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Başkanlığı Manisa İl Müftülüğü işbirliği ile düzenlenen Gençlik Camii ve Kitap konulu panele
Fakültemiz öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hacer Âşık Ev “Gençlik, Camii, Kitap ve Hayat”
başlıklı konuşması ile katıldı.
Âşık Ev özetle konuşmasında şunlara değindi:
En değerli varlık olarak yaratılan insan öğrenilmiş bilgilerle değil, ancak kamil bir insan
olarak yetişmesine ve kendini gerçekleştirmesine yardımcı olacak imkanlar ve çeşitli potansiyel
güçlerle donatılarak dünyaya gelmiştir. Ancak, her yönden gelişime açık bir yaratılışa sahip olan insan
bir takım zaaflara da sahiptir. İnsanın bu iki zıt kutba sahip olması onun hür iradesinin bir ön
koşuludur (gereğidir) ve bu onun yeryüzündeki sınavı açısından da kaçınılmazdır. İnsanın kendisine
yüklenilen, yeryüzünü imar ve ıslah etme; yeryüzünde adalete, eşitliğe, ahlaka, dayalı sosyal bir düzen
kurma sorumluluğunu üstlenebilmesi için zaaflarından arınması ve potansiyel güçlerinin ortaya
çıkartılıp geliştirilmesi gerekir. Ancak insan bunu kendi başına başaramaz. Bunun için eğitime ve
güvenilir bir çevreye ihtiyaç vardır. Bireyin içinde yaşadığı psiko-sosyo-kültürel ve manevi çevre
onun bilişsel, duyuşsal, psikomotor, kişilik ve karakter gelişimi için hayati önemi haizdir.
Camiler de çocukların ve gençlerin her türlü gelişimine olumlu etkide bulunan bu çevrelerden
ve yaygın eğitim kurumlarından biridir. Camiiler en önemli hedef kitlesi olan çocukların ve gençlerin
her yönüyle dengeli bir şekilde gelişimine katkı sağlamalıdır. Ancak, asr-ı saadette sosyal hayatın
merkezinde olan camiilerin günümüzde fonksiyonları biraz kısıtlı kalmaktadır. Camiiler çocukların ve
gençlerin gelişimine katkı sağladığı gibi çocuklar ve gençler de camilerin fonksiyonlarının gelişimine
katkı sağlamalı ve camiiler çocukların ve gençlerin dokunuşlarına açık olmalıdır.
Konuşmasının sonunda “Bir Çocuk ve Gençlik Evi Olarak Camii” projesini dinleyenler ile paylaşan
Âşık Ev resimlerle sembolize ettiği projesi hakkında şu bilgileri verdi: Camii çocuk ve gençlerin
psiko-sosyo-kültürel, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılayacak olan ek yapılardan oluşan bir külliye
olmalı. Mescidin manevi atmosferi duyuşsal yönün gelişimine katkı sağlarken, kütüphanesi, eleştirel
düşünme (doğru düşünme) eğitiminin verildiği merkezi, etüd merkezi, kafesi, oyun mekânları, spor
sahaları, kreşi, gençlik kulüpleri, vb. mekânlar çocukların ve gençlerin zihinsel, bedensel, kişilik ve
karakter gelişimine katkı sağlamalıdır. İhtiyaç sahiplerin de ihtiyaçlarının karşılanacağı bu külliyeye
çocuklar ve gençler evine gider gibi rahat bir şekilde ve sevinç içerisinde gidebilmeli, hem o manevi
atmosferden beslenerek orada dinlenmeli, eğlenmeli, öğrenmeli hem de Yüce Yaratıcısı ile iletişim
kurma becerisi geliştirebilmeli, ibadet etme alışkanlığı kazanmalıdır. Burada çocuk ve gençler
büyükleri ile de beraber olma, onlarla vakit geçirme imkânı bulacağından hem yetişkinler tarafından
onlara kültürel miras aktarılacak hem de kuşak çatışması en aza inebilecektir.

