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I. GENEL OLARAK BADETLER N AMACI 

badet, Allah'a gönülden isteyerek yönelmek, tapmak, boyun e mek ve 
itaat etmek demektir. Türkçemizde kullanõlan kulluk etmek deyimi de aynõ 
anlamõ kar õlamaktadõr. badet, yaratõcõ kudret kar õsõnda boyun bükmenin 
zirvesi ve O'na olan sevginin sonucu ve göstergesi olarak de erlendirilmi  
ve sõrf Allah için, Allah'õn rõzâsõ için yapõlmasõ ve sadece Allah'a tahsis edil-
mesi gerekti i belirtilmi tir. Gerçekten de yaratan, ya atan ve öldüren Al-
lah'tan ba ka, ibadete lâyõk olan bir varlõk yoktur. Hesap gününde muhatap 
olunacak olan "Neye taptõnõz?" ve "Ne için ibadet ettiniz?" sorusunu insan 
daima hatõrõnda tutmalõ ve bu dünyada iken "Allah'a tapõyorum ve ibadeti 
Allah için yapõyorum" diyebilmeli, bunu gönlünde hissedebilmelidir. 

Esasen din duygusu gibi, belki de onun do al bir gere i olarak ibadet 
ihtiyacõ da fõtrî ve do aldõr. nsanlõk tarihi boyunca çe itli dinler, insanõn bu 
do al duygu ve ihtiyacõnõ gerçekle tirece i de i ik biçim ve ekiller öngör-
mü lerdir. Bu ibadet formlarõ, dinin ritüelini yani ibadet ve âyin merasimle-
rini olu turur. Dinlerin öngördü ü ibadet biçimleri, zaten do al olarak insa-
nõn yapõsõnda var olan ibadet duygu ve ihtiyacõnõn belli form ve biçimlere 
kanalize edilmesi ve o yolla sergilenmesi eklinde anla õlõnca; ibadetin esasen 
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dinin bir emri olmasõndan önce, fõtratõn gere i oldu u, dolayõsõyla da mesele 
dinler açõsõndan ele alõndõ õnda ibadet ekillerinin önem kazandõ õ söylene-
bilir. 

Kur'an'da ibadete ili kin emirler, ekil ve biçim olarak ibadete yönelik 
olmayõp, büyük ölçüde ibadetin mahiyetine, ibadetin kime yapõlaca õna ve 
nasõl yapõlaca õna yöneliktir. Hz. Peygamber de söz ve fiilleriyle, Kur'ân-õ 
Kerîm'de adõ geçen ve ana çatõsõ olu turulan ibadetlerin ayrõntõlõ biçimleme-
sini yapmõ tõr. 

Do allõ õ ve fõtrî olu u noktasõndan bakõldõ õnda, ibadet için ferdin ihti-
yacõ ve e itimi dõ õnda bir amaç aramaya gerek bulunmamakla beraber, 
bireysel ve toplumsal motivasyon sa lamak, bireye moral dayanõklõlõk ka-
zandõrmak ve bazõ sosyal yararlar elde etmek gayesiyle ona birtakõm hik-
metler ve faydalar atfedilebilir. 

badetlerin sõrf Allah'õn emri oldu u için yerine getirilmesi gerekti i ve 
emir varken de hikmet aramaya gerek bulunmadõ õ dü üncesinde olan ve 
bu sebeple de ibadet için bir amaç ve yarar aramaya gerek olmadõ õnõ söyle-
yen bilginler bulunmakla birlikte, bilginlerin ço u, insanlar tarafõndan bilin-
sin bilinmesin her emrin mutlaka bir hikmet ve maslahatõ bulunaca õnõ 
söylemi lerdir. Bu bakõmdan emre muhatap olan ki inin, o emri yerine geti-
rirken ondaki maslahat ve yararlarõ, ne gibi amaçlar gözetilmi  olabilece ini 
dü ünmesi ve ondaki hikmetleri anlamaya çalõ masõ insanõ farklõ bir uura 
ve farklõ bir boyuta ta õyabilir. 

badetin amacõ üzerinde dü ünürken onu bir tek boyuta indirgemek uy-
gun de ildir. Bu hem ibadetin mahiyeti hem de bu ibadeti yerine getirenlerin 
bulunduklarõ mertebe ve seviye bakõmõndan do ru de ildir. Çünkü bir sevi-
yedeki insan için ibadetin amacõnõn, sadece imtihan ve deneme olmasõ uy-
gunken, ba ka bir seviye için ibadetin amacõ nefsin terbiye edilmesi ve di-
siplin altõna alõnmasõ yoluyla insanõn yükselmesi olabilmektedir. Belki daha 
üst bir seviye için ise Allah'a ibadet, bütün bu amaçlarõn üstünde ve öte-
sinde gönüller için üstün bir haz, bir zevk ve bir nimet, ruhlar için bir vuslat; 
kõsaca insanõn mutlulu u olacaktõr. Meselâ Hz. Peygamber'in "Benim mutlu-

lu um namazdadõr" sözü, namazõn öneminin yanõ sõra, Resûlullah’õn na-
maza atfetti i anlamõ da göstermektedir. Çünkü ibadeti en üst düzey duygu 
yo unlu unda ifa eden Hz. Peygamber için namaz, yüce yaratõcõ ile bir bu-
lu ma ve O'nun huzurunda münâcât haline dönü mektedir. 
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badetlere ili kin hükümler, tabiatlarõ icabõ de i meye pek açõk olmadõk-
larõ için, öteden beri genel kabul gören ibadet uygulamalarõnõ, "ça a uy-
durma ve kolayla tõrma" adõyla de i tirmeye çalõ mak, fayda yerine zarar 
vermekte ve insanlarõn dine ba lõlõklarõnõ ve samimiyetlerini zedelemekte ve 
sarsmaktadõr. badetler, her ne kadar bizzat amaç olmayõp öz itibariyle yük-
sek amaçlara basamak niteli inde ise de, dine ba lõlõ õn ve bir anlamda din-
darlõ õn dõ a yansõyan bir göstergesi mesabesindedir. Bu bakõmdan sosyo-
ekonomik yönü bulunan zekât bir tarafa bõrakõlacak olursa namaz, oruç ve 
hac gibi ibadetlerde biçim ve ekli ikinci plana iterek, on dört asõrdõr süzüle 
süzüle gelen genel kabulün dõ õna çõkmak birçok bakõmdan sakõncalõdõr. 

 

II. NAMAZIN MAH YET  ve ÖNEM  

Kur'an'da bizim Peygamberimiz'den önceki peygamberlerin namaz kõl-
makla emrolunduklarõ de i ik vesilelerle belirtilmektedir (bk. el-Bakara 2/83; 

Yûnus 10/87; Hûd 11/87; brâhim 14/37, 40; Meryem 19/30-31, 54-55; Tâhâ 
20/14; el-Enbiyâ 21/72-73; Lokmân 31/17). Bundan anla õldõ õna göre na-
maz ibadeti sadece Muhammed ümmetine has olmayõp önceki dinlerde de 
bulunmaktaydõ. 

Siyer kitaplarõndaki mevcut bilgilere göre, ilk vahyin sonrasõnda Hz. 
Peygamber'e risâlet yüküne dayanmasõnõ, sabretmesini öneren âyetler gel-
mi  ve bunu izleyen fetret döneminden sonra namaz farz kõlõnmõ tõr. Nama-
zõn daha önceki dinlerde de emredilmi  oldu u hatõrlanõnca, namazõn güç-
lüklere direnç göstermede bir fonksiyonu bulundu u anla õlmaktadõr. Nite-
kim bir âyette "Ey inananlar sabõr ve namaz (salât) ile yardõm isteyin" (el-
Bakara 2/153) buyurulmaktadõr. Namaz farz kõlõnõnca Cibrîl, Hz. Peygam-
ber'e gelerek onu vadi tarafõna götürmü , orada fõ kõran su ile önce Cibrîl 
sonra Hz. Peygamber abdest almõ  ve beraberce iki rek‘at namaz 
kõlmõ lardõr. Hz. Peygamber mutlu bir biçimde eve gelmi , e i Hatice'nin 
elinden tutarak oraya götürmü  ve aynõ ekilde Hatice ile birlikte abdest alõp 
iki rek‘at namaz kõlmõ lardõr. Kimi bilginlere göre srâ sûresindeki "Namazda 

yüksek sesle okuma" (el- srâ 17/110) âyeti, bu gizli namaz dönemiyle 
ilgilidir. 

slâm'õn ba langõç yõllarõnda namaz, sabah ve ak amleyin kõlõnan iki er 
rek‘attan ibaret iken, yaygõn kabul gören görü e göre, Mi‘rac olayõndan sonra 
be  vakit namaz farz kõlõnmõ tõr. "Kendi nefsinde bir yakarõ  ve ürperi  için-

de ve pek yüksek olmayan bir sözle sabah ve ak am Rabbini an; gafillerden 
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olma" (el-A‘râf 7/205) âyeti namazõn ba langõçtaki durumuyla ili kili görül-
mektedir. Yine yaygõn kabule göre, Cibrîl'in Hz. Peygamber'e Kâbe'de, na-
mazõn vakitlerini göstermek üzere imamlõk etmesi Mi‘rac olayõnõn ertesi 
günü olmu tur. 

Her din, yaratõcõ kudret kar õsõnda boyun e mek ve kutsal ile ba lantõ 
kurmak temeli üzerine kurulur ve her dinde bunu sa lamak üzere öngörülen 
merasimler bulunur. slâm dininde yüce yaratõcõ Allah'a yakla manõn yolu, 
ona yükselmenin basama õ ve bu bakõmdan en parlak ve önemli ibadet, 
namaz ibadetidir. Bu özelli inden dolayõ namaz di er bütün ibadetlerin özü 
ve özeti sayõlmõ tõr. Nitekim Hz. Peygamber bir hadislerinde "Namaz dinin 

dire idir" (Tirmizî, “Îman”, 8; Müsned, V, 231, 237; Aclûnî, Ke fü'l-hafâ, I, 
31-32) buyurmu , secdeyi de kulun Allah'a en yakõn oldu u hal olarak ni-
telendirmi tir (Müslim, “Salât”, 215; Nesâî, “Mevâkýt”, 35). 

Kelime-i ehâdetten sonra slâm'õn en önemli rüknü olan namaz, günde 
be  ayrõ zaman diliminde olmak üzere kadõn ve erkek her müslüman için bir 
görevdir. Esasen namaz ibadetinin hiçbir amaç ve hikmeti olmasa bile, di er 
ibadetlerde oldu u gibi, namaz ibadetini sõrf inanõlan dinin bir gere i, yüce 
yaratõcõnõn bir emri oldu u için, hiç de ilse bunun için yerine getirmelidir. 

badetler, akla aykõrõ olmamakla birlikte, yapõ ve muhtevalarõ itibariyle 
akõl yoluyla kavranabilir, açõklanabilir konular dõ õnda yer alõrlar. Fakat na-
mazõn, salt emredilmi  ekillerden ibaret anlamsõz bir ey olmayõp amaç ve 
hikmetlerinin bulundu una i aret eden âyet ve hadisler bulunmaktadõr. Bir 
kere, namaz diye tercüme etti imiz salât kelimesi, Arapça'da “dua etmek, 
övmek, tâzim etmek” gibi anlamlara gelmektedir. lgili âyet ve hadislere 
göre namazõn farz kõlõnmasõndaki hikmetlerden biri de, namaz kõlan kimse-
nin Cenâb-õ Allah'õn kudret ve kuvvetini, azabõnõ, rahmetini, hayal ve hâfõ-
zasõna nak ederek nefsini tehzip etmesi ve bu suretle kendisini her türlü 
fenalõklardan, hatalardan, suçlardan alõkoymasõdõr. Allah dü üncesi ve kalbi 
Allah'a ba lama, insanõ her türlü fenalõktan alõkoyar. Namaz da Allah'õ sü-
rekli hatõrlamanõn en büyük vesilesidir. Nitekim âyette "Beni hatõrla-

mak/anmak için namaz kõl" (Tâhâ 20/14) buyurulmaktadõr. Namaz emrini, 
Allah Teâlâ'nõn yeryüzüne melek aracõlõ õyla göndermeyip Mi‘rac gecesi Hz. 
Peygamber'in huzuruna çõktõ õnda ona tebli  etmesi de (Buhârî, “Salât”, 1; 
Müslim, “Îmân”, 263), bu ibadetin müslümanõn dinî ve ruhanî hayatõ açõsõn-
dan önem ve anlamõnõ göstermektedir. Bu sebeple de dinî literatürde namaz 
ibadetinin bu yönünü, namazõn kulun Allah'a ula masõ, kavu masõ yolunda 
önemli bir araç oldu unu anlatmak için"Namaz müminin mi‘racõdõr" denil-
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mi , ümmetin namazla ilgili ortak bilinç ve de erlendirmesi âdeta bu cüm-
leyle özetlenmi tir. 

