Mescit ve Camiler: Rahmân&quot;ın Evleri
Gönderen Kadir Hatipoglu - Eylül 29 2021 01:00:00
On &uuml;&ccedil; sene s&uuml;ren &ccedil;eşitli baskı, tehdit, işkence ve boykotlar neticesinde
Hz. Peygamber, aldığı il&acirc;h&icirc; emirle,&nbsp;Medine'ye hicret etmiş, g&uuml;nlerdir
b&uuml;y&uuml;k merakla yolu g&ouml;zlenen bu Kutlu El&ccedil;i'nin gelişi hicret yurdunda
bayram havası estirmişti. &Ouml;yle ki, Allah Res&ucirc;l&uuml;'n&uuml; karşılama heyecanıyla
kadınlar ve erkekler evlerin damlarına &ccedil;ıkmış, &ccedil;ocuklar ve hizmet&ccedil;iler yollara
d&ouml;k&uuml;lm&uuml;ş,&nbsp;&ouml;zlemle bekledikleri Res&ucirc;lullah'ı bağırlarına
basmışlardı. Sıcak ve coşkulu bir karşılanmanın ardından, Allah Res&ucirc;l&uuml;'n&uuml;n ilk
işi bu yeni M&uuml;sl&uuml;man yurdunda yapılacak olan mescidin yerini tayin etmek olmuştu.
Allah'ın Sevgili El&ccedil;isi, hem mescidin yapılacağı mek&acirc;nı hem de misafir olarak
kalacağı evi belirlemek &uuml;zere devesi Kasv&acirc;'yı serbest bıraktı ve onun, &uuml;zerine
&ccedil;&ouml;kt&uuml;ğ&uuml;, hurma serip kurutulan d&uuml;zl&uuml;k bir alanı mescit yapımı
i&ccedil;in uygun buldu. Necc&acirc;roğulları'ndan Sehl ve S&uuml;heyl adındaki iki yetim gence
ait olan bu yeri, bedelini &ouml;demek suretiyle satın aldı. Arazi, inşaat yapımı i&ccedil;in uygun
h&acirc;le getirildi, hurma k&uuml;t&uuml;kleriyle kurulan kapının iki cephesine kerpi&ccedil;ten
duvarlar &ouml;r&uuml;ld&uuml;,&nbsp;kıblesi Mescid-i Aks&acirc;'ya doğru olan mescide giriş
i&ccedil;in &uuml;&ccedil; kapı belirlendi.&nbsp; Sah&acirc;be olanca g&uuml;c&uuml;yle
&ccedil;alışıyor, Hz. Peygamber de onlara yardım ediyordu. B&uuml;y&uuml;k &ccedil;abalar
sonucunda, Mescid-i Nebev&icirc; olarak bilinen Hz. Peygamber'in mescidi dualar ve şiirler
eşliğinde tamamlanmış oldu. Mescid Kelimesinin Anlamı: 'Mescit' s&ouml;zc&uuml;ğ&uuml;
'tevazu ile eğilmek' anlamındaki secde etmek kelimesinden t&uuml;reyen ve 'secde edilen yer'
m&acirc;n&acirc;sını ifade eden bir isimdir. Kur'&acirc;n-ı Ker&icirc;m ve hadislerde
M&uuml;sl&uuml;manların ibadet mek&acirc;nları 'mescit' olarak anılmıştır ki, bu adlandırma
olduk&ccedil;a manidardır. Zira Allah Res&ucirc;l&uuml;,&nbsp;
&#1571;&#1614;&#1602;&#1618;&#1585;&#1614;&#1576;&#1615; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1603;&#1615;&#1608;&#1606;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1615;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618; &#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1614;
&#1587;&#1614;&#1575;&#1580;&#1616;&#1583;&#1612;&nbsp; &ldquo;Kulun, Rabbine en
yakın olduğu an, secde &acirc;nıdır.&rdquo;[1]&nbsp;s&ouml;z&uuml;yle M&uuml;sl&uuml;man'ın
ibadetinde secdenin ayrıcalıklı bir yeri olduğunu bildirmiştir. Daha sonraları i&ccedil;inde cuma
namazı kılınan ve hutbe okunan daha b&uuml;y&uuml;k mescitlere, cemaati bir araya toplayan
m&acirc;n&acirc;sında 'el-mescid&uuml;'l-c&acirc;mi' denilmiştir. &Uuml;lkemizde zamanla, bu
tamlamanın 'cami' kısmı tek başına kullanılarak yaygınlık kazanmış, 'mescit' ismi ise
m&uuml;stakil olmayan, &ccedil;ok daha k&uuml;&ccedil;&uuml;k ibadethanelere has kılınmıştır.
İsl&acirc;m d&uuml;nyasının geri kalanı ise 'mescit' ismini benimsemiş, M&uuml;sl&uuml;manların
en kutsal mek&acirc;nları olarak bilinen Mescid-i Har&acirc;m, Mescid-i Aks&acirc; ve Mescid-i
Nebev&icirc; &ouml;zel isimleriyle anılmaya devam edilmiştir. İlk insan ve ilk peygamber Hz.
