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ÖNSÖZ 

 Hızlı bir iletişimin olduğu, insanların mekân farkı olmadan birbirleriyle 

rahatlıkla iletişim kurabildiği ve hayatımızda teknolojinin yerinin alabildiğine arttığı 

bir dönem yaşanmaktadır. İnsan hayatına giren bu kadar hızlı değişim onun 

anlayışında, yaşantısında, beklentilerinde ve daha birçok özelliğinde değişiklikler 

oluşturması muhakkaktır. İnsanda oluşan bu kadar değişiklik onun dini anlayışında 

ve buna paralel olarak da dini hizmetlerden beklentilerinde farklılık meydana 

getirmektedir.      

Din hizmetleri zamana, mekâna ve yaşanılan sosyal çevreye göre her zaman 

farklılıklar arz etmektedir. Önemli olan bu farklılıkları zamanında ve yerinde 

anlayabilip sunulan hizmetlerin cemaat tarafından kabul edilmesini ve cemaatin 

memnuniyetini sağlamaktır.  Araştırmamızda günümüz cemaat profili iyi anlaşılarak 

yapılan hizmetlerde memnuniyet sağlanmış fakat cemaatin beklentilerinin iyi 

anlaşılamadığı noktalarda ise yapılan hizmetler fazla memnuniyet sağlamamıştır. 

 Araştırmamız bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde 

problem, araştırmanın konusu, amaç ve önem, evren ve sınırlılıklar, sayıtlılar, 

denenceler ve gerçeğe ulaşmada takip edilecek yöntem ve teknikler gibi konular yer 

almaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde din, Diyanet İşleri Başkanlığı, cami, din 

görevlisi, cemaat, yaz  Kur’an kursları, vaaz, hutbe kavramsal olarak tanımlanmıştır. 

Çalışmanın hangi kuramsal temele dayandığı açıklanmaya çalışılmış ve aynı 

zamanda Sivas’ın Zara ilçesinin tarihi, kültürü ve ekonomik yapısı anlatılmıştır. 

Çalışmanın ikinci bölümü, Sivas’ın Zara ilçe merkezinde yapmış olduğumuz 

alan araştırmasının bulgu ve yorumlarından oluşmaktadır. Bu bölümde örneklem 

alınan gurubun yaş, meslek, medeni durum ve öğrenim durumu gibi özellikleri 

incelenip örneklem alınan gurubun yaş, meslek ve öğrenim durumu gibi bağımsız 

değişkenlere bağlı olarak cemaatin dini hizmetlerden beklentileri tespit edilmeye 

çalışılmıştır. 

Yaptığımız çalışmanın her safhasında yoğun ilgi ve desteğini esirgemeyen 

danışman hocam Yrd. Doç. Dr. Şaban ERDİÇ’e teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca  
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lisansüstü eğitimim süresince verdiği eğitimle bu alanda mesafe almamı sağlayan,  

hocalarım Doç. Dr. Durmuş TATLILIOĞLU’na ve Doç. Dr. Nuri ADIGÜZEL’e  

teşekkür ediyorum. Yine anket çalışması yaptığım Zara halkına da teşekkürlerimi 

sunuyorum.  

          

         Adem DÖNER 

                                                                                                         Gaziantep, 2014                                                                                    

                                                                                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

 

ÖZET 

 DÖNER, Adem, Cami Hizmetlerinde Cemaatin Beklentileri Üzerine 

Sosyolojik Bir Analiz, Yüksek Lisans Tezi, Sivas, 2014.  

Bu araştırmanın amacı, Zara ilçesine bağlı merkez camilerde çalışan din 

görevlilerinin camilerde ve cami dışında din hizmetlerini yerine getirmelerinde 

cemaatin beklentilerini tespit etmek ve bunu sosyolojik olarak değerlendirmektir. 

 Araştırmada ilk önce kaynak taraması ve daha sonra anket tekniğiyle alan 

araştırması yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma 196 kişi üzerinde yapılmış olup 

Sivas’ın Zara merkez ilçesini kapsamaktadır. 

Türkiye’deki cemaat profili zamanın getirdiği olanaklarla günden güne    

değişmektedir. Bu insanların isteklerini, beklentilerini, memnuniyetlerini ve hayat 

anlayışlarını da bu değişimin etkilediği konular içerisine dahil etmek mümkündür. 

Araştırma yaptığımız zara ilçesi cemaatinin de bu kadar değişimden etkilenmemesi 

olanaksızdır. İşte Zara’da görev yapan din görevlileri değişen bu cemaati iyi 

okuyabildiği hususlarda onların beklentilerini karşılayabilmiş fakat onları 

anlayamadığı noktalarda faydalı olamamış.  

  Din görevlileri birçok konuda cemaatin beklentilerini karşılamışken   

kendilerinin en büyük özelliği olan ve cemaatin de onları o konumda gördüğü 

rehberlik konumunu hakkıyla yapamadıkları ve o donanıma da sahip olamadıkları 

anlaşılmaktadır.           

 

Anahtar Sözcükler 

Din, Cami, Din Görevlisi, Cemaat, Yaz Kur’an Kursları, Vaaz, Hutbe   
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ABSTRACT 

 DÖNER, Adem. Sosiological Analysis of Community Expectations in 

Mosgue Services, Thesis of Master’s Degree, Sivas, 2014. 

The purpose of this study, to assess as sociological and identify  the 

expectations of the community about whether  religious officials , who works in 

central mosques connected to Zara town, fulfill their religious services both in 

mosques and outside. 

 In the research, firstly literature survey techniques and then field survey 

methods are used. The study is performed on 196 people, and covers the central 

district of Sivas Zara. 

Turkey’s community profile is changing with the possibilities of time from 

day to day. It is possible to include these people's aspirations, expectations and 

satisfaction and understanding of life incorporate issues that are affected by this 

change. The community of Zara town that we do research over them are also affected 

by this change. Religious officials who works in Zara town able to meet expectations 

of community on the points that they can read better, but they couldn’t useful on the 

points where not understand them. 

 Although regilios officials are able to meet expectations of community, 

Guidance ,which the most important feature of themselves and also for community, 

couldn’t be done rightly. It is clearly seen that religios officials do not have enough 

feature of guidance. 
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GİRİŞ 

 1. PROBLEM  

 Din, insanlık tarihinin şahit olduğu, kökü insanlık kadar derinlerde olan bir 

olgudur. Bu bağlamda din; inananların emir ve hüküm sahibi olduğuna inandıkları 

yüce bir varlığın belirlediği prensip ve düsturlara bağlanmaktır.  
1
 Sosyolojik olarak 

dini, kutsalın cemiyet hayatındaki tecrübesi olarak ifade edebiliriz. Ayrıca Parsons 

dini sosyolojik olarak şöyle tarif etmiştir: Din kainatta insanın yeri insanın 

değerleriyle ilişkisi, çevresi ve diğer insanlarla ilişkilere bağlı olarak arzu edilir olan 

ve olmayan şeyler hakkında geliştirilen bir anlayıştır.
2
    

 Sosyal yaşantının merkezinde yer alan din ile ilgili konuların halka 

anlatılmasında ve insanların kafalarında oluşacak dini şüphelerin giderilmesinde belli 

bir teşkilata ihtiyaç duyulmuştur.   

 Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkemizde topluma din hizmeti sunmak üzere 3 Mart 

1924 yılında 429 sayılı Kanunla Başbakanlığa bağlı bir teşkilat olarak kurulmuş ve 

aynı kanunda teşkilatın görevi “İslam Dini’nin inançları, ibadet ve ahlak esasları ile 

ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini 

yönetmek” şeklinde açıklanmıştır. Anayasal bir kuruluş olan (Anayasa’nın 

136.Maddesi) Diyanet İşleri Başkanlığı, yurt içinde il ve ilçe müftülükleri olarak, 

yurt dışında vatandaş ve soydaşlarımızın yaşadığı ülkelerde ise din hizmetleri 

müşavirlik ve ataşelikleri şeklinde teşkilatlanmış bulunmaktadır.
3
 

 İslam Dini’nde cami, Allah’a ibadetin ve kulluğun dünya üzerindeki sembolik 

mekânlarından biri, hatta en önemlisidir. İslam’ın o yerdeki en veciz ifadesi ve 

ispatıdır.   

 İslam Dini’nde cemaat halinde ibadet teşvik edilmiş hatta bazı ibadetler için 

cemaat şart koşulmuştur. Her gün kılınan beş vakit namaz, haftada bir kılınan Cuma 

                                                           

1
 İzzet Er; Din sosyolojisi,  Akçağ Yayınları, Ankara 2008, s. 19. 

2
 Zeki Arslantürk, M. Tayfun Amman; Sosyoloji, Çamlıca Yayınları,  İstanbul 2001, s.306.  

3
 Bu veri,  htt://www.diyanet.gov.tr/turkish/default.asp.  adresinden (Erişim Tarihi 10.01.2012) 

tarihinde alınmıştır. 
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namazı, bayram namazları cemaatle eda edilen belli başlı ibadetlerdir. Cemaatle 

namaz Müslümanlar arasında mevcut manevi bağın en önemli tezahürlerinden 

biridir. Namazların cemaatle kılınması, Müslümanların birbirleriyle görüşüp 

hallerinden haberdar olmaları, bilgi alışverişinde bulunmaları, aralarında disiplin, 

sevgi ve düzenin yerleşmesini ve ibadetlerini severek yapmaları anlamına da 

gelmektedir.  

 Hz. Peygamber’in hayatı boyunca cemaate namaz kıldırması, hastalığında da 

cemaate katılarak Ebu Bekir’in arkasında kılması, konunun İslam’daki yerini 

göstermesi bakımından önemlidir.
4
 

 Din görevliliği İslam dininin önemli bir esasını oluşturmakta ve belli bir 

pratiğini yerine getirmede de mesleki bir yapıyı ifade etmektedir. Din görevliliği 

tarihi süreç içerisinde, halkın nazarındaki konumu ve görevleri itibariyle değişiklik 

yaşayan mesleklerdendir. Zira bugün din görevlileri eskinin geleneksel toplumuna 

nazaran şimdinin modern toplumunun getirileri olan bireyselleşme, akraba 

ilişkilerinde zayıflama, kentleşme ve yalnızlık gibi birçok olumlu ve olumsuz şartlar 

içerisinde görev yapmaktadırlar. Buna paralel olarak geleneksel toplumun 

oluşturduğu cemaat yapısı ile şimdinin modern toplumunun oluşturduğu cemaat 

yapısı arasında da değişiklikler gözlenmektedir. En azından kitle iletişim araçlarının 

bu kadar yaygın hale gelmesini bu değişimin sebeplerinden biri olarak sayabiliriz. Bu 

değişim din görevlisi-cemaat ilişkisinde farklı bir yöntemi gündeme getirmiştir. 

Şüphesiz bu yeni hal din görevlisinin cemaat karşısındaki konumunda farklılıklar 

meydana gelmesine sebep olmuştur.    

 Bu bağlamda araştırmamızın temel problemini şu şekilde ifade edebiliriz: 

Camilerde ve cami dışındaki yerlerde dini hizmetlerin yapılmasında cami cemaatinin 

beklentileri nelerdir? Bunun yanında şu konular da araştırmamızın problemleri 

içerisinde olacaktır. Cemaatin beklentilerine nasıl cevap verilmektedir? DİB’in 

sunduğu hizmetleri halk yeterli görmekte midir? Bu kurumla halk arasındaki ilişkiler 

nasıldır? Cemaat camilere hangi gözle bakmaktadır? Cemaatin din görevlilerine karşı 

                                                           

4
İ. Lütfü Çakan; Cemaat, DİA, C.7, s. 288. 
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bakışı nasıldır? Cemaat din görevlilerinin tutum ve davranışlarını nasıl bulmaktadır? 

Çalışmamız, ana hatlarıyla bu gibi problemler üzerinde yoğunlaşacaktır. 

                                                                                                                               

 2. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

 “Cami hizmetlerinde cemaatin beklentileri üzerine sosyolojik bir analiz”ini 

Sivas’ın Zara ilçesi özelinde çözümlemeye çalışan bu araştırmada, bazı teorik 

konulara değinilecek; esas itibariyle de konumuzun ana gövdesini oluşturacak olan 

uygulamalı alan üzerinde yoğunlaşılacaktır. Uygulamalı alanda, verilen hizmetlerin 

cami cemaati tarafından nasıl karşılandığı, hangi hizmetlerden memnun oldukları ve 

hangi hizmetleri eksik gördükleri konuları üzerinde durulacaktır. Değineceğimiz 

teorik konular ise cami, cemaat ve din görevlisi üçgenindeki ilişkiyi daha iyi 

anlamamızı sağlayacak ve buna temel oluşturacak kavramlardır. 

Din görevlisinin ve cemaatin içinde yaşadığı sosyolojik ortam, kültürel yapı 

ve sosyal sınıf gibi faktörlerin, hem din görevlisinin hem de cemaatin algısını, 

birbirleriyle olan ilişkilerini ve birbirlerine karşı olan beklentilerini ne yönde 

etkileyeceği bu araştırmamızın konusu içinde olacaktır. 

                                                                                                 

 3. AMAÇ VE ÖNEM 

 Bu araştırmanın amacı, toplumu din konusunda aydınlatmak ve din 

hizmetlerini yürütmek asli görevi olan DİB’e bağlı olan Sivas’ın Zara ilçe 

müftülüğüne bağlı merkez camilerde görev yapan imam hatip ve müezzin 

kayyımların camilerde ve cami dışında din hizmetlerini yerine getirmelerinde 

cemaatin beklentilerini tespit etmek ve bunu sosyolojik olarak değerlendirmektir. 

Aynı zamanda imam hatip ve müezzin kayyımların, din hizmeti verirken toplumun 

beklentilerinin ne olduğunu bilmeleri ve bu beklentilere cevap vermeleri, şahsi veya 

meslekleri ile ilgili eksikliklerini tamamlama fırsatı bulabilmeleri ve bu sayede dini 

hizmetleri daha iyi yapılabilmeleri için öneriler geliştirmektir. 
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 4. EVREN VE SINIRLILIKLAR 

 Bilimsel bir araştırmada konunun sınırlarını çizmek o konuyla ulaşılmak 

istenen hedeflere daha kolay ve daha isabetli bir şekilde ulaşmayı sağlar. “Cami 

hizmetlerinde cemaatin beklentileri üzerine sosyolojik bir analiz” denince 

beklentilerin çok geniş olacağını ancak biz burada DİB’in cami görevlisine teamüller 

ve yönetmelik gereği yüklediği görevler ve bu görevler çerçevesinde hazırlanmış 

anket soruları ışığı altında beklentileri değerlendireceğiz. 

 Araştırma 196 kişi üzerinde yapıldığından araştırmanın sonuçları kişilerin 

verdiği bilgilerle ve araştırmanın yapıldığı Sivas’ın Zara ilçesindeki merkez 

camilerinin erkek cemaatiyle sınırlıdır. Ancak araştırmaya katılan kişilerin yaşları, 

meslekleri ve eğitim durumları farklılık arz ettiğinden bu soruları doğru 

değerlendirme noktasında zorluklar ortaya çıkmıştır.       

 Araştırmadan elde edilecek sonuçlar genel olarak cemaate sunulan dini 

hizmetler konusunda bazı bilgilere ulaşmamıza imkan verse de bu bilgilerin 

uygulama alanı olan Sivas’ın Zara ilçesi merkezi için geçerli olacağını söylemeliyiz. 

 2012 nüfus bilgilerine göre Zara merkez ilçe nüfusu 11945 kişidir.
5
 Bu, 

araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Ancak ilçe merkezi nüfusunun %25’i Alevi-

Bektaşi inancına sahip vatandaşlardan oluşmaktadır.
6
 Bu kişiler araştırmanın 

kapsamı dışında tutulmuştur.    

            

 5. SAYILTILAR 

 Araştırmanın temel sayıltıları şunlardır:   

  1) DİB dini hizmetleri en güzel şekilde Müslümanlara iletmeyi hedef haline 

getirmiştir. Din görevlisi de bu hedefle hareket ederek cemaate sunduğu hizmetin 

kalitesini artırmaktadır. 

                                                           

5
 Bu veri, http://www.yerelnet.Org.tr/ilceler/ilce-belediye-nüfus adresinden (Erişim Tarihi 12.12. 

2013) tarihinde alınmıştır.  
6
 Bu veri, http://www.kutludevlet.tr.gg/ALEV%26%23304%3B-N-Ue adresinden (Erişim Tarihi 

10.12.2013) tarihinde alınmıştır.  
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 2) Bireylerin yetiştiği sosyal çevre, aile yapısı ve eğitim durumları şahıslardan 

veya kurumlardan alacağı hizmetleri değerlendirme noktasında bireye etki 

etmektedir. 

 3) Din görevlisinin mesleğimdeki yeterliliği, vereceği hizmetlerin kalitesinde, 

cemaatle olan ilişkisinde ve kurumuna sağlayacağı katkıda etkili olmaktadır. 

 4) Din görevlilerinin cemaatle bütünleşmesi hem din görevlisinin cemaati 

anlamasına hem de cemaatin din görevlisini anlamasına olumlu katkı sağlayacaktır. 

                                                                                                                              

 6. DENENCELER 

 Araştırmayla ilgili denencelerimiz şunlardır: 

 1)  Cemaatle din görevlisi arasında hediyeleşme olmamaktadır. Bu da 

karşılıklı ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir.  

 2)  Cemaatin yaşı arttıkça camiye gitme sıklığı artmaktadır.             

3)  Cemaatin farklı mesleklerden gelmeleri, camiye gitme sıklıklarını etkiler. 

4)  Din görevlisi mevlit, hatim vb, faaliyetlerden para almaktadır. Bu da onun 

itibarının düşmesine sebep olmaktadır. 

5)  Din görevlileri cami dışı mekanlarda cemaatle fazla birlikte 

olamamaktadır. Bu da cemaatle olan ilişkileri olumsuz yönde etkilemektedir.  

6) Din görevlileri yeterlilik açısından zayıf seviyededir. Bu da din 

görevlilerinin cemaat nazarındaki itibarlarını olumsuz yönde etkilemektedir.  

          

 7. YÖNTEM VE TEKNİKLER 

Araştırmada esas olarak ilk önce kaynak taraması ve daha sonra anket 

tekniğiyle alan araştırması yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmaya konuyla yakından 

ilgili olan çalışmaların taranması ile başlanmıştır. Önce konuyla yakından ilgisi olan 

araştırmalar incelenmiş, İslam’ın önemli bir sembolü olan camilerin toplum ve din 
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eğitimi açısından önemi, din görevlilerinin Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki yeri, 

görevleri ve cemaatin onlardan ve din hizmetlerinden beklentileri gibi konularda,  

temel kaynak kitaplardan ve bunun yanında konuyla ilgili kitap, dergi, gazete yazıları 

ve internet sitelerinden yararlanılmıştır.  

Anket, belirli bir amaca yönelik düzenlenen soru listeleridir. Çeşitli amaçlarla 

kullanılan anketler, yazılı veya sözlü olarak kişiye verilen sorulardan oluşmaktadır. 

Dolayısıyla anket bir veri toplama aracıdır.
7
 

Araştırmada, Sivas’ın Zara ilçesinin merkezinde bulunan cami cemaatinin 

camilerdeki din hizmetlerinden beklentilerinin tespit edilmesi amacıyla deneklere 

anket uygulanacaktır. Anket soruları, gözlemlenebilen bazı problemlerin soru şekline 

getirilmesi ile yukarıda ifade edilen bölgelerde cami cemaatlerinin konuyla alakalı 

görüşleri alınarak hazırlanmaya çalışılmıştır. Anketin uygulanacağı kişilerin yaş 

grubu, eğitim ve öğretim durumları göz önünde bulundurularak soruların anlaşılır 

olmasına dikkat edilmiştir.  

Bu araştırmanın evreni; öğrenim durumu, medeni durum, yaş aralığı ve 

meslek gurupları gibi durumlara göre alt evrenlere ayrılmış ve bu evrenlerdeki 

katılımcıların bütün evren içindeki oranları dikkate alınarak “oranlı tabakalı 

örneklem”
8
 tekniğine göre 196 katılımcı tespit edilmiştir 

Araştırmamız nicel yaklaşımı içerdiğinden belirli bir örneklem guruba 

önceden hazırladığımız anket soruları uygulanmıştır. İlçe merkezindeki 6 camiye 

belirli vakitlerde gidilerek camideki cemaatin lise ve üniversite mezunu olanlarına 

bizzat araştırmacının da bulunduğu bir ortamda anket formları dağıtılarak 

doldurmaları sağlanmıştır. İlkokul mezunu olanlara ve hiç okula gitmeyenlere ise, 

anket soruları bizzat araştırmacı tarafından katılımcılara sorularak 

cevaplandırılmıştır. Diğer zamanlarda ise ilçe esnafının iş yerlerine ve halkın toplu 

halde bulunduğu mekanlara gidilerek buradaki katılımcılara anket formlarının 

doldurulması sağlanmıştır. Bu arada belirtilmelidir ki araştırmanın sağlıklı olması ve 

                                                           

7
 Esra İşmen Gazioğlu ve Şengül Metrol İlgar; Rehberlik, Pagem Akademi Yayınları., İstanbul 2008,  

s. 345.  
8
 Birsen Gökçe; Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yayınları, Ankara 2007, s. 117.  
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katılımcıların soruları etki altında kalmadan cevaplandırması açısından anket 

çalışması, din görevlilerinin bulunmadığı ortamlarda yapılmıştır.      

Anket sorularından elde edilen sonuçlar, excel programıyla bilgisayara 

aktarılmıştır. Verilerin dağılımı, bağımsız değişkenlerin hangi bağımlı değişkenlerle 

ilişkili olduğu, çapraz tabloların oluşturulması ve bunların anlamlı olanlarının 

yorumlanması konusunda SPSS programından yararlanılmıştır.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

  A.KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE 

 1.1. ARAŞTIRMANIN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 

 1.1.1. Din 

 Dinin ne olduğu, insan yaşamındaki yeri ve karmaşık yapısı öteden beri 

tartışılmaktadır. Dinin tarihsel süreç içinde insanoğluyla birlikte hayatını sürdürdüğü, 

bir başka ifadeyle insanın olduğu her zaman diliminde ve her yerde dinin de var 

olduğu bir gerçektir. Öyle ki inanılan varlık ve değerler çok farklı olsa da insanlar 

mutlaka bir inanç sistemi içinde olmuşlar ve bu inanç sistemine dayalı tutum 

sergilemişlerdir.
9
 

 İnsanlar düşünen varlıklar olduğu kadar, inanan varlıklardır da. Düşünmenin 

temelinde akıl bulunur. Aklın yetersiz olduğu durumlarda tasavvur, aklın ötesine 

geçerek yeni durumlara uymayı sağlar. Bu aşamada inanç olgusu devreye girer ve 

düşünmeyi etkisi altına alır.
10

 

 Dini inanç, insanın kendi üzerinde kutsal varlığa inanması ile başlar ve ona 

bağlanmaya karar kılar. Artık inanan insan, bu aşkın ve kutsal varlığın kuludur. 

Böylece din, kul ile Tanrı arasında gerçekleşen iletişimin kulun hayatındaki tezahürü 

olmaktadır. Başka bir deyişle din, kutsal ve aşkın varlığa bağlanma olgusudur. Ancak 

insan bu bağlanma olgusuna karşı, kendi yeteneklerini ön plana çıkarmak suretiyle 

karşı koymak ister. Yeteneklerinin güçsüzlüğünü fark edince de başka bir güce 

boyun eğer: “Ölüm karşısında insan, öldürme gücünün sahibine boyun eğer.”
11

 

 Şimdiye kadarki insanlık tarihine bakıldığında görülecektir ki her toplumda 

ve insan ruhunda bir yücelme ihtiyacı ve ilahi aleme yönelme arzusu mevcuttur. 

Bunu sadece fert ya da toplum kalıpları içine sıkıştırılmış bir kutsal kategoriyle 

anlamak zordur. Aynı zamanda bunu bu şekilde açıklamaya çalışan her teşebbüsün 

                                                           

9
 Şinasi Gündüz; Giriş,Yaşayan Dünya Dinleri, DİB Yay.,İstanbul 2007, s. 17. 

10
  Arslantürk ve Amman; a.g.e., s. 148. 

11
 Arslantürk ve Amman; a.g.e., s.148. 



9 

 

 

de başarısızlıkla sonuçlanacağına şüphe yoktur. Esasen, sadece ilahiyatçıların 

iddialarına göre değil; aynı zamanda tarihçi, filozof, antropolog, etnolog, psikolog ve 

sosyologların incelemelerine göre de insanlık kadar eski bir tarihe sahip olan ve 

üstelik bütün toplumları kuşatan bir olay olan din, insan ve toplum hayatında bir 

gerçekliğe sahiptir. Öyle ki yüzyılımızın sezgici filozoflarından H. Bergson, “Ahlak 

ve Dinin İki Kaynağı” adlı meşhur eserinde “Geçmişte ilmi, sanatı, felsefesi olmayan 

insan toplulukları bulunduğu gibi bugün de bu tür toplumlara rastlanabilir. Fakat 

dinsiz bir topluma asla var rastlanmamıştır”, derken bu gerçeği dile getirmektedir. 

Dinlerin öne sürdükleri manevi hakikat, sadece din liderleri ve dindarlar tarafından 

iddia edilmemekte; aynı zamanda dinle hiçbir ilgisi olmayan bir çok felsefe ve ahlak 

sistemi, ilim adamları tarafından doğrulanmaktadır. Nitekim modern din sosyologları 

dinin, toplumsal tekamülün akışı içinde zamanla silinip gidecek olan bir olay 

şeklinde anlaşılamayacağını ısrarla vurgulamaktadır.
12

 

 Din açısından diğer bir önemli husus da o dinin kurumsallaşmasıdır. Bütün 

evrensel dinlerde gevşek ya da sıkı bir dini örgüt bulunur. Din ya da dini grubun 

varlığını sürdürebilmesi, mesajını daha geniş kitlelere ulaştırabilmesi için bu şarttır. 

Böylece dinin kurumsallaşmasının önü açılmış olur. Toplumsal gerçekliğin 

devamında kurumların önemli rolleri vardır. Bir toplumun uzun süre varlığını devam 

ettirebilmesini sağlayan özellik, onların kurumlarını oluşturabilmeleridir. Dini 

gurupların yüz yıllarca varlığını sürdürebilmesi, dinin kurumsallaşması yoluyla 

olmaktadır. Bu sebeple bir dinin teşkilatlanması, aynı zamanda onun 

kurumsallaşması için hayati derecede önem taşımaktadır.
13

        

            

 

 

  

                                                           

12
 Ünver Günay; Din Sosyolojisi, İnsan Yayınları., İstanbul 2001, s. 202. 

13
 Niyazi Akyüz; İhsan Çapcıoğlu; Din Sosyolojisi, Gündüz Eğitim Yay., Ankara 2010, s. 249. 
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 1.1.1.1. Türkiye’de Kırsal Toplum ve Din 

 Köy, yüz yüze ilişkilerin hüküm sürdüğü bir yerleşim biçimi olarak toplumsal 

tiplerin belki de en basiti olarak tanımlanır. Şehirlerden faklı olarak kırsal alanlarda 

gelenekler ve sosyal normlar bireylerin davranışlarını yakından etkilemektedir.
14

 

 Genellikle kentler oldukça büyük ve gayri mütecanis insan kitlelerini 

içlerinde toplarlar. Ancak yine de kentler, çoğunlukla her türlü yenilik ve değişmeye 

açık bulunan nüfus guruplarını barındırdıklarından, dinamik yapılı “açık toplum”lar 

olarak kabul edilirler. Buna karşılık köy toplumları küçük topluluklardır. Bu nedenle, 

genellikle kırsal alanlar, orada geleneksel yaşam türünün egemen olduğu, 

değişmelerin pek az veya hiç bulunmadığı cemaat tipi toplumların yahut kapalı 

zümrelerin temsilcileri olarak bilinirler. Fakat her köyü öyle değerlendirmek doğru 

değildir. Bu nedenle kırsal alanda açık ve kapalı toplum anlayışından hareketle 

değişik toplum tipleri arasında bir ayrım gözetmek gerekir. Mesela köylerin konum 

durumu, kentle ilişkiler, iş-güç ve eğitim faaliyetleri, kitle iletişim ve haberleşme 

araçlarının ulaşıp ulaşmaması gibi değişik etmenler yeniliğe açık olup olmama 

konusunda etkili olmaktadır.
15

 Gerçektende bu etmenlere ulaşan köylerde yenilikler 

ve değişmeler daha hızlı gerçekleşmekte fakat ulaşamayan köylerde ise değişim daha 

yavaş ilerlemektedir.     

 Kırsal kesim, geleneksel topluluklar olmaları bakımından aynı zamanda 

dindardırlar. Dindarlık terimi, çoğunlukla bağlı olunan dinin gereklerini yerine 

getirmek biçiminde anlaşılmaktadır. Bu gereklerin yerine getirildiğini de şu 

eylemlerden anlamak mümkündür. Örneğin Türk köy topluluklarında camiye gitmek, 

namaz kılmak, mevlüt okutmak, hatim indirmek, oruç tutmak, fitre-zekat vermek, 

kurban kesmek v.s. bu eylemlerden bazılarıdır. Öyle ki bu dindarlık doğum, ölüm ve 

                                                           

14
 Halide Nur Özüdoğru Erdoğan; Kırsal Yaşamda Kadın ve Din, Çizgi Kitapevi Yay., Konya 2010, 

s. 55. 
15

 Ünver Günay; Erzurum ve Çevre Köylerinde Dini Hayat, Erzurum Kitaplığı, İstanbul 1999, s. 

55-56. 
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düğün gibi çeşitli merasimlere de yansımaktadır. Dinsel inançlar ve gerekleri 

özellikle ihtiyarlar tarafından daha da benimsenmektedir.
16

 

 Dini hayat, toplumun kültürü içinde yayılır ve böylece halkın yaşayış 

tarzlarına, dünya görüşlerine tesir eder. Köylünün günlük hayatında din hakim rolü 

oynar. Tarımsal faaliyetlerinde, ekim çeşitlerinde, toprak ve tabiat şartlarıyla 

yakından ilgilidir. İnanç ve büyü sistemleri temellerini dinden veya dinsel 

inançlardan alırlar. Bilhassa geleneksel ve tutucu köy toplumlarında zirai büyü 

denilen ilaçlar, ilmi ziraat metotlarına etkide bulunabilirler. Bunun yanında dinin 

gerçek yaşayışı çiftçinin faaliyetlerini manevi hayat yönünden düzenler. Onu günlük 

işlerinde mutlu kılar.
17

   

 Din, köyde, aynı zamanda mühim bir toplumsal denetim aracıdır. Dinsel 

kaidelerin ihlali kuvvetli bir baskı ve tepki ile karşılaşır. Türk köylerinde dini duygu 

noktasında zayıf olan insanlar bile dinsel karaktere bürünmüş, günah kavramı kişileri 

pek çok eylemlerin yürütülmesinden alıkoymaktadır. Din görevlileri, görevinden 

dolayı yüksek bir prestij ve statü sahibidir. İmam, çocukların dinsel eğitimiyle de 

meşgul olur. Çocuklara dinsel eğitim ayrıca aile üyelerine de verir. Fakat bu daha 

ziyade yaygın eğitim biçimindedir. 

           

 1.1.1.2. Geleneksel Toplumda Din 

 Gelenek; kuşaktan kuşağa aktarılan bilgi, düşünce ve kültür birikimini ifade 

eder. Bu aktarma işlemi toplumsal istikrar ve sürekliliği güvence altına alan sosyal 

bir işleve sahiptir. Gelenek kavramı sosyoloji literatüründe toplumsal bir fenomen 

veya bir değerler bütünü şeklinde iki farklı anlamda formüle edilmekte ise de daha 

çok ikinci anlamıyla ve modern olmayan toplumsal pratikleri negatif, yani olumsuz 

olarak nitelemek üzere kullanılan bir kavramdır.
18

    

                                                           

16
 Bu veri, yayin.todaie.gov.tr/goster.php?DOSYA=MDU3MDUz adresinden (Erişim Tarihi 

10.02.2013) 
17

 Orhan Türkdoğan; Türkiye’de Köy Sosyolojisi, IQ Külltür Sanat yay., İstanbul 2006, s.387. 
18

 Özüdoğru Erdoğan; a.g.e.,  s. 44. 
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 Geleneksel toplum, yüz yüze ilişkilerin egemen olduğu toplumdur. Toplumsal 

değerler ve alışkanlıkların baskın olduğu böyle toplumda akrabalık önemli bir 

etkendir. Tarıma dayalı ekonomi akrabalık başta olmak üzere sık dokulu toplumsal 

ilişkiler düzeneğinin önemli nedenleri arasındadır. Ekonominin tarımsal düzlemde 

gelişen kendine yeter yapısı, toplumun başka toplumlara ihtiyaç duymayan kapalı 

yapısını oluşturur. Bu yüzden geleneksel toplumlara kapalı toplumda denilir. 

Sosyolojide bu toplum cemaat eksenli toplum olarak tanımlanır. Bireyin yerine 

cemaatin yüce menfaatleri egemendir. Kısacası birey yok cemaat vardır. Çoğu kez de 

bu menfaatleri elinde bulunduran siyasi otorite karizmatik güç, hanedan veya dinsel 

önderlerdir. Cemaatin, kapalı toplumun yüce çıkarlarını bozanlar toplumsal 

dışlanmaya uğrarlar. Bu durum ortak yaşama biçimi ve değerlere olduğu kadar 

siyasal ve toplumsal örgütlenmenin tüm boyutlarına ilişkin aykırılıklarda böyle 

işlemektedir. İtaat, sadakat ve himaye kapalı toplumun en önemli ve geçerli 

toplumsal değerleridir. İtaat ve sadakatle toplumun yüce menfaatlerine boyun eğen 

bireyler bu konuda gösterdikleri başarı derecesinde otoriteden himaye görmeye layık 

olur. Kısaca geleneksel toplum bir güvenlik ve himaye örgütlenmesidir.
19

 

 Geleneksel toplum, cemaatçi karakteri sebebiyle üyeleri arasındaki sıkı ve 

yakın ilişkiler sayesinde sosyal kontrolün doğrudan doğruya icra olunduğu 

geleneksel toplumda kişi, hem toplum hem de din adına kendine empoze olunan 

normlarına ve davranış modellerine uymak durumundadır. Modern bilimi meydana 

getiren nazari kadro ve temelden yoksun bulunan geleneksel toplumda bilgiler 

temelde ampirik bir özellik taşımakta olup, bu toplum tipini karakterize eden en 

büyük hususiyetlerden biri de onun, temelde dini bir renk taşıyan toplumsal normları 

uzun süre sabit tutan muhafazakar bir özelliğe sahip olması ve genellikle orada 

geleneği tehdit edebilecek her çeşit değişme ve yeniliğin iyi bir kabul görmeyişidir. 