Namaz belli eylemler ve özel rükünler ile yüce Allah'a kulluk etmektir. 
Namazõn dõ  görünü ü birtakõm ekiller ve zikirden ibaret ise de, içerisi ve 
gerçek mahiyeti, yüce yaratõcõya münâcât etmek, O’nunla konu mak, O’na 
yakõnla mak ve O’nu mü ahede etmektir. Bu özelli inden dolayõ, yani yüce 
yaratõcõ ile teklifsiz, aracõsõz bulu ma ve konu ma anlamõna geli inden do-
layõ, namaz ilâhî bir lutuf olarak kabul edilmi tir. 

Namazõ terketmek, kõlmamak büyük günahtõr. Peygamberimiz, kõyamet 
gününde hesabõ sorulacak ilk amelin namaz olaca õnõ bildirmi tir (Tirmizî, 
“Salât”, 188). Namaz kõlmak, Müslümanlõ õn dõ a yansõyan temel göstergele-
rinden biri sayõldõ õ için slâm bilginleri farziyetini inkâr etmeksizin namazõ 
terkeden kimse için, mevcut bazõ rivayetleri de kendi anlayõ larõna göre de-
erlendirerek, bazõ müeyyideler öngörmü lerdir. Gayet tabiidir ki namaz ve 

di er ibadetler Allah rõzâsõ için ve içten gelerek yapõldõ õnda anlamõnõ ve ama-
cõnõ gerçekle tirmi  olur. Bunun dõ õnda birtakõm zorlamalarla veya gösteri  
için kõlõnan namazlarõn bir de eri olmadõ õna göre, namazõ terkedenler için 
fakihlerin kendi zamanlarõna göre öngördükleri müeyyideleri kamu düzeni ve 
genel ahlâk ilkesi açõsõndan de erlendirmek gerekir. Esasen bu müeyyidelerin 
dayandõrõldõ õ hadislerin büyük ço unlu u, namazõn terkedilmesinin müeyyi-
desini de il, slâm dininde namaz ibadetinin önemini gösterme amacõna yöne-
lik bulunmaktadõr. Kimsenin kimseyi zorla müslüman etme hak ve yetkisi 
bulunmadõ õna göre, bu dine mensup olanlar kendi özgür iradeleriyle bu dini 
seçmi  olacaklar ve bu dinde oldukça önemli bir yeri bulunan namaz ibadetin-
den haberdar olacak ve bunu zevkle yerine getireceklerdir. 

Namaz insanõn maddî ve mânevî temizli inin vasõtasõ olmaktadõr. Çünkü 
namaz kõlmak için gerekiyorsa gusül abdesti almak, normal durumlarda 
abdest almak suretiyle bir nevi vücut temizli i yapõlmõ  oldu u gibi, ayrõca 
elbisenin ve namaz kõlõnacak yerin de temizlenmesi gerekti i için bir üst ba  
temizli i yapõlmõ  olur. Daha da önemlisi namaz günahlardan arõnmanõn da 
bir yoludur. Namaz esas itibariyle insanõ günah i lemekten alõkoyar, gü-
nahtan uzakla tõrõr. Nitekim bir âyette "Sana vahyedilen kitabõ oku ve na-

maz kõl; çünkü namaz çirkin ve kötü i lerden alõkor. Allah'õ zikretmek en 

büyük eydir. Allah yapõp ettiklerinizi bilir" (el-Ankebût 29/45) buyurulmak-
tadõr. 

Ayrõca namaz, i lenmi  hata ve günah kirlerinin giderilmesini de sa lar. 
Peygamberimiz günde be  vakit namazõ, bir insanõn kapõsõnõn önünden akõp 
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giden bir õrma a, namaz kõlmayõ da bu õrmakta her gün be  kere yõkanmaya 
benzetmi  ve öyle demi tir: "Ne dersiniz, birinizin kapõsõnõn önünden bir õr-
mak geçse ve o kimse orada günde be  kere yõkansa bedeninde hiç kir kalõr 
mõ?" Sahâbîler, "Kalmaz, ey Tanrõ elçisi" deyince Peygamberimiz " te be  vakit 
namaz buna benzer. Allah namaz sayesinde günahlarõ siler" demi tir (Buhârî, 
“Mevâkýt”, 6; Müslim, “Mesâcid”, 282). 

A a õda namazõn biçimsel olarak sahih olmasõnõn artlarõ üzerinde du-
rulacaktõr. Fakat asla hatõrdan çõkarmamak gerekir ki, sayõlacak olan artlar, 
namazõn sadece dõ  görünü ünü sa lam yapmaya yeterli olaca õ gibi, na-
mazõn sayõlacak olan sünnetleri ve âdâbõ da onun dõ  görünü ünün süslen-
mesini ve güzel görünmesini sa lamaya yeterli olacaktõr. Fakat bu artlarõ 
yerine getirmek, namazõ ikame etmek, ayakta tutmak sayõlmaz. Namazõn 
özü, kalbin hu û ve huzur içinde olmasõdõr. Kalbin huzur ve hu ûu yoksa 
kõlõnan namaz, bir heykeltra õn özene bezene ve tüm sanatkarlõ õnõ ortaya 
koyarak yaptõ õ bir insan heykelinden farklõ olmayacaktõr. Allah bu noktayõ 
öyle belirtmektedir: "Beni anmak için namaz kõl" (Tâhâ 20/14). Bu âyetle 

namaz Allah'õ anmanõn bir yolu olarak önerildi i gibi, aynõ zamanda nama-
zõn Allah'õ anmaktan ibaret oldu u da vurgulanmaktadõr. Çünkü Allah'õ an-
mak için namaza duran ki i, namaz boyunca Rabbin huzurunda durdu un-
dan gaflet ederek namaza hakkõnõ vermemi  ise nasõl Allah'õ anmõ  sayõlabi-
lir? Devlet ba kanõyla görü mek, ondan bir eyler talep etmek isteyen ki i, 
bu imkânõ bulup onun huzuruna çõktõ õnda onunla görü mek yerine, orada 
bulunan e ya ile ilgilense veya yanõnda getirdi i kitabõ okusa veya bir ar-
kõnõn veya iirin sözlerini mõrõldansa, o devlet ba kanõnõn muhtemel tepki-
sini bir tarafa bõrakalõm, buna görü me denir mi, gelen ki i arzusunu iletmi  
olur mu? Bu basit örne in de gösterdi i gibi namaza duran ki i, Allah'õn 
huzurunda oldu unu bilmeli, bunu hissetmelidir. "Ne dedi inizi bilinceye 

kadar namaza yakla mayõn" (en-Nisâ 4/43) ifadesi ne dedi inden haberi 
olmayan sarho  kimselere yönelik olmakla birlikte namazda tam bir uur ve 
hu ûun gerekti ini de anlatmaktadõr. Yine Kur'an'da, namaz kõlarken gaflet 
ve ciddiyetsizlik içinde olanlar a õr bir üslûpla zemmedilir (el-Mâûn 107/4-5). 
Allah insanlarõn kalõplarõna de il kalplerine bakar. 

Fakihler, zahire göre hüküm verdikleri ve görünür artlarõn düzgün e-
kilde yerine getirilmesiyle ilgilendikleri için namazõn artlarõndan bahseder-
ken namazda hu û ve huzuru, namazõn olmazsa olmaz artlarõ arasõnda 
saymamõ lar, sadece bu yönde öneri ve uyarõda bulunmakla yetinmi lerdir. 
Çünkü ihlâs, kalp huzuru ve hu û, kalbin ameli olup gizli, bâtõnî bir durum-
dur. Namazõn bâtõnî-derunî art ve gayelerinin gerçekle mesi mükellefin 
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kendi seviyesiyle, gayret ve hassasiyetiyle ve biraz da ortamla alâkalõ süb-
jektif bir hal oldu undan bu konuda herkes için ortalama bir çizgiden söz 
etmek ve buna namazõn artlarõ arasõnda yer vermek do ru olmaz. Na-
mazda sözü edilen iç huzuru ve kalbî ba lõlõ õ yakalamak, ruhun maddî 
âlemden Allah'õn huzuruna yükseli ini hissetmek herkes için kolay olmadõ õ 
gibi arzu etmekle elde edilebilen bir sonuç da de ildir. Böyle bir mükellefiyet, 
insana gücünün üzerinde bir yük yüklemek anlamõna gelir. Fakihlerin, zâ-
hirî artlarõn yerine getirilmesiyle mükellefin uhdesinden namaz borcunun 
dü ece ini ve bunun dünyevî hükümler bakõmõndan yeterli olaca õnõ söyle-
meleri bu sebepledir. Kõlõnan namazõn kabul olunup olunmamasõ, âhirette 
fayda verip vermeyece i fõkhõn konusu de ildir. Ayrõca fakihler fetva verir-
ken, insanlarõn kusur ve eksikliklerini de dikkate almõ lar, mükellefiyet 
artlarõnõ ideal de il ortalama ölçülerde tutmaya çalõ mõ lardõr. Bu gerekçe ve 

mülâhazalar sebebiyledir ki, namazõn ruhu olan kalp huzuru namazõn ta-
mamõnda art ko ulmamõ , namaza ba larken yapõlan niyetteki ihlâs ve 
yöneli  yeterli görülmü tür. 

 

III. NAMAZ ÇE TLER  

Hanefîler dõ õndaki ço unluk, vâcip hüküm kategorisini kabul etmedik-
leri için namazõ genel olarak farz ve nâfile eklinde iki gruba ayõrmõ lardõr. 
Hanefîler'e göre ise namazlar: a) farz, b) vâcip, c) nâfile olmak üzere üç 
çe ittir. Bununla birlikte Hanefîler arasõnda farklõ gruplamalar da bulun-
maktadõr. Bunlardan birine göre namazlar; a) Allah'õn farz kõldõ õ (mektûbe) 
namazlar, b) Hz. Peygamber'in sünnetiyle sabit olan (mesnûn) namazlar, c) 
nâfile namazlar olmak üzere üç çe ittir. Hz. Peygamber'in sünnetiyle sabit 
olan namazlar da vâcip olan ve vâcip olmayan kõsõmlarõna ayrõlõr. 

