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ِحیمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم �ّٰ
الَةَ  إِنََّما یَْعُمُر َمَساِجَد ّ�ِ َمْن آَمَن بِاّ�ِ َواْلیَْوِم اآلِخِر َوأَقَاَم الصَّ

َكاةَ َولَْم َیْخَش إِالَّ ّ�َ فََعَسى أُْولَئَِك أَن یَُكونُ  واْ ِمَن َوآتَى الزَّ
 اْلُمْھتَِدینَ 

هللا علیھ وسلم قال رسول هللا صلى   
 ُ ِ بَنَى �َّ   لَھُ فِى اْلَجنَِّة ِمثْلَھُ َمْن بَنَى َمْسِجًدا ِ�َّ

 
MANEVİ HASTANELER CAMİLERİMİZ VE 

MANEVİ DOKTORLAR DİN 
GÖREVLİLERİMİZ 

     Muhterem Müslümanlar! 

     Yüce Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimede şöyle 
buyurmaktadır: ‘‘Allah’ın mescitlerini ancak, 
Allah’a ve ahiret gününe îmân eden , namazı 
dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah’tan 
başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte 
onların böylece hidayete erenlerden olması 
umulur.’’1 Peygamberimiz (s.a.s) de okuduğum 
hadis-i şerifte şöyle buyuruyor: ‘’Bir kimse yüce 
Allah’ın rızasını gözeterek bir mescit inşa ederse 
Allah da ona cennette bir köşk inşa eder.’’ 2 

     Kıymetli Kardeşlerim ! 
     Dinimiz sevgi, şefkat, toplumsal yardımlaşma ve 
dayanışmayı sağlamak amacıyla birçok müessese 
meydana getirmiştir. Bunların başında, Rabbimizin 
huzurunda dua ve ibadetlerin topluca arzedildiği, 
secdelerin birleştiği, elem ve sevinçlerin paylaşıldığı 
birlik beraberlik ve kardeşlik duygularının 
pekiştirildiği, gönül dünyamızın huzur bulduğu 
manevi hastanelerimiz olan camilerimiz gelir.  
Sevgili Peygamberimizin hicreti esnasında daha 
Medine’ye varmadan Kubâ mescidini, Medine’ye 
ulaşınca da ilk iş olarak Mescid-i Nebevi’yi bizzat 
çalışarak ve teşvik ederek inşa etmeleri dinimizde 
cami ve cemaate verilen önemi ortaya koymaktadır.  
     Kardeşlerim  !  
     Kimimizin yaz Kur’an Kursuyla, kimimizin daha 
küçükken velilerimizin götürmesiyle tanıştığımız 
gönül bahçelerimiz olan camilerimizde  günlük 5 
vakit namazımızla Allah’ın rahmetini ve rızasını 
kazanmayı gözetiriz.  Dünya hayatının zorlu 
imtihanlarına, her türlü hengamelerin ruhumuzda 
oluşturduğu izlere manevi hastanelerimiz olan 
camilerimizde şifa ararız.  Aynı zamanda din 
kardeşlerimize olan saygı, sevgi ve muhabbeti 
yerine getiririz. Yüce Rabbimizin; ‘’Mescitler 
şüphesiz Allah’ındır. Öyleyse oralarda Allah’a 
yalvarırken başkasını katmayın.’’3 ilahi emrine 
kulak vererek yalnızca Allah’a kulluk ettiğimiz ve 
yalnızca ondan istediğimiz, manevi olarak hayat 
bulduğumuz yerlerdir camilerimiz. 
  

     Kıymetli Kardeşlerim ! 
     Manevi hastanelerimiz olan kutsal camilerimiz 
kadar buralarda görev yapan manevi doktorlar adını 
verdiğimiz din görevlilerimiz de önemlidir.  
Peygamber mihrabına geçen din görevlilerimiz, 
manevi destek vererek kişiyle dinimiz arasında 
köprü vazifesi görürler. Kişinin gerek sosyal gerek 
dini yaşantısında tespit ettikleri  problemlerin 
çözümüne yönelik her daim el ele kararlılıkla 
yürürler. Bilirler ki her zorlukla beraber elbet bir 
kolaylık vardır. Aynı zamanda  toplumumuzun 
manen yükselmesine önemli katkılar sağlayan, 
camilerimizin inşa ve imarında  rol alan, dünyevi bir 
karşılık beklemeden  büyük fedakarlıklarda bulunan, 
samimi davranış ve güler yüzleriyle gönüllerini 
bütün insanlara açan  hikmet dolu sözleri ve  
dinlendirici hoş sohbetleriyle büyük küçük herkesin 
sevgisini kazanan ve görev mahallinde büyük azim 
ve gayretle dini hizmetleri  en güzel  bir şekilde 
sunmaya gayret eden din görevlilerimiz bu şerefli 
hizmetleriyle peygamberimizin varisleri olmuşlardır.  
     Aziz Müslümanlar! 
     Geliniz manevi hastanelerimizde yegane yol 
göstericimiz olan Kur’an-ı Kerim ile bizlere doğru 
yolu gösteren iyiliği emredip kötülükten men eden, 
kalplerimize inşirah veren manevi doktorlarımızla 
beraber olup geçici dünya hayatının zorlu imtihanına 
karşı dimdik duralım. 
     Yüce Allah’ın engin rahmet ve bereketinin 
cemaat üzerine olduğunu unutmayalım. Meşru 
mazeretlerimiz dışında namazlarımızı gönül 
bahçelerimiz ve manevi hastanelerimiz olan, 
ruhumuzu sükunete erdirdiğimiz camilerimizde 
kılmaya özen gösterelim. Ayrıca çocuklarımızı, 
zaman zaman camiye götürmeyi, onları da cami ve 
cemaate alıştırmayı ihmal etmeyelim. 
----------------------------------------------- 
1.Tevbe 9/18.                                                                   
2. İbn Mâce, el-Mesâcid, 1.                                                    
3. Cin,72/18. 

 

Hazırlayanlar:  

Murat KALA(Haydere Mh.Camii İ.H.)Süleyman 
KAYA(Haydere Mh.Yeni Camiiİ.H) – Bozdoğan 

 

Redaksiyon : İl  Hutbe  Komisyonu 

 

 


