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Ders : 80  
Konu : Camilerimizin yaşadığımız toplumdaki yeri  
 
 Kur’ân-ı Kerîm’de ve Hz. Peygamberin hadislerinde cami yapımı teşvik edilmiş, 

övülmüş, camilerin ihtiyaçlarının giderilmesi ve camiye ibadet için devam edilmesi 

istenmiştir. Kur’ân-ı Kerîm bütün bunları şöyle ifade eder:  

اِر ُهْم َماُُلُْم َوِف النه َما َكاَن ِلْلُمْشرِِكنَي َأْن يَ ْعُمُروا َمَساِجَد اَّللِه َشاِهِديَن َعَلى أَنْ ُفِسِهْم بِاْلُكْفِر ُأولَِئَك َحِبَطْت َأعْ 
َا يَ ْعُمُر َمَساِجَد اَّللِه َمْن آَمَن بِاَّللِه َواْليَ ْوِم اْْلِخِر َوَأقَاَم الصهََلَة َوآَتى الزهَكاَة َولَْ 71َخاِلُدوَن ) ََيَْش ِإَّله اَّللهَ فَ َعَسى ُأولَِئَك َأْن  ( ِإَّنه

  ( سورة التوبة71َيُكونُوا ِمَن اْلُمْهَتِديَن )

“Allah’a ortak koşanlar / puta tapanlar, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, 

Allah’ın mescidlerini imar edecek değillerdir. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve 

ebedî olarak ateşte kalacaklardır. Allah’ın mescidlerini/camilerini ancak Allah’a ve âhiret 

gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler 

imar edebilirler. işte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.”
1 

Camiyi imarın öne çıkan dört önemli şekli üzerinde durulabilir: 

1. Mescidi inşa etmek ya da inşasına katkıda bulunmak 

2. Caminin hizmetini görmek 

3. Camide namaza ve zikre devam etmek 

4. Bu ülkelerde cami inşa etmenin önemi 

1. Mescidi inşa etmek ya da inşasına katkıda bulunmak 

Yeryüzünde ilk mescid Ka‘be’dir.
2
 Hz. İbrahim ile oğlu İsmail tarafından inşa edilmiştir.
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Allah Te‘âlâ bu ilk mescidi “evim” diyerek yüceltmiş,
4
 onun kendisine ait olduğunu beyan 

buyurmuştur.
5
 Bu ifadelerden dolayı Ka‘be’ye “Beytullah” denilmiştir. Yeryüzünün başka 

yerlerinde inşa edilen mescidler de onun birer şubesidir. Buna göre bir yerde cami inşa eden 

ve O nun hizmet verir şekilde devam edebilmesi için destek olunursa Allah’ın evininin bir 

şubesini yapmış olur ki Allah da ona mükafat olarak cennette bir köşk inşa eder. Bu konuda 

İslam Peygamberi Hz. Muhammed (s.a.v)‘nin açık bir hadisi vardır: 

ْعُت َرُسوَل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم يَ ُقوُل:  ُ َلُه »َعْن ُعَمَر ْبِن اْْلَطهاِب، قَاَل: َسَِ ُ، بَ ََن اَّلله َمْن بَ ََن َمْسِجًدا يُْذَكُر ِفيِه اْسُم اَّلله
 «ةِ بَ ْيًتا ِف اْْلَنه 

“Kim içinde Allah’ın adının anıldığı bir mescid inşa ederse Allah da ona cennette bir 

köşk inşa eder.”
6
  

Hz. Peygamber sırf Allah rızası için yapılan bir hayır kurumunun hizmet vermeye 

devam ettiği müddetçe onun yapanın ya da yapımına katkıda bulunanın amel defterinin 

kapanmayacağını ve ölmüş bile olsa o hayır devam ettiği müddetçe kendisine sevap 

yazılmaya devam edileceğini müjdelemiştir: 

                                                           
1
 Tevbe (9), 17-18. 

2
 Âl-i İmrân (5), 96. 