A) FARZ NAMAZLAR 

Farz olan namazlar, aynî farz (farz-õ ayõn) ve kifâî farz (farz-õ kifâye) olmak 
üzere ikiye ayrõlõr. Farz-õ ayõn olan namazlar yükümlülük ça õndaki her 
müslümana farz olup, her biri ayrõ ayrõ bunu yerine getirmekle mükelleftir. 
Farz-õ ayõn olan namazlar, her gün be  vakit namaz ve her hafta cuma günleri 
kõlõnan cuma namazõndan ibarettir. Günlük farz namazlar sabah namazõ 2 
rek‘at, ö le namazõ 4 rek‘at, ikindi namazõ 4 rek‘at, ak am namazõ 3 rek‘at ve 
yatsõ namazõ 4 rek‘at olmak üzere toplam 17 (on yedi) rek‘attõr. Cuma namazõ, 
cuma günü ö le namazõnõn vaktinde cemaatle kõlõnan ve farz olan kõsmõ 2 
rek‘at olan bir namazdõr. Cuma namazõ kõlõnõnca ayrõca ö le namazõ kõlõnmaz. 
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Farz-õ kifâye olan namaz ise, bir müslüman öldü ünde ba ta yakõnlarõ, 
kom ularõ ve tanõyanlarõ olmak üzere müslümanlarca kõlõnmasõ gereken 
cenaze namazõdõr. Bu namazõ birileri kõlõnca öteki müslümanlar cenaze na-
mazõ kõlmadõklarõ için sorumlu olmazlar. Sevap ve fazileti ise namazõ kõlan-
lar elde etmi  olurlar. 

B) VÂC P NAMAZLAR 

Vâcip namazlar, vâcip olu u kulun fiiline ba lõ olmayan (li-aynihî vâcip) 
ve vâcip olu u kulun fiiline ba lõ olan vâcip (li-gayrihî vâcip) olmak üzere iki 
kõsõmdõr. Yatsõ namazõndan sonra kõlõnan üç rek‘atlõk vitir namazõ ile rama-
zan ve kurban bayramõ namazlarõ birinci grupta yer alõr. Tilâvet secdesi de, 
her ne kadar namaz olmayõp bir secdeden ibaret olsa da, bu gruba sokul-
maktadõr. Ayrõca ço unluk tarafõndan sünnet kabul edilmekle birlikte, bazõ 
Hanefîler'in vâcip saydõklarõ küsûf namazõ da (güne  tutuldu unda kõlõnan 
namaz) bu gruba girer. 

kinci grupta ise nezir namazõ, sehiv secdesi ve ifsat edilen nâfile nama-
zõn kazâsõ yer alõr. Nezir namazõ, esasen gerekli ve görev olmamakla bir-
likte, ki i bir vesileyle namaz kõlmayõ adadõ õ zaman kendi iradesiyle ken-
dini yükümlü kõlmõ  olur; artõk bu yükümlülü ü yerine getirmesi gerekir. 

C) NÂF LE NAMAZLAR 

Farz veya vâcip olan namazlarõn dõ õndaki namazlara nâfile namazlar de-
nir ve farz namazlarõn öncesinde veya sonrasõnda kõlõnan sünnet namazlar 
nâfile namaz kapsamõnda yer alõr. Nâfile namazlarõ, sünnet namazlarõn dõ õnda 
ayrõ bir kategori olarak ele alan bilginler de bulunmaktadõr. Buna göre na-
mazlar; a) farz namazlar, b) vâcip namazlar, c) sünnet namazlar, d) nâfile 
namazlar olmak üzere dört çe it olmaktadõr. Sünnet namazlar, vakit namazlarõ 
yanõnda düzenli olarak kõlõnan sünnetleri (revâtib) ifade etmekte, nâfile na-
mazlar ise düzenli olmayarak çe itli vesilelerle Allah'a yakõnla mak ve sevap 
kazanmak maksadõyla ayrõca kõlõnan namazlarõ (regaib) ifade etmektedir. 

Sünnet, Hz. Peygamber'in yaptõ õ ve bir ba layõcõlõk ve gereklilik olmaksõ-
zõn yapõlmasõnõ istedi i ve te vik etti i eylerdir. Bu anlamda sünnet, hem Hz. 
Peygamber'in devamlõ olarak yaptõ õ, nâdiren terketti i eyleri yani 
Hanefîler'in õstõlahõndaki sünneti hem de devamlõ olarak yapmayõp, yapõlma-
sõna te vikte bulundu u eyleri (mendup, müstehap) içine almaktadõr. Buna 
göre meselâ sabah namazõnõn farzõndan önce iki rek‘at namaz kõlmak sünnet, 
ikindi ve yatsõdan önce kõlõnan dört rek‘at ise müstehap sayõlmaktadõr. 
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Fakat en do ru ve yaygõn gruplama farz ve vâcip namazlarõn dõ õndaki 
namazlarõ, genel olarak nâfile ba lõ õ altõnda ele alõp bunlarõ kendi içinde 
kõsõmlara ayõran gruplamadõr. Nâfile kelimesinin, farz ve vâciplerin dõ õnda 
fazladan yapõlan i ler anlamõna gelmesi ve yaygõn olarak mendup, müste-
hap ve tatavvu olarak da adlandõrõlmasõ bu gruplamanõn daha tutarlõ oldu-
unu göstermektedir. Buna göre nâfile namaz ifadesi, bir vakti bulunan 

sünnetleri (müekked sünnet ve müstehap sünnet) ve vakte ba lõ olmayan 
tatavvu namazlarõ içine alõr. Birincisi, sünen-i revâtib, ikincisi regaib 
türleri olarak adlandõrõlõr. Revâtib, belli bir düzen ve tertip içinde, be  vakit 
farz namazlarla birlikte ve belli bir devamlõlõk içinde kõlõndõ õ için revâtib 
adõnõ almõ tõr. Bu açõdan revâtib sünnetler, düzenli olarak kõlõnan sünnetler 
demektir. Bunlar, Hz. Peygamber'in sünnetine uyularak vakit namazlarõn-
dan önce veya sonra yahut kimisinde hem önce hem sonra kõlõnan namaz-
lardõr. Peygamberimiz’in devam edip etmemesine göre bunlarõn bazõlarõ 
sünnet-i müekkede, bazõlarõ sünnet-i gayr-i müekkede olarak nitelendirilir. 
Hanefî literatürde, sünnet-i müekkede olan namazlar kõsaca "sünnet", gayr-i 
müekked olanlar ise "müstehap" veya "mendup" diye adlandõrõlmõ tõr. Rama-
zan ayõnda yatsõ namazõndan sonra kõlõnan teravih namazõ da, sünnet-i 
müekkede türünden bir namazdõr. 

Revâtib sünnetler dõ õndaki nâfile namazlar ise regaib adõnõ alõr. Bunlar, 
Hz. Peygamber'in uygulamalarõna dayanõlarak belirli zamanlarda veya bazõ 
vesilelerle kõlõnan ya da ki inin kendi iste iyle herhangi bir zamanda Allah'a 
yakõnla mak ve sevap kazanmak amacõyla kõldõ õ namazlardõr. Bunlar gö-
nüllü olarak kendili inden kõlõndõ õ için "gönüllü (tatavvu) namazlar veya 
arzuya ba lõ namazlar" olarak da adlandõrõlõr. Teheccüd namazõ, ku luk 
(duhâ) namazõ, istihâre namazõ, ya mur duasõ, husûf namazõ, küsûf nama-
zõ, tahiyyetü'l-mescid, tövbe namazõ, evvâbîn namazõ, tesbih namazõ, ihra-
ma giri  namazõ, yolculu a çõkõ  ve yolculuktan dönü  namazõ, hâcet nama-
zõ, abdest ve gusülden sonra namaz regaib türünden nâfile namazlardõr. 

slâm kültüründe sünnet namazlar, özellikle vakit namazlarõnõn önce-
sinde-sonrasõnda kõlõnan sünnet namazlar, farz namazlara hazõrlayõcõ ve 
onlarõ koruyucu ibadetler olarak de erlendirilmi , ayrõca Hz. Peygamber'e 
ba lõ olmanõn da bir göstergesi kabul edilmi tir. Bunun için de, bu namazla-
rõn mümkün oldukça kõlõnmasõ tavsiye edilmi  ve terkedilmesi kötü bir dav-
ranõ  sayõlmõ tõr. Bununla birlikte, sonuçta farz veya vâcip olmayõp sünnet 
oldu u için de çe itli nedenlerle terkedilmesine müsaade ve müsamaha 
edilmi tir. 
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IV. NAMAZIN FARZLARI ve VÂC PLER  

Ergenlik (bulû ) ya õna ve belli bir aklî olgunluk düzeyine gelmi  her 
müslümanõn namaz kõlmasõ farz-õ ayõndõr. Buna göre namazõn ki iye farz 
olmasõnõn artlarõ, müslüman olmak, bulû  ça õna ula mak ve akõllõ olmak 
üzere üç tanedir. Bu artlara namazõn vücûb artlarõ yani ki inin namaz 
kõlmakla yükümlü olmasõnõn artlarõ denir. 

Sahih ve eksiksiz bir ekilde kõlõnabilmesi için namazõn birtakõm farzlarõ 
ve vâcipleri (sõhhat artlarõ), sünnetleri ve âdâbõ bulunmaktadõr. Farzlara 
riayetsizlik, namazõn bozulmasõna yol açar. 

Vâcip, kesin olmayan bir delille sabit oldu u için, vâcibi inkâr eden ki i, 
kâfir olmaz. Ancak bir açõklama getirmeksizin ve te’vil etmeksizin vâcibi 
terkeden kimse fâsõk kabul edilir. Namazõn vâciplerinden herhangi birinin 
terkedilmesi namazõ bozmaz. Namazõn vâciplerinden biri sehven terkedil-
mi se sehiv secdesi yapmak gerekir. E er kasten terkedilmi se, namazõn 
iade edilmesi yani yeniden kõlõnmasõ gerekir. 

Sünnet, Hz. Peygamber'in devamlõ olarak yaptõ õ (muvâzebe) ve bir ma-
zeret olmaksõzõn terketmedi i eydir. Namazda sübhâneke okumak, eûzü 
çekmek bu mânada sünnettir. Sünnetin yapõlmasõna sevap olmakla birlikte 
terkedilmesine ceza (ikab) yoktur, sadece kõnama ve sitem (itâb) vardõr. 
Namazõn sünnetleri, namazõn vâciplerini tamamlar, onlardaki kusurlarõ telâ-
fiye ve fazla sevaba vesile olur. Sünnetlere riayet etmek ve devam etmek 
Peygamber'i sevmenin bir ni anesi sayõlõr. Bununla birlikte sünnetin terke-
dilmesi, ne farzõn terkedilmesi gibi namazõn bozulmasõnõ ve yeniden kõlõn-
masõnõ, ne vâcibin kasten terkedilmesi gibi tahrîmen mekruhlu u ne de vâ-
cibin sehven terkedilmesi gibi sehiv secdesi yapmayõ gerektirir. Fakat sün-
netlerin kasten terkedilmesi "isâet" (yanlõ  ve kötü davranõ ) olur. sâet, 
Hanefîler'in tanõmlamasõna göre tenzîhen mekruhun üstünde, tahrîmen 
mekruhun altõnda yer alõr. 

