
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MESCİTLER VE CAMİLER 
 

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

Vesselatu Vesselamu ala Resulina Muhammedin Seyyidul 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. 
Tarikatuna’s sohbe vel hayru fi’l cemiyya. 

Bismillâhirrahmânirrahim Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: 
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 “Ve enne-lmesâcide li(A)llâhi felâ ted’û me’a(A)llâhi ehadâ” “Mescitler, camiler 
Allah’ın evidir.” (Cin Suresi – 18) Allah’a en yakın namazda olunur, en yakın an da secdedir. 
İnsan Allah’a en yakın secde anında olur. Mescitler Allah’ın evidir. Allah’a ev gerekmez ama 
insan bir şey istediği vakit bir yere gitmesi lazım. Mescitlerde istenecek, Allah’a yalvaracak 
yer olarak orasını gösteriyor. Allah’a ne yer ne gök hiçbir şey sığmaz, her şeyi yaratan 
kendisidir. Yani O mescitlere sığacak değil de mescitler mühimdir. 

Mescide namaz kılmak için giden yirmi yedi kat daha fazla sevap kazanmış oluyor. 
Onun için mescitlerin zor zamanlarda daha fazla açık olması lazım. Kâfirin tavsiyesiyle her 
tarafı kapattılar, ilk başta camileri, mescitleri kapattılar. O hata yapıldı ama bilmeyerek oldu. 
O hatayı yapmamak lazım çünkü mescitler Allah’a yalvarılacak yerdir. Sen kalkıp da 
sokaklarda bağırıp çağıracağına mescitlere girip dua yaparsın, Allah Azze ve Celle inayet 
nazarıyla bakar, lütfuyla insanlara ikram eder, her derde deva olur. 

Camiler Allah’ın evidir, oralara gitmek Allah’ın ikramına nail olmak demektir. 
İnsanlar bazı şeylere boşuna kıymet verir ama kıymet verilecek şey Allah’ın emirleridir. 
Allah’ın sevdiği şeylere kıymet vereceksin, Allah’ın sevmediği şeylere kıymet vermeyeceksin. 
Allah’a şükür burası İslam’ın, İslam Âleminin başıdır. Baş ne yaparsa ötekiler de onu yapar. 
Onun için başka insanlara, başka kavimlere iyi örnek olmak lazım. İyi örnek olmak sana da 
sevap kazandırır, sana tabi olanlara da senin yaptığın güzel şeyleri yapanlara da sevap 
kazandırır. Sevap kazandırmak, sevap yapmak demek, Allah’ı hoşnut etmek, Allah’ı 
memnun etmek, Allah’ın rızasına nail olmaktır.  

Bu, insanlar için zor bir zamandır. En mühim şeyi unutuyorlar, insanoğlu Allah Azze 
ve Celle’yi unutuyor. Onun için insanlar bir dertten başka bir derde düşüyor, hiçbir zaman  

 



 
 

 

 

 

 

rahat olmuyor. Rahat olan Allah’la beraber olandır. Allah’la beraber olalım inşallah, bu 
camileri unutmayalım. Allah’a şükür yapılıyor, güzel güzel ibadetler yapılır ama Allah’ın 
huzuruna istediklerimizi takdim edeceğimiz yer, adres camilerdir. Allah çoğaltsın, Allah 
daim etsin inşallah.  

Ve Min Allahu Tevfik 
El Fatiha      
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