›ndan büyük önem taÁ›maktad›r. Ayr›ca, dinî inanç ve de¤erlere art niyetle yaklaÁan
kimselerin haks›z tenkit ve karalamalar›n›n da önüne geçilmiÁ olur.
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15 Cialdini, age.,s.258,308-309.
16 Bkz. Cücelo¤lu, age.,s.25,33-60.

MESAJ (‹LET‹): ‹letiÁimin baÁar›s› mesaj› kimin verdi¤i
kadar, ne söylendi¤i ve nas›l söylendi¤i ile de ilgilidir. Bu konuda yap›lan araÁt›rmalar mesaj›n, dinleyicinin görüÁü ile
benzer ya da farkl› olmas›, tek yönlü/çift yönlü olmas›, bilgi/duygu a¤›rl›kl› olmas›, olumlu/olumsuz içerik taÁ›mas› gibi boyutlar içerisinde etkisinin ne olaca¤› üzerinde odaklanm›Át›r.

Bütün bu hususlar göz önüne al›nd›¤›nda; din hizmeti veren kimselerin iyi görünümlü, bak›ml›, hoÁ ve sevecen tav›rl›, güler yüzlü, dost canl›s› olmas› ölçüsünde, dile getirdi¤i dinî mesajlar›n insanlar taraf›ndan daha kolay kabul edilebilece¤ini söyleyebiliriz. Önemli dinî mesajlar›n toplum taraf›ndan sevilen, say›lan, güvenilen tan›nm›Á kimseler taraf›ndan
sunulmas›, bunlar›n kabul düzeyini önemli ölçüde art›racakt›r. Din hizmeti yürütenlerin beden dili konusunda da e¤itilmeleri sonucunda, halkla iliÁkilerde baÁar›l› sonuçlar almay›
oldukça kolaylaÁt›racakt›r.

Benzerlik ve tan›Á›kl›k da sevgiye yol açan di¤er faktörlerdir. Kendimize benzeyen, kendisiyle s›k s›k karÁ›laÁt›¤›m›z insanlar› severiz ve onlar›n isteklerine kolayca karÁ›l›k veririz.
Bunun yan›nda, günümüzde beden dilinin önemi gittikçe daha çok fark edilmekte ve üzerinde durulmaktad›r. Özellikle
duygusal mesajlar›n, iliÁkiyle ilgili tutum ve tercihlerin aktar›lmas›nda beden dili, sözsüz mesajlar en etkili faktördür.16

ya ç›kmaktad›r. AraÁt›rmalardan elde edilen bulgulara göre,
iyi görünümlü kiÁilere otomatik olarak yeteneklilik, dürüstlük, incelik, zekilik gibi özellikler yüklenmektedir. “Görünümü iyi ise her Áey iyidir” diyen bir bilinçalt›n›n iÁbaÁ›nda oldu¤u söylenebilir.15
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Bir görüÁ, onun karÁ›t› olan görüÁ, iddia ve deliller de dikkate al›narak dile getirildi¤inde, daha inand›r›c› olmaktad›r.

Buna göre; dinî konular›n halka sunulmas›nda, yerleÁik
inanç ve al›Ákanl›klarla taban tabana z›t ya da Áimdiye kadar
duyulmam›Á çok yeni yorum ve de¤erlendirmeler taÁ›yan görüÁlere yer verilmesinde oldukça dikkatli olmak gerekmektedir. E¤er böyle bir zorunluluk varsa, halk nezdinde itibar ve
sayg›nl›¤› yüksek, sevilen-say›lan, otoritesi tart›Ámas›z kabul
gören kimseler vas›tas›yla bu hizmetin yürütülmesi en uygun
yoldur. Ayr›ca, köklü bir görüÁ de¤iÁikli¤ini hedef alan dinî
iletiÁimde, azdan ço¤a tekni¤i uygulanmal›, tedrici bir Áekilde ama yine de orta seviyede bir görüÁ fark› gözetilerek mesajlar sunulmal›d›r.

‹letiÁimde dile getirilen görüÁ, dinleyicinin sahip oldu¤u
görüÁten çok ayr› ya da çok benzer olmas› durumlar›nda
önemli bir etki meydana getirmedi¤i tespit edilmiÁtir. Birinci
durumda, dinleyicinin direnme ve savunma mekanizmalar›
devreye girmekte, görüÁ fark› daha da abart›larak iletiÁimin
hedefi, kayna¤›n istedi¤i yerden daha uzaklara itilebilmektedir. ‹kinci durumda ise, arada zaten fazla bir fark olmad›¤›
için dinleyici onu daha da küçülterek kendi görüÁü ile ayn›laÁt›rmakta, böylece herhangi bir tutum de¤iÁimi olmamaktad›r. Buna karÁ›l›k, orta derecede bir görüÁ fark› dinleyicide
tutum de¤iÁimi yönünde zorlay›c› bir etki meydana getirmektedir. Bununla birlikte, kayna¤›n inan›l›rl›¤› her durumda belirleyici bir rol oynamaktad›r. Àöyle ki, dinleyicinin görüÁünden oldukça farkl› bir görüÁü savunan bir mesaj e¤er yüksek
inan›l›rl›¤› olan bir kaynaktan geliyorsa tutum de¤iÁimine yol
açabilmekte, düÁük inan›l›rl›¤› olan bir kaynaktan gelen ve
dinleyicinin görüÁünden çok az farkl› bir mesaj ise reddedilebilmektedir.
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Günümüzde yabanc› din ve ideoloji temsilcilerinin ‹slâm
Dinine ve Müslümanlara yönelttikleri birçok iddia, itham ve
itirazlar bulunmaktad›r.Bunlar aras›nda, ‹slâm’›n bir Áiddet
ve savaÁ dini oldu¤u; ilmî ve medenî geliÁmeyi engelleyici ve
geriletici esaslar taÁ›d›¤›; sevgi yerine korku temeline dayal›
oldu¤u; korkutucu, yasaklay›c› ve cezaland›r›c› yönünün a¤›r
bast›¤›; insan haklar›na yer vermedi¤i, özellikle kad›n haklar›n› hiçe sayan erkek egemen bir düzen öngördü¤ü gibi konular s›k s›k gündeme getirilmektedir. ‹slâm Dini hakk›nda
yeterli bilgisi olmayan kimseleri, özellikle bir aray›Á ve geliÁme içinde olan gençleri ciddi olarak etkileyebilen bu tür
olumsuz propagandalara karÁ›, çok iyi düzenlenmiÁ, akla uygun ve ikna gücü yüksek kan›tlar›n zaman zaman topluma
sunulmas› büyük önem arz etmektedir. Bu karÁ› görüÁlerin
görmemezlikten gelinmesi, dinî iletiÁimin kabul edilebilirlik
düzeyini düÁürebilir. KüreselleÁmenin dünyam›z› sard›¤› ve
kitle iletiÁim araçlar›n›n bilgiyi her alana ulaÁt›rd›¤› bir ortamda, tek tarafl› olarak sadece ‹slâm’›n kendi do¤rular›n›
dile getiren, övücü ve yüceltici bir söylemle yetinmek, günümüz insan› için tatmin edici olmayacakt›r. Kur’an’›n hitap
tarz› incelendi¤i zaman, karÁ› görüÁlere kapal› ve tek yönlü
olmad›¤›, aksine indi¤i dönemdeki tüm muhalif gruplar›n iti-

Bu durumda dinleyicinin zihninde oluÁabilecek Áüphe ve tereddütler peÁinen giderilmekte; mesaj›n aldat›c› bir propaganda olarak alg›lanarak reddedilmesinin önü kesilmektedir.
Bununla birlikte, e¤er dinleyicilerin bilgi, kültür ve zekâ seviyesi yüksekse, dinleyici mesaj›n muhtevas› ile ayn› görüÁte
de¤ilse, konu iyi bilinen basit bir konu ise, karÁ›t görüÁ dinleyici taraf›ndan biliniyorsa ve dinleyici daha sonra karÁ›t görüÁün propagandas›na maruz kalacaksa, bu Áekilde iki yönlü
iletiÁim daha etkindir. Bunun tersi durumlarda ise tek yönlü
iletiÁimin daha etkin oldu¤u görülmektedir.
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Korku uyand›r›c› mesajlar›n ne ölçüde etkili oldu¤unu ayd›nlatmaya yönelik baz› araÁt›rmalar Áu gerçe¤i ortaya koymaktad›r: Az bir korku uyand›rma iletiÁimin etkilili¤ini art›r›rken, çok fazla korkutma kötü ya da tersine sonuçlar verebilmektedir. Bunun yan›nda, korku uyand›r›c› iletiÁimin din-

17 Bkz. Ka¤›tç›baÁ›,a.g.e,s.198-200; J.L.Freedman-D.O.Sears-J.M.Carlsmith, Sosyal Psikoloji (çev. Ali Dönmez) Ara Yay.,‹stanbul 1989,s.309-312.
18 Bkz. M. Emin Ay, Din E¤itimi ve Ö¤retiminde Mükâfat ve Cezâ, Bursa
1993,s.108-118;119-158.
19 Bkz.Ahmet Albayrak, “Ergenlerin Dinî GeliÁiminde Sevgi ve Korku Motifinin
Etkinli¤i”, H.Hökelekli ve di¤.,Gençlik,Din ve De¤erler Psikolojisi,Ankara
2002, s.307-334.
20 Bkz. Freedman ve di¤., Sosyal Psikoloji,s.312-313.

Dinî ö¤retim ve irÁat hizmetlerinin günümüze uzanan ve
gelenek hâline gelmiÁ yöntemleri içerisinde, kiÁinin kendisi
hakk›nda olumsuz duygular uyand›rmaya yönelik, korku yarat›c› ve cezalarla tehdit edici mesajlara daha çok baÁvuruldu¤u18 bilinmektedir. Bu tekni¤in baz› kiÁileri belli durumlarda dine güdüleyici olumlu bir etkisi olsa da, ço¤u zaman ters
tepen olumsuz etkiler yapt›¤› görülmektedir. Günümüz insanlar›n›n sevgi, müjde, umut ve mükâfat içeren olumlu dinî
mesajlara daha çok ilgi duydu¤u ve bu yolla dinî davran›Álara daha çok motive oldu¤u söylenebilir.19 Özellikle cehennem
korkusu, Allah taraf›ndan cezaland›r›lma tehdidini içeren
mesajlara karÁ› tepkisel tutumlara her yaÁtaki insanlarda
rastlanabilmektedir. Çocuklara yönelik dinî e¤itim programlar›nda korku uyand›r›c› anlat›mlar esas itibariyle son derece
yanl›Á ve sak›ncal›d›r. Gençlerin dinî e¤itim ve irÁatlar›nda
ise, dengeli ve ihtiyatl› Áekilde zaman zaman korku ve suçluluk duygusu uyand›r›c› mesajlardan yararlan›labilir. Özellikle sald›rgan tabiatl› kimselerin “cezac›” iletiÁimi, “yumuÁak”
iletiÁimden daha fazla kabul etme e¤iliminde olduklar›20 göz
önüne al›n›rsa, bu konuda dinleyicinin özelliklerinin belirleyici oldu¤u anlaÁ›lmaktad›r. Nitekim yetiÁkin ve özellikle
yaÁl›lar için güven ve umut verici, bilgiden çok dinî hayat›

Bununla birlikte; dar ve kapal› çevrelerde, dinine samimi
olarak ba¤lanan ve yaÁamaya çal›Áan, kültür seviyesi düÁük
kimselerden oluÁan cemaat ortamlar›nda, ‹slâm karÁ›t› görüÁlerin ya da ilmi seviyesi yüksek dinî delil ve yorumlar›n;
ihtilafl›, tart›Áma ve farkl› yorumlamalara aç›k dinî meselelerin dile getirilmesinin, dinleyenler üzerinde olumsuz etkilere
yol açmas› da kaç›n›lmazd›r.

‹letiÁimde mesajlar ya düÁünce ya da duygu a¤›rl›kl› olmak üzere iki k›sma ayr›l›r. Yaln›zca akla ya da yaln›zca
duygulara hitap eden mesajlar›n yer almas›, pek uygun görülmemektedir. Yerine göre bu iki tür mesaja da yer verilmesi, ikna edicili¤i güçlendirici ve kabul düzeyini art›r›c› olmaktad›r. Ancak burada iÁlenen konular kadar, dinleyicinin özelliklerinin belirleyici oldu¤u kabul edilmektedir. Akla hitap
eden mesajlar›n daha çok e¤itim ve zekâ düzeyi yüksek olan
kimseler üzerinde etkili olabilece¤i; duygusal muhteval› mesajlar›n ise daha çok e¤itim ve zekâ düzeyi düÁük kimseler
üzerinde etkili olabilece¤i öngörülmektedir. Bununla birlikte,
iletiÁim konusu dinleyiciyi ne kadar ilgilendiriyorsa, ona ne
kadar yak›nsa, duygusal nitelikli bir mesaj o ölçüde etkili
olabilir. Çünkü insanlar ancak ilgilendikleri konularda duygusal olabilirler, aksi takdirde duygusall›k tuhaf olarak nitelendirilip, Áüphe ile karÁ›lanabilmektedir.

leyiciyi istenen davran›Áa yöneltebilmesi için bu davran›Á
hakk›nda anlaÁ›labilir ve uygulanabilir basit yönerge ve yol
göstermelerin çok yararl› oldu¤u görülmüÁtür.17
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raz ve görüÁlerini ciddiye alarak, bunlar›n geçersizliklerini
ortaya koydu¤u görülebilir. Ayn› bak›Á aç›s›n›n günümüz
için de geçerli en etkin ikna yolu oldu¤u aç›k bir gerçektir.
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21 Mustafa Köylü, “Dinî ‹letiÁimde Hedef Kitle Sorunu”,De¤erler E¤itimi Dergisi,2003,1,s.114-115.
22 Bkz. Robert E.Ornstein,Yeni Bir Psikoloji,Do¤u ve Bat› Psikolojilerinin Ça¤daÁ
Bir Sentezi (çev. Erol Göka-Feray IÁ›k),‹nsan Yay.,‹stanbul 1990,s.59-80.

Bu bilimsel gerçek, dinî/ahlâkî anlat›mda k›ssa ve hikâyelere neden çokça baÁvuruldu¤unu bize aç›klamaktad›r. Dinî
iletiÁimde k›ssa ve hikâye yoluyla mesaj aktar›m›n›n iki bak›mdan önemi vard›r: Birincisi; dinî hakikatler fizik ötesi
(gayb) âlemle ilgili oldu¤u için, bunlar› ifade etmede “sembolik” ve “ça¤r›Á›m yapt›r›c›” bir dilin kullan›lmas› kaç›n›lmazd›r. ‹kincisi ise, Kur’an’›n as›l hedefi insanlara bilgi vermek
de¤il, onlar›n ahlâk ve zihniyet dünyalar›nda bir dönüÁüme
yol açmak oldu¤undan, bunun en etkili yolu, insan kavray›Á›n›n en bütüncü yönüne seslenmektir. Beynimizin sa¤ yar›m
küresinin ba¤lant›l› oldu¤u bütüncül düÁünce ve kavray›Á
sezgisel, iliÁkisel ve metaforik bak›Á aç›s›, beynimizin sol yar›m küresinin ba¤lant›l› oldu¤u mant›ksal, analitik düÁünme
yetene¤i22 kadar önemlidir. KiÁinin var olan yaklaÁ›mlar›nda

‹letiÁimin, hedef ald›¤› kimselerin inanç ve düÁüncelerini,
hayat tarzlar›n› de¤iÁtirme konusunda aç›k bir davette bulunmas› durumunda “direnme” ile karÁ›laÁma ihtimali her zaman yüksektir. Dinî de¤erlerin kal›c› hâle getirilmesinde, dolayl› ve üstü örtülü anlat›m›n zengin imkânlar›ndan yararlanmak en uygun yollardan birisidir. Olaylar›n tabii ak›Á› içerisinde kiÁiye yeni bir bak›Á aç›s› sunan bir durumla karÁ› karÁ›ya kalan bir kimse bundan çok fazla etkilenebilmektedir.
Çünkü bu tür bir iletiÁim do¤rudan kiÁiyi etkileme amac› taÁ›mad›¤›ndan, yani art niyetle yap›lan bir “propaganda”ya
benzemedi¤inden daha güvenilir olarak alg›lanmaktad›r.

daha iyi yaÁaman›n prati¤ini gösterici, bizzat kendilerinin dile getirdikleri sorulara cevap oluÁturucu mesajlar›n ilgi çekici ve etkileyici oldu¤u21 söylenebilir.
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23 Bkz. Nossrat Peseschkian, Do¤u Hikâyeleriyle Psikoterapi (çev.Hürol F›Á›lo¤lu);
Sistem Psikoterapi (çev.Hürol F›Á›lo¤lu) Sistem Yay., ‹stanbul 1997,s.19-21.
24 Muhammed Ahmed Halefullah, Kur’an’da Anlat›m Sanat›, el-Fennu’l-Kassâsî
(çev. Àaban KarataÁ) Ankara Okulu Yay.,Ankara 2002,s. 66-70;153 vd.
25 Krech-Crutchfield-Ballachey, Cemiyet ‹çinde Fert (çev.Mümtaz Turhan) ‹stanbul 1971, c.2, s.8-9.

Mesaj›n iletilmesinde kullan›lan kelimelerin tek tek önemi
vard›r. Bireyin davran›Á›nda kelimenin fonksiyonu, ayn› derecede hakiki olan di¤er objelerin fonksiyonuna benzer. Bir
yayan›n h›zla gelen otomobile göre kendini ayarlad›¤› gibi,
iÁitilen kelime de, kendisine uyum sa¤lanmas› gereken bir objedir; baÁka yerlere gidebilmek için kulland›¤›m›z araba gibi,
kelime de konuÁmada kullan›lan bir objedir. ‹nsan eÁyalar›n
dünyas›nda oldu¤u gibi, kelimelerin dünyas›nda da hakiki
bir Áekilde yaÁar. ‹nsan, baÁkas›n›n çevresine otomobil, bilgisayar, çok katl› binalar sokarak dünyas›n› de¤iÁtirebilece¤i
gibi, kelimeler sokarak da de¤iÁtirebilir. Böylece kiÁinin dünyas›n› kelimeler yoluyla de¤iÁtirerek davran›Á›nda, di¤er objelerin de¤iÁtirilmesiyle elde edece¤imiz türden bir de¤iÁme
elde etmek mümkündür. Bu sebepledir ki, dil, inanç ve tutum
de¤iÁmelerinde, istek ve heyecan uyand›r›lmas›nda ve davran›Áta de¤iÁiklik meydana getirmede etkili olabilmektedir.25
Kelimeleri seçme ve iletme becerisi iletiÁimin etkilili¤ini, ko-

yapmas› istenilen de¤iÁiklikler ancak sezgi ve fantazinin serbest b›rak›lmas›yla gerçekleÁir. Bu anlamda k›ssa, hikâye ve
mitoslar beynin bütüncül yeteneklerini etkileyici ve harekete
geçirici bir öneme sahip bulunmaktad›r.23 Dinî konularda
sembolik dilin tasvir edici olmaktan çok telkin edici, ça¤r›Á›m
yapt›r›c›24 bir süreç olarak devreye girdi¤i kabul edilmektedir. Bu bak›mdan dinî ö¤retim ve irÁat hizmetlerinin her seviyesinde k›ssa ve hikâye dilinin bütün imkânlar›ndan yerine
göre yararlanmak önem taÁ›r.
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26 ‹sa Kayaalp, ‹letiÁim ve Dil,TDV.Yay.,Ankara 1998,s.89.
27 Bkz.Cücelo¤lu, age., s.33-65; Erdal Tekarslan ve di¤.,a.g.e., s.187-194

ARAÇ (KANAL): ‹letiÁimde mesaj taÁ›yan sinyalleri; kaynaktan al›c›ya ve geribildirimi de al›c›dan kayna¤a taÁ›yan
araçlar, kanallar vard›r. ‹letiÁim ya iletiÁim kuran›n do¤rudan, yüz yüze etkinliklerinden oluÁur; ya da kitle iletiÁim
araçlar› vas›tas›yla gerçekleÁir. Kullan›lan biçim iletiÁimin
oluÁturulmas›n› ve anlaÁ›lmas›n› etkiler. Bu sebeple, de¤iÁik

Dinî iletiÁimin baÁta gelen sorunlar›ndan birisinin dilin
kullan›m› oldu¤u söylenebilir. Günümüz insan›n›n rahatl›kla
anlay›p kavrayabildi¤i bir din dilinden söz etmek zordur. Vâiz ve hatiplerimizin, din e¤itimcilerinin kulland›klar› ortalama dil oldukça eski ve anlaÁ›lmazd›r. Beden dilinin imkânlar›ndan da yeterince yararlan›lamad›¤›n› görüyoruz. Oysa ki,
yüz yüze iletiÁimde sözlü mesajlar kadar sözsüz mesajlar da
kullan›l›r. Hatta konuÁmaya dayal› bir iletiÁimde, mesaj al›ÁveriÁinin ancak küçük bir bölümünü sözlü mesajlar oluÁturur. KiÁiler aras› mesafe, beden duruÁu, yüz ifadeleri, el kol
hareketleri, ses tonu, vurgulamalar ve susmalar, giyim tarz›
gibi unsurlardan oluÁan sözsüz iletiÁim,27 iletiÁimin en etkili
ve büyük bölümünü oluÁturur. Bu bak›mdan, din hizmeti yürüten bütün kesimlerin sözlü ve sözsüz mesajlar›n seçimi ve
kullan›m› konusunda bilgi, yetenek ve donan›m sahibi olmalar›, iletiÁimin baÁar›s›n› art›ran en önemli hususlardan birisi
olarak karÁ›m›za ç›kar.

nuÁma tonu, yaz›m ya da anlat›m üslûbu ve biçimi de duygular› aç›¤a vurmay› sa¤layabilir. Toplumun bilinç alt›nda sayg›nl›k taÁ›yan, yöresel ayr›l›klar içermeyen, yayg›n, ortalama,
ola¤an bir dil kullan›m›, halkla iliÁkilerde baÁar›l› olman›n
Áart› olarak görülmektedir.26
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28 Krech ve di¤. a.g.e., c.1, s.385-387;Ka¤›tç›baÁ›,a.g.e., s.81-82.
29 Bkz. Freedman ve di¤.,Sosyal Psikoloji, s.329-345.
30 Cücelo¤lu, age., s.222.

Yap›lan araÁt›rmalar, en etkili iletiÁim arac›n›n “kiÁisel sunu” oldu¤u konusunda birleÁmektedir. Bunu radyo (sesli) ve
yaz›l›+resimli (kitaplar, foto¤raflar vb.) iletiÁim izlemektedir.

AraÁt›rmalara göre, iletiÁimde en etkili tarz›n yüz yüze,
do¤rudan görüÁme ve iliÁkiye dayal› yol oldu¤u tespit edilmiÁtir.28 Araya baÁka vas›talar›n (kitap, broÁür, radyo, televizyon, internet..) girmesi, böylece kaynak ile al›c›n›n ayr›
düÁmesi etkinin gücünü azaltmaktad›r. Àahsî etkinin çok daha fazla olmas› yüz yüze ikna etmenin çok daha esnek olmas›ndan ileri gelmektedir. Ayr›ca yüz yüze iletiÁimde dinleyici
do¤rudan ve an›nda geri iletimde bulunabilmektedir. KarÁ›dakinin söylediklerinden, yüz ifadesinden, sesinin tonundan,
bedeninin duruÁundan, söylenenlere nas›l bir tepkide bulundu¤u anlaÁ›l›r. Kitle iletiÁim araçlar›nda geri iletim dolayl› ve
gecikmeli olarak vard›r; baz› durumlarda hiç yoktur. Kitle
iletiÁim araçlar›yla yap›lan iletiÁimin etkisi s›n›rl› durumlarda
ve daha çok kayna¤›n görüÁü ile al›c›n›n görüÁü aras›nda
benzerlik ya da yak›nl›k oldu¤unda kendisini göstermektedir. Esasen burada mesaj›n dinleyiciye ulaÁmas› baÁl› baÁ›na
bir sorundur. Çünkü kaynakla ayn› görüÁü paylaÁmayan
dinleyici, kitle iletiÁim araçlar›yla sunulan mesaj› ya hiç dinlememekte ya da çarp›tma yoluyla hemence etkisiz k›labilmektedir.29 Bununla birlikte, kitle iletiÁim araçlar›n›n bilgi
aktar›m›nda daha etkili oldu¤u, kiÁiler aras› iletiÁimin ise yeni tutumlar›n oluÁmas›nda ya da eski tutumlar›n de¤iÁmesinde etkili oldu¤u ortaya konmuÁtur.30

iletiÁim biçimlerinin yerine göre denenip kullan›lmas›, iletiÁimin baÁar›l› olmas› bak›m›ndan önem taÁ›r.
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31 Bkz.Erdal Tekarslan “HaberleÁme ve ‹letiÁim”,Davran›Á›n Sosyal Psikolojisi,‹stanbul 2000,s.176.
32 Moles,Kültürün Toplumsal Dinami¤i,s.78.
33 Moles, a.g.e., s.27.

Televizyon ve filmler etkinlik aç›s›ndan kiÁisel sunu ile radyo
aras›nda yer almaktad›r. Bununla birlikte, okul ça¤› çocuklar› üzerinde yap›lan araÁt›rmalar, filmlerin ve televizyonun fikir ve tutumlar üzerinde uzun zaman kaybolmayan önemli
bir etkisi oldu¤unu ortaya koymuÁtur. Televizyon ve filmler,
programa daha yo¤un kat›lma duygusu yaratabilmekte ya da
belirli bir dizi kavram›n benimsenmesini sa¤lamaktad›r.31 Bunun yan›nda kitle iletiÁim araçlar›n›n sosyal sistemin bütünü
üstünde ezici bir güçleri vard›r. Kültürü süzgeçten geçirerek
yönetirler, kültürel baz› unsurlar› öne ç›kar›rlar, baz› fikirlere önem kazand›r›r, di¤er baz›lar›n› de¤ersizleÁtirirler, kültürel alan› kutuplaÁt›r›rlar. Kitle iletiÁim araçlar›ndan geçmeyen mesajlar, toplumun evrimi üstünde çok küçük bir etkiye
sahiptir.32 Kitle iletiÁim araçlar›, olaylar›n ve de¤erlendirme
etmenlerinin bütününden hareketle, olaylar› kollektif olarak
hissettirmeye, koÁulland›rmaya ve bunlarla bir mesaj ak›m›
oluÁturmaya, dolay›s›yla teknik yöntemlerle sosyal bünyeyi
sulamaya çal›Á›rlar.33 Özellikle Türkiye gibi toplumsal de¤iÁme ve kalk›nma süreci içerisinde bulunan toplumlarda, kitle
iletiÁim araçlar› bireye yeni sosyal roller ve de¤erleri ö¤retmede ve pekiÁtirmede etkili bir araç olarak kullan›labilmektedir.
Kitle iletiÁim araçlar› içerisinde televizyonun ayr› bir önemi
vard›r. Bunun sebebi, televizyon yay›nlar›n›n bir anda çok
say›da kiÁiye ulaÁmas› kadar, ses, yaz› ve görüntüye ayn› zamanda yer verebilmesidir. Bu özellik onun etkileyici gücünü
art›ran önemli bir faktördür. Televizyon yay›nlar› en önemli
duyu organlar›n›n al›c› kapasitesini harekete geçirerek, kiÁinin bütün alg› dünyas›n› etkileyebilmektedir. Ancak, burada
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34 Moles,a.g.e.,s.86.

ALICI (D‹NLEY‹C‹): Her çeÁit insan› kapsayacak evrensel tek bir hitap biçimi imkâns›z denecek kadar zordur. Çünkü iletiÁimde mesaja repertuar›n› empoze eden al›c›d›r. Al›c›ya ait olmayan tüm unsurlar, gösterge olarak tan›namaz; al›nabilir, fakat alg›lanamaz, kavranamaz.34 Kaynak al›c›ya anlam de¤il mesaj iletebilir, fakat bu mesaja herkes kendine göre anlamlar verebilir. Bizim karÁ›m›zdaki kiÁiye anlatt›¤›m›z

Dinî e¤itim-ö¤retim ve irÁat hizmetlerinde konuÁma ve yaz› kadar görüntü veren tekniklerden de yararlan›lmal›d›r.
Çünkü foto¤raf ya da görüntü do¤rudan beyne girmektedir.
Özellikle bilgisayar teknolojisinin sa¤lad›¤› imkânlarla, her
tür görüntüyü oluÁturma ve yay›nlama imkân› vard›r. Televizyonda sunulan dinî programlar›n tek baÁ›na ya da karÁ›l›kl› bir iki kiÁinin konuÁmas› yerine, arka fonda konuyla ilgili görüntülere yer verilerek yap›lmas›, ya da vermek istenen
mesaj›n temsilî ya da gerçek bir olay›n ak›Á› içerisinde, tabii
bir yolla verilmesi, etkiyi önemli ölçüde art›racakt›r. Bilgisayar internet programlar› televizyondan daha kal›c› ve istenildi¤i zaman ulaÁ›labilir olma niteli¤i ile gittikçe büyük önem
kazanmaya baÁlam›Át›r. Ayr›ca paket programlar›n da geniÁ
bir kullan›m alan› bulunmaktad›r. Bütün bu geliÁmeler dikkate al›narak dinî programlar üretilmesi ve bunlar›n geliÁtirilmesi için birimler oluÁturulmas›, bu konuda uzmanlar›n
yetiÁtirilmesi son derece önemlidir.

“önce cezbet, sonra ikna et” kural›na göre düzenlenen yay›nlar›n daha etkili oldu¤u ve reklâmc›lar taraf›ndan yayg›n Áekilde kullan›ld›¤› bilinmektedir. Son zamanlarda internet yoluyla iletiÁimin sa¤lad›¤› imkânlar, bilginin uluslar aras› düzeyde dolaÁ›m ve de¤iÁiminde çok büyük ufuklar açm›Át›r.
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35 ‹sa Kayaalp, age.,s.92.
36 Ka¤›tç›baÁ›,a.g.e.,s.209.
37 R.M›sserschimidt, Suggestitibilitiy of boys and girls. Journal of Genetiqe Psychology, XLIII,1933, s.405-437.