Edep (ço ulu âdâb), Hz. Peygamber'in devamlõ olmaksõzõn zaman za-
man yaptõ õ eylerdir. Rükû ve secdede üçten fazla tesbih yapmak gibi. 
Mendup anlamõna da gelir. Bunlarõ terketmek, her ne kadar isâet sayõlmaz 
ve kõnamayõ gerektirmez ise de bunlara riayet edilmesi daha faziletlidir 
(efdal). Esasen namazõn âdâbõ, yüce yaratõcõnõn huzurunda duruldu unun 
farkõnda olunarak, zâhiren mütevazi bir halde bulunmaktõr. 
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A) NAMAZIN FARZLARI 

Namazõn on iki farzõ vardõr. Namazõn farzlarõ, namazõn dõ õndaki farzlar 
ve namazõn içindeki farzlar olarak iki gruba ayrõlõr. Namazõn dõ õndaki farz-
lar, namazdan önce ve namaza hazõrlõk mahiyetinde oldu u için “namazõn 
artlarõ” ( urûtü's-salât) olarak adlandõrõlõr. Namazõn içindeki farzlar ise, na-

mazõn varlõ õ ve tasavvuru kendisine ba lõ oldu u, yani bu farzlar namazõn 
mahiyetini olu turdu u için “namazõn rükünleri” (erkânü's-salât) adõnõ alõr. 
Bunlar namazõ olu turan unsurlardõr. Namazõn farzlarõndan herhangi birinin 
eksikli i durumunda namaz sahih olmaz. Buna göre; 

a) Namazõn artlarõ 

1. Hadesten tahâret 
2. Necâsetten tahâret 
3. Setr-i avret 
4. stikbâl-i kõble 
5. Vakit 
6. Niyet 

b) Namazõn Rükünleri 

1. ftitah tekbiri 
2. Kõyam 
3. Kõraat 
4. Rükû 
5. Secde 
6. Ka‘de-i ahîre eklinde sõralanõr 

Bu sayõlan art ve rükünlerde fakihler görü  birli indedir. Namazõn rü-
künlerinin düzgün bir ekilde yapõlmasõ demek olan ta‘dîl-i erkân Ebû Yû-
suf'a ve Hanefîler'in dõ õndaki üç mezhebe göre rükün kabul edilmi tir. Ki i-
nin kendi iste i ve fiili ile namazdan çõkmasõ da (hurûc bi sun‘ih) Ebû Hanî-
fe'ye göre bir rükündür. Farzlar arasõnda sõraya riayet etmek (tertip), âfiî ve 
Hanbelî mezheplerine göre namazõn rükünlerindendir. 

a) NAMAZIN ARTLARI 

1. Hadesten Tahâret 

Hades genel olarak hükmî kirlilik, hadesten tahâret de bu hükmî kirli-
likten temizlenme demektir. Abdestsizlik durumu yani namaz abdestinin 
olmayõ õ ve cünüplük hali, dinî literatürde hades yani hükmî kirlilik olarak 
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nitelendirilir. Hadesten tahâret, namaz abdesti olmayan bir kimsenin abdest 
almasõ, gusül yapmasõ gereken bir kimsenin gusül etmesi yani boy abdesti 
almasõ demektir. Bu çe it tahâret, maddî kirleri giderme, beden sa lõ õnõ 
koruma gibi birçok yararõ içinde bulundursa da esas itibariyle ba ka hik-
metlere mebnî dinî muhtevalõ ve ibadet içerikli (taabbüdî) bir temizliktir. 

Bilinen namaz abdestinin olmamasõ durumu, küçük hades diye; cünüp-
lük, âdet görme (hayõz) ve lo usalõk gibi, gusül yapmayõ gerektiren durum-
lar ise büyük hades diye adlandõrõlõr. 

Cünüp olan kimseler, boy abdesti almadan namaz kõlamazlar. Aynõ e-
kilde âdet yahut lo usalõk halinde olan kadõnlar da bu halleri devam ediyor-
ken namaz kõlamazlar. Bu halleri sona erdikten sonra, namaz kõlabilmek 
için boy abdesti almalarõ gerekir. Boy abdesti almak için su temin edemeyen 
veya su buldu u halde bu suyu kullanma imkânõ bulamayan kimseler te-
yemmüm ederler. Aynõ durum, namaz abdesti almak için su bulamayan 
kimse için de geçerlidir. Tilâvet secdesi ve ükür secdesi gibi namaz benzeri 
i ler (eksik namazlar) için de hadesten temizlenmi  olmak yani abdestli bu-
lunmak art görülmü tür. 

Namaz kõlarken herhangi bir sebeple abdest bozulursa namaz da bozul-
mu  olur. Namaz kõlarken bilerek abdest bozucu bir fiil i leyen ki inin na-
mazõ bozulur. Ancak bu i , namazõn sonunda yapõlmõ  ise, ki i kendi fiili ile 
namazdan çõkmõ  sayõlaca õ için Hanefîler'e göre namaz bozulmaz. 

Özel durumlarõnda kadõnlar namaz ve oruç gibi ibadetlerden muaftõr. 
Kur'ân-õ Kerîm'de hayõz durumunun bir eza ve rahatsõzlõk hali oldu u bildi-
rilmekte ve erkeklerin bu durumdaki e leriyle cinsel ili kide bulunmalarõ 
yasaklanmaktadõr. Hz. Peygamber, bu durumda olan kadõnlarõn namaz kõl-
mayacaklarõnõ ve oruç tutmayacaklarõnõ açõklamõ tõr. Kadõnlar bu dönemle-
rinde kõlamadõklarõ namazlarõ kazâ etmeyecekler, fakat tutamadõklarõ oruç-
larõ kazâ edeceklerdir. Bu hükümler üzerinde icmâ edilmi  ve bu konuda 
aykõrõ bir görü  öne sürülmemi tir. Öte yandan özel durumlarõnda kadõnlarõn 
namaz ve oruç gibi ibadetlerden muaf tutulmasõ, bir "haktan mahrumiyet" 
de il, "görevden muafiyet"tir. badetler, bir dinin temel unsurlarõ içerisinde 
yer almasõ bir yana, o dinin alâmet-i fârikasõ, ayõrõcõ özelli idir. badetler, 
di er sosyal ve hukukî kurumlardan farklõ olarak, zamana ve zemine göre 
de i me göstermeyen sabit konulardõr. Üzerinde görü  birli i sa lanmõ  
ibadet konularõnda de i tirme yapõlacak olursa, din, kendine mahsus özel-
liklerini yava  yava  yitirir ve tanõnmaz hale gelir. Bu bakõmdan özellikle 
ibadet konularõnda gerçekle mi  olan icmâlara dikkat etmek, bunlara aykõrõ 
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davranmamak arttõr. Zaten bu tür icmâlara aykõrõ davranmak, öteden beri 
âlimler tarafõndan bid‘at ve sapõklõk olarak de erlendirilmi , hatta konunun 
önem derecesine göre bazõ icmâlarõ inkâr edip kar õ gelmenin küfür olaca õ 
belirtilmi tir. 

2. Necâsetten Tahâret 

Necâsetten tahâret, vücut, elbise ve namaz kõlõnacak yerin, -insan kanõ 
ve idrarõ, at, koyun gibi hayvanlarõn idrar ve dõ kõlarõ gibi- dinen pis sayõlan 
eylerden temizlenmesi demektir. A õr (galîz) necâset ve hafif necâsetin 

neler oldu u ve bunlarõn hangi ölçüde bulunmalarõnõn namaza engel olaca õ 
konusu TEM ZL K bölümünde açõklanmõ tõr. 

Namazõn sõhhatine engel olacak ölçüde necâset ta õyan bir elbise ile bil-
meyerek namaz kõlan kimsenin, bu durumu ö rendikten sonra namazõnõ 
iade etmesi gerekir. 

3. Setr-i Avret 

Avret, insan vücudunda ba kasõ tarafõndan görülmesi ayõp ya da günah 
sayõlan yerlerdir. Setr-i avret, avret sayõlan yerleri örtmek demektir. Avret 
yerlerinin namazda oldu u gibi, namaz dõ õnda da örtülmesi ve ba kalarõna 
gösterilmemesi gerekir. 

Avret kelimesi Kur'ân-õ Kerîm'de terim anlamõna yakõn bir ekilde iki 
yerde geçmi  olmakla birlikte (en-Nûr 24/31, 58), avret yerlerinin sõnõr ve 
ölçüleri gösterilmemi tir. Kur'an'da geçen "sev'e" (el-A‘râf 7/20, 22, 26, 27; 
Tâhâ 20/121; el-Mâide 5/31) kelimesiyle de en dar anlamda avret yani erkek 
ve kadõnõn cinsel organõ kastedilmi tir. Bunun Kur'an'da "sev'e" diye anõl-
masõ, onlarõn örtülmesinin aklõn ve fõtratõn da gere i oldu unu göstermekte-
dir. Bu bakõmdan buna galîz avret denilmektedir. Cinsel organlarõn dõ õnda 
nerelerin avret oldu u hususu büyük ölçüde hadislerle düzenlenmi tir. Hz. 
Peygamber'in bu düzenlemeyi yaparken, o dönemin giyim ku am tarzõnõ da 
dikkate aldõ õ açõktõr. O dönemde bugünkü anlamda iç çama õrõnõn olmadõ õ, 
en azõndan iç çama õrõ giyme âdetinin bulunmadõ õ dikkate alõnõrsa, Hz. 
Peygamber'in erkekler için yaptõ õ bu düzenlemenin, gerek namazdaki hare-
ketler gerekse namaz dõ õnda oturup kalkmalar esnasõnda, esas avret yerle-
rinin (cinsel organ ve makat) görünmemesi açõsõndan ne kadar yerinde ol-
du u görülür. 

Erkek için avret, yani örtülmesi gereken yerler, göbek ile diz kapa õnõn 
arasõdõr. Bu konuda biraz daha ihtiyatlõ davranan Hanefîler diz kapaklarõnõ 
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da avret olarak kabul ederken, di er üç mezhep, diz kapaklarõnõ avret say-
mazlar. 

Kadõn için avret, yüz, el ve ayak dõ õndaki bütün vücuttur. Onlar, yüzlerini 
namazda örtmedikleri gibi, ellerini ve ayaklarõnõ da açõk bulundurabilirler. 
Saçlarõyla beraber ba larõ, bacaklarõ ve kollarõ örtülü bulunur. 

mam Mâlik, setr-i avretin (örtünme) namaza has olmayan genel bir farz 
oldu unu, namazda ve namaz dõ õnda uyulmasõ gereken dinî bir emir bu-
lundu unu dikkate alarak kadõnlarõn ba larõnõ örtmelerini ayrõca namazõn 
farzlarõ arasõnda saymamõ tõr. Onun bu görü ün bir uzantõsõ olarak Mâlikî 
mezhebinde setr-i avret namazõn sünnetlerinden sayõlõr. Di er üç mezhep 
imamõ ve Mâlikî mezhebindeki öteki görü e göre, namazda setr-i avret, tõpkõ 
kõbleye yönelmenin farz olu u gibi farzdõr. 

