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CAMİLERİMİZİN İNŞASI VE İHYASI
Değerli Kardeşlerim!
Camilerimiz her Müslümanın hayatının merkezinde
yer alan ve yeryüzünde Allah’a en sevimli olan çok
değerli ve önemli mekânlardır. Yüce Rabbimiz
okuduğum ayeti kerimede: “Allah’ın mescitlerini
ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını
kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup
çekinen kimseler imar edebilirler. İşte doğru
yolda olanlar bunlardır.’’3 Bu ayeti kerimede
mescitlerin yapılması ve ibadet edilerek ihya
edilmesinin faziletli bir amel olduğu ve bu görevin
ise sadece Müslümanlar tarafından yapılması
durumunda Allah katında makbul olduğu
açıklanmaktadır. Peygamberimiz (sav) Medine’ye
hicret ettiğinde Medine’nin dışında yaklaşık on beş
gün kalmış ve bu süre içinde Kuba Camii’ni
yaptırmıştır. Medine’ye girdiği zaman da Mescid-i
Nebi’yi inşa ettirmiş ve mescit yapılırken bizzat
kendisi de çalışmıştır.
Muhterem Mü’minler!
Başta Mescidi Nebevi olmak üzere yeryüzündeki
bütün camilerimiz tarih boyunca çok önemli
fonksiyona sahip olmuştur. İbadetlerin topluca
yapıldığı mescitler aynı zamanda ilmin irfanın İslâm
kültür ve medeniyetinin öğretildiği birlik beraberlik
ve kardeşliğin sergilendiği mekânlar olmuştur. İslam
medeniyetinin kalbi olan camilerimizin mihrabından
minberine kubbelerinden minarelerine kadar her bir
gövdesinde Müslümanların sarsılmaz imanının
tezahürü takvası kulluğun ihyası ve dinimiz İslam’ın
nişaneleri bulunmaktadır. Mescide gidildiğinde her
adıma sevap yazılıp her adımda günahların
dökülmesi cemaatle kılınan namazın tek başına
kılınan namazdan 27 derece üstün olması gibi sahih
rivayetlerden de anlıyoruz ki camilerimiz aynı
zamanda kulluğun zirve yaptığı kutsal mekânlardır.
Peygamber Efendimizin ifadesiyle: “Bir kimse
evine gelene nasıl ikramda bulunursa, Allah’ta
evine (camiye) gelene özel ikramda bulunur.’’4
Camilerimiz; dil, renk, ırk, makam, mevki farkı
gözetmeden mümin gönülleri birleştiren, birliğimizi
pekiştiren, imanımızı ve istiklalimizi simgeleyen
mekânlardır. Minâreleri tevhîdin sembolü, ezanları

şehâdetin temeli, mihrap, kürsü ve minberleri hak ve
hakikatin sesi, safları huzur ve güvenin teminatıdır.
Muhterem Kardeşlerim!
Mekke’de doğan; hak, adalet, özgürlük ve eşitlik
temeline dayanan İslam medeniyetinin nuru, önceden
adı Yesrib olan Medine’yi Mescidi nebevi ile
medeniyet yurduna çevirmiştir. Bu kutlu yürüyüş
Müslümanların gittiği her belde ve mekânlara
mescitler aracılığı ile taşınmıştır. Bugün de Diyanet
İşleri Başkanlığımızın öncülüğünde aziz milletimizin
maddi ve manevi desteğiyle dünyanın dört bir
yanında camiler ve külliyeler inşa edilerek
medeniyetimizin
değerleri
insanlık
ile
buluşturulmaktadır.
Somali’den
Cibuti’ye
Kırgızistan’dan Arnavutluk’a Amerika’dan Avrupa
ülkelerine kadar birçok ülkede camiler inşa
edilmekte
ve
kardeşlik
bağlarımız
güçlendirilmektedir.
Bugün
Diyanet
İşleri
Başkanlığımız tarafından yurtdışında yaptırılan ve
inşaatı devam eden camiler için yardım toplanacaktır.
Yapacağımız yardımların ahiretimize, ebedi
saadetimize önemli bir yatırım olduğunu
unutmayalım. Camilerin inşası ve ihyası için
elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışalım. Biz
öldükten sonra bile amel defterimizin açık kalmasına
sebep olacak bu iyilik fırsatını kaçırmayalım. Hiçbir
alışverişin olmayacağı mahşer günü için hazırlık
yapalım. Hutbemi Peygamber efendimizin hadisi ile
bitirmek istiyorum: “Kim Allah için bir mescit inşa
ederse Allah da onun için Cennette bir köşk inşa
eder.”5 Rabbim yapacağımız yardımları dergâhı
ulûhiyetinde kabul ve makbul eylesin. İslam
beldelerini camisiz camilerimizi ezansız ve
cemaatsiz bırakmasın.
Muhterem Kardeşlerim!
Son günlerde ülkemizin terör örgütlerine karşı
başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’ Hollanda’nın bazı
şehirlerinde terör örgütü yandaşları tarafından
protesto edilmektedir. Bu eylemlere karşı
gençlerimiz sokağa çekilmek istenmektedir. Bizler
sağduyu ile hareket edelim. Haklı olduğumuz
davamızda haksız konuma düşmeyelim. Toplum
olarak bu tür eylemlerin önüne geçmek için
elimizden geleni yapalım. Anne babalar olarak
yavrularımıza sahip çıkalım. Rabbim güvenlik
güçlerimize yardım eylesin. Vatanımızı ve
milletimizi her türlü tehlikeden korusun.
Hollanda Diyanet Vakfı
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