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Camiler ve Derneklerimiz 

(30.09.2016) 

 

Değerli Kardeşlerim!  
Okumuş olduğum ayeti kerimede “Şüphesiz, 

insanlar için kurulan ilk ibadet evi, elbette 

Mekke’de, âlemlere rahmet ve hidayet kaynağı 

olarak kurulan Kâ’be’dir.”1 buyrulduğu üzere, 

insanlar için yeryüzünde inşâ edilen ilk ibadet yeri 

Kabe’dir.   

İslam tarihi boyunca müminler gittikleri ve 

yaşadıkları her yeri Kabe’nin şubeleri olan, 

camilerle süslemişlerdir.  

İslam medeniyetinde camiler yaşanılan yerin 

kalbi ve Müslümanların sosyal rotasını tâyin eden 

pusulalar olmuştur. Tarihimizde camiler, sadece 

beş vakit namaz kılınıp dua edilen yerler 

olmamıştır. Bu kutsal mekânlar aynı zamanda 

ilmin, irfanın, bilginin, hikmetin, hüznün ve 

sevincin paylaşıldığı, kardeşliğin de pekiştirildiği 

birer yuva olmuştur.  

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Dinimize göre cami ve mescit yapmak, 

yaptırmak ve yapılmasına katkı sağlamak çok 

önemli ve değerlidir. Nitekim Medine’ye hicret 

ettiğinde, ashabı ile birlikte ilk işi bir mescit 

yapmak olan Sevgili Peygamberimiz (s.a.s); “Her 

kim Allah için bir mescit inşa ederse, Allah da 

ona cennette bu mescidin benzeri bir köşk inşa 

eder.”2 buyurarak konunun önemine işaret 

etmiştir. 

Yıllar önce Almanya’ya gelen ve burayı vatan 

edinen kardeşlerimiz de, Peygamberimiz ve 

ashabının yaptığı gibi yaşadıkları yerlerde ilk 

olarak mescitler inşa etmişlerdir. 

 

Kardeşlerim! 

Cami yapmak kadar, camilerin mamur 

edilmesi de son derece önemlidir. Çünkü cami, 

eğer Allah için atan kalplerle doluyorsa mamur 

demektir.  

                                                 
1 Al-i İmran 3/96. 
2 Müslim, Zühd, 44. 

Peygamberimiz (s.a.s) bir hadisinde Allah’ın 

rahmetiyle kuşatacağı yedi sınıf insandan birinin 

de gönlü mescitlere sevgiyle bağlı olan kimse 

olduğunu belirterek camilere bağlılığın değerini 

ifade etmiştir.3  

Öyleyse geliniz! Camilerimizi tıpkı saadet 

asrında, Peygamber Mescidinde olduğu gibi 

hayatımızın merkezine taşıyalım. Huzur dolsun 

dünyamıza. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, 

yaşlısıyla sıradağlar gibi tek vücut olup 

Rabbimizin huzurunda kıyama duralım. Ailece 

aynı kubbe altında rükûlarda, secdelerde 

buluşalım. Eşlerimizle, çocuklarımızla hep birlikte 

camilerde hayat bulalım. Unutmayalım ki camiler, 

ancak bu şekilde Rabbimizin istediği gibi imar ve 

mamur edilmiş olacaktır. 

 

Kıymetli Kardeşlerim! 

Dernek ve camilerimiz bize büyüklerimizin 

emanetidir. Bizden öncekiler malıyla, mülküyle, 

gönlüyle muhabbet ve sadakatıyla, her türlü 

zorluğa rağmen bıkmadan yorulmadan, ibadet 

aşkıyla derneklerimizi kurdular, camilerimizi inşa 

ettiler. Hizmet eden tüm kardeşlerimizi minnet ve 

şükranla yâd ediyor, vefat etmiş olanları ise 

rahmetle anıyoruz. 

Şimdi bize düşen dernek çalışmalarını birlik 

ve beraberlik içinde bir adım ileri götürmek ve 

camilerimizin asr-ı saadette olduğu gibi gerçek 

fonksiyonuna kavuşması için gayret göstermektir. 

Bu vesile ile 3 Ekim 2016 tarihinde çeşitli 

etkinliklerle dernek ve camilerimizin tanıtılmasını 

sağlayacak ‘Cami Açık Kapı Günü’ 

düzenlenecektir. Komşularımızdan ziyaret etmek 

isteyenlere camilerimizin kapısı açık olacaktır. Bu 

etkinlikler çerçevesinde yapacağımız en güzel şey 

cami ortamının manevi havası ile dinimizin barış 

ve hoşgörüsünü hissetmek ve gelen 

ziyaretçilerimize hissettirmek olmalıdır. 

Yüce Rabbim, bizleri mabedine hâdim olan ve 

insanlığa hayırlı hizmetler sunan salih ve sadık 

müminlerden eylesin.     

Hutbeme son verirken Pazar günü gireceğimiz 

yeni hicri yılının hayırlara vesile olmasını, İslam 

beldeleri başta olmak üzere tüm dünyamıza huzur 

ve barış getirmesini Yüce Rabbimden niyaz 

ediyorum. 

 

DİTİB Hutbe Komisyonu 

                                                 
3 Buhârî, Zekât, 16. 