Hz. Peygamber'in "Allah, bulû a ermi  kadõnõn namazõnõ ba örtüsüz 

kabul etmez" ( bn Mâce, “Tahâre”, 132; Tirmizî, “Salât”, 160; Müsned, IV, 151, 
218, 259) ve "Kadõn bulû  ça õna erince elleri ve yüzü dõ õnda ba ka yerle-

rinin ba kasõna görünmesi helâl olmaz" (Ebû Dâvûd, “Libâs”, 31) eklindeki 
hadisleri göz önüne alõnõnca, ba örtüsüz kõlõnan namazõn geçerli olmayaca õ 
anla õlõr. Kadõnõn ba õnõn dörtte biri veya uylu unun dörtte biri açõk olarak 
namaz kõlmasõ durumunda, Ebû Hanîfe ve Muhammed'e göre namazõ geçer-
siz olur. Ebû Yûsuf'a göre ise, ba õnõn yarõdan fazlasõ açõk olmadõkça namaz 
geçerlidir. Çünkü bir eyin yarõdan fazlasõ çok hükmündedir. Kadõn, asgari 
bir ba örtüsü, bir de ayaklara kadar uzanacak bir gömlek giymi  olmalõdõr. 
Ba örtüsüz namaz kõlacak olursa bu namazõnõ, vakit içinde veya vakit çõk-
tõktan sonra iade eder. Mâlik'e göre ise vakit çõktõktan sonra iade etmesine 
gerek yoktur. Çünkü mam Mâlik'e göre kadõnõn ba õnõ örtmesi namaza has 
olmayan genel bir farzdõr. Bu sebeple Mâlikîler namazda kadõnlarõn ba õnõ 
örtmesini namazõn farzlarõ arasõnda saymaz, âdeta onu namazõn sünnet 
veya müstehaplarõndan biri olarak görürler. Bu itibarla ba örtüsüz kõlõnan 
namaz, Mâlikîler'de a õrlõklõ görü e göre sahih olmakla birlikte vakti içinde 
iade edilmesi tavsiye edilmi tir. Kadõnõn örtünmeyle ilgili genel farzõ ihlâl 
etmi  olmasõnõn dinî sorumlulu u ayrõ bir husus olarak de erlendirilmi tir. 
Öte yandan kadõnlarõn kollarõ, kulaklarõ ve salõverilmi  saçlarõnõn avret ol-
madõ õnõ söyleyen Hanefî bilginler de bulunmaktadõr. 

Mâlikî mezhebinde erkek ve kadõnõn avret yerleri “a õr avret” (avret-i 
mugallaza) ve hafif avret olmak üzere iki kõsõmda de erlendirilmektedir. 
Erkek için galîz avret, cinsel organ ile makattõr. Bu kõsmõn kesinlikle örtül-
mesi gerekir. Göbekle diz kapak arasõnõn a õr avret sayõlan bölgesinin dõ-
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õnda kalan kõsõmlarõ ise hafif avrettir. Örtülmesi gerekli olmakla birlikte 
birincisi kadar a õr de ildir. Kadõnõn gö sü, gö üs hizasõnda bulunan sõrt 
kõsmõ, kollarõ, boynu, ba õ ve dizden a a õsõ hafif avret olup, bunun dõ õnda 
kalan yerleri galiz avrettir. Bu ayõrõmõn pratik sonucu namazdaki örtünme 
hükümlerine etki eder. Buna göre, hafif avret sayõlan yerleri açõk olarak 
namaz kõlan bir kimse genel dinî farzõ ihlâl etmi  olmanõn günahõnõ yüklen-
mekle birlikte, bu kimsenin namazõ bâtõl olmaz. Mâlikîler’in namazda ba  
örtmeyi sünnet, açmayõ da mekruh saymasõnõn anlamõ budur. 

Giyilen eyin, tenin rengini göstermeyecek kalõnlõkta veya dokuda ol-
masõ gerekir. Vücut hatlarõnõ belli eden elbise ile namaz kõlmak mekruh ol-
makla birlikte kõlõnan namaz geçerlidir. pek giysi giymek mekruh veya ha-
ram kabul edilse de, ipek elbise ile kõlõnan namaz geçerlidir. 

Namaz esnasõnda avret mahallinin, ki inin iradesi dõ õnda açõlmasõ du-
rumunda, açõlan yer e er örtülmesi gereken yerin dörtte biri oranõna ula mõ  
ve bir rükün eda edilecek bir süre (sübhânellâhi'l-azîm diyecek kadar bir süre) 
açõk kalmõ  ise ki inin namazõ bozulur. Kendi iradesi ile açacak olursa na-
mazõ hemen bozulur. 

4. stikbâl-i Kõble 

stikbâl-i kõble, namaz kõlarken kõbleye yönelmek demektir. Müslüman-
larõn kõblesi, Mekke'de bulunan Kâbe'dir. Kâbe denilince sadece bilinen bina 
de il, bunun yanõnda, hatta daha öncelikle bu binanõn bulundu u yer kas-
tedilir. Kâbe'yi gözle gören ki i, bizzat Kâbe'ye yönelir. Kâbe'den uzakta 
olan ki i ise Kâbe'nin bizzat kendisine de il, onun bulundu u tarafa yönelir, 
yüzünü ve yönünü o tarafa çevirir. Namazõn amacõ, kalbin mâsivâdan (Al-
lah'tan ba ka her eyden) ayrõlõp yalnõzca Allah'a yönelmesidir. Elbetteki 
Allah herhangi bir yönle kayõtlõ ve sõnõrlõ de ildir. Fakat, kalbin huzur ve 
sükûnetini sa lamak bakõmõndan, namazda herkesin yönelece i bir yönün 
tayin edilmesi, belirlenmesi gerekir. Zâhirde, yüzümüzü Allah'õn evi olan 
Kâbe'ye çevirdi imiz gibi, bâtõnen de, Allah'õn nazargâhõ olan kalbimizi, 
gönlümüzü ba ka eylerden çekip alarak, arõndõrarak yalnõz Allah'a yönelt-
meli, Allah'tan ba ka eyleri kalpten atmalõyõz. 

Kõblenin ne tarafta oldu unu bilmeyen kimsenin, yanõnda kõble yönünü 
bilen birisi varsa ona sormasõ gerekir. Böyle biri varken ona sormayõp ken-
disi ictihad ederek, yani kõble yönünü bulmaya çalõ arak bir yöne yönelmi  
ve yöneldi i tarafõn kõble yönü olmadõ õ ortaya çõkmõ  ise, namazõ iade et-
mesi gerekir. 
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Kâbe'nin bulundu u noktadan 45 derece sa a ve sola sapmalar kõbleden 
(Kâbe yönünden) sapma sayõlmaz. Sapma derecesi daha fazla olursa "kõbleye 
yönelme" artõ aksamõ  olur. 

Kõblenin ne tarafta oldu unu bilmeyen kimse, soracak birini bulamadõ õ 
takdirde yõldõz, güne , rüzgâr gibi birtakõm do al alâmetlere dayanarak kõble 
yönünü bulmaya çabalar ve kanaat getirdi i tarafa yönelerek namazõnõ kõ-
lar. Namazõ kõldõktan sonra kõblenin kendi yöneldi i tarafta olmadõ õ ortaya 
çõksa bile, kendisi bu yöne ictihad ederek, yani birtakõm alâmetlere dayana-
rak bu sonuca ula tõ õ için, namazõ yeniden kõlmasõ gerekmez. Fakat namaz 
esnasõnda kõble yönünü anlamasõ halinde, namazõnõ bozmadan o tarafa 
yönelir ve namazõnõ tamamlar. 

Kõble yönünü bilmeyen kimse, birine sormadan veya kõblenin ne tarafta 
oldu unu ara tõrma zahmetine katlanmadan (ictihad etmeden) rastgele bir 
tarafa yönelse, namaz esnasõnda yöneldi i tarafõn kesin olarak kõble tarafõ 
oldu unu anlasa namazõ yeniden kõlar. Çünkü namazõn ilk kõsmõ üpheli 
oldu u için, sa lam kanaate dayalõ ikinci kõsõm, üpheli birinci kõsõm üzerine 
bina edilemez. Ancak bu durumu namazõ bitirdikten sonra anlayacak olursa, 
iade etmesi gerekmez. Ebû Yûsuf'a göre her iki durumda da iade etmesi 
gerekmez. 

ki ki i kõble cihetini ara tõrsa ve her biri ayrõ bir yönün kõble oldu una 
kanaat getirse, bu durumda bunlar birbirlerine uyarak cemaatle namaz kõ-
lamazlar. Her biri kendi tesbit etti i kõbleye dönerek ayrõ ayrõ namazlarõnõ 
kõlarlar. 

Bir kimse namazda iken bir özür olmaksõzõn gö sünü kõble tarafõndan 
çevirecek olursa namazõ bozulur. Yüzünü çevirecek olursa, derhal kõbleye 
dönmesi gerekir. Bir kimse abdestsiz oldu unu zannederek namazdan ayrõl-
dõktan sonra abdestli oldu unu hatõrlasa, isterse henüz mescidden çõkmamõ  
olsun, namazõ bozulmu  olur. Fakat bir kimse mescidde namaz kõlarken 
abdestinin bozuldu u zannõyla kõbleden ayrõlõp da daha mescidden çõkma-
dan abdestinin bozulmadõ õnõ anlasa, mâm-õ Âzam'a göre namazõ bozul-
mu  olmaz. Ama bunu mescidden çõktõktan sonra anlayacak olsa namazõ 
ittifakla bozulur. Çünkü mekânõn de i mesi bir özüre mebni de ilse, namazõ 
iptal eder. 

Hastalõk veya dü man yahut yõrtõcõ hayvan korkusu gibi nedenlerle 
kõbleye dönme imkânõ bulamayan kimse, kendisi için en rahat olan tarafa 
döner. 



NAMAZ 233 

 

Binek Üzerinde Kõbleye Yönelme 

Normal durumlarda binek üzerinde nâfile namaz kõlmak câiz ise de, farz 
namaz kõlõnmaz. Ancak zaruret durumlarõnda binek üzerinde namaz kõlmak 
câiz görülmü tür. Hayvan üzerinde, otomobil veya otobüste namaz kõlõndõ õ 
takdirde namazõn rükünlerinden olan kõyam ve ço u kere istikbâl-i kõble 
yerine getirilemez. Fakat yerin çamur olmasõ, namaz kõlacak uygun bir yer 
bulunmamasõ gibi durumlarda, hayvanõ veya otomobili durdurup, hayvanõn 
veya ta õtõn üzerinde kõbleye yüz tutarak namaz kõlõnabilir. 

Hanefî mezhebinde iki namazõn birlikte kõlõnmasõ (cem‘), hac mevsiminde, 
Arafat ve Müzdelife dõ õnda kabul edilmedi i için, ya mur, çamur ve yolculuk 
gibi sebeplerle iki namazõ birlikte kõlmak söz konusu edilmemi tir. Ancak di er 
mezhepler, sayõlan mazeretlere binaen iki namazõn birlikte kõlõnabilece ini 
kabul ettikleri için, uygun yer bulma ihtimali olan durumlarda, namazõ binek 
üzerinde kõlmayõp uygun vakit ve mekânda iki namaz birlikte kõlõnabilir. 

Gemide namaz kõlan kimse mümkünse kõbleye do ru döner; gemi yön 
de i tirdikçe kendisinin de kõble tarafõna dönmesi gerekir. 

