
CAMi 

makla birlikte Harem bölgesine girme
lerinde sakınca görmemişlerdir. Şafii

ler'le Hanbeliler'e göre iseMescid-i Ha
ram dışındaki camilere izinle girebilir
ler, ancak Harem sınırları içine girmeleri
ne izin verilmez. Günümüzde Harerneyn - İ 

şerffeyn'in yönetiminde söz sahibi olan 
ülkede Hanbeli fıkhı uygulandığı için bu 
mezhebin görüşü doğrultusunda ted
birler alınmıştır. Mekke ve Medine ha
remlerinin girişinde kurulan kontrol mer
kezleri, uyarı levhaları ve gayri müslim
ler için yapılmış çevre yolları sayesinde 
bu hükmün uygulanmasına azami titiz
lik gösterilmektedir. 

Cami adabına riayet ederneyecek yaş
ta olan çocuklarla akıl hastalarının cami
lere girmeleri genellikle uygun görülme
mişse de temyiz çağına gelmiş çocukla
rın camiye götürülmesi. cemaatle na
maza alıştınlması ve kendilerine cami
de Kur'an-ı Kerim öğretilmesi teşvik 

edilmiştir. 

Hz. Peygamber'in camiye girerken oku
duğu çeşitli dualar hadis kaynaklarında 
yer almaktadır (mesela bk. Müslim. "Mü

satirin", 191). ResCil-i Ekrem bir hadisin
de, camiye girerken salatü selamdan 
sonra, "Allahım, bana rahmet kapılarını 
aç! " ( ~.J y~l J ~~ f"l'JI ). çıkarken 
de yine salatü selamdan sonra, "AIIa
hım. senin lutuf ve keremini dilerim ı· 
( ~ ır ı.!.IJLI ~~ ~~ ) şeklinde dua edil
mesini tavsiye etmiştir (Müslim. "Müsa

firm" , 68; Ebu Davüd, "Şalat", 18). Cami
ye sağ ayakta girmek, sol ayakta çıkmak 
sünnettir. Camiye giren kimsenin tahiy
yetü'l-mescid* niyetiyle iki .rek'at na
maz kılması da sünnettir. Ezan okun
duğu sırada camide bulunan bir kişinin 
meşru mazereti olmaksızın namaz kıl

madan çıkıp gitmesi mekruhtur. ibadet 
yerleri olan camilerde cemaati rahatsız 
eden, onların huzurunu bozan her türlü 
davranıştan uzak durmak gerekir. So
ğan, sarımsak gibi ağır kokulu şeyleri 

yedikten sonra camiye gitmek rnekruh 
sayıldığı gibi başkalarını ineiterek öne 
geçmek, rahatsızlık verecek şekilde saf
ları sıkıştırmak ve namaz kılanın önün
den geçmek de sakınılması gereken dav
ranışlar olarak kabul edilmiştir. 

Camilerde tarafiara karşılıklı menfa
at sağlayan alım. satım. kira vb. akidler 
veya gelir getirici diğer işler yapılma

sının hükmü mezheplere göre rnekruh 
veya haram sayılmış, hibe akdi ise caiz 
görülmüştür. Camide dilenmenin veya 
dilenen kimseye bir şey vermenin rnek-
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ruh veya haram olduğunu söyleyen alim
ler vardır. Ancak ihtiyaç sahiplerine ken
dileri istemeden sadaka vermek caizdir. 
Cami içinde, orada bulunanları rahatsız 
etmeyecek şekilde konuşmanın bir sa
kıncası yoktur. Bununla birlikte sırf soh
bet etmek maksadıyla camiye gitmek, 
yüksek sesle konuşmak, hatta başkala
rını rahatsız edecek şekilde yüksek ses
le zikir yapmak tasvip edilmemiştir. Ca
miyi kirletmernek şartıyla orada uyu
makta ve bir şeyler yemekte mahzur 
görmeyen fakihler bulunmakla birlikte 
Hanefi ve Maliki alimleri i'tikaf, yolcu
luk veya misafirlik gibi özel durumlar 
dışında bunu rnekruh saymıştır. 