&Acirc;dem'den bu yana, farklı inan&ccedil;lara mensup olsalar da insanlar her devirde, bir araya
gelip topluca ibadet edecekleri kutsal mek&acirc;nlar belirlemişlerdir. &nbsp; İlk İnşa Edilen
Mescit: Kur'&acirc;n-ı Ker&icirc;m'in bildirdiği &uuml;zere yery&uuml;z&uuml;nde insanlar
i&ccedil;in yapılan ilk mabet 'Mescid-i Har&acirc;m' olarak bilinen K&acirc;be'dir. Res&ucirc;lullah
da Mescid-i Har&acirc;m'dan sonra yapılan ilk mescidin Mescid-i Aks&acirc; olduğunu haber
vermiştir. İsl&acirc;m dinini tebliğle g&ouml;revlendirilen Peygamber Efendimiz ilk zamanlarda
K&acirc;be'nin yakınlarında namaz kılmaktaydı.&nbsp;Evinin bir b&ouml;l&uuml;m&uuml;n&uuml;

mescit olarak ayıran ilk M&uuml;sl&uuml;man Amm&acirc;r b. Y&acirc;sir olup,Hz. Eb&ucirc; Bekir
de evinin avlusuna bir mescit yapmıştı. Ancak kişiye &ouml;zel ibadet mek&acirc;nları olan bu
yerlerde toplu ibadet yapılmıyordu. Mekke d&ouml;neminde ilk M&uuml;sl&uuml;manlar
i&ccedil;in tam anlamıyla mescit vazifesi g&ouml;ren bina, Harem b&ouml;lgesindeki Saf&acirc;
tepesinde yer alan 'D&acirc;ru'l-erkam' adıyla meşhur olan Erkam b. Ebu'l-Erkam'ın eviydi.
Res&ucirc;lullah'ın İsl&acirc;m davetini devam ettirdiği ilk yıllarda inananların toplanma yeri olan,
pek &ccedil;ok kişinin M&uuml;sl&uuml;man oluşuna şahitlik eden ve bu &ouml;zelliklerinden
dolayı D&acirc;ru'l-İsl&acirc;m ismiyle de anılan bu evde, M&uuml;sl&uuml;manlar topluca namaz
kılmış ve ibadet etmişlerdir.
&#1608;&#1614;&#1580;&#1615;&#1593;&#1616;&#1604;&#1614;&#1578;&#1618;
&#1604;&#1616;&#1609;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1571;&#1614;&#1585;&#1618;&#1590;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1611;&#1575;
&#1608;&#1614;&#1591;&#1614;&#1607;&#1615;&#1608;&#1585;&#1611;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1610;&#1617;&#1615;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1613; &#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1571;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1583;&#1618;&#1585;&#1614;&#1603;&#1614;&#1578;&#1618;&#1607;&#16
15; &#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;&#1615;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1615;&#1589;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;
&nbsp; &ldquo;Yery&uuml;z&uuml; (toprak) benim i&ccedil;in mescit ve temiz kılınmıştır.
&Uuml;mmetimden kim nerede namaz vaktine ulaşırsa hemen orada namazını kılabilir.&rdquo;[2]
&nbsp; S&ouml;zleriyle toprağın namaz kılmak i&ccedil;in uygun olduğunu bildiren Hz.
Peygamber, Medine'de mescit inşası tamamlanıncaya kadar namaz vakti girdiğinde, bulduğu
geniş ve temiz olan her yerde namazını eda ederdi.&nbsp; Ancak ilk d&ouml;nemlerden itibaren
M&uuml;sl&uuml;manların kendilerine belirli yerleri mescit edindikleri g&ouml;r&uuml;lmektedir.
Nitekim Allah Res&ucirc;l&uuml; hen&uuml;z hicret yolculuğunu tamamlamamışken, Medine
yolundaki son durağı olan Kub&acirc;'ya vardığında kendisinden &ouml;nce gelen ilk muhacirlerin
burada namaz kılacak bir yer yaptıklarını ve Eb&ucirc; Huzeyfe'nin azatlı k&ouml;lesi
S&acirc;lim'in imamlığında namaz kıldıklarını g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;. Kub&acirc;'da kaldığı
s&uuml;re i&ccedil;erisinde kendisi de burada namaz kılan Allah Res&ucirc;l&uuml; bu
namazg&acirc;hı genişleterek 'Kub&acirc; Mescidi' diye bilinen mescidi inşa ettirmiştir. Medine'ye
yerleştikten sonra da kimi zaman yaya kimi zaman da binekli olarak sık sık bu mescidi ziyaret
etmiş ve burada namaz kılmış,&nbsp;sah&acirc;beyi de burada namaz kılmaya teşvik etmiştir.
Kub&acirc;'da dinlendikten sonra Medine'ye varmak &uuml;zere tekrar yola &ccedil;ıkan Hz.
Peygamber, S&acirc;lim b. Avfoğulları'nın ikamet ettiği yere vardığında cuma namazını,
R&acirc;n&ucirc;n&acirc; vadisinde daha &ouml;nceden var olan bir mescitte kılmıştır. Medine'de
mescit yapımı i&ccedil;in karar kıldığı alanda ise, Medinelilerden ilkM&uuml;sl&uuml;man olan
kimse olduğu kabul edilen Es'ad b. Z&uuml;r&acirc;re tarafından kurulmuş bir mescit vardı.
