
III. D İNI HÜKÜMLER 

A) Cami İnşaatı, Onarımı ve Bakımı. "AI
Iah'ın mescidlerini ancak Allah'a ve ahi
ret gününe iman eden, namaz kılan, ze
kat veren ve Allah'tan başkasından kork
mayan kimseler imar eder" (et-Tevbe 
9/ 18) mealindeki ayet-i kerime ile ko
nuya dair diğer ayet ve hadisleri (bk 
M. F. AbdülbakT, Muccem, "mescid" md ; 
Wensinck, Mi{tarıu künQzi 's·sünne, "me
sacid" md.) göz önünde bulunduran is
lam alimlerinin çoğuna göre SÖZ konu
SU naslarda yer alan "imar" tabiri cami
Ierin inşası, onarımı. döşenmesi, aydın 

Iatılması ve temiz tutulması gibi maddi 
imarı içine aldığı gibi oralarda ibadet 
etmek, Kur'an okumak ve okutmak. ilim 
öğrenmek ve öğretmek gibi manevi imar 
faaliyetlerini de ihtiva eder. Cami yap
tırmanın müminlere ait bir imtiyaz ol
duğunu vurgulayan Kur'an ayetlerinin 
yanında bunu teşvik eden birçok hadis 
de mevcuttur. Hz. Peygamber Medine'
ye hicretinden hemen sonra Mescid-i 
Nebevi' nin inşaatını başlatmış ve kısa 

zamanda tamamlanmasını sağlamıştı r. 

Bazı İslam alimleri, bulundukları belde
lerin durumunu göz önünde bulundura
rak, cami imar ve inşası ile ilgili ayet ve 
hadislerin yorumunu yapmışlar, İslam'
da cami yaptırmanın mendup veya müs
tehap olduğu sonucuna varmışlardır. 

Hanbeliler'in de yer aldığı diğer bir grup 
alim ise daha kapsamlı düşünerek yer
leşim birimlerinde ihtiyaca yetecek ka
dar cami yaptırmanın farz-ı kifaye ol
duğu görüşünü benimsemişlerdir. Cami 
inşaatında kullc,ınılan ana malzemelerin, 
hatta harç suyu gibi katkı maddelerinin 
dinen necis sayılmayan temiz şeylerden 
olmasının gereği üzerinde ayrıca durul
muştur. 

"Müşriklerin, kendi küfürlerinin şuu
runda olup onu bizzat it iraf ederken AI
Iah'ın mescidlerini imar etmeye ehliyet 
ve selahiyetleri yoktur" (et-Tevbe 91 ı 7) 
mealindeki ayet-i kerimede ifade edil
diği üzere müslüman olmayanların ca
mi yaptırmaları veya yapımına katkıda 
bulunmaları hoş karşılanmamış, ayette 
yer alan "imar"Ia ilgili olarak yukarıda 
sözü edilen iki yorumdan maddi imarın 
esas alınması halinde ise bunun caiz ol
madığı belirtilmiştir. Bu görüşü kayde
den Fahreddin er-Razi, ayrıca gayri müs
Iimlerin cami inşasına katkıda bulun
malarının müslümanları minnet altında 
bırakabileceğine, bunun ise kabul edile
mez bir şey olduğuna dikkat çekmiştir 
(Me(atff}.u 'l-gayb, XVI, 7) Çağdaş Mısırlı 

alimlerden Şerbasi, dini ve siyası yönden 
sakınca görülmediği takdirde gayri müs
limlerin cami yapımına katkıda buluna
bileceklerini söyler ve Ezher Fetva Ko
misyonu'nun Malik!, Şafii ve Hanbeli mez
heplerine göre bir hıristiyan tarafından 
yaptırılan camide cuma namazı ve di
ğer namazların kılınabileceğine dair fet
vasını nakleder ( Yes 'etane/ce fi'd·dfn ve 'l· 

f}.ayat, ıv. 19). 

Camiierin yapılış maksadı dışında kul
lanılması , yıktırılması . satılması caiz de
ğildir. Kur'an-ı Kerim'de, "AIIah'ın mes
cidlerinde O'nun isminin anılmasını en
gelleyen ve on ların harap olmasına çalı
şan kimseden daha zalim kim olabilir?" 
(ei-Bakara 2/ 114) buyurulmaktadır. An
cak toplum hayatında konuyla ilgili fark
lı durumlara rastlamak daima mümkün
dür. Mesela bir köy halkının köylerini ta
mamen terketmesi sebebiyle kullanıl

maz hale gelen caminin akıbeti tartışıl 

mıştır. imam Şafii. imam Malik ve Ebu 
Yusuf'a göre bu yer hükmen cami olup 
satışı caiz değildir. Muhammed eş-Şey
banfye göre ise cami olarak vakfeden
Ierin veya varisierinin mülkiyetine geri 
döner. Ebu Hanife'nin Ebu Yusuf'la ve
ya Şeybani ile aynı görüşte olduğuna 

dair farklı r ivayetler mevcuttur. Hanbe
liler'in görüşüne göre bu yer satılır ve 
parası başka bir vakıfta kullanı l ır. Bu 
görüşü Ebu Yusuf'a nisbet eden diğer 
bir rivayet de vardır. 