Dinî iletiÁimde çocuklara tek yönlü, basit, anlaÁ›labilir dinî bilgiler yan›nda, daha çok somut dinî uygulamalar ve örnek davran›Álar›n telkin edilmesi önemli gözükmektedir.
Gençlere yönelik dinî iletiÁimde ise, çift yönlü; kendi kendilerine seçim yapma ve karar vermelerine yard›mc› olacak,
›Á›k tutacak bir yaklaÁ›m›n dikkate al›nmas› gerekir. Bununla gençlerin manevî de¤erleri keÁfetme, özenme, önemli dinî
Áahsiyetlerle özdeÁim kurmalar›na yol açan bir iletiÁim tarz›
ön plâna al›nm›Á olmaktad›r.

Al›c›ya ait özelliklerin baÁ›nda yaÁ gelmektedir. Çocuk ve
gençlerin ikna olmaya daha aç›k, yetiÁkin ve yaÁl›lar›n düÁüncelerinde daha ›srarl› olduklar› ve y›llard›r süregelen al›Ákanl›klar›n› kolay kolay de¤iÁtirmedikleri yönünde bulgular
vard›r. ‹nsanlar›n ikna olmaya en aç›k olduklar› y›llar›n 1825 yaÁlar› aras› oldu¤u, bu yaÁtaki insanlar›n en fazla tutum
de¤iÁikli¤i gösterdikleri tespit edilmiÁtir.36 Baz› araÁt›rmalar
ise, ikna yolu ile tutum de¤iÁimine en aç›k olunan yaÁlar›n 79 oldu¤unu göstermektedir.37

bir Áeyi o kendine göre anlayacakt›r. Belki de ortaya, anlat›lanlarla anlaÁ›lanlar aras›nda büyük farkl›l›klar ç›kacakt›r.35
BaÁar›l› bir iletiÁim al›c› hakk›nda do¤ru ve yeterli bilgilerin
elde edilmesi ve bunun dikkate al›nmas›na ba¤l›d›r. Al›c›,
ona sunulan mesajda kendini bulabilmelidir; olan bitenden
hareketle, olacak üzerinde belirli bir tahmin yapabilmelidir.
Yap›lan araÁt›rmalar dinleyicilerin çeÁitli özelliklerinin iletiÁimin sonucunu önemli ölçüde belirledi¤ini ortaya koymaktad›r.
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38 J.Cornella Pearson, Jeender and Communication, Dubuque, Iowa 1985,s.160163, 190; Mustafa Köylü, Psiko-Sosyal Aç›dan Dinî ‹letiÁim, s.72-74.

Hayat›n di¤er birçok alanlar›nda oldu¤u gibi dinî alanda
da cinsiyet farklar› bazen büyük önem taÁ›yabilmektedir. Erkeklerin olaylar› daha iyi yorumlay›p, daha seçici ve dikkatli dinlerken, kad›nlar›n biraz daha duygusal, sezgisel ve parçac› yaklaÁt›klar› görülmüÁtür. Kad›nlar dinledikleri mesaj›n
çok az›n› reddettiklerinden, onun ço¤unu dinlerler. Erkekler
ise mesaj› dinlerken tüm mesaj›n genel bir yap›s›n› oluÁturduklar›ndan dolay›, mesajdan daha tutarl› bir anlam ç›kar›rlar. Erkekler kad›nlardan daha fazla söz keserler. Kad›nlar
erkeklere oranla konuÁma ortam›nda daha fazla sessiz dururlar. Kad›nlar konuÁma ortam›nda daha az yar›Ámac› ve
daha az sokulgan iken, erkekler daha fazla kazanmac› ve yar›Ámac› görünmektedirler. Sonuç olarak erkekler daha fazla
konuÁup, daha fazla söz keserken, kad›nlar daha fazla sessiz
kalmaktad›rlar38 Dinî mesajlar› alg›lama ve yorumlamada
kad›nlarla erkekler aras›nda belirgin farklar göze çarpmaktad›r. Genelde kad›nlar›n duygusal mesajlara daha aç›k olduklar› ve erkeklere k›yasla daha kolay ikna olduklar› söylenebilir. Olaylar›n dramatik, ac›kl› yönleri kad›nlar› derinden etkiler ve sarsar. Kalabal›klardan oluÁan dinî ortamlar›n, kad›nlar›n dinî ilgi ve duygular›n› coÁturdu¤u görülür. Kayna-

YetiÁkinlik dönemi, dinî hayat›n genel olarak canl›l›k ve
denge kazand›¤› bir dönem oldu¤u için, bu dönemdeki insanlar daha çok inand›klar› de¤erleri hayat›n içinde gerçekleÁtirme, yaÁad›klar› hayat› inanç dünyalar› ile birleÁtirme ihtiyac›
duyarlar. Dolay›s›yla bu yaÁtakilere yönelik dinî iletiÁimde
hayat› kolaylaÁt›r›c›, pratik sorunlarla baÁa ç›kma imkân› veren, iliÁkileri güçlendirici konu ve yaklaÁ›mlara a¤›rl›k verilmelidir.
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39 Bkz. Ünver Günay, “ Türkiye’de Dinî SosyalleÁme”,Türkiye I.Din E¤itimi Semineri, Ankara 1981, s.1192-199.
40 Bkz. Faruk Karaca, Psiko-Sosyal Aç›dan Yabanc›laÁma ve Dinî Hayat, Bil Yay,
‹stanbul 2001.s.192; Mustafa Arslan, Türk Popüler Dindarl›¤›, Dem Yay.,‹stanbul 2004, s.202; Ethem Karaçoban, Gebze ve Çevresinde Yayg›n ‹nan›Álar ve
Kelâm Aç›s›ndan Kaynaklar› (Yay›nlanmam›Á Doktora Tezi),M.Ü.Sosyal
Bil.Enst., ‹stanbul 2004, s.219.

‹letiÁimde dinleyicinin zekâ ve anlay›Á seviyesi, e¤itim durumu, her zaman göz önünde bulundurulmas› gereken bir
husustur. Dinleyici grubunun gerek okullarda ald›klar› bilgiler, gerekse yaÁad›klar› hayat›n içinde do¤rudan edindikleri
tecrübe ve kazan›mlar›, olaylara bak›Á tarz›n›, gelecekle ilgili
beklentilerini ve olaylar› denetleme ve yönetmedeki yeterliliklerini önemli ölçüde etkiler. Ayr›ca kiÁinin e¤itim düzeyi,
onun di¤er insanlarla iliÁki tarz›na, farkl› inanç, görüÁ ve
davran›Á biçimlerine gösterece¤i hoÁgörü düzeyine, tutumlar›n›n oturmuÁlu¤una, yo¤unlu¤una ve tutarl›l›¤›na da etki
eder. EleÁtirel düÁünce ve kelime haznesinin geniÁli¤i de yine
büyük ölçüde e¤itim seviyesiyle ilgili olan bir husustur.
Kur’an- Kerim’de, üç farkl› hitap tarz› ile dinî davet ve telkinin yap›lmas› buyrulur (Nahl 16/125). Bunlar: aklî ve bilimsel kesin deliller içeren “hikmet” yolu; güzel ö¤üt ve nasihatler içeren “mev’iza” yolu ve karÁ›l›kl› diyalog, konuÁma ve
tart›Ámay› içeren “ en güzel cedel” yolu olarak ifade edilmektedir. Buna göre, zekâ ve ö¤renim seviyesi yüksek olan kim-

¤›n konuÁma tarz› ve d›Á görünümüne erkeklerden daha fazla önem verirler. Yard›mseverlik, ac›ma, Áefkat ve fedakârl›k
e¤ilimleri çok güçlü oldu¤u için bu yöndeki dinî telkinleri kolayca benimser ve hemen uygulamaya yönelirler.Kad›n dindarl›¤›n›n daha çok mistik ve büyüsel, hurafelere dayal› inan›Á ve uygulamalar içerdi¤i yönünde görüÁ ve gözlemler vard›r.39 Fakat ülkemizde yap›lan alan araÁt›rmalar›nda, bunu
tam olarak destekleyecek veriler elde edilememiÁtir.40
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Günümüz iletiÁim ça¤›d›r ve bu alanda önemli geliÁmeler
kaydedilmiÁtir. Dinî iletiÁimin etkinli¤i, genel olarak iletiÁim
alanlar›nda yürütülen teknik, araç ve modellerden geniÁ ölçüde yararlanmaya ba¤l›d›r. Dinî mesaj›n muhtevas›n›n düzenlenmesi ne kadar önemli ise, bunun dinleyiciye ulaÁmas›
ve onda istenilen etkiyi meydana getirecek Áekilde sunulmas›
da o kadar önemlidir. Bu yüzden, din hizmeti ile u¤raÁan
kimselerin bir yandan dinî bilgilerini geliÁtirme ve güncel duruma getirme, di¤er yandan da günümüz iletiÁim teknikleri-

Sonuç

Cemaat ortam›n›n, kalabal›k dinleyici kitlesinin yap›lan
konuÁma ve telkinlerden kolayca etkilendi¤i öteden beri bilinen bir gerçektir.‹nsanlar kolektif bilinç ve grup kimli¤i içerisinde, tek baÁ›na olduklar›ndan daha istekli ve canl› Áekilde sosyal etkiye aç›k duruma gelmektedirler. BaÁar›l› hatip ve
liderler cemaat›n/kitlenin bu özelli¤inden yararlanarak, onlar› etkileme ve yönlendirme imkân›n› çok iyi kullanmas›n› bilirler.

selere dinî iletiÁimin aklî, ilmî ve felsefî terminoloji eÁli¤inde
sunulmas› yerinde olacakt›r. Buna karÁ›l›k, zekâ ve ö¤renim
düzeyi düÁük kimseler için en etkili tarz, kolay anlaÁ›l›r, s›k
tekrarlara ve somut örneklere dayal›, k›ssa ve hikâyelerle
zenginleÁtirilmiÁ bir anlat›m tarz›d›r. Dinî iletiÁimde, dinleyicinin durumuna göre tart›Áma, karÁ›l›kl› görüÁ al›ÁveriÁinde
bulunma da etkili Áekilde kullan›labilir. Ancak bu tekni¤in
kullan›lmas› son derece dikkat ve özen gerektirmektedir.
Çünkü tart›Áma ortam›nda “direnme” ve “savunma mekânizmalar›” çok kolayca devreye girebilmekte ve mesaj›n do¤ru olarak anlaÁ›lmas› ve ikna sürecinin gerçekleÁmesini engelleyebilmektedir.
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Günümüz Áartlar›nda iletiÁimin etkinli¤ini s›n›rland›ran
ciddi çevresel engeller vard›r.Bunun bilincinde olarak, dinî
iletiÁimin yöntem ve teknikleri üzerinde düÁünmeye ve araÁt›rmaya ihtiyaç vard›r. En baÁta, kaynak merkezli ve tek tip
iletiÁim tarz›ndan, dinleyici merkezli ve iletiÁimin bütün unsurlar›n› dikkate alan bir anlay›Á zenginli¤ine ulaÁ›ld›¤›nda,
din hizmetlerinin daha tatmin edici sonuçlar verece¤ini söylemek mümkündür.

ni ustal›kl› Áekilde kullanacak tarzda yetiÁmeleri büyük önem
taÁ›maktad›r. Görev baÁ›nda olanlar›n ise, hizmet içi e¤itim
seminerleri ile bu alanda geliÁme kaydetmeleri sa¤lanmal›d›r.
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* Diyanet ‹lmi Dergi, Say›: 42/1 Y›l: 2006, s. 59-78.
**Dr., D.‹.B E¤itim Uzman›.

Bu genellemeden daha özele do¤ru yaklaÁ›p anayasal anlamda din- diyanet iliÁkisine bakt›¤›m›zda; 1982 Anayasas›n›n 136. maddesi Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n› genel idari yap›
içinde anayasal bir kuruluÁ olarak tarif etmekte ve onu, ‹slâm dininin itikat, ibadet ve ahlâk ile ilgili konular›nda va-

Din olgusu insanl›k tarihi kadar eskidir. Din, toplum kültürünün temel de¤erlerini belirlemekte, dolay›s›yla temel de¤erlerin korunmas› ve oluÁan sorunlar›n çözümü de din görevlilerinden beklenmektedir. Geleneksel yap›da din, hayat›n, e¤itim, kültür, hukuk, siyaset, ekonomi, ahlâk gibi neredeyse tüm alanlar›n› kapsamaktayd›. Ancak günümüzde din,
modern toplumla birlikte toplum hayat›n›n k›smen d›Á›na
itilmiÁ, dünyevîleÁme özendirilmiÁ, dolay›s›yla geleneksellikte
bu denli kapsama sahip olan dinin tesir alan› minimum seviyeye indirgenmiÁtir. O nedenle sanayileÁme ile birlikte din ve
dindarl›k anlay›Á› toplumda yeni bir boyut kazanm›Á, dine
olan ilgi azalm›Á ve din art›k “toplumsal” bir fenomen olmaktan ziyade “bireysel” alana hasredilmiÁtir.

G‹R‹À

Ömer YILMAZ**

YURT DIÀI CAM‹ VE CAM‹ DIÀI
D‹N H‹ZMETLER‹ *
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1 APK Dairesi BaÁkanl›¤›, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› 2004 Y›l› ‹statistikleri, (BaÁkanl›k Yay.) Ankara 2005, s. 67.

‹slâm dininin Avrupa’daki konumu son elli y›lda eskiyle
k›yaslanmayacak oranda bir farkl›l›k arz etmektedir. Art›k
Avrupa’n›n pluralist (çok din ve kültürlü) bir yap›lanma içinde oldu¤u görülmektedir. Dolay›s›yla k›ta her ne kadar Hristiyan a¤›rl›kl› olsa da, hem millet, hem de din olarak yekne-

I- AVRUPA DEVLETLER‹N‹N ‹SLÂMLA ‹L‹ÀK‹S‹: ALMANYA’YA A‹T BAZI ‹STAT‹ST‹K‹ B‹LG‹LER

Yurt d›Á›nda karÁ›laÁ›lan dinî sorun ve çözüm yollar› belli baÁl› bir makale konusu oldu¤undan bu çal›Ámada onlara
de¤inilmeyecektir. Bunun yerine yurt d›Á›nda hali haz›r sunulan din hizmetleri ele al›nacak, cami ve cami d›Á›nda yürütülen faaliyetlere göz at›lacakt›r. Bu konu iÁlenirken daha çok
vatandaÁlar›m›z›n yo¤un olarak yaÁad›¤›, dolay›s›yla görevlilerimizin ço¤unlu¤unun bulundu¤u Almanya örne¤inden hareket edilecektir. Asl›nda di¤er Bat› ülkeleri de din hizmeti ve
sorunlar› ile sunulan hizmetin niteli¤i bak›m›ndan Almanya’dan çok farkl› de¤ildir. Bu arada Avrupa devletlerinden
baz›lar›n›n ‹slâm ile olan iliÁkisine k›saca de¤inmek yararl›
olacakt›r. Çal›Áman›n sonuna do¤ru hizmette verimin artt›r›lmas›n› temin için hem BaÁkanl›k hem de görevlilere yönelik baz› önerilerde bulunulacakt›r.

tandaÁlar› ayd›nlatma göreviyle memur k›lmaktad›r. ‹Áte bu
anayasal yetkiye dayanan BaÁkanl›k, 1984 y›l›nda 8610 say›l› Bakanlar Kurulu karar›yla yurtd›Á› teÁkilât›n› kurmuÁtur.
Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n 2004 y›l› istatistikleri, baÁta Bat› Avrupa ve Türkî Cumhuriyetler olmak üzere dünyan›n 32
ülkesine neredeyse tamam› yüksekokul mezunu 1206 din görevlisinin yolland›¤›n› göstermektedir.1
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2 Christoph Elsas vd., Was jeder vom ‹slâm wissen muss, (Velkd/EKD) Gütersloh
2001, s. 127.
3 Almanya Katolik Ruhani Meclisi Sekreterli¤i, BaÁvuru Kitab› Almanya’da H›ristiyan ve Müslümanlar, Bonn 2003, s. 50.

‹slâm dininin baz› Bat›l› devletler nazar›ndaki hukukî statüsüne gelince, Belçika’da 1974, Avusturya’da ise 1979 y›l›nda resmen tan›nd›¤› görülmektedir. 1874 ve 1912 Krall›k
anayasalar›na at›fta bulunmak suretiyle 1979 y›l›nda ‹slâm
Avusturya’da Kiliseye tan›nan eÁit haklardan istifade etmiÁtir. Bu nedenle devlet radyo ve televizyonunda günlük 5 dakika ‹slâm yay›n›, senede 8 defa TV program› yap›lmakta-

‹lk defa bir Müslüman ülkenin AB’ye aday olma sürecinin
h›z ve ihtimal kazand›¤›, üye oldu¤u takdirde oldukça kalabal›k bir Müslüman kitle ile bu birlik içinde yer alaca¤› hesaba kat›ld›¤›nda, ‹slâm’›n Avrupa’da daha farkl› bir statü
kazanaca¤› anlaÁ›lmaktad›r. Àu anda büyüklükleri itibariyle
Avrupa Birli¤i ülkelerinden Fransa’da 5, Almanya’da 3.5, ‹ngiltere’de 1.5, ‹spanya’da 1, ‹talya ve Hollanda’da 1 milyon,
Belçika’da 500.000, Yunanistan’da 400.000, Avusturya ve
‹sveç’te 300.000, Danimarka’da 180.000 olmak üzere yaklaÁ›k 20 milyon civar›nda Müslüman’›n yaÁad›¤› varsay›lmaktad›r. Bu durum AB nüfusunun yaklaÁ›k % 5’ine tekabül etmektedir.

sakl›¤›n› kaybetmektedir. Üstelik bu ülkelerde do¤an ikinci
ve üçüncü kuÁak Müslüman neslin yerleÁik hale gelmesi ‹slâm’›n art›k bu k›tada “yabanc›” de¤il “yerli” bir din olma
yolunda ilerledi¤ini göstermektedir.2 Bununla birlikte baÁta
Türk kökenliler olmak üzere Alman vatandaÁl›¤›na geçiÁler
son y›llarda büyük bir art›Á göstermiÁtir. Nitekim bu say›n›n
1999 y›l› sonu itibariyle 450.000 iken 2003 y›l›nda 600700.000 aras›nda oldu¤u belirtilmekte hatta bu yüzden bir
“Alman ‹slâm”›ndan dahi bahsedilebilmektedir.3
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4 Elsas, a.g.e., s. 139.
5 U. Spuler-Stegemann, Muslime in Deutschland, (Herder Yay›nevi) Almanya 1998,
s. 36, 37.
6 Cemal Tosun, Din ve Kimlik, (TDV Yay›nlar›) Ankara 1993, s. 23.

Türklerin Almanya’da kendileri için ilk defa cami açmalar› 1967 y›l›nda Braunschweig’da gerçekleÁmiÁtir.6 Diyanet
‹Áleri BaÁkanl›¤› ise 1979 y›l›nda maaÁ› dernek taraf›ndan
ödenmesi koÁuluyla alt› ay süreyle bu ülkeye görevli göndermeye baÁlam›Át›r. 1984 y›l›nda D‹T‹B (Diyanet ‹Áleri Türk‹slâm Birli¤i)’in kurulmas›yla beraber din görevlilerinin gönderiliÁi daha organizeli bir Áekle dönüÁmüÁtür. Bugün Almanya’da farkl› organizasyonlara mensup yaklaÁ›k 2200 ca-

Bilindi¤i gibi Almanya 1960’l› y›llar›n baÁ›nda iÁgücü aç›¤›n› kapatmak maksad›yla ikili anlaÁmalar gere¤i iÁçi almaya
baÁlam›Át›r. 1961 y›l›ndan itibaren bu ülkeye farkl› din ve
kültürden iÁ gücü gelmeye baÁlam›Á, bu ba¤lamda ne Türkiye ne de Almanya gelen iÁçilerin uzun süre kalaca¤›n› tahmin
etmiÁtir.5 Bu sebeple o zamanlar için her iki taraf da dinî ihtiyaçlar›n giderilmesi konusunda herhangi bir tedbir düÁünmemiÁtir.

d›r.4 ‹spanya buna benzer bir hakk› ancak 1992 y›l›nda vermiÁtir. Almanya, ‹talya ve Danimarka’da ‹slâm’a bir tak›m
ayr›cal›klar verilmekle birlikte bunda henüz tam baÁar›l›
oldu¤u söylenemez. K›sa ad› ‹HF (International Helsinki Federat›on for Human R›ghts) olan ve merkezi Viyana’da bulunan sivil ‹nsan Haklar› Federasyonu’nun 2005 y›l› Mart
ay›nda yay›mlad›¤› 155 sayfal›k raporun verdi¤i bilgiye göre,
‹sveç, Hollanda ve Fransa’da temelde tüm dinî gruplar ayn›
statüdedir. ‹ngiltere’de bu statü biraz daha sembolik kalmaktad›r. Hollanda’da ise daha yak›n bir zamanda Müslüman
iki çat› kuruluÁ hükümetçe dan›Áma orta¤› kabul edilmiÁtir.
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7Almanya Protestan Kiliseler Birli¤i (EKD), Zusammenleben mit Muslimen in Deutschland, (Gütersloh Yay›nevi) Gütesloh 2000, s. 111.
8 GeniÁ bilgi için KrÁ. D‹B., Yurtd›Á› Din Görevlilerine Rehber Kitap, Diyanet, Ankara 2001, s. 34.

Müslümanlar›n Almanya’daki hali haz›r durumu hakk›nda konuÁacak olursak, bu ülkede 41 farkl› devlete mensup
Müslüman yaÁamaktad›r. Almanya’n›n metropol Áehirlerinden Berlin, Köln, Hamburg, Münih, Stuttgart, Frankfurt gibi yerlerde ilkö¤retime giden yabanc› uyruklu çocuklar›n
oran› % 40 civar›ndad›r. Buna göre ‹slâm Almanya’da Hristiyanl›k (% 28 Katolik, % 28 Protestanl›k)’tan sonra % 4 ile
ikinci din konumundad›r. Burada yaÁayan 3 milyon Müslüman’›n yaklaÁ›k 2,5 milyonu Türk as›ll›d›r. O halde nas›l ki
Fransa’da Arap a¤›rl›kl› bir ‹slâm anlay›Á› hâkimse, Almanya’da da ‹slâm denince göçmen Türklerin Áekillendirdi¤i bir
yap›y› anlamak yanl›Á say›lmaz. 1999 y›l› Çal›Áma Bakanl›¤›
raporuna göre; Hollanda 299.909; Fransa 301.209; Avusturya 180.000; Belçika 70.701; Danimarka 36.569; ‹ngiltere
72.500; ‹sveç 35.886; (%70 Konya/Kulu) ‹sviçre 79.925;
Avustralya 50.876; ABD 120.000. Türk kökenli vatandaÁ›n
yaÁad›¤› belirtilmektedir.8 Çal›Ámada Almanya örne¤ini sa¤l›kl› de¤erlendirmek bak›m›ndan bu ülkede yaÁayan Müslümanlar›n etnik köken, mezhebi da¤›l›m, Müslümanlar›n temsili ve Türklerin yo¤un olarak yaÁad›¤› kentler tablo eÁli¤inde gösterilecektir.

mi derne¤inin bulundu¤u belirtilmektedir.7 A¤ustos 2005 tarihi itibariyle BaÁkanl›¤›n her ay mutat olarak ç›kard›¤› yurtd›Á› görevli cetvelinde de Almanya için ücreti D›ÁiÁleri Bakanl›¤› taraf›ndan ödenen 486, D‹T‹B ve vak›flardan ücret alan
181 personel olmak üzere toplam 667 din görevlisinin hizmet sundu¤u anlaÁ›lmaktad›r.
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1.998.534
156.294
107.927
80.266
72.199
51.375
51.211
38.257
24.260
24.421
17.186

M›s›r
13.811
Ürdün
11.190
Endonezya
10.756
BangladeÁ
6.532
Sudan
4.697
Eritre
3.873
Libya
2.643
Yemen
1.586
S. Arabistan
738
Di¤er Milletler 1.230

3.200.000
2.500.000
500.000
170.000
22.200
12.200

9 Bu da¤›l›m Alman ‹statistik Enstitüsü (Statistisches Bundesamt)’›n 1999 ve 2000
y›l› sonucu baz al›narak verilmiÁtir.

Toplam Müslüman Say›s›:
Sünni Müslümanlar
Alevi Müslümanlar
‹ran ve Türk Àiiler
Ahmediyye Mezhebi
‹smailiyye Mezhebi

Tablo 2: Müslümanlar›n Mezhebî Da¤›l›m›

Tablodan da anlaÁ›laca¤› gibi bu ülkede yaÁayan Müslümanlar›n % 75 kadar›n› göçmen Türkler oluÁturmaktad›r.
Burada verilen rakama Alman vatandaÁl›¤›na geçen yaklaÁ›k
600.000 kadar Türk kökenliler dahil de¤ildir. Bunu s›ras›yla
eski Yugoslavya ard›l› ülke takip etmekte, akabinde ‹ran, Fas
ve Afganistan gelmektedir.

Türkiye
Bosna-Hersek
‹ran
Fas
Afganistan
Lübnan
Irak
Pakistan
Tunus
Suriye
Cezayir

Tablo 1: Almanya’da YaÁayan Müslümanlar›n Geldikleri
Ülkelere Göre Da¤›l›m›9
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% 8.3
% 4.5
% 2.5
% 1.9

Milli GörüÁ
‹slâm Kültür Merkezleri
AT‹B
CEM Vakf›

% 0.4
% 5.6

Nur cemaati
Di¤erleri

10 Thomas Lemmen, Basis Wissen ‹slâm, (GTB Yay›nevi) Gütersloh 2000, s. 84.
11 Bkz. Almanya Katolik Ruhani Meclisi Sekreterli¤i, a.g.e., s. 22-23.

Gerek tablomuzun verileri gerekse merkezi Essen’de bulunan Türkiye AraÁt›rmalar Merkezi (TAM)’›n 9.12.2002 tarihli bas›n bildirisinden anlaÁ›laca¤› üzere, Almanya’da Müslümanlar›n üye olduklar› dernek say›s›na göz at›ld›¤›nda
temsil aç›s›ndan 763 cami ve 112.176 üye ile D‹T‹B (Diyanet
Türk ‹slâm Birli¤i)’in ilk s›rada yer ald›¤› görülmektedir.

% 0.7

Türk Federasyonu

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu % 1.7

% 72.1

D‹T‹B

Tablo 3: Almanya’da Müslümanlar›n Temsili

Tablo, Almanya’da yaÁayan Müslümanlar›n büyük bir
k›sm›n›n Sünni Müslümanlardan oluÁtu¤unu göstermektedir. Àiiler ise daha çok ‹ran kökenlidir. Burada 22.000 civar›nda gösterilen Ahmedîlerin kendi ifadelerine bak›l›rsa say›lar›n›n 60.000 kadar oldu¤u belirtilmektedir.10 Almanya’da
ilk kez yerleÁik hale gelip ‹slâm’› tan›tmay› baÁard›¤› iddia
edilen Ahmedîlerin etnik köken olarak Pakistan, Bosna ve
Arnavut olduklar› vurgulanmaktad›r.11
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69.563

61.899

44.425

43.930

32.701

Köln

Hamburg

Münih

Duisburg

Frankfurt/M

Düsseldorf

Brandenburg

Hannover

Stuttgart

Bremen

Dortmund

15.670

16.183

20.450

23.969

24.229

28.812

12 Eski Yönergenin 62. Maddesi, 10.12. 2002, 80 say›l› BaÁkanl›k onay› ile yürürlü¤e giren yeni Yönergenin ise 4. Bölümü.

Cami hizmetleri denilince akla ilk gelen imam ve hatiplik
görevleridir. Ancak Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› Çal›Áma Yönergesi “Cami Hizmetleri” ni, ‹mamet, hitabet, ezan ve ikamet
ile camilerin ibadete haz›r bulundurulmas›, mukabeleler düzenlenmesi, dinî gün ve gecelerde uygulanmak üzere programlar haz›rlanmas›, cami içinde toplumun din konusunda
ayd›nlat›lmas›, isteyen vatandaÁlara Kur’an-› Kerim ö¤retilmesi, camilerin iç ve d›Á temizli¤i, eÁya ve malzemenin en iyi
bir Áekilde kullan›lmas›, temizli¤i, bak›m› ve korunmas› Áeklinde detayland›rmaktad›r.12

II- CAM‹ D‹N H‹ZMETLER‹

Bu durumda Türklerin Almanya’n›n BaÁkenti Berlin baÁta olmak üzere daha çok sanayi Áehirleri Köln, Hamburg,
Münih ve Duisburg gibi metropol Áehirlerde yo¤unlaÁt›¤› görülmektedir. Verilen genel bilgi ve istatistiksi rakamlardan
sonra Áimdi de ana hatlar›yla sunulan din hizmetlerine bakmak istiyoruz.

122.744

Berlin

Tablo 4: Baz› Metropol Kentlerdeki Türk Say›s›
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13 Tosun, a.g.e, s. 37.
14 Mustafa Tavukçuo¤lu, Belçika’da Türk Ailesi ve Din E¤itimi, (Mehir Vakf› Yay›nlar›), Konya 2000, s. 59.
15 ‹smail Alt›ntaÁ, “AB Sürecinde Dinin Yeri ve Din Hizmetleri”, III. Din Àuras›
Tebli¤i, Yay›mlanmam›Á Makale, s. 17.

