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Cami Hizmetleri Daire Baèkan¿

ėki vefalĘ dost:
Mümin ve cami
NasĘl ki insan derdini çekinmeden sĘkĘlmadan açabileceĒi, en yakĘn,
en candan, vefakâr bir dost arar kendine, cami de öyle vefakâr bir
dost mekân.

M

üslüman mabedinin ad¿ “secde edilen
yer” anlam¿nda Mescit, ya da “müminleri çat¿s¿ alt¿nda toplayan” anlam¿nda
Cami’dir.

Secde, kulun Allah’a en yak¿n olduêu an… O zaman mescit/cami, ibadet mahalli olma özelliêinin yan¿nda kulun Allah’a yak¿nl¿k kesbettiêi özel
mekân… Nas¿l ki insan derdini çekinmeden s¿k¿lmadan açabileceêi, en yak¿n, en candan vefakâr
bir dost arar kendine, cami de öyle vefakâr bir dost
mekân. Baè¿ daralan¿n gideceêi, dertlinin derdini
dökeceêi, s¿k¿nt¿s¿n¿ gidereceêi, baèka s¿ê¿nacak
yer bulamayan¿n s¿ê¿nd¿ê¿ istinatgâh, iltica evi…
Bu evin kap¿s¿ kapanmaz, kapanmamal¿. Gece
gündüz gidilebilecek tek ev bu ev… Bu eve gir-

mek için randevu almak gerekmiyor, nas¿l vefakâr
bir dost ile ilèkilerde protokol olmazsa. Dahas¿ ne
kadar samimi, candan dostunuz, arkadaè¿n¿z, akraban¿z olsa da baèkas¿n¿n evine destursuz giremezsiniz. Gecenin bir yar¿s¿ en sevdiêiniz ahbab¿n¿z¿n kap¿s¿n¿ çalmaya cesaretiniz olmaz. Ama
camiye girerken öyle deêil! Rasulüllah (s.a.s.) vakitsiz girdiêimizde kendi evimiz dahi olsa habersiz girmememizi tavsiye ediyor. (Buhari, Nikah, 121;
Müslim, ¾mare, 180-185.) Oysa camiye girmek için böyle bir zorunluluêumuz yok. Hangi durumda olursak olal¿m, hangi vakit olursa olsun, hele dert ortaê¿ olacak vefal¿ bir dost dahi bulamad¿ê¿m¿z durumda èairin;
“Beni kimseler okèamaz madem,
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Öp beni aln¿mdan, sen öp seccadem.”
dediêi gibi kendisine s¿ê¿n¿p s¿k¿nt¿m¿z¿ atacaê¿m¿z en rahat ve en
emin yerdir oras¿.

Mümin ve cami
birbirlerini onaran
iki vefalĔ dosttur.

Ashaptan Ebu Umame dünyevi s¿k¿nt¿lardan bunalm¿èt¿r. Namaz vakti d¿è¿nda mescide kapan¿r.
Rasulüllah Efendimiz (s.a.s.) mescide girdiêinde
onu görür ve: “Ya Eba Umame! Namaz vakti deêil,
niçin mescitte oturuyorsun?” diye sorar.
“Yakama yap¿èan s¿k¿nt¿lar ve borçlar yüzünden ya
Rasulellah!” cevab¿n¿ verir Ebu Umame.
Efendimiz (s.a.s.): “Sana bir dua öêreteyim mi?
Onu söylediêin zaman Allah (c.c.) s¿k¿nt¿lar¿n¿ giderir ve borcunu ödetir.” buyurur.
Ebu Umame: “Evet ya Rasulellah” der. Efendimiz
(s.a.s.): “Sabah ve akèam;
‘Allah’¿m! Gam ve kederden, acizlikten ve tembellikten, korkakl¿k ve cimrilikten, borcun bask¿s¿ndan ve düèmanlar¿n kahr¿ndan sana s¿ê¿n¿r¿m!’ de.”
buyurarak bu duay¿ öêretir.
Ebu Umame der ki: “Bunu yapt¿m, Allah s¿k¿nt¿m¿ giderdi, borcumu ödeme imkan¿ verdi.” (Ebu
Davud, Salat, 367.)