3
 Bakara (2), 127. 

4
 Bakara (2), 125; Hacc (22), 26. 

5
 Kureyş (106), 3. 

6
 Buhârî, “Salât”, 65; Müslim, “Mesâcid”, 24, 25, “Zühd”, 43, 44; İbn Mâce, “Mesâcid”, 6. 
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ْنَساُن انْ قَ عَ  َطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإَّله ِمْن َثََلثَِة َأْشَياَء: ِمْن َصَدَقٍة ْن َأِب ُهَريْ َرَة، َأنه َرُسوَل اَّللِه َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم قَاَل: " ِإَذا َماَت اْْلِ
 َجارِيٍَة، َأْو ِعْلٍم يُ ْنتَ َفُع بِِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح يَْدُعو َلُه "

 Ebû Hureyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

“Bir insan öldüğünde üç kişi hariç amel defterleri kapanır. Birincisi öldükten sonra da hizmet 

vermeye devam eden bir hayır kuruluşu bırakan, ikincisi insanların faydalanmaya devam 

ettiği bir ilim bırakan, üçüncüsü ise, kendisine dua eden salih bir çocuk bırakan.”
7
   

2. Caminin hizmetini görmek 

Mescitleri imar etmek sadece onu inşa etmek anlamına gelmez. Camilerin ihtiyaçlarının 

karşılanmasına katkıda bulunmak mesela kışın ısıtılması, yazın soğutulması, temizlenmesi, 

güzelleştirilmesi, boyası-badanası, abdest alma mekanlarındaki temizlik malzemelerinin 

temini…gibi konularda duyarlılık gösterilmesi Allah’ın rızasını Rasûllah’ın sevgisini 

kazandıran amellerdendir. Şu olay bunun açık şahididir:   

Ebû Hüreyre’den nakledildiğine göre siyah tenli bir kadın (Ümmü Mihcen) mescidi 

süpürüyordu. Bir gün Rasûlullah camiye geldiğinde birkaç gündür kendisini göremeyince onu 

sormuştu. Oysa sahabe, onu çok fazla önemsemedikleri için öldüğünü Hz. Peygambere haber 

vermeden götürüp cenazesini defnetmişlerdi. Bunu duyan Rasûlullah (s.a.v): “Bana haber 

vermeli değil miydiniz?” diye serzenişte bulundu ve onun kabrini kendisine göstermelerini 

istedi, gidip kabrinin üzerinde cenaze namazını kıldı.
8
   

3. Camide Namaza ve Zikre Devam Etmek 

Mescide önem vermek, namazını orada kılmaya gayret göstermek imanın göstergesidir. 

Hz. Peygamber: “Bir adam mescide gelmeyi sürekli hale getirmişse onun imanına şehadet 

ediniz” buyurmuş sonra şu ayeti okumuştur:
9
 

 “Allah’a ortak koşanlar/puta tapanlar, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, 

Allah’ın mescidlerini imar edecek değillerdir. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve 

onlar ebedî olarak ateşte kalacaklardır. Allah’ın mescidlerini/camilerini ancak Allah'a ve 

âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen 

kimseler imar edebilirler. İşte hidayet üzere oldukları umulanlar bunlardır.”
10

 

Ebû Hureyre (r.a.)’den: Şöyle demiştir:  Rasûlullah (s.a.s.) buyurdu ki; 

ى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم " ِإنه َأَحدَُكْم ِإَذا َدَخَل اْلَمْسِجَد، َكاَن ِف َصََلٍة، َما َكاَنِت الصهََلُة َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللِه َصله 
ِْْفْر َلُه، اََتِْبُسُه، َواْلَمََلِئَكُة ُيَصلُّوَن َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَم ِف ََمِْلِسِه الهِذي َصلهى ِفيِه، يَ ُقوُلوَن: اللهُهمه  للهُهمه اْرََحُْه، اللهُهمه ُتْب  ا

 َعَلْيِه، َما َلْ ُُيِْدْث ِفيِه، َما َلْ يُ ْؤِذ ِفيِه "

“Şüphesiz biriniz mescide girip namaz için beklediği sürece namazda imiş gibi sevap 

kazanır. Namaz kıldığı yerden ayrılmadıkça, abdesti bozulmadığı ve kimseye eziyet etmediği 

müddetçe melekler: ‘Allah’ım! Buna mağfiret eyle. Allah’ım! Buna rahmet eyle. Allah’ım! 