Pek tabii çok yönlü hizmet veren camilerdeki ibadet ve
din e¤itimi hizmetinde meydana gelen problemler tamamen
giderilmiÁ de¤ildir. Ancak bu konuda Türklerin geldikleri y›la oranla daha iyi bir konumda olduklar› söylenebilir. Nitekim yap›lan araÁt›rmalar, halk›n % 59.71’inin Diyanetin
verdi¤i din hizmetinden memnun oldu¤unu göstermektedir.15

Genel olarak say›lan bu hizmetlerin hem yurtd›Á› hem de
yurt içinde müÁterek olmas› yan›nda, yurt d›Á›nda hizmetin
gere¤i bunlara baz› ilaveler yap›lmaktad›r. Bilindi¤i gibi vatandaÁlar›m›z uzun y›llar dinî ve millî kimliklerini kendi gayret ve özverileri sayesinde kurduklar› dernekler vas›tas›yla
koruyabilmiÁlerdir. Camiler âdeta bu insanlar›n kendi kimlik
ve kültürlerinin korundu¤u bir s›¤›nak görevini yerine getirmiÁtir. Dolay›s›yla cami yurtd›Á›nda sadece ibadet mahalli
olarak de¤il, sosyal, kültürel, ilmî, sportif vb. çok yönlü iÁlevsel maksada hizmet eden mekânlar olarak tasavvur edilmektedir. Bir ilim adam›n›n dedi¤i gibi, gerçekten de faaliyetleri bak›m›ndan Almanya’daki camiler, ‹slâm’›n ilk devirlerindeki camilerin yerine getirdi¤i fonksiyonlar›n bir ço¤unu
üstlenmektedir.13 Nitekim 20-24 Eylül 2004 tarihleri aras›nda Ankara’da düzenlenen “AB Sürecinde Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n Yurt d›Á› Din Hizmetleri ve Din E¤itimi” nin ele
al›nd›¤› III. Din Àuras› sonuç kararlar›n›n 36. maddesinde dinî, kültürel, sosyal vb. ihtiyaçlar› karÁ›layacak cami merkezli fiziksel ortamlar›n oluÁturulmas› talep edilmektedir. Camilerin bu çok yönlü iÁlevselli¤i sadece Almanya ile s›n›rl› de¤ildir. Türklerin yaÁad›¤› di¤er Avrupa ülkelerinde de buna
benzer örnekleri görmek mümkündür.14
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16 Hans Thomae Venske, ‹slâm und Integration, Hamburg 1981, s. 4 ve 147.
17 Bkz. 10.12.2002 tarihli D‹B Görev ve Çal›Áma Yönergesi.

‹maml›k cami hizmetlerinin en önemli k›sm›d›r. Bu görevde yap›labilecek en küçük kusur, yap›lmas› plânlanan di¤er
hizmetleri de kesintiye u¤ratmakta ve görevliye olan güveni
sarsmaktad›r. Din görevlileri mihrap görevini yerine getirir-

1- ‹maml›k ve Hatiplik

A- ‹BADETLERLE ‹LG‹L‹ H‹ZMETLER

Netice itibariyle, gerek geçmiÁteki fonksiyonu, gerekse
mevcut hizmet sahas› dikkate al›nd›¤›nda cami ve camideki
din görevlisinden daha çok Áey beklendi¤i aÁikard›r. BaÁkanl›k da Avrupa’daki cami, dernek ve din görevlilerini bu sosyal misyonun sahibi olarak görme arzusunu dile getirmiÁ ve
din görevlilerine çok yönlü görevler yüklemiÁtir.17 Àimdi yurt
d›Á›ndaki camilerde yap›la gelen hizmetler kendi aras›nda
Áöyle kategorize edilebilir:

Bununla beraber Alman kamuoyu ve akademik çevrelerin
hali haz›r durum ve sunulan din hizmetinden ne derece memnun olduklar›n› tam olarak bilmek mümkün de¤ildir. Fakat
bir zamanlar camilerde yap›lan din e¤itiminin anti demokratik, uyumu engellemeye yönelik, çocuklara aÁ›r› yüklenmeyi
esas alan ve pedagojik formasyonu ihtiva etmeyen, üstelik
pedagojik e¤itimi eksik olan görevlilerce verildi¤i gerekçesiyle eleÁtirildi¤i bilinmektedir.16 Do¤rusu Avrupa’daki din hizmetlerinin gelecekte nas›l bir seyir izleyece¤ini Áimdiden kestirmek de oldukça zordur. Ancak Türkiye’nin AB’ye aday olma süreci ve artan iÁbirli¤i sayesinde özellikle okullarda ‹slâm din dersi konusunda hayli bir mesafenin kat edildi¤i görülmektedir.
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18 7.5.2005 http://www.drehscheibe.org/leitfaden-artikel.html?LeitfadenID=121
19 KrÁ. Almanya Katolik Ruhani Meclisi Sekreterli¤i, a.g.e., s. 51.
20 28.12. 1996, Hürriyet Avrupa, s. 16 “Papaz ezana takt›”; 8.1.1997, Hürriyet
Avrupa, “Ezan tart›Ámas› Alman TV’sinde”.

Ezan henüz Avrupa’da d›Áar›dan duyulabilecek Áekilde
okunmamaktad›r. Ezan›n Almanya’da hariçten duyulabilir
Áekilde okunmas› meselesi, siyasetçi ve din adamlar› nezdinde uzun süre tart›Á›lm›Á, ezan›n propaganda manas› taÁ›d›¤›
ve insanlar› rahats›z etti¤i gerekçesiyle bu Áekil okunmas›na
izin verilmemiÁtir.20 Asl›na bak›l›rsa ezan›n da temel bir hak
olarak Alman Anayasas›n›n 4. maddesi gere¤i koruma alt›nda oldu¤u, ancak bunun baÁka temel haklarla kesiÁmesi du-

2- Ezan ve ‹kamet

Hitabet denince cuma ve bayram günleri okunan hutbeler
kastedilmektedir. Almanya’da yap›lan araÁt›rmalara göre ise;
Müslümanlar›n % 68’i dinî görevlerini pratikte icra etmekte,
% 12’si camilere sürekli gidebilmektedir.18 Yine Federal Hükümetin Yabanc›lar görevlisinin 9 Ekim 2000 tarihli raporunda Müslümanlar›n % 24’ünün haftada bir, % 8’inin haftada birkaç defa camiye gitti¤i gerçe¤inden19 hareketle dinî
görevlerini eda etmede aktif bir kitle ile muhatap olunmaktad›r. O halde Avrupa’da sair vakit namazlar›na göre cuma
namaz›na kat›l›m daha fazlad›r. Avrupa Áartlar›nda hutbenin
seçimi, içeri¤i, ifade tarz›, aktüelli¤i, k›sa olmas› ve sadeli¤i
oldukça önemlidir.

ken insanlar› camiden so¤utacak her türlü davran›Á, söz ve
hareketlerden Áiddetle sak›nmal›, özellikle iÁ ve mesai kavram›n›n çok önemli oldu¤u Avrupa’da bu görevlerini yaparken
zaman kavram›na azami dikkat göstermeli, namaz› ve hutbeyi uzun tutmaktan kaç›nmal›d›r.
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21 Bkz. Almanya Katolik Ruhani Meclisi Sekreterli¤i, a.g.e., s. 111.
22 Alt›ntaÁ, a.g.m, s. 16.
23 Alt›ntaÁ, ayn› yer.
24 Alt›ntaÁ, a.g.m, s. 18.

Cemaati din konusunda ayd›nlatmak BaÁkanl›¤›n dolay›-

Fetva verirken içinde yaÁan›lan ülkenin bir tak›m Áartlar›na dikkat etmek gerekir. Verilecek fetvalar›n ço¤unlu¤un görüÁü ve güncel olmas›na, mümkün mertebe kolayl›k prensibi
taÁ›mas›na özen gösterilmelidir. Kesin olarak bilinmeyen ve
ihtilafl› olan konularda hemen fetva verilmemeli, gerekirse
kiÁi Din ‹Áleri Yüksek Kuruluna yönlendirilmelidir.

Avrupa’da hizmet veren din görevlisinin fetva konusunda
oldukça ehil olmas› beklenmektedir. Dinî sorular›n usulüne
uygun cevaplând›r›lmas› din görevlisinin cami ba¤lant›l› hizmetlerindendir. Nitekim Almanya’n›n baz› bölgelerinde 175
kat›l›mc›yla yap›lan bir anket, bu kimselerin % 35.78’inin
dinî sorunlar karÁ›s›nda fetva için Diyanet görevlisine baÁvurdu¤unu göstermektedir.22 Gerçi ayn› ankette, kat›l›mc›lar›n yaklaÁ›k % 45’i imamlar› mesleki aç›dan yetersiz görse
de,23 yine bu kiÁilerin % 66’s› Diyanet görevlisinin kendilerine “olumlu” yaklaÁt›¤›n› belirtmekte ve bundan büyük memnuniyet duydu¤unu ifade etmektedir.24

1- Fetva-Vaaz–Hatim ve Mukabele

B- CAM‹DEK‹ D‹¼ER D‹N H‹ZMETLER‹

rumunda k›s›tlanabilece¤inden bahsedilmektedir.21 Bununla
beraber az da olsa Almanya’n›n baz› kentlerinde yerel yönetimlerin izniyle sabah ve yats› hariç di¤er vakitler ezan okunabilmektedir. O nedenle ses ayarlamas› ve ezan›n güzel bir
sada ile okunmas›, baÁkas›n› rahats›z edebilecek duruma sebebiyet verilmemesi gerekir.
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25 ‹lhan Y›ld›z, “Avrupa Birli¤ine TaÁ›d›¤›m›z›n Görevlisi ve Dinî Hizmetler Tablosu”, Türkiye’nin AB’ye giriÁinin Din Boyutu, Sempozyum, (D‹B Yay›nlar›) Ankara 2003, s. 139.
26 M. Àevki Ayd›n, “Din E¤itimi ve Din Hizmetlerinde Yeni Aç›l›mlar,Yeni Ufuklar Üzerine”, (Diyanet Ayl›k Dergi) Ankara 2005, S.172, s. 27.

– Sözün yan›nda din adam›n›n örnek bir yaÁant› içinde
bulunmas› çok önemlidir.

– KonuÁulanlar›n ak›l ve mant›k ilkeleriyle uyuÁabilir olmas›,

– Kesin delillere dayanan kaynaklara müracaat edilmesi
ve ‹srâiliyyattan (uydurma rivayetler) kaç›n›lmas›,

– Ayetlerin esbâb-› nüzul (iniÁ sebebi) ve hadislerin esbâb› vürûd (söyleniÁ nedeni)’nin iyi bilinmesi,

– Yanl›Á anlaÁ›lmas› muhtemel kavramlar›n ve ilgili ayetlerin dikkatli yorumlanmas›,

– Zaman ve içinde yaÁan›lan ülkenin Áartlar›na riayet edilmesi,

s›yla görevlilerin kanunî ve aslî görevidir. Bu ise genellikle
vaaz yoluyla yerine getirilmektedir. Üstelik iyi bir vaaz AB
ülkelerinde son zamanlarda yayg›nlaÁan “‹slâmfobi” (‹slâm
Korkusu) anlay›Á›n›n y›k›lmas›na da hizmet edecektir. Bununla beraber günümüzde cami ortam›nda vaaz yoluyla yayg›n din e¤itimi ve ö¤retimi faaliyetinin neredeyse ortadan
kalkmak üzere oldu¤unu söyleyenlerle,25 vaaz ve hutbelerin
yeterince etkin ve verimli olmad›¤›n› iddia ederek buna tepki
gösterenler bulunmaktad›r.26 Dolay›s›yla bu eleÁtiriler, vaazlar›n hem içerik ve sunum, hem de üslûp aç›s›ndan daha dikkatli yap›lmas›n› gerektirmektedir. Yurt d›Á› Áartlar›nda pazar günü yap›lacak vaaz ayr› bir önem taÁ›maktad›r. Pazar
günü ö¤le namaz›n› müteakip 30 dakika civar›nda verilecek
vaaz›n son 10 dakikas› cemaatin sorular›na tahsis edilmelidir. Vaazda;
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27 Ramazan Buyrukçu, Din Görevlisinin Mesle¤ini Temsil Gücü, (Diyanet Vakf›
Yay›nlar›) Ankara 1995, s. 194.
28 Cemal Tosun, “YetiÁkin Din E¤itiminin Önemli Merkezi Camii” (Diyanet Avrupa Dergisi) 15 Mart-15 Nisan 2003, s. 23-24.
29 Nevzat AÁ›ko¤lu, Almanya’da Temel E¤itimdeki Türk Çocuklar›n›n Din E¤itimi, (Diyanet Vakf› Yay›nlar›) Ankara 1993, s. 225.

Almanya’da henüz okullarda ‹slâm din dersi mecburi olmad›¤› için, bu kurslara ilaveten hafta sonu ve tatil günlerinde Kur’an Kurslar› düzenlenmektedir. Almanya’n›n BadenWürtemberg ve Bavyera eyaletinde yap›lan bir anket, oralarda yaÁayan göçmen Türklerin bu kurslara büyük ilgi gösterdi¤ine iÁaret etmektedir. Bavyera’da okula giden Müslüman
Türk ö¤rencilerin % 75.8’ i, di¤er eyalette ise % 82.4’ü camilerdeki bu kurslara devam etmektedir.29 VatandaÁlar›n ço-

Kur’an-› Kerim ve dinî bilgiler kursuyla, daha ziyade çal›Ámak zorunda olan vatandaÁlardan isteyenlere belirtilen saat ve günlerde verilen Kur’an ve dinî bilgiler e¤itimi kastedilmektedir. 15-25 yaÁ grubu kimseler, belli aral›klarla devam
eden toplant›lara kat›lmak suretiyle bilgi edinmekte ve
Kur’an ö¤renmektedir. 25 yaÁ üstü yetiÁkin erkek ve kad›nlar da bu faaliyet alan› içinde görülebilir. Bu sebeple Avrupa’daki camiler, yetiÁkinlerin din e¤itimi almalar›nda k›smen
de olsa bir fonksiyon icra etmektedir.28

2- Kur’an-› Kerim ve Dinî Bilgiler Kursu

Din Görevlileri özellikle Ramazan günlerinde âdeta geleneksel hale gelen mukabele hizmetine de ayr› bir özen göstermelidir. Din hizmetleri cümlesinden olan bu faaliyeti hem cami içi hem de cami d›Á› olarak nitelemek de mümkündür.
Halk›m›z›n dinî duygular›n› besleme ve canl› tutma konusunda bu hizmet oldukça faydal›d›r. Üstelik din görevlileri
hatim ve mukabele hizmetini cemaati bir araya getirme de
önemli bir f›rsat olarak telakki etmektedir.27
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30 Nevzat AÁ›ko¤lu, “D‹B’n›n AB Ülkelerindeki Türklere Yönelik Hedef ve Politikalar› Üzerine” Uluslararas› Avrupa Birli¤i Àuras›, 3-7 May›s 2000 (D‹B Yay›nlar›) Ankara 2000, ss. 204-205.
31 A.Vahap TaÁtan, De¤iÁim Sürecinde Din ve Kimlik, (Kayseri B. Àehir Belediye
Yay›nlar›) Kayseri 1996, s. 38.
32 T.C. Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› Yurtd›Á› TeÁkilât› Kur’an-› Kerim ve Dinî Bilgiler
Kurslar› Yönergesi ve Müfredat› Pro¤ram›, Ankara 1997.
33 Beyza Bilgin, E¤itim Bilimi ve Din E¤itimi, (Yeni Çizgi Yay›nlar›) Ankara 1995,
s. 129.

Nicelik ve niteli¤in fark›nda olan BaÁkanl›k da, bu kurslar›n içerik ve kalitesini yükseltmek için Avrupa’da görev yapan din görevlilerine yard›mc› olmak maksad›yla 43 sayfal›k
özel bir müfredat haz›rlam›Át›r.32 Din e¤itimi uzmanlar› da,
çocuklara camide verilen din e¤itimi için baz› kriterler öne
sürmekte ve camide verilen dinî bilginin “günlük olaylar üzerinde düÁünme, günlük olaylarla din ve dinî tecrübeler aras›nda iliÁki kurarak sonuç ç›karmay› ö¤retmeye yönelik olmas›” gerekti¤ine de¤inmektedir.33

O halde bu kurslarda verilecek bilgi herkes taraf›ndan
dikkatle takip edilmektedir. Ö¤rencilerin dinî duygular›n›
kazanma ve ibadetlerini yapabilme temeli bu kurslarda al›nan e¤itimle Áekillenmekte, ebeveyn buna güvenmekte,31 içinde bulunulan devlet entegrasyonu kolaylaÁt›rma ya da engellemede burada verilen e¤itimin içeri¤ine bakmaktad›r. Bu
çok yönlülük nedeniyle hafta sonu ve tatil kurslar› oldukça
dikkat istemekte ve pedagojik formasyon gerektirmektedir.

cuklar›n› Kur’an kursuna gönderme amaçlar› aras›nda ilginç
bulgulara rastlan›lmaktad›r. Bunlar aras›nda geçmiÁlerinin
ruhuna Kur’an’› orijinalinden okuyabilme mahareti, çocuklar›n› hoca nezaretinde disipline edebilme inanc›, temel ‹slâmi bilgileri hoca marifetiyle kazanabilece¤i anlay›Á› öne ç›kmaktad›r.30
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34 Moslemische Revue, Heft 2, April-Juni 2000, S. 115.
35 26 Aral›k 2004 http://www.kath.de/rv/index.shtml

Her ne kadar mevzuatta fiilen cami temizli¤ini yapmak
yurt d›Á› din görevlisinin vazifeleri aras›nda say›lmasa da, görevli bulundu¤u caminin temiz olmas›n› temin etmelidir. Almanya’da son sekiz y›ldan beri sürekli ve düzenli olarak,
“Camiler Haftas›” münasebetiyle “Aç›k Kap› Günleri” yap›lmakta, dolay›s›yla çok say›da yabanc›, hem Türkleri hem
de ‹slâm’› daha yak›ndan tan›mak maksad›yla buralara gel-

C- CAM‹N‹N F‹Z‹KÎ ‹MARIYLA ‹LG‹L‹ H‹ZMETLER

Gerek dü¤ün ve sünnet gerekse kutsal gün ve geceler vesilesiyle camide yap›la gelen etkinliklerden biri de mevlit merasimleridir. Daha çok cemaatin camiye geldi¤i gerçe¤inden
hareketle bu günlerde özel programlar haz›rlanmaktad›r. Camilerde okuyan gençlerin bu programlarda aktif görev almas› ana-babay› mutlu etmektedir. Mübarek gün ve gecelerde
cemaatten tesbih vb. nafile namaz k›ld›rma talepleri gelmektedir. Bu taleplerin din görevlisince yerine getirilmesi baÁta
bayanlar olmak üzere vatandaÁlar› memnun etmektedir.

36 P. Schmuck, Der ‹slâm und seine Bedeutung für türkische Familien in der Bundesrepublik Deutschland, (Deutschen Jugendinstitut) München 1982, s. 98.
37 Bkz. Elif Korap, AkÁam Gazetesi, 20. 9. 2002, sy. 12, st. 7-8.

AB’ye giriÁ sürecinde bu camia içinde farkl› din ve kültür
mensubu olarak yer alman›n söz konusu edildi¤i Áu günlerde
gerek iç gerek d›Á kamuoyunun en fazla meÁgul oldu¤u konulardan biri din, Diyanet ve din görevlileridir. Hatta kimi
zaman baz› Alman akademisyen ve politikac›lar›, din görevlilerini entegrasyonun önündeki engellerden biri olarak lanse
etmekte, camilerde verdikleri Kur’an e¤itimi maksatlar›ndan
birinin de, Almanya ile kaynaÁmay› önlemeye matuf oldu¤unu vurgulamaktad›r.36 Yine Diyanetin Avrupa’ya gönderdi¤i
din görevlilerini AB karÁ›t› olmakla itham edenler bile bulunmaktad›r. Nitekim uzun y›llar Almanya’da yaÁayan ve Avrupa ‹slâm’› (Euro-‹slâm) anlay›Á›n›n mimarlar›ndan biri olarak görülen Suriye as›ll› Bassam Tibi, ‹stanbul’da verdi¤i bir
konferansta, Diyanetin Avrupa’ya gönderdi¤i din görevlilerinin AB’ye karÁ› oldu¤unu söylemiÁtir.37 Bu tip görüÁler do¤al
olarak bu ülkelerde görev yapan din görevlilerinin davran›Á
ve sözlerinin daha yak›ndan takip edilmesini ça¤r›Át›rmaktad›r. Gerçi Diyanet görevlilerinden Áimdiye kadar kayda de¤er
herhangi bir Áikayet söz konusu olmasa da, genelde din hiz-

III- CAM‹ DIÀI D‹N H‹ZMETLER‹

mektedir. Gerek özel olan bu günlerde, gerekse sair zamanda ibadet ve ziyaret için gelenlere içi-d›Á› temiz bir mabet göstermek oldukça önemlidir. Bölgenin Áartlar› dikkate al›narak
caminin vaktinde ibadete haz›r hale getirilmesi ayr› bir önem
taÁ›maktad›r. Avrupa’da vardiya sisteminde sonradan gelecek iÁçiler için camide bir bölümün sürekli ibadete aç›k tutulmas›na itina gösterilmelidir.

3- ‹htida ve Mevlit Merasimleri

Yurtd›Á›nda ihtida merasimi tertip etmek her ne kadar din
görevlisinin görev alan› içinde olmasa da, bu maksatla gelen
kiÁileri müÁavirlik ve ataÁeliklere yönlendirmek ve bu konuda onlara yard›mc› olmak gerekmektedir. Avrupa’da gerek
evlilik gerekse baÁka nedenlerden dolay› ihtida etmek isteyenler hayli yekün tutmaktad›r. Örne¤in 2000 y›l›nda Almanya’da 11.000 Alman as›ll› Müslüman varken, bu say›
her y›l 300-400 kadar artarak devam etmektedir.34 2004 y›l›
itibariyle ülke çap›nda Alman as›ll› Müslümanlar›n say›s›
14.000 civar›na ulaÁm›Át›r.35
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38 2 Aral›k 2004 www.‹slâmOnline.net
39 Bkz. 29 Kas›m 2004 http://www.kath.de/rv/index.shtml
40 22 Kas›m 2004 http://www.kath.de/rv/index.shtml

Bu cümleden olmak üzere, BaÁkanl›¤›m›z ve Yurt d›Á› teÁkilâtlar›m›z dinleraras› diyalog faaliyetlerine yabanc› kalmamaktad›r. Nitekim Alman Protestan Kilisesi ile D‹T‹B aras›nda 1985 y›l›ndan beri diyalog görüÁmeleri devam etmektedir.

Katolik Kilisesinin II. Vatikan Konsiline istinaden as›rlard›r savundu¤u “Kilise d›Á›nda kurtuluÁ yoktur” anlay›Á›n›
yumuÁatt›¤› ve 1962 y›l›nda di¤er dinlerle diyalog kurmak
için bünyesinde bir sekretarya oluÁturdu¤u bilinmektedir. Bu
nedenle son y›llarda dinleraras› diyalog görüÁmeleri eskiye
oranla daha fazla etkinlik kazanm›Át›r.

1- Dinleraras› Diyalog ve Bar›Á Dualar›

A- D‹N‹ YÖNÜ BULUNAN H‹ZMETLER

Bu arada henüz kesin olmamakla birlikte AB’nin güçlü ülkelerinden Almanya ve Fransa gibi devletlerin baÁ›n› çekti¤i
bir giriÁimden daha söz edilmektedir. Buna göre, bu ülkelerde din hizmeti sunacak Áah›slar, kendi ‹slâm bilimleri kürsülerinden mezun olacakt›r.38 Nitekim ‹sviçre buna benzer bir
giriÁimi k›sa bir süre önce baÁlatm›Át›r.39 Hatta Alman Protestan Kiliseler Birlik BaÁkan› Wolfgang Huber biraz daha ileri
giderek, camilerde yap›lacak vaaz›n Almanca olmas›n› istemektedir.40 O nedenle BaÁkanl›k gerek kendisini yenilemenin
elzem oldu¤undan, gerekse küreselleÁmenin getirdi¤i tabi
Áartlar sonucunda hizmetlerinde revizyon ihtiyac› hissetmektedir. Àimdi de birkaç baÁl›k alt›nda cami d›Á› din hizmetleri
ele al›nacakt›r.

meti sunan kimselerin daha s›k› takibe al›nd›¤›, konuÁmalar›nda nelere de¤indi¤i dikkatlice izlenmektedir.
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41 Hasan Demirba¤, D‹T‹B’e Ba¤l› Derneklere Rehber, (Önel Verlag) Köln 1999,
s. 55.
42 Dinleraras› Diyalog -Yurtd›Á› Din Görevlileri Kursu Ders Notu- (Bas›lmam›Á
Ders Notu) Ankara 2003, s. 39.

Aç›k kap› günleri senenin belli bir zaman diliminde (genellikle Camiler Haftas›) orada yaÁayan farkl› etnik ve din
mensubu kimselerle kaynaÁmak, diyalog kurmak ve ‹slâm’›
tan›tmak maksad›yla cami içerisinde yürütülen bir faaliyetin
ad›d›r. MüÁavir ve ataÁelik bölgelerinden her ay düzenli olarak elde edilen istatistikler, bu gün dolay›s›yla çok say›da yabanc›n›n camilere geldi¤ini göstermektedir. Örne¤in, Nürnberg AtaÁelik Bölgesindeki 50 derne¤e aç›k kap› günlerinde
2000 y›l›nda 3500, 2001 y›l›nda 3200, 2002 y›l›nda 4000 kiÁi gelmiÁtir.42 Her ne kadar aç›k kap› gününe kat›lmakta dini

2- Aç›k Kap› Günleri (Tag der öffenen Tür) Bilgilenme ve
Bilgilendirme Ziyaretleri

Düzenli diyalog toplant›lar›na ilaveten bölgesel bazda
imamlar ile papazlar›n çok s›k buluÁup belli konularda cemaatini ayd›nlatt›¤› bilinmektedir. Bu tür toplant›larda tart›Á›lan konular genelde “teolojik” olmay›p, bar›Á, birlikte yaÁam, zararl› al›Ákanl›klar, sosyal problemlere çözüm gibi de¤iÁik konular etraf›nda yo¤unlaÁmaktad›r. Bu davetler bazen
kilise bazen de cami taraf›ndan karÁ›l›kl› yap›lmaktad›r. Bu
faaliyetleri daha yak›ndan takip etmek maksad›yla 1999 y›l›nda BaÁkanl›k bünyesinde “Dinleraras› Diyalo¤ Àubesi Müdürlü¤ü”, Almanya/D‹T‹B merkezinde de“Dinleraras› Diyalog ve AraÁt›rma Müdürlü¤ü” kurulmuÁtur.41

Her y›l belli say›da din görevlisi ve papaz kat›l›m›yla “konulu” seminerler düzenlenmektedir. Bu seminerlerden biri BaÁkanl›¤›n ev sahipli¤inde 16-19 May›s 2000 y›l›nda Ankara’da gerçekleÁtirilmiÁtir.
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43 Ayn› yer.

Yurt d›Á›nda yaÁayan insanlar›n hassas oldu¤u konulardan biri de helâl kesim ve kurban›n usulüne uygun kesilmesidir. Almanya için konuÁmak gerekirse, bu ülkede ‹slâmi
mezbahane aç›lmas›n›n önündeki en büyük engel Hayvan
Koruma Yasas›d›r. Bu yasan›n 40. maddesinin 1. paragraf›
s›cakkanl› hayvanlar›n uyuÁturulmadan kesilmesini yasaklamaktad›r. Ancak ayn› maddenin ikinci paragraf› “dinin zorlay›c› emri” karÁ›s›nda bu tür faaliyete izin verebilme istisna-

VatandaÁlar›m›z›n hac ibadetini daha düzenli ve iyi imkânlarda yapabilmelerini sa¤lamak maksad›yla müÁavirlik
ve ataÁelikler nezdinde hac bürolar› kurulmuÁtur. Din görevlileri vatandaÁlar›m›z› hacca gitmeleri konusunda teÁvik etmekte ve bu konuda onlar› e¤itmektedir.

3- Hac ve Kurban Hizmetleri

Özellikle 11 Eylül ve onu takip eden olaylar akabinde Bat›da ‹slâm ve Müslümanlar› tan›mak maksad›yla bilgilenmebilgilendirme ziyaretlerinde bir yo¤unluk görülmektedir.
Okul, kilise, yabanc›lar meclisi ve yerel makamlar taraf›ndan
organize edilen bu bilgilendirme ziyaretlerinde çok say›da
farkl› din ve meslek mensubu kimseler camileri ziyaret etmektedir. Ziyaretçiler, din görevlisinden merak ettikleri baz›
konularda soru sormakta ve ehil bir a¤›zdan bunun cevab›n›
beklemektedir. Bu tür bir faaliyete örnek verecek olursak, yine Nürnberg AtaÁelik Bölgesinde 2000 y›l›nda 10.000,
2001’de 12.000, 2002’de 20.000, toplam 42.000 her yaÁ ve
meslekten insan Türk camilerini ziyaret etmiÁtir.43

saik bask›n gelse de, Türk örf- adet, misafirperverlik ve mutfa¤›n›n tan›t›lmas› aç›s›ndan da bu günler önemlidir.
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44 Almanya Katolik Ruhani Meclisi Sekreterli¤i, a.g.e., s. 162.