Dinin sosyal hayat içerisinde en hakim bir vaziyette bulunduğu ve öteki sosyo-

kültürel faaliyet alanlarının hemen hepsini etkisi altında bulundurduğu geleneksel 

toplumda üyeler arasında dini bakımdan tam bir inanç ve ibadet birlik ve beraberliği 

mevcuttur. Toplumun her tabakası ve kesimindeki fertlerin dini emirlere, yasaklara, 
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 İsmail Doğan; Sosyoloji, Pegem Akademi Yay., Ankara 2008, s. 82. 
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ibadet, ayin ve uygulamalara olan riayeti genelde tamdır. Esasen devlet ve onun 

adına aile reisi, din adamı ve yaşlılardan başlayarak bütün toplum fertleri, dini 

buyruklara bağlılık konusunda tam bir sosyal kontrol görevini üstlenmiş 

durumdadırlar. Bu kontrol işlemi, sadece sırf dini faaliyetler olarak 

nitelendirilebilecek olan ibadet ve dini emir ve yasaklara riayet konusunda değil ve 

hatta özellikle temelde yine dini olan grup ahlakına bağlılık konusunda kendini 

hissettirmektedir. Esasen bu toplum tipinde dinin en önemli toplumsal 

fonksiyonlarından biri ve hatta en başta geleni, grup ahlakının korunması ve ayakta 

tutulmasıdır. Böylece geleneksel toplumda dinin temel sosyal fonksiyonlarından biri 

muhafazakarlık olmaktadır. Hakikaten geleneksel toplumda din, ahlakın, örf ve 

adetlerin ve kültürün resmi koruyucusudur. Toplum fertlerinin bütün manevi ve 

sosyal hayat problemlerinin çözümünü kendisinden bekledikleri din, böylece 

geleneksel toplumda grubun ve onun kültürünün, onun vasıtasıyla kemale ermeyi 

umdukları ve çalıştıkları ideal olmaktadır. Şüphesiz bu tür bir toplumda ‘’din adamı’’ 

en büyük manevi ve sosyal otoriteye sahiptir.
20

  

           

 1.1.2. Diyanet İşleri Başkanlığı 

 Osmanlı Devleti’nde din işleri, başında Şeyhülislamın bulunduğu meşihat 

makamı tarafından yürütülmekteydi. Ancak meşihatın görev ve yetkileri, Diyanet 

İşleri Başkanlığı’nın görev ve yetkilerine oranla çok daha geniş bir alanı kapsıyordu. 

Dini konularda fetva vermesi, devletin yönetimiyle ilgili temel ilke ve kanunların 

konulmasında söz sahibi olması yanında ilmiye sınıfı tarafından yürütülen yargı ve 

eğitim öğretim görevleri de bu makama bağlı olup günümüzde Diyanet İşleri 

Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Adalet ve Milli Eğitim Bakanlıkları ile 

Yüksek Eğitim Kurumu arasında paylaştırılmış olan hizmetlerin hemen tamamı 

meşihat bünyesinde toplanmıştı. Fakat xıx. yüzyıl başlarında ve özellikle Tanzimat 

Dönemi’nden itibaren şeyhülislamlığın görev ve yetki alanı giderek daraltılmış, daha 

Cumhuriyet Dönemi’ne gelinmeden, Şeyhülislamlığa bağlı olarak ilmiye sınıfının 

tekelinde bulunan yargı, eğitim öğretim ve vakıflarla ilgili hizmetlerin büyük bir 
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 Günay;  Din Sosyoloji, s. 357-358. 
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bölümü Adliye, Maarif ve Evkaf nezaretlerine verilmiş, böylece şeyhülislamlığın 

görev ve yetki alanı fetva işleri, medreselerdeki öğretim ve şer’iyye mahkemeleriyle 

sınırlandırılmıştı. İttihat ve Terakki Dönemi’nde çıkarılan bir kanunla bütün şer’i 

mahkemeler ve bağlı kuruluşları da Adliye Nezareti’ne bağlandı. Daha sonra 3 

Mayıs 1920 tarihli Bilumum Mehakim-i Şer’iyyenin Meşihata İadei İrtibatı 

Hakkında Kanun-ı Muvakkat ile şer’i mahkemeler tekrar meşihata bağlanmışsa da bu 

kanun o tarihte Büyük Millet Meclisi hükümeti idaresi altında bulunan bölgelerde 

geçerli olmamıştır. Bu idare döneminde Osmanlı Devleti’nin son yıllardaki dini 

teşkilat yapısında başka bir değişiklik yapılmamış, Meşihat-ı İslamiyye’nin 

uhdesinde bulunan bütün hizmetler, bağlı bulunduğu Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nce 

yürütülmüştür.
21

  

 Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e geçilirken, özellikle yönetim alanında 

radikal değişikliklere gidilmemiş, din hizmetlerinin kamu bürokrasisi bünyesinde 

teşkilatlanarak görevlerini yürütmelerine dönük düzenlemeler yapılmıştır. Nitekim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasından sonra kurulan yeni hükümetin 3 

Mayıs 1920’de oluşturulan ilk İcra Vekilleri Heyeti’nde, Osmanlı Devleti’ndeki 

Şeyhülislamlık ve Evkaf Nezareti’nin yetki ve sorumluluklarını yüklenmek üzere 

“Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti” adı altında bir bakanlık yer almış ve 3 Mart 1924’e 

kadar Türkiye’de din hizmetleri, dört yıl boyunca bakanlık düzeyinde 

yürütülmüştür.
22

  

 3 Mart 1924’te 429 sayılı Kanunla, Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti ile Erkan-ı 

Harbiye- i Umumiyi Vekaleti lağvedilerek başkanlığa bağlı, Diyanet İşleri Reisliği 

ile Evkaf Umum Müdürlüğü kurulmuş, ilk Diyanet İşleri Reisliği’ne Milli 

Mücadelede büyük hizmetleri görülen Ankara Müftüsü Rifat BÖREKÇİ, 1924 

tarihinde tayin olmuştur.
23

 

 429 sayılı kanunla Diyanet İşleri Reisliği şu şekilde teşekkül ettirilmiş, 

vazife selahiyetleri bu kanunla şöyle tespit edilmiştir: 
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 İrfan Yücel; Diyanet İşleri Başkanlığı, DİA, C. 9, s. 455. 

22
 Kemaleddin Taş; Türk Halkının Gözüyle Diyanet, İz Yay.; İstanbul 2002, s. 83.  

23
 Ömer Uluçay; Tartışmalı Kurum Diyanet, Gözde Yay.; Adana 1998, s. 26.  
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 Madde 1- Türkiye Cumhuriyeti’nde muamelat-ı nassa dair olan ahkamın teşri 

ve infazı, Türkiye Büyük Millet Meclisi ile onun teşkil ettiği hükümete ait olup, din-i 

mübin-i İslam’ın bundan maada itikat ve ibadete dair bütün ahkam ve mesalihinin 

tedviri ve müessesat-ı diniyenin idaresi için Cumhuriyet’in makarrırında bir (Diyanet 

İşleri Reisliği) makamı te’sis edilmiştir. 

 Madde 2- Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti mülgadır. 

 Madde 3- Diyanet İşleri Reisi Başvekil’in inhası üzerine Reisicumhur 

tarafından nasb olunur.  

 Madde 4- Diyanet İşleri Reisliği Başvekalet’e merbuttur. Diyanet  

İşleri Reis’inin bütçesi, Başvekat bütçesine mülhaktır. Diyanet İşleri Reisliği teşkilatı 

hakkında bir nizamname teşkil edilecektir. 

 Madde 5- Türkiye Cumhuriyeti memaliki dahilinde, bilcümle cevami-i 

şerifenin tekaya ve zevaya’nın idaresine, İmam-Hatip, Vaiz, Müezzin ve 

Kayyımların ve sair müstahdemin tayin ve azillerine Diyanet İşleri Reisi memurdur. 

 Madde 6- Müftülerin mercii Diyanet İşleri Reisliği’dir.  

 Madde 7- Evkaf Umuru, milletin hakiki menafine mevufık bir şekilde 

halledilmek üzere bir Müdiriyet’i Umumiye halinde şimdilik Başvekalete tevdi 

edilmiştir. 

 Madde 13- İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren meriyyul-icradır. 

 Madde 14- İşbu kanun icra-ı ahkamına İcra Vekilleri Hey’eti memurdur.
24

 

 Görüldüğü gibi Cumhuriyet hükümetinin ilk yönetici kadroları, bir bakıma 

geleneği koruyarak toplumu meydana getiren nüfusun büyük çoğunluğunun, 

Hıristiyanlıkta olduğu gibi ruhbanlar sınıfı bulunmayan ve kilise gibi bir teşkilata 

sahip olmayan İslam dinine mensup olmaları sebebiyle, din işlerini devlet 

kontrolünden tamamen uzak bir şekilde cemaatlere bırakmak veya din olgusunu yok 
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saymak yerine, toplumun ihtiyaçlarını bir kamu hizmeti olarak değerlendirmişler ve 

Başkanlığa bağlı bir teşkilat olan Diyanet İşleri Reisliği’ni kurmuşlardır.
25

  

 Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin kaldırılarak Diyanet İşleri Reisliği’nin 

kurulması sadece basit bir isim değişikliğinden ibaret olmayıp yeni yönetimle birlikte 

farklı bir anlayış ve zihniyet yapısının yerleştirilme gayretlerinin sonucudur. Çünkü 

Şer’iyye ve Evkaf Vekaleti’nin ilgası ve Diyanet işleri Reisliğinin kurulmasıyla, 

dinin ilgi alanı daraltılmış, bakanlık düzeyindeki siyasi yetki, idari görev haline 

dönüştürülmüş ve din hizmetleri genel idare içerisine dahil edilerek devlet 

denetimine alınmıştır.
26

  

 Bugün Diyanet İşleri Başkanlığı’nın devlet bünyesinde yer almasının ve genel 

bütçeden din hizmetleri için harcama yapılmasının laiklik ilkesiyle bağdaşmadığını 

ileri sürenler bulunduğu gibi, siyasi iktidarın emrindeki bir teşkilatın din konusunda 

güvenilir olmayacağını,  bu sebeple din işlerinin cemaatlere bırakılmasının gerekli 

olduğunu söyleyenler de vardır. Bunun yanında, din hizmetlerinin uyum içinde 

yürütülmesinin ancak düzenli bir teşkilatla mümkün olabileceği görüşünü 

benimseyen çoğunluk ise başkanlığın, siyasi iktidarın hemen her dönemde 

karşılaşılan baskı ve müdahalelerini bertaraf edebilecek ve ondan beklenen 

hizmetleri en iyi şekilde yerine getirebilecek tarzda tedricen de olsa ilmi, idari ve 

mali özerkliğe kavuşturulmasını istemektedir. Nitekim 633 sayılı Diyanet İşleri 

Kasım 1993 tarihleri arasında Ankara’da toplanan 1.Din Şurası’nda Diyanet İşleri 

Başkanlığı’nın statüsü konusu geniş bir şekilde tartışılmış, gerekli kanuni 

düzenlemeler yapılarak bu kuruluşun Yüksek Öğretim Kurumu Başkanlığı, Türkiye 

Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü vb. kuruluşlar gibi devlet bünyesi 

içinde özerk bir yapıya kavuşturulması ve diyanet işleri başkanlığının seçimle 

belirlenmesi görüşü benimsenmiştir. Şura ayrıca bu kuruluşun idari bakımdan 

hükümet yerine doğrudan Cumhurbaşkanlığı makamına bağlı olmasını istemiştir. 

Devlet düzeni içindeki yerinin tartışılması bir yana, Diyanet İşleri Başkanlığı 

kuruluşundan bugüne kadar gerek Türkiye içinde Müslüman halka,  gerekse özellikle 
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1960’lı yıllardan sonra yurt dışındaki Müslüman Türk toplumlarına imkanları 

ölçüsünde din hizmeti vermeye çalışmış; cami hizmetlerini bir disiplin içinde 

yürütmeyi bazı dini gurupların daha çok siyasi temellere dayalı iddialarının aksine, 

toplumu din konusunda temsil etmeyi başarmıştır. Laiklikle daha çok bağdaşacak 

statü değişikliğinin bu kuruluşu umulan etkinliğine kavuşturacağını söylemek 

mümkündür.
27

 

           

 1.1.3. Cami 

 Cami, Arapça cem kökünden türeyen toplayan bir araya getiren anlamındaki 

cami kelimesi, başlangıçta sadece cuma namazı kılınan büyük mescidler için 

kullanılan el-mescidül-cami tamlamasının kısaltılmış şeklidir. ‘’el-mescidül-

cami’’tabiri, Taberani’nin bir rivayetine göre bizzat Hz Peygamber tarafından 

kullanılmıştır. Ancak hadisin ravilerinden birinin tenkit edilmiş olmasını göz önüne 

alarak bu rivayeti ihtiyatla karşılamak gerekir. Bununla beraber bazı hadis 

senetlerinde geçen ifadelerden, bu tabirin tabiin döneminde kesin olarak 

kullanıldığını söylemek mümkündür. Ebu Ömer el Kindi’nin el Vülat ve’l 

Kudat’ında kadınların mescitlerdeki kazai faaliyetlerinden bahsedilirken ‘’el 

mescidül-cami’’ tabirine yer verildiği halde zeylinde zaman zaman sadece ‘’el-

cami’’ geçmesi, hicri 6. yüzyılın başlarında ‘’cami’’kelimesinin tek başına 

kullanılmaya başlandığını göstermektedir. Daha sonra, içinde cuma namazı kılınan 

ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan mescitler cami, minberi bulunmayan 

yani cuma namazı kılınmayan küçük mabetler ise sadece mescit olarak anılır 

olmuştur.  Miladi 11.yüzyıl hukukçularından Maverdi ve Ebu Ya’la da bu ayrımı 

açıkça belirtmektedirler. Ancak Mescidi Haram, Mescidi Nebevi, Mescidi Aksa ve 

genellikle mezhep imamları ile ileri gelenlerinin kabirlerinin bulunduğu camilere de 

mescit denilmektedir.
28

 

 İslam’ın ilk yıllarında müslümanlar Kabe’nin önünde namaz kıldıklarından 

camiye ihtiyaç duymuyorlardı. Fakat ne zaman ki Mekkeli müşrikler, Kabe önünde 

                                                           

27
 Yücel; Diyanet İşleri Başkanlığı,DİA, C.9, s.460. 

28
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namaz kılmalarına mani oldular, o zaman müslümanlar, cami inşasına mecbur 

kaldılar. Önce Hz. Ammar b. Yasir, daha sonrada aynı şekilde Hz. Ebu Bekir evinin 

avlusunda bir mescit inşa etmiştir.
29

 

 Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye geldikten sonra camilerin gelişimi şöyle 

olmuştur: Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine’ye gelir gelmez, Küba’da bir cami inşasına 

başlamıştır. Fakat bu cami, namaz için bir oda veya hususi bir ev olmayıp, özellikle 

cami olarak inşa edilen bir binaydı. Yani bu, ibadet için tahsis edilmiş bir odadan 

ziyade, bizatihi cami olarak inşa edilmişti. İki hafta sonrada Hz. Peygamber (s.a.v.) 

Küba’yı terk eder ve Medine’de, bugün büyük caminin olduğu yere yerleşir. Burada 

Hz. Peygamber bir arazi satın alıyor ve Küba’nınkinden çok daha büyük bir cami 

inşaatına başlanıyor. Bunun basit bir sebebi vardı ki, o da Hz. Peygamberin buraya 

yerleşmek istemesiydi. Bu sebeple Medine’de Hz. Peygamber’in de evi olması icap 

ediyordu. Dolayısıyla binanın tümünde namaz kılınacak bir yer ve Hz. Peygamber ile 

hanımı için birçok odalar mevcuttu. Başka tabirle, Hz. Peygamber caminin İslami 

merkez olmasını istiyordu. Bunun içinde camide İslami ilimlerin öğretildiği “suffe” 

denilen bir okul ihdas edilmişti.
30

 

 Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretiyle inşaatı başlayan cami, Hz. Ömer 

devrinden itibaren önemli merkezler başta olmak üzere İslam dünyasının hemen her 

tarafında görülmeye başlandı. İnşa edilen cami binaları, kuru bir yapı olarak 

bırakılmıyor, etrafında çeşitli hayır kurumlarının yapılmasında vesile oluyordu. 

Bundan başka, fertler tarafından yapılan camilerin masrafları, tamir ve onarım 

paraları ile görevlilerin maaşları bütünüyle camiyi yapanların kurduğu vakıflarca 

karşılanırdı. Çünkü cami inşa eden bir kimse onun masraflarına tahsis edilmek üzere 

bir kısım mal ve mülkünü de vakıf ederdi. Camiler için böyle bir mülkün tayini ilk 

defa Emevi halifelerinden Velid b. Abdulmelik tarafından m.700 tarihinde Ümeyye 

Camii için köy ve mezraların tahsisi ile başlamıştı.
31

 

                                                           

29
 Muhammed Hamidullah; İslam Müesseselerine Giriş, Beyan yay., İstanbul 2013, s. 59. 

30
 Hamidullah; a.g.e., s. 59-60. 

31
Ziya Kazıcı; İslam Medeniyeti ve Müesseseleri Tarihi, M.Ü.İlahiyat Vakfı Yay., İstanbul 2013, s. 

294. 
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 Camiler içlerinde namaz kılmanın dışında birçok görevleri de üzerlerinde 

barındırmışlardır. Bunlardan birkaçını sayacak olursak, mesela seferler esnasında 

ordunun maneviyatının zinde tutulduğu, gereken talimatın ve taktiğin verildiği 

mekanlar olmuşlardır. Hastahane olarak kullanıldığı zamanlar olmuştur. Bunların 

yanında misafirhane olarak dahi kullanılmış, burada savaş gösterileri yapılmış, şiir 

söylenmiştir. Hz. Peygamber nikahların mescitlerde ilan edilmesini istemiştir. Fakat 

bünyesinde topladığı hizmetler zamanla mescide sığmaz oldu ve sonuçta külliyeler 

doğdu. Böylece mescit birçok müessesenin kendisinden kaynaklandığı bir ana 

müessese olmuştur.
32

 

 Görüldüğü gibi camiler önceleri birçok faaliyeti üzerinde barındıran 

kurumlardı. Ancak günümüzde bunların birçoğu camilerde yapılmayıp başka 

kurumların bünyesinde yapılmaktadır. Camilerin fonksiyonu da içlerinde sadece 

namaz kılınan yerden ibaret kalmaktadır. Bu gidişatın aslında yadırganmaması 

gerekir; çünkü önceleri caminin üzerine aldığı görevleri, şimdi günümüzde her bir 

görev için farklı bir binalar yapılarak o faaliyetler o binalara taşınmıştır. Mesela 

askerlik için ayrı bir bina, nikah işlemleri için ayrı bir bina, toplantılar için ayrı bir 

bina ve bunun gibi bir çok faaliyet için ayrı ayrı binalar yapılarak bu faaliyetler bu 

binalara taşınmıştır. Bu değişiklikler, camilerin görevleri noktasında cemaatin 

algısını yönlendirmede etkili olmuştur. 

 Görüldüğü gibi camiler, sadece ibadet yönüyle değil pek çok bakımdan halka 

hizmet ediyorlardı. Burada vazife görenlerin de günümüzle mukayese edilemeyecek 

kadar toplumda itibar sahipleri oldukları düşünülürse, caminin bu görev ve 

fonksiyonu daha iyi anlaşılır. Gerçekten günümüzde vazifesi mihrap ile minber 

arasında sıkışıp kalan imamların selahiyetleri, başlangıçta bu kadar kısıtlı değildi. 

Osmanlılar da imamlık, sorumluluk alanı geniş ve önemli bir vazifeydi. Osmanlı 

Devleti’nde hükümdar beratı ile görev başına gelen imamlar, özellikle sosyal 

faaliyetleri bakımından da önemli bir rol oynuyorlardı. Memleketimizde m. 1829 

senesinde muhtarlık teşkilatı kurulana kadar mahalle yöneticisi imamlar, kadıların bir 

nevi temsilciliğini de yapıyorlardı. Kadıların, yerlerine getirmeleri gereken pek çok 
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işte, imamlardan yardım gördükleri anlaşılmaktadır. Bu anlamda onlar, 

mahallelerinin düzeninden, halk arasındaki ahenk ve barıştan sorumlu idiler. Tabir 

caizse mahalleyi onlar yönetiyordu denilebilir. Arşivlerimizde bulunan birçok vesika, 

imamların bu konudaki vazife ve selahiyetlerine temas etmektedir. Nitekim 

bunlardan biri Aralık 1717 tarihini taşıyan bir hükümdür. Buna göre İstanbul’un 

mahallelerindeki imamlar, mahallelerine ahlak bozucu kimselerin gelmelerine mani 

olacaklar, namaza devam edilmesini sağlayacaklar, içki ve benzeri kötü alışkanlıkları 

olanların mahallelerinden atılmalarına çalışacaklardır. Buna göre onlar 

mahallelerinden sorumlu tutuluyorlardı.
33

 Camilerin işlev gördüğü fonksiyonlar da 

değişmeler oldukça, bu değişikliklerin din görevlilerinin yaptığı işlere de etki edeceği 

muhakkaktır. Bu değişiklikler din görevlilerinin halk nazarındaki yerine de etkide 

bulunmaktadır.  

          

 1.1.4. Din Görevlisi 

 Bilindiği üzere toplumumuzu dini açıdan aydınlatma görevi, yasalarla 

Diyanet İşleri Başkanlığı kurumuna verilmiştir. Diyanet İşleri de,  toplumu dini 

açıdan aydınlatma konusundaki hizmeti,  devletten aldığı bu yetkiyle toplumun en 

kılcal damarlarına kadar götürmektedir. Bunu da kendi bünyesinde bulundurduğu din 

görevlileri sayesinde yapmaktadır. Bu din görevlileri de, atandıkları camide 

Müslümanlara namazlarını kıldırmakla ve onları dini açıdan aydınlatmakla 

görevlidirler. 

 Raşit halifelerden sonra idareyi Emeviler alınca, halifeler yalnız siyasi 

hükümdar durumuna geçmişler, dini görev ve sorumlulukları tamamen dini 

otoritelere yani alimlere bırakmışlardır. Çünkü onlar dini görevleri yürütecek ne bilgi 

ne de kültüre sahiptiler. Bazı halifeler dindar olmaktan ve dini kaideleri 

uygulamaktan aciz olarak yetişmişlerdi. Böylece Hz. Peygamber ve dört halife 

zamanında dini, siyasi ve idari faaliyetler tek elde toplanırken, Emeviler, Abbasiler, 

Selçuklular ve Osmanlılar döneminde tek iktidar uygulaması bölünmüş, siyasi ve 
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idari iktidar, dinin örgütlenmesi özellikle eğitim, adalet, fetva ve dini hizmetlerin 

yönetimi gibi hizmetleri yürütmek için sultana bağımlı bir şekilde kamu yönetimi 

içinde müesseseleşme olmuştur. Bu ayrılmadan sonra halifeler ve onların tayin 

ettikleri valiler, imamlık ve hatiplik görevi için başkalarını görevlendirmeye 

başlamışlardır. İmamların seçilmesi ve tayini de dahil dini ve idari işlerin 

yürütülmesinde hükümdar kararlarını dini otoritelerin hükümlerine dayanarak 

vermeye başlamıştır. Bu özellik, Osmanlılarda da şöyle devam etmiştir: Önceleri 

dini, adli ve eğitim faaliyetlerini üstlenen müderris, kadı ve müftülerin tertip ve 

telhisleri veziri azamlara aitken, sonraları bunların tayinleri ile beraber imam-hatip 

ve müezzinlerin tayinleri şeyhülislama verilmiştir. Şöyle ki, imam-hatip, müezzin 

tayinlerinde mensup olduğu caminin vakıf mütevellisi tarafından şeyhülislama 

dilekçe ile müracaat edilir. Bu dilekçeler üzerine şeyhülislam ‘’tevcih buyrula’’ diye 

yazarak sadarete havale olunur. Oradan padişaha arz olunarak tevcih muamelesi 

yapılırdı. Tabi bu uygulama genelde büyük, merkezi ve vakıfları olan camileri için 

geçerlidir. Maaşlarını bu camilere bağlı vakıfların gelirlerinden alan bu şahıslar, 

eğitimlerini umumiyetle medreselerde yapmışlardır.
34

 

 Cumhuriyet döneminde ise, 3 Mart 1924 tarih ve 429 sayılı Kanunla, 

Başbakanlığa bağlı, bütçesi Başbakanlık bütçesine mülhak olarak devlet merkezinde 

bir Diyanet İşleri Reisliği kurulmuştur. 429 sayılı Kanun, kuruluş kanunu olup, 

teşkilat kanunu olmamasının sebebi savaştan yeni çıkmış olmak, yeni bir siyasi ve 

idari yapı oluşturmak ve yerleştirme gibi, o dönemin kendine has özelliklerinden 

dolayı teşkilatın görev ve çalışmalarını düzenleyen bir tüzük ve yönetmelik 

yapılamamıştır. Cami hizmetlerini düzenleyen ilk tüzük, 12.8.1928 tarih ve 6995 

nolu “Cami Hizmetleri Nizamnamesi”dir. İmamların özlük ve sosyal haklarını 

düzenleyen ilk nizamname budur. Bu nizamname, 1935 tarih 2/2392 sayılı 

nizamnameye kadar devam etmiştir. Bu yeni tüzükte, imamların seçimi, tayini ve 

görevden alınması gibi görevlerin kontrolü Evkaf Umum Müdürlüğüne verilmiş, 

Diyanet İşleri Reisliğine sadece vaaz ve hutbe metinlerinin kontrolü verilmiştir. Bu 

yetki, 1950 yılında 5634 sayılı Kanunla tekrar Diyanet İşleri Reisliğine verilmiştir. 
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Bu tarihten itibaren din görevlilerinin sayısında bir artış olmaya başlamıştır. 1961 

Anayasasının 154. Maddesine binaen 633 sayılı Kanun 1965 yılında kabul edilerek, 

teşkilatın bütün birimlerinin görev ve çalışmaları ayrı ayrı ve yeni esaslara bağlanmış 

ve açıklanmıştır. Kadro ve maaş durumların da düzenlemeler yapılmış, iyileştirmeler 

sağlanmıştır. Ayrıca bu kanunda imam-hatipler cami görevlileri olarak 

nitelendirilmektedirler.
35

  Bu haklar 01.07.2010 tarihine kadar bazı değişiklikler olsa 

da, bu tarihte, meclis de 6002 sayılı yeni bir teşkilat yasası kabul edilerek din 

görevlilerinin maaşlarında ve bazı özlük haklarında bazı iyileştirmeler yapılmıştır. 

 İmam-hatiplerin, Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuatındaki 107. Maddeye göre 

görevleri şöyledir: 

 1) Camilerde vakit namazları ile cuma, bayram, teravih ve cenaze namazlarını 

kıldırmak. 

 2)  Cuma ve bayram hutbelerini, zamanında ve usulüne göre okumak. 

 3) Cami içinde, müftülükçe yapılacak programa göre cemaati dini konularda 

aydınlatmak. 

 4) İsteyen vatandaşlara müftülüğün izni ile camilerde veya uygun görülecek 

yerlerde Kur’an-ı Kerim okumayı öğretmek ve dini bilgiler vermek; Yaz Kur’an 

Kursları ile ilgili olarak verilen görevleri yerine getirmek. 

 5) Cami dersleri uygulanması yapılan yerlerde, bu uygulama için gereken 

tedbirleri almak. 

 6) İhtiyaca göre, vakit namazlarından önce veya sonra Kur’an-ı Kerim 

okumak. 

 7)  Müftülükçe yapılacak programa göre mukabele okumak, gerektiğinde dini 

gün ve gecelerde düzenlenecek programlarda görev almak. 

 8) Medeni kanuna göre akdedilen nikahtan sonra olmak üzere isteyenlere 

evlenmenin dini merasimini icra etmek. 
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 9)  Vakit namazlarından en az yirmi dakika, cuma namazlarından en az bir 

saat önce camide bulunmak, gerekli hazırlıkları yapmak ve ezan okunmadan önce 

yerini almak, 

 10)  Teberrükat eşyasının bakımını ve korunmasını sağlamak, 

 11)  Cami ve çevresinin temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri 

almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, 

köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak. 

 12) Belediye cenaze teşkilatı bulunmayan yerlerde cenaze teçhiz ve tefin 

işlerini yapmak, 

 13) Cami içinde ve avlusunda izinsiz yardım toplanmasını engelleyici 

tedbirler almak, 

 14)  Cami ziyaretlerinin İslam adabına ve caminin emniyetine uygun bir 

şekilde yapılmasını sağlamak, camilerin avlu ve müştemilatında İslami kurallara 

uymayan ibadetin huzurunu ihlal eden her türlü davranışı, satıcılık, dilencilik gibi 

cemaati rahatsız edici faaliyetleri ve görüntü, ses ve çevre kirliliğini önlemek için 

gerekli tedbirleri almak, 

 15)  Görevli bulunduğu caminin yönetiminden sorumlu olmak, gideremediği 

noksanlıkları müftülüğe bildirmek, 

 16)   Müezzinin bulunmadığı zamanlarda müezzinin görevlerini de yapmak, 

 17) Görev alanı ile ilgili konularda amirlerince verilen diğer görevleri 

yapmak, 442sayılı köy Kanununun 23. Maddesi gereğince Köy İhtiyar Meclisinin 

tabii üyesi olan köy imam hatipleri bu yönerge ile tespit edilen görevlerine ek olarak 

Köy İhtiyar Meclisi üyeliği görevlerini de yapar.
36
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 1.1.5. Cemaat 

 Sosyolojik olarak cemaat, sık sık yüz yüze ilişki kuran, dayanışma duygusuna 

sahip ortak sosyal değerlere yakından bağlı kişilerin oluşturduğu gruplardır.
37

 

Araştırmamız cami cemaati hakkında olacağı için bu cemaati şöyle açıklayabiliriz: 

“Toplamak, bir araya getirmek” anlamındaki cem mastarından türeyen arapça bir 

isim olup sözlükte insan topluluğu manasına gelir. Fıkıh terimi olarak namazı 

imamla birlikte kılan topluluğu ifade etmek için kullanılır. İslam dininde cemaat 

halinde ibadet teşvik edilmiş, hatta bazı ibadetler için cemaat şart koşulmuştur. Her 

gün kılınan beş vakit namaz, haftada bir kılınan cuma namazı, bayram namazları 

cemaatle kılınan belli başlı ibadetlerdir. Cemaatle namaz, Müslümanlar arasında 

mevcut manevi bağın en önemli tezahürlerinden biridir. Namazların cemaatle 

kılınmasının hikmeti, Müslümanların birbirleriyle görüşüp hallerinden haberdar 

olmalarını, bilgi alışverişlerinde bulunmalarını, aralarında disiplin, sevgi ve düzenin 

yerleşmesini ve ibadetlerini severek yapmalarını sağlama amacına yönelik olmalıdır. 

Hz. Peygamber’in hayatı boyunca cemaatle namaz kıldırması, hastalandığında da 

cemaate katılarak Ebu Bekir’in arkasında kılması, konunun İslam’daki yerini 

göstermesi bakımından önemlidir.
38

 

           

 1.1.6. Yaz Kur’an Kursları 

 Yaz Kur’an Kursları’nın öğretim etkinliklerini Kur’an-ı Kerim’i yüzünden 

okumayı öğretme, namaz kılacak kadar Kur’an-ı Kerim’den bölümler ezberletme ve 

temel dini bilgileri kazandırma olarak sayabiliriz. 

 Yaz Kur’an Kursları, ilkokul beşinci sınıfı tamamlamış ve daha üst 

kademelerdeki öğrenciler için düzenlenmektedir. Sekiz ay süreli ve örgün eğitim 

kurumlarının açık olduğu dönemlerde öğretim yapan Kur’an kurslarına katılmaları 

mümkün olmayan öğrenciler, bu kurslar sayesinde İslam din eğitimi ihtiyaçlarını 
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karşılaya bilme imkanını yakalamaktadırlar. Tatil aylarında günde üç saat ve haftada 

beş gün olarak düzenlenen bu kursların toplam süresi iki aydır.
39

    

 Kur’an-ı Kerim’i okuma ve ezberleme İslam tarihi boyunca hep önemli 

görülmüştür. Hz. Peygamber’in eğitim faaliyetlerinin esasını Kur’an-ı okuma-yazma, 

yorumu ve uygulaması teşkil ediyordu. Daha sonraki dönemlerde bu durum önemini 

hep korumuştur. Çocuklara yönelik bir öğretim kurumu olan sıbyan mekteplerinin 

öğretim ağırlığı bu minval üzeredir. Cumhuriyet sonrasında, sıbyan mekteplerinin 

kapatılması ve Kur’an derslerinin okul müfredatından kaldırılması sonucunda, 

Kur’an okuma ve namaz surelerini ezberleme bir problem olarak ortaya çıktı. Her 

Müslüman aile çocuğuna bu öğretimi vermek konusunda kendini dinen sorumlu 

gördü. Bunun sonucunda bu eksikliği giderme lüzumu ortaya çıktı. Yaz Kur’an 

Kursları ile bu eksiklik giderilmeye çalışıldı.
40

 

           

 1.1.7. Vaaz 

 Vaazlara camilerde yapılan bir eğitim faaliyeti olarak bakılmalıdır. Genelde 

bu vaazların konuları, insanları doğruya, güzele yönlendirme, onların mahalli ve 

sosyal sorunlarına değinme üzerinedir. Vaaz, Kur’an’da geçtiği şekliyle mev’iza 

nasihat ve öğüt anlamlarına gelmektedir.
41

  

 Terim olarak: “Kalpleri yumuşatacak şekilde tatlı sözlerle hitabet tekniği 

içinde cemaate öğüt vermek.
42

” olarak tanımlanmaktadır. 

 İslam’da ilk vaiz Hz. Peygamber’dir. O başta mescit olmak üzere uygun olan 

her yerde insanlara öğütten geri durmamıştır. Daha sonra ashaptan bazıları, 

yöneticiler ve alimler bu görevi devam ettirmişlerdir. Vaizliğin bir meslek olarak 

ortaya çıkışı, Emevi dönemine rastlamaktadır. Bu dönemde bu işi yaptığı için 
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ücretlendirilen insanlar vardır. Fatimiler de buna benzer uygulamalar yapmışlardır. 