Bunun tevbesini kabul eyle’ diyerek duâ ve istiğfar eylerler.”
11

 

 

                                                           
7
 Müslim, “Vasiyye”, 14; Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 8; Tirmizî, “Ahkâm”, 36. 

8
 Buhârî, “Salât”, 72, “Cenâiz”, 5, 55, 66; Müslim, “Cenâiz”, 71; Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 34, 57; Nesâî, “Cenâiz”, 

43, 76; İbn Mâce, “Cenâiz”, 31, 32. 
9
 İbn Mâce, “Mesâcid”, 19. 
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 Tevbe (9), 17-18. 
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 İbn Mâce, “Mesâcid”, 19. 
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Yine Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre; Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle 

buyurmuştur:  

َما تَ َوطهَن رَُجٌل ُمْسِلٌم اْلَمَساِجَد لِلصهََلِة َوالذيِْكِر، ِإَّله تَ َبْشَبَش اَّللهُ َلُه،  »َعْن َأِب ُهَريْ َرَة، َعِن النهِبِي َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، قَاَل: 
 «َعَلْيِهمْ  َكَما يَ َتَبْشَبُش َأْهُل اْلَغاِئِب بَِغائِِبِهْم ِإَذا َقِدمَ 

“Allah, namaz ve zikir için mescidleri vatan edinen kimseyi görünce gurbetten dönen adama 

aile efradının sevindiği gibi sevinir.”
12

 

Abdullah b. Amr (r.a.)’dan: Biz, Rasûlullah (s.a.v) ile beraber akşam namazını kıldık. 

Sonra evine dönenler oldu. Camide yatsıyı beklemek üzere kalanlar oldu. Bir süre sonra 

Rasûlullah (s.a.v) koşarak, nefes nefese kalmış vaziyette ve diz kapakları açılmış bir halde 

geldi. Ve bize şu müjdeyi verdi: “Müjdeler size! Rabbiniz gök kapılarından birisini açmış, 

meleklere karşı sizlerle övünerek onlara diyor ki: ‘Şu kullarıma bakın. Bir farzı kıldılar ve 

diğer farzı bekliyorlar.”
13

 

Hz. Peygamber, Allah’ın kıyamet günü yedi sınıf insana özel muamele yapacağını ve 

onlara herhangi bir sıkıntı yaşatmayacağını ifade eder. Bunlardan birisi de kalbi mescitlere 

bağlı olan ve bu özelliği sebebiyle de mescitten çıktıktan hemen sonra tekrar ona dönmenin 

planını yapan insanlardır.14  

Mü’minler nasıl namazlarda Ka‘be’ye yöneliyorlarsa namaz dışında da kalplerini 

bulundukları yerdeki mescide bağlı tutarlar ve onu merkeze alarak hayatlarını devam ettirirler. 

4. Bu Ülkelerde Cami İnşa Etmenin Önemi 

Bu Ülkelerde mescid inşa etmek, mescidi imar etmek, daha verimli hizmet edebilmek 

için destek vermek, idareci olmak, üye olmak bir Müslüman ülkedekinden daha önemlidir. 

Çünkü Müslüman olmayan bir ülkede Allah’ın evi inşa edilmiş, O’nun adı anılmış olur. 

O‘nun davası anlatılmış olur. 

Ayrıca şurası açıktır ki mescidler semboldür,teşkilatlar semboldür. Bu günün dünyasında 

hizmetin semboller üzerinden sürdüğü, insanların zihinlerin bu sembollerle değiştirilip inşa ve 

ihya edildiği dikkate alınırsa kozmopolit ortamlarda, çok kültürlülüğün olduğu coğrafyalarda, 

inanç gruplarının çeşitlendiği bölgelerde bu türden belirleyici sembollerin, aidiyet oluşturan 

simgelerin değeri daha iyi anlaşılır. Bu tür semboller bulundukları yere ruh verirler ve 

insanların dine olan aidiyetlerini pekiştirirler. Özellikle insanların dini ihtiyaçlarını 

giderebilecekleri mekanların sınırlı oluşu, İslam dışı unsurların yaygın ve güçlü oluşu 

sebebiyle mescitlere olan ihtiyaç çok daha önemlidir. Allah’ın evlerinin açılması, namaza 

burada devam edilmesi, ihtiyaçlarının karşılanması, üye olunması çok daha büyük ehemmiyet 

kesbeder. Bunlar “Allah yolunda” yapılan hizmetlerdir. Özellikle dini özgürlüğün verildiği 

alanların bir an önce doldurulması ve de bir an önce kurumsallaşmanın tamamlanması 

gerekmektedir. 