Res&ucirc;lullah'ın hicretinden &ouml;nce Es'ad burada M&uuml;sl&uuml;manlara vakit namazları
ile cuma namazlarını kıldırıyordu. Kur'&acirc;n-ı Ker&icirc;m'de,&nbsp;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1618;&#1604;&#1614;&#1575;
&#1583;&#1614;&#1601;&#1618;&#1593;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1606;&#1617;&#1614;&#1575;&#1587;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1590;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1616;&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1590;&#1613;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&#1583;&#1617;&#1616;&#1605;&#1614;&#1578;&#1618;

&#1589;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1605;&#1616;&#1593;&#1615;
&#1608;&#1614;&#1576;&#1616;&#1610;&#1614;&#1593;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1604;&#1614;&#1608;&#1614;&#1575;&#1578;&#1612;
&#1608;&#1614;&#1605;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1580;&#1616;&#1583;&#1615;
&#1610;&#1615;&#1584;&#1618;&#1603;&#1614;&#1585;&#1615;
&#1601;&#1610;&#1607;&#1614;&#1575;&#1575;&#1587;&#1618;&#1605;&#1615;&#1575;&#16
04;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;&#1603;&#1614;&#1579;&#1610;&#1585;&#1611;&#
1575;&nbsp; &ldquo;Eğer Allah, bir kısım insanları diğer bir kısmı ile &ouml;nlemeseydi, mutlak
surette, i&ccedil;lerinde Allah'ın ismi bol bol anılan manastırlar, kiliseler, havralar ve mescitler
yıkılır giderdi.&rdquo;&nbsp;buyuran21&nbsp;Y&uuml;ce Yaratan, kendisine ibadet edilen
mek&acirc;nların &ouml;nemine işaret etmektedir. Allah Res&ucirc;l&uuml; de
M&uuml;sl&uuml;manların m&acirc;bedi olan mescitlerin,
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1576;&#1617;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1576;&#1616;&#1604;&#1575;&#1614;&#1583;&#1616;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1580;&#1616;&#1583;&#1615;&#1607;&#1614;&#15
75; &nbsp;&ldquo;Allah katında en makbul mek&acirc;nlar&rdquo;&nbsp;&nbsp;olduğunu haber
vermiş ve bulunduğu yerlerde mescit yapılmasına &ouml;zen g&ouml;stermiştir. Sah&acirc;beyi
de bu konuda teşvik etmiş,&nbsp; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1606;&#1614;&#1609;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1611;&#1575;
&#1604;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1616;
&#1576;&#1614;&#1606;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1601;&#1616;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1580;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1605;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;&nbsp; &ldquo;Her kim Allah
i&ccedil;in bir mescit bina ederse, Allah ona cennette bu mescidin benzeri (bir k&ouml;şk) bina
eder.&rdquo;[3]&nbsp;buyurmuştur. Bu nedenle Mescid-i Nebev&icirc;'den sonra Medine'nin
i&ccedil;inde ve &ccedil;evresinde pek &ccedil;ok mescit bina edilmiş, bunların &ccedil;oğu
yapımlarını ger&ccedil;ekleştiren kabilelere nispet edilmiştir. Fakat bunların i&ccedil;inde Hz.
Peygamber'in mescidi ayrıcalığını korumuş, vakit namazları b&uuml;t&uuml;n mescitlerde
kılınmakla beraber, ilk d&ouml;nemlerde cuma namazlarında b&uuml;t&uuml;n m&uuml;minlerin
Allah Res&ucirc;l&uuml;'yle buluştuğu yeg&acirc;ne mescit Mescid-i Nebev&icirc; olmuştur.24
Mescitler İsl&acirc;m'ın sembol&uuml;, M&uuml;sl&uuml;manların birlik ve beraberliklerinin
g&ouml;stergesi, onların bir b&ouml;lgedeki varlık ve h&acirc;kimiyetlerinin işaretidir.
Res&ucirc;lullah'ın (sav), bir ordu veya akıncı birliği g&ouml;nderdiğinde onlara verdiği şu talimat
bunu a&ccedil;ık&ccedil;a ortaya koymaktadır:&nbsp; &#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1571;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1611;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1608;&#1618;
&#1587;&#1614;&#1605;&#1616;&#1593;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1615;&#1572;&#1614;&#1584;&#1617;&#1616;&#1606;&#1611;&#1575;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1602;&#1618;&#1578;&#1615;&#1604;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575;&nbsp; &ldquo;Orada bir mescit
g&ouml;r&uuml;rseniz ya da ezan sesi işitirseniz (o b&ouml;lge halkından) kimseye

saldırmayınız.&rdquo;[4] Dırar Mescidi: Birleştirici rol&uuml; olan mescitlerin, insanlar arasındaki
farklılıkları ortaya koymak, ayrı bir z&uuml;mre oluşturmak amacıyla inşa edilmesi,
M&uuml;sl&uuml;manlar arasındaki kardeşlik anlayışına aykırıdır. Nitekim inananların Hz.
Peygamber'in mescidinde bir araya gelerek kenetlenmelerinden rahatsızlık duyan
m&uuml;nafıklar bu birliği bozmak, m&uuml;minler arasına ayrılık sokmak ve onların aleyhinde
yapacakları zararlı faaliyetler i&ccedil;in merkez oluşturmak amacıyla bir mescit inşa etmişlerdi.