Böylece vaizlik bir meslek olarak uygulanmaya başlamıştır.
43

 

 Vaaz verilirken doğru bilgi ve anlayışa sahip; din yönünden aydınlatıcı 

olmasına dikkat edilmelidir. Dinleyenlerin farklılıklarına önem verilmeli, vaaz süreci 

düzenli ve planlı olmalıdır.
44

  

           

  1.1.8. Hutbe 

 Hutbe, bir topluluk karşısında yapılan etkileyici konuşmadır. Terim olarak 

başta cuma ve bayram namazları olmak üzere belirli ibadetlerin icrası esnasında irat 

edilen, içeriğinde öğüt ve tavsiyeler yer alan konuşmalara denir. Hutbe okuyan 

kimseye hatip denir. Eskiden özellikle büyük camilerde imamdan başka hutbe 

okumak için ayrıca hatipler bulunurdu. Bugün bu görevi imamlar yürütmektedir. 

Cuma hutbeleri cuma namazından önce, bayram hutbeleri ise bayram namazından 

sonra okunur
45

. 

 İlk hutbe cuma namazının farz oluşuyla Hz. Peygamber tarafından 

okunmuştur. Namazın rükünlerinden biri olarak bu böyle devam edip gitmiştir. 

Hutbenin siyasi bir mahiyeti de vardır. Hz. Ebu Bekir halife olunca bir hutbe vermiş, 

görevi ile ilgili açıklamalarda bulunmuştur. Daha sonraki yıllarda valiler hutbeleri 

bizzat kendileri okumuştur. Zamanla bu iş için özel görevliler tayin edilmişlerdir. 

Bunlar hutbeleri devlet yöneticileri adına irat etmişlerdir
46

. 

 Hutbeler yaygın din eğitimi açısından çok önemli bir yere sahiptirler. Her 

yaştan ve her sosyal sınıftan insana ulaşma imkanı vermektedirler. İbadetin bir 

parçası olması hasebiyle bu konuşmayı dinleme zorunluluğu vardır. Ayrıca çok 

sayıda insana ulaşma fırsatı da vermektedir. Cuma ve bayram namazlarının cemaat 

sayısı diğer vakit namazlarının cemaat sayısından fazla olduğundan hutbeler 

                                                           

43
 Çelik; a.g.e., s. 9-10. 

44
 Ömer Öztop; Kaynaklarıyla Müminlere Vaazlar, İpek Yay,. İstanbul 2005, s.14. 

45
 Buyrukçu; a.g.e., s.167. 

46
 Mustafa Baktır; Hutbe, DİA., C.18, s.350. 
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hazırlanırken ilk iş, iyi bir konu seçimi yapmaktır. Konuyu seçerken güncel olması, 

muhatapların ilgi ve ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir.
47

 

           

 1.2. DİNİ HİZMETLERİN YAPILMASINDACEMAATİN    

        BEKLENTİLERİNE KURAMSAL YAKLAŞIM 

 Kuram, düzenli olarak gözlenen olayları açıklayan genel prensiplerin 

ifadesinin özetidir.
48

  Olaylar arasındaki karşılıklı ilişkiler ve bu ilişkilerin sistematik 

bir çerçeveye oturtulması da kuramla ilgilidir. Ayrıca kuram, araştırılan sosyal 

olayda elde edilen verilerin bilimsel gerçeklere ulaşmasını daha güvenilir bir şekilde 

sağlamaktadır.
49

 Bu bağlamda biz bu çalışmamızı işlevselci bir kuram çerçevesi 

içinde yapacağız.  

 İşlevselcilik, Toplumun, çeşitli kurumlarıyla birlikte bir bütün olarak 

pürüzsüz bir şekilde işlediğini iddia eden; yani bu kurumlarla birlikte bir toplumsal 

sistem gibi işlediğini savunan bir kuramdır.
50

 Bu kuram ilk önce Comte, Spencer ve 

Durkheim’ın çalışmalarında, ikinci olarak da on dokuzuncu yüzyılın sonuyla 

yirminci yüzyılın başlarındaki antropolojide, bilhassa A.R. Radcliffe-Brovn ile 

Bronislaw Malinowski’nin yazılarında ortaya çıkmıştır. Toplumsal kurumların, 

toplumsal ihtiyaçları karşılamak için var olduğu şeklindeki görüşünden dolayı 

Durkheim, sosyolojik işlevselciliğin gelişmesine en çok katkı sağlayan sosyolog 

olarak bilinir.
51

  

 İşlevselciliği toplumsal bir dayanışma temelinde incelediğimizde geleneksel 

toplumlarda ve uzmanlaşmanın veya branşlaşmanın tam belirgin olduğu modern 

toplumlarda bu dayanışma farklılık gösterecektir. Dukheim, bu iki toplum tipinde 

toplumsal dayanışmanın geleneksel toplumlarda, benzerliklerle ve sosyal 

                                                           

47
 Çelik; a.g.e., s.12-13. 

48
 Erhan Arda ve Necla Kılıçgedik ve Selahattin Bakan ve İsmail Bakan ve Barbaros Kemer; Sosyal                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Bilimler El Sözlüğü, Alfa Yay., İstanbul 2003, s. 368.     
49

 Gökçe; a.g.e., s. 42 
50

 Tony Bilton ve Pip Jones ve Tony Lawson ve Andrev Webster; Sosyoloji (çev: Yağmur Özkan), 

Siyasal Yay., Ankara 2008, s. 469. 
51

 Alan Swıngevood; Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi (çev: Osman Akınhay), Agorakitaplığı 

Yay., İstanbul 2010, s. 241.                                            
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birlikteliklerle sağlandığını, modern toplumlarda ise farklılık temelli bir iş bölümüne 

ve işlevsel bağımlılığa dayanarak sağlandığını vurgular.
52

 

 Bu toplum modeli, çatışma ve çelişki üzerine değil, uyum ve tutarlılık üzerine 

vurgu yapmaktadır. Bir sistemin işlevsel birliği toplumsal düzen temeline 

dayanmaktadır. İşlevselcilik toplumu bütüncül çerçevede açıklarken sistem 

içerisindeki her şey bütün açısından kendiliğinden işlevsel olduğu için, sistem 

içerisindeki çatışmayı kendisine tehdit olarak algılar.
53

        

           

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

52
 Stephen P. Turner; Sosyal Teori ve Sosyoloji Kılasikler ve Ötesi (çev: Yunus Uğur), Küre Yay., 

İstanbul 2008, s. 86. 
53

 Swıngewood; a.ge., s. 244. 
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B. ZARA HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

 2.1. ZARA’NIN COĞRAFİ KONUMU VE EKONOMİK YAPISI 

 İlçenin yüzölçümü 2456 km karedir. Zara’nın kuzey bölümü kara bölgesine 

girmekle birlikte genellikle toprakları Kızılırmak havzasındadır. Kızılırmak’ın 

geçtiği ve aynı yönde uzanmış geniş ve ovamsı bir vadi; Kızılırmak vadisi içerisinde 

kalan ilçe merkezinde yükseklik 1350 m. olduğu halde havza dışında ortalama 

yükseklikler 2000-2500 m. civarındadır. Karadeniz bölgesinin ikinci sıradağları Zara 

sınırları içerisine girerler. Kuzey yönünde Karaçam, Tekeli (2621 m.), Beydağı 

(2792), Yılanlı (2200 m) ve Karababa Dağları’yla çevrilidir. İlçe merkezine 15  km 

uzaklıkta ve Sivas yolu üzerinde bulunan Tödürge Gölü 5 km alanı ile Sivas’ın en 

büyük gölüdür. Gerek dipten kaynayan gerekse yöredeki kaynaklardan oluşan sular, 

gölü bol miktarda beslemektedir. Engelli bir arazi yapısına sahip olan ilçede karasal 

iklim hakimdir. Bitki örtüsü, iklim tipine uygun olarak dağılmıştır
54

. 

 İlçenin en büyük geçim kaynağı tarım-hayvancılık ve halkın yapmış olduğu 

harcamalardır. Kırsal alanın insanı genellikle tarımsal uğraş içerisinde olup, özellikle 

hayvancılık ön planda yer akmaktadır. Hayvancılıkta et-süt besiciliği, arıcılık ve 

alabalık yetiştiriciliği ön plana çıkmaktadır. İlçede büyük sanayi kuruluşları yoktur. 

Tamirat işleri yapan küçük sanayi kuruluşları vardır.
55

  

 İlçenin 2012 verilerine göre nüfusu 23329 kişidir. Bu nüfusun 11945’i ilçe 

merkezinde, 11384’ü de köylerde yaşamaktadır.
56

 İlçenin 131 köyü bulunmaktadır. 

Bu köylerin 69 tanesi Alevi-Bektaşi anlayışına, 8 tanesi hem Sunni hem de Alevi-

Bektaşi anlayışına, 54 tanesi ise Sunni anlayışa bağlı köylerden oluşmaktadır.
57

                              

                                                       

                                                           

54
 Bu veri, http://leventtanriverdi.com/tr/zara cografi konumu.aspx adresinden (Erişim Tarihi 

03.04. 2014) tarihinde alınmıştır. 
55

 Bu veri, http://www.zarahaber.com/cl-16/pages/Ekonomi-215 adresinden (Erişim Tarihi 

03.04.2014) tarihinde alınmıştır. 
56

 Bu veri, htt://www.yerelnet.org.tr/ilceler/ilce-belediye-nüfus adresinden (Erişim Tarihi 

03.04.2014) tarihinde alınmıştır.  
57

 Bu veri htt://www.kutludevlet.tr.gg/ALEV%26%23304%3B-N-Ue adresinden (Erişim Tarihi 

03.04.2014) tarihinde alınmıştır. 
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 2.2. ZARA’NIN TARİHİ VE KÜLTÜREL DURUMU  

 Yapılan son araştırmalara göre ilçe ve çevresinde ilk olarak neolitik dönemde 

yerleşildiği sanılmaktadır. Zara-Hafik arasında höyükte yapılan kazıda neolitik 

dönem özellikleri gösteren çakmak taşından minik uçlar, el değirmeni taşları ve 

hayvan kemikleri gibi buluntular çıkmıştır. Zara 1888 salnamesine göre Kanuni 

Sultan Süleyman’ın 1539 yılında bir fermanla Koçgiri Aşireti’nin yerleştirildiği 1836 

da Koçgiri adıyla nahiye, 1886 yılında kaza olmuştur. O yıllarda Zara’da biri 

ortaöğretim okulu olmak üzere 40 öğrencili Rüştiye ile toplam 16 okul yörede çocuk 

doğum bulunmaktaydı. Erzurum Kongresi’ne Zara Recep Efendi’yi temsilci olarak 

göndermiş; Atatürk 2 Eylül 1919 Erzurum’dan Sivas’a geçerken Zara’ya uğramıştır. 

Milli Mücadele esnasındaki önemli olaylardan biriside Koçkiri ayaklanmasıydı. O 

zamanlarda Zara’ya bağlı İmranlı da nahiye müdürü Haydar Bey’in Kuruçay Kazası 

Kaymakamlığı’na ilişkin talebinin reddedilmesi üzerine başlayan ayaklanma 6 Mart-

17 Haziran 1921 tarihleri arasında meydana gelmiş olup olay büyümeden sona ermiş, 

bölgede Nurettin Paşa komutasında sıkı yönetim ilan edilmiş, TBMM’nin kendi 

içinden seçtiği bir kurul yerinde bir inceleme yapmak üzere Kasım 1921 de Zara’ya 

gönderilmiştir.
58

 

 İlçenin belli başlı tarihini ve kültürünü yansıtan yapılar; Kuşçu Köyü Cami, 

Şeyh Merzuban Türbesi, Pir Gökçe Türbesi, Tekke Köprüsü, Oyuklu Höyüğü, 

Lafçılar Ağılı Höyüğü ve Tepecik Höyüğüdür. İlçe sınırları içerisinde tarihin ilk 

dönemlerinde kazıldığı sanılan mağaralar mevcuttur. Mesire yerleri olarak kullanılan 

alanların yanı sıra, balık avının yapıldığı Kızılırmak, Habeş Çayı, Acısu ve Tödürge 

Gölü halkın ilgisini çeken yerlerdendir.
59

  

 

 

 

     

                                                           

58
 Bu veri htt://www.zaramuftulugu.gov.tr/?mrt=verilerayrinti&verix=zara_hakkında adresinden 

(Erişim Tarihi 03.04.2014) tarihinde alınmıştır. 
59

 Bu veri,htt://www.sivaskulturturizm.gov.tr/TR76109/zara.htr adresinden (Erişim Tarihi 

03.04.2014) tarihinde alınmıştır. 
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II. BÖLÜM 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 3.1. KATILIMCILARIN GENEL DURUMU 

 3.1.1. Yaş Durumlar 

 Tablo 3.1: Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tablo 3.1’de görüldüğü gibi araştırmaya katılan 196 kişiden hepsi yaş 

sorusuna cevap vermiştir. Burada görüleceği gibi katılımcıların %16,3’ü 20 – 30 yaş 

aralığında, %17,32’ü 31 – 40 aralığında, %20,4’ü 41 – 50 aralığında, %45,9’uda 50 

yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir. Buradan da anlaşılacağı gibi cami cemaatinin 

büyük çoğunluğu 50 yaş ve üzeri kişilerden oluşmaktadır. 

                                                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YAŞ DURUMU SAYI          YÜZDE (%) 

20-30 arası 32 16,3 

31-40 arası 34 17,3 

41-50 arası 40 20,4 

50 ve yukarı 90 45,9 

Toplam 196 100,0 
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 3.1.2. Mesleki Durumları 

 Tablo 3.2: Katılımcıların mesleklerine göre dağılımları 

MESLEKİ DURUM SAYI YÜZDE (%) 

Çiftçi 18 9,3 

Öğretmen 42 21,6 

Memur 23 11,9 

İşçi 22 11,3 

Esnaf 40 20,6 

Emekli 48 24,7 

Toplam 194 100,0                             

  

 Tablo 3.2’de görüldüğü gibi katılımcıların %9,3’ü çiftçi, %21,6’sı öğretmen, 

%11,9’u memur, %11,3’ü işçi,  %20,6’sı esnaf, %24,7’side emeklidir. Görüldüğü 

gibi cemaat, toplumun her meslek gurubundan gelmektedir. Aralarında da fazla bir 

oran farkı bulunmamaktadır. 

           

 3.1.3. Medeni Durumları   

 Tablo 3.3: Katılımcıların medeni durumları 

MEDENİ DURUMU SAYI YÜZDE (%)       

Evli 144 73,8 

Bekar 45 23,1 

Dul  6 3 

Toplam 195 100,0 

 

 Tablo 3.3’te görüldüğü gibi katılımcıların %73,8’i evli, %23,1’i bekar, %3’ü 

de dul olan cemaatten oluşmaktadır.   

  



33 

 

 

 3.1.4. Öğrenim Durumları 

 Tablo 3.4: Katılımcıların öğrenim durumu 

ÖĞRENİM DURUMU 

 

SAYI YÜZDE (%) 

Üniversite 50 25,6 

Lise 69 35,4 

Ortaokul 12 6,2 

İlkokul 33 16,9 

Okur-yazar değil 29 14,9 

Toplam 195 100,0 

 

 Tablo 3.4’ten anlaşılacağı gibi cemaatin %25,6’sı üniversite mezunudur. Bu 

üniversite mezunlarının içine yüksekokul ve açık öğretim mezunları da dahildir. 

%35,4’ü lise mezunu, %6,2’si ortaokul mezunu, %16,9’u ilkokul mezunu, 

%14,9’okur-yazar değildir. Tablodan da görüldüğü gibi üniversite mezununun 

%25,6, lise mezununun ise %35,4 çıkmasıyla cemaatin eğitim seviyesinin iyi olduğu 

görülmektedir. 

 İlçedeki okullaşma oranlarına baktığımızda okul öncesinin %50, ilköğretimin 

%99, ortaöğretimin %80
60

 olduğunu görmekteyiz. Türkiye genelinde okullaşma 

oranlarına baktığımızda ise okul öncesinin %26, ilköğretimin %98, ortaöğretimin ise 

%64
61

 olduğunu görmekteyiz. Buradan da anlıyoruz ki ilçedeki okullaşma oranları 

Türkiye genelinin çok üzerindedir.  

 

 

                                                           

60
 Bu veri, http://zara.meb.gov.tr/meb-iys-dosyalar/2012-08 adresinden (Erişim Tarihi 10.04.2014) 

tarihinde alınmıştır. 
61

 Bu veri, http://webicerik.meb.gov.tr/harita/ adresinden (Erişim Tarihi 10.04.2014) tarihinde 

alınmıştır 
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 3.1.5. Camiye Devam Durumları 

 Tablo 3.5: Cemaatin camiye devam etme durumu 

CAMİYE DEVAM 

DURUMLARI 

SAYI YÜZDE (%) 

En az bir vakit 26 13,4 

İki vakit 60 30,9 

Bütün vakitlere 51 26,3 

Haftada bir Cuma namazına 32 16,5 

Bayram namazına  1 0,5 

Hiç gitmem 24 12,4 

Toplam 194 100,0 

  

 Tablo 3.5’te görüldüğü gibi, camiye günde en az bir vakit gidenler %13,4, 

günde en az iki vakit gidenler %30,9, bütün vakitlere gidenler %26,3, haftada bir 

Cuma namazına gidenler16,5, sadece bayram namazlarına gidenler %0,5, hiç 

gitmeyenler ise 12,4 lük kesimi oluşturmaktadır. Buradan da anlaşılacağı gibi 

cemaatin %70,6’sı camiye günlük gitmektedir. Bu da bize sunulan hizmetleri sağlıklı 

değerlendirme noktasında faydalı olacaktır. Şimdi de bu durumun yaş, meslek ve 

öğrenim durumlarına göre dağılımlarını görelim. 
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 Tablo 3.6: Cemaatin camiye devam etmesinin yaş guruplarına göre 

durumu 

Yaş gurupları En az bir 

vakit 

İki vakit Bütün 

vakitlere 

Haftada 

bir cuma 

namazına  

Bayram 

namazına 

Hiç 

gitmedim 

Toplam 

20-30 arası        S 

                          % 

10 

31,3 

7 

21,9 

3 

9,4 

11 

34,4 

1 

3,1 

0 

0,0 

32 

100,0 

31-40 arası        S 

                          %  

7 

21,2 

12 

36,4 

3 

9,1 

11 

33,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

33 

100,0 

41-50 arası       S 

                          % 

6 

15,0 

15 

37,5 

9 

22,5 

10 

25,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

40 

100,0 

50 ve üstü         S 

                          % 

3 

3,4 

26 

29,5 

35 

39,8 

0 

0,0 

0 

0,0 

24 

27,3 

88 

100,0 

Toplam              S 

                          % 

26 

13,5 

60 

31,1 

50 

25,9 

32 

16,6 

1 

0,5 

24 

12,4 

193 

100,0 

 

 Katılımcıların, yaşları ilerledikçe camiye gitme sıklıklarının arttığı 

görülmektedir. Bu soru toplam 193 kişi tarafından cevaplandırılmıştır. 

 Katılımcıların 20-30 yaş arası olanların %31,3’ü, 31-40 yaş arası olanların 

%21,2’si,  41-50 yaş arası olanların %15’i, 50 ve üstü yaş arası olanların ise %3,4’ü 

günde camiye en az bir vakit gittiklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %13,5’inin karşılığıdır. 

 İkinci olarak katılımcıların 20-30 yaş arası olanların %21,9’u, 31-40 yaş arası 

olanların %36,4’ü, 41-50 yaş arası olanların %37,5’i, 50 ve üstü yaş arası olanların 

%29,5’i günde iki vakit gittiklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %31,1’inin karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak katılımcıların 20-30 yaş arasında olanların %9,4’ü, 31-40 yaş 

arasında olanların %9,1’i, 41-50 yaş arası olanların %22,5’i, 50 ve üstü yaş arası 

olanların %39,8’i bütün vakitlere gittiklerini ifade etmişlerdir. Toplam katılanların 

%25,9’unun karşılığıdır. 
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 Dördüncü olarak katılımcıların 20-30 yaş arasında olanların %34,4’ü, 31-40 

yaş arasında olanların %33,3’ü, 41-50 yaş arasında olanların %25’i,  haftada bir 

cuma namazına gittiklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların 

%16,6’sının karşılığıdır. 

 Beşinci olarak katılımcıların sadece 20-30 yaş arasında olanları tek bayram 

namazına gittiğini ifade etmiştir. Bu da %3,1’e karşılık gelmektedir. Bu sonuç 

toplam katılanların %0,5’ine tekabül etmektedir. 

 Hiç gitmiyorum diyenler ise 50 ve üzeri yaş gurubuna aittir. O da %27,3’lük 

bir orana tekabül etmektedir. Bu sonuç toplam katılanların %12,4’üne tekabül 

etmektedir.   

 Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi yaş sınırları büyüdükçe camiye gitme sıklığı 

artmaktadır. Buradan da yaş ilerledikçe dindarlık oranlarının arttığı sonucuna 

ulaşabiliriz.   
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 Tablo 3.7: cemaatin camiye devam etmesinin mesleklere göre durumu 

Meslek gurupları En az bir 

vakit 

İki vakit Bütün 

vakitlere 

Haftada 

bir cuma 

namazına  

Bayram 

namazına 

Hiç 

gitmem 

Toplam 

Çiftçi                 S 

                          %   

1 

5,9 

3 

17,6 

11 

58,8 

3 

17,6 

0 

0,0 

0 

0,0 

18 

100,0 

Öğretmen          S 

                          %    

3 

7,1 

4 

9,5 

0 

0,0 

10 

23,8 

1 

2,4 

24 

57,1 

42 

100,0 

Memur               S 

                          %  

7 

30,4 

12 

52,2 

3 

13,0 

1 

4,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

23 

100,0 

İşçi                     S 

                          %  

5 

23,8 

8 

38,1 

5 

23,8 

3 

14,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

21 

100,0 

Esnaf                 S 

                          %       

7 

17,9 

12 

30,8 

6 

15,4 

14 

35,9 

0 

0,0 

0 

0,0 

39 

100,0 

Emekli               S 

                          % 

1 

2,1 

20 

41,7 

27 

56,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

48 

100,0 

Toplam              S 

                          % 

24 

12,6 

59 

31,4 

52 

26,7 

31 

16,2 

1 

0,5 

24 

12,6 

191 

100,0 

  

 Birinci olarak katılımcılardan çiftçi olanların %5,9’u, öğretmen olanlardan 

%7,1’i, memur olanlardan %30,4’ü, işçi olanlardan %23,8’i, esnaf olanlardan 

%17,9’u, emekli olanlardan %2,1’i günde en az bir vakit camiye gittiklerini 

belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %12,6’sının karşılığıdır. 

 İkinci olarak katılımcılardan çiftçi olanların %17,6’sı, öğretmen olanların 

%9,5’i, memur olanların %52,2’si, işçi olanların %38,1’i, esnaf olanların %30,8’i, 

emekli olanların %41,7’si günde en az iki vakit camiye gittiklerini belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlar toplam katılımcıların %31,4’ünün karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak katılımcılardan çiftçi olanların %58,8’i, memur olanların 

%13,0’ı, işçi olanların %23,8’i, esnaf olanların %15,4’ü, emekli olanların %56,3’ü 
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bütün vakitlere gittiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılıcıların 

%26,7’sinin karşılığıdır. 

 Dördüncü olarak katılımcılardan çiftçi olanların %17,6’sı, öğretmen olanların 

23,8’i, memur olanların %4,3’ü, işçi olanların %14,3’ü, esnaf olanların %35,9’u, 

haftada bir cuma namazına gittiklerini ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %16,2’sinin karşılığıdır. 

 Beşinci olarak katılımcılardan sadece öğretmen olanlardan sadece bayram 

namazına giden çıkmıştır. O da %2,4’ün karşılığıdır. Bu sonuç toplam katılımcıların 

%0,5’ine tekabül etmektedir. 

 Altıncı olarak hiç camiye gitmem diyenler %57,1 oranında sadece öğretmen 

gurubundan çıkmıştır. Bu sonuç toplam katılımcıların %12,6’sının karşılığıdır. 

 Tabloya baktığımızda camiye gitme sıklığı en düşük meslek gurubu 

öğretmenlerdir. Mesela bütün vakitlere bütün meslek guruplarından az da olsa giden 

olmasına rağmen öğretmenlerden hiç çıkmamıştır. Aynı zamanda hiç camiye 

gitmeyenlerin hepsi öğretmenlerdendir. 

 Tabî olarak zamanlarının müsait olmasından dolayı camiye en çok gidenler 

emekliler olarak görünmektedir.        
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 Tablo 3.8: cemaatin camiye devam etmesinin eğitim durumuna göre 

durumu 

 

Öğrenim durumu En az bir 

vakit 

İki vakit Bütün 

vakitlere 

Haftada 

bir cuma 

namazına 

Bayram 

namazına 

Hiç 

gitmem 

Toplam 

Üniversite        S 

                         %                                    

10 

20,0 

16 

32,0 

7 

14,0 

17 

34,0 

0 

0,0 

0 

0,0 

50 

100,0 

Lise                  S 

                         % 

12 

17,6 

25 

36,8 

19 

27,9 

12 

17,6 

0 

0,0 

0 

0,0 

68 

100,0 

Ortaokul           S 

                         % 

3 

25,0 

5 

41,7 

2 

16,7 

1 

8,3 

1 

8,3 

0 

0,0 

12 

100,0 

İlkokul S 

 % 

1 

3,2 

11 

35,5 

17 

54,8 

2 

6,5 

0 

0,0 

0 

0,0 

31 

100,0 

Okur-Yazar       S 

değil                  % 

0    2 

3,4 

5 

13,8 

0 

0,0 

0 

0,0 

24 

82,8 

31 

100,0 

Toplam S 

 % 

26 

13,5 

59 

30,2 

50 

26,6 

32 

16,7 

1 

0,5 

24 

12,5 

192 

100,0 

   

 Tabloya baktığımızda üniversite mezunu olanlardan %20’si, lise mezunu 

olanlardan %17,6’sı, ortaokul mezunu olanların %25’i, ilkokul mezunu olanların 

%3,2’si, günde en az bir vakit camiye gitmiştir. Bu sonuçlar toplam katılanların 

%13,5’inin karşılığıdır. 

 İkinci olarak üniversite mezunu olanların %32’si, lise mezunu olanların 

%36,82i, ortaokul mezunu olanların %41,7’si, ilkokul mezunu olanların %35,5’i, hiç 

gitmeyenlerin ise %3,4’ü, günde en az iki vakit camiye gitmişlerdir. Bu sonuçlar 

toplam katılanların %30,2’sine tekabül etmektedir. 

 Üçüncü olarak üniversite mezunu olanların %14’ü, lise mezunu olanların 

%27,9’u, ortaokul mezunu olanların %16,7’si, ilkokul mezunu olanların %54,8’i, hiç 

gitmeyenlerin %13,8’i bütün vakitlere gitmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların 

%26,6’sına tekabül etmektedir. 
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 Dördüncü olarak üniversite mezunu olanların %34’ü, lise mezunu olanların 

%17,6’sı, ortaokul mezunu olanların %8,3’ü, ilkokul mezunu olanların %6,5’i  

sadece haftada bir cuma namazına gittiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılanların %16,7’sinin karşılığıdır. 

 Beşinci olarak sadece bayram namazına gidenler ortaokul mezunlarından 

olup, onun karşılığı da %8,3’tür. Bu sonuç toplam katılımcıların %0,5’inin 

karşılığıdır. 

 Altıncı olarak hiç camiye gitmeyenler %82,8 oranında hiç okula 

gitmeyenlerdir. Bu sonuç toplam katılımcıların %12,5’inin karşılığıdır. 

 Tabloya baktığımızda en çok camiye gidenler üniversite ve lise mezunu 

kişilerdir. En ilginç olanı hiç camiye gitmeyenler,  sadece hiçbir okula gitmeyen 

katılımcılardan çıkmıştır.    

           

 3.2. CEMAATİN BEKLENTİLERİNE AİT BULGULAR 

 3.2.1. Cemaatin Cami İçi Hizmetlere Yaklaşımı 

 Tablo 3.9: İlçede uygulanan merkezi ezan sistemi hakkındaki cemaatin 

düşüncesi  

MERKEZİ EZAN SİSTEMİ 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE 

SAYI YÜZDE (%) 

Devam etmeli 90 47,4 

Devam etmemeli 100 52,6 

Toplam 190 100,0 

 

 Tablo 3.9’da görüldüğü gibi, cemaatin %47,4’ü merkezi ezan sisteminin 

devam etmesini, %52,6’sıda devam etmemesini istemektedir.   

 Tablodan çıkaracağımız sonuç şu ki, cemaatin %52,6 oranında bir çoğunluğu 

merkezi ezan sisteminin devam etmemesini istemektedir. Bunda etkili olan 
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gözlemlerimize göre, cemaat, din görevlilerinin ezan okumamasını onların bir 

eksikliği olarak değerlendirmektedir. Bundan dolayı da din görevlilerinin ezan 

okumalarını istemektedirler.         

 Ancak merkezi ezan sisteminin devam etmesini isteyen katılımcıların oranı 

ise %47,4’lük bir oranla azımsanmayacak bir çoğunluktadır. Bunların gerekçesi ise 

din görevlilerinin güzel ezan okuma noktasında yetersiz olmalarıdır. Bu iki sonucun 

birbirine yakın olması cemaatin bu konuda tam kararını vermediğini bize 

göstermektedir.   

          

 Tablo 3.10: İlçede uygulanan merkezî vaaz sistemi hakkında cemaatin 

düşüncesi  

MERKEZİ VAAZ SİSTEMİ 

HAKKINDAKİ DÜŞÜNCE 

SAYI YÜZDE (%) 

Devam etmelidir faydalı oluyor 107 57,2 

Devam etmemelidir 51 27,2 

Gereksiz buluyorum kimse dinlemiyor 29 15,5 

 Toplam 187 100.0 

  

 Tablo 3.10’da görüldüğü gibi cemaatin %57,2’si merkezî vaaz sisteminin 

devam etmesini istemektedir. %27,2’si devam etmemesini istemektedir. %15,5’ide 

gereksiz bulup kimsenin dinlemediğini söylemektedir.     

 Bu tabloya baktığımızda katılımcıların %57,2’lik bir çoğunluğu merkezî vaaz 

sisteminin devam etmesini istemektedir.   

 Bir önceki “3.9” tablosunda, cemaat, merkezî ezan sistemini istemezken 

burada merkezi vaaz sistemini istemektedir. Buradan da anlaşılıyor ki din görevlileri, 

vaaz etme noktasında, cemaatin beklentilerini karşılayamamaktadırlar. Bu 

beklentileri mesleki açıdan yeterlilik ve hitabet yeteneği olarak değerlendirebiliriz  
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 Cemaat, din görevlilerini mesleki yeterlilik açısından “tablo 3.52” ye göre 

%76,8 oranında yeterli ve oldukça yeterli görmektedir. “3.12” deki tabloya 

baktığımızda ise cemaatin %96,3’lük kesimi din görevlisinde hitabet sanatını gerekli 

görmektedir. Buradan da anlıyoruz ki, din görevlilerinde hitap etme sanatı eksiktir. 

Cemaat din görevlilerinde vaaz edebilme gücünün eksikliğinden dolayı cemaat 

merkezi vaaz sisteminin kalkmasını istememektedir.   

 Yapılan bir araştırmada, katılımcıların %66’sı DİB’in düzenlemesiyle 

camilerde, merkezi sistemle yapılan vaazların cemaat üzerinde etkili olmadığını 

belirtmişlerdir.
62

 Bu sonuç, bizim araştırmamızla aksi istikamettedir. Bizde aksi bir 

sonucun çıkmasını yukarıda da belirttiğimiz gibi din görevlilerinin vaaz edebilme 

yeteneğinin gelişemediğine bağlayabiliriz.    

 

 Tablo 3.11: Cemaatin camide tefsir ve hadis sohbeti istemesiyle ilgili 

görüşü 

SOHBET İSTEMESİ İLE İLGİLİ DÜŞÜNCE SAYI YÜZDE (%) 

Yapmalıdır namaz kıldırmakla yetinmemelidir 148 77,1 

Ara sıra yapmalıdır insanları sıkmamalıdır 42 21,9 

Yapmasına gerek yoktur insanları 

sıkmamalıdır 

2 1,0 

Toplam 192 100,0 

  

 Tablo 3.11’de görüldüğü gibi tefsir ve hadis sohbeti isteyenlerin oranı %77,1; 

ara sıra yapılmasını isteyenlerin oranı %21,9; yapılmasını gerek görmeyenlerin oranı 

ise %1’de kalmıştır. Buradan da anlaşılıyor ki cemaat, din görevlilerinden sadece 

namaz kıldırmalarını değil, bununla beraber tefsir ve hadis sohbeti hizmetini de din 

görevlisinden %77,1’lik bir çoğunlukla beklemektedir.     

                                                           

62
 Taş; a.g.e., s.175. 
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 Bu tablodan anlıyoruz ki cemaat, camileri sadece namaz kılınan yerler olarak 

değil, kendilerinin her türlü dini ihtiyaçlarının ve eksikliklerinin giderildiği yer 

olarak görmek istemektedir. Bunun içinde camide bu ihtiyaçlarının giderildiği her 

türlü faaliyetin yapılmasını cemaat hem desteklemekte hem de talep etmektedir. 

          

 Tablo 3.12: Cemaatin din görevlisinde diksiyon ve hitabeti gerekli 

görmesi ile ilgili görüşü 

DİKSİYON VE HİTABETİ GEREKLİ 

GÖRMEYLE İLGİLİ DÜŞÜNCE 

               

SAYI 

                  

YÜZDE (%) 

 Diksiyon ve hitabet çok önemlidir, İmam-Hatibin 

önemli özelliğidir 

130 68,8 

Diksiyon ve hitabet olmasa da problem yoktur 7 3,7 

 Diksiyon ve hitabet zamanla kazanılır fakat olması 

gerekir 

52 27,5 

Toplam 189 100,0 

 

 Tablo 3.12’de görüldüğü gibi cemaatten, diksiyon ve hitabetin din 

görevlisinin bir özelliği olması gerektiğini düşünenlerin oranı %68,8; diksiyon ve 

hitabet olmasa da problem yok diyenlerin oranı %3,7; diksiyon ve hitabet zamanla 

kazanılır fakat olması gerekir diyenlerin oranı ise %27,5’tir. 

 Katılımcıların  %96, 3’lük gibi tamamına yakın bir kesimi, din görevlisinin 

vaaz ve sohbet hizmetini yaparken, güzel ve akıcı konuşmasını istemektedir. 

Buradan da anlıyoruz ki cemaat görselliğe de önem vermektedir. Yukarıdaki 

tablonun sunucuna baktığımızda, din görevlilerinin bu özelliğinin eksikliğinden 

dolayı katılımcıların çoğu merkezi vaaz sisteminin devam etmesini istemektedir. 

 Toplumu din konusunda aydınlatma, dini bilgileri aktarma ve dini 

hizmetlerde onlara rehberlik görevlerini üstlenen imamların görevinde başarılı 

olabilmeleri için hitabetlerinin kuvvetli olmasının gerekliliği bilinen bir gerçektir. 

