
CAMİ VE İLİM 

Cami ile ilim arasındaki ilişki  

İslâm’ın dünya görüşüne göre Hayat ilim üzerine bina edilmiştir. Hayatın 

hemen her alanının bir İlmihâl’i vardır. Bu açıdan İslam kültürü, bir “ilm-i 

hâl” kültürüdür. İlmin doğduğu yer de Câmi’dir. 

-İslâm medeniyeti Cami merkezli bir medeniyettir.  

İslâm medeniyetinde yerleşim yerlerinin merkezinde Câmi bulunur. 

Şehirler, camiler etrafında gelişir. Bunun içindir ki, Câmi, medeniyetin kalbidir, 

özüdür.   

-Bizim medeniyetimizin merkezinde, Câmi ve onun sunduğu değerler 

vardır. 
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-İnsanlık tarihinde ilk mâbed/Cami, Mekke’de Kâbe (Mescid-i 

Haram)’dır. 

-Peygamber efendimiz de Mekke’de İslam’ın tebliğ merkezi, müminlerin 

sığınağı ve mescid olarak Erkam’ın evini (Dâru’l-Erkâm) belirlemiştir.  

-Dâru’l-Erkam, mâbed olmanın dışında ilmin tedris edildiği, Mekkeli 

üslümanların yetiştiği yerdi. 

-Medine’ye hicret ettiğinde ise ilk işlerden birisi olarak Mescid-i Nebi’yi 

inşa etmiştir. 

-Mescid-i Nebi’nin en önemli fonksiyonu, edep, âdâb, ilim ve irfanın 

aşılandığı bir mektep oluşudur. Sürekli ilimle meşgul olan Ashâb-ı suffe’yi 

hatırlayalım.  

-Aynı zamanda  mescid ve camiler her düzeyde ilmi faaliyetlerin 

yapıldığı önemli bir bilgi ve tefekkür merkezi olmuştur. 

-  Müslümanlar, ibâdet ile ilmi beraber düşünmüşlerdir. 

-Peygamber efendimize ilk gelen ayetin, “oku” emri ile başlaması dikkat 

çekicidir. İlim Dâima Teşvik Edilmiştir: 

 

“De ki: Ey Rabbim! İlmimi artır.” Tâhâ, 114 

يَْعلَُمونَ قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََل   

1. “De ki: Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” Zümer, 9 

َ ِمْن ِعبَاِدِه اْلعُلََماء  إِنََّما يَْخَشى َّللاَّ



2. “Allah’tan kulları içinde ancak ilim sahibi olanlar korkar.”Fâtır, 28 

 

Peygamberimiz ilme teşvik etmiştir: 

 طلب العلم فريضة علي كل مسلم

“İlim öğrenmek her müslüman üzerine farzdır.” İbni Mâce, Mukaddime 

,224 
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ِ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم:  وَعْن ُمعاِويةَ ، رضي َّللاَّ عْنهُ ، قال: قَال رسُوُل َّللاَّ

يِن »  متفٌق عليه «َمْن يُِرد َّللاَّ بِِه خْيراً يُفَقِّْههُ في الّدِ  

 

Muâviye (r.a)’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v)şöyle buyurdu: 

 

“Allah, hakkında hayır dilediği kimseye din fakih kılar.” 

Buhârî, İlim 10, Humus 7, İ’tisâm 10; Müslim, İmâre 175, Zekât 98, 100. 

Ayrıca bk. Tirmizî, İlim 4; İbni Mâce, Mukaddime 17 
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أبي ُهريرةَ ، رضي َّللاَّ َعْنهُ ، أنَّ رسُول َّللاَّ َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم ، قاَل :وعْن   

َل َّللاَّ لَهُ بِِه َطِريقاً إلى الَجنَِّة …. »   رواهُ مسلمٌ « وَمْن سلَك طِريقاً يَْلتَِمُس فِيِه ِعْلماً ، سهَّ  . 

 

Ebû Hüreyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v)şöyle 

buyurdu: 

“Kim ilim tahsil etmek için bir yola çıkarsa, Allah o kişiye cennetin 

yolunu kolaylaştırır.”  