Ancak Y&uuml;ce Allah Kur'&acirc;n-ı Ker&icirc;m'de 'Mescid-i Dır&acirc;r' diye anılan bu
mescidin hangi niyetlerle kurulduğunu Res&ucirc;l&uuml;'ne bildirmiş ve ş&ouml;yle buyurmuştu:
&nbsp; &#1604;&#1614;&#1575; &#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1601;&#1610;&#1607;&#1616;&#1575;&#1614;&#1576;&#1614;&#1583;&#1611;&#1575;&#16
04;&#1614;&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1612;&#1575;&#1615;&#
1587;&#1617;&#1616;&#1587;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;&#1575;&#1604;
&#1578;&#1617;&#1614;&#1602;&#1618;&#1608;&#1648;&#1609;&#1605;&#1616;&#1606;&#16
18;&#1575;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#
1605;&#1613;&#1575;&#1614;&#1581;&#1614;&#1602;&#1617;&#1615;&#1575;&#1614;&#1606;
&#1618;&#1578;&#1614;&#1602;&#1615;&#1608;&#1605;&#1614;&#1601;&#1610;&#1607;&#16
16;&#1601;&#1610;&#1607;&#1616;&#1585;&#1616;&#1580;&#1614;&#1575;&#1604;&#1612;&#
1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1575;&#1614;
&#1606;&#1618;&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1591;&#1614;&#1607;&#1617;&#1614;&#15
85;&#1615;&#1608;&#1575;&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#
1615;&#1610;&#1615;&#1581;&#1616;&#1576;&#1617;&#1615;&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;
&#1615;&#1591;&#1617;&#1614;&#1607;&#1617;&#1616;&#1585;&#1610;&#1606;&#1614;
&nbsp; &ldquo;Ey Peygamber! B&ouml;yle bir yere asla adımını atma. İ&ccedil;ine adım atacağın
en uygun mescit, daha ilk g&uuml;nden beri, Allah'tan yana takva temeli &uuml;st&uuml;nde
y&uuml;kseltilen mescittir ki, orada arınmak isteğiyle dolup taşan kimseler vardır. Ş&uuml;phesiz
Allah kendini arındıranları sever.&rdquo;&nbsp; Mescitlerin İmarı: Bu &acirc;yetlerin yer aldığı
Tevbe s&ucirc;resinin daha ilk başında Allah Te&acirc;l&acirc; ş&ouml;yle buyurmuştur:&nbsp;
&#1575;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1605;&#1615;&#1585;&#1615;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1580;&#1616;&#1583;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616; &#1605;&#1614;&#1606;&#1618;
&#1575;&#1648;&#1605;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1575;&#1648;&#1582;&#1616;&#1585;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1614;&#1602;&#1614;&#1575;&#1605;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1648;&#1608;&#1577;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1648;&#1578;&#1614;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1586;&#1617;&#1614;&#1603;&#1648;&#1608;&#1577;&#1614;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1614;&#1605;&#1618;
&#1610;&#1614;&#1582;&#1618;&#1588;&#1614;
&#1575;&#1616;&#1604;&#1617;&#1614;&#1575;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1648;&#1607;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1593;&#1614;&#1587;&#1648;&#1609;&#1575;&#1615;&#1608;&#1604;&#16
48;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;&#1575;&#1614;&#1606;&#1618;&#1610;&#1614;&#1603;&#
1615;&#1608;&#1606;&#1615;&#1608;&#1575;&#1605;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575;&#1604;
&#1618;&#1605;&#1615;&#1607;&#1618;&#1578;&#1614;&#1583;&#1610;&#1606;&#1614;
&nbsp; &ldquo;Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve &acirc;hiret g&uuml;n&uuml;ne imaneden,

namazı dosdoğru kılan, zek&acirc;tı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar
ederler. İşte doğru yola ermişlerden olmaları umulanlar bunlardır.&rdquo;&nbsp; İsl&acirc;m
mabetlerini ancak inanmış g&ouml;n&uuml;llerin imar edebileceğini bildiren bu &acirc;yet, aynı
zamanda mescitleri m&acirc;nev&icirc; anlamda imar etmek şeklinde de anlaşılmıştır. Nitekim Hz.
Peygamber,&nbsp; &#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1585;&#1614;&#1571;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1593;&#1614;&#1575;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1575;&#1588;&#1618;&#1607;&#1614;&#1583;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1576;&#1616;&#1575;&#1604;&#1573;&#1616;&#1610;&#1605;&#1614;&#1575;&#1606;&#16
16; &ldquo;Bir kimsenin mescitlere gidip gelmeyi alışkanlık edindiğini g&ouml;r&uuml;rseniz onun
imanına şahit olunuz.&rdquo;&nbsp;s&ouml;z&uuml;n&uuml; bu &acirc;yetle a&ccedil;ıklamış,28
&nbsp;mescitlere devam etmenin gereği &uuml;zerinde &ouml;nemle durmuştur. Res&ucirc;l-i
Ekrem mescit yolunda atılan adımların sevap kazanma vesilesi olduğunu s&ouml;ylemiş,&nbsp;
namaz i&ccedil;in mescide giden bir m&uuml;minin her gidiş gelişi i&ccedil;in Cen&acirc;b-ı
Hakk'ın ona cennette bir konak hazırlayacağını bildirmiştir. O, zorluk ve meşakkatlere rağmen
abdesti eksiksiz ve &acirc;d&acirc;bına uygun almanın, mescitlere sık gidip gelmenin ve bu yolda
&ccedil;ok&ccedil;a y&uuml;r&uuml;menin, bir namazdan sonra diğerini hevesle beklemenin,
m&acirc;nev&icirc; dereceleri y&uuml;kseltip hataları sileceğini ifade etmiştir. Karanlık gecelerde
mescide gidenlerden &ouml;vg&uuml;yle bahsetmiş,32&nbsp;namazı beklemek i&ccedil;in
mescitte bulunanların, bu s&uuml;re i&ccedil;inde &acirc;deta namazdaymış gibi sevap
kazanacaklarını haber vermiştir.33&nbsp; Allah Te&acirc;l&acirc;'nın, kalbi mescitlere bağlı olan
kimseleri kıyamet g&uuml;n&uuml; arşın g&ouml;lgesinde g&ouml;lgelendireceğini
m&uuml;jdelemiş&nbsp;ve O'nun, mescitlerde ibadete devam eden kullarına olan memnuniyetini,
&nbsp; &#1605;&#1614;&#1575;
&#1578;&#1614;&#1608;&#1614;&#1591;&#1617;&#1614;&#1606;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1612;
&#1605;&#1615;&#1587;&#1618;&#1604;&#1616;&#1605;&#1612;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1587;&#1614;&#1575;&#1580;&#1616;&#1583;&#16
14; &#1604;&#1616;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;&#1577;&#1616;
&#1608;&#1614;&#1575;&#1604;&#1584;&#1617;&#1616;&#1603;&#1618;&#1585;&#1616;
&#1573;&#1616;&#1604;&#1575;&#1617;&#1614;
&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1588;&#1618;&#1576;&#1614;&#1588;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615; &#1604;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1603;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1610;&#1614;&#1578;&#1614;&#1576;&#1614;&#1588;&#1618;&#1576;&#1614;&#1588;&#16
15; &#1571;&#1614;&#1607;&#1618;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1594;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1576;&#1616;
&#1576;&#1616;&#1594;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1576;&#1616;&#1607;&#1616;&#16
05;&#1618; &#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1602;&#1614;&#1583;&#1616;&#1605;&#1614;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1607;&#1616;&#1605;&#1618;&nbsp;
&ldquo;M&uuml;sl&uuml;man bir kimse mescitleri namaz ve zikir i&ccedil;in kendine yer-yurt
edindiğinde, Allah onun bu durumuna, ailesinin gurbetten d&ouml;nen kişiye sevindiği gibi sevinir.