Hz. Peygamberin Mescid-i Nebevî’nin bitişiğinde oluşturduğu ve yoksul sahabilerin 

barındığı bir mekan daha sonra okula dönüşmüştür. Hz. Peygamber, onların ihtiyaçlarının 

karşılamasına özel önem göstermiştir. Ashâb-ı suffe denilen bu seçkin topluluğa gıpta eden ve 

onlarla beraber olup dersleri takip etmek isteyen başka sahabiler de vardı. İşte İslam tarihinde 

ilk yatılı okul bu Suffe’dir. Bu da göstermektedir ki mescitler aynı zamanda bir okuldur ya da 

okul yapımını işaret eden kurumlardır. Tarihi süreç içinde Suffe’yi örnek alan Müslüman 
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 İbn Mâce, “Mesâcid”, 19; ayrıca bk. Sahîhu İbn Huzeyme, II, 379; Sahîhu İbn Hibbân, IV, 484-485. 
13

 İbn Mâce, “Mesâcid”, 19.  
14

 Buhârî, “Ezân”, 36, “Zekât”, 13, 16, “Hudûd”, 19; Müslim, “Zekât”, 91; Tirmizî, “Zühd”, 53; Nesâî, “Kudât”, 

2; Muvatta’, “Şi‘r”, 14.  
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toplumlarda camiler sadece bir namaz kılma yeri değil aynı zamanda bir külliye olarak inşa 

edilmiştir. Bu gün Avrupa’da  camilerin aynı şekilde inşa edilmesi sevindiricidir. 

Mescitler Müslümanın diğer insanlarla buluşma ve randevulaşma,terminleşme yeridir. 

Seküler dünyanın unutturmaya çalıştığı  mescitler eskiden olduğu gibi sözleşenlerin falan 

pastanede ya da kahvede değil filan mescitte filan namazda buluşalım diyebilecekleri bir 

zihniyet dünyasına yeniden kavuşturulması oranın aynı zamanda bir başka açıdan imarıdır.  

Beytullah
15

 gibi diğer mescidler de Müslümanların birliğini temin etmesi, etrafında 

oluşan sosyal imkanlar ve eğitim kurumlarıyla dini değerlerin yaşatılmasına katkı sağlaması, 

sosyal ve ekonomik faaliyet alanları oluşturması, aynı dine mensup farklı ülkelerden 

insanların bir araya gelip dayanışmalarına imkan vermesiyle çoklu fonksiyona sahiptir. Nasıl 

ki Ka‘be o çorak araziye hayat vermişse mescitler de bulundukları yerlere bu açıdan canlılık 

katarlar, bulundukları yerin iklimini değiştirirler, oraya canlılık ve zindelik kazandırırlar, 

İslami ruh üflerler, güven verirler. Özellikle gayr-ı müslim ülkelerde bu açıdan alternatifi 

olmayan tek kurum olan camilerin yapılması ve yaşatılmasına çok büyük ihtiyaç vardır. Bu 

sebeple bu tür yerlerde böylesi hayırları yapanlar daha büyük ecre nail olurlar. Çünkü ecri 

büyüten iyi niyet ve yapılanın ne ölçüde ihtiyaçlara cevap verdiği ile de ilgilidir.  

 

Alınacak dersler: 

1. Yeryüzünde ilk mescid Ka‘be’dir. Buralarda inşa edilen Mescidler de Ka’be nin 

birer şubesidir.  

2. Müslümanın öldükten sonra amel defterlerinin kapanmamasını sağlayacak salih 

ameller den birisi de mescid açmak ve onun istenilen ölçüde hizmet verebilmesi 

için destek vermektir. 

3. Her bir Mescit, Teskilat ve Şube  Ashâb-ı suffe olması gerek ki mana ve 

maksadına uygun olmuş olsun. 

4. Kim içinde Allah’ın adının anıldığı bir mescid inşa ederse Allah da ona cennette 

bir köşk inşa eder. 

5. Camilerin yaşatılması ve imarlarının devamı için camilere üye olmak ve üye 

bulmak bir müslümanlık görevidir.  

Not Bu hafta:  

1. Bu Ramazan ayı içinde camimize bir üye bulalım  
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 Maide (5), 97. 


