
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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