(Müslim, Zikr 39. Ayrıca bk. Buhârî, İlim 10; Ebû Dâvûd, İlim 1; 

Tirmizî, Kur’ân 10, İlim 19; İbni Mâce, Mukaddime 17) 
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ِ ، َصلّى هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم :   َوَعْن أنٍس ، رضي َّللاَّ عْنهُ قاَل : قَاَل َرُسوُل َّللاَّ

ِ حتى يرِجَع »   حديٌث َحسنٌ  رواهُ التْرِمذيُّ وقال : « َمن خَرج في َطلَِب الِعلِم ، فهو في َسبيِل َّللاَّ   . 

 

Enes (r.a)’den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v)şöyle buyurdu: 

 

“İlim tahsil etmek için yolculuğa çıkan kimse, evine dönünceye kadar 

Allah yolundadır.”  (Tirmizî, İlim 2) 
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Dârimî’nin naklettiği şu hadis çok ilginçtir: 



ُ َعلَْيِه َوَسلََّم قُْل ِلَصاِحِب  اْلِعْلِم يَتَِّخذْ َعًصا ِمْن َحِديٍد َونَْعلَْيِن ِمْن َحِديٍد قَاَل َداُوُد النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

 565َويَْطلُْب اْلِعْلَم َحتَّى تَْنَكِسَر اْلعََصا َوتَْنَخِرَق النَّْعََلِن ) الدارمي ( 

Davud (a.s) şöyle demiştir: 

İlim sahibine de ki: Demirden bir asâ ve demirden bir çift nalin/ 

ayakkabı edinsin. Ayakkabılar delininceye ve asâ kırılıncaya kadar ilim 

öğrensin. (Dârimi,I,140) 

 

- Asr-ı saadetten beri mescid ve câmiler sadece ibâdet mekânı olarak 

düşünülmemiş, bilgi, hikmet ve irfan merkezleri olarak varlığını devam 

ettirmiştir. 

Asr-ı saadette Camiler: 

MEDİNE’DE  BULUNAN DİĞER MESCİDLER: 

1. Mescid-i Benî Amr 

2. Mescid-i Saîde 

3. Mescid-i Ubeyd 

4. Mescid-i Seleme 

5. Mescid-i Râbih 

6. Mescid-i Zureyk 

7. Mescid-i Gıfar 

8.  Mescid-i Eslem 

9. Mescid-i Cüheyne 

 

-Bu ilk mescidlerden sonra, İslâm âleminde mescidler çığ gibi çoğaldı. 

Müslümanlar kurdukları bütün köy ve kasabalarda, fethettikleri her yerleşim 

merkezinde bir veya birden fazla mescid yapmayı prensip haline getirdi.  

İLİM ÖĞRENİLEN YERLER: 

  1.Evler, 2.İlim Halkaları (Mecâlisler), 3.Suffe Mektebi, 4.Mescid-

Camiler, 5.Küttâb, 6.Medreseler. 

A-  Evler: 

Mekke’de: 

-Hz. Peygamber’in Mekke döneminde ilk dersleri verdiği yer, Erkâm bin 

Ebi’l-Erkâm’ın evi idi. 

-Medine’de :  

-Mahreme b. Nevfel’in Mescid-i Nebevî yanında bulunan evine 

“dârülkurrâ” Bu ev muhtemelen Mescid-i Nebevî’nin güneydoğu köşesinde 



yer alan ve sonradan Abbâsî Halifesi Mehdî-Billâh tarafından satın alınıp 

mescide dahil edilen binadır.  

B-İlim Halkaları (Mecâlisler) :  Mescidlerde kuruluyordu. 

C-Suffe Mektebi: Mescid-i Nebevî’nin giriş kısmında Medine’de evleri 

ve kalabilecek yakınları olmayan sahâbîlerin barınması için yapılan mekânın adı 

olmuştur. Burada kalan ve çoğunluğunu muhacirlerden oluşan topluluğa 

“ashâbü’s-Suffe / ashâb-ı Suffe” veya “ehlü’s-Suffe / ehl-i Suffe” denilmiştir. 

