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SADAKA-İ CARİYE OLARAK MESCİTLERİN
İNŞASI
Muhterem Müslümanlar!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle
buyuruyor: “Şüphesiz ki sadaka veren erkeklerle
sadaka veren kadınlar ve Allah'a güzel bir borç
verenler var ya, verdiklerinin karşılığını kat kat
alacaklardır. Ayrıca onlara çok değerli bir mükâfat
da vardır.”1

Aziz Kardeşlerim!
Müslümanlar, asırlardır hayır ve hasenatın, iyilik ve ihsanın
öncülüğünü yapmıştır. Ecdadımızın sadaka-i câriye niyetiyle
inşa ettiği nice cami, çeşme, hastane, kütüphane, köprü, okul
gibi medeniyet değerlerimize hayat veren bu anlayışın bugün
toplumumuzda yaşatılması tarihi ve dini bir sorumluluktur.
Allah'a hamdolsun ki milletimiz bir yandan ecdat yadigârını
korumanın diğer yandan da yarınlara kalıcı eserler
bırakmanın idraki içindedir. Sadakati, samimiyeti, mutedil
ve ferasetli bir harcamayı temsil eden sadaka-i câriye
hususunda, insanımız daima duyarlı davranmıştır. İslam
Kardeşliğinin fedakâr ve cömert eli, dünyanın dört bir
köşesinde iyilik dağıtmaktadır. İslam'ın şiarı olan ezanların
yeryüzüne dalga dalga yayıldığı, ümmetin aynı kubbe
altında, aynı safta omuz omuza namaza durduğu binlerce
cami, Müslümanların gayretiyle inşa edilmiştir.
Kıymetli Müslümanlar!
Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi pekiştiren
camilerimiz, iyi günde olduğu kadar zor zamanda da bizleri
buluşturan, yüreğimize iman, şehrimize eman veren, barış
ve kardeşliğe çağıran mübarek mekânlardır. Tarih boyunca
Allah'ın mescitlerinden ezan nidaları tevhit akidesini
haykırmaktadır. Bugün de sizlerin, Müslüman
kardeşlerimizin, Kabe'nin
şubeleri mesabesinde olan
ve yapımı devam eden camilerimizi yardımsız
bırakmayacağınıza inancımız tamdır. Umudumuz
Peygamber Efendimizin şu müjdesine nail olmaktır: “Her
kim Allah rızası için bir mescit yapar yahut yaptırırsa
Allah da onun için cennette benzeri bir ev yapacaktır.”6

Okuduğum
hadis-i
şerifte
ise
Sevgili
Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyurmaktadır: “Kıyamet
günü müminin verdiği sadaka ona gölge olacaktır.”2
Aziz Müminler!
Sahip olduğumuz bütün nimetler, Allah’ın bizlere
ikramıdır. Rabbimizin emanetidir. Bu nimetler, hepimiz
için aynı zamanda birer imtihan vesilesidir. Rabbimizin
bizler için var ettiği nimeti O’nun rızası doğrultusunda
kullanmak mümin olmanın3 ve Allah’a karşı şükür
görevimizin gereğidir.4 Allah’ın rızasına ulaşmanın
olmazsa olmaz şartıdır. Nitekim Cenâb-ı Hak bu
hususta şöyle buyurmaktadır: “Sevdiğiniz şeylerden
Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz.
Ne harcarsanız Allah onu hakkıyla bilir.”5
Sadaka-i câriye; ardından nesiller boyunca istifade
edilecek bir hayır bırakmaktır. Rabbimizin lütfu olan
mal ve serveti ibadete dönüştürmektir. Bencilliği ve
dünya hırsını bir kenara bırakarak cömertliği ve ihsanı
tercih etmektir. Bizlere geçici bir süreliğine emanet
edilen nimetleri toplumun faydası için kullanma
erdemini göstermektir. Geçici dünya nimetlerini ebedi
hayatı kazanmak için bir vesile kılmaktır. İyiliğimizin,
infakımızın ve yardımlarımızın kalıcı olmasını,
sevaplarının sürekli hale gelmesini sağlamaktır. Bu
yönüyle aslında sadaka-i câriye, kendimiz için hiçbir
alışverişin olmayacaği hesap günü için bir hazırlık ve en
kıymetli tasarruftur.
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Değerli Kardeşlerim,
Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımızın yurtiçi ve
yurtdışında başlattığı camiler için yardım toplanacaktır.
Geliniz Milletimizin Afrika’da, Türk Cumhuriyetlerinde,
Balkanlarda ve dünyanın dörtbir yanında milletimizin
mazlum kardeşlerimize bir hediye olarak başlattığı cami
inşaatlarımıza destek olalım. Adını bile duymadığımız
muhtelif coğrafyalarda ezanların semalara yükselecek
olduğu muhteşem mabetlere bir tuğla da biz koyalım. Bir
yandan kardeşlerimizin birlik ve beraberliğine katkı
yaparken diğer taraftan bu yardımların hakikatte kendimiz
için olduğunu unutmayalım.

Hollanda Diyanet Vakfı
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