[5]&nbsp;s&ouml;zleriyle tasvir etmiştir. Peygamber Efendimiz mescide gelmek isteyen kadınlara
m&acirc;ni olunmamasını istemiş,&nbsp;rahatsız olmamaları i&ccedil;in mescidin bir kapısını

onlara tahsis etmeyi uygun g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r.&nbsp;Hz. &Ouml;mer de, daha sonra
erkeklerin bu kapıdan girmesini yasaklamıştır. Ayrıca namaz kılamayacak durumda olsalar dahi
b&uuml;y&uuml;k k&uuml;&ccedil;&uuml;k b&uuml;t&uuml;n kadınların bayram namazlarında
namaz kılınan alanın yanına gelerek bayram coşkusunu ve bereketini paylaşmalarını tavsiye
etmiştir. İsl&acirc;m dininde sadece Allah i&ccedil;in secde edilen, yalnızca O'na dua ve ibadet
edilen,&nbsp;&ouml;zel mek&acirc;nlar olan mescitler, bizzat Res&ucirc;lullah tarafından 'Allah'ın
evleri' olarak anılmış&nbsp;ve b&ouml;ylece her mescit 'Allah'ın evi' kabul edilerek
M&uuml;sl&uuml;man hayatının merkezine yerleşmiştir. Ancak Allah Te&acirc;l&acirc;'nın
Kur'&acirc;n-ı Ker&icirc;m'de ilk mabet olan K&acirc;be i&ccedil;in 'evim' ifadesini kullanması
sebebiyle,42&nbsp;Beytullah (Allah'ın evi) ismi M&uuml;sl&uuml;manların kıblesi olan
K&acirc;be'yle &ouml;zdeşleşmiştir. M&uuml;sl&uuml;manların kutsal mek&acirc;nlar olan
mescitleregirerken bu bilin&ccedil;le hareket etmeleri ve mescit i&ccedil;erisinde bulundukları
m&uuml;ddet&ccedil;e mescit &acirc;d&acirc;bına uygun davranmaları istenmiştir. Mescid Adabı:
İnananlar i&ccedil;in en g&uuml;zel &ouml;rnek olan Hz. Peygamber, hem h&acirc;l ve hareketleri
hem de s&ouml;zleriyle onlara mescit &acirc;d&acirc;bını &ouml;ğretmiştir. Yeterli cemaatin
olduğu yerlerde mescit yapılmasını emrettikten sonra ibadetg&acirc;h olarak belirlenen bu
mek&acirc;nların temiz tutulmasını ve g&uuml;zel kokularla kokulandırılmasını tavsiye etmiştir.
Allah'ın evleri olan mescitleri temiz tutma konusunda sah&acirc;be de olduk&ccedil;a titiz
davranmış;&nbsp;hatta İbn Abb&acirc;s, yağmurlu bir g&uuml;nde ayaklarıyla mescidi
kirletmemeleri i&ccedil;in insanların mescide gelmeyip namazlarını bulundukları yerde eda
etmelerini istemiştir. Res&ucirc;lullah mescide ihl&acirc;s i&ccedil;inde, dualarla gelen kişi
i&ccedil;in meleklerin Allah'tan mağfiret dileyeceği ve Allah'ın da kendisine rahmet edeceği
m&uuml;jdesini vermiştir. Kendisi mescide girerken ve oradan ayrılırken &ccedil;eşitli şekillerde
Allah'a dua etmiş,&nbsp;ash&acirc;bına da şu tavsiyede bulunmuştur:&nbsp;
&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575; &#1583;&#1614;&#1582;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1571;&#1614;&#1581;&#1614;&#1583;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1575;&#1601;&#1618;&#1578;&#1614;&#1581;&#1618; &#1604;&#1616;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1576;&#1618;&#1608;&#1614;&#1575;&#1576;&#1614;
&#1585;&#1614;&#1581;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1603;&#1614; .
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;
&#1582;&#1614;&#1585;&#1614;&#1580;&#1614;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1602;&#1615;&#1604;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1616;&#1609;
&#1571;&#1614;&#1587;&#1618;&#1571;&#1614;&#1604;&#1615;&#1603;&#1614;
&#1605;&#1616;&#1606;&#1618;
&#1601;&#1614;&#1590;&#1618;&#1604;&#1616;&#1603;&#1614; &ldquo;Biriniz camiye
girdiğinde 'Allah'ım, bana rahmetinin kapılarını a&ccedil;.', &ccedil;ıktığında ise 'Allah'ım, senden
senin l&uuml;tfunu istiyorum.' desin.&rdquo;[6] Ayrıca Rabbinin evine giren
M&uuml;sl&uuml;man'ın, burayı sel&acirc;mlama mahiyetinde
&ldquo;tahiyyet&uuml;'l-mescid&rdquo; namazı kılmasını istemiş,&nbsp;hatta birinin bu namazı
kılmadığını fark ettiği bir cuma g&uuml;n&uuml;, hutbe esnasında onu uyarmıştır.
