
                                            AİLENİN EĞİTİMİNDE CAMİİVE DİN GÖREVLİSİNİN ROLÜ                                                              
             Aile, anne ,baba ve çocuklardan oluşan  en küçük topluluktur. Çocukların ilk eğitimini alacağı 
yer ailesidir. Bugünün çocukları yarının anne babaları olacaktır. Ailenin din eğitimi sağlam temellere 
dayanırsa nesillerimiz de sağlam bir din eğitimi almış olur.     
 Ailenin eğitiminde en önemli unsurlardan birisi de camidir. Cami sadece bir mekandan ibaret 
değildir. Bu mekanda İslama hizmet edecek, kendini din gönüllüğüne adamış görevlilere ihtiyaç 
vardır. Bu görevliler sayesinde sadece çocuklar değil toplumun bütün bireyler yetiştirilecektir. 
     Hz. Peygamber    zamanında cami sadece namaz kılınan yer 
değildi. Savaş taktiklerinin verildiği yer, davalara bakılan mahkeme, en önemlisi din eğitiminin 
verildiği, hayırlı nesillerin yetiştirildiği bir okuldu. Ashabı suffe bunlardan en önemlisidir. Burada 
bulunan gençler hem din-i  mübini islamı öğreniyorlar, hem de anlatıyorlardı. Hem öğrenci hem de 
öğretmendiler. Maddi durumları çok zayıf olduğu halde İslam uğruna her şeye katlanıyorlardı. Ashab-ı 
Suffenin öğretmeni de Rasulullahdı. Onun diğer öğrencileri çocuklar, yaşlılar, gençler ve kadınlardı.
    Kadınlar Rasulullah’a “Erkekler sizden istifade ediyor. Bizim için de 
bir gün ayırsan” dediler. O da hanımlara bir gün tahsis etti ve kadınlar da onun sohbetinden istifade 
etmiş oldular. Bu şekilde bayanlar da camiden dışlanmayıp caminin bir parçası haline geldiler. Çünkü 
onlar nüfusun yarısını oluşturmaktadır. Günümüzde de aynı duyarlılık gösterilmeli kadınlar camiden 
uzaklaştırılmamalıdır.                

           Kuran-ı Kerim'de  Cenab-ı Allah Rum  suresi 21. ayette şöyle buyuruyor, “Kendileriyle huzur 
bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması  ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de 
onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum  için elbette ibretler 
vardır.” Yine Furkan suresi 74. Ayette şöyle buyurulur: “Onlar, rabbimiz bize eşlerimizden ve 
çocuklarımızdan gözümüzün aydınlığı olacak çocuklar ihsan eyle, bizi Allah’a karşı gelmekten 
sakınanlara önder eyle.” Ailelerin huzuru ve mutluluğu sadece mal mülk ile değildir. Sağlam bir din 
eğitimi verilmesi gerekir. Bu eğitim de  ilk olarak ailenin kendi içerisinde verilmekle birlikte, camide 
Kur’an Kurslarında,  gençlik merkezlerinde, din görevlileri tarafından verilmektedir. 

           Din gönüllüsü, insan hayatında doğumdan ölüme kadar aktif bir görev üstlenir. Bir çocuk 
doğduğu zaman isim konulmasından tutun da sünnet, asker uğurlaması, nişan, düğün, vefat gibi 
hayatın her merhalesinde aileyle ile beraberdir. 

           Ailenin eğitimi için camiiler gözde mekanlardan bir tanesidir.  Orada namaz kılarak  Kur’an-ı    
Kerim öğretilerek en güzel şekilde çocuklar, gençler, yaşlılar ve kadınlar yetiştirilmektedir. Camilerde  
yapılan akşam ve gündüz Kur’an Kursları, yaz Kur’kursları aileleri eğiten en önemli faliyetlerden bir 
tanesidir.  Bu kurslarda sadece Kur’an öğretilmez, temel dini bilgiler, ahlak ve peygamberimizin 
hayatı dersleri de işlenir. 

           Camiilerde yapılan hadis dersleri, vaazlar ve hutbeler de aile eğitimine önemli katkıda bulunur. 