 

5. Vakit 

Namaz günün belli zaman dilimlerinde yerine getirilmesi gereken bir farzdõr. 
Bu itibarla farz namazlar için vakit arttõr. Yine her bir farz namaza ba lõ sünnet 
namazlar, vitir, teravih ve bayram namazlarõ için de vakit arttõr. Bir farz namaz, 
vaktinin girmesinden önce eda edilemeyece i gibi, vaktinin çõkmasõndan sonra 
da eda edilemez. Bir farz namazõn vakti içinde kõlõnmasõ edâ, vaktinin çõkmasõn-
dan sonra kõlõnmasõ da kazâ olarak adlandõrõlõr. Bir namazõn özürsüz olarak 
vaktinde kõlõnmamasõ ve ileriki bir vakitte kazâ edilmek üzere ertelenmesi do ru 
de ildir ve günahtõr. lgili hadisten hareketle, unutma ve uyuma gibi mazeretler 
nedeniyle vaktinde kõlõnamamõ  olan namazõn daha sonra kõlõnmasõ gerekir. 
hmal ederek, gev eklik göstererek namazõn vakti içerisinde kõlõnmamasõ günah 

oldu u için kimi bilginler, bu ekilde mazeretsiz olarak vakti içerisinde kõlõnma-
mõ  olan namazlarõn kazâ edilemeyece ini, günahõndan kurtulmak için tövbe 
etmek gerekti ini ileri sürmü lerdir. Bu bilginler, aynõ ekilde uyuma ve unutma 
mazereti sebebiyle vaktinde kõlõnamamõ  bir namazõn hatõrlanõldõ õnda eda niye-
tiyle kõlõnaca õnõ belirtmi lerdir. Esasen niyet ederken hangi farz namazõn kõlõndõ-
õnõn belirlenmesi (tayin) art olmakla birlikte, eda veya kazâ eklinde bir belir-

leme yapmak gerekli de ildir. Çünkü kazâya kalmõ  bir namaz, eda niyetiyle kazâ 
edilebilece i gibi, henüz vakti çõkmamõ  bir namaz da kazâ niyetiyle eda edilebilir. 
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Kazâ, sadece be  vakit farz namaz ve bir de vitir namazõ için söz konu-
sudur. Cuma ve bayram namazlarõ ve sünnet namazlar kazâ edilemez. 

aa) Be  Vakit Namazõn Vakitleri 

1. Sabah Namazõnõn Vakti. Fecr-i sâdõk da denilen ikinci fecrin do -
masõndan güne in do masõna, daha do rusu güne in do masõndan az ön-
ceye kadar olan süre sabah namazõnõn vaktidir. Fecr-i sâdõk, sabaha kar õ 
do u ufkunda tan yeri boyunca geni leyerek yayõlan bir aydõnlõktõr. Bu 
ikinci fecre fõkõh literatüründe "enlemesine beyazlõk" anlamõnda "beyâz-õ 
müsta‘razî" denilir. Bu andan itibaren yatsõ namazõnõn vakti çõkmõ , sabah 
namazõnõn vakti girmi  olur. Bu vakit aynõ zamanda, sahurun sona erip 
orucun ba lamasõ (imsak) vaktidir. 

Fecr-i kâzib de denilen birinci fecir ise, sabaha kar õ do uda tan yerinde 
ufuktan gö e do ru dikey olarak yükselen, piramit eklinde, akçõl ve donuk 
bir beyazlõktõr. Fõkõh literatüründe buna uzayõp giden beyazlõk anlamõnda 
"beyâz-õ müstetîl" de denilir. Bu geçici beyazlõktan sonra, yine kõsa bir süre 
karanlõk basar ve bunun ardõndan da ufukta yatay olarak boydan boya 
uzanan, giderek geni leyip yayõlan fecr-i sâdõk aydõnlõ õ ba lar. 

Sabah namazõnõn ortalõk aydõnlandõktan sonra kõlõnmasõ (isfâr) 
müstehaptõr. Bu aydõnlõ õn ölçüsü, atõlan okun dü tü ü yerin görülebilece i 
ölçüde bir aydõnlõktõr. Bununla birlikte, kõlõnan namazõn fâsid olup yeniden 
kõlõnmasõnõn gerekebilece i ihtimaline binaen, güne in do u undan önce 
namazõ yeniden kõlabilecek bir sürenin bõrakõlmasõ gerekir. Sadece kurban 
bayramõnõn ilk günü Müzdelife'de bulunan hacõlarõn o günün sabah nama-
zõnõ, ikinci fecir do ar do maz, ortalõk henüz karanlõkça iken (taglîs) kõlma-
larõ daha faziletlidir. Di er üç mezhebe göre ise, sabah namazõnõ her zaman 
bu ekilde erken kõlmak daha faziletlidir (fecir hakkõnda bk. Tecrîd-i Sarih 

Tercümesi, II, 586-588). 

2. Ö le Namazõnõn Vakti. Ö le namazõnõn vakti, mâm-õ Âzam Ebû 
Hanîfe'ye göre, zeval vaktinden yani güne in tepe noktasõnõ geçip batõya 
do ru kaymasõndan itibaren ba lar ve güne  tam tepedeyken e yanõn yere 
dü en gölge uzunlu u (fey-i zevâl) hariç, her eyin gölgesi kendisinin iki 
misline ula aca õ zamana kadar devam eder. Bu zamana "asr-õ sânî" denir. 
Ebû Yûsuf, Muhammed ve di er üç mezhep imamõna göre ise, ö le namazõ-
nõn vakti zeval vaktinden, her eyin gölgesi, fey-i zevâl hariç, kendisinin bir 
misline ula tõ õ ana kadardõr. Her eyin gölgesi, fey-i zevâl hariç, kendisinin 
bir misline çõktõ õ zaman, ö le namazõnõn vakti çõkmõ , ikindi namazõnõn 
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vakti girmi  olur. Bu zamana "asr-õ evvel" denir. Bir cismin gölge uzunlu u-
nun, kendi uzunlu una veya kendi uzunlu unun iki katõna ula õp ula ma-
dõ õ hesaplanõrken, güne in tam tepe noktada iken cismin yere dü en gölge 
uzunlu u (fey-i zevâl) hariç tutulur, yani toplam uzunlu a dahil edilmez. 
Söz gelimi, yere dikilen 1 m. uzunlu undaki çõtanõn güne  tam tepedeyken 
yere dü en gölgesinin uzunlu u, ki buna fey-i zevâl denir, yarõm metre ol-
sun. Bu durumda çõtanõn yere dü en gölge uzunlu u 1.5 m. oldu u zaman, 
gölgesinin uzunlu u kendi uzunlu u kadar (bir misli) olmu  olur. Çõtanõn 
gölge uzunlu u 2.5 metreye ula õrsa, kendi uzunlu unun iki misline ula -
mõ  olur. 

Bu ihtilâftan kurtulmak için, ö le namazõnõ her eyin gölgesi, fey-i zevâl 
dõ õnda, gölgesi bir misli olana kadar geciktirmemek; ikindi namazõnõ da her 
eyin gölgesi, fey-i zevâl dõ õnda, iki misli olmadõkça kõlmamak evlâdõr. 

Normal kullanõmda gündüz denilince, güne in do masõndan batmasõna 
kadar olan süre anla õlõr (örfî gündüz). Fakat er‘î bakõ  açõsõndan ise gün-
düz, fecr-i sâdõktan güne in batmasõna kadar olan süredir ( er‘î gündüz). 
er‘î gündüz örfî gündüzden daha uzun bir süredir. Ö le namazõnõn vakti, 

güne in tepe noktasõnõ geçip batõya do ru kaymasõndan itibaren ba lar. 
Güne in tepe noktasõnõ geçmesine "zeval" denilir. Zeval, örfî gündüzün tam 
ortasõna denk gelir. Meselâ örfî gündüz on saat ise, bu sürenin yarõsõ (be  
saat) zeval vaktidir ve güne  görünü e göre gökteki yarõ yolu katetmi  olur. 
imdiye kadar her eyin gölgesi do udan batõya do ru dü mekte iken, bun-

dan sonra batõdan do uya do ru dü meye ba lar. te güne in tam bu yarõ 
yola geldi i anda yere dü en gölgesine "zeval anõndaki gölge" anlamõnda 
"fey-i zevâl" denir. Fey-i zevâlin yönü ve uzunlu u bölgenin ekvatordan 
uzaklõ õna, kuzey veya güney yarõkürede olu una göre de i ir. Bu anda 
yere dikilen 1 m. uzunlu undaki bir eyin gölgesi, meselâ yarõm metre ol-
sun, fey-i zevâldir. Bu andan itibaren o eyin gölgesi, fey-i zevâle ilâveten 2 
metreye ula õnca, yani 2.5 m. olunca, asr-õ sânî olmu , mâm-õ Âzam'a göre 
ö le vakti çõkmõ , ikindi vakti girmi  olur. 

Tam zeval vaktinde namaz kõlõnmaz. Namaz kõlõnmasõ câiz olmayan bu 
vakit, çok kõsa süren bir ana mõ mahsustur, yoksa bu anõn biraz öncesinden 
mi ba lar? Bir görü e göre bu hususta örfî gündüz esas alõnõr. Buna göre tam 
zeval vaktine, gündüzün bu ana kadar geçen süresi ile geri kalan süresinin 
birbirine e itli i anlamõna gelmek üzere "istivâ vakti" denir ki, güne  sanki 
herkesin ba õnõn üzerindeymi  gibi görünür. te namaz kõlmanõn câiz olma-
dõ õ vakit bu andõr. Di er görü e göre ise, bu hususta er‘î gündüz esas alõnõr. 
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er‘î gündüzde ise, gündüz güne in do masõ ile de il, fecr-i sâdõkõn do masõ 
ile ba ladõ õ için istivâ vakti, zeval vaktinden biraz önceye denk gelir. Bu ba-
kõ a göre kerahet vakti, istivâ vakti ile zeval vakti arasõndaki süredir. 

Cuma namazõnõn vakti de tam ö le namazõnõn vakti gibidir. 

3. kindi Namazõnõn Vakti. kindi namazõnõn vakti, ö le namazõnõn 
vaktinin çõkmasõndan güne in batmasõna kadar olan süredir. Ö le namazõ-
nõn vaktinin ne zaman sona erdi i konusundaki görü  ayrõlõ õna göre söyle-
necek olursa, ikindi namazõnõn vakti, Ebû Hanîfe'ye göre her eyin gölge 
uzunlu u, kendi uzunlu unun iki katõna çõktõ õ andan itibaren, di erlerine 
göre ise bir katõna çaktõ õ andan itibaren ba lar. 

4. Ak am Namazõnõn Vakti. Ak am namazõnõn vakti güne in batma-
sõyla ba lar, afa õn kaybolaca õ zamana kadar sürer. 

afak, mâm-õ Âzam'a göre ak amleyin ufuktaki kõzõllõktan/kõzartõdan 
sonra meydana gelen beyazlõktan ibarettir. Ebû Yûsuf, Muhammed ve di er 
üç mezhebin imamõna göre afak, ufukta meydana gelen kõzõllõktõr. Ebû 
Hanîfe'nin bu görü te oldu u rivayeti de vardõr. Bu kõzõllõk kaybolunca ak-
am namazõnõn vakti çõkmõ  olur. 

Ak am namazõnõn vakti dar oldu u için, bu namazõ ilk vaktinde kõlmak 
müstehaptõr. Ufuktaki kõzõllõ õn kaybolmasõna kadar geciktirmek uygun de ildir. 

5. Yatsõ Namazõnõn Vakti. Yatsõ namazõnõn vakti, afa õn kaybolma-
sõndan yani ak am namazõ vaktinin çõkmasõndan itibaren ba lar, ikinci fec-
rin do masõna kadar devam eder. 

bb) Müstehap Vakitler 

Her vaktin namazõ, kendisi için belirlenmi  olan vaktin hangi parçasõnda 
kõlõnõrsa kõlõnsõn vaktinde kõlõnmõ  olur. Farz namazlarõ vaktin ilk girdi i 
anda kõlmak efdaldir. Nitekim Hz. Peygamber "Vaktin evveli, Allah'õn ho -

nutlu udur, vaktin sonu ise affõdõr" (Tirmizî, “Mevâkýt”, 13) buyurmu tur. 
Fakat namazõn ilk vaktinden sonraya bõrakõlmasõnda bir fazilet varsa bu 
takdirde vaktin sonuna bõrakõlabilir. Hz. Peygamber, sabah namazõnõn orta-
lõk biraz aydõnlõkça iken kõlõnmasõnõn daha faziletli oldu unu belirtti i için, 
sabah namazõnõn vaktin ilk kõsmõnda de il son kõsmõnda kõlõnmasõ (isfâr) 
Hanefîler’ce daha faziletli kabul edilmi tir. Fakat sonrasõnda vakfe yapõla-
ca õ için Müzdelife'de kõlõnan sabah namazõnõn, vaktin evvelinde kõlõnmasõ 
(taglîs) daha uygun ve faziletlidir. 
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Sõcak bölgelerde, yaz günlerinde, ö le namazõnõ geciktirip serinlikte kõl-
mak (ibrâd) efdaldir. kindi namazõnõ, güne in gözü kama tõrmayacak du-
ruma gelmesinden önceki vakte kadar geciktirmek efdal, gözü kama tõrma-
yacak hale gelmesine kadar geciktirmek tahrîmen mekruhtur. 