Res&ucirc;lullah, mescitte bulunduğu s&uuml;rece m&uuml;minin vakar ve s&uuml;k&ucirc;netle
hareket etmesini gerekli g&ouml;rm&uuml;ş, bu s&uuml;k&ucirc;neti bozacak her t&uuml;rl&uuml;
s&ouml;z ve davranıştan ash&acirc;bını men etmiştir. &Ouml;rneğin mescitte kayıp il&acirc;nı

yapmayı&nbsp;ve alışverişte bulunmayı yasaklamış, cemaate yetişmek niyetiyle bile olsa cami
i&ccedil;inde koşuşturmayı uygun bulmamıştır. Peygamber Efendimiz mescitte başkalarını
rahatsız etmemenin gereği &uuml;zerinde &ouml;nemle durmuş,&nbsp;
&#1605;&#1614;&#1606;&#1618; &#1571;&#1614;&#1603;&#1614;&#1604;&#1614;
&#1579;&#1615;&#1608;&#1605;&#1611;&#1575; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1589;&#1614;&#1604;&#1575;&#1611; &#1548;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1578;&#1614;&#1586;&#16
16;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575; &#1571;&#1614;&#1608;&#1618;
&#1604;&#1616;&#1610;&#1614;&#1593;&#1618;&#1578;&#1614;&#1586;&#1616;&#1604;&#16
18; &#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1614;&#1606;&#1614;&#1575;
&#1548;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1618;&#1610;&#1614;&#1602;&#1618;&#1593;&#1615;&#1583;&#16
18; &#1601;&#1616;&#1609; &#1576;&#1614;&#1610;&#1618;&#1578;&#1616;&#1607;&#1616;
&nbsp; &ldquo;Her kim sarımsak veya soğan yemişse bizden &mdash;ya da
mescidimizden&mdash; uzak dursun ve evinde otursun.&rdquo;[7]&nbsp;buyurmuştur. Kesici ve
delici aletlerle mescide girilmesini hoş g&ouml;rmemiş,&nbsp;bunlarla camiye girme zorunluluğu
varsa kimseye zarar vermemek i&ccedil;in gerekli tedbirlerin alınmasını istemiştir.&nbsp;Mescitte
ibadet ederken bile &ouml;l&ccedil;&uuml;l&uuml; hareket edilmesi gerektiğini bildiren
Res&ucirc;l-i Ekrem, kendisi itik&acirc;fta bulunduğu sırada bazı kişilerin y&uuml;ksek sesle
Kur'an okuduklarını işitince,&nbsp; &nbsp;&#1571;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1603;&#1615;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1605;&#1615;&#1606;&#1614;&#1575;&#1580;&#1613;
&#1585;&#1614;&#1576;&#1617;&#1614;&#1607;&#1615;
&#1601;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1615;&#1572;&#1618;&#1584;&#1616;&#1610;&#1614;&#1606;&#1617;&#1614;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1590;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1590;&#1611;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1604;&#1575;&#1614;
&#1610;&#1614;&#1585;&#1618;&#1601;&#1614;&#1593;&#1618;
&#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1590;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1590;&#1613;
&#1601;&#1616;&#1609;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1602;&#1616;&#1585;&#1614;&#1575;&#1569;&#1614;&#1577;&#16
16;&nbsp; &ldquo;Dikkat edin! Hepiniz Rabbinize m&uuml;n&acirc;c&acirc;t ediyorsunuz.
Birbirinizi rahatsız etmeyin! Kıraatte &mdash;ya da namazda&mdash; biriniz sesini diğerinden
daha fazla y&uuml;kseltmesin!&rdquo;[8]buyurarakonları ikaz etmiştir. Dikkatleri dağıtmaması ve
rahatsız edici olmaması i&ccedil;in kadınların mescide gelirken koku s&uuml;r&uuml;nmelerini
hoş karşılamamış,&nbsp;cemaatin birlikte,rahat&ccedil;a ibadet etmesi i&ccedil;in kadınların
erkeklerin arkasında saf tutmalarını uygun g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r. Zorunlu durumlarda
mescitlerde gecelemek veya istirahat i&ccedil;in yatmaktan ash&acirc;bını men etmemiş,&nbsp;
kendisi de bazı zamanlarda mescitte dinlenmiştir. Hz. Peygamber İsl&acirc;m mabetlerinin
inan&ccedil; ve ibadet ruhunu zedeleyecek tasvirlerden arındırılmış, aşırı tezyinattan uzak, sade
yapılar olmasını uygun g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r. Sevgili eşlerinden
&Uuml;mm&uuml;Seleme'nin Habeşistan'da g&ouml;rd&uuml;ğ&uuml; bir kilisenin duvarlarındaki
resimlerden bahsetmesi &uuml;zerine,&nbsp;
&#1571;&#1615;&#1608;&#1604;&#1614;&#1574;&#1616;&#1603;&#1614;
&#1602;&#1614;&#1608;&#1618;&#1605;&#1612; &#1573;&#1616;&#1584;&#1614;&#1575;

&#1605;&#1614;&#1575;&#1578;&#1614;
&#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616;&#1605;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1581;&#1615; &#1571;&#1614;&#1608;&#1616;
&#1575;&#1604;&#1585;&#1617;&#1614;&#1580;&#1615;&#1604;&#1615;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1614;&#1575;&#1604;&#1616;&#1581;&#1615; &#1576;&#1614;&#1606;&#1614;&#1608;&#1618;&#1575;
&#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609;
&#1602;&#1614;&#1576;&#1618;&#1585;&#1616;&#1607;&#1616;
&#1605;&#1614;&#1587;&#1618;&#1580;&#1616;&#1583;&#1611;&#1575; &#1548;
&#1608;&#1614;&#1589;&#1614;&#1608;&#1617;&#1614;&#1585;&#1615;&#1608;&#1575;
&#1601;&#1616;&#1610;&#1607;&#1616; &#1578;&#1616;&#1604;&#1618;&#1603;&#1614;
&#1575;&#1604;&#1589;&#1617;&#1615;&#1608;&#1614;&#1585;&#1614;&nbsp; &ldquo;Onlar
&ouml;yle bir millettir ki, i&ccedil;lerinden iyi bir kul &ouml;ld&uuml;ğ&uuml;nde mezarının
&uuml;zerine bir tapınak inşa edip, i&ccedil;ini de bu t&uuml;r resimlerle doldururlar.&rdquo;
&nbsp;a&ccedil;ıklamasını yapmış, yahudi ve hıristiyanların peygamber kabirlerini tapınağa
&ccedil;evirdiklerini s&ouml;yleyerek&nbsp;bunun Allah'ın l&acirc;netine sebep olacağını
bildirmiştir. Hz. Peygamber, mescitlerin hizmetini g&ouml;ren, ihtiya&ccedil;larını karşılayan
kimseleri takdir etmiş, ash&acirc;bını bu y&ouml;nde teşvik etmiştir. Nitekim ilk d&ouml;nemlerde
&ccedil;ok korunaklı olmayan Mescid-i Nebev&icirc;'nin gece yağan yağmurla ıslanan zeminini
kapatmak &uuml;zere, eteğine topladığı &ccedil;akılları yerlere d&ouml;şeyen z&acirc;ta,&nbsp;
&ldquo;Bu (yaptığın) ne kadar g&uuml;zel!&rdquo;&nbsp;diyerek memnuniyetini ifade etmiştir.