Çünkü bugün imamlık ve hatiplik hizmetleri genelde aynı kişiler tarafından 
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yürütülmektedir. Hatta il ve ilçelerde yeterli sayıda, köylerde ise hiç vaizin 

bulunmaması vaizlik görevinin de imamlar tarafından yürütülmesini zorunlu 

kılmaktadır. Dolayısıyla imamların cemaat karşısında başarılı olabilmeleri için, 

hitabet sanatını ve metodunu bilmeleri ve kültürlü olmaları gerekmektedir.
63

     

          

 Tablo 3.13: Cemaatin artması için camide yapılacak faaliyetlerle ilgili 

cemaatin görüşü 

FALİYETLERLE İLGİLİ GÖRÜŞLER SAYI YÜZDE (%) 

Akşam sohbetleri olmalı 74 39,1 

Kur-an öğretilmeli 39 20,6 

İlmihal dersi verilmeli 44 23,3 

Dini içerikli filimler izletilmeli 25 13,2 

Başka 7 3,7 

Toplam 189 100,0 

 

 Tablo 3.13’de görüldüğü gibi, cemaatin camiyle irtibatının artırılması için 

cemaatten akşam sohbeti olmasını isteyenlerin oranı %39,1; Kur-an öğretilmesini 

isteyenlerin oranı %20,6; ilmihal dersi verilmesini isteyenlerin oranı %23,3, dini 

filimler izletilmesini isteyenlerin oranı %13,2;  başka şeyler yapılmasını isteyenlerin 

oranı ise %3,7’dir.           

 Bu tabloya baktığımızda görürüz ki, katılımcılar, cemaatin camiyle olan 

irtibatını kuvvetlendirme noktasında, şıklarda verilen faaliyetlerin hepsini yararlı 

görerek belli oranlarda bu faaliyetlerin yapılmasını istemişlerdir. Ancak hangi 

faaliyetin cemaati camiye çekeceği noktasında ise, %39,2’lik oranla akşam 

sohbetlerinin daha etkili olacağı sonucu çıkmıştır. Fakat tabloya genel olarak 

baktığımızda, yukarda verilen faaliyetlerin hepsinin uygulamasının yapılması 

camiyle cemaatin irtibatının artırılması noktasında daha etkili olacağını görürüz. 

                                                           

63
 Buyrukçu; a.g.e., s. 209. 
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Şimdi de bu tablonun yaş guruplarına, meslek guruplarına ve öğrenim durumlarına 

göre karşılaştırmalı sonuçlarına bakalım.  

          

 Tablo 3.14: Camide cemaati artırma noktasında yapılacak faaliyetlerde 

cemaatin yaş guruplarına göre isteklerini yansıtan durum 

Yaş gurubu Akşam 

sohbetleri 

olmalı 

Kur’an-ı 

Kerim 

öğretilmeli 

İlmihal 

bilgisi 

dersi 

verilmeli 

Dini 

içerikli 

filmler 

izletilmeli 

Başka Toplam 

20-30 arası      S 

                       % 

17 

54,8 

6 

19,4 

8 

25,8 

0 

0,0 

0 

0,0 

31 

100,0 

31-40 arası      S 

                       % 

15 

51,7 

6 

20,7 

6 

20,7 

1 

3,4 

1 

3,4 

29 

100,0 

41-50 arası      S 

                       % 

17 

47,2 

5 

13,9 

9 

25,0 

0 

0,0 

5 

13,9 

36 

100,0 

 50 ve üstü      S 

                       % 

23 

25,6 

21 

23,3 

20 

22,2 

24 

26,7 

2 

2,2 

90 

100,0 

Toplam           S 

                       % 

72 

38,7 

38 

20,4 

43 

23,1 

25 

13,4 

8 

3,8 

186 

100,0 

 

 Cemaatin camiyle irtibatının artırılması için katılımcılardan 20-30 yaş arası 

olanların %54,8’i, 31-40 yaş arası olanların %51,7’si, 41-50 yaş arası olanların 

%47,2’si, 50 ve üstü yaş arası olanların ise %25,6’sı camide akşam sohbetlerinin 

olmasını istemişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %38,7’sinin karşılığıdır. 

 İkinci olarak katılımcılardan 20-30 yaş arası olanların %19,4’ü, 31-40 yaş 

arası olanların %20,7’si, 41-50 yaş arası olanların %13,9’u, 50 ve üstü yaş arası 

olanların ise%23,3’ü, Kur’an-ı Kerim öğretilmeli demişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılanların %20,4’ünün karşılığıdır.                                                    

 Üçüncü olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %25,8’i, 31-40 

yaş arası olanların %20,7’si, 41-50 yaş arası olanların %25’i, 50 ve üstü yaş arası 
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olanların %22,2’si ilmihal bilgisi dersi verilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir.  Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %23,1’ine tekabül etmektedir. 

 Dördüncü olarak katılımcılardan 20-30 yaş arası olanların ve 41-50 yaş arası 

olanların hiçbiri dini içerikli film izletilmesini istememişlerdir. 31-40 yaş arası 

olanların %3,4’ü, 50 ve üstü yaş arası olanların ise %26,7’si dini film izletilmesini 

istemişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %13,4’ünün karşılığıdır.                                                                                                                                       

 Verilen sonuçlara baktığımızda camiyle cemaatin irtibatını artırmada 

katılımcılar çoğunluk olarak akşam sohbetlerinin yapılmasını istemektedirler. Akşam 

sohbetini en çok isteyenler ise 50 ve üstündeki yaş gurubuna ait olanlardır. Esasında 

bu yaş gurubuna ait olanlar tablodaki bütün şıkların yapılmasını istemişlerdir.  
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 Tablo 3.15: Cemaatin meslek guruplarına göre cemaati artırma 

noktasında isteklerini yansıtan durum 

                           

Meslek 

gurupları 

Akşam 

sohbetleri 

olmalı 

Kur’an-ı 

Kerim 

öğretilmeli 

İlmihal 

bilgisi 

dersi 

verilmeli 

Dini 

içerikli 

filmler 

izletilmeli 

Başka Toplam 

Çiftçi              S 

                       % 

4 

23,5 

6 

35,3 

5 

29,4 

0 

0,0 

1 

5,9 

17 

100,0 

Öğretmen       S 

                       % 

7 

16,7 

5 

11,9 

2 

4,8 

24 

57,1 

4 

9,5 

42 

100,0 

Memur            S 

                       % 

11 

50,0 

5 

22,7 

6 

27,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

22 

100,0 

İşçi                  S 

                       % 

6 

31,6 

5 

26,3 

8 

42,1 

0 

0,0 

0 

0,0 

19 

100,0 

Esnaf              S 

                       % 

20 

51,7 

7 

20,0 

7 

20,0 

1 

2,9 

0 

0,0 

35 

100,0 

Emekli            S 

                       % 

22 

45,8 

10 

20,8 

15 

29,2 

0 

0,0 

2 

4,2 

48 

100,0 

Toplam           S 

                       % 

70 

38,0 

38 

20,7 

43 

23,4 

25 

13,6 

7 

3,8 

184 

100,0 

         

 Camiyle cemaatin irtibatını artırmak için katılımcılardan çiftçi olanların 

%23,5’i, öğretmen olanların %16,7’si, memur olanların %50’si, işçi 

olanların31,6’sıesnaf olanların %51,7’si, emekli olanların %45,8’i camide akşam 

sohbetlerinin olmasını istemiştir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %38’inin 

karşılığıdır. 

 İkinci olarak katılımcılardan çiftçi olanların%35,3’ü, öğretmen olanların 

%11,9’u, memur olanların %22,7’si, işçi olanların %26,3’ü, esnaf olanların %20’si, 

emekli olanların %20,8’i camide Kur’an-ı Kerim öğretilmesini istemişlerdir.  Bu 

sonuçlar toplamda %20,7’nin karşılığıdır.     
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 Üçüncü olarak katılımcılardan çiftçi olanların %29,4’ü, öğretmen olanlardan 

%4,8’i, memur olanlardan %27,3’ü, işçi olanlardan %42,1, esnaf olanlardan %20’si, 

emekli olanlardan %29,2’si camide ilmihal bilgisi dersi verilmesini istemişlerdir. Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %23,4’ünün karşılığıdır. 

 Dördüncü olarak dini içerikli film izletilmesini isteyenler ise öğretmenlerin 

%57,1’i, işçi olanlar ise %2,9’udur. Bu sonuçlar toplam %13,6’nın karşılığıdır.   

 Çıkan sonuçlarda çoğunluktaki isteklere baktığımızda çiftçilerin %35,3’ü 

Kur’an öğretilmesini, öğretmenlerin %57,1’i dini film izletilmesini, memurların 

%50,0’ı akşam sohbetlerinin olmasını, işçilerin %42,1’i ilmihal dersinin verilmesini, 

esnaf olanların %57,1’i akşam sohbetlerinin olmasını, emeklilerin %45,8’i de akşam 

sohbetlerinin olmasını istemişlerdir. 

 

 Tablo 3.16: cemaatin öğrenim durumlarına göre cemaati artırma 

noktasında cemaatin isteklerini yansıtan durum 

                            

Öğrenim 

durumları 

Akşam 

sohbetleri 

olmalı 

Kur’an-ı 

Kerim 

öğretilmeli 

İlmihal 

bilgisi 

dersi 

verilmeli 

Dini 

içerikli 

filmler 

izletilmeli 

Başka Toplam 

Üniversite       S 

                       % 

22 

46,8 

8 

17,0 

11 

23,4 

0 

0,0 

6 

12,8 

47 

100,0 

Lise                 S 

                       % 

32 

50,0 

15 

23,4 

16 

25,0 

1 

1,6 

0 

0,0 

64 

100,0 

Ortaokul         S 

                       % 

6 

54,5 

2 

18,2 

3 

27,3 

0 

0,0 

0 

0,0 

11 

100,0 

İlkokul            S 

                       % 

11 

34,4 

8 

25,0 

11 

34,4 

0 

0,0 

1 

3,1 

32 

100,0 

Okur-Yazar    S 

 degil              % 

2 

3,4 

4 

10,3 

1 

3,4 

24 

82,8 

0 

0,0 

29 

100,0 

Toplam           S 

                       % 

73 

39,5 

37 

20,0 

42 

27,7 

25 

13,5 

7 

3,8 

185 

100,0 



49 

 

 

 Camiyle cemaatin irtibatını artırmak için katılımcılardan üniversite mezunu 

olanların %46,8’i lise mezunu olanların %50,0’ı, ortaokul mezunu olanların %54,5’i, 

ilkokul mezunu olanların %34,4’ü, hiç gitmeyenlerin %3,4’ü camide akşam 

sohbetlerinin yapılmasını istemişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcılarım %39,5’ine 

karşılık gelmektedir. 

 İkinci olarak katılımcılardan üniversite mezunlarının %17,0’ı, lise 

mezunlarının %23,4’ü, ortaokul mezunlarının %18,2’si, ilkokul mezunlarının 25,0’ı 

hiç gitmeyenlerin %10,3’ü, camilerde Kur’an dersi verilmesini istemişlerdir. Bu 

sonuçlar toplam %20’sinin karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak katılımcılardan üniversite mezunlarının %23,4’ü, lise 

mezunlarının %25,0’ı, ortaokul mezunlarının %27,3’ü, ilkokul mezunlarının34,4’ü, 

hiç gitmeyenlerin %3,4’ü camilerde ilmihal dersi verilmesini istemişlerdir. Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %22,7’sinin karşılığıdır. 

 Dördüncü olarak dini film izletilmesini isteyenlerden lise mezunu olanlar % 

1,6, okula hiç gitmeyenler ise %82,8’dir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %38’inin 

karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlarda çoğunluktaki isteklere baktığımızda üniversite mezunlarının 

%46,8’i akşam sohbetlerini, lise mezunlarının %50’si akşam sohbetlerini, ortaokul 

mezunlarının %54,5’i akşam sohbetlerini, ilkokul mezunlarının %34,4’ü akşam 

sohbetlerini ve ilmihal dersini, hiç gitmeyenlerin ise %82,8’i dini film izletilmesini 

istemişlerdir.          
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 Tablo 3.17: Bilim insanları ve uzmanların camide sohbet yapıp 

yapmamasıyla ilgili cemaatin görüşü   

UZMANLARIN ÇAĞRILIP ÇAĞRILMAMASI İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLER 

SAYI YÜZDE (%) 

Evet yaptırmalı farklı kişilerden sohbet dinlemek güzel olur 88 46,5 

Yaptırmalı ama müftülüğün gözetimi altında olmalı 61 32,3 

Yaptırmamalı farklı görüşler cemaate empoze edilebilir. 5 2,6 

Yaptırmamalı din görevlisinin yeterle olduğunu düşünüyorum 35 18,5 

Toplam 189 100,0 

  

 Tablo 3.17’de görüldüğü gibi cemaat “Farklı kişilere sohbet yaptırılmalı mı?” 

sorusuna, %46, 5’lik bir çoğunluk “Evet yaptırılmalı farklı kişilerden sohbet 

dinlemek güzel olur.” , %32,3’lük bir “Kesim yaptırmalı ama müftülüğün 

gözetiminde olmalı.”, %2,6’lık kesim “Yaptırmamalı farklı görüşler cemaate empoze 

edilebilir.”, %18,5’lik kesim ise “Yaptırmamalı din görevlisinin yeterli olduğunu 

düşünüyorum.” demektedir. 

 Buradan anlaşılıyor ki  %78,8’lik bir çoğunluk farklı kişilerden sohbet 

dinlemeyi istemektedir. Diğer anlaşılacak bir nokta ise, cemaatin %46,5’lik kesimi 

hiçbir kimsenin gözetimi olmadan hangi görüşten olursa olsun uzman kişilerden 

sohbet dinlemeyi istemektedir. %32,3’lük bir kesim ise müftülüğün gözetimi şartı ile 

uzman kişilerden sohbet dinlemek istemektedir. %21,1’lik kesim ise hiçbir şekilde 

farklı kesimlerden sohbet dinlemeyi kabul etmemektedir.  Buradan da şöyle bir 

sonuca ulaşabiliriz ki katılımcıların  %78,8’lik kesimi, faklı farklı görüşte olan 

uzman kişileri dinlemeyi kabul edeceğini söyleyerek bizde,  Zara cemaatinin farklı 

görüşte olan insanların en azından görüşlerine katılmasa da onları dinleyeceği 

düşüncesini uyandırmıştır.  
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 Tablo 3.18: Vaaz ve hutbelerin konuları seçilirken hangi konuların göz 

önünde bulundurulacağı ile ilgili durum 

KONULARIN SEÇİMİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER SAYI YÜZDE (%) 

Güncel konular 71 43,3 

Mahalli halkın sorunları 27 16,5 

Siyasi konular 27 16,5 

Sadece dini konular 39 23,8 

Toplam 164 100,0 

 

 Tablo 3.18’de görüldüğü gibi cemaat, vaaz ve hutbe konularındaki 

isteklerinde %43,3’lük kesim güncel konuların olmasını, %16,5’lik kesim mahalli 

halkın sorunlarını, %16,5’lik kesim siyasi konuların olmasını, %23,8’lik kesim ise 

sadece dini konuların olmasını istemektedir.      

 Tabloya genel olarak baktığımızda, katılımcıların %76,2’si vaaz ve hutbe 

konularında, dini konular dışındaki güncel, mahalli ve siyasi konuların yer almasını 

istemektedir. Sadece dini konuların yer almasını isteyen katılımcıların oranı ise 

%23,8’lik bir kesimdir. Demek oluyor ki cemaat vaaz ve hutbe konularında sadece 

dini konuları değil bunun yanında güncel, mahalli ve siyasi konulara da yer 

verilmesini istemektedir. Şimdide bu tablonun yaş guruplarına, mesleki durumlarına 

ve öğrenim durumlarına göre karşılaştırmalı sonuçlarına bakalım. 
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 Tablo 3.19: Camilerde verilen vaaz ve hutbelerin konuları seçilirken 

cemaatin yaş guruplarına göre isteklerinin durumu 

                                  

Yaş gurupları 

                     

Güncel 

konular 

                

Mahalli 

halkın 

sorunları 

                    

Siyasi 

konular 

                    

Sadece 

dini 

konular 

              

Toplam 

20-30 arası        S 

                          % 

12 

44,4 

9 

33,3 

0 

0,0 

6 

22,2 

27 

100,0 

31-40 arası        S 

                          % 

15 

57,7 

6 

23,1 

0 

0,0 

5 

19,2 

26 

100,0 

41-50 arası        S 

                          % 

14 

45,2 

3 

9,7 

2 

6,5 

12 

38,7 

31 

100,0 

50 ve üstü          S 

                          % 

29 

37,2 

9 

11,5 

25 

32,1 

15 

19,2 

78 

100,0 

Toplam              S 

                          % 

70 

43,2 

27 

16,7 

27 

16,7 

38 

23,5 

162 

100,0 

 

 Camilerdeki vaaz ve hutbelerin konuları seçilirken katılımcılardan 20-30 yaş 

arasında olanların %44,4’ü, 31-40 yaş arasında olanların %57,7’si, 41-50 yaş 

arasında olanların %45,2’si, 50 ve üstü yaş arasında olanların %37,2’si güncel 

konuların olmasını istemiştir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %43,2’sinin 

karşılığıdır. 

 İkinci olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %33,3’ü, 31-40 yaş 

arasında olanların %23,1’i, 41-50 yaş arasında olanların %9,7’si, 50 ve üstü yaş 

arasında olanların 11,5’i mahalli halkın sorunlarının seçilmesini istemişlerdir.  Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %16,7’sinin karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların ve 31-40 yaş 

arasında olanların hiçbiri siyasi konuları seçilmesini istememişlerdir. Sadece 41-50 

yaş arasında olanların %6,5’i, 50 ve üstü yaş arasında olanların ise %32,1’i siyasi 

konuların seçilmesini istemişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %16,7’sinin 

karşılığıdır. 
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 Dördüncü olarak katılımcılardan 20-30 yaş arsında olanların %22,2’si, 31-40 

yaş arasında olanların %19,2’si, 41-50 yaş arasında olanların %38,7’si, 50 ve üstü 

yaş arasında olanların %19,2’si, sadece dini konuların olmasını istemişlerdir. Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %23,5’inin karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlarda çoğunluktaki isteklere baktığımızda 20-30 yaş arasında 

olanların %44,4’ü, 31-40 yaş arasında olanları %57,7’si 41-50 yaş arasında olanların 

%45,2’si, 50 ve üstü yaş arasında olanların %37,2’si güncel konuların seçilmesini 

istemişlerdir. Siyasi konuların seçilmesini isteyenler ise 40 yaşın üstündeki kişilerdir. 

Buradan da anlıyoruz ki cemaat, çoğunluk olarak vaaz ve hutbelerde güncel 

konuların seçilmesini istemektedir.   

   

 Tablo 3.20: Camilerde verilen vaaz ve hutbelerin konuları seçilirken 

cemaatin meslek guruplarına isteklerinin durumu 

Meslek gurupları Güncel   

konular 

Mahalli 

halkın 

sorunları 

Siyasi 

konular 

Sadece 

dini 

konular 

Toplam 

Çiftçi                 S 

                          % 

6 

46,2 

0 

0,0 

0 

0,0 

7 

53,8 

13 

100,0 

Öğretmen          S 

                          % 

3 

8,1 

10 

27,0 

24 

64,9 

0 

0,0 

37 

100,0 

Memur               S 

                          % 

91 

50,0 

5 

27,8 

1 

5,6 

3 

16,7 

18 

100,0 

İşçi                     S 

                          % 

8 

44,4 

2 

11,1 

0 

0,0 

8 

44,4 

18 

100,0 

Esnaf                 S 

                          % 

21 

63,6 

2 

6,1 

0 

0,0 

10 

30,3 

33 

100,0 

Emekli               S 

                          % 

22 

55,0 

7 

17,5 

2 

5,0 

10 

22,5 

41 

100,0 

Toplam              S 

                          % 

69 

43,1 

26 

16,3 

27 

16,9 

38 

23,8 

160 

100,0 
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 Camilerdeki vaaz ve hutbelerin konuları seçilirken katılımcılardan çiftçi 

olanların %46,,2’si, öğretmen olanların %8,1’imemur olanların %50’si, işçi olanların 

%44,4’ü, esnaf olanların %63,6’sı, emekli olanların %55’i güncel konuların 

seçilmesini istemişlerdir. Bu sonuçlar toplamda %43,1’in karşılığıdır. 

 İkinci olarak katılımcılardan çitçi olanların hiçbiri mahalli sorunların 

seçilmesini istememişlerdir. Ancak öğretmenlerin %27’si, memurların %27,8’i, 

işçilerin %11,1’i, esnaf olanların %6,1’i emekli olanların %17,5’i mahalli sorunların 

seçilmesini istemişlerdir. Bu sonuçlar Toplam katılımcıların %16,3’ünün karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak katılımcılardan çitçilerin, işçilerin ve esnafların hiçbiri siyasi 

konuların seçilmesini istememişlerdir. Yalnızca öğretmenlerin %64,9’u, memurların 

%5,6’sı ve emeklilerin %5’i siyasi konuların seçilmesini istemişlerdir. Bu sonuçlar 

toplam katılımcıların %16,9’luğun karşılığıdır. 

 Dördüncü olarak katılımcılardan çiftçilerin %53,8’i, memurların %16,7’si, 

işçilerin %44,4’ü, esnafların %30,3’ü, emeklilerin %22,5’i sadece dini konuların 

seçilmesini istemişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %23’8’inin karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlarda çoğunluktaki isteklere baktığımızda çiftçilerin %53,8’i 

sadece dini konuların seçilmesini, öğretmenlerin %64,9’u, siyasi konuların 

seçilmesini, memurların %50’si, işçilerin %44,4’ü, esnafların %63’6’sı ve 

emeklilerin ise %55’i güncel konuların işlenmesini istemişlerdir. Buradan da 

anlaşılıyor ki meslek guruplarının çoğunluğu vaaz ve hutbelerde güncel konuların 

seçilmesini istemişlerdir.   
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 Tablo 3.21: Camilerde verilen vaaz ve hutbelerin konuları seçilirken 

cemaatin öğrenim durumlarına göre isteklerinin durumu 

                          

Öğrenim 

durumları 

 

                      

Güncel 

konular 

                 

Mahalli 

halkın 

sorunları 

                  

Siyasi 

konular 

                 

Sadece 

dini 

konular 

               

Toplam 

Üniversite          S 

                          % 

21 

55,3 

15 

39,5 

0 

0,0 

2 

5,3 

38 

100,0 

Lise                   S 

                          % 

30 

54,5 

6 

10,9 

1 

1,8 

18 

32,7 

55 

100,0 

Ortaokul            S 

                          % 

3 

33,3 

2 

22,2 

1 

11,1 

3 

33,3 

9 

100,0 

İlkokul               S 

                          % 

17 

54,8 

3 

9,7 

1 

3,2 

10 

32,3 

31 

100,0 

Okur-Yazar        S 

değil                  % 

0 

0,0 

0 

0,0 

24 

88,9 

4 

11,1 

28 

100,0 

Toplam              S 

                          % 

71 

44,1 

26 

16,1 

27 

16,8 

37 

23,0 

161 

100,0 

 

 Camilerdeki vaaz ve hutbelerin konuları seçilirken katılımcılardan üniversite 

mezunlarının %55,3’ü, lise mezunlarının %54,5’i, ortaokul mezunlarının %33,3’ü, 

ilkokul mezunlarının54,8’i, güncel konuların seçilmesini istemişlerdir. Bu sonuçlar 

toplam katılımcıların %44,1’in karşılığıdır. Okula gitmeyenler ise güncel konuların 

seçimini istememişlerdir. 

 İkinci olarak katılımcılardan üniversite mezunlarının %39,5’i, lise 

mezunlarının %10,9’u, ortaokul mezunlarının %22,2’si, ilkokul mezunlarının 

%9,7’si, mahalli halkın sorunlarının seçimini istemişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %16,1’inin karşılığıdır. Okula hiç gitmeyenler mahalli sorunların 

seçimini istememişlerdir. 

 Üçüncü olarak katılımcılardan lise mezunlarının %1,8’i, ortaokul 

mezunlarının %11,1’i, ilkokul mezunlarının %3,2’si, hiç gitmeyenlerin %88,9’u 
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siyasi konuların seçimini istemişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %16,8’inin 

karşılığıdır. Üniversite mezunları siyasi konuların seçimini istememişlerdir. 

 Dördüncü olarak katılımcılardan üniversite mezunlarının %5,3’ü, lise 

mezunlarının %32,7’si, ortaokul mezunlarının %33,3’ü, ilkokul mezunlarının 

%32,3’ü, hiç gitmeyenlerin %11,1’i sadece dini konuların seçilmesini istemişlerdir.  

Bu sonuçlar toplam katılımcıların %23’ünün karşılığıdır. 

  Çıkan sonuçlarda çoğunluktaki isteklere baktığımızda üniversite mezunlarının 

%55,3’ lise mezunlarının %54,5’i, ortaokul mezunlarının %33,3’ü, ilkokul 

mezunlarının %54,8’i güncel konuların seçilmesini istemişlerdir. Hiç gitmeyenler ise 

%88,9 oranında siyasi konuların seçilmesini istemişlerdir. Eğitim durumlarında da 

çoğunluk olarak vaaz ve hutbelerde güncel konuların seçilmesi istenmiştir.  

 

 Tablo 3.22: Camilerde Yaz Kur-an Kursu’nun açılıp açılmadığıyla ilgili 

durum 

YAZ KUR’AN KURSLARI’NIN 

AÇILMASI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

SAYI YÜZDE (%) 

Evet 178 91,7 

Hayır 16 8,2 

Toplam 194 100,0 

 

 Tablo 3.22’de görüldüğü gibi katılımcılar, camilerde %91,7 oranında Yaz 

Kur’an Kursu’nun açıldığını söylemektedir. %8,2’likkesim ise camilerinde yeteri 

kadar öğrenci olmayıp başka camilere kaydırıldığından ve daha başka sebeplerden 

dolayı açılmadığını belirtmektedir. Buradan da anlıyoruz ki Zara’daki camilerin 

genelinde Yaz Kur’an Kursları açılmaktadır. 
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 Tablo 3.23: Açılan Yaz Kur’an Kurslarından cemaatin memnuniyet 

durumu 

HALKIN MEMNUNİYETİ İLE 

İLGİLİ GÖRÜŞ 

SAYI YÜZDE (%) 

Memnunum 145 76,3 

Memnun değilim 18 9,5 

İlgilenemiyorum 27 14,2 

Toplam 190 100,0 

 

 Tablo 3.23’de görüldüğü gibi cemaatin %76,3’ü açılan Yaz Kur’an 

Kursu’ndan memnun, %9,5’i memnun değil, %14,2’lik kesimi ise kursa gidecek 

öğrencisinin olmadığından ilgilenemediğini belirtmektedir. Buradan da anlaşılıyor ki 

katılımcıların %76,3’lük gibi büyük bir çoğunluğu, verilen Yaz Kur’an Kursu 

hizmetinden memnundur. 

          

 3.2.2. Cemaatin Din Görevlisinin Tutum ve Davranışlarına Yaklaşımı 

 3.2.2.1. Cemaatin Din Görevlisinin Kılık-Kıyafetine Yaklaşımı 

 Tablo 3.24: Cemaatin din görevlisinin giyim kuşamıyla ilgili görüşü  

GİYİM KUŞAM KONUSUNDAKİ 

GÖRÜŞLER 

SAYI YÜZDE (%) 

Elbisesinin temiz, ütülü düzgün olmasına 

özen gösterir. 

125 63,7 

Yakışmasa da pahalı ve marka giymeyi 

sever  

6 3,2 

Giyim kuşam üzerinde fazla durmaz üzerine 

olan her şeyi giyer 

54 27,5 

Giyim kuşamına hiçbir zaman dikkat etmez 11 5,6 

Toplam 196 100,0 
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 Tablo 3.24’de görüldüğü gibi cemaatten, din görevlisinin “Elbisesinin temiz 

ütülü düzgün olmasına özen gösterir.” diyenlerin oranı %63,7, “Yakışmasa da pahalı 

ve marka giymeyi sever.” diyenlerin oranı %3,2, “Giyim kuşam üzerinde fazla 

durmaz, üzerine olan her şeyi giyer.” diyenlerin oranı %27,5, “Giyim kuşama hiç 

dikkat etmez.” diyenlerin oranı ise  %5,6’dır. Buradan da anlaşılıyor ki cemaatin 

%63,7’si gibi büyük bir çoğunluğu din görevlilerinin temiz ve düzgün giyindiğini 

kabul etmektedir. Sivas’ta yapılan bir araştırmada din görevlilerinin %82,6’sının 

giyim kuşamına dikkat ettiği ifade edilmiştir.
64

    

 Araştırmamızı yaparken gözlemlediğimiz bir sonuç var ki, cemaat her ne 

kadar din görevlilerinin genelinin temiz düzgün giyindiğini söylese de kendilerinin 

kafasının arkasında, din görevlisinin, yaşı olgun, şalvarlı ve sarıklı olması gerektiğini 

düşünen bir imaj vardır. Bu düşüncemizi destekler nitelikte olan Ramazan 

Buyrukçu’nun araştırmasında ise cemaat din görevlilerini, saçı, sakalı, bıyığı, şalvarı 

ve sarığı olan bir görünümde tarif etmiş; yaşı genç, sakalı ve bıyığı olmayanlara ise 

fazla itibar edilmediğini ifade etmiştir.
65

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

64
 Mehmet Koca; Din Görevlilerinin İletişim Becerileri Konusunda Cami Cemaatinin Algıları ve 

Beklentileri, Yüksek Lisans Tezi , CÜİF, Sivas 2014, s. 65.  
65

 Buyrukçu; a.g.e., s. 360. 
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 3.2.2.2. Cemaatin Din Görevlisinin Cami Cemaatiyle Olan İlişkisine 

 Yaklaşımı   

 Tablo 3.25: İmamın cemaatiyle konuşurken takındığı tavrıyla alakalı 

durum 

İMAMIN KONUŞURKEN TAKINDIĞI 

TAVRIYLA ALAKALI CEMAATİN 

GÖRÜŞLERİ 

SAYI YÜZDE (%) 

Sinirlendiğinde küfür kelimeleri söyleyebiliyor 6 3,1 

Kesinlikle küfürlü kelimeler konuşmaz 66 34,0 

Ara sıra ağzından kötü söz çıkar 5 2,6 

Konuşurken insanları kırmamaya dikkat eder 103 53,1 

Genellikle insanların yüzüne karşı acı söz konuşur 14 7,2 

Toplam 194 100,0 

  

 Tablo 3.25’de görüldüğü gibi cemaatten, “İmam sinirlendiğinde küfür 

kelimeleri söyleyebiliyor.” diyenlerin oranı %3,1, “Kesinlikle küfürlü kelimeler 

konuşmaz.” diyenlerin oranı %34,0, “Ara sıra ağzından kötü söz çıkar.” diyenlerin 

oranı %2,6, “Konuşurken insanları kırmamaya dikkat eder.” diyenlerin oranı %53,1, 

“Genellikle insanların yüzüne acı söz söyler.” diyenlerin oranı ise %7,2’dir. 

 Tabloda çıkan sonuçlara baktığımızda, katılımcıların %87,1’i din görevlisinin 

cemaatle konuşurken onlara küfürlü söz söylemeden ve onları kırmadan konuştuğunu 

kabul etmektedir. Yani din görevlisinin, cemaatle konuşurkenki ilişkisi ve diyalogu 

cemaatin beklentilerini karşılayacak düzeydedir.    

 Yapılan bir araştırmada “Din görevlilerinin cemaatle olan diyalogu nasıldır?” 

sorusunda katılımcıların %66’sı yeterli düzeyde olmadığını belirtmiştir.
66

 Bu çıkan 

sonuçla bizim bulduğumuz sonuç aynı doğrultuda değildir. 

                                                           

66
 Taş; a.g.e., s. 172. 
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 Tablo 3.26: İmamın cemaatiyle tokalaşırken takındığı tavrıyla alakalı 

durum 

TOKALAŞMAYLA ALAKALI CEMAATİN 

GÖRÜŞLERİ 

SAYI YÜZDE (%) 

Karşılaştığı herkesle tokalaşır 58 30,1 

Tokalaşan olursa tokalaşır 95 49,2 

Genellikle her namaz sonrası tokalaşma yapar 29 15,0 

Tokalaştığı insanlarla öpüşür 5 2,6 

Kesinlikle tokalaşmaktan hoşlanmaz 6 3,1 

Toplam 193 100,0 

 

 Tablo 3.26’da görüldüğü gibi cemaatten, din görevlisi, “Karşılaştığı herkesle 

tokalaşır.” diyenlerin oranı %30,1, “Tokalaşan olursa tokalaşır.” diyenlerin oranı 

%49,2, “Genellikle her namaz sonrası tokalaşma yapar.” diyenlerin oranı %15,0, 

“Tokalaştığı insanlarla öpüşür.” diyenlerin oranı %2,6, “Kesinlikle tokalaşmaktan 

hoşlanmaz.” diyenlerin oranı ise %3,1’dir.       

 Bu verilerden şu sonuca ulaşabiliriz ki, katılımcılardan en çok olan  %49,2’lik 

çoğunluk, din görevlisinin cemaatten “Tokalaşan olursa tokalaşır.” demesiyle din 

görevlilerinin cemaatle tokalaşma noktasında cemaatin beklentilerini karşılamada 

zayıf kaldığı düşüncesini bizde uyandırmıştır. Ancak %30,1’lik kesim, din 

görevlisinin “Karşılaştığı herkesle tokalaşır.” demesiyle cemaatin beklentilerini 

karşıladığını söylemiştir. Fakat verilen bu oranlardan da anlıyoruz ki din 

görevlilerinin çoğunluğu tokalaşma hususunda cemaatin beklentileri ile 

uyuşmamaktadır.  
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 Tablo 3.27: Din görevlisinin cemaate hediye verip vermemesi ile ilgili 

durum 

HEDİYE İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER SAYI YÜZDE (%) 

Hiç vermedi 161 83,5 

Evime geldiği zaman getirir 32 16,5 

Toplam 193 100,0 

   

 Tablo 3.27’de görüldüğü gibi cemaatten, din görevlisi, “Hiç hediye vermedi.” 

diyenlerin oranı %83,5, “Evime geldiği zaman getirir.” diyenlerin oranı ise 

%16,5’dir. 

 Bu verilen sonuçlara baktığımızda katılımcıların %83,5’lik büyük bir 

çoğunluğu, din görevlisinin kendisine hiç hediye getirmediğini ifade etmiştir. 