Namaz vakitleri dışında caminin kapa
tılması, içerideki eşyaya zarar verilme 
endişesi söz konusu olduğu durumlarda 
caiz görülmüş, aksi takdirde rnekruh sa
yılmıştır. Ebu Hanife ve imam Malik'e 
göre yağmur vb. mazeretler yokken ce
naze namazının cami içinde kılınması da 
mekruhtur. imam Şafii ve Ahmed b. Han
bel' e göre ise bunda bir sakınca yoktur. 

Namaz kılmak bakımından camiierin 
en faziletiisi Hanefi, Şafii ve Hanbeli mez
heplerine göre sırasıyla Mescid-i Haram, 
Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa'dır. 
Malikller ise birinci sı rada Mescid-i Ne
bevi'yi, ikinci sırada iseMescid-i Haram'ı 
zikrederler. Faziletleri birçok hadiste de 
dile getirilen (Buhari. "Fazlu' ş- şalat fl 
mescidi Mekke ve'l-Medlne", I. 6; Müs
lim, "I:Iac", 505-5 ı!) bu üç mescidden son
ra ise büyük ve cemaati kalabalık cami
ler gelmektedir. Ancak bu camilere de
vam etmek semt veya mahalle camiinin 
cemaatsiz ve metruk kalmasına yol aça
caksa mahalle camiinde namaz kılmak 
daha faziletli kabul edilmiştir. 

Cami inşaatı, onarımı, bakımı ve cami 
adabı ile ilgili hükümlere fıkıh kitapları

nın genel olarak "Kitabü'ş - şalat" bölü
münde "İmamet" veya "Cemaat" başlık
ları altında, "Kitabü'l-va~f", "Kitabü'l
ha~r ve'l - ibal:ıa" ve "Kitabü'l-kerahiyye 
ve'l - istil:ısan • bölümlerinde yer verilir. 
Hadis kaynaklarında ise "ei-Mesacid" ve 
diğer ilgili başlıkla r altında ele alınır. Ca
milerle ilgili çeşitli hükümlere dair müs
takil risaleler kaleme alındığı gibi birçok 
konuları ele alıp işleyen kitaplar da ya
zılmıştır. Zerkeşi'nin İ' Uimü 's -sa ci d bi
aJ:ıkami '1- mesacid, Cerral' nin TulJfe
tü'-r-rakt ve's-sacid ii aJ:ıkami'l -me
sacid, Cemaleddin el- Kasımfnin Işlahu'l
mesacid mine'l-bida' ve'l - 'ava,id ad
lı eserleri bunlardan bazılarıdır. 
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cAMi· 
( t"~\ ) 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

Arapça'da "toplamak, bir araya getir
mek" anlamındaki cem' kökünden sıfat 
olan ve sözlükte "toplayan, bir araya ge
tiren, buluşturup birleştiren " anlamına 

gelen cami' bu şekliyle, ayrıca aynı kök
ten türeyen fiil kalıplarıyla çeşitli ayet 
ve hadislerde Allah'a nisbet edilmiştir. 
Bu kullanışlarla yirmiyi aşkın ayette yer 
alan cem' kavramı gerek bu ayetlerde 
gerekse ilgili hadislerde daha çok Allah'ın 
kıyamet günündeki cem' fiilini ifade et
mekte. bazı ayet ve hadislerde ise O'nun 
dünya hayatıyla ilgili toplama ve düzenle
me fiilierine işaret edilmektedir (bk. M. 
F. AbdülbakT, Muccem, "cm'a" md.; Wen
sinck, Mu'cem, "cm'a" md.). 