Yurt d¿è¿ hizmetlerim s¿ras¿nda bir pazar günü,
kuèluk vakti ders haz¿rl¿ê¿ için camiye girdiêim-
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de, bir gencin caminin ortas¿nda k¿bleye dönük diz çökmüè vaziyette oturduêunu gördüm.
Hristiyanlar¿n kilise ayin saatinde muhtemel ki bu
gencimiz de ibadet ihtiyac¿n¿ ya da s¿k¿nt¿s¿n¿ gidermek için camiye gelmièti. Modern hayat, s¿k¿nt¿y¿ giderme yöntemleri olarak birçok alternatifler koyar insan¿n önüne. Oysa s¿k¿nt¿lar¿n at¿lacaê¿ manevi s¿ê¿nma merkezleridir camiler. Ebu
Umame onun için baèka yer aramam¿è, camiye s¿ê¿nm¿èt¿r bu gencimizin ve birçoklar¿m¿z¿n yapt¿ê¿ gibi. Çünkü camiye s¿ê¿nan Allah’a s¿ê¿nm¿è demektir. Hayat¿ yaratan ve yöneten Allah’a iltica
ederek ancak s¿k¿nt¿lar bertaraf edilebilir. Çünkü
Allah müminlerin dostudur ve O’ndan daha vefal¿ dost olamaz. Bu nedenle Rasulüllah Efendimiz
Hz. Bilal’e: “Ey Bilal! Namaza çaê¿rarak bizi rahatlat” buyurarak, huzurun ve mutluluêun Allah ile
beraber olmakta olduêunu ifade etmiè. Onun için
Rasulüllah (s.a.s.) can pazar¿n¿n yaèand¿ê¿ savaètan döndüêünde dahi, evine girmeden önce mescide giriyor, iki rekât teh¿yyetü’l-mescit
namaz¿ k¿l¿yordu. (Müslim, Müsafirun, 72.)
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Allah Teala mescidi kendi ad¿na izafe
ederek “Beytullah/Allah’¿n Evi” ifadesini kullan¿yor. (Bakara, 125.) Buna göre
caminin vefakar müdavimleri, Allah’¿n evinde ve
O’nun misafiri olarak bulunuyor demektir. Cami
ile dostluk köprüsü kuran, Allah ile vefada örneêi olmayan eèsiz bir dostluk ilièkisi içersinde, orada oturan Allah’¿n meclisinde bulunmuè demektir. Böylesine yüce, böylesine kerim bir Zat’¿n misafiri olmak… Taberani’nin ¾bn Mesud’dan rivayetinde Rasulüllah èöyle buyurmuèlar: “Yeryüzünde
Allah’¿n evleri mescitlerdir ve misafirine ikramda bulunmak Allah üzerine bir hakt¿r…” (Taberani,

10/161, Nr:10324.)

Ev sahibine nisbetle bu misafirlik büyük bir lütuf
olmakla beraber, bu kutlu evin seçkin misafirlerinin aras¿nda yer almak da ayr¿ bir lütuftur. Bu evin
en gözde, en seçkin, en deêerli misafiri Rasulüllah
Efendimiz… Bu evin baè köèesine oturmaya lay¿k
olan O… Ayn¿ evde misafir olmak… Ayn¿ zamanda gerçekleèmese de, deêil mi ki O’nunla, ashab-¿
güzin efendilerimizle ve diêer seçkin misafirlerle ayn¿ evin misafiri olarak kay¿tlara geçiyorsunuz.
Orada her bulunuèunuzda onlarla iman ve eylem
birliêi içinde olduêunuzu, ayn¿ zamanda onlarla
olan ünsiyetinizi, muhabbetinizi, onlara sadakatle
baêl¿l¿ê¿n¿z¿ ispat ve ilan etmiè oluyorsunuz.
Kaybetmeye yüz tuttuêumuz deêerlerimizden bi-

risidir vefa... Fuzuli’nin èu èikayeti bu kayb¿n yeni
bir èey olmad¿ê¿n¿n ièareti:
Vefa her kimseden kim istedim, ondan cefa gördüm,
Kimi kim bîvefa dünyada gördüm, bîvefa gördüm.
Her kimden vefa istediysem ondan cefa gördüm;
Kimi gördüysem vefas¿z dünyada, onu vefas¿z gördüm.
Merhum Âkif de, Safahat’¿na almad¿ê¿ èiirlerinden
birisinde,
“Namerde deêil, merde deêil, ferde inanma!
Ben herkesi hayretle temaèadan usand¿m”
derken bu ¿zd¿rab¿n¿ dile getirir ve çevresindeki vefas¿zl¿ktan yak¿n¿r. Efendimiz’in Taif dönüèü
son umut kap¿s¿ olarak gördüêü akrabalar¿ndan
beklediêi vefay¿ göremediêindeki Allah’a yakar¿è¿
da bunu anlat¿r: “¾lahî, huysuz ve yüzsüz bir düèman¿n eline beni düèürmeyecek, hatta hayat¿m¿n
dizginlerini eline verdiêim akrabamdan bir dosta bile b¿rakmayacak kadar bana merhametlisin...”
(Hamidullah, ¾slam Peygamberi, I/113.)