Cemaatin sevgisini kazanmada hediyeleşmenin büyük bir etkisi vardır. Bu çıkan 

sonuca bakarak din görevlilerinin hediyeleşme konusunda yetersiz kaldıkları 

söylenebilir. 

  

 Tablo 3.28: Cemaatle din görevlisi arasında dini probleminin çıkıp 

çıkmamasıyla ilgili cemaatin görüşü 

PROBLEMLEMİN ÇIKIP ÇIKMAMASIYLA 

ALAKALI GÖRÜŞLER 

SAYI YÜZDE (%) 

Sık sık 6 3,1 

Ara sıra 62 32,5 

Hiçbir zaman 123 64,4 

Toplam 191 100,0 

 

 Tablo 3.28’de görüldüğü gibi cemaatle din görevlisini arasında dini 

problemin çıkıp çıkmaması ile ilgili cemaatten sık sık problem çıkıyor, diyenlerin 
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oranı %3,1, ara sıra çıkıyor, diyenlerin oranı %32,5, hiçbir zaman çıkmıyor, 

diyenlerin oranı ise %64,4’tür.  

 Bu verilen sonuçlara baktığımızda katılımcıların %64,4’lük büyük bir 

çoğunluğu din görevlisi ile arasında hiçbir dini problemin çıkmadığını söyleyerek 

imamın dini bilgisinin kendilerinin beklentilerini karşılayacak düzeyde olduğunu 

belirtmektedirler.         

 Tablo 3.52’de cemaate, “Din görevlisini mesleki açıdan yeterli görüyor 

musunuz?” sorusuna katılımcılardan %76,8’lik büyük bir çoğunluğu din görevlisinin 

dini bilgisinin yeterli ve daha üzerinde olduğunu söylemiştir. Buradan da görüyoruz 

ki cemaat din görevlilerini mesleki yönden yeterli görmektedir. Bundan dolayı da 

cemaatle din görevlisi arasında dini bir problemin çıkma olasılığı azdır. Şimdide bu 

tablonun sırasıyla yaşlara, mesleklere ve öğrenim durumlarına göre karşılaştırmalı 

durumlarına bakalım.   

          

 Tablo 3.29: Cemaatin yaş guruplarına göre din görevlisiyle arasında 

herhangi bir dini problem çıkıp çıkmamasıyla ilgili durum 

Yaş gurupları Sık sık Ara 

sıra 

Hiçbir 

zaman 

Toplam 

20-30 arası       S 

                         %       

0 

0,0 

8 

25,8 

23 

74,2 

31 

100,0 

31-40 arası S 

 % 

0 

0,0 

9 

27,3 

24 

72,4 

33 

100,0 

41-50 arası  S 

 % 

2 

5,3 

11 

28,9 

25 

65,8 

38 

100,0 

50 ve üstü S 

 % 

4 

4,7 

33 

38,4 

49 

57,0 

86 

100,0 

Toplam S 

 % 

6 

3,2 

61 

32,4 

121 

64,4 

188 

100,0 
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 Din görevlisiyle herhangi bir dini problem çıkıp çıkmamasıyla ilgili 

katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanlarla 31-40 yaş arasında olanların hiç biri sık 

sık sorun çıkmadığını belirtmişlerdir. 41-50 yaş arasında olanların %5,3’ü, 50 ve 

üstünde yaş gurubuna sahip olanların %4,7’si sık sık sorunların çıktığını 

belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplamda katılımcıların %3,2’sinin karşılığıdır. 

 İkinci olarak katılımcı olanlardan 20-30 yaş arasında olanların %25,8’i, 31-40 

yaş aralığında olanların %27,3’ü, 41-50 yaş arasında olanların %28,9’u, 50 ve 

üzerinde yaşa sahip olanların %38,4’ü ara sıra problemlerin çıktığını belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlar toplam katılımcıların %32,4’ünün karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %74,2’si, 31-40 

yaş arasında olanların %72,4’ü, 41-50 yaş arasında olanların %65,8’i, 50 ve üzerinde 

yaşa sahip olanların %57’si hiçbir zaman problemin çıkmadığını belirtmişlerdir.  Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %64,4’ünün karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlara baktığımızda bütün yaş gurupları çoğunluk olarak hiçbir 

zaman problemin çıkmadığını belirtmişlerdir. Ancak çıkan sonuçlara dikkatli 

baktığımızda yaş ilerledikçe problemlerin çıkmaya başladığını görmekteyiz.    
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 Tablo 3.30: Cemaatin meslek guruplarına göre din görevlisiyle arasında 

herhangi bir dini problem çıkıp çıkmamasıyla ilgili durum 

Meslek gurupları Sık sık Ara 

sıra 

Hiçbir 

zaman 

Toplam 

Çiftçi N 

 % 

2 

11,8 

1 

5,9 

14 

82,4 

17 

100,0 

Öğretmen N 

 % 

1 

2,4 

32 

78,0 

8 

19,5 

41 

100,0 

Memur               N 

                           % 

0 

0,0 

4 

17,4 

19 

82,6 

23 

100,0 

İşçi  N 

  % 

1 

4,8 

8 

38,1 

12 

57,1 

21 

100,0 

Esnaf  N 

  % 

0 

0,0 

7 

18,9 

30 

81,1 

37 

100,0 

Emekli N 

 % 

2 

4,3 

9 

19,6 

36 

76,1 

46 

100,0 

Toplam  N 

  % 

6 

3,2 

61 

32,8 

119 

64,0 

186 

100,0 

 

 Herhangi bir dini problemin çıkıp çıkmamasıyla ilgili katılımcılardan 

çiftçilerin %11,8’i, öğretmenlerin %2,4’ü, işçilerin %4,8’i, emeklilerin %4,3’ü, sık 

sık problem çıktığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %3,2’sinin 

karşılığıdır.  

 İkinci olarak katılımcılardan çiftçilerin %5,9’u, öğretmenlerin %78’i, 

memurların %17,4’ü, işçilerin %38,1’i, esnafların %18,9’u, emeklilerin %19,6’sı ara 

sıra problemlerin çıktığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların 

%32,8’inin karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak katılımcılardan çiftçi olanların %82,4’ü, öğretmenlerin 

%19,5’i, memurların %82,6’sı, işçilerin %57,1’i, esnafların %81,1’i, emeklilerin 
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%76,1’i hiçbir zaman problem çıkmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %64’ünün karşılığıdır. 

 Sonuçlara baktığımızda bütün meslek gurupları büyük bir çoğunluk olarak 

hiçbir problemin çıkmadığını belirtmişlerdir. Yalnız öğretmenlerin %78’i ara sıra 

problem yaşadıklarını belirtmişlerdir.  

 

 Tablo 3.31: Cemaatin öğrenim durumlarına göre din görevlisi ile 

arasında herhangi bir dini problem çıkıp çıkmaması ile ilgili durum 

Öğrenim durumları Sık sık Ara 

sıra 

Hiçbir 

zaman 

Toplam 

Üniversite  S 

 % 

1 

2,1 

15 

35,3 

32 

66,7 

48 

100,0 

Lise  S 

 % 

1 

1,5 

14 

21,5 

50 

76,9 

65 

100,0 

Ortaokul  S 

 % 

2 

18,2 

3 

27,3 

6 

54,5 

11 

100,0 

İlkokul  S 

 % 

2 

6,3 

4 

12,5 

26 

81,3 

32 

100,0 

Okur-Yazar          S 

Değil                    % 

0 

0,0 

24 

82,8 

5 

17,2 

29 

100,0 

Toplam S 

                             % 

6 

3,2 

60 

32,1 

121 

64,7 

187 

100,0 

  

 Katılımcılardan üniversite mezunlarının %2,1’i, lise mezunlarının %1,5’i, 

ortaokul mezunlarının %18,2’si, ilkokul mezunlarının %6,3’ü, sık sık problemin 

çıktığını söylemişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %3,2’sinin karşılığıdır.

 İkinci olarak katılımcılardan üniversite mezunlarının %35,3’ü, lise 

mezunlarının %21,5’i, ortaokul mezunlarının %27,3’ü, ilkokul mezunlarının 

%12,5’i, hiç gitmeyenlerin %82,8’i ara sıra problemin çıktığını söylemişlerdir. 

Toplam katılımcıların %32,1’inin karşılığıdır. 
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 Üçüncü olarak katılımcı olanlardan üniversite mezunlarının %66,7’si, lise 

mezunlarının %76,9’u, ortaokul mezunlarının %54,5’i, ilkokul mezunlarının 

%81,3’ü hiç gitmeyenlerin %17,2’si hiçbir problemin çıkmadığını belirtmişlerdir. 

Toplam katılımcıların %64,7’sinin karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlara baktığımızda bütün öğrenim gurupları çoğunluk olarak hiçbir 

problemin çıkmadığını belirtmişlerdir. Sadece hiç okula gitmeyenlerin %82,8’i ara 

sıra problem yaşadıklarını söylemişlerdir.    

 

 Tablo 3.32: Cemaatle din görevlisi arasında herhangi bir dini problem 

çıkarsa din görevlisinin tavrıyla ilgili cemaatin görüşü 

DİN GÖREVLİSİNİN TAVRIYLA ALKALI 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ 

SAYI YÜZDE (%) 

Elinden geldiği kadar anlatmaya ve ikna etmeye çalışır  68 59,7 

Müftülükten sorulmasını ister 32 28,1 

Bu tür kişilerle uğraşmayıp başından savar 14 12,3 

Toplam 114 100,0 

  

 Tablo 3.32’de görüldüğü gibi cemaatten; din görevlisiyle cemaat arasında 

problem çıktığında, din görevlisi, “Elinden geldiği kadar anlatmaya ve ikna etmeye 

çalışır.” diyenlerin oranı %59,7, “Müftülükten sorulmasını ister.” diyenlerin oranı 

%28,1, “Bu tür kişilerle uğraşmayıp başından savar.” diyenlerin oranı ise %12,3’tür.  

 Tablodan çıkan sonuçlara baktığımızda katılımcıların %59,7’si din 

görevlisinin tavrını ikna edici ve makul bulmaktadır. Bu da demek oluyor ki din 

görevlilerinin cemaate karşı olan tavrını cemaat olumlu karşılamaktadır. Yapılan 

Sivas merkezli bir çalışmada %94 oranında din görevlisinin tavrını çoğu zaman ve 

her zaman ikna edici olarak değerlendirmişlerdir.
67

 

 

                                                           

67
 Koca; a.g.e., s. 65 
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 Tablo 3.33: Camiye gelen cemaat sayısının seyriyle alakalı cemaatin 

görüşü 

CEMAATTİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

Gittikçe artmaktadır 86 44,6 

Gittikçe azalmaktadır 16 8,3 

Değişmemektedir 91 47,2 

Toplam 193 100,0 

  

 Tablo 3.33’de görüldüğü gibi camiye gelenlerin sayısı “Gittikçe artmaktadır.” 

diyenlerin oranı %44,6, “Gittikçe azalmaktadır.” diyenlerin oranı %8,3, 

“Değişmemektedir.” diyenlerin oranı ise %47,2’dir.      

 Tabloda verilen bu sonuçlara baktığımızda, “Gittikçe azalmaktadır.” 

diyenlerin oranı %8,3’tür.  Fakat %91,8’lik bir kesim camiye gelen cemaatin 

değişmediğini veya arttığını belirtmektedir.  Yani cemaat azalmamaktadır. Ya 

mevcut durumu korumaktadır ya da üzerine biraz ilave ederek çoğalmaktadır. Buna 

sebep olarak da elbette din görevlisinin cemaatle olan ilişkisinde beklentileri 

karşılamasını söyleyebiliriz. 

 

 Tablo 3.34: Din görevlisi ile cemaatin arasını açan unsurlara dair 

cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

Mesleki yönden yetersiz olması 45 23,1 

Görevi ihmal etmesi 106 54,4 

Camide sıkça toplanan paralar  13 6,7 

Hutbe ve vaazların uzun olması 22 11,3 

Başka 9 4,6 

Toplam 195  100,0 
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 Tablo 3.34’de görüldüğü gibi cemaatten, din görevlisiyle cemaatin arasını 

açan unsurlarda, “Mesleki yönden yetersiz.” diyenlerin oranı %23,1, “Görevi ihmal 

etmesi.” diyenlerin oranı %54,4, “Camide sıkça toplanan yardımlar.” diyenlerin oranı 

%6,7, “Hutbe ve vaazların uzun olması.” diyenlerin oranı %11,3, başka hususlar 

diyenlerin oranı ise 4,6’dır.         

 Tablodan çıkan sonuçlara baktığımızda,  din görevlisi ile cemaatin arasını 

açan hususta, cemaatin %54,4 çoğunluğu, “Din görevlisinin görevini ihmal etmesi.” 

demiştir. Yani katılımcılar,  din görevlisi ile cemaatin arasını açan en önemli hususun 

din görevlisinin görevini aksatması olarak belirtmişlerdir. Yapılan bir araştırmadan 

çıkan sonuç da bizden çıkan sonucu doğrulamaktadır. Cemaatin din görevlisinden 

beklentilerini sorduğunda çıkan sonuçlarda çoğunluk din görevlisinin mesleği ile 

ilgili görevleri tastamam yerine getirmesini istemeleridir.
68

 Bu da gösteriyor ki 

cemaat din görevlisinin görevini yapması noktasında hassas davranmaktadır.   

         

 Bu tablodan çıkaracağımız diğer bir sonuçta, camide sıkça toplanan 

yardımlardan cemaat çok da rahatsız olmamaktadır. Çünkü tablo 3.34’e baktığımızda 

cemaat, kendisi ile din görevlisi arasında, camilerde yardım toplanmasını %6,7,  

oranında sorun görmektedir. Bu da demek oluyor ki cemaat genel itibariyle toplanan 

yardımlardan rahatsız değil. Bu görüşümüzü, tablo 3.38’de “Camide devamlı yardım 

toplanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna en büyük %47,4 oranın da 

cemaat, yardım toplanmasını camideki işlerin yürütülmesi için gerekli görerek 

desteklemektedir. Buradan da anlıyoruz ki cemaat, yardım toplanmasından rahatsız 

değil.                

 

  

 

 

                                                           

68
 Buyrukçu; a.g.e., s. 359. 



69 

 

 

 Tablo 3.35: Din görevlisinin gençlerle ve çocuklarla olan ilişkisine dair 

cemaatin görüşü 

GENÇ VE ÇOCUKLARLA 

İLİŞKİDE CEMAATİN 

GÖRÜŞLERİ 

SAYI YÜZDE (%) 

Çok iyi 51 26,5 

İyi 106 55,2 

Orta 29 15,1 

Kötü 6 3,1 

Toplam 192 100,0 

 

 Tablo 3.35’de görüldüğüne göre cemaatten, din görevlisinin gençlerle ve 

çocuklarla ilişkisinde “Çok iyi” diyenlerin oranı %26,5. “İyi” diyenlerin oranı 

%55,2, “Orta” diyenlerin oranı %15,2, “Kötü” diyenlerin oranı ise %3,1’dir. Buradan 

da anlıyoruz ki din görelisi çocuk ve gençlerle ilişkisinde %81,7 oranında iyi ve 

üzerindedir. 

          

 Tablo 3.36: Din görevlisinin yaşlı ve orta yaştaki insanlarla olan ilişkisine 

dair cemaatin görüşü 

YAŞLI VE ORTA 

YAŞTAKİLERLE İLİŞKİDE 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ 

SAYI YÜZDE (%) 

Çok iyi 57 30,0 

İyi 98 51,6 

Orta 31 16,3 

Kötü 4 2,1 

Toplam 190 100,0 

 

 Tablo 3.36’de görüldüğü gibi cemaatten, din görevlisinin yaşlı ve orta 

yaştakilerle ilişkisinde “Çok iyi” diyenlerin oranı %30, “İyi” diyenlerin oranı %51,6, 
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“Orta” diyenlerin oranı %16,3, “Kötü” diyenlerin oranı ise %2,1’dir.   

 Bu tablodan çıkan sonuçlara baktığımızda, din görevlisinin yaşlı ve ota 

yaştakilerle ilişkisi %81,6 oranında iyi ve üzerindedir. Gençlerle ve çocuklarla 

ilişkisinde de bir önceki tabloda %81,7 oranında iyi ve üzerinde çıkmıştı. Buradan da 

din görevlisinin cemaatin her yaştaki kişilerle ilişkisinin iyi olduğu sonucuna 

ulaşabiliriz. 

 

 Tablo 3.37: Din görevlisinin namaz bitiminde cemaate karşı tutumuyla 

ilgili cemaatin yaklaşımı 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE(%) 

Genelde namazdan sonra 

muhabbet eder 

39 20,2 

İşi olmazsa muhabbet eder 07 55,4 

Çıkar çıkmaz gider 47 24,4 

Toplam 193 100,0 

  

 Tablo 3.37’de görüldüğü gibi cemaatten, din görevlisi “Namaz bitiminde 

genelde muhabbet eder.” diyenlerin oranı %20,2, “İşi olmazsa muhabbet eder.” 

diyenlerin oranı %55,4, “Çıkar çıkmaz gider.” diyenlerin oranı ise 24,4’tür.  

 Bu tablodan çıkan sonuçlara baktığımızda din görevlisinin cemaatle 

diyalogunun namaz bitiminde %75,6 oranında devam ettiğini görmekteyiz. Bu da 

gösteriyor ki din görevlileri ile cemaatin diyalogu cemaatin beklentilerini 

karşılayacak düzeydedir. 
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 Tablo 3.38: Camide devamlı halktan yardım toplanmasıyla ilgili 

cemaatin görüşü  

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE(%) 

Din görevlilerinin itibarının 

düşmesine sebep oluyor. 

30 15,6 

Bir takım dedikodulara sebep 

oluyor.  

45 23,4 

Cemaatin nefretine ve 

azalmasına sebep oluyor. 

13 6,8 

Gereksiz olduğunu 

düşünüyorum. 

13 6,8 

Camideki işlerin yürütülmesi 

için gerekli başka çaresi yok. 

91 47,4 

Toplam  192 100,0 

  

 Tabloya baktığımızda cemaate sorulan “Camide devamlı halktan yardım 

istenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusunda “Din görevlilerinin itibarının 

düşmesine sebep oluyor.” diyen katılımcıların oranı %15,6, “Bir takım dedikodulara 

sebep oluyor.” diyen katılımcıların oranı %23,4, “Cemaatin nefretine ve azalmasına 

sebep oluyor.” diyenlerin oranı %6,8, “Gereksiz olduğunu düşünüyorum.” diyen 

katılımcıların oranı %6,8, “Camideki işlerin yürütülmesi için gerekli başka çaresi 

yok.” diyen katılımcıların oranı ise %47,4’tür. 

 Bu tablodan anlaşılacağı üzere katılımcıların %52,6’sı şıklardaki çeşitli 

sebepleri ileri sürerek halktan yardım toplanmasının uygun olmadığını ifade etmiştir. 

Geri kalan %47,4’ü ise din görevlisinin, camilerdeki işlerin yürütülmesi için gerekli 

olduğunu, başka çaresinin olmadığını ileri sürerek camilerde para toplanmasına 

olumlu bakmıştır. Buradan da anlıyoruz ki bu konuda belirgin bir kanaat 

oluşmamıştır. Yine de çoğunluk itibariyle halk yardım toplanmasına uygun 

bakmamaktadır 

 Yapılan benzer bir çalışmada, bu konuyla alakalı halka sorulan “Camilerde 

yardım toplanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’’ sorusunda katılımcıların %51,8’i 



72 

 

 

doğru bulmadığını ifade etmiştir. Geri kalan %49,2’si ise bu görüşün aksini 

savunmuştur.
69

 Burada da görüyoruz ki bu konu hakkında belirgin bir kanaat yoktur. 

Ancak, bizde de olduğu gibi az bir farkla da olsa halkın kanaati yardımın 

toplanmaması tarafındadır.       

          

 3.2.2.3. Cemaatin Din Görevlisinin Cami Dışındaki Kişilerle Olan 

 İlişkisine Yaklaşımı 

            Tablo 3.39: Din görevlisinin yaşadığı çevreyi sahiplenip sahiplenmemesi 

ile ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

Sahipleniyor 93 47,9 

Sahiplenmiyor 39 20,1 

Kısmen sahipleniyor 15 7,7 

Söylenirse ilgilenir 39 20,1 

Kesinlikle sahiplenmez 8 4,1 

Toplam 194 100,0 

   

 Tablo 3.39’da görüldüğü gibi cemaatten, din görevlisinin yaşadığı çevreyi 

sahiplenmesi ile alakalı “Sahipleniyor” diyenlerin oranı %47,9, “Sahiplenmiyor” 

diyenlerin oranı %20,1, “Kısmen sahipleniyor.” diyenlerin oranı %7,7, “Söylenirse 

ilgilenir.” diyenlerin oranı %20,1, “Kesinlikle ilgilenmez.” diyenlerin oranı ise 

%4,1’dir. 

 Bu tablodan çıkan sonuçlara baktığımızda katılımcıların %68’i din 

görevlilerinin yaşadıkları çevreye karşı duyarlı olduklarını ve o çevrenin sorunlarına 

karşı ilgili olduklarını belirtmişlerdir. Tablo 3.42’de katılımcıların %83,8’i din 

görevlilerinin mahallede ki öğrencilerle ilgilendiğini belirtmişlerdir. Tablo 3.49’da 

ise katılımcıların %51,3’lük bir çoğunluğu din görevlilerinin hasta ziyareti, taziye, 
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düğün vs. gibi olayları ihmal etmeyip bu ziyaretlere katıldıklarını belirtmişlerdir. Bu 

çıkardığımız sonuçlara bakarak din görevlilerinin yaşadığı çevreyi sahiplendiklerini 

ve yaşadığı çevreyle alakalı sorunlara duyarlı olduklarını söyleyebiliriz. 

 

 Tablo 3.40: Din görevlisinin camiye gelmeyenlerle ilgilenip ilgilenmediği 

ile ilgili cemaatin görüşü        

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

İlgileniyor camiye davet ediyor 74 38,9 

İlgileniyor evlerine gidiyor ziyaret ediyor 27 14,2 

İlgilense de fazla önemsemiyor  43 22,6 

İlgilenmiyor sadece camiye gelenlerle 

ilgileniyor 

34 17,9 

Hiç kimseyle ilgilenmiyor 12 6,3 

Toplam 190 100,0 

            

 Tablo 3.40’da görüldüğü gibi, din görevlisinin, camiye gelmeyenlerle 

ilgilenip ilgilenmediğine dair cemaatin görüşlerinde, “İlgileniyor camiye davet 

ediyor.” diyenlerin oranı %38,9, “İlgileniyor evlerine gidip ziyaret ediyor.” 

diyenlerin oranı %14,2, “İlgilense de fazla önemsemiyor.” diyenlerin oranı %22,6, 

“İlgilenmiyor sadece camiye gelenlerle ilgileniyor.” diyenlerin oranı %17,9, “Hiç 

kimseyle ilgilenmiyor.” diyenlerin oranı ise %6,3 tür.   

 Buradan da anlaşılıyor ki katılımcıların %53,1’i, din görevlilerinin camiye 

gelmeyenlerle ilgilendiğini gerekirse evlerinde kendilerini ziyaret edip camiyle 

irtibatlarını sağladığını belirtmişlerdir. Çıkan sonuçtan bu yüzdeliğe giren din 

görevlilerinin mesleklerini sevdiğini anlayabiliriz. Katılımcılardan %17,9’luk kesim 

ise din görevlilerinin camiye gelmeyenlerle ilgilenmediğini sadece gelenlerle 

ilgilendiğini söylemektedirler. %6,3’lük kesim de din görevlilerinin hiç kimseyle 

ilgilenmediğini söylemektedir. Bu da bize bu yüzdeliğe giren din görevlilerinin 

meslekleri ile ilgili sorunlar yaşayabileceğini göstermektedir.  
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 Tablo 3.41: Din görevlisinin halk odasında ve çay kahvehanelerinde 

oturup halkla bütünleşip bütünleşmediğine dair cemaatin görüşü  

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

Halkın katıldığı her yere katılmaya 

özen gösterir  

44 22,7 

Bazen katılır 131 67,5 

Hiç katılmaz 19 9,8 

Toplam 194 100,0 

 

 Tablo 3.41’de görüldüğü gibi cemaatten bu soruya, din görevlileri “Halkın 

katıldığı her yere katılıyor.” diyenlerin oranı %22,7, “Bazen katılır.” diyenlerin oranı 

%67,5, “Hiç katılmaz.” diyenlerin oranı %9,8’dir.  

 Tabloya baktığımızda din görevlilerinin %67,5’i halk odalarında ve çay 

kahvelerinde halkla bazen oturup muhabbet ettiği ve bütünleştiği, %9,8’ininde hiç 

katılmadığı anlaşılmaktadır. Bu da bize gösteriyor ki din görevlileri cami dışında 

halkla bütünleşme noktasında zayıf kalmışlardır. Sivas’ta yapılan başka bir 

araştırmada din görevlilerinin cami dışında %88 oranında cemaatle çoğu zaman ve 

her zaman görüştüğü ifade edilmiştir.
70

 Bizim sonucumuzla bu sonuç arasında 

uyumsuzluk mevcuttur. İletişim eksikliği din görevlileri ile cemaat arasında 

birbirlerini anlama noktasında zorluklar çıkmasına sebep olabilir. Bir önceki tabloda 

din görevlilerinin  %53,1’nin camiye gelmeyenlerle ilgilendiğini hatta evlerinde 

onları ziyaret ettiğini görmüştük. Bu tabloda ise din görevlilerinin  %67,5’inin halk 

odalarında ve çay kahvehanelerinde halkla bütünleşmeye bazen katıldığını, 

%9,8’inin ise hiç katılmadığını görüyoruz. Buradan da, iki soruya verilen cevaplarda 

bir uyumsuzluk olduğunu anlaşılmaktadır.         
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 Tablo 3.42: Din görevlisinin yaşadığı çevredeki öğrencilere derslerinde 

yardımcı olup olmadığı konusunda cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

Bildiği bütün konularda yardımcı oluyor 92  47,9 

Sadece dini konularda yardımcı oluyor 69 35,9 

Yardımcı olmaz 31 16,1 

Toplam 192 100,0 

  

 Tablo 3.42’de görüldüğü gibi din görevlisinin, yaşadığı çevredeki öğrencilere 

yardımcı olup olmadığı konusunda cemaatin görüşlerinde “Bildiği bütün konularda 

yardımcı oluyor.” diyenlerin oranı %47,9, “Sadece dini konularda yardımcı oluyor.” 

diyenlerin oranı %35,9, “Yardımcı olmuyor.” diyenlerin oranı ise %16,1’dir.  

 Burada çıkan sonuçtan din görevlilerinin yaşadığı çevredeki çocuklarla %83,8 

oranında bildiği değişik konularda ve dini hususlarda yardımcı olduğunu 

anlamaktayız. Bu da din görevlisinin sadece cami cemaatiyle veya belli yaştaki 

insanlarla değil, çocuklarla da yoğun bir şekilde ilgilendiğini göstermektedir. Tablo 

3.35’te cemaatin, “Din görevlisinin gençlerle ve çocuklarla diyalogu nasıldır?” 

sorusuna verdiği cevapta %81,7 oranında “İyi” ve “Çok iyi” sonuçları çıkmıştır. Bu 

da Zara’daki din görevlilerinin çocuklarla diyalogunun iyi olduğunu göstermektedir. 

Aynı zamanda iki soruya da verilen cevaplara baktığımızda uyumluluk olduğu 

anlaşılmaktadır. 
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 Tablo 3.43: Din görevlisinin herkesle ahbaplık edip edemeyeceğine dair 

cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE(%) 

Sözünün etkili olabilmesi için 

herkesle dost olabilmeli 

74 38,3 

Herkesle muhabbet edebilmeli 

ama seviyeyi korumalı 

107 55,4 

Din görevlisi herkese seviye 

koymalı, ciddiyetini korumalı 

12 6,2 

Toplam  193 100,0 

 

 Tablo 3.43’de de görüldüğü gibi cemaatten, din görevlilerinin, herkesle 

ahbaplık edip etmemesiyle alakalı soruya verilen cevaplarda, “Sözünün etkili 

olabilmesi için herkesle dost olabilmeli.” diyenlerin oranı %38,3, “Herkesle 

muhabbet edebilmeli ama seviyeyi korumalı.” diyenlerin oranı %55,4, “Herkese 

seviye koymalı, ciddiyetini korumalı.” diyenlerin oranı ise %6,2’dir.  

 Çıkan sonuçlara baktığımızda %55,4’lük bir çoğunluk, din görevlisinin, 

herkesle bir ilişki içerisinde olmasını ancak belirli bir seviye çerçevesinde bu ilişkiyi 

götürmesini istemiştir.  

          

 3.2.3. Cemaatin Din Görevlisine Karşı Tutumu 

 Tablo 3.44: Din görevlisine nasıl hitap edildiğine dair durum 

HİTAP ŞEKİLLERİ SAYI YÜZDE (%) 

İmam efendi 36 18,4 

Hocam  155 79,1 

İmam 3 1,5 

İsmiyle 2 1,0 

Toplam 196 100,0 
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 Tablo 3.44’den de anlaşılıyor ki cemaatin din görevlisine karşı hitabında, 

“İmam efendi” diyenlerin oranı %18,4, “Hocam” diyenlerin oranı %79,1, “İmam” 

diyenlerin oranı %1,5, ismiyle hitap edenlerin oranı ise %1,0’dır.    

 Buradan da anlıyoruz ki cemaat, din görevlilerine %79,1’lik bir çoğunlukla 

“Hocam” hitabını kullanarak din görevlisini benimsemişler ve kendilerinden bir üst 

konuma yerleştirmişlerdir. Bir önceki tabloda cemaat, din görevlisinin herkesle olan 

ilişkisinin nasıl olacağına %55,4 oranında “Herkesle muhabbet edebilmeli ancak 

seviyeyi korumalı” diyerek din görevlisini yüksek bir konuma koymuştur. Bu tabloda 

da %79,1’lik bir çoğunlukla cemaat, “Hocam” hitabını kullanarak, din görevlilerinin 

saygıya değer yüksek bir konumda olduğunu belirtmiştir. Buradan da iki soruya 

verilen cevaplarda bir uyumluluk olduğunu görmekteyiz. 

          

 Tablo 3.45: Yeni gelen din görevlisine hoş geldin ziyareti yapılıp 

yapılmaması ile ilgi durum 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Evet 63 32,9 

Hayır 128 67,1 

Toplam 191 100,0 

  

 Bu tabloda cemaatten, “Yeni gelen din görevlisini evinde ziyaret ediyor 

musunuz?” sorusuna “Evet ziyaret ediyorum.” diyenlerin oranı %32,9, “Hayır ziyaret 

etmiyorum.” diyenlerin oranı ise %67,1’dir.  

 Çıkan bu sonuçlara baktığımızda şehirlerdeki cemaat genelde birebir 

ilişkilerde zayıf olduğundan dolayı yeni gelen din görevlisini evinde ziyaret etmeleri 

bu tablodan da anlaşıldığına göre zayıf kalmıştır. Köylerde ise birebir ilişkiler çok 

kuvvetli olduğundan dolayı cemaatin din görevlisini evinde ziyaret etme sıklığı ve 

cemaatin birbirlerini evlerinde ziyaret etme sıklıkları çok yüksektir. Din görevlisinin 

cemaati evinde ziyaret etmesi veya cemaatin din görevlisini evinde ziyaret etmesi 

dini hizmetlerde cemaatin memnuniyeti için olumlu bir etkiye sahiptir. 
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 Tablo 3.46: Cemaatin din görevlisine hediye götürüp götürmemesi ile 

ilgili durum 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE(%) 

Ara sıra götürdüm 34 17,5 

Sık sık götürürüm 28 14,4 

Hiç götürmedim  125 64,4 

Bir kez götürdüm 7 3,6 

Toplam 194 100,0 

 

 Tablo 3.46’ya baktığımızda cemaatten, “Din görevlisine hediye götürür 

müsünüz?” sorusuna “Ara sıra götürürüm.” diyenlerin oranı %17,5, “Sık sık 

götürürüm.” diyenlerin oranı %14,4, “hiç götürmedim.” diyenlerin oranı %64,4, “Bir 

kez götürdüm.” diyenlerin oranı ise %3,6’dır.  

 Bir önceki “3.45” tablosunda da gördüğümüz gibi cemaatle din görevlisinin 

ziyaretleşme durumu zayıftır. Bu tabloya baktığımızda da cemaatin din görevlisine 

hediye götürme noktasında “Hiç götürmedim.” diyenlerin oranını %64,4’tür. Buda 

ilişkilerin gelişmesi noktasında olumsuz bir etkiye sahiptir. Aynı şekilde “3.27” 

tablosunda da ‘’Din görevlisi size hediye getirir mi?’’ sorusuna “Hiç getirmedi.” 

diyenlerin oranı %83,5 çıkmıştır. Buradan da din görevlisinin cemaate hediye 

götürme noktasında zayıf kaldığını görmekteyiz. Bu üç tablonun “3.27, 3.45, 3.46” 

sonucuna baktığımızda cemaatle din görevlisi arasındaki ilişkinin zayıf olduğunu 

görmekteyiz. 
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 Tablo 3.47: Cemaatin din görevlisinin işine karışıp karışmamayla ilgili 

durum 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Evet 12 7,2 

Hayır 183 93,8 

Toplam 195 100,0 

 

 Tablo 3.47’ye bakıldığında cemaatten  “Din görevlisinin işine karışır 

mısınız?” sorusuna verilen cevaplarda evet, diyenlerin oranı %7,2, hayır, diyenlerin 

oranı ise %93,8’dir. Burada her ne kadar din görevlisinin işine karışmam diyenlerin 

oranı %93,8 oranında yüksek çıksa da, bu sonuç gerçeği yansıtmamaktadır. 

Yaptığımız gözlemlerden de anladığımız kadarıyla cemaatin din görevlisinin işine 

karışması, burada çıkan %7,2 oranından çok daha yüksektir. Burada böyle bir 

sonucun çıkmasının sebebi cemaatten hiç kimsenin bu davranışı kendine 

yakıştıramaması olarak değerlendirebiliriz. 

           

 Tablo 3.48: Din görevlisinin işine karışan cemaatin en çok hangi 

konularda karıştığı ile ilgili durum 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Vaaz konusunda 25 41,7 

Namaz konusunda 9 15,0 

Caminin bakım ve temizliği konusunda 15 25,0 

Konuşmalarına, giyimine, toplumla olan 

ilişkilerine  

4 6,7 

Başka 7 11,7 

Toplam 60 100,0 
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 Tablo 3.48’de cemaatin din görevlisini en çok eleştirdikleri hususlara 

baktığımızda, vaazlar konusunda eleştirenlerin oranı %41,7, namazlar konusunda 

eleştirenlerin oranı %15,0, caminin temizliği ve bakımı noktasında eleştirenlerin 

oranı %25, konuşması, giyinmesi, toplumla olan ilişkisi noktasında eleştirenlerin 

oranı %6,7, başka noktalarda eleştirenlerin oranı ise %11,7’dir. Bu soruya 60 kişi 

cevap vermiş. Bunların içerisinden din görevlisini eleştirenlerin en çok eleştirdikleri 

konu %41,7 oranıyla vaazlar konusudur.  