Muhtelif naslarda Allah'ın zatına nis
bet edilen cami' ismi veya sıfatının. hem 
madde alemi ve dünya hayatı hem de 
ahiret hayatı planında kapsadığı mana
ları genişletmek mümkündür. İlgil i ayet
ıeri n muhtevasında görülmemekle bir
likte ilk dönem alimlerinden itibaren ca
mi' ismi için "bütün övgü ve erdemle
ri zatında toplayan" şeklinde bir mana 
da düşünülmüştür (mesela bk. Bağda

di, vr. 85b)_ Bu geniş mana. söz konusu 
ismin esrna-i hüsna hadisinde (Tirmi
zi, "Da'avat", 82; İbn Mace, "Du' a'", 10) 
mutlak olarak zikredilişine dayanılarak 
verilmiş olmalıdır. Bu telakkiye göre ca
mi' Allah'ın zatını niteleyen isimler gru
buna girer. Gazzali cami'in, kainatın ya
ratılış ve yönetilişiyle ilgili bir isim ola
rak da düşünülebileceği görüşündedir. 
Çünkü kainat birbirine benzeyen ve ben
zemeyen, hatta birbiriyle çelişen birçok 
unsurun oluşturduğu tabii nesnelerden 
meydana gelmiştir. Bu kadar farklı mal
zemeden tam bir ahenk ve nizarn arze
den kainat kompleksinin meydana geti
rilişi (cem'), Allah'ın cami' isminin bir te
cellisi olarak kabul edilmelidir. Bu ilahi 
terkibin nasıl gerçekleştiğini anlayabil
mek için kainattaki bütün birleşimleri 
ve etkileşimleri bilmek gerekir. Şüphe 
yok ki tabiat bilimleri alanında kaydedi
len ilerlemeler evrenin tanınmasına, do
layısıyla cami' isminin sırlarının peyder
pey açılmasına yardımcı olacaktır. Cami' 
isminin dünya hayatıyla ilgili bir tecelli
si de Allah'ın gönülleri birleştirmesinde 
gözlenir. Eşler, ebeveyn - evlat, kardeş

ler, meslektaşlar, gaye arkadaşları, hat
ta hemcins olmanın ötesinde ortak ta
rafları bulunmayan insan türünün fert
leri arasında mevcut olan kalbi bağlılık, 
cami' isminin tecellileriyle gerçekleşen 
ilahi lutuftan başka bir şey değildir (bk 
el-Enfal 8/ 63) 

Cem' kavramını Allah'a nisbet eden 
ayetlerin çoğu bu ilahi fiilin ahiret ale
minde gerçekleşeceğini ifade eder. Bu 
sebeple Kur'an-ı Kerim'de ahiretten "top
lanma günü" (yevmü'J-cem') diye de söz 
edilmiştir (eş-Şura 42 / 7; et-Tegabün 64/ 
9) Yüce yaratıcı, ölüp yok olan ve mad
di varlıkları gözle görülemeyecek hal
de fena bulan insanları ahiret hayatın 

da, bedenlerinin temel unsurlarını bir 
araya getirmek suretiyle yeniden can
landırır, hesaba çekmek ve aralarındaki 
anlaşmazlıkları gidermek için toplar ve 
nihayet iyileri cennette, kötüleri de ce
hennemde cem' eder. Cami' isminin ahi
retle ilgili bu tecellisi, Kur'an-ı Kerim'
de yine "toplamak" manasma gelen haşr 

kelimesiyle de ifade edilmiştir (bk. HA

şiR) . Bu uhrevi tecellisiyle de cami' in
sanları ilgilendiren ilahi isimler grubuna 
girer. 
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CAMi' 
( t"~\) 

Arap edebiyatı, fıkıh usulü 
ve mantıkta kullanılan bir terim. 

_j 

Meani ilminde cami ', "iki şeyi zihinde 
birbirine bağlayan alaka ve münasebet" 
anlamında kullanılır. İki müfred veya iki 
cümle arasında atıf harflerinden "vav" 
ile kurulabilen bu alaka zihnin fonksi
yanlarına göre aklf, vehmi ve hayaif ol
mak üzere üç kısma ayrılır. 

