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MÜMİN CAMİYE VEFALIDIR

Muhterem Müslümanlar!
Bereket ve hidayet kaynağı olan ilk mabet,
Mekke-i
Mükerreme’deki
Kâbe’dir.
Yeryüzündeki her mescit ve cami ise Kâbe’nin
birer şubesidir.
Cami ve mescitlerimiz, Beytullah’tır yani
Allah’ın evidir. İslam’ın merkezi, ruhumuzun
hayat kaynağıdır. İlim, irfan ve hikmet menbaıdır.
Hz. Peygamber (s.a.s)’in ifadesiyle cami ve
mescitler, Allah katında beldelerin en sevimli
olan mekânlarıdır. 1
Kıymetli Müslümanlar!
Bizler Allah kelamıyla cami ve
mescitlerimizde tanıştık. Peygamber varisleriyle
burada buluştuk. Rahmanî ve nebevî terbiyeyi
burada aldık. Adap ve erkânı burada öğrendik.
Birlik ve beraberliği, kardeşlik ve vefayı burada
kuşandık.

Değerli Müminler!
Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyrulur:
“Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve âhiret
gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren
ve yalnız Allah’tan korkan kimseler imar
ederler...’’ 2 Evet, cami inşa etmek önemlidir.
Ancak asıl önemli olan, camilerimizi varlığımızla
imar etmektir. Zihinlerimizi ve gönüllerimizi
caminin huzur iklimi ile buluşturmaktır. Kadını,
erkeği, çocuğu, genci ve yaşlısıyla camilerimizi
şenlendirmektir. Rabbimize ve birbirimize vefayı
irfan mektebi camilerimizde pekiştirmektir.
Aziz Müslümanlar
İçerisinde ibadet ettiğimiz mekanların
bugünlere ulaşmasında birçok hayırsever
Müslümanın maddi ve manevi büyük katkıları
oldu; hayırsever vatandaşlarımız camilerin
cemaatine ve öğrencilerine kavuşması için
madden çaba harcarken, hocalarımız da eğitim ve
öğretim faaliyeti yaparak camilerin manevi olarak
imarına çalıştılar.
Bazen adını bile bilmediğimiz şehirlerde
yapılan camiler için hep beraber maddi katkılarda
bulunarak seferber olduk. Camilerimizin hayatla
iç içe olması için kafa yorduk, farklı programlar,
etkinlikler düzenleyerek camilerin sosyal
etkinliğini artırmaya çalıştık. Bu şekilde
camilerimiz eğitim-öğretim faaliyetlerinin ve
sosyal etkinliklerin mekânı oldu.
Geriye
dönüp
baktığımızda
“elhamdülillah” bu hayırlı işlerin bir parçası
olduk diye seviniyoruz. Bu vesile ile camileri
madden ve manen imar, inşa ve ihya eden tüm
hayırseverleri, fedakâr hocalarımızı rahmet ve
minnetle yâd ediyoruz.
Hutbemi bir hadis-i şerif ile bitirmek
istiyorum: “Bir kişinin sürekli mescide/camiye
gittiğini görürseniz onun imanına şahitlik
edin!” 3
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