 Tablo 3.10’da cemaate merkezi vaaz sisteminin devam edip etmemesi 

hususunda sorulan soruya, cemaat %57,2 oranında merkezi vaaz sisteminin devam 

etmesini istemektedir. Gözlemlerimize göre bunun altında yatan sebepleri, din 

görevlisinin hitabet ve diksiyon yeteneğinin olmaması ve vaaz etme hususunda yeteri 

kadar donanıma sahip olamaması olarak sıralayabiliriz. Bundan dolayı da cemaat 

vaazı, merkezi vaaz sistemiyle müftülerden ve vaizlerden dinlemek istemektedir. 

  Yapılan bir çalışmada cemaate, “İmamınız dini görevlerini hakkıyla yerine 

getirebiliyor mu?” şeklindeki soruya cemaat,  çoğunlukla vaaz edemiyor cevabını 

vermiştir.
71

       

 Bu çıkan sonuçlardan da anlıyoruz ki din görevlilerinde vaaz edebilme 

noktasında cemaati etkileyememektedirler. Bundan dolayı da cemaatin eleştirilerine 

maruz kalmaktadırlar. 

            

 

 

 

 

 

                                                           

71
 Buyrukçu; a.g.e., s. 210. 
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 3.2.4. Cemaatin Cami Dışındaki Hizmetlere Yaklaşımı 

 Tablo 3.49: Din görevlisinin hasta ziyareti taziye düğün vs. gibi 

olaylardaki tavrıyla alakalı cemaatin görüşü  

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Mutlaka katılır hiç ihmal etmez 97 51,3 

Ara sıra katılır 78 41,3 

Genelde katılmaz ve ilgilenmez 14 7,4 

Toplam 189 100,0 

  

 Tablo 3.49’dan da anlaşılıyor ki cemaatten “Din görevlisinin, hasta ziyareti 

taziye, düğün vs. gibi olaylardaki tavrı nasıldır?” sorusuna “Mutlaka katılır hiç ihmal 

etmez.” diyenlerin oranı %51,3, “Ara sıra katılır.” diyenlerin oranı %41,3, “Genelde 

katılmaz ve ilgilenmez.” diyenlerin oranı ise 7,4’tür.      

 Din görevlisinin cami dışı hizmetlerinden olan hasta ziyareti, taziye, düğün 

vs. gibi durumlarda din görevlisinin cemaati ziyaret etme noktasında, %51,3 gibi 

büyük bir çoğunluk, imamın bu ziyaretlere katılıp ihmal etmediğini belirtmektedir. 

Buradan da Zara’daki din görevlilerinin cami dışındaki bu hizmetleri yerine getirerek 

cemaatin beklentilerini karşıladıklarını söyleyebiliriz.         

          

 Tablo 3.50: Din görevlisinin mevlit hatim cenaze defin gibi 

merasimlerden para alıp almamasıyla ilgili durum 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

Kesinlikle almaz 101 53,1 

Ara sıra alıyor 65 33,3 

Her zaman alıyor 24 12,6 

Toplam 190 100,0 
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 Tablo 3.50’ye baktığımızda cemaatten, ‘’İmamınız, mevlit, hatim, cenaze ve 

defin gibi şeylerden para alıyor mu?’’ sorusuna “Kesinlikle almaz.” diyenlerin oranı 

%53,1, “Ara sıra alıyor.” diyenlerin oranı %33,3, “Her zaman alıyor.” diyenlerin 

oranını ise %12,6 olarak görmekteyiz. Burada da anlıyoruz ki Zara ilçesindeki din 

görevlilerinin %53,1’lik bir çoğunluğu cemaatten mevlit, hatim, cenaze ve defin gibi 

merasimlerden para almamakta ve görevinin bir gereği olarak görmektedir. 1989’da 

yapılan bir araştırmada din görevlilerinin %87’si hatim ve cenaze gibi işlerden para 

aldıkları ifade edilmiştir.
72

 Ama günümüzde araştırmamızın sonucunda da olduğu 

gibi din görevlilerinin çoğunluğu bu gibi işlerden para almamaktadır. Çünkü 

günümüzde eskiye nazaran din görevlilerinin maaşları iyileştirilmiştir.  

  Yapılan bir çalışmada ankette katılan imamlar, cenaze hizmetlerini yapılması 

gereken dini bir görev olarak değerlendirmişler ve bu hizmetlerin ehil kişiler 

tarafından ücretsiz olarak yapılması gerektiğini ifade etmişlerdir.
73

 Bizim 

çıkardığımız sonuçla bu sonucun aynı doğrultuda olduğunu görmekteyiz. 

          

 Tablo 3.51: Din görevlisinin mevlit cenaze ve defin gibi işlerden para 

almasıyla ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Toplumdaki itibarı artar 24 12,9 

Toplumdaki itibarı azalır 145 78,0 

Sıradan bir durum olarak bakılır 17 9,1 

Toplam 186 100,0 

 

 Tablo 3.51’e baktığımızda cemaate sorulan “İmamın bu gibi işlerden para 

alması halkla olan ilişkisi açısından nasıl bir sonuç doğurmaktadır?” sorusuna 

“Toplumdaki itibarı artar.” diyenlerin oranını %12,9, “Toplumdaki itibarı azalır.” 

                                                           

72
 Durmuş Tatlılıoğlu; Din Görevlilerinin Sosyoekonomik Yapılarına Sosyolojik bir Yaklaşım, 

Yüksek Lisans Tezi, CÜ.Fen Edebiyat Fakültesi, Sivas 1989, s. 122.   
73

 Buyrukçu; a.g.e.,  s.192. 
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diyenlerin oranını %78,0, “Sıradan bir durum olarak bakılır.” diyenlerin oranını ise 

%9,1’dir. Buradan da görüyoruz ki, din görevlisinin bu gibi işlerden para almasıyla 

cemaatin %78’i kadar büyük bir çoğunluğunun din görevlisinin itibarının düşeceğini 

belirtmiştir.     

 Bir önceki “3.50” tablosuna baktığımızda din görevlilerinin %53,1’inin, 

cemaatten bu gibi işlerden dolayı kesinlikle para almadığını görmekteyiz. Buradan da 

anlıyoruz ki din görevlileri de bu gibi işlerden para alındığında itibarlarının 

düşeceğinin farkındalar. Zaten bu gibi işlerden para almayan din görevlileri de bu 

gibi faaliyetlerin kendilerin bir görevi olduğunu belirtmekteler. 

           

 3.2.5. Cemaatin Din Görevlisini Nasıl Gördüğü ve Nasıl Görmek  

 İstediğiyle İlgili Durum 

 Tablo 3.52: Cemaatin din görevlisini mesleki yönden yeterli görüp 

görmemesiyle ilgili görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

Oldukça yeterli 43 22,2 

Yeterli 106 54,6 

Kısmen yeterli 33 17,0 

Yetersiz 12 6,2 

Toplam 194 100,0 

 

 Tablo 3.52’ye baktığımızda cemaate sorulan “Din görevlisini mesleki yönden 

yeterli görüyor musunuz?” sorusuna, “Oldukça yeterli” diyenlerin oranı %22,2, 

“Yeterli” diyenlerin oranı 54,6, “Kısmen yeterli” diyenlerin oranı %17, “Yetersiz” 

diyenlerin oranı ise %6,2’dir.    

 Tabloda görüldüğü gibi cemaatin  %76,8’lik çoğunluğu, din görevlisinin 

mesleğini temsil etme gücü açısından yeterli ve oldukça yeterli olduğunu kabul 

etmektedir.  Cemaatin %23,2’lik bir çoğunluğu ise din görevlilerinin yetersiz 
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olduğunu kabul etmektedir. Bu durumda din görevlilerinin mesleklerini temsil etme 

gücü açısından genel olarak yeterli olduğunu söylemek mümkündür. 

 İstanbul uygulamalı bir araştırmada din görevlileri mesleklerini temsil etme 

gücü açısından %66,8 oranında yetersiz; %33,2 oranında ise yeterli bulunmuştur.
74

  

Antalya, Ankara ve Erzurum yörelerindeki cemaatle yapılan bir araştırmada ise 

ankete katılanların çoğunluğu din görevlilerinin mesleki yönden yetersiz olduklarını 

belirtmiştir. Yetersiz oldukları konuları ise Kur-an’ı Kerim’i yüzünden ve ezbere 

okuma olarak belirtmişlerdir.
75

 Antalya örnekli başka bir çalışmasında ise din 

görevlilerinin kendilerini mesleki yönden yetersiz gördüklerini, cemaate istenilen 

oranda mesleki açıdan yeterli olamadıklarını söyledikleri ifade edilmiştir.
76

 Bizim 

çıkardığımız sonuçlarla bu sonuçlar arasında tam tersi bir sonuç çıkmıştır. Yani çıkan 

sonuçlar uyumluluk göstermemektedir. Şimdi de bu tablonun yaş, meslek ve öğrenim 

durumlarına göre karşılaştırmalı durumlarını görelim. 

           

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

74
 Taş; a.g.e., s. 171. 

75
 Buyrukçu; a.g.e., s. 131. 

76
 Şaban Erdiç; Din Görevlilerinin Sosyoekonomik ve Kültürel Tabanı, CÜ. Yay., Sivas 2012 s. 

364-365. 
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 Tablo 3.53: Cemaatin din görevlisini mesleki açıdan yeterli görüp 

görmemesinin yaş guruplarına göre durumu 

Yaş gurupları Oldukça 

yeterli 

Yeterli Kısmen 

yeterli 

Yetersiz Toplam 

20-30 arası       S 

                         %   

9 

29,0 

16 

51,6 

5 

16,1 

1 

3,2 

31 

100,0 

31-40 arası       S 

                         % 

9 

27,3 

14 

42,4 

7 

21,2 

3 

9,1 

33 

100,0 

41-50 arası       S 

                         %   

11 

27,5 

14 

35,0 

8 

20,0 

7 

17,5 

40 

100,0 

50 ve yukarı     S 

                         % 

14 

15,7 

62 

69,7 

12 

13,5 

1 

1,1 

89 

100,0 

Toplam            S   

                         %  

43 

22,3 

106 

54,9 

32 

16,6 

12 

6,2 

193 

100,0 

   

 Cemaatin din görevlisini yeterli görüp görmemesinde, katılımcılardan 20-30 

yaş arasında olanların %29’u, 31-40 yaş arasında olanların %27,3’ü, 41-50 yaş 

arasında olanların %27,5’i, 50 ve üstünde yaşı olanların %15,7’si,din görevlilerini 

oldukça yeterli görmektedirler. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %22,3’ünün 

karşılığıdır.                            

 İkinci olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %51,6’sı, 31-40 yaş 

arasında olanların %42,4’ü, 41-50 yaş arasında olanların %35’i, 50 ve üzerinde yaşı 

olanların %69,7’si, din görevlisini yeterli görmektedir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %54,9’unun karşılığıdır.       

 Üçüncü olarak katılımcılardan20-30 yaş arasında olanların %16,1’i, 31-40 

yaş arasında olanların %21,2’si, 41-50 yaş arasında olanların %20’si, 50 ve üzerinde 

yaşı olanların %13,5’i din görevlilerinin kısmen yeterli olduklarını belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlar toplam katılımcıların %16,6’sının karşılığıdır.     
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 Dördüncü olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %3,2’si, 31-40 

yaş arasında olanların %9,1’i, 41-50 yaş arasında olanların %17,5’i, 50 ve üzerinde 

yaşı olanların %1,1’i din görevlisinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar 

Toplam katılımcıların %6,2’sinin karşılığıdır.      

 Sonuçlara baktığımızda çoğunluk olarak bütün yaş guruplarında din 

görevlilerinin yeterli olduklarını belirtmişlerdir. Çıkan sonuçlara dikkatli 

baktığımızda cemaatin yaş oranları büyüdükçe din görevlilerini yeterli görme 

oranları düşmektedir.     

          

 Tablo 3.54: Cemaatin din görevlisini mesleki açıdan yeterli görüp 

görmemesinin mesleklere göre durumu 

Meslek gurupları Oldukça 

yeterli 

Yeterli Kısmen 

yeterli 

Yetersiz Toplam 

Çiftçi                 S 

                          % 

2 

11,1 

13 

72,2 

1 

5,6 

2 

11,1 

18 

100,0 

Öğretmen          S 

                          % 

4 

9,8 

32 

78,0 

4 

9,8 

1 

2,4 

41 

100,0 

Memur               S 

                          %  

5 

21,7 

7 

30,4 

6 

26,1 

5 

21,7 

23 

100,0 

İşçi                     S 

                          %          

9 

42,9 

8 

38,1 

3 

14,3 

1 

4,8 

21 

100,0 

Esnaf                 S 

                          % 

12 

30,8 

16 

41,0 

10 

25,6 

1 

2,6 

39 

100,0 

Emekli               S 

                          %                

10 

20,8 

28 

56,3 

9 

18,8 

2 

4,2 

48 

100,0 

Toplam              S 

                          % 

42 

22,0 

104 

54,5 

33 

17,3 

12 

6,3 

191 

100,0 

 

 Katılımcılardan çiftçi olanların %11,1’i, öğretmenlerden %9,8’i memurlardan 

%21,7’si, işçilerin %42,9’u esnafların %30,8’i, emeklilerin %20,8’i din 
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görevlilerinin oldukça yeterli olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %22’sinin karşılığıdır.       

 İkinci olarak katılımcılardan çiftçi olanların %72,2’si, öğretmenlerin %78’i, 

memurların %30,4’ü, işçilerin %38,1’i, esnafların %41’i, emeklilerin %56,3’ü din 

görevlilerinin yeterli olduklarını ifade etmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların 

%54,5’inin karşılığıdır.       

 Üçüncü olarak katılımcılardan çiftçilerin %5,6’sı, öğretmenlerin %9,8’i, 

memurların %26,1’i, işçilerin %14,3’ü, esnafların %25,6’sı, emeklilerin %18,8’i din 

görevlilerinin kısmen yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %17,3’ünün karşılığıdır.     

 Dördüncü olarak katılımcılardan çiftçi olanlarının %11,1’i, öğretmen 

olanların %2,4’ü, memur olanların %21,7’si, işçi olanların %4,8’i, esnaf olanların 

%2,6’sı, emeklilerin %4,2’si din görevlilerinin yetersiz olduklarını belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlar toplam katılımcıların %6,3’ünün karşılığıdır.     

 Bütün meslek gurupları çoğunluk olarak din görevlilerinin yeterli olduklarını 

belirtmişlerdir.    
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 Tablo 3.55: Cemaatin din görevlisini mesleki açıdan yeterli görüp 

görmemesinin öğrenim durumlarına göre durumu 

Öğrenim 

durumları 

Oldukça 

yeterli 

Yeterli Kısmen 

yeterli 

Yetersiz Toplam 

Üniversite         S 

                          % 

11 

22,4 

18 

36,7 

15 

30,6 

5 

10,2 

49 

100,0 

Lise                   S 

                          %  

17 

25,0 

34 

50,0 

13 

19,1 

4 

5,9 

68 

100,0 

Ortaokul            S 

                          % 

6 

50,0 

4 

33,3 

1 

8,3 

1 

8,3 

12 

100,0 

İlkokul               S 

                          %  

4 

12,5 

24 

74,0 

3 

9,4 

1 

3,1 

32 

100,0 

Okur-Yazar       S 

değil                  %  

4 

10,3 

26 

86,2 

0 

00,0 

1 

3,4 

29 

100,0 

Toplam             S 

                         % 

42 

21,6 

106 

55,2 

32 

16,7 

12 

6,3 

192 

100,0 

  

 Katılımcılardan üniversite mezunu olanların %22,4’ü, lise mezunu olanların 

%25’i, ortaokul mezunu olanların %50’si, ilkokul mezunu olanların %12,4’ü, okula 

hiç gitmeyenlerin ise %10,3’ü, din görevlisini oldukça yeterli görmektedir. Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %21,6’sının karşılığıdır.     

 İkinci olarak katılımcılardan üniversite mezunu olanların %36,7’si, lise 

mezunu olanların %50’si, ortaokul mezunu olanların %33,3’ü, ilkokul mezunu 

olanların %75’i, okula hiç gitmeyenlerin %86,2’si, din görevlilerinin yeterli 

olduklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %55,2’sinin 

karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak katılımcılardan üniversite mezunu olanların %30,6’sı, lise 

mezunu olanların %19,1’i, ortaokul mezunu olanların %8,3’ü, ilkokul mezunu 

olanların %9,4’ü din görevlisinin kısmen yeterli olduğunu belirtmişlerdir. Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %16,7’sinin karşılığıdır.    
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 Dördüncü olarak, katılımcılardan üniversite mezunu olanların %10,2’si, lise 

mezunu olanların %5,9’u, ortaokul mezunu olanların %8,3’ü, hiç gitmeyenlerin ve 

ilkokul mezunu olanların %3,4’ü din görevlisinin yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu sonuçlar toplam katılımcıların %6,3’ünün karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlara dikkatli baktığımızda genel olarak eğitim seviyesi düştükçe 

din görevlisini yeterli görme oranları yükselmektedir.    

          

 Tablo 3.56: Din görevlisinin hangi konularda yetersiz olduğu ile ilgili 

durum 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Uygun sese ve yeteneğe sahip olmaması 

açısından yetersiz 

14 14,7 

Vaaz etme bakımından yetersiz 20 21,1 

Yeterli derecede Kur-an ezberinin olmayışı ve 

Kur-an’ı okuma bakımından yetersiz 

9 9,5 

İslami bilgiler ve genel kültür bakımından 

yetersiz 

44 46,3 

Başka konularda yetersiz 8 8,4 

Toplam 95 100,0 

 

 Tablo 3.56’ya baktığımızda cemaate sorulan “Din görevlisi yetersiz veya 

kısmen yeterli ise hangi bakımdan yetersiz?’’ sorusuna verilen cevaplarda “Vaaz 

etme bakımından yetersiz.” diyenlerin oranı %21,1, “Uygun bir sese ve yeteneğe 

sahip olmaması açısından yetersiz.” diyenlerin oranı %14,7, “Yeterli derecede Kur-

an ezberinin olmayışı ve Kur-an’ı okuma bakımından yetersiz.” diyenlerin oranı 

%9,5, “İslami bilgiler ve genel kültür bakımından yetersiz.” diyenlerin oranı %46,3, 

“Başka konularda yetersiz.” diyenlerin oranı ise %8,4’tür.     

 Tablo 3.56’da görüldüğü gibi yaptığımız çalışma da cemaatin, din 

görevlilerinin yetersiz olduğu hususlarda en çok yetersiz oldukları konunun, 
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cemaatin %46,3’lük bir çoğunluğunun da kabul ettiği İslami bilgiler ve genel kültür 

konularıdır.          

 Tablo 3.70’e baktığımızda “Din görevlileri din bilgisi haricinde hangi 

alanlarda kendilerini geliştirmelidirler?” sorusuna cemaattin %57,4’ü, din 

görevlilerinin kendilerini genel kültür alanında yetiştirmeleri gerektiğini söylemiştir. 

Bu iki sonuca baktığımızda din görevlileri mesleklerinin gereği olan dini bilgi 

alanında ve genel kültür alanında eksiktirler. Bu alanlarda kendilerini geliştirmeleri 

gerekmektedir.      

          

 Tablo 3.57: Cemaatin din görevlilerinin itibarını artırmak için gereli 

olan şeylerle alakalı görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞLERİ SAYI YÜZDE (%) 

Bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek gerekir.  93 47,9 

Maaşlarını artırarak ekonomik durumlarını 

düzeltmek gerekir. 

32 16,5 

Önce din görevlileri arasında birlik ve beraberlik 

sağlanarak bir takım farklı düşünce ve 

guruplaşmaların giderilmesi gerekir. 

23 11,9 

Din görevlilerinin söyledikleri ile yaptıkları işler 

arasında tutarlılık olması gerekir.  

36 18,6 

Başta DİB olmak üzere etkili bir basın yayın 

faaliyetlerine başlamak gerekir  

7 3,6 

Başka faaliyetler yapmak gerekir  3 1,5 

Toplam 194 100,0 

  

 Tablo 3.57’de görüldüğü gibi cemaate sorulan “Sizce toplumda din 

görevlilerinin itibarını artırmak için ne yapılmalıdır?” sorusuna “Bilgi ve kültür 

seviyelerini yükseltmek gerekir.” diyenlerin oranı %47,9, “Maaşlarını artırarak 

ekonomik durumlarını düzeltmek gerekir.” diyenlerin oranı %16,5, “Önce din 

görevlileri arasında birlik ve beraberlik sağlanarak bir takım farklı düşünce ve 

guruplaşmaların giderilmesi gerekir.” diyenlerin oranı %11,9, “Din görevlilerinin 
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söyledikleriyle yaptıkları işler arasında tutarlılık olması gerekir.” diyenlerin oranı 

%18,6, “Başta DİB olmak üzere etkili bir basın yayın faaliyetlerine başlamak 

gerekir.” diyenlerin oranı %3,6, “Başka faaliyetler yapmak gerekir.” diyenlerin oranı 

ise %1,5’tir.          

 Tablo 3.57’den de anlaşılacağı gibi cemaat, din görevlilerinin itibarını 

artırmak için %47,9 gibi büyük bir oranla onların bilgi ve kültür seviyelerini 

yükseltmek gerektiğini söylemiştir. Bir önceki tablo 3.56’da “Din görevlileri hangi 

alanda yetersiz?’’sorusuna %46,3’lük bir çoğunluk “Dini bilgi ve genel kültür 

alanlarında” cevabını vermiştir. Bu tablolardan da anlıyoruz ki din görevlileri 

entelektüel boyutta kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Bu yönde de kendilerini 

geliştirirlerse cemaat nezdinde kendilerini daha itibarlı konuma getireceklerdir.  

 Yapılan bir çalışmada din görevlilerinin mesleğe girmeden önce en çok 

okudukları kitap türlerinin %66 oranında dini eserler ve Kur’an-ı Kerim olduğunu 

belirtilmiştir. Mesleğe girdikten sonra ise %86 oranında dini eserler ve Kur’an-ı 

Kerim okudukları sonucuna ulaşılmıştır.
77

 Buradan da anlaşılıyor ki bizimde 

çıkardığımız sonuçta olduğu gibi din görevlileri dini eserlerin dışında kendilerini 

entelektüel boyutta geliştirecek kitapları çok az okumaktadırlar. Bu da onların diğer 

alanlarda kendilerini geliştirmelerine olumsuz etkide bulunmaktadır.   

          

 Tablo 3.58: Cemaatin din görevlisinin ek iş yapıp yapmadığıyla alakalı 

görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE(%) 

Evet 51 26,2 

Hayır 101 51,8 

Bilmiyorum 43 22,1 

Toplam 195 100,0 

    

                                                           

77
 Erdiç; a.g.e., s. 361.  
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 Tablo 3.58’e baktığımızda cemaate sorulan “İmamınız ek iş yapıyor mu?” 

sorusuna “evet” diyenlerin oranı %26,2, “hayır” diyenlerin oranı %51,8, 

“bilmiyorum” diyenlerin oranı ise %22,1’dir.      

 Bu sonuçlara baktığımızda Zara ilçesinde görev yapan imamların %51,8’i 

kendi asli görevlerinin dışında başka işle uğraşmamaktadırlar. Din görevlilerinin 

%26,2’si ise kendi görevlerine ek olarak başka işler de yapmaktadırlar. 1989’da 

Sivas’ta yapılan bir araştırmada din görevlilerinin tamamına yakınının ek işi olduğu 

ifade edilmiştir.
78

 Bizim yaptığımız araştırmada da çoğunluk olarak din 

görevlilerinin ek iş yapmadığı anlaşılmıştır.  

 Daha önceki yıllarda din görevlilerinin maaşları diğer memurlardan azdı. 

Bundan dolayı da yöremizde ek iş yapmayan din görevlisi çok azdı. Ama son 

yıllarda din görevlilerinin maaşlarının artmasıyla birlikte bu durum tersine dönerek 

yukarıdaki tabloda da gördüğümüz gibi kendi görevi dışında iş yapmayan din 

görevlileri, ek iş yapan din görevlilerine yüksek çıkmıştır. Ek iş yapan imamlar ise 

daha önceden herhangi bir iş kurup (hayvancılık, arıcılık ve çiftçilik) bu işlere devam 

eden yaşı büyük imamlardır. Aşağıdaki tabloda da imamların ek iş yapmasını cemaat 

nasıl değerlendiriyor ona bakalım. 

          

 Tablo 3.59: Din görevlisinin ek iş yapmasına karşı cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Evet doğru buluyorum ihtiyacı var 14 10,3 

Doğru bulmuyorum görevini 

aksatıyor 

43 31,6 

Görevini aksatmadığı müddetçe 

fark etmez 

79 58,1 

Toplam 136 100,0 

      

                                                           

78
 Tatlılıoğlu; a.g.e., s.122. 
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 Tablo 3.59’a bakıldığında cemaate sorulan “İmamınızın ek iş yapmasını nasıl 

buluyorsunuz?” sorusuna “Evet doğru buluyorum ihtiyacı var.” diyenlerin oranı 

%10,3, “Doğru bulmuyorum görevini aksatıyor.” diyenlerin oranı %31,6, “Görevini 

aksatmadığı müddetçe fark etmez.” diyenlerin oranı ise %58,1’dir.  

 Buradan şunu anlıyoruz ki cemaat, %58,1 oranında din görevlisinin görevini 

aksatmadığı müddetçe ek iş yapmasını sakıncalı bulmamaktadır. Buradan 

çıkarmamız diğer bir sonuç da artık cemaatin %89,3’ü din görevlilerinin ek iş 

yapmaya ihtiyaçlarının olmadığını, maddi durumlarının iyi olduğunu kabul 

etmektedir. Bu sonuç, tablo 3.58’in sonucunda savunduğumuz din görevlilerinin 

maddi durumlarının yeterli olduğu görüşle aynı doğrultudadır. Ancak yapılan 

uygulamalı bir araştırmada, din görevlilerinin sorunlarının en başında ekonomik 

sıkıntılar gelmektedir. Bu sıkıntıya bağlı olarak da mesleki başarısızlık gelmektedir.
79

 

Ancak bu araştırma 1990’lı yıllarda yapıldığından dolayı o tarihlerde din 

görevlilerinin maaşlarının yeteri kadar iyi olmadığından dolayı din görevlilerinin 

ekonomik sıkıntılar çekmesi normaldi. 

          

 Tablo 3.60: Din görevlisinin lise ve dengi okullarda ders verecek seviyede 

olup olmaması ile ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Evet olmalı her konuda bilgi donanımı 

olmalı 

147 74,6 

Sadece dini konularda bilgili olması yeterli 36 18,3 

Namaz kıldıracak kapasiteye sahip olması 

yeterli 

14 7,1 

Toplam 197 100,0 

  

 Tablo3.60’a bakıldığında cemaate sorulan “Din görevlisi lise ve dengi 

okullarda ders verecek seviyede olmalı mı?” sorusuna, “Evet olmalı her konuda bilgi 

                                                           

79
  Buyrukçu; a.g.e., s. 378. 
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donanımına sahip olmalı.” diyenlerin oranı %74,6, “Sadece dini konularda bilgi 

sahibi olması yeterli.” diyenlerin oranı %18,3, “Namaz kıldıracak kapasiteye sahip 

olması yeterli.” diyenlerin oranı ise %7,1’dir.     

 Tabloya bakıldığında görülecektir ki cemaat, din görevlisinin sadece kendi 

alanında değil, her konuda bilgi donanımına sahip, entelektüel kapasitesi yüksek ve 

hatta sahip olduğu bu bilgi donanımının lise ve dengi okullarda ders verecek 

seviyede yüksek olmasını %74,6’lık bir çoğunlukla istemektedir.    

 Buradan da anlıyoruz ki cemaat, din görevlisini, kendisinin her konuda ona 

danışabileceği, her hususta kendisini yönlendirebileceği bir bilgi donanımına sahip 

olmasını ve aynı zamanda da başı sıkıştığında derdine çare olabileceği bir yakınlıkta 

görmek istemektedir. 

         

 Tablo 3.61: Din görevlisinin halkın rehberi olup olamayacağı ile ilgili 

cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Olabilir çünkü bulunduğu konum 

camiyle sınırlı olmamalı dini her 

alanda insanlara benimsetmeli 

82 42,5 

Olabilir ancak günümüzdeki din 

görevlileri bu donanıma sahip değiller 

66 34,2 

Olamaz çünkü günümüzde din 

görevlisinin her hangi bir etkinliği yok  

17 8,8 

Fikrim yok 28 14,5 

Toplam 193 100,0 

         

 Tablo 3.61’de cemaate sorulan “Sizce din görevlisi halkın rehberi olabilir 

mi?” sorusuna “Olabilir çünkü bulunduğu konum camiyle sınırlı olmamalı, dini her 

alanda insanlara benimsetmeli.” diyenlerin oranı %42,5, “Olabilir ancak 

günümüzdeki din görevlileri bu donanıma sahip değiller.” diyenlerin oranı %34,2, 
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“Olmaz çünkü günümüzde din görevlisinin her hangi bir etkinliği yok.” diyenlerin 

oranı %8,8, “Her hangi bir fikrim yok.” diyenlerin oranı ise %14,5’dir.   

 Bir önceki tablo yorumunda cemaatin, din görevlisini her alanda kendini 

yetiştirmiş,  kendisine danışılan, bütün hususlarda kendilerine yön verebilen bir 

konumda görmek istediklerini belirtmiştik. Bu tabloda ise cemaat, “Din görevlisi 

halkın yerel lideri olabilir mi?” sorusuna %42,5 oranında “Evet olabilir çünkü 

bulunduğu konum camiyle sınırlı olmamalı” cevabını vererek din görevlisinin kendi 

görevi dışında başka alanlarda da kendini yetiştirmesi gerektiğini belirtmişlerdir.  

Buradan da iki tabloda çıkan sonucun birbirlerini destekler mahiyette olduğunu 

anlıyoruz.        

 Bu tabloda çıkan diğer bir dikkat çekici sonuç da, cemaat, sorulan bu soruya 

%34,2’lik bir çoğunlukta “Halkın yerel lideri olabilir ancak günümüzdeki din 

görevlileri bu donanıma sahip değillerdir.” cevabını vermiştir. Daha önceki “3.56 ve 

3.57” tablolarında cemaat, din görevlilerini bilgi ve genel kültür açısından %47,9, 

%46,3 oranlarında zayıf bulmuştu. Buradan da anlıyoruz ki cemaat, din görevlisini, 

kendine her konumda yön verebilen ve her hususta danıştığı bir liderlik konumunda 

görmek istiyor. Tablo 3.61’de çıkan sonuçta ise cemaatin %43’lük bir çoğunluğu, din 

görevlilerinin bu özellikleri taşıma noktasında zayıf olduklarını veya günümüzde din 

görevlilerinin herhangi bir etkinliğinin olmadığını düşündüğünü görmekteyiz. Şimdi 

de bu tablonun yaş guruplarına, meslek guruplarına ve öğrenim durumlarına göre 

karşılaştırmalı sonuçlarına bakalım. 
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 Tablo 3.62: Cemaatin din görevlisini halkın rehberi olarak görüp 

görmemesinin yaş guruplarına göre durumu 

 

 

Yaş gurupları 

Olabilir çünkü 

bulunduğu 

konum 

camiyle sınırlı 

olmamalı, dini 

her alanda 

insanlara 

benimsetmeli. 

Olabilir 

ancak 

günümüzdeki 

din 

görevlileri bu 

donanıma 

sahip 

değillerdir. 

Olamaz 

çünkü 

günümüzde 

din 

görevlisinin 

her hangi bir 

etkinliği 

yoktur. 

Fikrim yok. Toplam  

20-30 arası          S 

                            %       

16 

51,6 

6 

19,4 

4 

12,9 

5 

16,1 

31 

100,0 

31-41 arası S 

 % 

9 

29,0 

17 

54,8 

0 

0,0 

5 

16,1 

31 

100,0 

41-50 arası          S 

                            % 

21 

52,5 

7 

17,5 

6 

15,0 

6 

15,0 

40 

100,0 

50 ve üstü           S 

                           % 

36 

40,4 

36 

40,4 

7 

7,9 

10 

11,2 

89 

100,0 

Toplam               S 

                           % 

82 

42,9 

66 

34,6 

17 

8,9 

26 

13,6 

191 

100,0 

            

 Cemaatin din görevlisini rehber olarak görüp görmemesi noktasında, 

katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %51,6’sı, 31-40 yaş arasında olanların 

%29’u, 41-50 yaş arasında olanların %52,5’i, 50 ve üzerinde yaşa sahip olanların 

%40,4’ü rehber olabilir çünkü bulunduğu konum camiyle sınırlı olmamalı, 

demişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %42,9’unun karşılığıdır.  

 İkinci olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %19,4’ü, 31-40 yaş 

arasında olanların %54,8’i, 41-50 yaş arasında olanların %17,5’i, 50 ve üzerinde yaşa 

sahip olanların %40,4’ü olabilir ancak günümüz din görevlilerinin o donanıma sahip 

olmadığını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %34,6’sının 

karşılığıdır. 

 Üçüncü olarak 20-30 yaş arasında olanların %12,9’u, 41-50 yaş arasında 

olanların %15’i, 50 ve üzerinde yaşa sahip olanların %7,9’u olamayacağını çünkü 
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günümüzde din görevlilerinin her hangi bir etkinliğinin olmadığını, belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlar toplam katılımcıların %8,9’unun karşılığıdır.     

 Çıkan sonuçlara baktığımızda çoğunluk olarak bütün yaş gurupları, din 

görevlilerinin yerel lider olabileceğini belirtmişlerdir. Yalnız 31-40 yaş arasında 

olanların %54,8’i olabileceğini ancak günümüz din görevlilerinin bu donanıma sahip 

olmadığını ifade etmişlerdir.  

          

 Tablo 3.63: Cemaatin din görevlisini halkın rehberi olarak görüp 

görmemesinin meslek guruplarına göre durumu 

 

 

Meslek gurupları 

Olabilir çünkü 

bulunduğu 

konum 

camiyle sınırlı 

olmamalı, dini 

her alanda 

insanlara 

benimsetmeli 

Olabilir 

ancak 

günümüzdeki 

din 

görevlileri bu 

donanıma 

sahip 

değillerdir. 

Olamaz 

çünkü 

günümüzde 

din 

görevlisinin 

her hangi bir 

etkinliği 

yoktur. 

