
 İNSANIN KULLUĞA HAZIRLANMASI 

      İnsanın eğitim ve terbiyesi dünyanın en zor işidir. Onun içindir ki bu görevi Rabbimiz 
peygamberlerine vermiştir. Eğitim ve terbiyede eğitimci kadar mekan da önemelidir. Rabbe kulluğa 
giden yolda camiler mihenk taşlarıdır. 

         İnsan, Allah’ın tüm sıfatlarından nasip almış tek varlıktır. O, kainatın özü gibidir. Allah’ü 
Teala tarafından yaratılmışların en şereflisi olarak anılmasının hikmeti de bu olsa gerektir. Yaratılış 
bakımından hayra da şerre de meyillidir. Hem menfi hem de müsbet sıfatların tamamı insanda 
mevcuttur. Tüm bunların sonucu olarak insanın iyilik tarafını geliştirerek Allah’a kullukta kemale 
ulaşması onun için zorlu bir iştir. Bu irşat görevi ise Yaratıcı tarafından insanlar arasından seçilmiş 
Peygamberlerin ve varislerinindir. 

           İnsanın yaratılmasının birçok sebep ve hikmetleri vardır. Bunların içerisinde en esaslısı ise 
Hakk’a kulluktur. Rabbimiz Kur’an-ı Kerimde: “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler 
diye yarattım.” buyurmuştur. Ayette geçen “Kulluk” öyle yüce bir mertebedir ki, Peygamberimiz 
bile önce “kul” sonra “resül” olarak anılmıştır kelime-i şehadette. 

          İnsanlığın atası olarak cennette yaratılan Adem (a.s.), nasıl şeytanın düşmanlığına muhatap 
olup hata ederek yeryüzüne indirildiyse nesli de nefsi temayülleri şeytan tarafından ortaya 
çıkarılmak suretiyle Allah’ın kulluğundan saptırılmak istenecektir. Kur’an-ı Kerimin tabiriyle insan; 
zalim, cahil, aceleci, hırslı, cimri, zayıf... olarak yaratılmıştır. İnsan yaratılışı itibariyle bir şeylere 
meyledecek ve bağlanacaktır. Nefsinin eğilim ve yönelişlerini bir kenara bırakıp Rabbine kul olması 
gerekir. Kulluğun icrasını rabbimiz, insanlar içerisinden seçtiği peygamberleri vasıtası ile 
göstermiştir. Hakka kulluğun nasıl yapılacağını öğretecek ve gösterecek Peygamber göndermeden 
de azap etmeyeceğini vaat etmiştir. İnsanlara, Allah’ın ayetlerini okuyan, Kitap ve Hikmeti öğreten, 
onları maddi ve manevi kirlerden temizleyen peygamberler silsilesinin ilk halkasını Adem (a.s.), 
son halkasını da Hz. Muhammed (s.a.v.) oluşturmaktadır. 

          Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel örneklerin 
olduğu Hz. Muhammed (s.a.v.) son Peygamber olduğu için de O’ndan sonra Peygamber 
gelmeyecektir. Rabbimiz elçisinin davetine uyan muhacir ve ensardan, iyilikle onlara uyanlardan 
razı olduğunu bildirmiştir. Peygamberimiz de ashabını örnek göstermiş, ashabından bazılarının 
yetişmesi için özel olarak gayret etmiştir. Yetişen ashabı kiram davetçi olarak farklı yerlere 
görevlendirilmiş, peygamberimizin vefatından sonra da alim sahabilerin bulunduğu yerler ilim 
merkezleri haline gelmiştir. Buralardan yetişenler İslamın öncü erleri olarak anılmışlardır. 

           İnsanlık tarihinde dine gönül verenler, onun mesajını ulaştırmak için gayret edenler hep var 
olmuştur. İslam toplumunda din hizmetini yürütenler zamanla farklı isimlerle anılmışlardır. 
Geleneğimizde din hizmetini yapan kişiler “Hademe-i Hayrat” (hayrın hizmetkarları) olarak 
isimlendirilmiştir. Sorumluluk taşıyarak din hizmetlerini yürütenler Peygamberimizin duasına 
mazhar olmuşlardır. Bu mirasın günümüzdeki temsilcileri bütün din gönüllüsü görevlilerimizdir. 



            Din gönüllüsü, sadece ezan okumak, namaz kıldırmakla yetinmeyip aynı zamanda insanların 
dertleriyle de ilgilenen insandır. Din gönüllüsü, sağlıklı-engelli, zengin-fakir, kadın-erkek, genç-
yaşlı toplumun bütün kesimi ile ayrım gözetmeden ilgilenen ve din hizmeti sunan insandır. Gecesini 
gündüzüne katarak insanların dünya ve ahiret mutluluk ve huzurunu sağlamak için gayret edendir. 
Rasulüllah’ın mescidi nebisinde ashabını eğittiği gibi gelecek nesilleri şekillendirendir. Topluma 
birlik, kardeşlik ve muhabbet aşılayandır. 

       Camilerimiz İslam ümmetinin kalbi mesabesindedir. Peygamberimizin ashabını şekillendirdiği, 
Allah’ın dinini cihana yaydığı, ilim ve irfanın öğretildiği, elçilerin gönderildiği ve kabul edildiği, 
din ve devlet işlerinin organize edildiği sulh ve barışın tesis edilip, İslam’ın insanlara ulaşmasındaki 
engellerin kaldırıldığı yerdir. Camilerimiz yerleşim yerlerinin planlanmasında merkez, medeniyetin 
yeşermesinde temeldir. Yeryüzünde her birisi Kabe’nin birer şubesi, huzurun kaynağı, 
müslümanların birbirlerinin dertleriyle dertlendiği, her türlü kötülükle mücadelenin yapıldığı, 
toplumun ıslahı için uğraşıldığı mekandır. Camiler bağımsızlığın simgesi, vatanın tapusudur. 

        İnsanın inşasında cami ve din gönüllüsünün konumu, süfli arzuları peşinde koşan insandan 
merhamet abideleri çıkarabilmektir. Din gönüllüsü, eşrefi mahluk olarak yaratılan insanı, kula 
kulluktan kurtarıp Hakk’a kul etmeye çalışan insanken, cami de kullukta feyiz ve bereketin arttığı, 
bireyin sosyalleştiği mekandır. 
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