Yabanc› bir ülkede yaÁaman›n verdi¤i zorlukla beraber
göçmen Türklerin gerek kendi aralar›nda gerekse farkl› ulus
insanlar›yla yapt›¤› evliliklerde dinî törenler tertip ettikleri
görülmektedir. Bu arada Almanya’da farkl› ulustan evliliklerin y›llar geçtikçe büyük oranda artt›¤›na Áahit olunmaktad›r. Örne¤in bu farkl› milletlerin birbiriyle evlilik yapma pay› 1950 y›l›nda % 3.6 iken bu rakam 1997 y›l›nda % 12.7’ye
ç›km›Át›r.44 Do¤al olarak farkl› ulus evlilikleri bir tak›m ailevî sorunlar› da beraberinde getirmektedir. NiÁan ve nikâh
merasimi esnas›nda din görevlisi taraf›ndan eÁlerin birbirine

1- NiÁan- Nikah Merasimleri

B- D‹N GÖREVL‹S‹N‹N YER ALDI¼I SOSYO-KÜLTÜREL H‹ZMETLER

Dinî yönden vatandaÁlar› ayd›nlatma görevinde dil ile irÁad›n yan› s›ra, bilgi iletiÁim arac› olarak kitap ve dergiler de
önemli bir yer tutmaktad›r. Yurt d›Á›ndaki müÁavirlik ve ataÁeliklerde, din görevlilerinin bulundu¤u bütün cami ve derneklerde dinî yay›nlar halk›n istifadesine sunulmaktad›r. Ayr›ca
vatandaÁlar›m›z din görevlileri taraf›ndan BaÁkanl›¤›n süreli
yay›nlar›na abone olmalar› konusunda teÁvik edilmektedir.
Yine onlar›n millî ve dinî bütünlü¤üne zarar veren her türlü
faaliyetleri tesirsiz hale getirmek ve yabanc›lara ‹slâm’› tan›tmak amac›yla yabanc› dillerde kitaplar haz›rlat›lmaktad›r.

4- Yay›n Hizmetleri

s›ndan bahsetmektedir. Nitekim Almanya’da Yahudiler için
bu kolayl›k sa¤lanm›Át›r. Müslümanlar için henüz bir ilerleme kaydedilmemiÁ ise de yine de helâl kesim hususunda zaman zaman din görevlilerine baz› talepler gelmektedir.
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45 Almanya Katolik Ruhani Meclisi Sekreterli¤i, a.g.e., s. 156.

Almanya’da yerel yönetimlerin tabutla defin mecburiyeti
ve belli bir süreden sonra kabrin boÁalt›l›p yeni bir defin sebebiyle Müslüman mezarl›¤› tahsis etmede sorun ç›kard›klar› bilinmektedir. Ancak bunlar aÁ›lamaz sorunlar de¤ildir.
Son zamanlarda belediyelerde Müslüman mezarl›klar› konusu gündeme getirilmiÁ, yerel makamlarla iÁbirli¤i yap›lmak
suretiyle bu konuda oldukça mesafe al›nm›Át›r. Nitekim Áu
an için Almanya’n›n 75 mezarl›¤›nda ‹slâmi usullere uygun
definler yap›lmaktad›r.45

VatandaÁlar›m›z›n gurbette en fazla s›k›nt›s›n› çekti¤i konular›n baÁ›nda cenazelerinin nakil ve defin iÁlemleri gelmektedir. Bu durumun eskiye oranla daha hafifledi¤ini söylemek
mümkündür. Çünkü müÁavirlikler nezdinde cenaze vak›flar›n›n kurulmas› o ülkelerde yaÁayan vatandaÁlara hayli kolayl›klar getirmiÁtir. YaÁlanan birinci kuÁak her ne kadar
Türkiye’ye defnedilmesini vasiyet etse ve burada ölenlerin %
95’i Türkiye’ye götürülse de vak›a çal›Át›klar› ülkede kalmak
isteyenler de bulunmaktad›r. O nedenle Müslüman mezarl›¤› ve ‹slâmî usullere göre teçhiz ve tekfin konusunda din görevlisi yerel makamlarla iÁbirli¤i yapmal›d›r.

2- Cenaze- Defin ve Nakil ‹Álemleri

Do¤rusu nikâh her ne kadar dinî bir mahiyet arz etmese
de, vatandaÁlar›m›z genelde “imam nikah›” k›yd›rmak için
din görevlisine müracaat etmektedir. O halde medenî kanuna ve mahalli mevzuata uygun akdedilen nikâhtan sonra olmak kayd›yla, isteyenlere dinî nikâh k›y›lmal›d›r.

karÁ› olan görev ve sorumluluklar›n› aç›klamas› faydadan
hali de¤ildir.
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46 ‹rfan Sevinç, Hollanda’daki Türk Çocuklar›n›n E¤itim Sorunlar›, (Bizim Büro
Bas›mevi) Ankara 2003, s. 177.

Yurt d›Á› din hizmetleri sunulurken ihmal edilmemesi gereken en önemli kesimlerden biri de kad›n ve kad›n kollar›
çal›Ámalar›d›r. Cami dernekleri bünyesinde kad›n kollar› kurulmas› fikri eskiden beri dile getirilmektedir. Cami bünyesindeki kad›n kollar› sadece dinî aktivitelerle s›n›rl› kalmayan programlar yapmakta, Türk mutfa¤›, kermes, biçki-dikiÁ
kurslar› gibi pek çok sosyal ve kültürel içerikli programlara
da öncülük etmektedir. Resmî kad›n din görevlisi say›s›n›n
oldukça az olmas› karÁ›s›nda ihtiyaçlar daha ziyade yerinden
ve bu iÁe k›smen yatk›n bayanlar taraf›ndan karÁ›lanmaktad›r. Özellikle dernek yönetimi taraf›ndan erkek din görevlilerinin ehliyetli olan eÁlerinden de bu yönde istifade etme arzular› seslendirilmektedir. Cami merkezli olmad›¤› halde
Türk bayanlar›n›n öncülü¤ünde kurulan baz› sivil kad›n dernekleri de yapt›klar› konferans türü çal›Ámalara din görevlisini davet etmekte ve onunla iÁbirli¤i yapma taleplerini iletmektedir.

Din Hizmetleri MüÁavirlik ve AtaÁeli¤i ile din görevlileri
yurtd›Á›nda yaÁayan herkese ve her kesime ulaÁma gayreti
gütmekte, vatandaÁlar›m›za bulunduklar› ülkenin dilini, ve
e¤itim sistemini ö¤renmede yard›mc› olmaktad›r. Cami müÁtemilat› içerisinde ev ödevlerine yard›m, bilgisayar, ev han›mlar›na meslek edindirme kurslar› gibi e¤itim maksatl› faaliyetler yap›lmaktad›r. Do¤rusu aslî görevleri din hizmeti
sunmak olan görevlilerin, resmen yurt d›Á›na gönderilmesinden sonra bu ülkelerde okuyan vatandaÁlar›m›z›n çocuklar›n›n e¤itim seviyesinde bir yükselme tespit edilmiÁtir.46

3- Meslek Edindirme Kurslar› ve Kad›n Kollar› Çal›Ámas›
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Bundan baÁka müÁavir ve ataÁelikler gerek kendi bölgelerindeki dernekler aras›nda, gerekse tüm Almanya çap›nda
çocuklar›n dinî ve millî duygular›n› canl› tutmak maksad›yla
Kur’an kurslar›na devam eden ö¤rencilerin kat›ld›¤› bilgi yar›Ámalar› tertip etmektedir. Güzel Kur’an ve ezan okuma,
hutbe ve genel dinî bilgiler etraf›nda yo¤unlaÁan bu yar›Áma
dolay›s›yla dereceye girenlere hat›r› say›l›r ödüller verilmektedir.

Bu baÁl›k alt›nda, din görevlisinin öncülü¤ü ve cami derne¤inin giriÁimiyle ortaklaÁa tertip edilen ve genelde gençlerin, kad›nlar›n sosyal ve e¤itim problemlerinin a¤›rl›kl› olarak tart›Á›ld›¤› konferans, panel, seminer ve sohbet Áeklindeki aktiviteler kastedilmektedir. Bu tür etkinliklere yerli ve yabanc› farkl› meslek erbab› davet edilmektedir.

5- Konferans- Seminer ve Bilgi Yar›Ámalar›

Avrupa’da kiliselere ba¤l› çok say›da ilkö¤retim okullar›
bulunmaktad›r. Bu okullar›n aç›l›Á ve kapan›Á törenlerinde
din adamlar›n›n bulunup dua etmesi ve ö¤rencilere baÁar› dilemesi gelenek haline gelmiÁtir. Almanya’da ilkö¤retime giden Müslüman ö¤renci say›s› 700.000 civar›ndad›r. Bunlar›n
yaklaÁ›k 500.000’ini göçmen Türk çocuklar› oluÁturmaktad›r. O nedenle ilgili okulda okuyan ö¤rencilerin gözle görülür oranda bulunmas›, aç›l›Á ve kapan›Á programlar›nda okul
yönetimini di¤er din adamlar›yla birlikte imamlar› da ça¤›rmak zorunda b›rakmaktad›r. Çocuklara baÁar› dile¤i etraf›nda yo¤unlaÁan bu k›sa konuÁma ve dualar veli ve ö¤renciler
taraf›ndan büyük bir memnuniyetle karÁ›lanmaktad›r. Aç›l›Á
ve kapan›Á merasimleri genelde okulda, bazen de kilise ve camilerde dönüÁümlü olarak yap›lmaktad›r.

4- Okul Aç›l›Á ve Kapan›Á Merasimleri
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47 Almanya Katolik Ruhani Meclisi Sekreterli¤i, a.g.e., s. 180.

Bu baÁl›k alt›nda irdelenmesi gereken di¤er önemli konu
hapishanelerdir. Alman cezaevlerinde yatan Müslümanlar›n
oransal olarak hayli bir yekun tuttu¤u vurgulanmakta, dil
sorunu, kendini aç›¤a vuramama vb. nedenlerle bu mahkûmlar›n âdeta çifte izolasyona tabi tutuldu¤u belirtilmektedir.47
Alman Anayasas›’n›n 140. maddesi cemaatlere masraflar›n›
kendileri karÁ›lamak suretiyle ve zorlamaya yer vermeksizin
devletin resmî kurumlar›nda pastoral hizmeti (ruhanî destek)
öngörmektedir. Yine Ceza ‹nfaz Yasas›n›n 53. maddesi de
“mahkûma cemaatinin dinî aç›dan hizmet vermesi yasakla-

Asl›na bak›l›rsa bu tip görevler Avrupa’da ihtisas isteyen
meslekler aras›ndad›r. Bu gibi yerlerde görev yapan din
adamlar›na Almanca’da “dinî dan›Ámanl›k” anlam›na gelen
“Seelsorger” kelimesi kullan›lmaktad›r. Ancak bizde bu manada henüz bir ihtisaslaÁma olmad›¤› için görevli o bölgede
bulunan hastaneyi ziyaret etmekte ve hastalara dini tavsiye,
telkin ve nasihatte bulunmaktad›r. Huzur ve bak›mevleri de
ayn› s›k›nt›yla baÁ baÁa kalmaktad›r. O nedenle yerel yönetimle iÁbirli¤i sayesinde bu zorluklar›n biraz da olsa aÁ›lmas›
mümkündür.

Bu faaliyetlerin baÁ›nda hastane-hapishane, bak›mevi ve
yaÁl›lar yurdu ziyareti gelmektedir. Do¤rusu ço¤unlu¤u Müslüman olmayan bir ülkede hastane tedavisi birçok kimseye
a¤›r s›k›nt› vermektedir. ‹slâmi edep kurallar›, cinsiyet farkl›l›¤›, helal yiyecek s›k›nt›s›, kalabal›k aile ziyareti hem hastane düzeniyle çeliÁmekte hem de orada yatan hastaya ek bir
yük getirmektedir. Bütün bunlar›n k›smen azalt›lmas›nda din
görevlisine büyük görevler düÁmektedir.

6- Sosyal Zümre ve Ev Ziyaretleri
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48 Bkz. www.tuerkischebotschaft.de/de/archiv/2001

Yurt d›Á›nda esnaf ziyaretleri de büyük bir önem kazanmaktad›r. Almanya’da oldukça fazla Türk as›ll› müteÁebbis
bulunmaktad›r. 1999 y›l› için 55.200 civar›ndaki giriÁimcinin y›ll›k cirosu 50.3 milyar DM’a ulaÁm›Át›r. Bu iÁyerlerinde yerli ve yabanc› 293.000 iÁçi çal›Át›r›lm›Át›r.48 Bu say› her
y›l gittikçe artm›Á ve 2003 y›l›nda Türk müteÁebbislerinin
adedi 61.300’ e yükselmiÁtir. O halde böylesine etkin bir esnaf kitlesinin din görevlisince zaman zaman mahallinde ziyaret edilmesi do¤ru bir davran›Á olacakt›r.

Avrupa’da gerek yerleÁim biriminin camiye uzakl›¤›, gerekse baÁka nedenlerden dolay› camiye gelme imkân› bulamayan vatandaÁlara ev ziyareti Áeklinde bir faaliyet söz konusudur. Bu ziyaretler genelde ya bir dü¤ün ya bir davet, ya
da bir taziye vesilesiyle yap›lmaktad›r. Bir tak›m ailevî problemlerin çözümünde de din görevlisinden destek istenmektedir. Bunlardan baÁka ramazan günlerinde yap›lan ev ziyaretleri hane halk›yla daha yak›ndan tan›Ámak için önemli bir
f›rsat oluÁturmaktad›r. Bu gibi ziyaretlerde hane halk›n›n
geçmiÁleri için bir Kur’an okumak ve dua etmek memnuniyetle karÁ›lanmaktad›r.

namaz” emrini içermektedir. Almanya’da ‹slâm’›n hukuken
tan›nmamas› bu tip hizmeti zora soksa da yerel makamlar›n
izni ve ilgili amirin onay› ile haftan›n belli gününde Türk
mahkûmlar›n› ziyaret etmek mümkündür. Burada Kur’an
okumak ve dinlemek, sohbet etmek hem cezaevi yönetimine
kolayl›k getirmekte, hem de mahkûmun yeniden hayata ve
ailesine kazand›r›lmas›na büyük katk› ve moral destek sa¤lamaktad›r.
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49 Tosun, a.g.e, s. 44.

Yurt d›Á›ndaki görevliler, rol y›¤›lmas› ve aÁ›r› beklentilerden kaynaklanan pek çok sorunla baÁ baÁa kalmaktad›r.
Bunlara ilaveten yabanc› dil bilememe ve bu nedenle itham
edilme ayr› bir sorun olmaya devam etmektedir. Gerçi son
zamanlarda BaÁkanl›¤›n yabanc› dil e¤itimi konusunda hayli
mesafe kat etti¤i görülmektedir. Ancak seneler önce yap›lan
bir anket bu gerçe¤i gözler önüne sermektedir. Buna göre,
Almanya’daki görevlilerin sadece % 9’u “yeterli” Almanca
bildiklerini söylemekte, % 72’si “yetersiz”, % 19’u ise “hiç”
Almanca bilmedi¤ini belirtmektedir.49 D‹T‹B hakk›nda çal›Á-

IV- ÖNER‹LER

Yine dernekler taraf›ndan gençleri camiye yaklaÁt›rmak
maksad›yla baz› spor ve e¤lence aletleri cami çat›s› alt›nda
devreye sokulmaktad›r. Kimi zaman bu tür aktivitelerin camideki ahengi bozdu¤u ve dine uygun olmad›¤› gerekçesiyle
yaÁl›lar taraf›ndan tenkit edildi¤i de bir vak›ad›r. Gençleri cami ile buluÁturmak ve zararl› al›Ákanl›klardan korumak aç›s›ndan cemaate her f›rsatta bunun önemli oldu¤u vurgulanmal›d›r.

Günümüzde sporun herkes taraf›ndan yads›namaz bir role sahip oldu¤u bilinmektedir. Din görevlisinin gençlerle bir
araya gelebilme imkânlar›ndan biri de cami derne¤i bünyesinde oluÁturulan sportif faaliyetlerdir. Bu maksatla düzenlenen futbol ve masa tenisi turnuvalar› hem cemiyetleri bir araya getirip gençlerin tan›Áma ve kaynaÁmas›na imkân vermekte, hem de onlar›n meÁru ihtiyaçlar›n› cami merkezli tedarik
edebilmesine zemin haz›rlamaktad›r.

7- Sportif Faaliyetler
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50 Yasemin KarakaÁo¤lu, Türk-Alman ‹liÁkilerinde Din Tabu mu?, “Türk-Alman
Sempozyumu”, 1996, (Körber Stiftung) Hamburg 1997, s. 337.

2- Din görevlisine gidece¤i ülkenin dili, yo¤un ve kaliteli
bir dil kursuyla ö¤retilmelidir. Din görevlisi, dil ö¤renme imkân›n› gitti¤i ülkede de sürdürebilmeli ve bu konuda kendisine her türlü destek verilmelidir. Bu anlamda dile oldukça
yatk›n ve istekli olanlar›n görev yerleri dil ö¤renme merkezlerine yak›n yerden seçilmelidir.

1- Yurt d›Á›na yönelik yap›lan hizmet içi e¤itim kurslar›nda din görevlisine Hristiyanl›k ve mezhepleri çok iyi ö¤retilmelidir. Çünkü “öteki”nin dinini bilmeden sa¤l›kl› diyalog
ve bilgi al›ÁveriÁinde bulunmak mümkün de¤ildir. O halde
yurt d›Á› din hizmeti art›k “uzmanl›k” isteyen bir saha olarak
telakki edilmelidir.

A- BaÁkanl›¤a Yönelik Öneriler :

Uzun süre yurt d›Á› din hizmetinde bulunman›n getirdi¤i
tecrübe ile Avrupa’da sunulan hizmetlerin gerek nicelik gerekse nitelik aç›s›ndan daha ileri bir seviyeye ç›kar›lmas› için
baz› önerilerde bulunulacakt›r. Bu önerilerin bir k›sm› BaÁkanl›¤a, bir k›sm› da görevlilere yönelik olacakt›r:

ma yapan ve Türkiye’yi ziyaret eden resmî ve dinî zevat›n neredeyse hemen hemen hepsi imamlar›n dil bilememelerinden
yak›nmaktad›r. Örne¤in D‹T‹B’e ba¤l› imamlar hakk›nda bir
çal›Áma yapan Yasemin KarakaÁo¤lu düzenledi¤i ankette;
imamlar›n buradaki koÁullar› ö¤rendikleri anda (4 y›l) de¤iÁtirildiklerini, geldikleri ülkenin dilini bilemedikleri için gençli¤e hitap edemeyen memurlar olduklar›n› söylemekte, dolay›s›yla bu boÁlu¤un gayri resmî teÁkilâtlar taraf›ndan dolduruldu¤una dikkat çekmektedir.50
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3- ‹çinde bulunulan ülkenin din ve kültürünü tezyif ve
tenkit edecek konuÁmalarda bulunulmamal›, bu konuda
kendi cemaatini de uyarmal›d›r.

2- Her türlü toplant›ya donan›ml› bilgiyle gidilmeli, söz,
davran›Á, hâl ve mimikleriyle “ötekini” hafife alacak durumlara sebebiyet verilmemelidir.

1- Din görevlileri gittikleri ülkenin yabanc› dilini ö¤renmede azîm ve ›srarl› olmal›, bu imkân› kendileri “tevlit” etmeye çal›Ámal›d›r.

B- Din Görevlilerine Yönelik Öneriler:

6- BaÁkanl›k, görevliyi yurt d›Á›na göndermeden önce gidece¤i ülkeyi pek çok yönden tan›tan bir broÁür haz›rlamal›,
orada yaÁayan Müslümanlar› toplumsal, psikolojik, ailevî vb.
yönleri ile analiz eden bir “el kitab”›na öncülük etmelidir.

5- Aktif cami hizmetinden ba¤›ms›z olarak, her y›l belli
say›da akademik çal›Ámaya meyilli olan görevliler yurt d›Á›na gönderilmeli, bir ya da iki y›l süreyle o ülkede bulunacak
olan bu kimseler D‹T‹B, AT‹B vb. merkezler bünyesinde
“Rehber Din Görevlisi” ad› alt›nda istihdam edilmelidir. Bu
Áah›slardan iyi derecede dil ö¤renmeleri ve o ülkelerdeki diyalog faaliyetlerine kat›lmalar› talep edilmelidir.

4- Yurt d›Á›nda görevlendirilmek üzere seçilecek personelin, yaÁ› ve ilmî düzeyi mutlaka dikkate al›nmal›; görevli hizmet sundu¤u toplumda olup bitenleri anlay›p yorumlayabilecek ve ona göre çözüm üretebilecek kapasitede olmal›d›r.

3- Görevli, daha önce Avrupa’da baÁar›l› görev yapm›Á kiÁilerin tecrübesinden yararlanabilmelidir. BaÁkanl›k, bu tip
kimseleri hizmet içi kurslar›na davet ederek onlar›n intiba ve
tecrübesini meslektaÁlar›yla paylaÁmas›na imkân tan›mal›d›r.
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Almanya’da ‹slâm dini hukuken tan›nmad›¤›ndan kilise
ile ayn› haklara sahip de¤ildir. Bu ülkede Áu ana kadar hiçbir
‹slâmi organizasyona kamu tüzel kiÁili¤i statüsü verilmemiÁtir. Mevcut kuruluÁlar Alman Medeni Kanununa göre tescili
dernekler statüsünde çal›Ámaktad›r. E¤er ‹slâm gelecekte Almanya ve di¤er Bat› ülkelerinde hukuken tan›n›rsa, bu Müslümanlar›n di¤er dinî cemaatler gibi pek çok yetki ve sorumluluk taÁ›yaca¤› anlam›na gelecektir. Bu da do¤al olarak din
hizmeti sunmada bir tak›m kolayl›k ve avantajlar sa¤layacakt›r. ‹Áin yasal boyutu bir yana buraya kadar anlat›lanlardan din hizmetini topluma sunmada hem anayasal bir zorunluluk, hem de dinin do¤as›ndan kaynaklanan bir mecburiyetle karÁ› karÁ›ya kal›nd›¤› görülmektedir. Yurt d›Á›ndaki vatandaÁlar›m›za devlet eliyle sunulan hizmet konusunda oldukça deneyim sahibi olan BaÁkanl›k ve din görevlileri, vatandaÁlar aras›ndaki birlik ve beraberli¤in sa¤lanmas›nda,
onlar›n be¤eni ve itimad›n› kazanmas›nda oldukça mesafe
kat etmiÁtir. Son y›llarda iyi bir e¤itim alarak bu ülkelere
gönderilen din görevlileri, o ülkelerde yaÁayan vatandaÁlar›m›z›n dinî ve millî kimliklerinin korunmas›nda önemli görev-

SONUÇ

AnlaÁ›ld›¤› kadar›yla yurt d›Á› cami ve cami d›Á› din hizmetleri bizlere hem bir tak›m imkânlar sunmakta, hem de oldukça büyük sorumluluklar yüklemektedir. Avrupa’da yaÁayan vatandaÁlar›m›za yönelik bir tak›m zararl› faaliyetlerin
fark›nda olarak daha özverili çal›Ámak ve iÁin içine gönlü
katma zarureti ortaya ç›kmaktad›r. ‹çinde bulunulan ülkenin
mevzuat›n› göz ard› etmeksizin, asimilasyona de¤il ama entegrasyona yard›mc› olmak, vatandaÁlar›m›z›n dinî ve sosyal
gereksinimlerini rahatça tedarik etmek ve onlar›n daha mutlu yaÁamalar›na katk› sa¤lamak için daha fazla gayret gerekecektir.

Ancak gerek ülkemizin içinde bulundu¤u konum, gerekse
d›Á dünya, küreselleÁme, AB, yasal mevzuat, teknolojik geliÁmeler gibi pek çok etken yeniden yap›lanma ve yenilenmeyi
zorunlu k›lmaktad›r. Misafir iÁçi olarak Avrupa’ya gelen
Türklerin bundan böyle ülkelerine dönme ihtimali neredeyse
yok gibidir. Bu nedenle âdeta yerleÁik hale gelen muhatap
kitlenin istek, arzu ve ihtiyaçlar›n›n eskisinden daha fazla oldu¤u ve gittikçe de¤iÁti¤i unutulmamal› ve gelecekte plânlar
buna göre yap›lmal›d›r.

5- Gerek görev bölgelerindeki farkl› Müslüman ülke vatandaÁlar› gerekse yerel kilise sorumlular›yla iyi iliÁki kurulmal›d›r.

6- Görevli k›l›k k›yafet, Türk örf ve âdetine uygun yaÁam
tarz› ve örnek yaÁant›s› yan›nda, randevuya sadakat gibi dikkat isteyen konularda rehavet içinde olmamal›d›r.

ler üstlenmekte, onlar›n sosyal, psikolojik, ailevî, dinî, kültürel pek çok problemini çözmede yard›mc› olmaktad›r.
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4- Din görevlisi bölgesindeki Türk ö¤retmenleriyle mutlaka iÁbirli¤i halinde olmal›d›r.
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* Diyanet ‹lmi Dergi, Say›: 41/3, Y›l: 2005, s. 17-40.
** Dr., D‹B., Din Hizmetleri Àube Müd.

Tarihi 25 y›l geriye giden yurt d›Á› din hizmetlerinin en
önemli unsurunu hizmeti sunan ana kitle olarak din görevlileri oluÁturmaktad›rlar. Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› Türkiye’de
istihdam etti¤i çeÁitli unvanlardaki personelinden seçti¤i ve

1960’l› y›llardan itibaren ülkeleraras› anlaÁmalarla Bat›
Avrupa ülkelerine Türkiye’den giden iÁçi göçünün baÁlang›çta öngörülmeyen sonuçlar›ndan birisi de sözkonusu kitlenin
dinî ihtiyaçlar›n›n karÁ›lanmas›nda ortaya ç›km›Át›r. Max
Frisch’in ifadesiyle iÁçi olarak ça¤›r›lan ancak insan olarak
Avrupa’ya gelen yabanc›lar, bavullar›yla birlikte inançlar›n›,
âdetlerini, gelenek ve yaÁam tarzlar›n› da getirmiÁlerdir. Yurt
d›Á›n›n kendisine özel Áartlar›ndan ötürü dinî ihtiyaçlar›n›n
karÁ›lanmas›nda çeÁitli alternatifler deneyen yurt d›Á›ndaki
Türk toplumu ilk tecrübelerinden sonra belirli bir dinî kurumdan yard›m alma amac›yla Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›ndan
din hizmeti talebinde bulunmuÁtur. Yurt d›Á›nda yaÁayan
Türk vatandaÁlar›n›n yo¤un talebi üzerine BaÁkanl›k yine ilgili ülkelerin yetkili mercileri ile var›lan mutabakatlar çerçevesinde, 1980’lerin baÁ›ndan itibaren yurt d›Á›nda sürekli din
hizmeti sunmaya baÁlam›Át›r.(D‹B 1993: 3)
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1 2004 y›l› Mart ay› içerisinde yap›lan seçme s›nav›na 1072 kiÁi müracaat etmiÁtir.

