
CAMİLER VE MESCİTLER 

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah 
Eûzübillâhimine’ş-şeytâni’r-racim Bismillâhirrahmânirrahim. 

Vesselatu Vesselamu ala Resuluna Muhammedin Seyyidel evvelin vel ahirin. 
Medet Ya Resulullah, Medet ya Sadat-ı Ashab-ı Resulullah, Medet ya Meşayihina, 

Şeyh Abdullah Dağıstani, Şeyh Muhammed Nazım el Hakkani, destur. 
Tarikatun es sohbe vel hayru fi cemiyya. 

 
 Camiler, mescitler ve bu zikir meclisleri Allah Azze ve Celle’nin dünyada insanlara 
bahşettiği bir şeydir. “Onlar cennet bahçesidir.” diyor Allah Azze ve Celle. İnsanların 
sıkıntılarını gidersin diye Allah bahşetmiştir. Allah’ın evi olarak söyleniyor. Allah’ın eve 
ihtiyacı yok. Allah Azze ve Celle benim evimdir diyor, girin de selamete ulaşasınız.  

Allah razı olsun, bu hafta cami haftası diye şey yapmışlar. Hatırlatmak bâbından 
güzel bir şey. Allah’ın evlerini ve Allah’ı hatırlamak için. Bir sıkıntı oldu mu insanların 
mescide, camiye gelmesi için bir vesile olur.  

Büyük camiler var. Büyük bir cami yapınca ona gitmek biraz zor olur. Şeyh Efendi 
derdi ki: “Her bir mahalleye bir mescit, bir cami yapılsa ezan okundu mu insan 
hemen yetişir.” Eskiden öyle olurdu. Bazen büyük camiler yapılıyor, küçük cami 
yapacağımıza büyük cami yapalım deniyor. O da uzak oluyor insanlara, yetişemiyorlar. 

Ne kadar yapılırsa mani yoktur. Sırf namaz için değil de Allah’ı zikretmek için de 
olması lazım. İsteyen gelip zikrini yapsın, isteyen oturup Kur’an okusun, açık olması lazım. 
Allah’ın evi açık olur. Bereket olur oradaki insanlara, hidayet olur.  

Kötü yerler yirmi dört saat açıktır ama iyi yerleri, camileri cemaat çıktıktan 
sonra hemen kapatıp kaçıyorlar. Sen aç, kıymetli bir şey bırakma. Kıymetli, tabii en 
kıymetlisi Kur’an-ı Kerim’dir. Ona madden o kadar itibar etmezler. Başka şey de koymaya 
gerek yok. İnsanlar girsin, çıksın, orayı kendi evleri gibi görsünler. Soracakları edecekleri 
bir şey varsa sorsunlar. Bu günler fitne günleridir. Girip dua etsinler, zikir yapsınlar, 
Allah’a yalvarsınlar. Allah yardım eder. Allah’ın evidir, Allah boş çevirmez. Misafirlerini 
boş çevirmez Allah Azze ve Celle.  

Allah bu camileri her tarafta artırsın, camisiz yer bırakmasın inşallah. Gittiğimiz 
başka memleketlerde, bahusus Rusya tarafında komünistlik geldiği vakit on binlerce camiyi 
yıkmışlar, yakmışlar. Allah’a şükür neredeyse yarısından fazlası tamamlandı.  

Oralarda da inşallah hep camiler görünsün. Her tarafta, ihtiyaç olan her yerde 
çoğalsınlar inşallah. Onlara da iyi Müslümanlar, iyi imamlar, iyi âlimler gelsin ki doğru yolu 
göstersinler. Allah onları şaşırtmasın. 
 
Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha 
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