Ashâb-ı Suffe, ihtiyaçları Rasûl-i Ekrem ve zengin sahâbîler tarafından 

karşılandığı için “adyâfü’l-İslâm” (müslümanların misafirleri), çeşitli 

kabilelere mensup olmaları dolayısıyla “evfâd” diye de isimlendirilmiştir. 

Suffe, ashâb-ı Suffe’nin vakitlerini Resûlullah’ı dinleyip ondan İslâm’ın esaslarını 

öğrenerek geçirmeleri dolayısıyla kısa zamanda bir eğitim kurumu haline geldi. Zaman 

zaman Kur’an’ın nüzûlüne şahit olan Suffe ehli, Hz. Peygamber’e sorular sorarak birçok 

meselenin aydınlanmasına vesile olurdu (Buhârî, “Ṣalât”, 84). Ashâb-ı Suffe’nin eğitim ve 

öğretim işleriyle bizzat ilgilenen Resûl-i Ekrem Suffe’de dersler veriyordu. Ayrıca onlara 

yazı yazmayı ve Kur’an okumayı öğretmek üzere Ubâde b. Sâmit gibi hocalar tayin etmişti. 

Ebû Hüreyre, diğer sahâbîlerin neden kendisi kadar hadis rivayet etmediklerini soranlara 

muhacirler çarşıda ticaretle, ensar da malları ve mülkleriyle meşgulken ehl-i Suffe’den biri 

olarak Resûlullah’ın yanından ayrılmadığını, diğer sahâbîlerin bulunmadığı meclislere katılıp 

onların duymadığı hadisleri duyup ezberlediğini söylemiştir (Buhârî, “Büyûʿ”, 1). Onlar 

dinledikleri hadisleri diğer sahâbîlere de naklederek ilmin yayılmasına önemli katkıda 

bulunuyordu. Hadislerdeki birçok sened silsilesinin birinci halkasını ehl-i Suffe’ye mensup 

isimlerin teşkil etmesi bunun bir delilidir.Ehl-i Suffe özellikle İslâm’ı tebliğ için ihtiyaç 

duyulan yerlere gönderiliyordu. (Baktır,Mustafa.,DİA,XXXVII,469-470) 

D-Mescid-Camiler:  (Camiler uzun süre bilhassa Kur’an ve hadis 

tahsilinin merkezi olma özelliğini korudular. İlk dört asırda yüksek seviyede 

Kur’an dersleri yalnız camilerde verilmekteydi.  

E-Küttâb : (Mescidlerde ibadet huzurunu bozacağı düşüncesiyle küçük 

çocuklara “küttâb” adı verilen mekteplerde Kur’an öğretilmekteydi.) 

E-Medreseler:  (İslam tarihinde ilk medresenin kuruluşu Nizâmü’l-

Mülk’e (ö. 1092) isnat edilse de ondan önce Nişabur’da Beyhakiyye 

Medresesi’nin kurulduğu kayıtlarda yer almaktadır.  



 İslâm dünyasında ilk medreseler hicrî IV. yüzyılın ortalarında 

Nîşâbur’da kurulmuştur. Bunlardan bir kısmı “dârüssünne” denilen hadis 

okullarıydı. 

İslam eğitim tarihinde medrese teşkilatının kurulmasında ve 

geliştirilmesinde Büyük Selçuklular önemli rol oynamışlardır.) 

F-Dâru’l-Kurrra Ve Dâru’l-Hadisler: 

Camiler dışında yüksek seviyede Kur’an öğretimi için kurulan ilk 

müstakil medreseler dârülkur’ân’lardır.  

 Dâru’l-Kurrra, Kur’ân-ı Kerîm’in öğretildiği, ezberletildiği ve kıraat 

vecihlerinin tâlim ettirildiği mektepler için kullanılmıştır. 

Dârülhadis; hadis mektebi, hadis medresesi,  Dârülhadis adıyla öğretim 

kurumu ilk defa (563/1168) Şam’da kurulmuştur. 

 Kurucusu, Selçuklu Atabeylerinden Nureddin Mahmud b. Zengi 

(569/1174) olup kurucusuna nispeten Dâr’ul-Hadis en-Nûriyye adıyla bilinir. 