BaÁkanl›k 25 y›ldan beri Avrupa’n›n çeÁitli ülkelerine Ramazan aylar›na mahsus bir ayl›¤›na, baz› derneklerin taleple-

Türk-‹slâm kültür derneklerinde din hizmeti sunmak üzere
yurt d›Á›nda görevlendirdi¤i elemanlar›n› “Din Görevlisi”
olarak tan›mlamaktad›r. Din görevlileri gerek görev yapt›klar› derneklerde gerekse kamuoyunda, Türkiye’deki cami görevlisi olan “‹mamlarla” eÁ tutulmaktad›rlar. Zaman zaman
aç›lan seçme s›navlar›na yap›lan baÁvurulardan Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› mensuplar›nca ra¤bet edilen1 bir görev olarak
izlenen yurt d›Á› din görevlili¤i, yabanc› bir kültür içinde yaÁama, maddî olarak daha iyi imkânlar sa¤lama yönünden cazip bir konum arz etmektedir. Buna karÁ›n, yurt d›Á› din hizmetlerinin Türkiye Áartlar›na göre zorlu¤u, çeÁitlili¤i ve farkl›l›klar› konusunda gerek bu hizmete talip olacaklar›, gerekse kamuoyunu ayd›nlatacak yaz›l› literatür yok denecek kadar azd›r. Mevcut araÁt›rmalar içinde din görevlileri araÁt›rman›n konusu ile ilgisi nispetinde yer almaktad›r. Camilerin
e¤itim fonksiyonu konusunda yap›lan bir araÁt›rmada din
görevlisi e¤itici rolü ile ele al›nmakta, (Tosun: 1993) Türk
toplumunun entegrasyon koÁullar› konusunda yap›lan baÁka
bir araÁt›rma da ise din görevlilerinin entegrasyonu kolaylaÁt›r›c› m›, zorlaÁt›r›c› m› rol oynad›klar›ndan bahsedilmektedir. (Stegemann 1998: 159) Bu güne kadar din görevlilerini
do¤rudan hedef alan ilk araÁt›rma Avusturyan›n BaÁkenti Viyena’daki Türk imamlar konusunda (Kroissenbrunner:
2001), di¤er bir araÁt›rma ise, taraf›mdan Almanya’da ve
Türkiye’de imamlar›n rollerinin karÁ›laÁt›r›lmas› konusunda
yap›lm›Át›r. (Çekin 2004) Her iki araÁt›rmada da din görevlilerinin yurt d›Á›ndaki çal›Áma koÁullar›, sorunlar› ve muhtemel çözüm önerileri yer almaktad›r.
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Yurt d›Á› din görevlili¤inin, görevlilere önemli bir maddi

Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n yurt d›Á›ndaki din görevlileri
hukukî, malî ve sosyal haklar›, e¤itim seviyeleri, görev anlay›Álar› ve hiyerarÁik ba¤lant›lar› itibar›yla, Bat› Avrupa’daki
di¤er Müslüman kuruluÁlarda çal›Áan ‹mamlardan çok farkl›l›klar gösterirler. Ancak yurt d›Á›ndaki kamuoyunun bu
farkl› yap›y› görmedi¤i, bu güne kadar din görevlileri ile di¤er kuruluÁlarda çal›Áan imamlar›n ayn› kategoride de¤erlendirildi¤i görülmektedir. Bütün din görevlileri (‹mamlar), “yabanc› bir ülkeden gelen, geldi¤i ülkenin dilini, geleneklerini,
yerel sorunlar›n›, kamuoyunun beklentilerini ve göçmen kökenli Müslüman grubun spesifik sorunlar›n›” bilmeyen kimseler olarak (Akgönül: 2004, Venske 1981: 110, Seufert
1999: 292, Abdullah 1993: 122, Stegemann: 2001:221, Biswangwer 1988:73) resmedilebilmektedir. Bu negatif tan›mlamalara ilave olarak 11 Eylül sonras› paronaya varan bir korku ortam›nda, ülkelerin gizli servis yetkilileri ve güvenlik uzmanlar› kamuya aç›k ortamlarda imamlar›n ne gibi vaazlar
verdiklerini anlamamaktan Áikâyet etmekte, kamuoyuna
imamlar üzerinden mesajlar verilmektedir. Tart›Ámalar›n bu
düzlemde seyretmesi en az›ndan Avrupa Kamuoyunun Diyanet taraf›ndan görevlendirilen Din görevlilerini di¤er formasyonsuz, kontrolü imkâns›z hocalarla kar›Át›rmalar›na ve ortaya her hoca yabanc›d›r ve potansiyel olarak tehlikelidir gibi son derece yanl›Á bir imaj ç›kmas›na sebebiyet vermektedir. (Akgönül:2004)

ri do¤rultusunda ücretleri dernekler taraf›ndan ödenmek
kayd›yla 6 ayl›k sürelerle veya ücreti D›ÁiÁleri Bakanl›¤› bütçesinden ödenmek üzere uzun süreli (halen bu süre 4 y›ld›r)
din görevlileri göndermektedir. Bu makalede konu edilen din
görevlileri uzun süre yurt d›Á›nda görevlendirilenlerdir.
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Din görevlilerinin ilgili olduklar› organizasyonlar baÁta
memuru olduklar› Türkiye Cumhuriyeti ve mensubu bulunduklar› Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› olmak üzere, görev yapt›klar› ülke baz›nda kendilerine üye olan Müslümanlar› temsil
durumunda olan üst kuruluÁlar (D‹T‹B’ler) ve görev yapt›klar› Türk-‹slâm Kültür dernekleridir. Bu kurumlar›n din görevlilerinden beklentileri yay›nlanm›Á bulunan kanun, yönetmelik, yönerge ve tüzüklerden bulunmaktad›r. Diyanet ‹Áleri
BaÁkanl›¤›nca yay›nlanan yurt d›Á› görev ve çal›Áma yönerge-

Bir grup insan taraf›ndan icra edilen bir iÁin meslekî ve
sosyal boyutunu ortaya koyabilmek için, çeÁitli metotlar takip edilebilir. Bunlardan birincisi, araÁt›rma konusu olan
gruba kat›l›p uzun süreli gözlemlerden sonra tutulan protokole dayanarak bir meslek portresi ortaya koymakt›r. Bununla beraber, meslek grubunun mensubu bulundu¤u organizasyon taraf›ndan görevlerin yaz›l› belgelerden tespit edilmesinde di¤er önemli alan› olmuÁtur. Di¤er önemli bir nokta meslek erbab›ndan beklentisi olan gruplar›n beklentilerini
istatistikî veya karÁ›l›kl› görüÁme yoluyla tespit etmek veya
araÁt›r›lacak meslek grubu üyelerinin verece¤i bilgilerden hareket ederek de sonuca ulaÁmakt›r. (Krech 1999: 32)

avantaj sa¤lad›¤› yönündeki ön kabul ile, din görevlilerini
yurt d›Á›ndaki sistem aç›s›ndan faydas›z imas›nda bulunan
görüÁün, din görevlileri hakk›nda gerek Türkiye’de gerekse
yurt d›Á›nda ilgili çevreler aras›nda yap›lan tart›Ámalarda belirleyici bir fonksiyon gördü¤ü söylenebilir. Bu kanaat oluÁumunda objektif araÁt›rmalar›n yetersizli¤i, bilgilendirme ve
hizmetleri tan›t›m faaliyetlerinin beklenen seviyeye ulaÁamamas›n›n etkileri vard›r. Din Görevlilerinin mevcut imajlar›
hakk›nda bu k›sa de¤erlendirmeden sonra makalemizin konusuna dönebiliriz.
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2 13.08.2004 tarihi itibariyle BaÁkanl›¤›n yurt d›Á›nda bulunan toplam 1165 görevlisinden 1130’unu din görevlileri oluÁturmaktad›r.

Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n yurt d›Á› hizmetleri bir proje
dâhilinde yürütülmektedir. Her projede oldu¤u gibi yurt d›Á›
hizmet projesinin de plânlama ve uygulama safhas› vard›r.
Bu projenin uygulama safhas›n›n en önemli aktörleri din görevlileridir.2 Sunulan hizmetin ilgili kimselere ulaÁt›r›lmas› bu

Yurt D›Á› Din Görevlili¤i:

Din görevlilerinden beklentisi olan gruplar üzerine yeterli
araÁt›rmalar bulunmamaktad›r. Bu makalede ilgili gruplar›n
beklentileri, din görevlileri hakk›nda yap›lan araÁt›rmalarda
yer alan tespitlerden hareketle belirlenmeye çal›Á›lacakt›r.
Din görevlileri hakk›nda bir di¤er bilgi kayna¤› görevlilerin
kendileridir. Çünkü meslek araÁt›rmalar›n›n en çok kulland›¤› güvenilir metotlardan birisi de budur. Meslek sahibinin
karÁ›laÁt›¤› sorunlar, mesle¤in icras›na yönelik problemler ve
meslek erbab›na toplum taraf›ndan gösterilen ilgi ve alâka
ancak bu yolla tespit edilebilir. Özellikle beklentilerin din görevlileri aç›s›ndan sonuçlar›n› de¤erlendirirken din görevlileri hakk›nda yap›lan ve yukar›da zikredilen araÁt›rmalar dikkate al›nm›Át›r.

leri bu konuda gerekli bilgileri içermektedir. BaÁkanl›k zaman zaman yurt d›Á› din hizmetleri raporlar› ve istatistikleri
yay›nlamaktad›r. Yurt d›Á›ndaki kuruluÁlar›n amaçlar› ise
mahkemelerce onaylanan tüzüklerinde bulunmaktad›r. Derneklerin amaçlar›n› ve faaliyetlerini içeren söz konusu belgeler ayn› zamanda dernek faaliyetlerinin hukukî çerçevesini,
derneklerin dinî, sosyal ve kültürel alanda yapacaklar› faaliyetleri belirlemekte ve bu anlamda din görevlilerinin faaliyetleri hakk›nda ›Á›k tutmaktad›r.
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3 Bkz: Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› D›Á ‹liÁkiler Dairesi BaÁkanl›¤›’n›n 19.11.2003 tarih
ve B.02.1.D‹B.0.76.00.02/675-9256 say›l› Merkez ve TaÁra TeÁkilât›na gönderilen yaz›s›.

Yukar›da de¤inildi¤i üzere; her meslek sahibi kiÁi gibi din
görevlileri de görevleri gere¤i çeÁitli kurum ve gruplarla iliÁki içerisindedir. Bunlara beklentileri olanlar, rol göndericile-

Din Görevlilerinden Kim Ne Beklemektedir?

görevliler marifetiyle gerçekleÁtirilmektedir. O halde din görevlisi kimdir ve hangi özellikleri taÁ›maktad›r? Bu sorunun
cevab› BaÁkanl›¤›n uygulamalar›nda ve dokümanlar›nda
aranmal›d›r. Bu ba¤lamda Kurum’un zaman zaman açt›¤›
yurt d›Á›na din görevlisi gönderilmesi ile ilgili duyurular gerekli cevab› içermektedir.3 Bu duyurularda yer alan genel
prensiplere göre din görevlisi; aktif olarak Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› kadrolar›nda çal›Áan, duyuruda yer alan dinî yüksek
ö¤renim veren okullardan birisini bitirmiÁ, Türkiye’de belirli bir mesleki tecrübeye sahip olup, yap›lacak olan imtihan
sonucu seçilen ve yap›lacak hizmet içi e¤itim kursunu baÁar›
ile bitiren kimsedir. Bu Áartlara haiz din görevlileri devlet taraf›ndan hukukî, malî ve sosyal haklar› güvence alt›na al›nm›Á olarak ve gidilecek olan ülkede resmî çal›Áma ve oturma
müsaadesine sahip olarak görev yaparlar. (Blumenwitz
1985) Bu durum kendilerine yurt d›Á›ndaki di¤er Müslüman
örgütlerde çal›Áan imamlara göre sa¤lam bir zemin sunar.
Kendilerine sa¤lanan bu imkânlar sebebiyle; görev yapt›klar› ülkenin hukukuna göre çal›Áma ve oturma iznine sahip,
hizmet verdikleri kitleye karÁ› malî olarak ba¤›ms›z, sosyal
kiÁilik olarak görev yapt›klar› yerde pozisyonlar› güçlü, Türkiye’deki cami görevlilerine göre bir dereceye kadar otonom
ve ayn› zamanda kontrol edilebilir özelli¤e sahiptirler.
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4 T.C BaÁbakanl›k Devlet Personel BaÁkanl›¤› (1995), 657 Say›l› Devlet Memurlar›
Kanunu. Ankara

Din görevlileri Devlet Memuru olup Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› bünyesinde görev yaparlar. Bu anlamda bürokratik
yap›n›n birer eleman›d›rlar. Bürokratik yap›larda beklentiler
ve roller yaz›l› talimatlara ba¤lan›r ve beklentilere uygun hareket etmemek bir yapt›r›m› icap ettirir.(Türk 1978: 106) Bu
ba¤lamda din görevlilerinden Devletin beklentileri 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 2. Bölüm 6, 7, ve 8. Maddelerinde belirlenmiÁtir.4 Buna göre her memur Devlete sadakatle ba¤l› olmak, tarafs›z olmak, davran›Álar›nda memur oldu¤unu unutmamak ve ast ve üstleri ile iÁbirli¤i yapmakla
yükümlüdür. Memurlar yurt d›Á›nda görevlendirildiklerinde
9. Maddede belirlenen yurt d›Á›nda davran›Á esaslar›na uymak zorundad›rlar. Din Görevlileri yurt d›Á›nda görev yapt›klar› sürece, hal ve hareketlerine dikkat etmeli, kimseden
malî yard›m almamal›, kendilerini tenkit edilen bir pozisyona düÁürmemeli, kendi davran›Álar›ndan ötürü Türk toplu-

a) Devletin ve Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n Din Görevlilerinden Beklentileri:

A. Din Görevlilerinden Kurumsal (Organizasyon) beklentiler.

ri, ilgili kiÁiler veya gruplar denir. (Otto 1978:18) Din Görevlileri için kendisinden beklentisi olan gruplar› Áu Áekilde
s›n›fland›rmak mümkündür. Ba¤l› olduklar› organizasyon
olarak Devlet ve Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›, görev yapt›klar›
organizasyon olarak bulunduklar› ülkedeki üst kuruluÁ (D‹T‹B’ler) ve görev yap›lan dernek, hizmet sunduklar› kitle olarak cemaat ve görev bölgesinde yaÁayan insanlar ve nihayet
görev yap›lan ülkedeki kurumlar ve yerel kamuoyu.
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Kurumun din görevlilerinden dinî ve sosyal hizmetler alan›nda beklentileri ile onlara yükledi¤i roller ise ad› geçen yönergenin 12. Maddesinin 1, 2, ve 8. paragraf› ile 7. Maddesinin 1, 4 ve 13. paragraf›nda yer almaktad›r. Bu maddelerde yaz›l› olan görevler (roller) kendi içinde Áu Áekilde katego-

Bu yönergenin 7. maddesinin 17. 18. 19. 20. 21. 22 ve 23.
bölümleri meslek ahlâk›n› ilgilendiren hususlar› içermektedir. Buna göre; Türk devletinin görevlisi ve yetkilisi oldu¤unun Áuurunda olmak, her yerde ve her zaman mesle¤in Áeref
ve haysiyetini korumak, her zaman nezaket ve terbiye kurallar›na uymak, ‹slâm’›n inanç, ibadet ve ahlâk esaslar›na uygun hareket etmek, Türk Milletinin Áeref ve itibar›n› korumak, BaÁkanl›¤›n görevlilerden bekledi¤i davran›Á esaslar›d›r. Din görevlisinin mutlaka uymas› gereken beklentiler kategorisine dâhil olan bu prensipler de yerine getirilmesi gereken bir görevi de¤il, sosyal bir pozisyonu muhafaza edebilmenin kriterlerini içermektedir.

BaÁkanl›¤›n bu konudaki kurallar› 26 Mart 1986 tarih ve
K/170/554 say› ile yürürlü¤e koydu¤u “Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› Yurt D›Á› Görev ve Çal›Áma Yönergesi” ’nde bulunmaktad›r.

Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n din görevlilerinden beklentileri ise iki grupta mütalaa edilebilir. Bunlar; mesle¤in icra
edilmesinin meÁruiyetini temin eden beklentiler ile mesle¤in
icras› esnas›nda yerine getirilmesi gereken rollerdir.

munun Devlet’e güvenini sarsmamal›d›rlar. Çünkü din görevlileri Devletleraras› bir anlaÁmaya ve müsaadeye dayanarak yurt d›Á›na giderler, devletin onay› ve müsaadesi ile devletin memuru s›fat› ile görev yaparlar. Teknik olarak yap›lacak görevi tarif etmeyen bu maddeler memurun mesle¤ini icra etmede taÁ›yaca¤› vas›flar› içermektedir.
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Yurt d›Á›nda yerel mevzuata göre kurulmuÁ bulunan mahalli dernekler ile bunlar›n ba¤l› oldu¤u üst kuruluÁlar olarak D‹T‹B’ler din görevlilerini ilgilendiren di¤er organizasyonlard›r. Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› yurt d›Á› din hizmetlerini
ad› geçen derneklerle iÁbirli¤i yaparak gerçekleÁtirmektedir.
Bu sebeple din görevlileri ayn› zamanda bu kurumlar›nda
eleman›d›rlar. (D‹T‹B Tüzük, Abdullah 1993: 58, Stegemann
2001: 221) Yurt d›Á›ndaki dinî amaçl› dernekler ve bunlar›n
ba¤l› olduklar› üst kuruluÁlar gönüllülük esas›na ba¤l› olarak
sivil inisiyatif ile kurulmuÁ olup kamuoyuna deklare edilmiÁ
bir tüzü¤e göre bulunduklar› ülke genelinde faaliyet gösteren
(D‹B 1993:37 vd.) kültürel organizasyonlard›r. Faaliyetlerini
kendi yönetim kurullar› ve üyeleri ile birlikte önemli ölçüde
din görevlilerinin aktif kat›l›m›yla gerçekleÁtirirler. Bu aç›dan
üst kuruluÁlar›n ve yerel derneklerin de din görevlilerinden
beklentileri vard›r. Bu beklentiler yukar›da zikredilen devletin ve Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n beklentilerinde oldu¤u gi-

b) Üst KuruluÁlar›n ve Yerel Derneklerin Din Görevlilerinden Beklentileri:

rize edilebilir. Bunlardan birinci grupta; namaz k›ld›rmak,
hutbe okumak, vaaz etmek (Hutbe ve Vaazlarla ilgili esaslar
ayn› yönergenin 14. Maddesinde mufassal olarak belirlenmiÁtir), çocuklara Kur’an kursu düzenlemek, dinî sorular› cevaplând›rmak, cenaze iÁlemlerini ‹slâm geleneklerine göre
yapmak yer almaktad›r. Burada say›lanlar tabiî olarak din
görevlilerinin aslî görevlerini oluÁturmaktad›r. ‹kinci grupta
mevlid okuma, nikah k›yma, isim koyma, (12.Md.) gibi hem
dinî bir karakteri olan hem de Türk gelenekleri ile ba¤lant›l›
görevler say›lm›Át›r. Sosyal hizmet alan›nda hastahane ve hapishane ziyaretleri,(6.Md.) son kategoride ise din görevlilerinin (17.Md.) temsil görevleri zikredilmektedir.
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5 Çal›ma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n verilerine göre 27.08.2004 tarihi itibariyle Federal Almanya’da 2.053.600 Türk VatandaÁ› yaÁamaktad›r. (Bkz.
http://www.calisma.gov.tr/yih/yurtdisi_isci.htm)
6 13.08.2004 tarihi itibariyle Federal Almanyada 484 sürekli 153 de Geçici k›sa süreli Din Görevlisi bulunmaktad›r.

Din görevlilerinin ana hizmet yerleri Áüphesiz üst kuruluÁlar›n çat›s› alt›nda örgütlenmiÁ bulunan yerel derneklerdir.
Yurtd›Á›nda kurulmuÁ bulunan Türk-‹slâm Kültür dernekleri birbirlerinden kurulduklar› ülkeler baz›nda derne¤in yönetimi, idari organlar›n›n seçimi, finansman› gibi konularda
baz› farkl›l›klar gösterse de bütün dernekler, dinî, sosyal ve
kültürel sahada faaliyet göstermektedirler. Yurt d›Á›nda en
fazla Türk vatandaÁ›n›n yaÁad›¤›5 ve Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n en fazla say›da görevlisinin bulundu¤u6 Federal Alman-

bi yaz›l› talimatlara ba¤l› olmamakla beraber, din görevlilerinin mutlaka aktif olarak kat›lmalar› ve sorumluluk almalar› beklenen görevler olarak ortaya ç›kmaktad›r. Çünkü gerek
üst kuruluÁlar ve gerekse yerel dernekler amaçlar›n› gerçekleÁtirme de yetiÁmiÁ elemana ihtiyaç duymaktad›rlar. Yap›lan
faaliyetlerin tabiat› gere¤i bu tür hizmeti ancak din görevlileri yerine getirebilmektedirler. Bu anlamda din görevlileri; üst
kuruluÁlar ba¤lam›nda, üst kuruluÁlar›n faaliyetlerini tan›tmak, üst kuruluÁun çeÁitli dinî ve sosyal olaylar karÁ›s›nda
deklare etti¤i görüÁü mahallinde anlatmak, dernek yönetimleri ile üst kuruluÁ aras›nda sa¤l›kl› bir iletiÁim ve iÁbirli¤i zemini oluÁturup bunu devam ettirmek, üst kuruluÁ taraf›ndan
organize edilen hac, cenaze hizmetleri ve yard›m kampanyalar›nda aktif rol al›p bunlar›n takibini yapmak ve üst kuruluÁlar taraf›ndan organize edilen dinî ve sosyal programlara
iÁtirak etmek gibi beklentilerle karÁ› karÁ›yad›rlar. Üst kuruluÁlar›n din görevlilerinden bu alanda bekledikleri organizatör, temsilci ve arac› rolüdür.
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7 D‹T‹B Àube Tüzü¤ü.

Yukar›da baz› maddelerini zikretti¤imiz D‹T‹B tüzü¤ü
dernek üyelerinin dinî ihtiyaçlar›n›n karÁ›lanmas› ve dinî ve
kültürel kimli¤in muhafazas›na yönelik faaliyetler yan›nda,
içinde yaÁad›klar› toplumun sosyal problemlerin de sorumluluk üstlenmeyi istediklerini göstermektedir. Sosyal problemler bir yan› ile dernek üyelerini ilgilendirirken di¤er yan› ile
içinde yaÁan›lan ülkenin sosyal sistemini de ilgilendirmektedir. Bu aç›dan derneklerin tüzüklerinde yer alan sosyal ve
kültürel sorumluluklar›n›n gere¤ini yerine getirmeleri her geçen gün daha da önemsenmektedir. Cami derneklerinin yukar›daki alanlarda fonksiyonel olabilmesi bünyesinde bulunan insan varl›¤›n›n niteli¤i ile yak›ndan ilgilidir. Bu anlamda tüzükte zikredilen dinî alandaki faaliyetler, bu alanda ye-

ya’daki üst kuruluÁ D‹T‹B’in üye dernekler için kabul etti¤i
çerçeve tüzü¤e göre dernekler faaliyetlerini; dinî sahada; çevrede yaÁayan Müslümanlar›n ‹slâm dini ile ilgili sorunlar›na
yard›mc› olmak, temel dinî bilgiler ve Kur’an-› Kerim kurslar› düzenlemek, ilgi duyanlara ‹slâm dini hakk›nda bilgi vermek, cenazelere iliÁkin iÁlerin usulüne uygun yap›lmas›n› sa¤lamak, hacca ve umreye gidecekleri bu ibadetlere haz›rlamak7, kültürel alanda; Alman ve (Türk) resmî makamlarla iÁbirli¤i yaparak çocuklar›n e¤itimine yönelik faaliyet yapmak,
burs vermek, kültürel faaliyetleri teÁvik etmek, kitapl›klar açmak, bas›l›, sesli ve görüntülü yay›nlar› cemaate ulaÁt›rmak,
dinî, sosyal ve kültürel konularda konferans, seminer ve sempozyum düzenlemek ve sosyal alanda ise; gençlerin uyuÁturucu ve di¤er zararl› al›Ákanl›klardan korunmas›n› sa¤lamak,
kiliselerle diyalog kurmak, çeÁitli felaketlerde ma¤dur olanlar için yard›m kampanyalar› düzenlemek, olarak deklare etmektedirler.
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Yurt d›Á› din hizmetlerinin en önemli öznesi hedef kitle
olarak yurt d›Á›ndaki Türk vatandaÁlar›d›r. Yurt d›Á›na gidiÁ-

c) Hedef Kitlenin Din Görevlilerinden Beklentileri:

Dernekler aç›s›ndan din görevlilerine yönelik en önemli
beklentilerden birisini de derne¤in mali ihtiyaçlar›n›n giderilmesinde aktif rol üstlenip sorumluluk almak olarak tarif edebiliriz. Bu beklenti özellikle borçlu olan, camisi inÁaat halinde bulunan veya yeni bir yer alan derneklerde di¤er tüm beklentilerin önüne geçebilmektedir.

Derneklerin kültürel ve sosyal alandaki faaliyetleri konusunda ise gerek yönetim gerekse profesyonel eleman aç›s›ndan eksiklikler gözükmektedir. Derne¤in amaçlar›n›n gerçekleÁtirilmesinde ve iÁlerinin usulüne uygun yürütülmesinde
hukuken sorumlu olan dernek baÁkanlar› ve yönetim kurulu
üyelerinin kültürel ve sosyal altyap›lar›n›n beklenen düzeyde
oldu¤u söylenemez. Bu eksiklik yönetimlerin d›Áar›dan yard›m ihtiyac›n› gündeme getirmektedir. Kendisinden yard›m
beklenen kimselerin baÁ›nda da dernekteki din görevlileri
gelmektedir. Din görevlileri dernek ad›na yap›lacak olan,
kültürel ve sosyal alanda çeÁitli kurslar düzenleme, yar›Ámalar tertip etme, konferans, seminer ve gösteriler organize etme, mahallinde bulunan çeÁitli dinî ve kültürel kuruluÁlarla
müÁtereken toplant›lar tertip etmek gibi görevlerle karÁ› karÁ›yad›rlar.

tiÁmiÁ olan din görevlileri taraf›ndan gerçekleÁtirilmektedir.
Din görevlileri imam, vaiz, Kur’an kursu ö¤reticisi ve müftü
olarak kendilerinden beklenen ve derneklerin dinî hizmet
alan›na dahil olan görevleri yerine getirebilmektedirler. (Tosun 1993: 165 v.d, Kroissenbrunner 2001: 119 vd. Çekin
2004: 248 v.d)
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8 Çal›Áma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›n›n 2003 y›l› verilerine göre yurtd›Á›nda
3.520.040 kiÁi yaÁamaktad›r. Bunlar›n 3.127.691 i Avrupan›n çeÁitli ülkelerindedir.
9 Federal Almanya’da 1999 y›l›nda 103.900 Türk VatandaÁ› Alman vatandaÁl›¤›na
geçmiÁtir. (http://www.bpb.de./publikationen.Türkische-Minderheit)

Yurtd›Á› din hizmetlerinin ana öznesini oluÁturan yurt d›Á›ndaki Türkler din görevlilerinden Türkiye’deki herhangi
bir din görevlisinden beklenenden çok daha fazla ve çeÁitli
beklentiler ortaya koymaktad›rlar. Gerek kuÁaklar aras› beklentilerde, gerekse yurtd›Á›ndaki Cami eksenli dinî ve sosyal
hayat çerçevesinde bu farkl›l›klar› görmek mümkündür. Bu
anlamda üç önemli sosyal grubun din görevlilerinden beklen-

Bat› Avrupa ve Amerika’da yerleÁik bir göçmen Türk varl›¤› oluÁmuÁtur. Bunlardan bir k›sm› bulunduklar› ülkenin
vatandaÁl›¤›n› alm›Á,9 üçüncü nesilden itibaren tamamen
okullaÁm›Á, meslek e¤itimi alm›Á, üniversitelerden mezun olmuÁ ve bir k›sm› da kendi iÁini kurmuÁtur. Federal Almanya’da bugün 60.000 Türk iÁverenden ve 20.000 in üzerinde
Türk üniversite ö¤renciden bahsedilmektedir.(Die Zeit:
25.03.2004 No:14 S.26) Medyada ve Türk kamuoyunda daha çok pozitif yönleriyle gündeme gelen yurt d›Á›ndaki Türkler kendi içlerinde d›Áar›dan pek fark edilmeyen önemli problemlerle beraber yaÁamaktad›rlar. Söz konusu problemlerin
negatif etkileri bütün kuÁaklarda görülmektedir.

‹lk gittikleri y›llara göre say›lar›, nitelikleri, hukukî durumlar› ve ileriye yönelik tutumlar›nda büyük de¤iÁimler
gösteren yurt d›Á›ndaki göçmen Türk nüfusu 3.5 milyon kiÁi
civar›ndad›r.8

lerinde 40 y›ldan fazla zaman geçen Türk göçmenler, Türkiye’de ayr› bir imaj, yurt d›Á›nda ise daha baÁka bir imajla
karÁ› karÁ›yad›rlar. “Almanya’da yabanc›, Türkiye’de Almanc›” deyiÁi bunun veciz bir ifadesidir.
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O zamanki ismiyle misafir iÁçili¤in ilk y›llar›ndaki, a¤›r
çal›Áma Áartlar›, kötü yaÁam koÁullar›, bir gün geri dönme
güdüsüyle daha çok çal›Á›p daha çok kazanma arzusu ve daima geri dönüÁe ertelenen normal hayattan uzak yaÁant› bugün yurt d›Á›nda yaÁayan birinci nesil Türklerde hem fizikî
hem de psikolojik anlamda a¤›r tahribat yapm›Át›r. Yurt d›Á›nda Türklerin en yo¤un yaÁad›¤› yerlerden olan Berlin’de
yap›lan bir araÁt›rma sonucunda, 55 yaÁ üzeri Türklerin yüzde 54 ünün fizikî ve psikolojik hasta oldu¤u tespit edilmiÁtir.
(Tufan 1999:50) Kötü çal›Áma ve yaÁam koÁullar› fizikî rahats›zl›klar›n sebebi olarak görülürken, aldat›lm›Ál›k, güvensizlik, gelecek korkusu, ailevî sorunlar da psikolojik rahats›zl›klara sebep olmaktad›r. Bu kuÁak yurt d›Á›ndaki din görevlilerinin gerek ibadetlerde gerekse dernek lokallerinde beraber oldu¤u, sorunlar› ile iç içe oldu¤u, zaman›n›n büyük bir
k›sm›n› beraber geçirdi¤i gruptur. Büyük oranda parçalanm›Á ideallere sahip olan bu insanlardan önemli bir grup vaktinin ço¤unu cami derneklerinin lokallerinde geçirir. Bir cami derne¤inin lokalinde; psikolojik tedaviye ihtiyac› olanlar,
sürekli rahats›zl›¤› olanlar, ideallerinin hiç birini gerçekleÁtirememenin getirdi¤i tatminsizli¤i yaÁayanlar, aldat›lm›Álar,
yurt d›Á›ndaki sosyal durumlar›n›n bilinçalt›nda yapt›¤› tahribat› taÁ›yanlar, aile problemi olanlar, maddî s›k›nt›s› olanlar ve illegal yollardan yurt d›Á›na gitmiÁ kimseler daima bulunur. Bu vatandaÁlar›m›z kendi d›Álar›ndan ancak kendilerini anlayacak, dinleyecek ve kendilerine yol gösterecek, onlar› teselli edecek birini ararlar. O kimselerde ço¤u zaman din

tilerine iÁaret etmek yerinde olacakt›r. Bunlar; birinci ve
onun etkisi alt›ndaki ikinci nesil Türkler, kad›nlar ve gençlerdir. Bu beklentiler ve onlar› ortaya ç›karan sebepler din görevlilerinin faaliyetlerini önemli oranda etkilemekte ve Áekillendirmektedir.
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10 (Bkz. Kroissenbrunner 2001: 134 v.d özellikle 143, Tavukçuo¤lu 2002: 165 v.d.
Çekin 2004: 212 v.d, Çak›r/Bozan 2005:197 v.d)

Göçmen toplumun Camiler etraf›nda oluÁan dernek yaÁant›s›na yükledi¤i yeni görevler içinde kad›nlar›n da önemli
yeri vard›r. Yurt d›Á›nda kad›n cemaat ve üyeler Türkiye’ye
oranla daha yo¤un olarak ibadetlere kat›lmakta, e¤itim faaliyetlerinde rol almakta, derneklerin sosyal ve kültürel faaliyetlerinde zaman zaman erkeklerden daha aktif faaliyet gösterebilmektedirler. Bu özellikleri sebebiyle din görevlileri aç›s›ndan önemli bir grubu oluÁtururlar. (Çekin 2004: 119.vd)
Yurt d›Á›nda yaÁayan yetiÁkin kad›n cemaat ve dernek üyeleri çal›Ása da çal›Ámasa da önemli problemlerle baÁ etmek zorundad›r. Çal›Áanlar aç›s›ndan hem iÁ hem de ev iÁleri, kad›n›n ev içerisinde de¤iÁen rolü büyük bir bask› oluÁturmakta,
bu durum zaman zaman ailevî geçimsizliklere sebep olmaktad›r. Çal›Ámayan han›mlar ise çevreleri ile sosyal kontak kuramamakta, yaln›zl›k ve çevre ile iletiÁimsizlik baÁka sorunlara yol açmaktad›r.

görevlileridir. Birinci kuÁak olarak adland›r›lan bu kimseler
için cami kendilerini yabanc› hissetmedikleri s›¤›nacak yegâne mekân, din görevlisi de kendisini anlamas› ve kendisi ile
ilgilenmesi gereken yegane kiÁi konumundad›r. Bu kimseler
din görevlisinden Türk kültüründeki Klâsik “Hoca” rolü yan›nda, psikolojik yard›m beklemektedirler. Göçmenli¤in a¤›r
faturas›n› ödeyen ve hemen hemen hiç bir yerden moral deste¤i alamayan bu kimselere karÁ› din görevlileri arkadaÁ, s›rdaÁ, sosyal ve psikolojik dan›Áman, hoca, müftü olarak
önemli bir hayat yard›m› sunmak durumundad›rlar. Yurt d›Á›ndaki vatandaÁlar›m›z›n din görevlilerinden beklentileri konusunda din görevlileri ile yap›lan mülakatlar yukar›daki tespitleri do¤rulamaktad›r.10
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Hemen hemen bütün kesimleri ile büyük problemleri olan
yurt d›Á›ndaki göçmen vatandaÁlar›m›z›n bu Áartlarda din görevlilerine farkl› bir misyon yüklemeleri ve onlardan çok Áey
beklemeleri tabii kabul edilebilir. Ancak bu beklentiler bazen
birbirine z›t, ço¤u gerçeklikten uzak beklentilerdir. Din görevlilerinin burada ana hatlar› ile belirtmeye çal›Át›¤›m›z beklentilere ilgisiz kalmalar›, eksiksiz olarak yerine getirdikleri
imamet, hitabet, vaaz ve ö¤reticilik görevlerinin de de¤ersizleÁmesine sebep olmaktad›r. Onlar›n gözünde din görevlisi
kendisinden beklenen imamet ve hitabet vazifelerini ifa ettikten sonra, yerine göre psikolog, yerine göre arabulucu, yeri-

Yurt d›Á›nda yaÁayan vatandaÁlar›m›z aç›s›ndan üzerinde
durulmas› gereken di¤er bir grup da gençlerdir. Gençler sadece bulunduklar› ülkede do¤up büyümemiÁler ayn› zamanda okul ve meslek e¤itimi yoluyla yerli toplumun kültürü
içinde sosyalleÁmelerini tamamlam›Álard›r. Ailedeki norm ve
de¤erler ile reel hayatta karÁ›laÁ›lan norm ve de¤erlerin farkl›l›¤›, hayat› anlamland›rma, gelece¤e yönelik plânlar yapma
ve kimli¤i tarif etmede, Ebeveynleri ile çat›Ámal› bir duruma
iÁaret etmektedir. (Àen/Goldberg 1994:56) Genç kuÁak din
görevlilerinden kendilerine daha toleransl› davranmalar›n›,
kendilerini anlamalar›n›, sorunlar›na dinî aç›dan makul ve
mant›kl› cevaplar vermelerini ve ebeveynleri ile aralar›nda
zaman zaman köprü vazifesi görmelerini beklemektedirler.
(Çekin 2004: 273)

Din Görevlileri Dernek yaÁam›na kat›lan kad›nlar için uygun mekânlar oluÁturulmas›, onlar için çeÁitli kurslar düzenlenmesi, uygun zaman ve yer mevcut ise Kur’an-› Kerim ve
Dinî Bilgiler Dersi tertip etmesi, aile geçimsizliklerine karÁ›
dinî bir kiÁilik olarak arabuluculuk yapmas› gibi beklentilerle karÁ› karÁ›yad›r.(Çekin 2004: 273)
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11 Daha geniÁ bilgi için bkz. Dr.Reiner Albert, Talat Kamran M.A.. 1995 s.11 v.d.