Ak am namazõnõ her zaman ilk vaktinde, yani vakti girer girmez kõlmak 
efdaldir. Yatsõ namazõnõ gecenin ilk üçte birine kadar geciktirmek efdaldir. 
Uyanaca õna güvenen ki iler için, vitir namazõnõ fecrin do masõna yakõn bir 
zamanda kõlmak efdaldir. 

cc) Mekruh Vakitler 

Farz namazlar için müstehap vakitler oldu u gibi, genel olarak namaz 
kõlmak için uygun olmayan, yani namaz kõlmanõn mekruh oldu u vakitler 
de vardõr. Mekruh vakitler iki kõsõmdõr. Bir kõsmõnda hiçbir namaz kõlõnmaz, 
bir kõsmõnda ise özellikle nâfile namaz kõlõnmaz, kazâ namazõ kõlõnabilir. 

Hiçbir namazõn kõlõnamayaca õ üç mekruh vakit unlardõr: 

1. Güne in do masõndan yükselmesine kadar olan zaman ( ürûk zamanõ 
ki bu yakla õk 40-45 dakika civarõndadõr). 

2. Güne in tam tepe noktasõnda oldu u zaman (vakt-i istivâ). 

3. Güne in batma zamanõ (gurûb). Gurup vakti, güne in sararõp veya kõ-
zarõp artõk gözleri kõrpõ tõrmadan rahatlõkla bakõlacak hale geldi i vakittir. Bu 
vakitte sadece, o günün ikindi namazõnõn farzõ kõlõnabilir. 

Nâfile namaz kõlmanõn mekruh oldu u vakitler: 

1. Fecrin do masõndan sonra sabah namazõnõn sünneti dõ õnda nâfile 
namaz kõlõnmaz. 

2. Sabah namazõnõ kõldõktan sonra güne  do uncaya kadar, 

3. kindi namazõnõ kõldõktan sonra güne  batõncaya kadar, 

4. Ak am namazõnõn farzõndan önce, 

5. Bayram namazlarõndan önce, ne evde ne camide, 

6. Bayram namazlarõndan sonra, camide, 

7. Arafat ve Müzdelife cem‘leri arasõnda, 

8. Farz namazõn vaktinin daralmasõ durumunda, 

9. Farza durulmak üzere kamet getirilirken (Sabah namazõnõn sünneti 

bundan müstesnadõr). 

10. Cuma günü hatibin minbere çõkmasõndan cuma namazõ sona erin-
ceye kadar nâfile namaz kõlõnmaz. 
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dd) Kutuplarda Namaz 

Vakit namazõn artõ oldu u gibi, namazõn vâcip olmasõnõn da sebebidir. 
Buna göre bir bölgede namaz vakitlerinden biri veya ikisi gerçekle miyorsa 
o vakitlere ait namazlarõn, o bölge halkõna farz olmamasõ gerekir. Diyelim ki 
bazõ yerlerde senenin bir mevsiminde daha afak kaybolmadan fecir do a-
rak sabah namazõnõn vakti girmektedir. Bu durumda orada yatsõ namazõnõn 
vakti gerçekle meyece i için, yatsõ namazõ kõlmak gerekmez. Fakat mesele-
nin özü üzerinde dü ünen mudakkik fakihlere göre vakit, namazõn bir artõ, 
sebebi ve alâmeti olsa da, namazõn asõl sebebi ilâhî hitaptõr. Bütün 
müslümanlar be  vakit namaz ile mükelleftirler. Bu sebeple bir bölgede her-
hangi bir namazõn vakti gerçekle miyorsa veya tam olarak belirlenemiyorsa 
orada ya ayanlar, namaz vakitleri tam olarak belirlenebilen en yakõn bölge-
deki namaz vakitlerine göre bir takdir ve belirleme yaparak namazlarõnõ 
kõlarlar. Aynõ ekilde güne i uzun bir müddet batmayan veya do mayan 
yerlerde en yakõn bölgeye itibar edilmesi gerekir. Nitekim bu bölgelerde ya-
ayan insanlar günlük hayatlarõnõ da güne e göre de il 24 saatlik bir zaman 

dilimine göre düzenlemektedirler. 

6. Niyet 

Niyet “azmetmek, kesin olarak irade etmek, kastetmek” demektir. Daha 
açõk bir ifadeyle kalbin bir eye karar vermesi, hangi i in ne için yapõldõ õnõn 
açõklõkla farkõnda olunmasõ demektir. Namaz hususunda niyet Allah için 
safiyetle namaz kõlmayõ istemek ve hangi namazõn kõlõnaca õnõ bilmektir. 

Namazõn geçerli olmasõ için niyetin gerekli oldu unda slâm bilginleri it-
tifak etmi lerdir. Ancak ço unluk bunu sõhhat artõ sayarken, âfiîler ve bazõ 
Mâlikîler rükün sayarlar. 

Niyetin kalp ile yapõlmasõ esas olup dil ile söylenmesi art de ildir. Bu-
nunla birlikte ayrõca dil ile de söylenmesi daha iyi olur ve bu tarzda niyet, 
ço unlu a göre müstehaptõr. Kalpten geçirilen ile dil ile söylenen birbirine 
uymuyor ise, kalpten geçirilene itibar edilir. Mâlikîler'e göre ise dil ile söy-
lenmesi câiz ise de söylenmemesi daha iyidir. 

Hanefî mezhebine göre farz namazlar, vitir namazõ, adak namazõ ve 
bayram namazlarõ için belirleme arttõr. Meselâ "bugünkü sabah namazõna" 
diye niyet edilir. Fakat vakit içerisinde, o vaktin hangi vakit oldu unu bil-
mek kaydõyla "bu vaktin farzõnõ kõlmaya" diye niyet edilmesi de yeterlidir. 
Fakat cuma namazõnda, vaktin namazõna niyet etmek yeterli olmaz, çünkü 
vakit cuma vakti de il, ö le namazõnõn vaktidir. 
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Nâfile namazlar için "falanca namazõn ilk sünnetini veya son sünnetini 
kõlmaya niyet ettim" diye niyet edilir. Bununla birlikte, ister müekked isterse 
gayr-i müekked olsun nâfile namazlarda, "falanca namazõn sünnetini" diye 
bir belirleme yapmak art de ildir; sadece namaz kõlmaya niyet edilmesi 
yeterlidir, fakat belirleme yapõlmasõ daha iyi olur. Özellikle teravih namazõ 
kõlarken, "teravih namazõna" veya "vaktin sünnetine" diye niyet edilmesi 
daha ihtiyatlõ bir tutum olur. Cemaate yeti ip de imamõn farzõ mõ yoksa tera-
vihi mi kõldõrdõ õnõ bilmeyen bir kimse, farza niyet ederek imama uyar. E er 
imam farzõ kõldõrmakta ise, uyan ki inin farzõ sahih olur; imam teravihi kõl-
dõrmakta imi se, uyan ki inin kõldõ õ namaz nâfile olur, fakat yatsõnõn far-
zõndan önce oldu u için teravih namazõ yerine geçmez. 

Niyet ederken hangi farz namazõn kõlõndõ õnõn belirlenmesi (tayin) art 
olmakla birlikte, eda veya kazâ eklinde bir belirleme yapmak gerekli de ildir. 
Çünkü kazâya kalmõ  bir namaz, eda niyetiyle kazâ edilebilece i gibi, henüz 
vakti çõkmamõ  bir namaz da kazâ niyetiyle eda edilebilir. 

Cemaatle namaz kõlõnmasõ halinde imama uymaya da niyet edilmesi gere-
kir. Fakat imamõn, imamlõ a niyet etmesi art de ildir. Arkada kadõn cemaat 
bulunmasõ halinde, kadõnlarõn iktidâsõnõn sahih olabilmesi için imamõn onlara 
imam olmaya niyet etmesi gerekti i söylenmi tir. 

Niyetin Zamanõ. Niyetin iftitah tekbiriyle birlikte yapõlmasõ efdaldir. 
Fakat niyet ile tekbir arasõnda namaz ile ba da mayacak bir i  bulunmamasõ 
artõyla, tekbirden önce de niyet edilebilir. Tekbir alõndõktan sonra yapõlan 

niyet ço unluk tarafõndan kabul edilen görü e göre geçerli olmaz. Di er bir 
görü e göre Sübhâneke'den veya eûzüden önce edilen niyet ile namaz ge-
çerli olur. Öteki mezhepler niyet ile tekbirin yakõn olmasõna önem vermi ler-
dir. Özellikle âfiî mezhebinde niyetin hemen tekbirden önce veya tekbirle 
birlikte yapõlmasõ gerekir. 

Namaza ba larken yapõlan niyetin namaz sonuna kadar hatõrlanmasõ 
art de ildir. Bu bakõmdan bir kimse bir vaktin farz namazõna niyet ederek 

namaza ba lasa, daha sonra nâfile kõlõyormu  gibi bir zan ile namazõnõ ta-
mamlasa, farz namazõ kõlmõ  sayõlõr. 
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b) NAMAZIN RÜKÜNLER  

1. ftitah Tekbiri 

ftitah "ba lamak, kapõyõ açõp girmek" anlamõndadõr. ftitah tekbiri 
(tahrîme), namaza ba larken alõnan tekbir olup "Allahüekber" cümlesini 
söylemektir. ftitah tekbiri, bütün mezhep imamlarõna göre farz olmakla 
birlikte Hanefî imamlar bunu rükün de il art olarak, di er üç mezhep 
imamõ ise rükün olarak de erlendirmi tir. ftitah tekbiri Hanefî mezhebinde 
rükün de il art olmakla birlikte, rükünlere çok yakõn olu u sebebiyle bir 
rükün gibi de erlendirilmesi ve rükünler arasõnda ele alõnmasõ yanlõ  olmaz. 

ftitah tekbirinin art veya rükün kabul edilmesi eklindeki görü  ayrõlõ-
õnõn pratik sonucu udur: Bir kimsenin setr-i avret, necâsetten tahâret veya 

istikbâl-i kõble artõnõ, iftitah tekbirinden sonra yerine getirmesi durumunda 
kõldõ õ namaz, iftitah tekbirini art sayanlara göre geçerli, rükün sayanlara 
göre ise geçersizdir. Söz gelimi kolu ba õ açõk olarak tekbir alõp namaza du-
ran bir kadõn iftitah tekbirinden sonra kolunu ba õnõ örtse Hanefî imamlara 
göre namazõ geçerli, ötekilere göre geçersizdir. 