Beyliğin ilk merkezi olan İznik’te Orhan Gazi’nin yaptırdığı ilk medrese, 

Osmanlı Devleti’nde kurulan medreselerin ilki olup ilk müderrisi de XIV. asır 

ünlü Türk âlim ve mütefekkirlerinden Davûd-ı Kayserî (751/1350)’dir.  

CAMİLERİN FONKSİYONU 

-Peygamberimiz zamanında cami şu fonksiyonları icra ediyordu: 

1- Cami/Mescid evvela bir mâbeddi. 

2-Cami bir eğitim kurumuydu, bir okuldu. (Suffe mektebi gibi) 

Camilerde gerçekleşen her din hizmeti faaliyeti aynı zamanda bir din 

eğitimi faaliyetidir. Hatta camilerin değişmeyen tek işlevi din eğitimi işlevidir. 

(Tosun, 2003: 38-39). 

Yaygın din eğitiminin geleneksel mekânı diyebileceğimiz camiler, 

yetişkin din eğitimi hizmetlerinin bir parçasını belki de büyük bir bölümünü 

oluşturmaktadır (Selçuk, 1991: 165). 

3- Cami bir kültür merkeziydi. 

4-Kamunun yönetildiği, Adalet işlerinin yürütüldüğü yerdi 

5- Askeri karargahtı. 

6-ihtiyaç halinde Hastane idi.  



Mesela, Hendek Gazvesinde yaralanan Sa’d bin Muâz için Mescid-i 

Nebevî’de bir çadır kurulmuştu (Buhârî, Salât 59; Müslim, Cihad 67)  
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İstiklâl Harbinde camiler milli birliğin sağlandığı ve düşmana karşı ilk 

toplu hareketin başladığı yerler olmuştur. Denizli Müftüsü Ahmet Hûlûsi 

Efendi’nin 15.Mayıs 1919 düzenlediği mitingte Cihad fetvası vermiş ve millî  

mücâdele’nin başlamasında ilk adımı atmıştır.  
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Balkan savaşının bütün şiddetiyle devam ettiği 1912 yılında, askerin 

koleradan kırıldığı bir sırada, bunların bakımı için elverişli yer bulunmaması 

üzerine İstanbul'da bazı camiler hasta ve yaralılara tahsis edilmiş, hastane ve 

misafirhane olarak da kullanılmıştır.  

7-Müminlerin buluşma ve tanışma yeriydi. 

8- İstişâre ve danışma merkeziydi. 

9-Yardımlaşma merkezi idi. 

10-Misfirhane idi. 

-Câmilerin en önemli fonksiyonu, eğitim öğretimdir.  

-CAMİDE VERİLEN EĞİTİM 

Camide  en az haftada bir defa, Cuma vaaz ve hutbesinde: 

-Kur’an Öğrenimi 

-İlmihal Bilgisi (İnsanımız kıldığı namazın nasıl kılınacağını cami imamından 

öğrenmiştir) 

- İyi insan, kâmil insan olmanın yolları, 

- Haramı - helalı, iyiyi-kötüyü, doğruyu yanlışı,  

- Vicdanının sesini dinlemeyi, nefsine uymama gibi Ahlâk ilkeleri 

öğretilmektedir.  

  -Camilerde Peygamberin mirası dağıtılır. O mirasta: namaz vardır, zikir 

vardır, okuma vardır, Takva yolunda  ilerleme vardır. 

 

 

 



 

        CAMİLER HUZUR VE BARIŞIN  PAYLAŞILDIĞI YERDİR 

Ebu’d-Derdâ, Selman-ı Fârisi’ye yazdığı bir mektupta şu tavsiyelerde 

bulunur:  

«-Ey kardeşim, kulun geri çeviremeyeceği belalar başına gelmeden 

önce  sağlığını ve boş vaktini ganimet bil. 

 Sıkıntıda olan insanların dualarını almayı da ganimet bil. 

Ey kardeşim, cami evin olsun.  

Çünkü ben Rasûllah’ın şöyle dediğini işittim:  

 «Cami bütün müttekîlerin evidir. Yüce Allah camiyi ev edinenler 

için, rahatlığa, rahmete ve sıratı geçerken  Allah’ın rızasına erişecekleri  

konusunda  garanti vermiştir.” (Mâmer b. Râşid, el-Câmi, XI,96) 

 