Mescidin temizliğiyle ilgilenen siyah&icirc; bir kadının &ouml;ld&uuml;ğ&uuml;n&uuml; kendisine
duyurmayan ash&acirc;bına sitem etmiş, kabrini ziyaret edip onun i&ccedil;in cenaze namazı
kılmak suretiyle mescide hizmet edenlere ne kadar &ouml;nem verdiğini g&ouml;stermiştir.
&Uuml;&ccedil; B&uuml;y&uuml;k Mescid: Allah Res&ucirc;l&uuml; mescitler i&ccedil;erisinde
Mescid-i Har&acirc;m,&nbsp;Mescid-i Nebev&icirc;,&nbsp;Mescid-i Aks&acirc;&nbsp;ve
Kub&acirc;Mescidi'nin ayrıcalıklı konumda olduğuna,&nbsp;dolayısıyla buralarda ibadet etmenin
faziletine işaret etmiştir. Bu mescitlerin, tarihimizde ve k&uuml;lt&uuml;r&uuml;m&uuml;zde ayrı
bir yeri vardır. Bunların farklılığı ş&uuml;phesiz ki mimar&icirc; yapılarından değil, İsl&acirc;m
tarihindeki &ouml;nceliklerinden kaynaklanmaktadır. Bilindiği gibi Mescid-i
Har&acirc;m'ınİbr&acirc;him peygambere, Mescid-i Aks&acirc;'nın ise S&uuml;leyman
peygambere kadar uzanan ge&ccedil;mişi vardır. Kub&acirc; Mescidi İsl&acirc;m tarihinin ilk
m&uuml;stakil m&acirc;bedidir. Mescid-i Nebev&icirc; ise, M&uuml;sl&uuml;man &acirc;leminde
&ouml;nemli bir mabet olmanın yanı sıra eşsiz bir ilim ve m&acirc;neviy&acirc;t merkezi olma
vasfıyla, kendinden sonraki b&uuml;t&uuml;n mescitlere &ouml;rnek teşkil eden, Allah
Res&ucirc;l&uuml;'n&uuml;n m&uuml;minlere bıraktığı değerli bir mirastır. Mescitlerin Diğer
Fonksiyonları: Hz. Peygamber ve onu takip eden İsl&acirc;m'ın ilk d&ouml;nemlerinde mescitler,
din&icirc; ve sosyal hayatın merkezi olarak ibadet haricinde de kullanılmıştır. Daha yapımı
sırasında Medine Mescidi'nde, SuffeAsh&acirc;bı olarak bilinen, kendilerini ilme adamış
se&ccedil;kin talebeler i&ccedil;in bir yer ayrılmıştır. Mescit i&ccedil;erisindeilimle meşgul olan
kimseleri g&ouml;r&uuml;nce onları &ouml;verek yanlarına oturan Allah Res&ucirc;l&uuml;,
&nbsp;(&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606;&#1617;&#1614;&#1605;&#1614;&#1575;
&#1576;&#1615;&#1593;&#1616;&#1579;&#1618;&#1578;&#1615;
&#1605;&#1615;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1616;&#1605;&#1611;&#1575;)
&ldquo;Muhakkak ki ben muallim olarak g&ouml;nderildim.&rdquo;buyurmuş,[9]&nbsp;
b&ouml;ylece eğitim ve &ouml;ğretime &ouml;zel bir &ouml;nem verdiğini g&ouml;stermiştir.