Avrupa’daki ‹slâm ve Müslümanlar olgusuna yaklaÁ›mlar, 11 Eylül 2001 olaylar›ndan sonra ayr› bir mahiyet kazanm›Át›r. Medya ve kamuoyunun Avrupa’daki ‹slâm ve
Müslümanlara bak›Á aç›s› terör ba¤lam›nda yo¤unlaÁm›Á ve

Ancak özellikle 90’l› y›llarda inÁa edilmeye baÁlanan kubbeli minareli camiler o mahalde ve çevrede bulunan ortalama
insanlar›n dikkatini çekmiÁ buralar marifetiyle insanlar aras›nda dinî mahiyetli toplant›lar ve fikir al›ÁveriÁi baÁlam›Át›r.11

Yurt d›Á›ndaki yerel idareciler ile kamuoyunun uzun süre
kendi yan› baÁlar›ndaki Müslüman misafirlere yeterli ilgi ve
duyarl›l›¤› göstermedikleri bugün aç›kl›kla ifade edilmektedir. (Klose 1996: 12) Devletlerin laik karakterleri onlar›n bu
konuya uzak durmalar›na bir dayanak teÁkil ederken, dinî
ihtiyaçlar›n karÁ›lanmas› her dinî Cemaatin kendi iç iÁidir anlay›Á› uzun süre bu konunun görmemezlikten gelinmesine sebep olmuÁtur. 1980’ lerin ortalar›ndan itibaren görülen mevcut ‹slâm anlay›Á›na yaklaÁ›mlar daha ziyade mevcut olan›
anlamaya ve kritik etmeye yönelik gayretler olarak de¤erlendirilebilir.

d) Yerel Makamlar›n Ve Toplumun Din Görevlilerinden
Beklentileri.

ne göre arkadaÁ, yerine göre s›rdaÁ, yerine göre mevlidhan,
yerine göre muhafazakâr, yerine göre liberal v.s olabilmelidir. Yurt d›Á›ndaki dernek yöneticileri ile hedef kitlenin beklentileri her geçen gün di¤er beklentilerin önüne geçmektedir.
Bu durum din görevlileri için daha çok problemle mücadele
etmek anlam›na gelmektedir.
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12 http//www.diyanet.gov.tr. “‹slâmda Il›ml›l›k” konulu uluslararas› konferansta
sunulan bildiri, Ortado¤u Merkezi, Utah Üniversitesi, ABD, 21-22 Àubat 2003.

‹lgili taraflar›n kendi zaviyelerinden ortaya koydu¤u bu
beklentiler, din görevlileri aç›s›ndan yerine getirilip getirilme-

B- Beklentiler Din Görevlilerinin Hizmetlerini Nas›l Etkilemekte ve Hangi Sonuçlar› Do¤urmaktad›r?

Bu ba¤lamda son y›llarda yerel makamlar›n ve kamuoyunun din görevlilerinden beklentileri konusunda Áu tespitlerde
bulunmak mümkündür; Görev yap›lan ülkede konuÁulan dil
hakk›nda temel dilbilgisi, bat› kültürü ve hayat tarz› hakk›nda yeterli bilgi, görev yap›lan bölgedeki dinî ve sivil toplum
örgütleri ile diyalog, nerede görev yapt›klar›n›n bilincinde
olarak bulunulan ülkenin Anayasas›na ve sosyal sistemine
sayg› ve riayet. (Lemmen 16-17.06.03)

Avrupa’daki imamlar›n durumlar› bu çerçevede tart›Á›l›r olmuÁtur. Bu tart›Ámalarda imamlar›n vaazlar›n›n içeri¤i, teröre karÁ› nas›l bir tutum ald›klar›, di¤er dinlere ve onlar›n
mensuplar›na bak›Á aç›lar› ile Avrupa’n›n temel nizam›na yönelik yorumlar› sorgulanmaya baÁlanm›Át›r. (Çak›r/Bozan
2005: 90) ÇeÁitli televizyon programlar›nda ve kamuya aç›k
konferans ve toplant›larda, ‹slâm-terör ba¤lam›nda gündeme
gelen imamlar her geçen gün daha Áüphe ile izlenmektedir.
Ancak özellikle Federal Almanya’da, Diyanet ‹Áleri BaÁkan›
Say›n Prof. Dr. Ali Bardako¤lu’nun tarif etti¤i12 ve Bosnal›
düÁünür Smail Baliç’in Avrupa ‹slâm› için örnek gösterdi¤i
(Baliç 1993: 197) Diyanetin temsil etti¤i ‹slâm anlay›Á›, yerel
makamlar taraf›ndan daha dikkatli ve rasyonel de¤erlendirilmeye baÁlanm›Át›r. (Der Spiegel, 40/2003: 86) Bunun neticesinde yeni iÁbirli¤i projelerinin yürürlü¤e konuldu¤u gözlemlenmektedir.
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Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n yurt d›Á›ndaki görevlileri bu
görevleri hemen hemen eksiksiz ve usulüne uygun olarak yerine getirmektedir. (Çekin 2004: 163 v.d, Tavukçuo¤lu
2000: 198, Çak›r/Bozan 2005:196) Sahip olduklar› bilgi,
Türkiye’de elde ettikleri tecrübe bunu mümkün k›lmaktad›r.
Ancak bu görevler içinde de beklenti gruplar›na göre baz›
farkl›l›klar oluÁmaya baÁlam›Át›r. Meselâ vaazlarda, birinci
nesil daha çok gelene¤e yer veren hikâye ve k›ssalarla süslenmiÁ bir vaaz isterken, aile problemi yaÁayanlar bu konuya

Birinci grup beklentiler yerine getirilmesi zorunlu olanlard›r. Bu kategoriye dâhil beklentiler; kanun ve yönetmelikle veya anlaÁma ile belirlenmiÁ, aç›kça tarif edilmiÁ olup, yerine getirilmemesi bir soruÁturmay› ve cezai yapt›r›m› gerektirir. Bu
kriterlere göre din görevlileri aç›s›ndan en baÁta gelen, mesle¤in icras›n› mümkün k›lan meslek ahlâk›na yönelik beklentilerdir. Devletin ve Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n din görevlileri
için tespit etti¤i Devletin memuru ve Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n mensubu oldu¤unun Áuurunda olarak ‹slâm inanç, ibadet ve ahlâk esaslar›na uygun hareket etmek, din görevlili¤inin temel vas›flar›d›r. Bu s›fatlara haiz bir görevli, görev yapt›¤› dernek bünyesindeki cami veya mescitte, namazlar› zaman›nda k›ld›rmak, hutbe okumak, vaaz etmek, Kur’an kursu
düzenlemek ve dinî sorular› cevapland›rmakla, ‹slâm geleneklerine göre cenaze hizmetlerini görmekle yükümlüdür. Din görevlileri bu görevleri yerine getirirken imam, müezzin, vaiz,
ö¤retici ve müftü fonksiyonu icra ederler.

meye ba¤l› olarak de¤iÁik sonuçlar do¤urmaktad›r. Beklentiler ve onlar›n gerektirdi¤i roller çeÁitli kriterlere göre s›n›fland›r›labilir. Burada Dahrendorf’un yapt›¤› s›n›fland›rmay›
(Dahrendorf 1965: 26 vd.) takip ederek din görevlilerine yönelik beklentileri üç grupta ele almak uygun olacakt›r.
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Yurt d›Á›ndaki din görevlileri resmî bir görevlendirme ile
hac görevi ile hapishane ziyaretleri yapmaktad›rlar. Bunlar
MüÁavirlik ve ataÁelikler gibi bir üst makam taraf›ndan organize edilen görevlerdir. Hac görevinin tabiat›ndan kaynaklanan problemlerin d›Á›nda buradaki hizmetlerin de kolayl›k-

‹kinci grup beklentiler; beklenti grubunun bir gelene¤e
dayanarak, geleneksel rol içerisinde gördü¤ü, kapal› veya
aç›k Áekilde ilgiliden tabii olarak istedi¤i beklentilerdir. Din
Görevlileri buradaki beklentileri yerine getirebildikleri ölçüde içinde bulunduklar› cemiyette etkin olabilmekte, cemaate
ve topluma güven verebilmekte ve kendilerini eleÁtirilere kapal› tutabilmektedirler. Bu beklentilerde kendi içlerinde; bir
resmî görevlendirmeye ba¤l› olanlar, Türk-‹slâm gelene¤inden kaynaklananlar ve yurt d›Á›n›n kendi özel Áartlar›n›n ortaya ç›kard›¤› beklentiler olarak s›n›fland›r›labilir.

Din Görevlilerinin meslek ahlâk›n›n gerektirdi¤i s›fatlar›
kaybetmesi veya kendisinden beklenen bu hizmetleri yerine
getirmemesi ço¤u zaman yurt içindeki asli görevine döndürülmesi yapt›r›m› ile sonuçlanabilmektedir. Bunlar›n eksiksiz
yerine getirilip bundan sonraki beklentilerin karÁ›lanmamas›
ise din görevlisinin kendisinden bekleneni veremeyen ama hiç
yoktan iyidir de¤erlendirilmesine tabi tutulmas› anlam›na
gelmektedir.

yer verilmesini, kad›nlar vaazlarda kendi haklar› ve yaÁad›klar› s›k›nt›lar›n gündeme gelmesini, gençler ebeveynlerinin
kendilerine daha toleransl› davranmas› için din görevlilerinin
ebeveynleri uyarmas›n›, Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› yönerge’de
belirlenen esaslara göre vaaz edilmesini, yaÁan›lan ülkedeki
yerli kamuoyuna vaazlarda kin ve nefret aÁ›lanmamas›n›, cemaatin uyumunu kolaylaÁt›r›c› bir üslûpla vaaz edilmesini
beklemektedir.
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Burada yurt d›Á›ndaki derneklerin hangi nitelik ve derecede sosyal hizmet ürettikleri sorgulanabilir. Derneklerin bugünkü insan varl›¤› itibariyle, ihtiyaç duyulan sosyal hizmet-

Bu grupta de¤erlendirebilece¤imiz di¤er önemli beklentiler göçmenli¤in din görevlileri aç›s›ndan ortaya ç›kard›¤›
alanlarda görülmektedir. Geleneksel olarak Türkiye’de yak›n
akraba ve arkadaÁ çevresince üstlenilen; insanlar›n sevinçli
anlar›nda onlara ortak olma ile, kriz ve s›k›nt› anlar›nda manevî ve psikolojik yard›m sunma gibi baz› sosyal hizmetler,
göçmenli¤in bir sonucu olarak, eski sosyal iliÁkiler a¤›n›n yeni ülkede olmamas› ve eskiyi oldu¤u gibi yeniden inÁa etmenin mümkün olamamas› sebebiyle göçmen toplumun oluÁturdu¤u kurumlardan beklenmektedir. Özellikle yerel sosyal
hizmet kurumlar›ndan yararlanamayan, dil sorunu, kültürel
farkl›l›k, dinî ve geleneksel de¤erler konusundaki yanl›Á anlaÁ›lmalar dolay›s›yla birinci ve ikinci kuÁak Türkler uzun
y›llar sosyal hizmetlerden mahrum kalm›Álard›r. (Klause
1996:12, Özkara 1990: 26.) Yurt d›Á›nda dernekleÁme sürecinin tamamlanmas›ndan sonra toplum, dinî amaçl› derneklerden bu alanda baz› talep ve beklentiler ortaya koymuÁtur.
Yurt d›Á›ndaki cami anlay›Á›ndaki farkl›l›klardan birisi de
budur. Baz› araÁt›rmac›lar cami derneklerinin dinî hizmetler
yan›nda sosyal hizmetlere yönelmelerini, “Camilerin Hristiyan cemaat yaÁam›na yak›nlaÁmas›” (Jonker 1999:139) olarak de¤erlendirmektedir.

la yerine getirildi¤i söylenebilir. Türk-‹slâm gelene¤inden
kaynaklanan beklentiler ise, mevlid okumak, nikâh k›ymak
ve cenaze sahiplerine taziyede bulunmakt›r. Din Görevlisinin
burada say›lan görevleri de usulüne uygun ifa ettikleri görülmektedir. (Çekin 2004: 249 v.d, Kroissenbrunner 2001: 141
v.d, Çak›r/Bozan 2005: 196)
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Din görevlilerinden sosyal hizmet alan› yan›nda kültürel
alanda da baz› fonksiyonlar beklenmektedir. Din görevlilerinin bu alanda baÁar›l› hizmet yapabilmeleri; derne¤in kültürel ve sosyal faaliyetlerine kat›lmaya ne kadar haz›r olduklar›na ve dernek yönetimleri ile ne kadar iÁbirli¤i sa¤layacaklar›na ba¤l›d›r. Yurt d›Á›ndaki dernekler zaman zaman, kiliselerle ve di¤er resmî ve sivil kuruluÁlarla dinî ve kültürel
amaçl› programlar, konferanslar, yar›Ámalar, kermesler, piknikler v.s tertip etmektedirler. Din Görevlilerinden bu programlarda gerek plânlay›c› gerek organizatör ve gerekse uygulay›c› olarak aktif bir rol üstlenmeleri beklenmektedir. (Çekin 2004: 217 v.d) Buradaki beklentilerde din görevlileri, da-

Hastahanelerde yatan hastalarla evlerde bak›lan hastalar›
periyodik olarak ziyaret edip onlara dinî ve moral yard›mda
bulunmak, günlük cami cemaatinin problemleri hakk›nda
onlarla konuÁmak, karÁ› karÁ›ya olduklar› sosyal ve psikolojik rahats›zl›klar› hakk›nda onlara kendi bilgisi ve imkânlar›
ölçüsünde dan›Ámanl›k yapmak, beklenmedik felaketlerle
karÁ›laÁanlar› teselli etmek, talep edilmesi halinde aile içi anlaÁmazl›klarda arabuluculuk yapmak, hayat›nda yaÁad›¤›
problemlerle baÁ edemeyenlere cesaret ve umut vermek, do¤um, evlenme ve ölüm anlar›nda cemaat üyelerinin yanlar›nda olmak, din görevlilerinin sunduklar› baÁl›ca sosyal hizmetlerdir.

leri görecek yeterli say›da profesyonel ne gönüllü ne de ücretli elemanlar› vard›r. Bu durumda cemaate sosyal hizmet sunmak din görevlilerine düÁmektedir. Dernekler bünyesinde
üretilen sosyal hizmetler din görevlilerinin performans›na
ba¤l›d›r.Yurt d›Á› din görevlili¤inin tam olarak yerine getirilmesinin zorlu¤u da bu alanda ortaya ç›kmaktad›r. (Çekin
2004: 262 vd.)
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Bir din görevlisi, zaman›ndan ve dinlenmesinden feragat
ederek yapabilece¤i bu görevler esnas›nda; idareci, organizatör, rehber, moral verici fonksiyonlar›n› icra eder. Bu beklentilerin yerine getirilmesi durumunda din görevlileri, hem kiÁisel hem de kurumsal olarak takdir edilir, görev yapt›klar›
mahalde kendilerine karÁ› özel bir sempati oluÁur.

Yurt d›Á›nda görev yapan din görevlilerinin karÁ›laÁt›¤› bir
di¤er beklenti grubu da din görevlilerinden yerine getirilmesi
umulan görevleri içermektedir. Bu grupta sayaca¤›m›z beklentiler ilk iki gruptaki beklentileri karÁ›lamak kayd›yla din
görevlisini emsallerine nazaran daha seçkin yapan ancak yerine getirilmedi¤inde bir yapt›r›m öngörmeyen beklentilerdir.
Bunlar, o ülkenin dilini bilmek, yeni do¤an bebeklere isim
koymak, derneklerin idari ve mali iÁlerine yard›mc› olmak,
gençlerin ve çocuklar›n temel e¤itim sorunlar›na e¤ilmek,
dernek ad›na kendi inisiyatifiyle sosyal faaliyetler organize
etmek ve devaml› cami cemaati için özel faaliyetler düzenlemek olarak s›ralanabilir.

n›Áman, mevlidhan, psikolog, teselli edici, yol gösterici, arkadaÁ, s›rdaÁ, temsilci, organizatör ve uygulay›c› olarak fonksiyon görürler. Bu alanda gösterilecek baÁar› din görevlisinin
resmî s›fat›ndan çok kiÁisel karizmas›n›n ön plâna ç›kmas›n›
sa¤lamas›, çevresi ile iliÁkilerinin ayr› bir boyut kazanmas›,
görev yapt›klar› dernekte kendisini kabul ettirmesi, itibar
görmesi, huzurlu bir görev yapmas› ve cami derne¤i ile iliÁkisi olmasa da çevrede bulunan kimselerin fark›na vard›¤› Hoca, anlam›na gelirken, bu beklentilere karÁ›l›k vermemesi veya ihmalkâr davranmas›, resmî bir soruÁturma gerektirmese
de, bulundu¤u dernekte huzurlu görev yapamamas›, aç›ktan
tenkitlere maruz kalmas› ve zaman zaman istiskale u¤ramas›
gibi sonuçlar do¤urabilmektedir.
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Yukar›da yapt›¤›m›z tasnifte yer alan yerine getirilmesi
mecburi olan beklentiler ve bunlar›n icap ettirdi¤i roller, din
görevlilerinin rutinleÁmiÁ ve kolay yerine getirdi¤i rollerdir.
Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n seçerek gönderdi¤i her görevli

Din görevlilerinin karÁ›laÁt›¤› beklentiler, üstlenmek zorunda olduklar› roller ve toplum içerisinde yerine getirmek
zorunda olduklar› fonksiyonlardaki bu özel durum yurt d›Á›
din görevlili¤ini alt›ndan kalk›lmas› zor bir görev haline getirmektedir. (Kroissenbrunner 2001: 110) Türkiye’de cami
d›Á›nda mesle¤i ile ilgili olarak s›n›rl› beklentilerle karÁ›laÁan
cami görevlilerinin aksine din görevlisi yurt d›Á›na görevlendirildi¤i andan itibaren sadece hocad›r. Hangi amaçla ve nerede bulunursa bulunsun kendisinden hem resmî hem geleneksel anlamda hoca rolü beklenmektedir.

Buraya kadar yap›lan aç›klamalardan anlaÁ›laca¤› üzere
yurt d›Á›nda din görevlili¤i s›n›rlar› çizilmiÁ rutin görevleri ihtiva etmemektedir. Yurt d›Á›nda din görevlilerinin karÁ› karÁ›ya kald›klar› durum Türkiye örne¤indeki cami ve cami görevlili¤inin do¤all›¤›ndan hareketle anlaÁ›lamaz. Konuya
yurt d›Á›ndaki “Cami“ etraf›nda oluÁan dernekleÁmeye yüklenen görevler aç›s›ndan bak›l›rsa çok farkl› bir yap›yla karÁ› karÁ›ya olundu¤u aç›kça görülür.(Tavukçuo¤lu 2000:91
vd. Kroissenbrunner 2001: 139 vd. Canatan 2004) Camiye
yüklenen görevlerdeki farkl›laÁma k›smen göçmenli¤in, k›smen ço¤ulcu bir toplum içinde yaÁaman›n, k›smen de Türkiye’de din hizmeti yapan ve bünyesinde müftü, vaiz, Kuran
kursu ö¤reticisi, müezzin gibi de¤iÁik unvanlarda görevli bulunduran bir kurumun yoklu¤undan kaynaklanmaktad›r. Bu
sebeple din görevlileri Türkiye’de al›Á›k olmad›klar› bir yap›
içerisinde görev yapmak durumundad›rlar.

C- Sorunlar.
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‹kinci grup beklentiler içerisinde yer alan Mevlid okumak,
nikah k›ymak gibi dinî gelenek içerisinde mütalaa edebilece-

imamet-hitabet, vaaz etme, Kur’an kursu düzenleme ve dinî
sorular› cevaplama konusunda fazla zorlanmamaktad›r. Ancak önümüzdeki y›llarda daha fazla hissedilecek olan bir
problem bugün ortaya ç›kmaya baÁlam›Át›r. Almanya örne¤inden hareketle Türkçe yap›lan vaazlar›n ve verilen hutbelerin önümüzdeki günlerde daha az cemaat taraf›ndan anlaÁ›laca¤› söylenebilir. ‹kinci bir sorun Kur’an kurslar›nda ö¤retici ile ö¤renci aras›ndaki iletiÁim alan›nda hissedilecektir.
Klâsik din e¤itiminin ana ö¤elerinden olan Kur’an-› Kerim’i
yüzünden okuma ve namaz dualar›n› ö¤renme konusunda
belki bir sorun ç›kmayabilir ancak temel dinî bilgilerin verilmesi konusunda ayn› dili konuÁup anlayamaman›n din görevlilerine daha çok problem do¤uraca¤› aç›kt›r. (Çekin
2004: 250) Bu konudaki bir di¤er eksiklik ise yurt d›Á›nda
do¤up büyüyen kuÁaklar›n Türkçe bilgilerini göz önünde bulundurarak geliÁtirilmiÁ bir e¤itim program›n›n bulunmay›Á›
ve gerekli yard›mc› ders malzemesinin olmay›Á›d›r. (Tosun
1993: 171) Di¤er bir problem, dinî sorular›n niteli¤indeki
de¤iÁimdir. Zira bu güne kadar birinci ve ikinci neslin Klâsik
diyebilece¤imiz daha çok ilmihal içerikli sorular›na muhatap
olan din görevlileri her geçen gün ço¤ulcu bir toplumda yaÁamadan kaynaklanan sorulara muhatap olmaktad›rlar. (Çekin 2004: 172) Bu tür sorular›n cevab›n›n Klâsik fetva kitaplar›nda bulunmad›¤› aÁikârd›r. Dolay›s›yla yurtd›Á› din hizmetlerinde önemli bir fonksiyon icra eden din görevlilerinin
Din iÁleri Yüksek Kurulundan daha yo¤un destek almas› gerekir. Sorulan sorular›n daha isabetli de¤erlendirilebilmesi
için Din ‹Áleri Yüksek Kurulunun yurt d›Á›nda karÁ›laÁ›lan
problemler konusunda yeterli bilgi ve araÁt›rma deste¤i almas› gerekmektedir.
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¤imiz roller kolayca karÁ›lanabilmektedir. Bunlara hastahane
ve hapishane ziyaretlerini ekleyebiliriz. Bu görevlerde zaman
yetersizli¤i d›Á›nda kolayca yerine getirilebilmektedir. Buna
karÁ›l›k bireysel beklentiler içerisinde yer alan cemaate psikolojik dan›Ámanl›k yapmak, göçmenli¤in ortaya ç›kard›¤› kuÁaklar aras› çat›Ámalarda sorunu anlay›p ona uygun çözüm
üretmede beklenen performans› göstermek din görevlilerinin
üstesinden gelmekte zorland›klar› beklentilerdir. (Kroissenbrunner 2001: 110) Daha önce de iÁaret edildi¤i gibi Türkiye’deki tabii sosyal çevrelerinden yoksun olarak her problemle kendisi baÁ etmek zorunda olan yurt d›Á›ndaki vatandaÁlar›m›z›n önemli bir k›sm› için din görevlileri kendisinden yard›m ve çözüm umulacak yegane kimselerdir. Yurt d›Á›ndaki
hizmet alan›n›n yeni ve al›Á›lm›Á›n d›Á›nda beklentiler üretmeye müsait olmas›, beklentilerin de¤iÁkenli¤i karÁ›s›nda, din
görevlilerinin gerek ald›klar› formel e¤itimin gerekse hizmet
içi e¤itim kurslar›n›n ihtiyaç duyulan sosyal, psikolojik ve pedagojik yard›m› karÁ›layacak yeterli içeri¤e sahip olmay›Á›,
her beklentiyi karÁ›lamay› hemen hemen imkâns›z hale getirmektedir. Ortada herkes için geçerli standart olmay›Á›, din
görevlilerinin her yere çekilebilir gerekçelerle eleÁtirilere muhatap olabilmelerine sebep olmaktad›r. Din görevlilerini bu
eleÁtirilere karÁ› koruyacak etkin bir mekanizma ne yaz›k ki
mevcut de¤ildir. Bu alandaki yetersizlik bir k›s›m din görevlilerinin özgüvenlerine zarar vermektedir. Ancak din görevlileri taÁ›d›klar› Hoca s›fat›n›n gere¤i olarak kendilerine müracaat edenlerin problemlerini sab›rla dinlemekte, herhangi bir
suiistimale meydan vermeden en az›ndan onlar› teselli edebilmekte ve sab›r tavsiye ederek yard›mc› olabilmektedirler.
(Çekin 2004: 212 vd) Çok dikkat çekmese de bu çerçevede
sunulan sosyal hizmet, çok say›da VatandaÁ›m›z›n ulaÁabildi¤i yegâne sosyal ve manevî destek anlam›na gelmektedir.
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Yurt d›Á›ndaki din görevlilerinin s›k karÁ›laÁt›¤› sorunlardan birisi de dernek yönetimleri ile iliÁkilerde görülmektedir.
Her insan gibi yurtd›Á›na giden bir din görevlisi de, görevine
baÁlad›¤› zaman çevreyi ve insanlar› tan›mas›nda, yerleÁmesinde, bürokratik iÁlemlerde yard›m edecek kimselere ihtiyaç
duyar. Bu ihtiyaç din görevlilerinin baz› kimseler ve baz› dernek idarecileri taraf›ndan yanl›Á de¤erlendirilmelerine sebep
olabilmektedir. Bu esnada iyi niyetle de olsa roller birbirine
kar›Áabilmekte, din görevlileri iliÁkileri normalleÁtirmek için
gereksiz u¤raÁ› vermektedirler. Toplum içerisinde sosyal bir
itibar alan› olarak görülen dernek idarecili¤i ve baÁkanl›¤›n›
üstlenen baz› kimseler kendilerini din görevlilerinin idarecisi
olarak da görebilmektedirler. Bu tür iliÁkinin din görevlilerini çok güç bir durumda b›rakt›¤› aç›kt›r. Din görevlileri ya
aç›k çat›Áma durumunu benimseyip kendisini kabul ettirmektedirler veya geçimsiz, baÁar›s›z damgas›n› yememek için

Bu alanda an›lmas› gereken en önemli sorunlardan birisi
de, yerli topluma karÁ› gerek görev yap›lan derne¤i gerekse
‹slâm dinini temsil etme görevinde karÁ›laÁ›lmaktad›r. Yurt
d›Á›nda görevliler zaman zaman görev yapt›klar› derneklerde
çeÁitli dinî ve sivil kurumlarla müÁtereken haz›rlanan programlarda ilâhiyatç› kimlikleri ile yer almaktad›rlar. Bu programlarda din görevlileri çok önemli bir pozisyona sahiptirler.
Çünkü alaca¤› tav›r ve yapaca¤› aç›klamalar muhatap kimselerin ‹slâm dinine ve Müslümanlara ait kanaatlerini etkileyebilmektedir. Bu anlamda görevlilerin bilgilerinin yerli dile
tercümesinde büyük bir problem oldu¤u gibi, görevlinin Bat› toplumunda din, sosyal ve kültürel hayat, hayat felsefesi
gibi hususlara vukufiyeti de büyük önem taÁ›maktad›r. Din
görevlileri al›Á›k olmad›klar› bu duruma genellikle haz›rl›ks›z
yakalanmakta bu durum ise kendilerine olan güvenlerini negatif etkilemektedir.
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Din görevlilerinin bir dil ö¤renmeleri hususundaki çeÁitli

Din görevlileri için bir di¤er sorunlu alan yerli kültür ve
kurumlarla iliÁkiler olarak görülmektedir.(Çekin 2004: 224)
Bilindi¤i gibi bir kimsenin yabanc› bir kültür içerisinde kendisini ifade etmesinin ve o kültürle al›Á veriÁte bulunmas›n›n
birinci Áart› o kültürün diline hâkim olmas›d›r. Dil ö¤renme
hususunda yurt d›Á›ndaki görevlilerde iki e¤ilim gözlemlenebilmektedir. Görevlilerin ço¤unlu¤u gerek görevin yo¤unlu¤u gerekse dil ö¤renmek için gerekli Áartlar›n olmay›Á›ndan
dil konusunda bir çaba göstermemektedirler. Bu grup görevliler kendileri için laz›m olan bir kaç kelime ile görevlerini tamamlamaktad›rlar. Tabiat›yla bu görevlilerin tüm zaman›
Türklerle beraber geçmekte yerli kültürle iliÁkileri son derece
s›n›rl› olmaktad›r. Ancak az say›da da olsa alt yap›s› ve özel
ilgisi olan görevliler, görevleri ile birlikte dil ö¤renebilmekte
ve o ülkedeki yaz›l› literatürü okuyup anlayabilmekte ve kamuoyundaki tart›Ámalar› takip edebilmektedirler. Bu tip görevliler kendi görev alanlar›n› ve çevrelerini farkl› alg›lamakta ve yerli kültürle iliÁkilere ayr› bir önem vermektedirler.

