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 أََحبُّ الِبالِد إلى هللاِ َمساِجدُها
 

CAMİLERİMİZ VE ÖNEMİ 

Muhterem Müslümanlar! 

Islam toplumunun en önemli müesseselerinden biri 

şüphesiz camilerdir. Yüce Rabbimiz Kur’ân-ı Kerîm’de 

camilerin imar edilmesi görevini açıkça biz 

Müslümanlardan istemiş ve cami imar eden 

Müslümanları okuduğum ayeti kerimede şöyle 

övmüştür: “Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve 

ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, 

zekâtı veren ve Allah’tan başkasından korkmayan 

kimseler imar eder. İşte doğru yola ermişlerden 

olmaları umulanlar bunlardır.”1 Okuduğum hadis-i 

şerifte de Hz. Peygamber (s.a.s) şöyle buyuruyor: 

“…Beldelerin Allah’a en sevimli olan mekânları, 

camilerdir.”2 

Camiler iki türlü imar edilir. Birincisi, onları Allah rızası 

için inşa edip topluma kazandırmamız, temiz tutmamız ve 

yaşatmamızdır. Bu, camilerin maddi yönünün imarıdır. 

İkincisi ve en daha önemlisi ise manevi imarıdır. Yani 

namazlarımızı cemaatle camide kılmak, içinde Kur’an 

okuyup ilim tahsil etmek ve müslümanların sosyal 

buluşma platformu olarak kullanmaktır. Zira Peygamber 

Efendimiz (s.a.v.) bir hadîs-i şerifinde şöyle 

buyurmuştur: “Müslüman bir kimse, namaz ve zikir 

için mescidi vatan edindiği (çokça gitmeyi alışkanlık 

hâline getirdiği) zaman Allah’ın onun bu hâlinden 

duyduğu sevinç, tıpkı gurbette adamı olan kimselerin 

onun yanlarına dönmesiyle (kavuşmaktan) 

duydukları sevinç gibidir.”3  

 

Muhterem Kardeşlerim! 

Peygamberimiz, cami ve mescit yapılmasına ayrı bir 

önem vermiştir. Resul-i Ekrem (s.a.s), Mekke’den 

Medine’ye hicret ettiğinde ilk olarak Mescid-i Nebevî’yi 

inşa etmiştir. Yesrib’i Medine’ye çevirmiş, Mescid-i 

Nebevî’yi ilmin beşiği kılmıştır. Rahmet Peygamberi 

imar ettiği bu mescitle cami merkezli bir şehir modeli 

ortaya koymuş, camiyle hayat arasında güçlü bağlar 

kurmuştur. Peygamber Efendimiz, Asr-ı Saadetten 

itibaren, ulaştığı toprakları adalet, hikmet, merhamet, 

 
1 Tevbe, 9/18. 
2 Müslim, Mesâcid, 288. 
3 İbn Mâce, Sünen, 3/23, H. No: 792. 

huzur, güven ve bilgiyle yoğuran İslam Medeniyetinin 

temellerini bu mescitte atmıştır. Mescid-i Nebevî’nin 

içinde ayırdığı suffe isimli özel bir bölümde kendisini 

ilme ve ibadete adayan, genç ve özverili bir grup sahabi, 

güzide bir neslin öncüleri olmuştur. Allah Resûlü (s.a.s), 

bir hadis-i şeriflerinde kalbi mescitlere bağlı olan 

kimseleri Yüce Rabbimizin kıyamet günü arşın 

gölgesinde gölgelendireceğini müjdelemiştir.4  

Minarelerimizden yükselen ezan sesleri bizi vakit 

namazlarımızı eda etmeye çağırdığı gibi  kulluğa, ibadete, 

takvaya, ilme ve güzel ahlaka da davet eder. 

 

Muhterem Müslümanlar! 

Özellikle bulunduğumuz Avrupa ülkelerinde İslami 

kimliğimizin korunması, bilhassa çocuklarımızın ve 

gençlerimizin dinlerini öğrenmeleri camilerimizde 

verilen derslerle mümkün olabilir. Böylece Müslüman 

nesiller camiler etrafında oluşur ve serpilir. Günümüzde 

Avrupa başta olmak üzere Müslümanların yaşadığı tüm 

coğrafyalarda bilinçli ve İslam’ı en güzel şekilde temsil 

eden Müslümanların varlığından söz edebiliyorsak, 

şüphesiz camilerimizin bu fonksiyonlarını ifa etmeleri 

sebebiyledir. Camilerimize fedakârca yapılan destekler 

sayesinde, bugün binlerce çocuğumuz ve gencimiz 

dinlerini en doğru kaynaktan öğrenme imkânına 

sahiptirler. 

 

Değerli Kardeşlerim! 

Yeme-içme, alış-veriş bizler için ne kadar gerekli ve 

anlamlı ise camilerimizi hayatımızın merkezine almak da 

o kadar gerekli ve değerlidir. Zira camiler, hayatın günlük 

telaşı içinde kendimizi dinleyebileceğimiz, kubbeleri 

altında Rabbimize kulluğumuzu arz edeceğimiz müstesna 

yerlerdir. Müslümanlar olarak kardeşliğimizi 

pekiştirmeye, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmaya 

vesiledir. 

O hâlde Müslümanlar olarak, camilerimizin maddi ve 

manevi imarı için çalışalım. Camilerimize üye olalım ve 

aidatlarımızı ödeyelim. Genç nesillerimizi de camimize 

gelmeleri için teşvik edelim. Allah’ın övdüğü cami imar 

eden müminlerden olalım. Hutbemi bir hadisi şerif ile 

bitiriyorum: “Her kim ki Allah için bir mescit bina 

ederse, Allah ona Cennet’te bu mescidin benzeri bir 

köşk bina eder.”5 

 

Hollanda Diyanet Vakfı 

 

4 Müslim, Zekât, 91. 
5 Müslim, Zühd, 44. 