Fikrim yok. Toplam  

Çiftçi                   S 

                            %                       

13 

76,5 

2 

11,8 

0 

0,0 

2 

11,8 

17 

100,0 

Öğretmen            S 

                            %                 

7 

17,1 

33 

80,5 

1 

2,4 

0 

0,0 

41 

100,0 

Memur                S 

                            %    

11 

50,0 

7 

31,8 

2 

9,1 

2 

9,1 

22 

100,0 

İşçi                      S 

                            % 

12 

60,0 

3 

15,0 

2 

10,0 

3 

15,0 

20 

100,0 

Esnaf                   S 

                            % 

13 

32,5 

12 

30,0 

5 

12,5 

10 

25,0 

40 

100,0 

Emekli                 S 

                            % 

24 

50,0 

9 

18,8 

7 

14,6 

9 

16,7 

49 

100,0 

Toplam               S 

                            % 

80 

42,3 

66 

34,9 

17 

9,0 

26 

13,8 

189 

100,0 

           

 Katılımcılardan çiftçi olanların %76,5’i, öğretmen olanların %17,1’i, memur 
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olanların %50’si, işçi olanların %60’ı, esnaf olanların %32,5’i, emekli olanların 

%50’si din görevlileri halkın rehberi olabilir, görevi cami ile sınırlı olmamalı, 

demişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %42,3’ünün karşılığıdır.  

 İkinci olarak katılımcılardan çiftçi olanların %11,8’i, öğretmen olanların 

%80,5’i, memur olanların %31,8’i, işçi olanların %15’i, esnaf olanların %30’u, 

emekli olanların %18,8’i olabilir ancak günümüz din görevlilerinin bu donanıma 

sahip olmadığını, söylemişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %34,9’unun 

karşılığıdır.   

 Üçüncü olarak öğretmen olanların %2,4’ü, memur olanların %9,1’i, işçi 

olanların %10’u, esnaf olanların %12,5’i, emekli olanların %14,6’sı olamayacağını 

çünkü günümüzdeki görevlilerin her hangi bir yetkinliğinin olmadığını, 

söylemişlerdir. Bu sonuçlar Toplam katılımcılarının %9’unun karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlara baktığımızda, çoğunluk olarak bütün meslek gurupları din 

görevlilerinin rehberi olabileceğini, görevlerinin sadece camiyle sınırlı olmaması 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Yalnız öğretmenler çoğunluk olarak %80,5 oranında 

olabilir ancak günümüz görevlilerinin bu donanıma sahip olmadıklarını, 

söylemişlerdir.             
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 Tablo 3.64: Cemaatin din görevlisini halkın rehberi olarak görüp 

görmemesinin öğrenim durumlarına göre durumu 

 

 

Öğrenim durumları 

Olabilir çünkü 

bulunduğu 

konum 

camiyle sınırlı 

olmamalı, dini 

her alanda 

insanlara 

benimsetmeli 

Olabilir 

ancak 

günümüzdeki 

din 

görevlileri bu 

donanıma 

sahip 

değillerdir. 

Olamaz 

çünkü 

günümüzde 

din 

görevlisinin 

her hangi bir 

etkinliği 

yoktur. 

Fikrim yok. Toplam  

Üniversite            S 

                            %                       

17 

34,7 

22 

44,9 

5 

10,2 

5 

10,2 

49 

100,0 

Lise                      S 

                            %                 

36 

52,9 

14 

20,6 

5 

7,4 

13 

19,1 

68 

100,0 

Ortaokul              S 

                            % 

5 

45,5 

1 

9,1 

3 

27,3 

2 

18,2 

11 

100,0 

İlkokul                 S 

                            % 

19 

59,4 

5 

15,6 

3 

9,4 

5 

15,6 

32 

100,0 

Okur-Yazar          S 

 değil                   % 

3 

10,3 

25 

82,8 

0 

0,0 

2 

6,9 

29 

100,0 

Toplam                S 

                            % 

80 

42,1 

67 

34,7 

17 

8,9 

27 

14,2 

190 

100,0 

  

 Din görevlisinin rehber olup olamaması noktasında, katılımcılardan üniversite 

mezunu olanların %34,7’si, lise mezunu olanların %52,9’u, ortaokul mezunu 

olanların %45,5’i, ilkokul mezunu olanların %59,4’ü, hiç gitmeyenlerin %10,3’ü din 

görevlisi yerel lider olabilir görevi sadece camiyle sınırlı olmamalı, demişlerdir. Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %42,1’inin karşılığıdır.  

 İkinci olarak katılımcılardan üniversite mezunu olanların %44,9’u, lise 

mezunu olanların %20,6’sı, ortaokul mezunu olanların %9,1’i, ilkokul mezunu 

olanların %15,6’sı, hiç gitmeyenlerin ise %82,8’i olabilir ancak günümüz 

görevlilerinin bu donanıma sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %34,7’sinin karşılığıdır.    
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 Üçüncü olarak katılımcılardan üniversite mezunu olanların %10,2’si, lise 

mezunu olanların %7,4’ü, ortaokul mezunu olanların %27,3’ü, ilkokul mezunu 

olanların %9,4’ü olamayacağını çünkü günümüzdeki görevlilerin herhangi bir 

etkinliğinin olmadığını, belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %8,9’unun 

karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlara baktığımızda, çoğunluk olarak üniversite mezunu olanların 

%44,9’u, okula hiç gitmeyenlerin ise %82,8’i din görevlisinin rehber olabileceğini 

ancak günümüzdekilerin o donanıma sahip olmadıklarını belirtmişlerdir. Fakat diğer 

öğrenim durumunda olanlar ise çoğunluk olarak yerel lider olabileceklerini, camiyle 

sınırlı kalmamaları gerektiğini belirtmişlerdir.       

          

 Tablo 3.65: Cemaate göre dinin sadece camiyle alakalı olup olmaması ile 

ilgili durum 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Evet din sadece camiye gidip gelmek ve 

namaz kılmaktır  

19 9,7 

Hayır dinin sadece bir bölümünü ifade eder 176 90,2 

Toplam 195 100,0 

  

 Burada cemaate sorulan “Sizce din sadece camiyle ilgili bir şey midir?” 

sorusuna “Evet din sadece camiye gidip gelmek namaz kılmaktır.” diyenlerin oranı 

%9,7, “Hayır dinin sadece bir bölümünü ifade eder.” diyenlerin oranı ise %90,2’dir. 

 Bu tabloya baktığımızda cemaatin %90,2’sinin dinin sadece camiye gidip 

gelmekten ibaret olmadığını, camiye gidip gelmenin dinin içindeki ritüellerden biri 

olduğunun farkında olduğunu görmekteyiz.      
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 Tablo 3.66: Hangi ekonomik durumdaki insanların imamlığı tercih 

ettiğiyle ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Evet din görevliliği yapan kişiler fakir 

ailelerden gelmektedirler 

82 42,3 

Hayır din görevliliği yapan kişiler 

toplumun her sınıfından gelmektedirler 

112 57,7 

Toplam  194 100,0 

 

 Bu tabloda cemaate sorulan “İmamlık sizce dar gelirli insanların tercih ettiği 

bir meslek midir?” sorusuna “Evet din görevliliği yapan kişiler fakir ailelerden 

gelmektedir.” diyen kişilerin oranı %42,3, “Hayır din görevliliği yapan kişiler 

toplumun her sınıfından gelmektedir.” diyen kişilerin oranı ise %57,7’dir. 

 Bu tablodan anlaşılıyor ki cemaat, %57,7 oranında din görevlilerinin sadece 

fakir ailelerden gelmediğini, toplumun her sınıfından geldiğini belirtmiştir. Her ne 

kadar cemaatin çoğunluğu bu yönde bir görüş belirtmişse de kendi gözlemlerimize 

göre din görevlileri daha çok fakir ve köyde yetişmiş gençlerden oluşmaktadır. 

Bunun sebebini de,  günümüzde köydeki vatandaş önünde okumuş bir insan olarak 

imamı görmekte ve bunun yanında imamın daha rahat bir ekonomiye sahip olduğunu 

düşünerek çocuğunu bu mesleğe yönlendirmektedir. Bunda diğer bir etken ise 

vatandaşın imam olunarak çocuğunun hem bu dünyadaki hayatını hem de ahiretteki 

hayatını kurtardığını sandığı anlayıştır. Yapılan bir çalışmadaki mülakatta da bizim 

görüşümüzü doğrular nitelikte katılımcıların “Benim oğlum hem dinini öğrensin hem 

de dünyasını mamur etsin.” İfadesini kullanarak ailelerin çocuklarını bu mesleğe 

yönlendirmede etkili oldukları belirtilmiştir.
80

  Cemaatin %42,3’lük azımsanmayacak 

bir çoğunluğu, din görevlilerinin fakir ailelerden geldiğini belirterek bizim 

görüşümüzü doğrulamaktadır. 

                                                           

80
 Erdiç; a.g.e., s.128-129. 
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 Yapılan bir araştırmada %54 oranında din görevlilerinin ekonomik yönden 

düşük seviyedeki ailelerden geldiği ifade edilmiştir.
81

 Yapılan aynı araştırmanın 

mülakatında ise din görevlilerinin alt ve alt orta sınıflara mensup ailelerden geldiği 

belirtilmiştir. Bir kısmının da vasıfsız meslekler ve gündelik (yevmiye) çalışma 

koşulları için meslek hayatlarına atıldıkları ifade edilmiştir.
82

  Bu sonuçlar  da bizim 

ifade ettiğimiz sonuçla aynı doğrultudadır.   

          

 Tablo 3.67: İmamlığın çaresizlikten tercih edilip edilmemesi ile ilgili 

cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Evet 66 33,8 

Hayır 108 55,4 

Bilmiyorum 21 10,8 

Toplam 195 100,0 

 

 Tablo 3.67’de cemaate sorulan “İmamlık çaresizlikten tercih edilen bir 

meslek midir?” sorusuna evet çaresizlikten tercih edilen bir meslektir, diyen kişilerin 

oranı %33,8, hayır çaresizlikten tercih edilen bir meslek değildir, diyen kişilerin 

oranı %55,4, bilmiyorum, diyenlerin oranı ise %10,8’dir.      

 Bu tabloya baktığımızda imamlık mesleği cemaate göre %55,4 oranında 

çaresizlikten seçilen bir meslek değildir. Bu da din görevliliği mesleğinin insanların 

çaresiz kaldıklarından değil bizzat isteyerek seçtiğini gösterir.    

 Bu tabloda dikkate almamız gereken bir sonuç daha var ki o da cemaatin 

%33,8 oranındaki azımsanmayacak bir çoğunluğunun, din görevlilerinin bu mesleği 

çaresizlikten seçtiğini belirtmesidir. Esasında bizim kendi gözlemlerimizden elde 

ettiğimiz sonuç da bu doğrultudadır. Halk genelde çocuklarının yüksek bir okulda 

                                                           

81
 Erdiç; a.g.e., s. 220. 

82
 Erdiç; a.g.e., s. 113. 
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okuma şanslarının olmadığını düşündüklerinde veya çocuklarının ortaokuldan sonra 

herhangi bir liseye yerleşememesi durumunda bari imam hatip lisesine gönderelim 

de imam olsun, düşüncesiyle hareket etmektedirler. Bu da insanların bir kısmının bu 

mesleği çaresizlikten dolayı seçtiğini göstermektedir. 

          

 Tablo 3.68: Din görevlisinin siyasetle ilgilenip ilgilenmemesi ile ilgili 

cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

İlgilenebilir, bir partinin savunucusu olabilir, 

insanları o yönde teşvik edebilir. 

19 9,7 

İlgilenebilir ama insanları etkilemek için 

çalışmamalı, tarafsız olmalı  

89 45,6 

İlgilenmemeli 87 44,6 

Toplam 195 100,0 

 

 Tablo 3.68’e baktığımızda cemaate sorulan “Din görevlisi siyasetle 

ilgilenmeli mi?” sorusunda “İlgilenebilir, bir partinin savunucusu olabilir, insanları o 

yöne teşvik edebilir.” diyen kişilerin oranı %9,7, “İlgilenebilir ama insanları 

etkilemek için çalışmamalı, tarafsız olmalı.” diyen kişilerin oranı %45,6, 

“İlgilenmemeli” diyenlerin oranı ise %44,6’dır.      

 Buradan şu sonuçlara ulaşabiliriz ki cemaat, %45,6 oranında din görevlileri 

siyasetle ilgilenebilir ama insanları etkilemek için çalışmamalı, tarafsız olmalı 

diyerek din görevlilerinin mesleğinin gereği olarak bütün herkese eşit mesafede 

olmasını, kendisinin herhangi bir siyasi görüşü olabilir ancak bu görüşü insanlara 

yansıtacak davranışlardan uzak durmasını, herkesi kucaklayacak bir anlayışta 

olmasını istemektedir.       

 Diğer bir sonuçta ise cemaatin %44,6’lık bir çoğunluğu, din görevlisi 

siyasetle kesinlikle ilgilenmemeli, diyerek din görevlisinin görevi gereği insanların 

hayat anlayışlarına, kendilerine ait görüşlerine bakmadan hatta bunlarla hiç 
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ilgilenmeden bütün insanları kucaklayan bir görüşe sahip olmasını istemektedir. Bu 

iki sonucu birleştirecek olursak cemaat, %90,2’lik muazzam bir çoğunlukla din 

görevlisinin, cemaatin hiçbir siyasi görüşüne bakmadan hatta kendisinin bir siyasi 

görüşü olsa dahi bunu cemaati etkilemek için kullanmadan bütün cemaati sahiplenen 

bir görüşe hakim olmasını istemektedir.      

          

 Tablo 3.69: Din görevlisinin ülke gündemini takip edip etmemesi ile ilgili 

cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Takip etmeli her şeyden haberdar 

olmalı 

111 58,4 

Takip etmeli insanları da 

bilgilendirmeli  

72 37,9 

Kendisi bilir benim için mesleğini icra 

etmesi yeterlidir 

7 3,7 

Toplam 190 100,0 

 

 Tablo 3.69’a baktığımızda, cemaate sorulan “Sizce din görevlisi ülke 

gündemini takip etmeli mi?” sorusuna cemaatten, “Evet takip etmeli her şeyden 

haberdar olmalı.” diyen kişilerin oranı %58,4, “Takip etmeli insanları da 

bilgilendirmeli.” diyen kişilerin oranı %37,9, “kendisi bilir benim için mesleğini icra 

etmesi yeterlidir.” diyen kişilerin oranı ise %3,72dir.    

 Buradan da anlaşılıyor ki cemaat, %96,3’lük büyük bir çoğunlukla din 

görevlisinin, ülke gündemini takip etmesini, her şeyden haberdar olmasını ve bu 

konularda da cemaati bilgilendirmesini istemektedir. Daha önceki tablo “3.60”da 

cemaate sorulan ‘’Din görevlisi lise ve dengi okullarda ders verecek seviyede olmalı 

mı?’’ sorusuna cemaat en yüksek olan %74,6 oranında “Evet olmalı her konuda bilgi 

donanımına sahip olmalı.” demiştir. Yine daha önceki tablo “3.57”de de cemaate 

sorulan “Sizce toplumda din görevlisinin itibarını artırmak için ne yapılmalıdır?” 
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sorusu cemaat en yüksek olan %47,9 oranında din görevlilerinin bilgi ve kültür 

seviyelerini yükseltmek gerekir, demiştir.       

 Bu tablodan çıkan bir sonuç daha var ki ankete katılanların %3,7’lik az bir 

kısmı da din görevlisinin sadece mesleğini icra etmesi gerektiğini, diğer bütün 

alanlarda bilgi sahibi olmasa da olur, diyerek din görevlisinin sadece kendi alanıyla 

ilgili bilgiye sahip olmasını yeterli görmüştür.       

 Bu verdiğimiz tablo sonuçlarından da anlıyoruz ki, cemaat, din görevlisinin 

sadece kendi alanıyla sınırlı kalmamasını, başka alanlarda da kendini geliştirmesini, 

ülke gündemini iyi takip etmesini ve kültür seviyesini yükselterek aydın bir kişiliğe 

sahip olmasını istemektedir. 

           

 Tablo 3.70: Din görevlilerinin dini bilgi haricinde hangi alanlarda 

kendilerini geliştirmeleri gerektiği ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Genel kültür 113 57,9 

Matematik, fen bilimleri vb. 1 0,5 

Osmanlı tarihi ve yakın tarih 17 8,7 

Kendi isteklerine bağlı, önemli olan dini 

iyi bilmeleridir. 

64 32,8 

Toplam 195 100,0 

 

 Bu tabloya baktığımızda cemaate sorulan “Din görevlileri din bilgisi 

haricinde hangi alanlarda kendilerini geliştirmelidir?” sorusunda, “genel kültür” 

diyen kişilerin oranı %57,9, “matematik, fen bilimleri vb.” konuları diyen kişilerin 

oranı %0,5, “Osmanlı tarihi ve yakın tarih” diyen kişilerin oranı %8,7, “Kendi 

isteklerine bağlı, önemli olan dini iyi bilmeleridir.” diyen kişilerin oranı ise 

%32,8’dir.  
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 Bu tablodan anlıyoruz ki cemaat, %57,9 oranında din görevlisinin, dini bilgi 

haricinde genel kültür alanında kendisini geliştirmesini istemektedir. Buradan da şu 

sonuca ulaşabiliriz ki cemaat, din görevlisinin kendi içine kapanık, dünyadan 

habersiz sadece kendi alanıyla ilgilenen bir kişi değil; onu dünyayı algılayabilen ve 

entelektüel bir kafa yapısına sahip olan bir kişi olarak görmek istemektedir. 

          

 Tablo 3.71: Öğretmenle din görevlisinin ortak yönlerinin olup olmaması 

ile ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE(%) 

Var 141 87,6 

Yok 20 12,4 

Toplam 161 100,0 

 

 Tablo 3.71’e baktığımızda, cemaate sorulan “Öğretmenle din görevlisinin 

ortak yönleri var mıdır?” sorusunda, evet vardır, diyen katılımcıların oranı %87,6, 

hayır yoktur, diyen katılımcıların oranı ise %12,4’tür.     

 Bu tablo bize şunu ifade ediyor ki cemaat, %87,6 gibi büyük bir oranda din 

görevlisiyle öğretmenin ortak yönlerinin bulunduğunu verdiği bu cevapla bize ifade 

etmiştir. Burada yine cemaatin verdiği cevaptaki yüksek oran, din görevlisiyle 

öğretmenin cemaat karşısındaki değerinin aynı olduğunu göstermektedir. Bir sonraki 

gelecek tablo ise, öğretmenle din görevlisinin, cemaate göre hangi alanlarda daha çok 

ortak yönünün olduğunu göstererek bu tablonun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. 
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 Tablo 3.72: Din görevlisiyle öğretmenin hangi konularda ortak 

bulunduğuyla ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

İkisi de öğretici konumundadır. 54 31,6 

İkisi de toplumun değer verip saygı duyduğu 

kişilerdir.  

33 19,3 

İkisi de toplumun vazgeçilmez unsurudur.  18 10,5 

İkisi de topluma şekil verecek durumdadır. 26 15,2 

İkisi de topluma örnek olmalıdır.  40 23,4 

Toplam 171 100,0 

  

 Bu tabloda cemaate sorulan  “Öğretmenle din görevlisi arasında ki ortak 

yönler nelerdir?” sorusunda, “İkisi de öğretici konumundadır.” diyen katılımcıların 

oranı %31,6, “İkisi de toplumun saygı duyup değer verdiği kişilerdir.” diyen 

katılımcıların oranı %19,3, “İkisi de toplumun vazgeçilmez unsurudur.” diyenlerin 

oranı %10,5, “İkisi de topluma şekil verecek durumdadır.” diyen katılımcıların oranı 

%15,2, “İkisi de topluma örnek olmalıdır.” diyen katılımcıların oranı ise %23,42’dir.     

 Bu tabloya baktığımızda verilen cevap oranlarının hemen hemen birbirlerine 

yakın olduğunu görmekteyiz. Bu da verilen cevapların hepsinin oranlarına göre din 

görevlileri ile öğretmenlerin ortak yönleri olduklarını göstermektedir. Bu verilen 

cevaplardan da anlıyoruz ki cemaat, din görevlisiyle öğretmene, halka yön veren, 

halkın yanlışlarını düzelten ve oların aralarında bir sıkıntı olduğunda o sıkıntıyı 

gideren gözüyle bakmaktadırlar. Yani bu iki meslekteki insanlara, toplumun 

önderleri nazarıyla bakılmaktadır.        

 Bu tablodan bir şey daha anlaşılıyor ki, cemaat, en yüksek çoğunluk olan 

%31,6 oranında öğretmenle din görevlisine bir öğretici anlayışıyla bakmaktadır. Bu 

da din görevlisiyle öğretmeni halkın gözünde itibar edilen kişiler içerisinde en 

yüksek konuma yerleştirmektedir.    
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 Tablo 3.73: Öğretmenle din görevlisinin beraber neler yapabileceği ile 

ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE(%) 

Toplumda var olan düşmanlıkları 

gidermelidir. 

73 38,2 

Halkın çocuklarını okutup, cahil kalmamaları 

yönünde teşvik etmelidirler. 

49 25,7 

Toplumda yerleşmiş batıl inanç ve düşünceleri 

kökünden sökmelidirler. 

23 12,0 

İnsanları her şekilde kucaklamalı ve 

sevmelidirler. 

21 11,0 

Beraber yapabilecekleri pek bir şey yoktur, 

ikisinin de ilgi alanları farklıdır  

25 13,1 

Toplam 191 100,0 

 

 Tablo 3.73’e bakıldığında cemaate sorulan “Öğretmenle din görevlisi beraber 

neler yapabilir?”sorusunda cemaatten “Toplumda var olan düşmanlıkları 

gidermelidirler.” diyen kişilerin oranı %38,2, “Halkın çocuklarını okutup, cahil 

kalmamaları yönünde teşvik etmelidirler.” diyen kişilerin oranı %25,7, “Toplumda 

yerleşmiş batıl inanç ve düşünceleri kökünden sökmelidirler.” diyenlerin oranı %12, 

“İnsanları her şekilde kucaklamalı ve sevmelidirler.” diyen kişilerin oranı %11, 

“Beraber yapabilecekleri herhangi bir şey yoktur, ikisinin de ilgi alanları farklıdır.” 

diyen kişilerin oranı ise %13,1’dir.      

 Bu tablonun sonuçlarına baktığımızda çıkan sonuçlarda aşırı yüksek çıkan bir 

oran yoktur. Çıkan sonuçlar, öğretmenle din görevlisinin beraberce halk tarafından 

yapılmasını istenen konulardır. Yine de çıkan en yüksek sonuca bakacak olursak, 

cemaat, %38,2 oranında din görevlisiyle öğretmenin toplumda var olan düşmanlıkları 

gidermelerini istemektedir. Bir önceki tabloda cemaatin din görevlisi ile öğretmeni 

halkın önderi olarak gördüğünü belirtmiştik. İşte önder kabul ettiklerinden dolayı da 

cemaat, din görevlisi ile öğretmenden toplumda var olan düşmanlıkları gidermelerini 

istemektedir. 
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 Tablo 3.74: Din görevlisinin haftalık izin kullanması ile ilgili cemaatin 

tavrı 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

İzin kullanmalıdır, neticede ona verilen bir 

haktır. 

153 79,2 

Her zaman kullanmamalı işi olduğunda 

kullanmalıdır. 

37 19,2 

İzin kullanmamalı, cemaatle namazın izni 

olmaz. 

2 1,0 

İzin kullanmamalı, din görevlisi olmak 

gönül işidir. 

1 0,5 

Toplam 193 100,0 

     

 Tablo 3.74’e baktığımızda cemaate sorulan “Din görevlisinin haftalık izin 

kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusunda, “İzin kullanmalıdır, neticede 

ona verilen bir haktır.” diyen katılımcıların oranı %79,2, “Her zaman kullanmamalı 

işi olduğunda kullanmalı.” diyen katılımcıların oranı %19,2, “İzin kullanmamalı, 

cemaatle namazın izni olmaz.” diyen katılımcıların oranı %1, “İzin kullanmamalı, 

din görevlisi olmak gönül işidir.” diyen katılımcıların oranı ise  %0,5’tir.   

 Tabloya baktığımızda cemaat, din görevlisinin haftalık izin kullanmasına 

karşı olmadığını, %79,2 oranında “İzin kullanmalıdır, neticede ona verilen bir 

haktır.” diyerek belirtmiştir.  
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 Tablo 3.75: Din görevlisinin sabah erken saatte çağrılıp çağrılmaması ile 

ilgili cemaatin görüşü 

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

İhtiyaç halinde her vakit çağrılmalıdır. 95 49,4 

Çok önemli bir şey olmadığı sürece 

çağrılmamalıdır. 

69 35,9 

O saatlerde rahatsız edilmemelidir. 28 14,6 

Toplam 192 100,0 

  

 Tabloya baktığımızda cemaate sorulan “Sizce din görevlisi sabahın erken 

saatlerinde çağrılmalı mıdır?” sorusunda, “İhtiyaç halinde her vakit çağrılmalıdır.” 

diyen katılımcıların oranı %49,4, “Çok önemli bir şey olmadığı sürece 

çağrılmamalıdır.” diyen katılımcıların oranı %35,9, “O saatlerde rahatsız 

edilmemeli.” diyen katılımcıların oranı ise %14,6’dır.    

 Buradan şöyle bir sonuca ulaşabiliriz ki cemaat,  din görevlisinin ihtiyaç halin 

de günün hangi saati olursa olsun çağrılmasında %49,4 oranında herhangi bir beis 

görmemektedir. Yine %50,5 oranında ise o saatlerde din görevlisinin çağrılmasına 

cemaatin pek taraftar olmadığını anlamaktayız. Buradan da iki sonucunda birbirine 

çok yakın olduğunu görmekteyiz. 

           

 3.2.6. Cemaatin DİB ve Müftülükle Olan İlişkisi  

 Tablo 3.76: Cemaatin müftülükle olan ilişkisindeki durum 

CEMATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE (%) 

Her zaman ziyaret ederim.  19 9,8 

İşim olunca uğrarım. 135 70,0 

Hiç uğramam. 39 20,2 

Toplam                   193 100,0 
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           Tabloya baktığımızda cemaate sorulan “Müftülükle olan ilişkileriniz nasıl?” 

sorusuna, “Her zaman ziyaret ederim.” diyen katılımcıların oranı %9,8, “İşim olunca 

müftülüğe uğrarım.” diyenlerin oranı %70, “Hiç uğramam” diyen katılımcıların oranı 

ise %20,2’dir.  

           Tabloya baktığımızda görüyoruz ki katılımcılardan müftülüğü devamlı ziyaret 

eden, onunla ilişkileri iyi olan sadece %9,8’lik bir kesimdir. Diğer %90,2’lik bir 

kesim ise müftülüğe hiç uğramayan veya işi olunca uğrayan kesimdir. Buradan da şu 

sonuca ulaşabiliriz ki Zara Müftülüğü, Zara halkıyla olan ilişkisinde cemaatin 

beklentilerini tam manasıyla karşılayamamaktadır. Yani müftülük halka açılmada ve 

müftülüğün halkın kendisinin bir kurumu olduğunu hissettirmede yeteri kadar 

beklentileri karşılayamamıştır. Aşağıda bu tablonun yaş guruplarına, meslek 

guruplarına ve öğrenim durumlarına göre karşılaştırmalı durumlarına bakalım.  

     

            Tablo 3.77: Cemaatin yaş guruplarına göre müftülükle olan ilişkisindeki 

durum  

                           

Yaş gurupları 

Her zaman 

ziyaret 

ederim 

İşim 

olunca 

uğrarım 

Hiç 

uğramam 

Toplam 

20-30 arası           S 

                                % 

2 

6,7 

21 

70,0 

7 

23,3 

30 

100,0 

31-40 arası           S 

                                % 

6 

18,2 

19 

57,6 

8 

24,2 

33 

100,0 

41-50 arası           S 

                             %  

5 

12,8 

24 

61,5 

10 

25,7 

39 

100,0 

50 ve üstü             S 

                                %  

6 

6,8 

67 

76,1 

15 

17,1 

88 

100,0 

Toplam                 S 

                             %    

19 

10,0 

131 

68,9 

37 

19,5 

190 

100,0 

 

 Katılımcıların müftülükle olan ilişkisinde, 20-30 yaş arasında olanların 

%6,7’si,3140 yaş arasında olanların %18,2’si, 41-50 yaş arasında olanların %12,8’i, 
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50 ve üzerinde yaşa sahip olanların %6,8’i müftülüğü her zaman ziyaret ettiklerini, 

belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %10’unun karşılığıdır.   

 İkinci olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %70’i, 31-40 yaş 

arasında olanların %57’6’sı, 41-50 yaş arasında olanların %61,5’i, 50 ve üzerinde 

yaşa sahip olanların %76,1’i müftülüğe işim olunca uğrarım, demişlerdir. Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %68,9’unun karşılığıdır.    

 Üçüncü olarak katılımcılardan 20-30 yaş arasında olanların %23,3’ü, 31-40 

yaş arasında olanların %24’2’si, 41-50 yaş arasında olanların %23,1’i, 50 ve 

üzerinde yaşa sahip olanların %14,8’i müftülüğe hiç uğramadıklarını belirtmişlerdir.  

Bu sonuçlar toplam katılımcıların %19,5’inin karşılığıdır.     

 Çıkan sonuçlara baktığımızda bütün yaş guruplarına ait katılımcıların 

çoğunluğu müftülüğe işleri olunca uğradıklarını belirtmişlerdir. Buradan da 

müftülüğün bütün yaş gurubundaki insanlarla olan ilişkisinin zayıf olduğunu 

söyleyebiliriz. 
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 Tablo 3.78: Cemaatin meslek guruplarına göre müftülükle olan 

ilişkilerindeki durum 

 

Meslek gurupları 

Her zaman 

ziyaret 

ederim 

İşim 

olunca 

uğrarım 

Hiç 

uğramam 

Toplam 

Çiftçi     S 

                % 

2 

11,1 

14 

77,8 

2 

11,1 

18 

100,0 

Öğretmen   S 

   % 

3 

7,3 

36 

87,8 

2 

4,8 

41 

100,0 

Memur    S 

   % 

0 

0,0 

13 

61,9 

8 

38,1 

21 

100,0 

İşçi  S 

  % 

6 

28,6 

12 

57,1 

3 

14,3 

21 

100,0 

Esnaf S 

 % 

5 

12,8 

22 

56,4 

12 

30,8 

39 

100,0 

Emekli S 

 % 

3 

6,4 

35 

72,3 

10 

21,2 

48 

100,0 

Toplam S 

 % 

19 

10,1 

132 

70,2 

37 

18,1 

188 

100,0 

 

 Katılımcılardan çiftçi olanların %11,1’i, öğretmen olanların %7,3’ü, işçi 

olanların %28,6’sı, esnaf olanların %12,8’i, emekli olanların %6,4’ü müftülüğü her 

zaman ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların 

%10,1’inin karşılığıdır.        

 İkinci olarak katılımcılardan çiftçi olanların %77,8’i, öğretmen olanların 

%87,8’i, memur olanların %61,9’u, işçi olanların %57,1’i, esnaf olanların %56,4’ü, 

emekli olanların %72,3’ü müftülüğe işim olunca uğrarım, demişlerdir. Bu sonuçlar 

toplam katılımcıların %70,2’sinin karşılığıdır.     

 Üçüncü olarak katılımcılardan çiftçi olanların %11,1’i, öğretmen olanların 

%2,4’ü, memur olanların %38,1’i, işçi olanların %14,3’ü esnaf olanların %28,2’si, 
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emekli olanların %19,1’i müftülüğe hiç uğramam, demişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %18,1’inin karşılığıdır.      

 Çıkan sonuçlara baktığımızda, bütün meslek guruplarına ait katılımcıların 

çoğunluğu müftülüğe işim olunca uğrarım demişlerdir. Buradan da müftülüğün diğer 

meslek guruplarıyla olan ilişkisinde istenilen seviyenin tutturulamadığı sonucuna 

ulaşabiliriz.   

          

 Tablo 3.79: Cemaatin öğrenim durumlarına göre müftülükle olan 

ilişkisindeki durum 

 

Öğrenim durumları 

Her zaman 

ziyaret 

ederim 

İşim 

olunca 

uğrarım 

Hiç 

uğramam 

Toplam 

Üniversite S 

 % 

7 

14,0 

34 

68,0 

9 

18,0 

50 

100,0 

Lise                    S 

                           %     

6 

9,1 

43 

65,2 

17 

25,7 

66 

100,0 

Ortaokul S 

 % 

0 

0,0 

3 

30,0 

7 

70,0 

10 

100,0 

İlkokul S 

 % 

5 

15,6 

20 

62,5 

7 

21,9 

32 

100,0 

Okur-Yazar         S 

değil  % 

0 

0,0 

31 

100,0 

0 

0,0 

31 

100,0 

Toplam                S 

                            % 

18 

9,5 

131 

69,3 

40 

19,6 

189 

100,0 

 

 Cemaatin müftülükle olan ilişkisinde, katılımcılardan üniversite mezunu 

olanların %14’ü, lise mezunu olanların %9,1’i, ilkokul mezunu olanların %15,6’sı 

müftülüğü her zaman ziyaret ettiklerini belirtmişlerdir.  Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %9’unun karşılığıdır.    
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 İkinci olarak katılımcılardan üniversite mezunu olanların %68’i, lise mezunu 

olanların %65,2’si, ortaokul mezunu olanların %30’u, ilkokul mezunu olanların 

%62,5’i, hiç gitmeyenlerin %100’ü işleri olunca uğradıklarını belirtmişlerdir.  Bu 

sonuçlar toplam katılımcıların %69,3’ünün karşılığıdır.     

 Üçüncü olarak katılımcılardan üniversite mezunu olanların %14’ü, lise 

mezunu olanların % 24,2’si, ortaokul mezunu olanların %70’i, ilkokul mezunu 

olanların %21,9’u, müftülüğe hiç uğramam, demişlerdir. Bu sonuçlar toplam 

katılımcıların %19,6’sını karşılığıdır. 

 Çıkan sonuçlara baktığımızda bütün öğrenim durumunda olanların çoğunluğu 

işleri olunca müftülüğe uğradıklarını belirtmişlerdir. Yalnız ortaokul mezunları %70 

oranında müftülüğe hiç uğramam ifadelerini kullanmışlardır. Buradan da anlıyoruz ki 

hiçbir öğrenim durumunda olanların müftülükle olan ilişkisi istenilen seviyede 

değildir.    