Cami ve mescidlerin . prensip olarak 
sade bir görünümde olması kabul edil
miştir. Sadelikten uzak süslemeler. dik
kat çekici yazılar ibadet esnasında kişi
yi meşgul edeceği ve namazın önemli 
unsurlarından olan huşuun zedelenme
sine sebep olabileceği için rnekruh sa
yılmıştır. Ancak başta Hanefiler olmak 
üzere bazı alimler camiierin kıble duva
rı dışındaki bölümlerine vakıf malından 
harcanmamak, övünme ve gösteriş mak
sadı taşımamak, israftan uzak olmak 
şartıyla yazı yazılmasında, süsleme ya
pılmasında sc,ıkınca görmemişlerdir. Na
maz kılınacak yerin temiz olması nama
zın şartlarından birini oluşturduğuna gö
re camiierin temiz tutulması mürninler 
için başta gelen bir görevdir. Kur'an-ı 
Kerim'de Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'e, 
"AIIah'ın evi" diye nitelendirilen Kabe'yi 
temiz tutmaları emredilmiştir (bk. el-Sa
kara 2/ 125 ; el-Hac 22 / 26) . Yine Kur'an'
da Allah'a nisbet edilen (el-Cin 72 / 18) 
ve birer ibadet yeri olan camiierin bakım 
ve temizliğine özen gösterilmesi ilahi 
buyruk şeklinde yer almıştır. Konu ile 
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ilgili olarak birçok hadis de mevcuttur 
(bk. Wensinck, Mi{tahu künQzi's ·sünne, 

"mesacid" md .). Camiierin temizliği ya
nında camiye girenierin de vücut ve el
bise temizliğine dikkat etmeleri gere
kir. Kur'an-ı Kerim'de camilere güzel el
biselerle gidilmesi emredilmiştir (bk. ei
A'raf 71 31 ). Özellikle cemaatin diğer za
manlara nisbetle daha kalabalık olduğu 
cuma ve bayram günlerinde yıkanarak 
camiye gitmenin sünnet olması da bu
nu göstermektedir. 

B) Cami Adabı. "AIIah'ın evi" diye nite
lendirilerek yüceltilen camilere girecek 
kimselerin maddi pisliklerden temizlen
miş olmaları yanında cünüplük gibi hük
mi ve küfür gibi manevi kirliliklerden 
de arınmış olmaları gerekir. Bu sebeple 
cünüp, hayız ve nifas halinde bulunan 
kimselerin gusül abdesti almadan cami
ye girmeleri haramdır (Ebu Davüd, "Ta

haret", 93; İbn Mike, "Tahfuet", 126) . Ca
min in üstü ile camiye dahil alt ve üst 
katlar da aynı hükme tabidir. Ancak Ha
nefi ve Maliki mezheplerine göre mecbu
ri hallerde böylelerinin teyemmüm ede
rek camiye girmeleri mümkündür. Cami
de kalmadan sadece bir yol olarak ora
dan geçeceklerse Şafii ve Hanbeli mez
heplerine göre teyemmüm etmelerine 
de gerek yoktur. Hanbeliler'e göre ise bir 
mecburiyet olmasa bile cünüp olan kim
senin abdest alarak camide durması ca
izdir. Bayram ve cenaze namazları için 
düzenlenmiş açık namazgahlarla cami
ye bitişik avlu, revak gibi mekanlar. cü
nüp vb. durumdaki kimselerin girmeleri 
bakımından cami hükmü dışında tutul
muştur. Apartmanlarda bulunan mes
citlerin alt ve üstündeki daireler de bu
nun gibidir. Camiye abdestsiz girmek 
caiz olmakla birlikte mekruhtur. Birden 
fazla kapısı bulunan camileri yol olarak 
kullanmak da hoş karşı lanmamıştır. 

Kur 'a n-ı Kerim'de müşrikleri n, daha 
kapsamlı bir ifadeyle gayri müslimlerin 
Mescid-i Haram'a yaklaşmaları genel 
anlamda menedilmişse de (bk. et-Tevbe 
91 28) konunun ayrıntılarına inen fıkıh 

alimleri arasında bazı farklı görüşler 

ortaya çıkmıştır. Hanefi alimlerine göre 
hac veya umre amacı taşımamak şar
tıyla bunlar Mescid-i Haram dahil olmak 
üzere bütün camilere girebilirler. Çün
kü onların bu tür ziyaretleri, İslam dini
nin yüceliğini anlarnalarına ve onu be
nimsemelerine vesile olabilir. Malikiler 
gayri müslimlerin herhangi bir camiye, 
bu arada Mescid-i Haram'a girmesine 
müsaade edilerneyeceği görüşünde ol-
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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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li'!l MEHMET ŞENER 

L 

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.). 


