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۪حيمِ  ْحٰمِن الرَّ ِ الرَّ  بِْسِم ّٰللاه

ِ اََحدا   ِ فَََل تَْدُعوا َمَع ّٰللاه  َواَنَّ اْلَمَساِجدَ ّلِِله

ِ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم    قال رُسول ّٰللاَّ

إذا َماَت اإلنَساُن انقَطَع عَملُهُ إالَّ ِمْن ثََلٍث : َصدقٍَة  

  َصالحٍ يَدُعو له  َولَدٍ وْ بِِه ، أَ  جاريٍَة ، أْو ِعلم يُْنتَفَعُ 

 

CAMİ VE İLİM 
Muhterem Müslümanlar! 

Okuduğum ayeti kerimede Yüce Rabbimiz 

şöyle buyuruyor: ‘’Mescitler şüphesiz Allah’ındır. 

O halde Allah ile birlikte hiç kimseye kulluk 

etmeyin.’’(1) 

Okuduğum hadisi şerifte ise Resûlullah 

(sav) şöyle buyurmuştur: “İnsan ölünce üç şey 

dışında ameli kesilir. Sadaka-i câriye (faydası 

kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden 

faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı 

evlât.” (2) 

Kıymetli Kardeşlerim! 

 

Allah Resûlü’nün zamanında Medine 

Mescidi, merkezi bir öneme sahipti. Mescit, 

ibadetlerin yanında, Müslümanların merak 

ettikleri soruları Hz. Peygamber’e (sav) 

sordukları, kendi aralarında bilgi alışverişinde 

bulundukları bir mekândı. Allah Resûlü, günün 

birinde, mescitte iki gruba rastlamış ve “İkisi de 

hayır üzeredir. Ama biri, diğerinden daha 

üstündür. Bir kısmı Allah’a dua ediyor ve ondan 

bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse 

vermez. Diğerleri ise, dini anlamaya ve ilim 

öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. 

Bunlar daha üstündür.” dedikten sonra, “Şüphe 

yok ki, ben de sadece bir öğretici olarak 

gönderildim.” (3) diyerek ilim öğrenenlerin 

yanlarına oturmuştur.  

 

Sonradan mescidin yanı başında sadece 

ilim talebeleri için Suffe denilen özel bir mekân 

yapılmıştır. Okuma yazma ve Kur’an öğretilen bu 

eğitim yuvasından pek çok âlim sahâbî yetişmiştir. 

(4) Bugün de aynı şuurla camiler, bulundukları 

şehrin, mahallenin sosyal hizmet ve ilişkilerinde, 

devamlı parlayan ve çevresini aydınlatan birer 

kandil gibidirler. 

 

 

 

Değerli Müminler! 

İnsan için uğrunda yorulmaya, sıkıntı 

çekmeye değer en hayırlı gaye bilgidir. Bu 

bağlamda, sadece dini bilgiye ulaştıran değil, 

insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönteme 

götüren yol kıymetlidir. Ancak bilgiyi bir sömürü, 

baskı ve manipülasyon aracı olarak kullanmak, 

bilgi kirliliği oluşturarak doğru ve gerçek bilgiyi 

perdelemek ve bunun sonucunda da ruhları ve 

zihinleri kirletmek asla tevessül edilmemesi 

gereken bir iştir. 

 

Aziz Kardeşlerim! 

Her yıl olduğu gibi bu yılda 1-7 Ekim 

tarihleri arası “Camiler ve Din Görevlileri 

Haftası” olarak kutlanmaktadır. Bu yıl “Cami ve 

İlim” temasıyla camilere gereken ilgiyi gösterme, 

Resûlullah’ın uygulamaları ışığında caminin 

fonksiyonlarını belirleyip bunları canlı tutma, 

özellikle Allah’a kulluk ve İslâm kardeşliğinin 

pekiştirilmesi amacına dönük faaliyetlerini 

yeniden hatırlıyoruz. Camilerimizi mamur etmek 

için fedakârlıkta bulunan kardeşlerimizi hayırla 

yâd ediyoruz. 

Bu vesileyle camilerimize hizmeti geçmiş 

ve ahirete irtihal etmiş din görevlilerimize ve 

cemaatimize Yüce Allah’tan rahmet, hayatta 

olanlara ve siz değerli kardeşlerimize sağlık ve 

afiyet içerisinde bereketli bir ömür diliyorum. 
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