        Rasulullah döneminde Musab bin Umeyr Medine’ye öğretmen olarak gönderilmişti. Yesrib halkı 
henüz islama girmemişti. İşte bu genç sahabe sayesinde birçok kişi islamla müşerref  oldu.                               
Birçok ailenin  islama girmesine de vesile olmuştur.  Bu da gösteriyor ki din gönüllüleri bireylerin, 
ailelerin hatta toplumların hidayet bulmasına  vesile olan önemli neferlerdir.    

             Toplumu din konusunda aydınlatan din görevlisi aileyi de bilinçlendirmek için gayret gösterir. 
İyiyi kötüyü zararlıyı faydalıyı anlatır. Kendisi de fiili olarak ailesi ile birlikte toplum için rol model 
olur. Mahalledeki herkes  onu örnek alır. Kur’an-ı Kerim de Saff suresi 2. ve 3. ayetlerde Allah cc. 
şöyle buyuruyor: “Ey iman edenler yapmayacağınız şeyleri söylemeyiniz. Yapmayacağınız şeyleri 
söylemeniz Allah katında büyük bir nefretle karşılanır.”  Rasulullah da ailesi ile birlikte islamı en 
güzel şekilde yaşamış, ondan sonra topluma iyi ve güzel olanı tavsiye etmiştir. Din görevlisi de aynı 



şekilde Rasülullah gibi hareket ederse toplumun ve ailenin en güzel şekilde eğitilmesine katkıda 
bulunur.  

             Din görevlisi camii dışındada ailelere örnek olur. Mesela Kırşehir İl Müftülüğü görevlilerince 
ilimizdeki bağımlılık alışkanlığı olan aileler ziyaret edilmiş, büyük bir kısmı bu kötü alışkanlıktan 
kurtarılmıştır. Yine Kırşehir müftülüğü bünyesinde hizmet veren, Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında 
görev yapan vaizler sayesinde boşanma aşamasına  gelmiş aileler tekrar bir araya getirilmekte ve 
böylece ailenin yıkılması önlenmektedir. Bu da gösteriyor ki din görevlisi hayatın her sahasında 
ailelere örnek bir insandır. 

     Sosyal aktivitelerde de din görevlisi cami hizmetlerine bağlı olarak ailelere örnek olmakta onları 
etkilemektedir. Yaz Kur’an Kurslarına katılan öğrencilere maç yaptırması, onları yüzme salonlarına 
götürmesi , başarılı olanlara  bisiklet v.b ödüller vermesi öğrencilerin daha kaliteli bir din eğitimi 
almasına katkı sağlar. Bu faaliyetler aslında iyi bir din eğitiminde de araçtır. Din görevlisi  bu  araçları 
ailelerin ihtiyaçları doğrultusunda kullanırsa esas maksat hasıl olur. 

              Ev ziyaretleri ,bayram ziyaretleri,hasta ziyareti v.b sosyal aktiviteler de ailelerde olumlu bir 
etki bırakır. Taziye ziyaretleri de din görevlisinin sadece hayatta değil ölüm anında da ailelerin yanında 
olduğunu gösterir.           
                                          
 Sonuç olarak aile bireyleri ev içerisinde ilk eğitimini almış olsalar da  aileyi camiden ayrı 
düşünemeyiz. Müslüman toplumdaki aile bireyleri cami ile birlikte şekillenir ve olgunlaşır. Bu şekilde   
din görevlisi ile bütünlük sağlanmış olur. Cami mekan olarak aile eğitimine katkı sağlarken, din 
görevlisi de uygulamada, fiili olarak katkı sağlar ve örnek olur.  Cami ile din görevlisi ile iletişimini 
devam ettiren aileler, hiçbir zaman din eğitiminden mahrum kalmaz. Din görevlisi de aileleri kendi 
haline terk etmemeli ve irtibatı koparmamalıdır.       
 Bir hadisi şerif ile konumuza son verelim.   Hz. Enes bin malik şöyle diyor: “ Rasulullah 
aramıza karışır bizlere güler yüzlü davranırdı.” (Buhari, Edep 81) 
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