1. Cami'-i akli. Akıl yoluyla iki şey ara
sında kurulan münasebetten ibaret olup 
üç grup halinde mütalaa edilir. a) Tema
sül. Aynı türden olan iki şeyi zihinde bir
leştiren münasebettir; saf-berrak, ilim
İrfan. gül- Jale gibi. b) Tezat. Aralarında 
zıtlık bulunan iki şeyi birleştiren müna
sebettir; siyah -beyaz, soğuk-sıcak. yer
gök gibi. c) Tezayüf. Birinin düşünülme

si diğerini de hatıra getiren şeyler ara
sındaki münasebettir; karı-koca, baba
oğul, az-çok gibi. 

z. Cami' -i vehmi. Duyu organlarına da
yanmadan elde edilen bazı idrakler ara
sında vehim tarafından kurulan zihni 
bağlantılardan ibaret olup üç kısımda 

incelenmiştir. a) Şibh-i temasül. Aslında 
birbirine zıt olan iki şey arasında vehmin 
onları benzer telakki etmesi sebebiyle 
meydana gelen ilgidir. Mesela akıl, be
yaz ile siyahın zıt olduğuna hükmettiği 
gibi açık sarının da bu iki renge zıt ol
duğuna hükmeder. Vehim ise açık sarı 
beyaza benzediğinden onunla beyaz ara
sında münasebet kurar. b) Şibh-i tezat. 
Aklın benzer kabul ettiği iki şeyi vehmin 
zıt görmesi suretiyle meydana gelen il
gidir. Mesela akıl kitap ile defterin ben
zer olduğuna hükmettiği halde vehim 
örfteki manalarma bakarak bunları zıt
lık alakasıyla zihinde birleştirebilir. c) 
Şibh- i tezayüf. Gerçekte aralarında te
zat bulunan iki şeyi vehmin zihinde bir-

CAMi' 

leştirmesi sonunda meydana gelen mü
nasebettir; güzel ile çirkin, acı ile tatlı 

gibi. 
3. Cami'-i hayali. Duyularla algılanan 

iki şey arasında hayal yoluyla kurulan 
münasebettir. Bu tür münasebetler in
sanların çevrelerine, yetiştikleri şartla

ra ve zamana, örf, adet ve mesleklerine 
bağlı olarak farklılık arzeder. Mesela ka
lem kavramı. bir. yazarın hayalinde can
landırdığı şeyleri (kağıt, mürekkep, kitap 
vb.) bir terzinin hayalinde canlandırmaz. 
Buna karşılık iğne terzinin hayalinde can
landırdığı şeyleri yazarın hayalinde can
landırmaz. 

Meani ilminin kurallarına göre zihnin 
kelime veya cümleleri birbirine bağla 

yabilmesi için aralarında bu birleştirme 
yönlerinden birinin bulunması gerekir. 
Aksi takdirde cümleler arasında kopuk
luklar meydana gelir ve fikri insicam kay
bolur (bk. FASIL). 

Cami', beyan ilminin konularından bi
rini oluşturan istiarede taraflar (müstea
rün minh-müstearün leh) arasındaki mü
nasebet anlamında kullanılmıştır (bk. is
TİARE) . Ayrıca usül -i fıkıhta kıyasa gide
bilmek için asıl ile fer' arasında bulun
ması gereken müşterek illet. mantıkta 
ise usulüne uygun olarak yapılan (efra
dını cami, ağyarını mani) tarif için de kul
lanılmıştır (bk. KIYAS; TARİF). 

Cami' İslam literatüründe birçok kitap 
adının ilk kelimesini teşkil etmiş, "top
layan, bir araya getiren" anlamından do
layı kendi alanı ile ilgili bütün hususları, 

önemli meseleleri veya belli konuları ih
tiva eden tefsir, fıkıh, kelam gibi ana İs
lami ilimlerle tıp. matematik ve biyog
rafi gibi çeşitli ilim dallarında yazılan 
birçok eserin adı bu kelime ile başlamış

tır. Nitekim Katib Çelebi'nin Keşfü'z-:zu
nun 'u nda 130, zeytinde ise 100 civarın

daki eserin adının cami' kelimesiyle baş
ladığı görülür. 
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