Derneklerle, ataÁelik ve müÁavirlikler aras›nda tabii köprü görevi yapan din görevlileri, müÁavirlik ve ataÁeliklerin
derneklerle beraber organize etti¤i sosyal ve kültürel amaçl›
faaliyetlerde de anahtar rolü üstlenmektedir. Ancak bu iliÁki
içerisinde iki taraf aras›nda meydana gelebilecek yanl›Á anlamalar ve uyumsuzlukta din görevlileri arada kalmakta ve
prestijleri y›pranmaktad›r. Sosyal ve kültürel etkinliklerde iÁbirli¤ine istekli olmayan Dernek yönetimlerinin menfi tutumlar› din görevlilerinin fonksiyonlar›n› s›n›rland›rmaktad›r.

sab›rla hareket etmek ve durumu idare etmek cihetine gitmektedirler. Bu durum din görevlilerin psikolojik ve moral
olarak y›pranmalar›na sebep olmaktad›r. (Çekin 2004: 234)
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Yukar›da de¤inildi¤i üzere yurt d›Á›nda yaÁayan vatandaÁ-

Hali haz›rdaki durumda yurt d›Á›nda yaÁayan herkesin
gözlemleyebildi¤i gibi, burada yaÁayan toplum bir çok sorunlar içerisinde âdeta ne oldu¤unu, kim oldu¤unu anlama
kavgas› vermektedir. Bu sorunlar içerisinde yaÁayan insanlar
ise isteseler de istemeseler de sorunun bir parças›n› ve toplum
olarak da öznesini teÁkil etmektedirler. Yurt d›Á›ndaki vatandaÁlar›m›z›n yaÁad›klar› kültür içinde bir anlam ifade edecek
tarzdaki kendi kültürünü yeniden harmanlay›p mevcut Áartlara uyarlama ve yaÁayabilir bir organizmaya dönüÁtürme
çabalar› kendi köklerinden koparak gerçekleÁemez. Bu durumda yurt d›Á›ndaki Türklerin Türkiye’den tahmin edilenden daha uzun bir süre dinî ve kültürel anlamda yard›m almaya devam edecekleri Áüphesizdir. Bu yard›mlar›n en
önemlilerinden birisini sunan din görevlileri de ayn› sorunlarla u¤raÁmak ve kendi görev alanlar› içerisinde bulunanlara çözüm üretmek durumundad›rlar. Bu kitle ne kadar iyi ve
rasyonel Áartlarda hizmet sunarsa göçmenli¤in ortaya ç›kard›¤› dinî, sosyal ve kültürel sorunlar›n aÁ›lmas› kolaylaÁacak,
vatandaÁlar›m›z bulunduklar› ülkede mutlu ve müreffeh bir
gelecek kurabileceklerdir.

D- Öneriler

platformlarda dile getirilen temennilerin din görevlilerinin
çal›Áma koÁullar› aç›s›ndan gerçekleÁme Áans› son derece zay›ft›r. Çünkü dil ö¤renme son derece zor ve kendi mant›¤›
içinde kurallar› olan bir süreçtir. ‹mkân› ve vakti olan görevlilerden bile sadece dil kurslar›n› takip ederek tatmin edici seviyede dil bilmelerini beklemek gerçekçi de¤ildir. Mevcut din
görevlili¤i politikas›n›n bu konuda görevlilerin dil ö¤renmelerini kolaylaÁt›rd›¤› da söylenemez.
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7. Yurt d›Á› görevi esnas›nda dil ö¤renmeye istidad› ve imkân› olan görevlilerin dil ö¤renebilmeleri yönünde idari tedbirler al›nmal› ve kendilerine kolayl›k sa¤lanmal›d›r,
8. Àu anda acilen ihtiyaç duyulan dil bilen din görevlisi ihtiyac›n› karÁ›lamak amac›yla; mevcut görevliler içinden görev yapt›¤› ülkedeki dili okuyup-yazabilen ve kamuoyundaki

3. Hedef kitlenin bulundu¤u ülkedeki yaÁayan dinler; organizasyonlar›, ö¤retileri, faaliyet alanlar›, hedefleri ve birbirleri ile iliÁkileri aç›s›ndan anlat›lmal›, din görevlilerine di-

6. Her din görevlisine yurt d›Á› görevine baÁlar baÁlamaz
mahallinde bir oryantasyon program› uygulanmal›d›r. Bu
programda çevrede yaÁayan cemaatin çal›Áma Áartlar›, yaÁam
tarzlar›, e¤itim seviyeleri, gelir durumlar›, çevrede bulunan
e¤itim kurumlar›, dinî kurumlar, resmî makamlar, sosyal
hizmet kurumlar› yer almal›d›r. Bu ve benzeri rehberlik hizmetlerini görmek üzere her Konsolosluk bölgesinde dil bilen
ve o ülke hakk›nda yukar›daki kriterler dahilinde yeterli bilgisi olan birer rehber din görevlisi istihdam edilmelidir,

5. Din görevlileri, mevcut din görevlili¤i kavram› etraf›nda oluÁmuÁ gerçekçi olmayan beklentilerden uzak rasyonel
bir tarzda göreve haz›rlanmal›d›r,

4. Din görevlilerinin hizmet içi e¤itim kurslar›n›n düzenlenmesinde gidilecek ülkelerin makamlar› ile daha s›k› iÁbirli¤i yap›lmal›d›r. Alman Büyükelçili¤i ile bu konuda yap›lan
iÁbirli¤i olumlu bir örnektir. ‹mkânlar dâhilinde yerli kamuoyunun din görevlilerinden beklentileri, daha Türkiye’deki
kurslarda yine gidilecek ülkelerin yetkililerince anlat›lmal›d›r. Böyle bir uygulaman›n yurt d›Á› din hizmetlerine yönelik
yerli kamuoyundaki mevcut Áüphelerin giderilmesinde ve yeni iÁbirli¤i alanlar›n›n ortaya ç›kmas›nda olumlu neticeleri
olacakt›r,

nî ço¤ulculuk içinde, görev yap›lacak mahalde bulunan di¤er
dinî inan›Álar› dikkate alan, ötekilerin fark›nda olarak bir görev yapma bilinci verilmelidir,
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2. Bu kurslarda, yurt d›Á›ndaki vatandaÁlar›m›z›n bulunduklar› ülkedeki sosyal pozisyonlar›, modern ve geliÁmiÁ bir
toplumda yaÁaman›n avantajlar› yan›nda ortaya ç›kard›¤› sorunlar, vatandaÁlar›m›z›n hayat›nda meydana getirdi¤i de¤iÁiklikler, bu de¤iÁikliklerin din görevlilerine bak›Á aç›lar›na,
onlardan beklentilere, din ve dinî kurumlarla iliÁkilerine yans›yan yönleri iÁlenmelidir,

1. Yurt d›Á›na gönderilen din görevlileri için düzenlenen
hizmet içi e¤itim kurs programlar›nda temel yabanc› dil e¤itimi yan›nda özellikle görev yap›lacak ülkedeki sosyal, politik, idarî, dinî ve ekonomik yap› ana hatlar› ile yer almal›d›r,

Bu konuda aÁa¤›daki tekliflerin yerine getirilmesinin din
görevlilerinin daha rahat ve verimli bir hizmet sunmalar›n›
sa¤layaca¤› düÁünülmektedir;

Din görevlilerinin meslekî ve sosyal sorunlar›n›n çözümü
konusunda Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› ve yurt d›Á›ndaki üst kuruluÁlar ile yerel dernekler kendileri ile ilgili hususlarda baz›
tedbirler alabilirler.

lar›m›z, göçmenlikten kaynaklanan sorunlar› daha uzunca
bir süre yaÁayacakt›r. Bu sorunlar›n çözümü ancak zaman
içinde mümkün olabilecektir. Bu sebeple her din görevlisi
yurt d›Á› görevi esnas›nda bu sorunlarla yaÁamaya haz›r olmal›d›r. Yurt d›Á›ndaki yerli toplum ve kamuoyunun beklentileri de yerel toplumun göçmenlere ilgisi nispetinde kendi dinamikleri içerisinde geliÁmekte ve de¤iÁmektedir. Bu sürecin
iyi takip edilmesi ve yanl›Á anlaÁ›lmalara meydan verilmemesi gerekmektedir. Bu konuda din görevlilerinden çok üst kuruluÁlar›n ve derneklerin aktif olmas› gerekir.
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9. Yurt d›Á›nda yürütülen din hizmetlerinin üç ana unsuru olan müÁavirlik-ataÁelik, dernek yönetimi, din görevlisi
yap›s›ndaki belirsizlikler bir an önce giderilmeli, yetki, görev
ve sorumluluklar net bir Áekilde tarif edilmelidir. Zira birçok

tart›Ámalar› takip edebilen, bu konudaki bilgisini belgeleyen
(Almanya için en az Gothe Enstitüsünün Mittel Stufe Diplomas› alm›Á) ilâhiyat mezunu ve çal›Át›klar› derneklerde mesleki olarak da baÁar›l› olmuÁ din görevlilerinin görev süreleri konusunda esneklik sa¤lanarak uzun süre görev yapabilmeleri sa¤lanmal›d›r. Bu tür görevliler; bölge merkez camileriyle kubbeli ve minareli olarak inÁa edilmiÁ temsil kabiliyeti
olan camilerde görevlendirilmeli, beÁ vakit namaz k›ld›ran
imamlar olarak de¤il, görev yapt›klar› cemiyetin hem idarecisi, mümkün olan yerlerde baÁkan›, yerli topluma karÁ› o cemiyetin temsilcisi, cemiyetin ziyaretçileri için mihmandar,
çevrede bulunan kuruluÁlardan gelecek talepler do¤rultusunda ‹slâm konusunda, Müslümanlar konusunda üst kuruluÁlar ve Diyanet politikalar› do¤rultusunda bilgiler verecek
olan konferansç›, yerel bazda düzenlenen çeÁitli programlarda bulundu¤u derne¤i temsil edecek bir kiÁi v.s olarak görülmeli ve bu Áekilde istihdam edilmelidirler. Bürokratik imkânlar›n müsait olmas› durumunda bu görevlilere “Sosyal Yard›mc›” statüsü verilmelidir. Bu tür bir düzenleme neticesinde
bu görevlilerimiz; vatandaÁlar›m›z›n ailevî, sosyal ve psikolojik sorunlar›nda önemli bir dan›Áman fonksiyonu icra edebilmenin yan›nda, ço¤ulcu bir toplumun eÁit taraflar› olarak
kendini ifade edebilme yönünde daha etkin olabilecekler, kamuoyu zaman›nda ve do¤ru olarak ayd›nlat›labilecek, olmas› muhtemel yanl›Á anlamalar önlenebilecektir. Buna ilaveten
hapishane ve hastahanelerde yap›lan moral hizmetleri hususunda da bu tip görevliler bugüne göre çok daha fonksiyonel
olabileceklerdir.
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10. Yurtd›Á›nda yürütülen din hizmetlerinin bundan sonraki alaca¤› veche, yurt d›Á› Áartlar›na uygun olup olmad›¤›
ve yerli kültür içerisinde bir anlam ifade edip etmedi¤i ile yak›ndan ilgili olacakt›r. Din hizmetinin yurt d›Á›nda bulunulan
ülke Áartlar›nda uygun bir formata oturmas› ancak bu konuda çal›Áacak bilimsel kuruluÁlar yard›m›yla olabilir. Mevcut
Áartlar itibariyle bu tür bir projeyi gerek finansman gerekse
hukukî altyap› itibariyle üst kuruluÁlar gerçekleÁtirebilir.
Yurt d›Á›ndaki üst kuruluÁlar bu konuda henüz yeterli aç›l›m› yapamam›Álard›r. Bu eksikli¤in giderilmesi ve din görevlilerinin daha verimli hizmet üretebilmesi için bu kuruluÁlar
taraf›ndan gerek, teorik gerekse program aç›s›ndan desteklenmesi gerekmektedir. Bu deste¤i sa¤lamak ve yurt d›Á›nda
yaÁayan vatandaÁlar›m›z›n di¤er sorunlar›n› araÁt›rmak üzere özellikle Federal Almanya’da acilen bir araÁt›rma enstitüsü kurulmal›d›r. Bu enstitüde din, aile, gençlik, dinî e¤itim,
dernekleÁme, psikolojik yard›m hizmetleri, sosyal dan›Ámanl›k, dinleraras› iliÁkiler alan›nda çal›Áacak yeterli say›da bilim
adam› görevlendirilmeli, bu kimselere üniversitelerdeki emsalleri nispetinde malî ve sosyal haklar sa¤lanmal›d›r. Bu enstitüde din e¤itimi, gençlikle iliÁkiler, kad›nlar, yaÁl›lar, dernekler, çevre ile iliÁkiler, dinî kurumlarla iliÁkiler, dinî sorular, sosyal hizmet alanlar› (Hastahaneler, Hapishaneler, Or-

dernekte, dernek yönetimlerinin herhangi makul bir gerekçeye dayanmayan tutumlar›, dernek baz›nda yap›lacak faaliyetlerde ve din görevlileri ile iÁbirli¤inde olumsuzluklar›n yaÁanmas›na sebep olmaktad›r. Bunun din görevlileri aç›s›ndan
sonucu; rahat çal›Áabilecekleri ortam›n yok olmas› demektir.
Din görevlilerinin çal›Áma usulleri, sorumluluklar› ve haklar›, gerekirse imza karÁ›l›¤› olarak dernek idarecilerine bildirilmeli ve görevlilerin huzurlu bir görev yapmas› sa¤lanmal›d›r.
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 154, Y›l:2003, s. 54-58.

Ça¤daÁ din görevlilerinin öncelikli ve olmazsa olmaz vas›flar›, Áüphesiz, sünnetin belirledi¤i, Hz. Peygamberin yasayarak ö¤retti¤i olgun müminin vas›flar›d›r. Bu vas›flar
Kur’an ve Hz. Peygamber ahlâk›na en üstün manada uyabilmekle kazan›l›r. Buna “edep” demeyi tercih ediyorum; kendinden üstünleri çok görmemek, kendinden aÁa¤›lar› küçük
görmemek herkesi haliyle kabul edip Hâl›k’›n hat›r› için
mahlûkata merhamet edip sevmek, güzel terbiye, iyi huylarla bezenip, utan›lacak hata ve ay›plardan insan› koruyan bir
meleke. Bu kavram›n tam karÁ›l›¤›n›n bat› dillerinde oldu¤unu zannetmiyorum. Bu yüzden terim üzerinde düÁünülmesi
gerekti¤ine inan›yorum. ‹nsan› insan yapan, insan› olgun bir
Müslüman yapan bir terbiye, ruhânî âlemiyle ilim, irfan, ihlas, Allah sevgisi ile dolu d›Á yüzü ile, mütevaz›, merhametli,

Prof. Dr. Mehmet Erkal

• Din hizmetinin ça¤›m›z insan› için “hayatî yard›m”a dönüÁtürülmesi hedefine ulaÁmada at›lmas› gereken öncelikli
ad›mlar nelerdir?

• Ça¤daÁ din görevlilerinin vas›flar› neler olmal›d›r?

D‹N GÖREVL‹LER‹ VE D‹N H‹ZMETLER‹
ÜZER‹NE B‹R SORUÀTURMA *
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Din hizmetlileri sadece namaz k›ld›rmakla görevli memurlar de¤ildir. Onlar toplumumuzun her kesiminde vard›r.
Çocuk do¤unca ismini koymakla baÁlayan hizmet, sünnette,

Sokrat’›n da ifade etti¤i gibi “genellemeler yorgun dima¤lar›n bir ürünüdür”. Biz burada problemlerin çözülebilece¤ini, mihrapta asla yang›n olmad›¤›n›, örnek din görevlilerimizin dün oldu¤u gibi bugün de, toplumun her türlü hizmetinin
içinde olduklar›n› tekrarlamakla yetinece¤iz.

‹Áte günümüz insanlar›na hizmet götürecek din görevlilerinin bu ulvi hizmetin bir gönül iÁi oldu¤una inanmalar›, bu
iÁe gönül vermeleri, daima gönle hitap etmeleri Áart› ile baÁar›l› olacaklar kanaatindeyim.

Gönüllü olmak, gönülden sevmek, gönülden vermek. Bir
yazar›m›z›n ifadesi ile “Birine alçak derseniz hakaret etmiÁ
olursunuz. Alçak gönüllü derseniz iltifat etmiÁ olursunuz.
Çünkü gönül öyle yücedir ki, kendisine iliÁen alçakl›¤› elinden tutup kat›na yüceltir.” Alçak gönüllülük, bir yücelik
olup ç›kar.

Ça¤daÁ din görevlisi önce gönül ehli olarak sevginin, yaratandan dolay› yarat›lm›Álar› sevmenin merkezi olan gönülden yola ç›karak insanlar› irÁat edecektir.

Ça¤daÁ din görevlileri bunun da ötesinde vas›flara sahip
olmal›d›r; çünkü onlar Hz. Peygamberin örnek olma vasf›n›n
da varisidirler; bugün dünyada en fazla ihtiyaç duyulan Áey
sevgi, inanca ve farkl›l›klara sayg›, yeni fikirlere sonuna kadar aç›k nesiller yetiÁtirmektir. ‹ç dünyas› ile karÁ›laÁan, kendisini keÁfederek ç›k›Álar arayan insan›n rehberlere ihtiyac›
vard›r. Hayat›n aidiyetini aramada ona yol gösterecek, örnek
olacak kiÁi din görevlileridir.

hoÁgörülü, vefakâr, sad›k, sözü hikmet, sükûtu ibret bir
Müslüman hâli.
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Din hizmeti sunmak asl›nda bir beceri, sanat ve bilgeliktir. Bilgiyi aktarma durumunda olanlar›n daima bilgi almalar›, ö¤retirken ö¤renmeleri zaruridir. Bu sebeple din görevlilerinin bir vasf› da iyi bir araÁt›r›c› ve okuyucu olmalar›d›r. Yeni fikirlere aç›k, yeni bilim ve disiplinleri takip eden, ayn› anda kendi yetenekleri ve imkânlar›n› keÁfedebilen görevliler,
baÁkalar›n› da keÁfedebilirler.

Kant’›n ifadesiyle öyle hareket edeceklerdir ki gerek kendilerinde, gerekse di¤erlerinde tecelli eden insanl›k, insaniyet
asla vas›ta de¤il, ayn› zamanda gaye olacakt›r. ‹nsanl›k, insaniyet ‹slâmiyet demektir. Bu kavram›n içinde insan›n hayat›na, Áerefine, de¤erlerine, farkl›l›klar›na, do¤uÁtan getirdi¤i
haklar›na, sayg› duymak vard›r. Bunun için de özgürlükçü,
hoÁgörülü, hakikat ve adalet sever, olmak gerekir.

Kendilerinden çok yönlü beklentileri karÁ›layacak din hizmetlilerin meslekî eksiklikleri, sistemli bir çal›Áma ile giderilir. Ancak onun as›l baÁar›s› kendisiyle yapaca¤› nefis murakabesi sonucu ortaya ç›kacak, iman›n›n sesini vicdan›nda
duyarak takva ve güzel amellerle iç fethini tamamlay›p gece
gündüz insanl›¤›n hayr›na çal›Ámakla d›Á fethini bütünleÁtirecektir.

dü¤ünde, ölümde, sevinçte, hüzünde, … her türlü sosyal etkinli¤in içinde devam eder. Toplumuzda din görevlisinin hizmeti tarihin hiçbir döneminde camide bitmemiÁtir, bitmeyecektir.
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a) Her düzeydeki din görevlisi, t›pk› peygamberler gibi,
insanl›¤›n ›st›rab›n› vicdan›n›n derinliklerinde hisseden ve
problemlerinin çözümüne yard›mc› olmay› varl›k nedeni bilen yüksek bir idrak ve ideal sahibi olmal›. Bu kutsal görevin
hakk›n› verebilmenin yolu, ça¤› do¤ru okumaktan ve insan›
bütün boyutlar›yla iyi tan›maktan geçmektedir. ‹çinde görev
yapt›¤› toplumu ve sorunlar›n› yak›ndan tan›mayan ve insan›n iç dünyas›n› keÁfedemeyen, onun güç ve zaaf›n› iyi tespit

Bilindi¤i gibi insanl›¤›n binlerce y›ldan beri idealize edip
geliÁtirdi¤i manevî, ahlâkî ve insanî de¤erler modern ça¤da
derin yaralar ald›. Ad› ve niteli¤i ne olursa olsun, materyalist
ve hedonist dünya görüÁünden beslenen ve maddeden azamî
haz alma duygusuyla Áaha kalkan insan ihtiras›, aile ve toplum hayat›m›zda büyük tahribata yol açt›. Bunun sonucu
olarak bir karabasan gibi insanl›¤›n üstüne çöken evrensel
bunal›m ve gerilimler karÁ›s›nda ça¤daÁ bilimin, sanat ve felsefenin yapaca¤› pek fazla bir Áey olmad›¤› art›k anlaÁ›lm›Á
bulunmaktad›r. Geriye insanl›¤›n s›¤›naca¤› bir tek kurum
kal›yor ki, o da dindir. Bu gerçekten hareketle:

Kendi anlam haritalar›n› kendi kök paradigmalar› do¤rultusunda ortaya koyabilen, bugünün dünyas›n› okuyabilen,
kendisiyle ve toplumuyla bar›Á›k gönül ehli hizmetliler inançlar›ndan ve vatanlar›na duyduklar› sevdadan ald›klar› güçle
yeni durumlarla karÁ›laÁt›klar›nda yeni yard›m yollar› bulacaklar› kanaatindeyim.

Din hizmetinin ça¤›m›z insan› için “hayati yard›m”a dönüÁtürülmesi hedefine ulaÁmak için at›lmas› gereken ad›mlar›n baÁ›nda bu hedefe ulaÁman›n bir ihtiyaç oldu¤una inanan
görevliler yetiÁtirmek gerekmektedir.

Prof. Dr. Mahmut Kaya
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d) ‹lâhî vahyin tercümanl›¤›n› ve sözcülü¤ünü yapmak yükümlülü¤ünde olan din görevlisi, Kur’an’›n belagat ve i’caz›n› yans›tabilmesi için kendi ana dilinin belagat›na yani söz
söyleme sanat›na vâk›f olmal›; va’z ve hutbedeki konuÁmalar›nda kendisinden ve bilgisinden emin bir tarzda, söyledi¤i

Bunlar›n yan› s›ra modern araÁt›rmalara ulaÁma imkân›na sahip olan din görevlisi için art›k hiçbir mazeret kalmam›Át›r. “‹ki günü birbirine eÁit olan aldanm›Át›r” hadisini cemaate anlatan din görevlisi, kendisini de hesaba katarak aldananlardan olup olmad›¤›n› düÁünmelidir. Ayr›ca, bir din
görevlisi dinî ilimlerin yan›nda din psikolojisi, din sosyolojisi, din felsefesi ve dinler tarihi alanlar›ndaki yay›nlar› mutlaka takip etmelidir. Aksi halde arkas›ndaki cemaatin ve yaÁad›¤› ça¤›n gerisinde kalma tehlikesi ile karÁ› karÁ›yad›r.

c) Günümüzde din adam›, görevi d›Á›nda en çok zamana
sahip olma gibi bir avantaj› elinde bulundurmaktad›r. Dinî
ilimler sahas›nda yetiÁmesini sa¤layacak tefsir, hadis, siyer ve
kelâm alanlar›ndaki Klâsik literatür bugün için büyük ölçüde Türkçe’ye çevrilmiÁ bulunmaktad›r.

b) Psikolojik olarak cemaat, mihraba geçen, minber ve
kürsüye ç›kan din görevlisini kendisinden daha bilgili, daha
görgülü, daha anlay›Ál›, ahlâk ve davran›Á›n›n daha mükemmel olmas›n› ister ki, bu onun en do¤al hakk›d›r. S›fat›, makam ve mevkii ne olursa olsun kiÁi, kendisinden daha üstün
olmayan bir din görevlisinin Áahs›na sayg› duymad›¤› gibi
söylediklerine de de¤er vermez. Bu yüzden din görevlisi hiçbir zaman bildikleriyle yetinmeyip çok okuyan, araÁt›ran,
bildiklerini yeni baÁtan sorgulayan, öz eleÁtiri yapacak kadar
kendine güveni olan bir kiÁili¤e sahip olmal›.

edemeyen bir din görevlisinin cemaatine bir Áey vermesi düÁünülemez.
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…………..

e) Toplumumuzda hangi hizip, klik, cemaat veya tarikattan olursa olsun, din görevlisi herkesime eÁit mesafede bulunmak zorunda oldu¤unu hat›r›ndan ç›karmamal›. Peygamberi bir anlay›Ála gönlünü herkese açmal› ve herkesin imdad›na
koÁan bir iyilik mele¤i olmaya çal›Ámal›. Bu zor iÁi baÁarabilmek için benlik duygusunu yenerek hiçbir Áeyi Áahsiyet meselesi yapmamal› ve olumsuz bir tepki ile karÁ›laÁt›¤›nda asla
öfkelenmemeli, “öfke”yi sözlü¤ünden silmelidir.

her cümle ok gibi hedefini bulmal› ve dinleyenlerin gönlünde
f›rt›nalar ve ilâhî esintiler meydana getirmeli. Bu duygularla
camiden ayr›lan cemaat, Müslüman olman›n hazz›n› bütün
benli¤inde duyarak bir sonraki vaaz› iÁtiyakla bekleyebilmeli.
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 172, Y›l: Nisan-2005, s. 26-29.

Say›n Hocam! BaÁkanl›¤›m›z›n toplumumuza sundu¤u
hizmetlerin, din e¤itimi ve din görevlisinin niteli¤ini yükseltmek, halk›m›za daha sa¤l›kl› din hizmeti sunabilmek için yo¤un çal›Áma içinde oldu¤unuzu biliyoruz. Bu çal›Ámalar›n›z›
baÁl›klar alt›nda s›ralaman›z mümkün mü?

Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›, son y›llarda din hizmetlerinin
kalitesinin yükseltilmesi ve din e¤itiminde verimlili¤in art›r›lmas› üzerine hummal› çal›Ámalar yap›yor. ‹lâhiyat fakültelerinden ö¤retim üyeleri, e¤itimciler ve kendi elemanlar›yla s›k
s›k toplant›lar gerçekleÁtiriyor; konunun teorik ve pratik çerçevesini çizmek için bir yol haritas› ç›kartmaya çal›Á›yor. BaÁkanl›¤›n topluma sundu¤u din hizmetlerinin daha etkin ve
verimli hâle getirilebilmesi için elde edilen sonuçlar› hizmetlerine yans›tacak projeler, programlar geliÁtiriyor. Konuyla
ilgili geliÁmeleri ve çal›Ámalar› ö¤renmek üzere BaÁkan Yard›mc›s› Prof. Dr. Muhammet Àevki Ayd›n’›n kap›s›n› çald›k.
Hocam›z konu ile ilgili bütün sorular›m›z› cevaplad›.