Zaman zaman sah&acirc;benin sorularını mescitte yanıtlamış, kendisine dini &ouml;ğrenmek
&uuml;zere gelen bireylere ve gruplara gerekli din&icirc; bilgiyi burada vermiştir.&nbsp;Kendisine
gelen &acirc;yetleri mescitte okuyup a&ccedil;ıklayarak dinin h&uuml;k&uuml;mlerini ve
inceliklerini &ouml;ğretmiş; s&ouml;zleri, vaaz ve hutbeleriyle inanan g&ouml;n&uuml;llere bunları
yerleştirmeye &ccedil;alışmıştır. Ash&acirc;bın uygun olduğu vakitleri kollayarak bu zaman
dilimlerinde onlara mescitte dersler vermiş,&nbsp;sah&acirc;be de onun bu tavrını devam
ettirmişlerdir. Kadınların da mescitte rahat&ccedil;a ilim tahsil edebilmeleri i&ccedil;in bir
g&uuml;n&uuml;n&uuml; onlara tahsis etmiştir.&nbsp;Ash&acirc;b mescide geldiğinde halkalar
kurarak Kur'an okumuş, ilm&icirc; sohbetlerde bulunmuş ve &ouml;zellikle de fıkh&icirc; konuları
onlarla m&uuml;zakere etmiştir. Mescidin &ldquo;ilim meclisi&rdquo; olma &ouml;zelliği sonraki
d&ouml;nemlerde de devam etmiş, b&uuml;y&uuml;k mezhep imamları ve diğer &ouml;nemli
İsl&acirc;m &acirc;limleri hep bu meclislerde yetişmiş, kendileri de mescitlerde ders halkaları
kurmak suretiyle ilmi yaymışlardır. B&ouml;ylece Hz. Peygamber'in başlattığı ilm&icirc; faaliyetler
asırlar boyu devam etmiş, mescitler İsl&acirc;m &acirc;leminde canlı ilim merkezleri h&acirc;line
gelmiştir. Hz. Peygamber'in evinin yanı başında bulunması ve M&uuml;sl&uuml;manların
rahat&ccedil;a toplandıkları bir mek&acirc;n olması sebebiyle Mescid-i Nebev&icirc;, devletin idare
merkezi olmasının yanı sıra gerekli durumlarda sosyal, hukuk&icirc;, siyas&icirc;, asker&icirc; ve
mal&icirc; b&uuml;t&uuml;n işlerin g&ouml;r&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; bir merkez niteliği taşımıştır.
Bazen konuların g&ouml;r&uuml;ş&uuml;l&uuml;p karara bağlandığı bir ş&ucirc;ra meclisi,&nbsp;
bazen davaların &ccedil;&ouml;z&uuml;ld&uuml;ğ&uuml; bir mahkeme, bazen bir misafirhane,
bazen de bir hapishane gibi kullanılmıştır.&nbsp;Beyt&uuml;lmal vazifesi g&ouml;rm&uuml;ş,
kimi zaman da evsiz, muhta&ccedil; kimseler i&ccedil;in barınma imk&acirc;nı sağlamıştır. Şiirlerin
okunduğu&nbsp;ve savaş oyunlarının sergilendiği bir mek&acirc;n olarak kullanıldığı da olmuştur.
&nbsp;Savaş i&ccedil;in gidilen b&ouml;lgelerde kurulan mescitler kararg&acirc;h niteliği taşımış,
bazen de yaralananlar i&ccedil;in hastane vazifesi g&ouml;rm&uuml;şt&uuml;r. Hz. Peygamber ve
sah&acirc;be d&ouml;nemlerinden g&uuml;n&uuml;m&uuml;ze dek cami ve mescitlerin inşası
b&uuml;t&uuml;n İsl&acirc;m &acirc;leminde &ouml;nemli g&ouml;r&uuml;lm&uuml;ş ve
M&uuml;sl&uuml;manlar, nesiller boyu farklı k&uuml;lt&uuml;r ve medeniyetlerin
&uuml;r&uuml;n&uuml; olan &ccedil;ok &ccedil;eşitli mimar&icirc; ve sanatsal &ouml;zelliklere
sahip muhteşem camilerle yery&uuml;z&uuml;n&uuml; donatmışlardır. Yeni kurdukları şehirlerde
mescidi merkeze alan bir planlama yapmışlar; din&icirc; mimariye &ouml;nem vererek camilerin,
mimar&icirc; ve tezyinat bakımından en g&uuml;zel yapılar olmasına &ouml;zen
g&ouml;stermişlerdir. Toplumsal ihtiya&ccedil; ve y&ouml;netim zorunluluğu sebebiyle
&ouml;nceleri farklı ama&ccedil;larla kullanılsa da zaman i&ccedil;inde mescitler sadece ibadet
edilen ve din&icirc; ilimler &ouml;ğretilen yerler h&acirc;line getirilmiş; yukarıda sayılan sosyal,
siyasal, idar&icirc;, asker&icirc; ve mal&icirc; ama&ccedil;lı kullanımlardan vazge&ccedil;ilmiştir.
Bunları yerine getiren farklı kurumların ortaya &ccedil;ıkmasıyla tabi&icirc; olarak mescitlere bu
hususlarda gerek kalmamıştır. Osmanlı cami geleneğinde &ldquo;k&uuml;lliye&rdquo;
k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n &ccedil;ekirdeğini oluşturan camiler sadece ibadete ayrılırken,
bu muazzam mimar&icirc; yapının hemen bitişiğine veya &ccedil;evresine eğitim ve sosyal hizmet
kurumları, hamamlar, misafirhaneler, hastaneler gibi diğer unsurlar da inşa edilerek, camiye
gelen insanların diğer ihtiya&ccedil;larının da karşılandığı merkezler oluşturulmuştur.
G&uuml;n&uuml;m&uuml;zde ise, &ouml;zellikle b&uuml;y&uuml;k şehirlerde yapılan camiler
asl&icirc; işlevine uygun olarak inşa edilmekte, diğer kişisel ve sosyal ihtiya&ccedil;lar, camilerin
etrafına veya altına yapılan misafirhane ve ticarethane gibi &ccedil;ok ama&ccedil;lı binalar
vasıtasıyla giderilmektedir. İ&ccedil;erisinde derin bir saygı ve edeple hareket edilmesi gereken
mescitler, Allah'ın evleri olduğundan huzur ve s&uuml;k&ucirc;netin kaynağıdır. Kimi zaman
hayatın karmaşası i&ccedil;inde insanların nefes almasını sağlayan ve onları m&acirc;nev&icirc;

y&ouml;nden tatmin eden bir rahatlama yeri, kimi zaman &ccedil;aresizler ve kimsesizler
i&ccedil;in bir sığınak, kimi zam
islam ve Hayat,Güncel Vaaz ve Hutbeler