Vefa sadece insanda olan ve onda aranan bir özellik midir? Eèref-i mahlûkât olan insan¿n bu vefas¿zl¿ê¿na karè¿, vefas¿yla ve sadakatiyle ashab-¿ kehfin peèinden ayr¿lmayan köpeêin durumu Kur’an-¿
Kerim’de, ashab-¿ kehfle beraber anlat¿lmakta
(Kehf, 18.) Rasulüllah Efendimiz’in, üzerinde hutbe
okuduêu hurma kütüêü ile olan diyaloêu ve ona
gösterdiêi iltifat (Buhari, Menak¿b, 25.), “Uhud bizi sever, biz Uhud’u severiz” ifadesiyle bir daê ile olan
sevgi al¿èverièi (Buhari, Cihad, 71.)... Bu ve benzeri örnekler biz insanlar¿n d¿è¿ndaki varl¿kta da vefa ve
sadakatin olduêunu ifade ediyor.
Cami ile ilièkisinde mümin vefal¿ olmal¿d¿r.
Mescitlere devam etmeyi al¿èkanl¿k haline getirmesi, kièinin mümin oluèunun alameti say¿lm¿è.
(Tirmizi, ¾man, 8; ¾bn Mace, Mesacid, 19.) Arè¿n gölgesinde
yer alacak olan yedi s¿n¿ftan birinin de kalbi camiye baêl¿ olan, yani camiye karè¿ vefal¿ olan, cami ile
köprüleri atmayanlar olduêu ifade edilmiè. (Buhari,
Ezan, 36; Müslim, Zekat, 91.) Rasulüllah Efendimiz, bizzat gayret ve katk¿lar¿yla inèa edilen ilk mescit olan
Kuba mescidiyle karè¿l¿kl¿ gönül baê¿ kurmuècas¿na, dost ziyareti yapar gibi cumartesileri onu ziyaret etmiè (Buhari, Tatavvu, 2-4; Müslim, Hac, 515, 522.)
Orada iki rekât namaz bir umreye bedel say¿lm¿è
(Nesai, Mesacid, 9; ¾bn Mace, ¾kametu’s-salat, 197.)

Her alanda örneêimiz olan Efendimiz’in, Medine’ye
hicretinde baè¿n¿ sokacak bir eve sahip olmadan
mescit inèas¿na girièmesi, evini mescide bitièik
inèa edip ömür boyu mescit ile komèu yaèamas¿, bu konuda onlarca emir ve tavsiyesi, cami alg¿m¿z ve mümin-cami aras¿ndaki vefa ilièkisinin nas¿l olmas¿ gerektiêi konusunda bize yeterli bilgiyi
vermektedir.
¾badethane olma özelliêiyle camiler, yarat¿l¿è gayesi Allah’a ibadet etmek olan insan¿n, Allah’la yapt¿ê¿ sözleèmenin en belirgin ve en etkin uygulama alanlar¿d¿r ayn¿ zamanda. Allah, yaratt¿ê¿ en èerefli varl¿k olan insan¿ ibadetle mükellef k¿lm¿è ve
ona èöyle hitabetmiè: “Ey Adem oêullar¿! Size èeytana tapmay¿n, çünkü o sizin apaç¿k bir düèman¿n¿zd¿r, bana kulluk ediniz, doêru yol budur, demedim mi?” (Yasin, 60, 61.) “Sadece Allah’a kulluk
etme” konusunda vefakar müminin en güçlü èahidi, kulluêun en güzel èekilde icra edildiêi yerler olan camilerdir. Ayr¿ca tüm hayat¿n kulluk bilinci çerçevesinde èekillenmesinde de camiler en
önemli merkezlerdir.
Mümin ve cami birbirlerini onaran iki vefal¿ dosttur. Erkeêi, kad¿n¿, büyüêü, küçüêü, genci, ihtiyar¿ tüm inananlar¿n kendilerini yetiètirdiêi, olgunlaèt¿rd¿ê¿, k¿r¿lan dökülen yanlar¿n¿ tamir ettikleri mekânlard¿r camiler. Mümin, içinde rahmet ve
minnetle yadettiêi ecdad¿ndan ald¿ê¿ kutlu miras¿
elinden tutup getirdiêi geleceêinin güvencesi evlad¿na yine camide devreder. Sadece caminin kubbesi, minaresi, èad¿rvan¿ deêildir evlad¿na devrettiêi. Çocuklar¿ Allah kelam¿yla orada tan¿è¿r, peygamber varisleriyle orada buluèur, rahmani ve nebevi terbiyeyle orada yetièir, adab ve erkân¿ orada
öêrenirler. Allah’a ve ahirete olan samimi imanlar¿ ile, namazlar¿-zekâtlar¿ ile, Allah’tan baèkas¿ndan
korkmayan duruèlar¿yla müminler camiyi madden
ve manen imar ederler.
Mümin, vefakâr bir dost olarak ömür boyu irtibat
halinde olduêu camiden, son deminde de vefa görerek bu dünyadan göç eder. Hayat¿n¿n son an¿ndaki dünyaya vedas¿, doêup büyüdüêü, yat¿p
kalkt¿ê¿, yiyip içtiêi evinden deêil camiden olur.
Doêduêunda minarelerinden yükselen ezan sesi
ile dünyaya ad¿m¿n¿ atm¿èt¿r, bu dünyadan giderken de cami onu sinesine al¿r, günde beè defa bir
araya geldiêi mümin kardeèleriyle son defa buluèturur, onlar¿n hüsn-i èehadetlerinin, hay¿r dualar¿n¿n èahidi olarak öylece ebediyete uêurlar.
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