          

 Tablo 3.80: Cemaatin DİB’in yapmış olduğu çalışmalardan haberdar 

olup olmaması ile ilgili durumu  

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE(%) 

Haberdar değilim  107 58,0 

Haberdarım 47 25,5 

Beni ilgilendirmiyor 30 16,3 

Toplam 184 100,0 

 

 Tabloya baktığımızda cemaate sorulan “DİB’in yapmış olduğu çalışmalardan 

haberdar mısınız?” sorusunda, “haberdar değilim” diyen katılımcıların oranı %58, 

“haberdarım” diyen katılımcıların oranı %25,5, “beni ilgilendirmiyor” diyenlerin 

oranını ise %16,3 olarak görmekteyiz.     
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 Tabloda verilen bilgilere baktığımızda, katılımcıların %74,3’ü DİB’in 

çalışmalarından haberdar değilim veya beni ilgilendirmiyor cevabını vermiştir. Bu da 

gösteriyor ki DİB’in yaptığı çalışmalar cemaatin fazla ilgisini çekmemektedir. 

 Yapılan bir çalışmada, DİB’in toplumsal statüdeki yeri ile ilgili soruda 

katılımcıların %61’i kurumun toplumsal statüdeki yerini yitirdiğini söylemiştir.
83

 Bu 

sonuçla bizim bulduğumuz sonuçta bir uyumluluk olduğu anlaşılmaktadır.    

          

 Tablo 3.81: DİB’in yapmış olduğu çalışmaların cemaate göre durumu  

CEMAATİN GÖRÜŞÜ SAYI YÜZDE(%) 

Yeterli buluyorum 26 27,4 

Yetersiz buluyorum 34 35,9 

İlgilenmiyorum 35 36,8 

Toplam 95 100,0 

 

 Tabloya baktığımızda cemaate sorulan “DİB’in yapmış olduğu çalışmalardan 

haberdar iseniz çalışmaları nasıl buluyorsunuz?” sorusunda, “yeterli buluyorum” 

diyen katılımcıların oranı %27,4, “yetersiz buluyorum” diyenlerin oranı %35,9, 

“ilgilenmiyorum” diyen katılımcıların oranı ise %36,8 olarak görülmüştür.   

 Tablodan anlaşılıyor ki katılımcıların %72,7’si DİB’in yapmış olduğu 

çalışmaları yetersiz buluyor veya çalışmalara karşı ilgi göstermiyor. Bu da gösteriyor 

ki kurum, halkı memnun edecek veya ilgilerini çekecek çalışmalarda yetersiz kalıyor.  

Bu sonuç aynı zamanda kurumun, halkın üzerindeki etkisinin de az olduğunu 

göstermektedir.           

 Yapılan bir çalışmada, katılımcıların %73,4’ü DİB’in görev alanı ile ilgili 

konularda toplum üzerinde yeterince etkiye sahip olamadığını belirtmiştir.
84

 Bizim 

bulduğumuz sonuçta aynı doğrultudadır. Çünkü bizim anketimize katılanların da 

                                                           

83
 Taş; a.g.e., s. 166. 

84
 Taş; a.g.e., s. 165. 



117 

 

 

%72,7’si, DİB’in yaptığı çalışmalardan ya habersiz ya da çalışmalara ilgi 

göstermiyor. Bu da bizi, kurumun görev alanıyla ilgili halkın üzerinde yeterince 

etkiye sahip olamadığı sonucuna götürüyor. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 “Cami Hizmetlerinde Cemaatin Beklentileri Üzerine Sosyolojik Bir Analiz 

Sivas/Zara İlçesi Örneği” isimli bu araştırmada, Zara ilçesinde yaşayan cemaatin 

DİB’in sunduğu hizmetlerden cemaatin memnuniyeti ve bu hizmetlerden beklentileri 

üzerinde durulmuştur.     

 Araştırmamızda yaş gurupları, meslek gurupları ve eğitim durumları farklı 

olan kişilerden faydalanılmıştır. Bu farklı özelliklere sahip olan kişilerin de 

hizmetlerden beklentileri ve hizmetlere karşı memnuniyetlerinin farklı olduğu 

gözlenmiştir.          

 Araştırma bulgularına göre, değişik vasıfları taşıyan kişilerin camiye devam 

etme noktasında birbirlerinden farklılık arz ettikleri bulgulara yansımış olup, mesela 

bir memur günde iki defa camiye gidiyorsa emekli olan bir kişi gün oluyor ki bütün 

vakitlerini camide kılıyor. Bu da din görevlisini daha iyi tanıma noktasında etkili 

olduğundan sunulan hizmetlerden memnun olma noktasında, camiye daha az giden 

kişiden daha farklı bir sonuç ortaya çıktığı gözlenmiştir. Aynı şekilde eğitim 

durumları farklı olan kişilerinde sunulan hizmetleri değerlendirme noktasında 

birbirlerinden farklı beklentiler içerisinde oldukları gözlenmiştir.   

 Cemaat, cami içi hizmetlerdeki vaaz konusunda merkezi sistemle yapılan 

vaazın devam etmesini çünkü din görevlilerinin vaaz etme noktasında beklentileri 

karşılayamadıklarını, bundan dolayı da merkezden vaizlerin ve müftülerin verdiği 

vaazların daha etkili olduğunu söylemişlerdir. Ezan konusunda ise merkezden değil 

de her caminin kendi din görevlisinin ezanı okuması gerektiğini belirtmişlerdir. 

Sohbet konusunda ise cemaatin camiye farklı kişiler çağrılarak sohbet yaptırılmasını 

bununla birlikte camiyle cemaatin irtibatını artırmak için akşam sohbetlerinin 

olmasını, ilmihal dersi yapılmasını ve Kur’an dersi verilmesini istediği gözlenmiştir. 

 Din görevlisi ile cemaat arasındaki ilişki noktasında, cemaatle din 

görevlisinin arasında halledemedikleri herhangi bir problemin çıkmadığı, çıksa da 

din grevlisinin bu sorunu halletmede yapıcı bir dil kullandığı gözlenmiştir. Ancak 

cemaatle din görevlisinin hediyeleşmediği, cami dışındaki sohbet ortamlarında fazla 
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bir araya gelinemediğinden aradaki ilişkide samimiyetten çok resmi bir ilişkinin 

olduğu anlaşılmıştır. Birde aradaki ilişkinin bozulmasında en büyük etkenin din 

görevlisinin görevi ihmal etmesi olduğu gözlenmiştir.    

  Cami dışında cemaatle ilişki noktasında; din görevlisinin hasta ziyareti, 

taziye, düğün vs. gibi olaylarda halkı yalnız bırakmadığı, devamlı katıldığı gözlenmiş 

olup ilişki açısından cemaate olumlu bir hava kattığı anlaşılmıştır. Ancak cami 

çıkışında din görevlisinin cemaate fazla katılmadığı, sohbet ortamlarında fazla 

birlikte olunmadığı anlaşılmış olup bunun da cemaatin beklentilerini karşılama 

noktasında din görevlisin olumsuz etkilediği gözlenmiştir.    

 Araştırma yaptığımız bölgedeki din görevlilerinin mesleki bilgi açısından 

yeterli oldukları; ancak genel kültür ve çağın gerektirdiği bilgi ve donanım açısından 

yetersiz oldukları belirtilmiştir. Bunun da danışılan, yön gösteren ve liderlik 

konumuna oturtulan din görevlisinin bu vasıflarına olumsuz bir etkide bulunduğu 

anlaşılmıştır. Müftülüğün halkla ilişkisi konusunda, bu ilişkiyi halkın beklentilerinin 

düzeyine ulaştırma açısından kurumun zayıf kaldığı, bu zayıf durumdan dolayı da 

bütün beklentilerin din görevlilerinin üzerine yoğunlaştığı bu noktada da din 

görevlilerinin bunları karşılamada yetersiz kaldıkları ortaya çıkmıştır.   

Araştırmamızın sonucunda bazı konularda yetersiz kalındığı sonucuna varmış 

bulunmaktayız. Birincisi, din görevlilerinin halkla bütünleşme noktasında zayıf 

kaldığıdır. Bu zayıflık neticesinde de camilerdeki cemaat sayısının artmayıp hep aynı 

seyrettiği veya bazı durumlarda da azaldığı izlenmiştir. Bu zayıf ilişkinin bir diğer 

sonucu da din görevlisinin hem mesleğinin kendisine yüklediği görevleri hem de 

temsil ettiği dininin kendisine verdiği görevleri yerine getirme noktasında zayıf 

kaldığı anlaşılmıştır. Bunun için din görevlilerinin cemaatle daha sıkı bir ilişki 

içerisine girmeleri, onlarla cami dışındaki farklı ortamlarda bir araya gelmeleri, farklı 

farklı aktiviteler yapmaları, ev ziyaretleri gerçekleştirmeleri ve hediyeleşmeleri bu 

olumsuz tabloyu düzeltmekte faydalı olacaktır. Din görevlisi bu ilişkiyi sadece cami 

cemaati için değil, camiye gelmeyenlerle de kuvvetli tutarsa hem cami cemaatinde 

bir artış olacak hem de temsil ettiği dinin kendisine yüklediği görevleri yerine 

getirme noktasında kendisine olumlu bir katkı sağlayacaktır.   
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 Halk din görevlilerini, danışılan, yön gösteren ve kendisine liderlik yapan biri 

olarak görmek istemektedir. Ancak günümüz din görevlilerinin bu vasıfları üzerinde 

taşıma noktasında beklentileri tam karşıladığı söylenemez. Bize göre bu olumsuz 

tabloyu kaldırmak için din görevlilerinin çağının gerektirdiği bilgi donanımına sahip 

olmaları gerekmektedir. Bunun için de sadece kendi mesleğine ait kitapları değil 

çağını iyi anlamasına katkı sağlayacak, genel kültürünü yükseltecek kitapları da 

okuması gerekmektedir. Bunun yanında iletişim araçlarını ve bilgiye ulaşma yollarını 

sağlayacak araçları da çok iyi kullanması icap etmektedir. Bu faaliyetler din 

görevlisinin yön veren bir düşünceye sahip olmasını sağlayacak ve kendisinden 

beklenen o liderlik vasfını yerine getirme noktasında kendisine olumlu katkılar 

sağlayacaktır. 

Şimdi de ileri sürdüğümüz denencelerin değerlendirmesine bakalım.                                                                                                    

Birinci denencede Cemaatle din görevlisi arasında hediyeleşmenin 

olmadığını, bunun da karşılıklı ilişkileri olumsuz yönde etkilediğini ifade etmiştik. 

Tablo 3.27’ye baktığımızda %83.5’ oranında din görevlisinin cemaate hiç hediye 

vermediği ifade edilmiştir. Aynı şekilde tablo 3.46’ya baktığımızda cemaatinde din 

görevlisine %64,4 oranında hediye götürmediği ifade edilmiştir. Buradan da 

anlıyoruz ki cemaatle din görevlisi arasında hediyeleşme yaygın hale gelememiştir. 

Bu da karşılıklı ilişkilerin zayıf kalmasına sebebiyet vermektedir. Dolayısıyla 

denence doğrulanmıştır.  

İkinci denencede cemaatin yaşı arttıkça camiye gitme sıklığının arttığını ifade 

etmiştik. “3.6” tablosundaki bazı verilere baktığımızda bütün vakitlere gidenler 20-

40 yaş arasında %9 civarında, 41-50 yaş arasında %22,5, 50 ve üzeri yaş gurubunda 

ise bu oran %39,8’ e çıkmıştır. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %25,9’unun 

karşılığıdır. Yine aynı tabloda sadece haftada bir cuma namazına gidenlerin 

sonuçlarına baktığımızda 20-30 yaş aralığında olanlar %34,4, 31-40 yaş aralığında 

olanlar %33,3, 41-50 yaş aralığında olanlar %25, 50 ve üzerinde olanlar da  ise 0  

çıkmaktadır. Bu sonuçlarda toplam katılımcıların %16,6’sının karşılığıdır. Yani yaş 

küçüldükçe çoğunluk olarak sadece haftada bir cuma namazına gidilirken yaş 

ilerledikçe çoğunluk olarak cuma da dahil bütün vakitlere gidilmektedir. Buradan da 
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yaş ilerledikçe camiye gitme sıklığı artmaktadır sonucuna ulaşabiliriz. Dolayısıyla 

denencemiz doğrulanmıştır. 

Üçüncü denencede cemaatin farklı mesleklerden gelmesinin camiye gitme 

sıklığını etkilediğini ifade etmiştik. Tablo 3.7’de bütün vakitlere giden kişiler 

sütununa baktığımızda çiftçiler %58.8, memur %13, işçi %23,8, esnaf %15,4, 

emekliler ise %56,3, öğretmenler ise bütün vakitlere gidemediklerini ifade 

etmişlerdir. Bu sonuçlar toplam katılımcıların %26,7’sinin karşılığıdır. Verilen 

sonuçlara baktığımızda çalışanların vakit müsaitliğine göre camiye gitme sıklıkları 

değişmektedir. Emeklilerde ise bu oran vakitleri daha çok olduğundan dolayı 

yükselmektedir. Sonuç olarak diyebiliriz ki farklı meslekler zaman müsaitliğine göre 

camiye gitme sıklığını değiştirmektedir. Dolayısıyla denecemiz doğrulanmıştır. 

Dördüncü denencede din görevlisinin mevlit, hatim vb. faaliyetlerden para 

aldığını bunun da cemaat karşısındaki itibarının düşmesine sebebiyet vereceğini ifade 

etmiştik. Tablo 3.50’ye baktığımızda cemaat %53,1 oranında din görevlisinin mevlit 

ve hatim gibi faaliyetlerden para almadığını ifade etmiştir. Dolayısıyla din 

görevlisinin bu konu üzerinden itibarının düşmediğini ifade edebiliriz. Çünkü eğer bu 

gibi işlerden din görevlisi para alsaydı ne olurdu? Diye sorduğumuzda tablo 3.51’de 

%78 oranında cemaat din görevlisinin itibarının düşeceğini ifade etmiştir. Bundan 

dolayı din görevlileri çoğunluk olarak bu faaliyetlerden para almadığından 

denencemiz doğrulanmamıştır. 

Beşinci denencede din görevlilerinin cami dışı mekanlarda cemaatle fazla 

birlikte olamadığından dolayı cemaatle olan ilişkisinin olumsuz yönde etkilendiğini 

ifade etmiştik. Tablo 3.41’e baktığımızda cemaatin %67,5’i din görevlisinin cami 

dışı mekanlarda halkla bazen birlikte olduğunu ifade etmiştir. Buradan da din 

görevlilerinin cami dışı mekanlarda cemaatle birlikte olmaya fazla istekli 

olmadıklarını görmekteyiz. Bu da onların aralarındaki ilişkinin fazla gelişememesine 

sebep olmaktadır. Dolayısıyla denencemiz kısmi olarak doğrulanmıştır.   

Altıncı denencede din görevlilerinin yeterlilik açısından zayıf seviyede 

olduğunu bunun da din görevlilerinin itibarını olumsuz yönde etkilediğini ifade 

etmiştik. Tablo 3.52’ye baktığımızda cemaatin %76,8’i din görevlilerini yeterli ve 
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oldukça yeterli görmektedir. Buna bağlı olarak din görevlilerinin itibarının düşeceği 

diye ileri sürdüğümüz görüş doğrulanmamıştır. Çünkü cemaat din görevlilerini 

yüksek bir çoğunlukla yeterli görmektedir. 
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EKLER 

       

 ANKET FORMU 

Saygıdeğer Cami Cemaati 

 Elinizdeki anket formu Cumhuriyet Üniversitesinde yaptığım “CAMİ HİZMETLERİNDE 

CEMAATİN BEKLENTİLERİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ (SİVAS/ZARA 

İLÇESİ ÖRNEĞİ)’’ isimli Yüksek Lisans Tezi’ne veri sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Bu 

çerçevede toplanan bilgiler, sadece bu tez için kullanılacak, başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Bu 

nedenle yalnızca doğru olduğuna kesin inandığınız bilgi ve gözlemlerinizi bu anket yoluyla bizlerle 

paylaşmanız bu çalışmaya çok ciddi bir katkı sağlayacaktır. Araştırmanın sonuçlarının güvenilir 

olabilmesi, sizin ankete doğru ve samimi bir şekilde cevap vermenize bağlı olacaktır. Yapacağınız 

katkılar için şimdiden teşekkür ederim. 

         DANIŞMAN                                                                            Adem DÖNER                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                              

Yrd. Doç. Dr. Şaban ERDİÇ     Yüksek Lisans Öğrencisi 

                         

1) Yaş grubunuz nedir? 

      a)(    ) 20-30 arası b) (   ) 31-40 arası c) (   )41-50 arası d) (   ) 50 ve yukarı 

2) Mesleğiniz nedir? 

      a) ( ) Çiftçi     b)( ) Öğretmen      c)(  ) Memur      d)(  )İşçi     e) (  )Esnaf    f)(  )    Emekli 

3) Medeni durumunuz? 

      a) (   ) Evli b) (   )Bekâr c) (   )Nişanlı -Sözlü d) (   )Eşi Vefat Etmiş e (     ) Eşinden Boşanmış 

4) Evliyseniz kaç çocuğunuz var 

       a)(  ) 1    b) (  ) 2    c) (  )3     d) (  )4    e) (  ) 5 ve üstü 

5) Öğrenim durumunuz nedir? 

       a) (  )üniversite b) (  )lise c) (  )ortaokul d) (  )ilkokul f) (  ) hiç gitmedim 

6) Camiye günde kaç vakit gidersiniz 

 

a) (  ) en az bir vakit  

b) (  )iki vakit 

c) (  )Bütün vakitlere  

d) (  )Haftada bir Cuma namazına 

e) (  )Bayram namazına 

f) (  )Hiç gitmem 
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7) Bütün namazlarınızı bu camide mi kılarsınız? 

     a) (  ) Çoğunlukla 

     b) (  ) Ara sıra 

8) İmamınızı kaç yıldır tanıyorsunuz? 

a) (  )6 ay- 1 sene 

b) (  ) 1-2 sene 

c) (  ) 3 sene 

d) (  ) 4 ve üzeri 

 

9) Lojmanı var mı? 

a)  (  ) var                    b)     (  ) yok 

 

10) Lojmanı yoksa niye yok? 

 

a) (  )Müsait yer yok 

b) (  )Gerek görmedik 

c) (  )Yapmayı planlıyoruz 

d) (  )imamın kendi evi var. 

 

11) Din görevlisini mesleki açıdan yeterli görüyor musunuz? 

 

a) (  ) oldukça yeterli 

b) (  ) yeterli 

c) (  ) kısmen yeterli 

d) (  ) yetersiz 

 

12) Cevabınız yetersiz veya kısmen yeterli ise hangi bakımdan yetersiz? 

 

a) (  )Uygun bir sese ve yeteneğe sahip olmaması açısından 

b) (  )Vaaz etme bakımından  

c) (  )Yeterli derecede Kuran ezberinin olmayışı ve Kuranı okuma bakımından 

d) (  )İslami bilgiler ve genel kültür bakımından 

e) (  )başka 

 

13) Din görevlisine nasıl hitap ediyorsunuz? 

 

a) (  )İmam efendi 

b) (  )Hocam 

c) (  )İmam 

d) (  )İsmiyle 

e) (  )Hoca 

 

14) Yeni imam geldiğinde evine hoş geldin ziyaretine gider misiniz? 

 

a) (  )Evet  
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b) (  )Hayır  

 

15) Din görevlisi konuşurken nasıldır? 

 

a) (  )Sinirlendiğinde küfür kelimeleri söyleyebiliyor 

b) (  )Kesinlikle küfürlü konuşmaz 

c) (  )Ara sıra ağzından kötü söz çıkar. 

d) (  )Konuşurken insanları kırmamaya dikkat eder 

e) (  )Genellikle insanların yüzüne karşı acı söz konuşur.  

 

16) Giyim kuşam konusunda nelere dikkat eder? 

a) (  ) Elbisesinin temiz, ütülü düzgün olmasına özen gösterir. 

b) (  ) Yakışmasa bile pahalı ve marka giyinmeyi sever. 

c) (  ) Giyim kuşam üzerinde fazla durmaz üzerine olan her şeyi giyer. 

d) (  ) Giyim kuşamını hiçbir zaman dikkat etmez 

 

17)  Tokalaşma konusunda aşağıdakilerden hangisi imamınızın davranışını ifade ediyor? 

 

a) (  )Karşılaştığı herkesle tokalaşır. 

b) (  )Cemaatiyle tokalaşır, genellikle her namaz sonrası tokalaşma yapar 

c) (  )Tokalaştığı insanlarla mutlaka öpüşür 

d) (  )Kesinlikle toklaşmaktan hoşlanmaz. 

e) (  )Tokalaşan olursa tokalaşır. 

 

18) İmamınıza hediye götürür müsünüz? 

a) (  )Ara sıra 

b) (  )Sık sık 

c) (  )Hiç götürmedim 

d) (  )Bir kez götürdüm 

 

19) Din görevlisi size hediye getirir mi? 

 

a) (  )Hiç getirmedi 

b) (  )Evime geldiği zaman getirir. 

 

20) Din görevlisi mevlit, hatim, cenaze, defin gibi şeylerden para alıyor mu? 

 

a) (  )Kesinlikle almaz 

b) (  )Ara sıra alıyor 

c) (  )Her zaman alıyor 

 

21) Bu gibi işlerden din görevlisinin para alması halkla olan ilişkisi açısından 

aşağıdakilerden hangisine yol açmaktadır? 

a) (  )Toplumdaki itibarı artıyor 

b) (  )Toplumdaki itibarı azalıyor 

c) (  )Sıradan bir durum olarak bakılıyor. 
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22) Din görevlisinin işlerine karışır mısınız? 

 

a) (  )Evet 

b) (  )Hayır  

 

23) Cevabınız evet ise en çok hangi konularda karışırsınız? 

 

a) (  )Vaaz konusunda 

b) (  )Namaz konusunda 

c) (  )Caminin temizliği ve bakımı konusunda 

d) (  )Konuşmalarına, giyimine, toplumla olan ilişkilerine 

e) (  ) Başka  

 

24) İmamla aranızda halletmekte güçlük çektiğiniz her hangi bir dini problem çıkıyor mu? 

 

a) (  )Sık sık 

b) (  )Ara sıra 

c) (  )Hiçbir zaman 

 

25) Eğer böyle bir problem çıkıyorsa din görevlisinin tavrı nasıldır? 

 

a) (  )Elinden geldiği kadar anlatmaya ve ikna etmeye çalışıyor 

b) (  )Müftülükten sorulmasını istiyor 

c) (  )Bu tür kişilerle uğraşmayıp başından savıyor. 

 

26) Caminize gelen cemaat sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygun bir seyir takip 

etmektedir? 

a) (  )Gittikçe artmaktadır 

b) (  )Gittikçe azalmaktadır 

c) (  )Değişmemektedir  

 

27) Caminizde yaz kuran kursu açılıyor mu? 

 

a) (  )Evet 

b) (  )Hayır 

  

28) Açılıyorsa yaz kuran kursunda verilen eğitimden memnun musunuz? 

 

a) (  )Memnunum 

b) (  )Memnun değilim 

c) (  )İlgilenemiyorum 

 

29) Camide devamlı halktan yardım istenmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

 

a) (  )Din görevlilerinin itibarının düşmesine sebep oluyor 

b) (  )Bir takım dedikodulara sebep oluyor 

c) (  )Cemaatin nefretine ve azalmasına sebep oluyor 

d) (  )Gereksiz olduğunu düşünüyorum 
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e) (  )Camideki işlerin yürütülmesi için gerekli, başka çaresi yok. 

 

30) Müftülükle olan ilişkileriniz nasıl? 

 

a) (  )Her zaman ziyaret ederim 

b) (  )İşim olunca uğrarım 

c) (  )Hiç uğramam 

 

31) Sizce toplumda din görevlilerinin itibarını artırmak için ne yapılmalıdır? 

 

a) (  )Bilgi ve kültür seviyelerini yükseltmek gerekir 

b) (  )Maaşlarını artırarak ekonomik durumlarını düzeltmek gerekir 

c) (  )Önce din görevlileri arasında birlik ve beraberlik sağlanarak bir takım farklı düşünce ve 

gruplaşmaların giderilmesi gerekir 

d) (  )Din görevlilerinin söyledikleriyle yaptıkları işler arasında tutarlılık olması gerekir 

e) (  )Başata diyanet işleri başkanlığı olmak üzere etkili bir basın yayın faaliyetlerine başlamak 

gerekir. 

f) (  ) Başka 

 

 

32) Size göre din görevlisi ile cemaatin arasını açan en önemli unsur hangisidir? 

 

a) (  )Mesleki yönden yetersiz olması 

b) (  )Görevi ihmal etmesi 

c) (  )Camide sıkça toplanan yardımlar 

d) (  )Hutbe vaaz hususları (çok uzun olması, konusu vb.) 

e) (  )Başka 

 

33) Din görevlisinin gençlerle-çocuklarla diyalogu nasıldır? 

a) (  )Çok iyi 

b) (  )İyi 

c) (  )Orta 

d) (  )Kötü 

 

 

34) Din görevlisinin yaşlılarla veya orta yaşlılarla diyaloğu nasıl? 

a) (  )Çok iyi 

b) (  )İyi 

c) (  )Orta 

d) (  )Kötü 

 

 

35) Din görevlisi ek iş yapıyor mu? 

 

a) (  ) Evet  

b) (  ) Hayır 

c) (  ) Bilmiyorum 

 

36) Din görevlisi ek iş yapıyorsa bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
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a) (  ) Evet doğru buluyorum ihtiyacı var 

b) (  ) Doğru bulmuyorum görevini aksatıyor 

c) (  ) Görevini aksatmadığı sürece fark etmez 

 

37) Din görevlisi mahallesini sahipleniyor mu? 

 

a) Sahipleniyor  

b) Sahiplenmiyor 

c) Kısmen sahipleniyor 

d) Söylenirse ilgilenir 

e) Kesinlikle sahiplenmez 

 

38) Din görevlisi camiye gelmeyenlerle ilgileniyor mu? 

 

a) (  )İlgileniyor, camiye davet ediyor 

b) (  )İlgileniyor, evlerine gidip ziyaret ediyor 

c) (  )İlgilense de fazla önemsemiyor 

d) (  )İlgilenmiyor sadece camiye gelenlerle ilgileniyor 

e) (  )Hiç kimseyle ilgilenmiyor. 

 

39) Din görevlisi hasta ziyareti, taziye, düğün vs. gibi olaylarda tavrı nasıldır? 

 

a) (  )Mutlaka katılır hiç ihmal etmez 

b) (  )Ara sıra katılır  

c) (  )Genelde katılmaz ve ilgilenmez 

 

40) Din görevlisi halk odasında veya çay kahvelerinde oturup halkla bütünleşiyor mu? 

 

a) (  )Halkın toplandığı her yere katılmaya özen gösterir. 

b) (  )Bazen katılır  

c) (  )Hiç katılmaz 

 

41)  Din görevlisi namaz biter bitmez evine mi gidiyor yoksa halkla muhabbet mi ediyor? 

 

a) (  )Genelde namazdan sonra muhabbet eder 

b) (  )İşi olmazsa muhabbet eder 

c) (  )Çıkar çıkmaz gider 

 

 

 

42) İmamınız mahalledeki öğrencilere derslerinde yardımcı oluyor mu? 

 

a) (  )Bildiği bütün konularda yardımcı oluyor 

b) (  )Sadece dini konularda yardımcı oluyor 

c) (  )Yardımcı olmaz 

 

43) Sizce bir din görevlisi lise veya dengi okullarda ders verecek seviyede olmalı mı? 
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a) (  )Evet olmalı her konuda bilgi donanımı bulunmalı 

b) (  )Sadece dini konuda bilgili olması yeterli 

c) (  )Namaz kıldıracak kapasiteye sahip olması yeterli 

 

44) Sizce din görevlisi rehber olabilir mi? 

 

a) (  )Olabilir çünkü bulunduğu konum camiyle sınırlı olmamalı; dini her alanda insanlara 

benimsetmeli 

b) (  )Olabilir ancak günümüzdeki din görevlileri bu donanıma sahip değiller 

c) (  )Olamaz çünkü günümüzde din görevlisinin her hangi bir etkinliği yok 

d) (  )Fikrim yok 

 

45) Sizce din sadece camiyle ilgili bir şey midir? 

 

a) (  ) Evet din sadece camiye gidip gelmek namaz kılmaktır 

b) (  ) Hayır dinin sadece bir bölümünü ifade eder 

 

46) İmamlık sizce dar gelirli insanların tercih ettiği bir meslek midir? 

 

a) (  ) evet din görevliliği yapan kişiler fakir ailelerden gelmektedir 

b) (  )hayır din görevliliği yapan kişiler toplumun her sınıfından gelebilir 

 

47) İmamlık çaresizlikten tercih edilmiş bir ekmek kapısı mıdır? 

 

a) (  )Evet  

b) (  )Hayır 

c) (  ) Bilmiyorum 

 

48) Din görevlisi siyasetle ilgilenmeli mi? 

a) (  )İlgilenebilir, bir partinin savunucusu olabilir, insanları o yöne teşvik edebilir 

b) (  )İlgilenmeli ama insanları etkilemek için çalışmamalı, tarafsız olmalı 

c) (  ) ilgilenmemeli 

 

 

49) Sizce din görevlisi ülke gündemini takip etmeli mi? 

 

a) (  ) takip etmeli her şeyden haberdar olmalı 

b) (  )takip etmeli insanları da bilgilendirmeli 

c) (  )Kendisi bilir, benim için mesleğini icra etmesi yeterlidir. 

 

50) Herkes İmamla ahbaplık edebilmeli mi? 

a) (  )Sözünün etkili olabilmesi için herkesle dost olmalı 

b) (  ) herkesle muhabbet edebilmeli ama seviyeyi korumalı 

c) (  ) din görevlisi sadece cemaatiyle irtibatlı olmalı 

d) (  ) din görevlisi herkese seviye koymalı, ciddiyetini korumalı 

 

51) Sizce din görevlisi devamlı tefsir ve hadis sohbeti yapmalı mı? 

 

a) (  ) yapmalıdır, namaz kıldırmakla yetinmemeli 
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b) (  ) ara sıra yapmalıdır, insanları sıkmamalıdır. 

c) (  ) yapmasına gerek yoktur, namaz kılması yeterlidir. 

52) Din görevlileri din bilgisi haricinde hangi alanlarda kendilerini geliştirmelidir? 

 

a) (  ) Genel kültür 

b) (  ) Matematik-Astronomi-Fen bilimleri vb. 

c) (  ) Osmanlı tarihi ve yakın tarih 

d) (  ) Kendi isteklerine bağlı, önemli olan dini iyi bilmeleridir. 

 

53) Bir din görevlisinde diksiyon ve hitabet için olmazsa olmaz diyebilir miyiz? 

 

a) (  ) diksiyon ve hitabet çok önemlidir, imam hatibin önemli özelliğidir. 

b) (  ) diksiyon ve hitabet olmasa da problem yoktur. 

c) (  ) diksiyon ve hitabet zamanla kazanılır fakat olması gerekir 

 

 

54) Camide ne tür faaliyetler yapılmalı ki camiyle cemaatin irtibatı arttırılsın? 

 

a) (  ) Akşam sohbetleri olmalı 

b) (  ) Kuranı kerim öğretilmeli 

c) (  ) İlmihal bilgisi dersi verilmeli 

d) (  ) Dini içerikli filmler izletilmeli 

e) (  ) Başka 

 

55) Sizce din görevlisi camiye, bilim insanları ve uzmanları çağırarak sohbet yaptırmalı 

mıdır? 

 

a) (  ) Evet, yaptırmalı farklı kişilerden sohbet dinlemek güzel olur 

b) (  ) Yaptırmalı ama müftülüğün gözetimi altında olmalı 

c) (  ) Yaptırmamalı farklı görüşler cemaate empoze edilebilir 

d) (  ) Yaptırmamalı din görevlisinin yeterli olduğunu düşünüyorum 

 

56) Öğretmenle din görevlisinin ortak yönleri var mı? 

 

a) (  ) var           b) (  ) yok  

 

 

57) Varsa nelerdir? 

 

a) (  ) İkisi de öğretici konumdadır. 

b) (  ) İkisi de toplumun saygı duyup değer verdiği kişilerdir. 

c) (  ) İkisi de toplumun vazgeçilmez unsurudur. 

d) (  ) İkisi de topluma şekil verecek durumdadır. 

e) (  ) İkisi de topluma örnek olmalıdır. 

f) (  ) Başka 
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58) Öğretmen ve din görevlisi beraber neler yapabilir? 

 

a) (  ) Toplumda var olan düşmanlıkları gidermelidirler. 

b) (  ) Halkı çocuklarının okutup, cahil kalmamaları yönünde teşvik etmelidirler. 

c) (  ) Toplumda yerleşmiş batıl inanç ve düşünceleri kökünden sökmelidirler. 

d) (  ) İnsanları her şekilde kucaklamalı ve sevmelidirler. 

e) (  ) Beraber yapabilecekleri pek bir şey yoktur. İkisinin de ilgi alanları farklıdır. 

 

59)  Din görevlisinin haftalık izin kullanması konusunda ne düşünüyorsunuz? 

 

a) (  ) İzin kullanmalıdır, neticede ona verilen bir haktır. 

b) (  ) Her zaman kullanmamalı işi olduğunda kullanmalıdır. 

c) (  ) İzin kullanmamalı, cemaatle namazın izni olmaz. 

d) (  ) İzin kullanmamalı, din görevlisi olmak gönül işidir. 

 

60) Sizce din görevlisi sabahın erken saatinde veya gece geç saatlerinde çağrılmalı mıdır?. 

 

a) (  ) İhtiyaç halinde her vakit çağrılmalıdır 

b) (  ) Çok önemli bir şey olmadığı sürece çağrılmamalıdır. (  )  

c) (  ) O saatlerde rahatsız edilmemelidir. 

 

61)  İlçemizde uygulanan merkezi ezan sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

a)  (  ) Devam etmelidir. 

b) (   ) Devam etmemelidir. 

62)  İlçemizde uygulanan merkezi vaaz sistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

a) (  ) Devam etmelidir. Faydalı olmaktadır. 

b) (   ) Devam etmemelidir. 

c) Gereksiz buluyorum. Kimse dinlemiyor. 

 

63) Camilerde verilen vaaz ve hutbelerin konuları seçilirken hangi konuılar göz önünde 

bulundurulmalıdır.? 

a) (  ) Güncel konular 

b) (  ) Mahalli halkın sorunları 

c) (  ) siyasi konular 

 

64)  Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalardan haberdar mısınız? 

a) (  ) Haberdar değilim 

b) (  ) Haberdarım 

c) (  ) Beni ilgilendirmiyor. 

 

65)  Diyanet İşleri Başkanlığının yapmış olduğu çalışmalardan haberdar iseniz çalışmaları 

nasıl buluyorsunuz? 

a) (  ) Yeterli buluyorum. 

b) (  ) Yetersiz buluyorum.    C) (  ) İlgilenmiyorum. 

 

 

 