Hayrullah Köken

SöyleÁi:
D‹YANET ‹ÀLER‹ BAÀKAN YARDIMCISI
PROF. DR. MUHAMMET ÀEVK‹ AYDIN
‹LE D‹N E¼‹T‹M‹ VE
D‹N H‹ZMETLER‹NDE YEN‹ AÇILIMLAR,
YEN‹ UFUKLAR ÜZER‹NE...*
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Bilim ve teknolojide, buna ba¤l› olarak e¤itim ve iletiÁim
alanlar›nda süregelen geliÁmenin önemli bir ivme kazand›¤›
günümüzde, bütün dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de h›zl›
bir toplumsal de¤iÁme süreci yaÁanmaktad›r. Bu süreç, bütün
toplumsal hizmetlerin yan› s›ra din hizmetlerinde, yayg›n din
e¤itimi etkinliklerinde de önemli bir dönüÁümü ve onlar›n
yeniden tasarlanmas›n› zorunlu k›lmaktad›r. BaÁkanl›¤›m›z
aç›s›ndan bu dönüÁümün ve yeniden yap›lanman›n hedefi,
topluma sunulan yayg›n din e¤itimi ve din hizmetlerinin, günümüz birey ve toplumunun beklentilerini karÁ›layacak dü-

Bugünlerde Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n yeniden yap›land›r›lmas› konusu çeÁitli vesilelerle gündeme getirilmektedir.
De¤iÁen nedir? Hizmet anlay›Á› veya niteli¤i midir, yoksa ça¤›n Áartlar› gere¤i yöntemler mi de¤iÁmektedir? Konuya dinî
ve sosyal aç›dan nas›l bir yorum getiriyorsunuz?

Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›, yürütmekle yükümlü oldu¤u
yayg›n din e¤itimi etkinliklerini; camilerde vaaz ve hutbelerle, cami d›Á›nda çeÁitli dinî konularda düzenlenen konferans
ve panellerle, Kur’an kurslar›nda yürütülen e¤itim ve ö¤retimle, toplumun bütün kesimlerine yönelik sesli ve görüntülü yay›nlar arac›l›¤›yla, yerine getirmeye çal›Ámaktad›r.

Bilindi¤i gibi BaÁkanl›¤›m›z, ilgili yasa gere¤i, ‹slâm dininin inanç, ibadet ve ahlâk esaslar›yla ilgili iÁleri yürütme, din
konusunda toplumu ayd›nlatma ve ibadet yerlerini yönetmekle görevlidir. Bunu, merkez, taÁra ve yurt d›Á› teÁkilât› ile
çeÁitli hizmet s›n›flar›nda görev yapan toplam 70 bin civar›nda personelle yerine getirmektedir. Görüldü¤ü üzere yasan›n
belirledi¤i ayd›nlatma görevi, BaÁkanl›kça din e¤itimi faaliyeti yap›lmas›n› içermektedir. Örgün din e¤itimi, zorunlu
olarak okullarda yap›ld›¤› için BaÁkanl›¤›m›z yayg›n din e¤itimi görevini üstlenmiÁtir.
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2) buralarda yap›lan e¤itimin niteli¤inin geliÁtirilmesi.

1) Kur’an kursu binalar›n fizikî durumlar›n›n düzeltilmesi ve

Bu konuda yapacaklar›m›z›, iki maddede özetleyebiliriz:

Efendim, bildi¤iniz gibi BaÁkanl›¤›m›z›n hizmet alanlar›ndan biri de Kur’an kurslar›d›r. Kur’an kurslar›nda sürdürülen yayg›n din e¤itiminin geliÁtirilmesi, daha etkin ve verimli
bir düzeye ç›kart›lmas› amac›yla çal›Ámalar yapt›¤›n›z› biliyoruz. Nas›l bir Kur’an kursu ve Kur’an kurslar›nda nas›l bir
e¤itim ve ö¤retim metodu amaçlamaktas›n›z?

…………………………

2) personelin e¤itimiyle ilgili çal›Ámalar olarak iki baÁl›k
alt›nda toplayabiliriz.

ve

1) yayg›n din e¤itiminin geliÁtirilmesine yönelik çal›Ámalar

Bugünlerde BaÁkanl›¤›n yeniden yap›land›r›lmas› konusunun her kesim taraf›ndan dillendirildi¤i ve bu konunun ülke
gündeminin önemli bir maddesini oluÁturdu¤u görülmektedir. Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›n›n yap›s›, iÁleyiÁi, konumu üzerinde yeniden düÁünmenin yararl› olaca¤›n› ilke olarak benimsemekle birlikte, mevcut yap› içinde de çok Áey yap›labilece¤ini düÁünüyor ve bu anlay›Ála çal›Á›yor; projeler üretiyoruz. K›sa, orta ve uzun vadeli projelerimizi bir bir uygulamaya koyma çabas›nday›z. Sorunlara makul, gerçekçi, kendi
içinde ve ülke gerçekleriyle tutarl›, uygulanabilir, ihtiyaçlar›m›z› karÁ›lay›c›, bilimsel çözümler üretilmesine özen göstermekteyiz. Bu çerçevede BaÁkanl›¤›m›zca e¤itime iliÁkin çal›Ámalar›;

zeyde, etkin ve verimli bir biçimde üretilmesinin/yürütülmesinin sa¤lanmas›d›r.
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Say›n Hocam, sözün buras›nda millî, manevî, ahlâkî, kültürel ve sanatsal de¤erlere önem veren, Kur’an kursu ö¤retim

4)Kur’an kursu ö¤reticilerinin e¤itilmesine yönelik hizmet
içi e¤itim faaliyetlerinin düzenlenmesi.

3) Kurs binalar›n›n fizikî durumlar›n›n iyileÁtirilmesi ve

2) Ders materyallerinin haz›rlanmas›,

1) Ö¤retim programlar›n›n geliÁtirilmesi,

Kur’an kurslar›nda sürdürülen yayg›n din e¤itiminin geliÁtirilmesi, daha etkin ve verimli bir düzeye ç›kart›lmas›
amac›yla Áu çal›Ámalar› baÁlatm›Á bulunuyoruz:

Kafam›zdaki nas›l bir Kur’an kursudur? ‹nsana kendini,
yarat›c›s› ile iliÁkisini tan›tmay›, bütün varl›klarla anlaml› ve
amaçl› bir bütün oluÁturdu¤u bilincini kazand›rmay›, insana
hürriyetinin ve sorumlulu¤unun fark›na vard›rmay›, bireye
kendi davran›Álar›n› yak›ndan izleme ve hatalar›n› düzeltme
al›Ákanl›¤› kazand›rmay›, Kur’an’› yüzünden okuma becerisini sa¤lamay›, ihtiyaç duyulan temel dinî bilgileri bireye
özümsetmeyi ve onlar› davran›Áa dönüÁtürmeyi, e¤itim ve
ö¤retime uygun mekânlara ve donan›ma sahip olmay›, ö¤renme ve ö¤retme sürecinde bireyin sorun çözme yetene¤ini
geliÁtirecek yöntemleri iÁe koÁmay›; hocas›n›, alan›nda yeterli bir uzman k›lmay›, ça¤›n iletiÁim imkânlar›ndan yararlanmay› hedefleyen bir Kur’an kursu...

Kur’an kursu binalar›n›n bir k›sm› ça¤daÁ e¤itim ve ö¤retimin sürdürülmesine yeterince elveriÁli de¤ildir. Oysa fizikî
çevrenin birey üzerinde e¤itsel etkiye sahip oldu¤u bilinmektedir. Bu bak›mdan söz konusu kurslara ait binalar›n fizikî
durumlar›n›n iyileÁtirilmesine, ça¤daÁ bir yap›ya/görünüme
kavuÁturulup e¤itim ve ö¤retime daha elveriÁli hâle getirilmesine yönelik çal›Ámalar devam etmektedir.
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Bu programda ö¤retmeni de¤il, ö¤renciyi ve sorunlar›
merkeze alan; ö¤renme ve ö¤retme sürecinde ö¤renenlerin
geliÁimlerini bir bütün olarak dikkate alan; ö¤renen merkezli yöntem ve teknikleri kullanmay› öngören; hedef olarak
millî e¤itimimizin temel amaçlar›n›n yan› s›ra; anlayan, araÁt›ran, sorgulayan, yorumlayan, haklar›n› ve sorumluluklar›n› bilen, çevresiyle uyumlu, iÁbirli¤i yapan, millî, manevî, ahlâkî, kültürel ve sanatsal de¤erlere önem veren bireyi yetiÁtir-

Bilimsel program geliÁtirme ilkeleri do¤rultusunda geliÁtirilen bu program, üç bölümden oluÁmaktad›r. Birinci bölümde; program›n gerekçesi, temel yaklaÁ›m›, felsefesi, genel
amac› ile ö¤renme ve ö¤retme sürecinde uyulmas› gereken ilkeler aç›klanm›Á; ikinci bölümde Kur’an-› Kerim, itikat, ibadet ve ahlâk derslerine ait müfredata yer verilmiÁtir. Üçüncü
bölümde ise; plân kavram› üzerinde k›sa ve öz bilgilerden
sonra y›ll›k plân, ünite plân›, günlük ders plân› örnekleri verilmiÁ, ayr›ca her ders için örnek ders iÁleniÁi sunulmuÁtur.

32 hafta süreli Kur’an kurslar›nda ve yaz Kur’an kurslar›nda yürütülen din e¤itimi ve ö¤retimi faaliyetlerinin daha
etkin ve verimli hâle getirilmesi için yap›lmas› gereken çal›Ámalar aras›nda, bu kurslarda takip edilen ö¤retim programlar›n›n ça¤daÁ, bilimsel program geliÁtirme anlay›Á›na uygun
olarak geliÁtirilmesi, birinci derecede önemli ve önceli¤i olan
bir çal›Áma olarak görülmüÁtür. Bu sebeple din e¤itimi alan›nda uzman akademisyenlerden, tecrübeli Kur’an kursu ö¤reticilerinden ve merkezdeki ilgili uzmanlardan oluÁan bir
komisyon kurularak Kur’an kurslar›nda uygulanan ö¤retim
program› geliÁtirilmiÁ ve 2004-2005 ö¤retim y›l›nda uygulamaya konulmuÁtur.

programlar›n›n geliÁtirilmesine yönelik çal›Ámalardan bahseder misiniz?
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Hocam, bildi¤iniz gibi hizmetin odak noktas› o hizmeti
verecek personeldir. YetiÁmiÁ personel bulunamazsa plân,
program, materyal ve yöntemler ne kadar güzel olursa olsun
bu hizmeti verecek personeli ça¤›n donan›mlar›na göre e¤itip, motive edip, kalitesini art›rmad›kça hizmetten verim al›namayaca¤› aç›kt›r. En zor e¤itim de yetiÁkin e¤itimidir. Bu
ba¤lamda personelin e¤itim ile ilgili çal›Ámalar›n›z nelerdir?

Yaz Kur’an kurslar›n›n ö¤retim program›na gelince, zaman›n yetersizli¤i sebebiyle ilk aÁamada bunun daha etkin ve
verimli uygulanmas›na yönelik ilkeler geliÁtirilerek 2004 yaz›nda son defa uygulanmas› sa¤lanm›Á oldu. Alandan toplanan veriler de¤erlendirildi. De¤erlendirmeler ›Á›¤›nda söz konusu program› bilimsel ölçütlere göre geliÁtirmek için haz›rl›k çal›Ámalar› devam etmektedir. ‹leride bütün kurslar için
düÁündü¤ümüz “kur sistemi”ne, yaz Kur’an kurslar›yla baÁlamak istiyoruz. Sözü edilen program geliÁtirme çal›Ámalar›
buna göre yürütülecektir.

‹yi bir programa sahip olmak gerekli, ama yeterli de¤ildir.
As›l önemli olan onun etkin ve verimli biçimde uygulanmas›d›r. ‹Áte bu noktada, Kur’an kursu ö¤reticilerinin yeterli bilgi ve beceri donan›m›na sahip olmalar›n›n önemi ortaya ç›kmaktad›r. Bu sebeple ö¤reticilere program› tan›tma, nas›l uygulanaca¤› konusunda bilgilendirme seminerlerini hemen
baÁlatt›k ve bu seminerler hâlen devam etmektedir. Ayr›ca
hem aday ö¤reticiler, hem de görevdekiler için hizmet içi e¤itim programlar› geliÁtirdik ve bunlar› yak›nda uygulamaya
koyaca¤›z.

meyi hedefleyen; de¤erlendirme aç›s›ndan ise ürünü de¤il, süreci ön plâna ç›karan; bireysel farkl›l›klara göre ölçme ve de¤erlendirmeyi temel kabul eden ve çerçeve-esnek ö¤retim
program› anlay›Á› benimsenmiÁtir.
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• Din görevlilerinin denetlenmesi ve performanslar›n›n
de¤erlendirilmesi,

• Din görevlilerinin hizmet öncesi e¤itimi,

• Din görevlilerinin seçimi,

Bugünün din görevlileri hangi yeterliklere sahip olmal›d›r? Her Áeyden önce bunlar›n tespit edilmesine ihtiyaç duyulmaktad›r. Niçin önce yeterlikler? Yeterlik, bütün çal›Ámalar›n temel hareket noktas› ve yap›lanlar›n mant›k bütünlü¤ü içinde yap›lmas›n›n anahtar›d›r. Yeterlikler;

Din görevlisinin nitelikleri, bu süreçlerin niteli¤ini büyük
ölçüde etkilemektedir. Dolay›s›yla bugünün din görevlisinin,
bu görevleri yapabilecek yeterliklerle donanm›Á olmas› gerekir.

BaÁkanl›¤›m›z, bu gerçe¤in fark›nda oldu¤undan, bu tür
çal›Ámalar› öncelemektedir. Nitekim etkin, verimli ve sistemli bir personel e¤itiminin ça¤daÁ, bilimsel bir zihniyetle hayata geçirilmesi amac›yla çal›Ámalar baÁlat›lm›Á ve bunlar devam etmektedir.

Yayg›n din e¤itiminin geliÁtirilmesi yönünde yap›lan bu
çal›Ámalardan istenilen düzeyde verimin al›nmas›, Áüphesiz
gerekli bilgi ve beceriyle donat›lm›Á nitelikli personelle mümkündür. Her tür e¤itimde standartlar, uygulay›c›lar›n düÁünce ve eylemlerine göre oluÁmakta ve geliÁmektedir. E¤itim
alan›nda de¤iÁimi öngören her projenin, iÁe e¤iticilerde/uygulay›c›larda de¤iÁimi/dönüÁümü gerçekleÁtirmekle baÁlamas›
ön Áartt›r. Aksi takdirde o de¤iÁim projesinin tahakkuku hayal olur. Bu yüzden az önce söyledi¤im bütün hizmetlerde
belirlenen amaçlara ulaÁmak için öncelikle onlar› gerçekleÁtirecek bilgi ve beceri donan›m›na sahip kalifiye elemanlar› elde etmek gerekmektedir.
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Bizlere Hz. Peygambere vâris olma payesi verilmiÁtir. Din
hizmeti veren insanlar olarak bu emaneti iyi muhafaza etme-

Elbette bütün bu çal›Ámalar›n hedefinde ideal bir din görevlisi ve onun verdi¤i din hizmeti vard›r. Say›n Diyanet ‹Áleri BaÁkan›m›z da konuÁmalar›nda hep ayn› konuya vurgu
yaparak“yaÁad›¤› ça¤›n ihtiyaçlar›n› gören, ça¤›n akt›¤› yönü
bilen bir din görevlisi” hedeflediklerini belirtmektedir. Say›n
Hocam, size göre ideal bir din görevlisi nas›l olmal›d›r?

Ne var ki, böylesine merkezî iÁleve sahip olan yeterlikler
konusunda gereken çal›Ámalar Áimdiye kadar yap›lm›Á de¤ildir. Baz› ‹lâhiyat Fakülteleri, BaÁkanl›¤›m›z bünyesinde görev yapabilecek ö¤rencileri yetiÁtirmek üzere programlar›nda
k›smen düzenlemelere gitmiÁtir. Hatta din görevlisi yetiÁtirmeyle ilgili bölümler açma konusunda önemli bilimsel çal›Ámalar da yap›lm›Át›r. Ne var ki, üzerinde uzlaÁ›lm›Á ve belgelenmiÁ din görevlisi yeterlik Áartlar› belirlenememiÁtir. Bu
yüzden ilk olarak görevlilerin yeterlik Áartlar›n› belirleme çal›Ámas› baÁlat›lm›Á ve böylece bir ilke imza at›lm›Át›r. Àimdilik müftü, vaiz, din hizmetleri uzman›, Kur’an kursu ö¤reticisi ve imam-hatipin yeterlik Áartlar› belirlenmiÁtir.

Yeterlikler çok aç›k Áekilde belirlenerek meslek standartlar›n›n oluÁturulmas› sa¤lanacakt›r. Bu gerçekleÁtirilmedi¤i
takdirde, personelle ilgili düzenlenecek her etkinlik, yap›lacak her iÁlem, tesadüften, geliÁi güzellikten ve keyfîlikten
uzak olamaz. Onun için bünyesinde görev yapan personelin
yeterliklerini aç›k seçik belirleyerek hizmet standartlar›n›
oluÁturmayan bir kurumun baÁar›l› olma Áans› yüksek de¤ildir.

• Din görevlilerinin kendilerini geliÁtirmesi vb. etkinliklere k›lavuzluk eder.

• Din görevlilerinin hizmet içi e¤itimleri,
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Ça¤›m›z›n din görevlilerini yetiÁtirmek hususunda hizmete haz›rl›k ve hizmet içi programlar›n› geliÁtirmiÁ bulunuyoruz. Bu programlarla görevlilerimizin baÁta haz›rlad›¤›m›z›
söyledi¤imiz yeterliklere sahip k›l›nmas› amaçlanmaktad›r.

K›sacas› camiyi evi gibi gören, din hizmetini 24 saat veren, görev aÁk›yla dolu, ça¤›n ihtiyaçlar›na göre kendini yenileyen, geliÁtiren, etraf›na bar›Á ve sevgi da¤›tan, sözü ve
sohbetiyle insanlara serinlik verip, insanlar›m›z› yüce dinimizin ortak paydas›nda buluÁturan, herkesi kucaklayan, ahlâk
eksenli bir din hizmeti veren din görevlileri ideal görevlilerdir.

Gerçekten onurlu, Áerefli ve çok de¤erli bir görevi ifa ediyoruz. Sorumluluk bilinciyle hareket etmemiz gerekir. Çünkü bizler 14 as›rl›k bir miras› temsil ediyoruz ve içinde yaÁad›¤›m›z ça¤›n ihtiyaç ve sorunlar›n› bilip onlara yönelik çözümler üretme sorumlulu¤unu taÁ›yoruz. Dolay›s›yla s›radan
insanlar de¤iliz. Dinimizi ça¤›n gereklerini göz önünde bulundurarak anlamam›z ve yorumlamam›z gerekir. Bunu lây›k›yla yerine getirmek çok iyi bir bilgi, beceri ve ahlâk donan›m›na sahip olmay› gerektirmektedir.

liyiz ve din hizmeti sorumlulu¤unu 24 saat omuzlar›m›zda
hissetmeliyiz.
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* Diyanet Ayl›k Dergi, Say›: 171, Y›l: Mart 2005, s. 34-37.

TeÁekkür ederim. Sizin de ifade etti¤iniz gibi din; ilk insanla birlikte tarih gündeminde yerini alan bir kurumdur.
Yüce Allah onu, insan›n yap›s›na, kendisiyle iliÁki kurmaya
yöneltecek bir “aslî duygu” olarak yerleÁtirmiÁtir. Bat›l› yazar Bonald’›n da dedi¤i gibi “insan her zaman kutsal ve kutsall›¤› düÁünmüÁtür.” Çünkü dinin hayata yans›yan yüzü
olan kutsall›k, tarih boyunca yüce ideallerin kayna¤› olmuÁtur. ‹nsanl›¤›n ruh, karakter, kimlik, kültür ve ahlâk de¤erlerinin oluÁumunda önemli rol oynam›Át›r. Çünkü dinin ilâhî

Dinin bir ihtiyaç oldu¤u öteden beri herkesçe kabul edilmektedir. ‹slâm kültüründe din hizmeti baÁ›ndan beri kendini bu iÁe adam›Á kimseler ve belli kurumlar taraf›ndan yürütülmektedir. Günümüzde toplumun bu ihtiyac›, anayasal bir
kuruluÁ olan Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› taraf›ndan karÁ›lanmaktad›r. Bu ba¤lamda, din hizmetlerinin kurumsall›¤›n› günümüz Áartlar› çerçevesinde hangi toplumsal dinamikler veya parametreler üzerinden de¤erlendirmek gerekiyor?

Dr. Yüksel Salman

SöyleÁi:
D‹YANET ‹ÀLER‹ BAÀKAN YARDIMCISI
DOÇ.DR. F‹KRET KARAMAN ‹LE
D‹N H‹ZMETLER‹NDE YEN‹ ARAYIÀLAR
ÜZER‹NE *
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KüreselleÁme sürecine ra¤men 21. asr›n baÁ›nda da dinî

Bugün 81 y›ll›k geçmiÁi olan Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤› 90
bin kadrosu ile yurt içinde ve yurt d›Á›ndaki vatandaÁ ve soydaÁlar›m›za din hizmeti sunmaya çal›Ámaktad›r.

1982 Anayasas›’nda da yine Genel ‹dare s›n›f› içinde kalmas› benimsenmiÁ ve laiklik ilkesi do¤rultusunda bütün siyasî görüÁ ve düÁüncenin d›Á›nda kalarak milletçe dayan›Áma ve
bütünleÁmeyi amaç edinen bir fonksiyon yüklenmiÁtir.

Bilim ve tarih ›Á›¤›nda din olgusuna bakt›¤›m›z zaman
onun bir müessese olarak toplumsal hayatta yer ald›¤›n› görüyoruz. Bilindi¤i gibi bu kurumun Osmanl› Devleti’ndeki
ad›, “Àeyhülislâml›k”; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluÁundan sonraki karÁ›l›¤› ise, “Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›”d›r. Osmanl› Devleti’nde bu makam›n sosyal statü ve aktivite bak›m›ndan önemli bir yeri vard›r. Àeyhülislâml›k, ilmiye s›n›f›n›n baÁ› say›l›rd›. Bu yüzden padiÁahlar; Áeyhülislâmlar›,
1600 y›l›na kadar “kayd-› hayat” ile atam›Álard›r. Onlar›
ayakta karÁ›lar ve ayn› konumda u¤urlarlard›. Cumhuriyetin
kuruluÁundan sonra bu kurum, 3 Mart 1924 tarihinde 429
say›l› kanunla “Diyanet ‹Áleri Reisli¤i” ismiyle yönetilmeye
baÁlanm›Át›r. Görev ve fonksiyon itibariyle, bu iki kurum
aras›nda önemli benzerlikler vard›r. Diyanet Reisli¤i,
23/03/1950 gün ve 5634 say›l› kanun ile baz› yeniliklere kavuÁmuÁ ve ismi “Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›” olarak de¤iÁtirilmiÁtir. On bir y›l sonra haz›rlanan 1961 Anayasas›’nda da
Genel ‹dare s›n›f› içinde yer alm›Á ve 1965 y›l›nda kabul edilen 633 say›l› teÁkilât kanunu ile görev alan› ve ba¤l› birimler biraz daha detayland›r›lm›Át›r.

boyutu yan›nda; ak›l sahibi insanlar› muhatap alarak, onlar›
her iki dünyada huzura ve mutlulu¤a ulaÁt›rmak gibi önemli
bir hedefi vard›r.
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“Al›n›z ilmini Garb›n, al›n›z san’at›n›
Veriniz hem de mesainize son sür’atini,
Çünkü kabil de¤il art›k yaÁamak bunlars›z,
Çünkü milliyeti yok san’at›n, ilmin, yaln›z
….
Bütün edvâr-› terakkiyi yar›p geçmek için
Kendi mahiyet-i ruhiyeniz olsun k›lavuz.”

Ülkemizin Avrupa ile olan yak›nl›k arzusu, Tanzimat
sonras› dönemde ve MeÁrutiyet y›llar›nda fikrî ve amelî düzeyde baÁlam›Át›r. Günün tart›Ámalar› daha çok bilim ve teknoloji alan› ile toplumsal konularda yo¤unlaÁm›Át›r. Mehmed Akif de gücünü bilim ve san’attan alan bir modernleÁmenin mümkün olabilece¤ini Áu m›sralar›yla dile getirmiÁtir:

Gerçekten önemli bir konuya iÁaret ettiniz. Son çeyrek
yüzy›lda, dünyada önemli de¤iÁiklikler olmaktad›r. Bu de¤iÁmelerin ve geliÁmelerin baÁ›nda; Avrupa Birli¤ine üye olan
veya aday üye olup s›ras›n› bekleyen ülkelerin konumu gelmektedir. Türkiye de, 17 Aral›k 2004 tarihinde Avrupa toplulu¤una aday ülke olarak kabul edilmiÁtir. Do¤u ve bat› kültürleri aç›s›ndan bu önemli bir dönüm noktas›d›r. Nitekim
bas›n yay›n kurumlar›, anket ve araÁt›rma merkezleri de bu
olay› dünya gündeminin ilk s›ras›na taÁ›m›Át›r. Oysaki hiçbir
Avrupa ve Balkan ülkesinin aday üyeli¤i, bu düzeyde yank›
uyand›rmam›Át›. Konu bir bütün olarak ele al›nd›¤›nda; ülkemiz aç›s›ndan bu üyeli¤in omurgas›n›; öncelikli olarak siyasî, tarihî ve ekonomik iliÁkilerin oluÁturdu¤u söylenebilir.

AB’ye tam üyelik süreci BaÁkanl›¤›n önüne yeni ufuklar
ve sorumluluklar açaca¤a benziyor. 150-200 y›ll›k bat›l›laÁma projesi fiilen baÁlam›Á bulunuyor. E¤er bu süreçte ça¤daÁ
dünyan›n mant›¤›n› kavrayamaz ve gere¤ini yerine getiremezsek, büyük zorluklarla karÁ›laÁaca¤›m›z kesindir. Buna
ilave olarak, Türkiye’nin dindarl›k modelinin bütün dünya
taraf›ndan da yak›ndan mercek alt›na al›nd›¤› gözlenmektedir. Bu olaylar ›Á›¤›nda BaÁkanl›k ne gibi çal›Ámalar yap›yor?

Ancak bu süreçte karÁ›laÁ›labilecek dinî, sosyal, kültür ve
uyum ile ilgili konular›n büyük bir k›sm› do¤rudan Diyanet
‹Áleri BaÁkanl›¤›n› ilgilendirmektedir. Asl›nda yukar›da da
ifade edildi¤i gibi, BaÁkanl›¤›m›z 30-40 y›ldan beri bu ülkelere çal›Ámak amac›yla giden vatandaÁlar›m›za inanç, ibadet
ve di¤er konularda yard›mc› olmak üzere önemli bir çal›Ámay› baÁlatm›Á bulunmaktad›r. Nitekim bu çal›Ámalar›m›z›n
büyük bir bölümü AB ülkeleri taraf›ndan da bilinmektedir.
Hatta bu amaçla haz›rlanan baz› raporlarda BaÁkanl›¤›m›za
olumlu at›flar bile yap›lm›Át›r. Nitekim bir müddet önce “TIME” dergisi de; “Avrupa’da ‹slâm”› kapak konusu yaparak
bat› ülkelerinde yaÁayan Müslüman nüfusun art›Á›na dikkat
çekmiÁti. Bu dergiye yans›yan bilgiye göre, Avrupa’da 20
milyon civar›nda Müslüman yaÁamaktad›r. Bunlar›n büyük
bir k›sm› inançlar›n› bat›n›n özgürlükçü yap›s›yla ba¤daÁt›rmay› baÁararak “Euro ‹slâm” kavram›n›n gündeme gelmesine zemin haz›rlamaktad›r. Bu olumlu yaklaÁ›m, dünya bar›Á›
aç›s›ndan son derece önemlidir.
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de¤erler, insan›n bar›Á, huzur ve mutlulu¤u için bir ümit kayna¤› olmaya devam etmektedir. Àüphesiz ki bu dinlerin Allah
kat›nda en son, mükemmel ve evrensel olan› ‹slâm dinidir.
Ne var ki, günümüzde dünyan›n baz› bölgelerinde yaÁanan
gerilim ve Áiddetin din merkezli oldu¤u imaj› verilmektedir.
Oysaki din, insanlar›n davran›Álar›n› disipline eden ve mutlulu¤unu hedef alan yüce de¤erleri içermektedir. Özellikle ‹slâm’›n özünde cins, ›rk, dil ve s›n›f ay›r›m› söz konusu de¤ildir. Tersine ‹slâm, bütün insanl›¤› kucaklayan bar›Á, güven
ve huzur merkezli bir dindir.
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Diyanet ‹Áleri BaÁkanl›¤›; AB sürecinde de plânl› ve programl› çal›Ámalar›na devam etmek zorundad›r. Çünkü BaÁkanl›¤›n hizmet gelene¤i, bilgi, tecrübe ve hoÁgörüye dayanmaktad›r. ‹slâm bilginleri, daima toplumsal düzeni ve kamuoyu istikrar›n› belli bir k›vamda tutmaya özen göstermiÁlerdir. Zira sa¤l›kl› bilgi demek hurafelerle, yanl›Ál›klarla, cehaletle ve din ad›na yap›lan istismarlarla mücadele etmek demektir. Dini ve dindarl›¤› gerilimin, Áiddetin ve kavgan›n
kayna¤› ve sebebi olmaktan kurtarmakt›r. Buna göre BaÁkanl›¤›m›z sahip oldu¤u bilgi ve kazan›mlar› dikkate alarak
AB sürecinde toplumsal bar›Áa katk›da bulunabilmek için
imkânlar›n› gözden geçirmelidir. Bu amaçla yabanc› dil ö¤renimine, yurt d›Á›na gönderilecek görevlilerin e¤itimine ve yay›n hizmetlerine a¤›rl›k vermelidir.

Görüldü¤ü gibi bir as›r önce “bat›l›laÁma” olarak yap›lan
tart›Ámalar; günümüzde k›smî de¤iÁiklikler ve geliÁmelerle,
AB tart›Ámalar›na dönüÁmüÁtür. Esasen bu tart›Áma ve endiÁeler tek tarafl› da olmam›Át›r. Benzer tepkiler Avrupal›lar taraf›ndan da s›kça gündeme getirilmektedir. Hatta Türkiye’nin AB üyeli¤ini tescil için referandum önerenler bile vard›r.
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