Bilen ve söylemekte güçlük çekmeyen ki i iftitah tekbirinde Allahüekber 
demelidir. Allah'õ yüceltme, O'nun büyüklü ünü ikrar anlamõ ta õyan “Allahü 
kebîr”, "Allahü azîm" gibi ba ka sözlerle tekbir alõndõ õnda, farz yerine gel-
mi  olur. Fakat "esta firullah" (Allah'tan ba õ lanmak dilerim) veya "bismil-
lah" gibi dua anlamõ ta õyan ifadelerle tekbir alõnacak olursa farz yerine gel-
mi  olmaz. Yine bir kimse Arapça dõ õnda bir dilde tekbir getirecek olsa, Ebû 
Hanîfe'ye göre bu da yeterlidir. 

Hz. Peygamber'in tekbir alõrken ellerini omuz hizasõna kadar kaldõrdõ-
õna dair rivayet bulundu u gibi, kulak hizasõna veya kulaklarõnõn üstü 

hizasõna kadar kaldõrdõ õna dair rivayetler de vardõr. Bu rivayetlerin birle ti-
rilmesi durumunda, tekbir alõrken ba õ hafifçe öne e erek ba parmak kulak 
memesine de ecek ekilde elleri kaldõrmanõn uygun oldu u belirtilmi tir. 

Tekbir cümlesinde "Allah" kelimesinin ilk harfi olan A harfini uzatarak "Âllah" 
yahut "Aallah" veya “Eallah” diye tekrarlayarak okumak câiz de ildir. Bu ekilde 
okumak mânayõ bozaca õ için, farz yerine getirilmemi  ve namaz geçersiz olur. 

mama uymak üzere ayakta alõnan iftitah tekbirinin tamamen kõyam 
halinde alõnmasõ arttõr. Buna göre, rükû halinde bulunan imama uyacak 
olan kimse, kõyam halinde Allah deyip, ekber lafzõnõ rükûa vardõktan sonra 
diyecek olsa, imama uymasõ sahih olmaz. 
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2. Kõyam 

Kõyam "do rulmak, dikelmek, ayakta durmak" demektir. Namazõ olu -
turan ana unsurlardan biri olarak kõyam, iftitah tekbiri ve her rek‘atta 
Kur'an'dan okunmasõ gerekli asgari miktarõ okuyacak kadar bir süre ayakta 
durmak anlamõna gelir. 

Farz ve vâcip namazlarda ve Hanefî mezhebinde benimsenen görü e 
göre sabah namazõnõn sünnetinde kõyam bir rükündür. Gücü yeten ki i bu 
rüknü yerine getirmeden, meselâ oturarak farz veya vâcip bir namaz kõlarsa 
namazõ geçerli olmaz. Yine bir kimse, çekiliverse dü ece i bir tarzda, duvara 
veya bastona yaslanarak namaz kõlacak olursa, namazõ geçersiz olur. Nâfile 
namazlarda ise ki i, ayakta durmaya gücü yetti i halde oturarak da namaz 
kõlabilir. 

Hasta veya ayakta durmaya gücü yetmeyen ki iden kõyam vecîbesi dü er. 
Bu ki i oturmaya güç yetiriyorsa, namazõ oturarak kõlar. Bu durumda oturma, 
o ki i için hükmen kõyam yerine geçer. Oturmaya da gücü yetmiyorsa nasõl 
kõlabiliyorsa öyle, uzanarak veya ima ederek kõlar. 

3. Kõraat 

Sözlükte "okumak" anlamõna gelen kõraat, "Kur'an okumak" demektir. 
Namazda bir miktar Kur'an okumak gerekir. Namazda Kur'an, kõyam ha-
linde iken yani ayakta dururken okunur. Namazda okunmasõ gereken asgari 
miktar, kõsa üç âyet veya buna denk bir uzun âyettir. Namazõn asõl iskeletini 
olu turan ve biçimini veren kõyam, rükû ve secde gibi rükünlere nisbetle 
kõraat, namazõn zâit rüknü olarak kabul edilir. Bu yüzden, kõyam, rükû, 
secde ve son oturu , gerek cemaatle namaz kõlarken gerekse tek ba õna 
namaz kõlarken terkedilmedi i halde, kõraat, imama uyan ki iden dü er. 

Kõraat nâfile namazlarõn, vitir namazõnõn ve iki rek‘atlõ namazlarõn bütün 
rek‘atlarõnda, dört veya üç rek‘atlõ farz namazlarõn ise herhangi iki rek‘atõnda 
olmasõ farzdõr. Kõraatin ilk iki rek‘atta olmasõ ise vâciptir. kinci rek‘attan sonraki 
rek‘at veya rek‘atlarda Fâtiha sûresini okumak Hanefî imamlardan yapõlan bir 
rivayete göre vâcip, di er bir rivayete göre ise sünnettir. 

Hanefîler'in farz namazlarõn ilk iki rek‘atõ dõ õnda Fâtiha sûresinin 
okunmasõnõ sünnet kabul etmeleri, farz namazlarõ iki rek‘at esasõ üzerine 
de erlendirmelerinin bir sonucudur. Seferde dört rekatlõ namazlarõn kõsaltõlõp 
iki rek‘at olarak kõlõnmasõ gerekti indeki õsrarlarõnõn da bu noktayla ilgisi 
vardõr. 
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Kõraat konusundaki bu kurallar, Hanefî mezhebinde, imam olan için ve 
tek ba õna kõlan için söz konusudur. mama uyan ki inin kõraat yükümlü-
lü ü yoktur; kõlõnan namaz açõktan (cehrî, â ikâre) okunan namaz ise imamõ 
dinler, de ilse susar. 

Di er üç mezhepte ise kõraatin asgari miktarõ her rek‘atta Fâtiha sûresi-
nin okunmasõdõr. lk iki rek‘atta Fâtiha'dan sonra Kur'an'dan bir sûre veya 
birkaç âyet daha okumak (zamm-õ sûre) sünnettir. Bu mezheplerde kõraat, 
imam ve yalnõz ba õna kõlan için oldu u gibi imama uyan için de geçerlidir. 
u var ki imama uyan ki i, sessiz namazda Fâtiha'yõ ve ardõndan eklenecek 

bir sûreyi, sesli namazda ise âfiîler'e göre sadece Fâtiha'yõ okur; Mâlikî ve 
Hanbelîler'e göre bir ey okumayõp sadece dinler. Ahmed b. Hanbel'e göre, 
tercihen hem dinlemeli, hem de imam ara verdi inde okumalõdõr. 

Besmele âfiî mezhebine göre Fâtiha sûresinden bir âyet oldu u için, 
besmelenin okunmasõ da kõraat vecîbesinin bir parçasõdõr, yani namazõn 
farzlarõndandõr. 

aa) Kur'an Meâliyle Kõraat 

Fakihlerin namazda kõraat rüknünü di er rükünlerden daha hafif tut-
tu u, bunun yerine getirilmesinde âzami kolaylõklar gösterdi i, hatta bazan 
-imama uyan kimsede oldu u gibi- bunu aramadõ õ görülür. Bunun için de 
kõraat rüknünün ifasõ için bir âyetin okunmasõ yeterli görülmü , böylece 
Arapça bilmeyenlerin veya telaffuzda zorlananlarõn da yerine getirebilece i 
ortalama bir ölçü konulmu tur. On dört asõrlõk slâm gelene i içinde, 
namazda kõraatõn ana dille olmasõ taleplerinin ve bunu konu olan tar-
tõ malarõn ciddi ölçekte gündeme gelmeyi i de bu kolaylõktan kaynaklan-
maktadõr. 

Kõraatin namazda farz olmasõ, Kur'an'õn tanõmõnda mâna ve lafõz ayõrõ-
mõnõ veya böyle bir ayõrõmõn yapõlõp yapõlamayaca õnõ da gündeme getir-
mi tir. Fakihlerin ço unlu u böyle bir ayõrõma gerek görmezken Ebû Hanî-
fe'nin Kur'an tanõmõnda mânaya öncelik verdi i, lafzõ da bu anlamõn kalõp-
larõ olarak gördü ü bilinmektedir. Ancak bu tartõ ma namazdaki kõraat rük-
nünün ifa ekline ili kin olup, bütün fakihlere ve slâm bilginlerine göre 
-ibadetin biçimi haricinde-, Kur'an'õn anlamõnõn öncelikli oldu u, onu oku-
maktan ziyade anlamanõn ve içeri iyle ilgili tefekkürün ana gayeyi te kil 
etti i ku kusuzdur. 
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Ebû Hanîfe'den ba ka bütün müctehidlere göre Arapça ezberleyip okuya-
bilen kimselerin namazda Kur'an'õ asõl dilinden Kur’ân’dan okumalarõ farzdõr. 
Hanefî mezhebine göre Arapça'ya dili dönmeyen veya ezberleyemeyen 
kimseler ö reninceye kadar namazda Kur'an'õ (anlamõnõ, meâlini) kendi dil-
lerinde okuyabilirler. 

 “Zelletü'l-karî” bahsinde görülece i üzere "Namazda, kõraat rüknü ye-
rine getirilirken Kur'an'dan olmayan  bir kelime okunursa namaz bozulur." 

Namazda önemli olan ibadet uurudur. Okudu unun mânasõnõ da bilmek 
ve namazda bunu dü ünmek isteyenler, okuyacaklarõ Kur'an'õn namazdan 
önce meâlini okurlar, mânasõnõ buradan anlarlar, namazda Kur'an'õ asõl dilin-
den okurken bu mâna ve içerik üzerinde dü ünebilirler. Ancak namazõn ekli 
açõsõndan daha önemli ve gerekli olan, mânayõ anlamak ve dü ünmek de il, 
ibadet bilinciyle belli bir biçim ve davranõ õn yerine getirilmesidir. Kaldõ ki, dinî 
âyin ve törenlerin hemen bütün din ve inanõ larda belli bir sembolizm ve bi-
çimsellik içerdi i bilinmektedir. Hatta ibadetin haz ve gizeminin biraz da bu 
biçimde saklandõ õ söylenebilir. 

bb) Gizli ve Açõk Okumanõn Ölçüsü 

Bir yazõyõ hiç ses çõkarmadan ve dili dahi kõpõrdatmadan okumak müm-
kündür ve buna Türkçe'de "içinden okumak veya sessiz okumak" denildi i 
gibi "gözüyle süzmek" de denilir. Ezberlenmi  herhangi bir metni meselâ bir 
iiri dili hareket ettirmeden ve ses çõkarmadan tekrarlamak ise "içinden 

okumak" olarak adlandõrõlmaz, belki "içinden geçirmek, zihinden tekrar et-
mek" denir; fakat anlam olarak içinden okumaya yakõndõr. Bir yazõyõ fõsõltõ 
ile kendisi veya yakõnõnda bulunanlarõn duyabilece i bir tonla okumaya 
"alçak sesle okumak", bu ekilde bir iki ki inin duyabilece i bir sesle konu -
maya ise "fõsõldamak, fõsõltõ ile konu mak, alçak sesle konu mak" denilir. 

Namazda kõraatin cehrî yapõlmasõnõn anlamõ, ba kalarõnõn duyaca õ ses 
tonuyla okumak demektir. Buna açõktan okumak veya yüksek sesle oku-
mak denilmektedir. Kur'ân'õ açõktan okumanõn anlamõ belli oldu u için bu 
konuda görü  ayrõlõ õ olmamõ tõr. Fakat hafî okuyu un anlamõ ve tanõmlan-
masõ konusunda farklõ görü ler bulunmaktadõr. 

Fakihler ezberlenmi  olan Fâtiha sûresinin ve di er sûrelerin namazda dili 
kõpõrdatmaksõzõn ve ses çõkarmaksõzõn zihinden tekrarlanmasõnõ okuma (kõ-
raat) saymamõ lardõr; yani böyle yapmakla, namazõn rüknü olan kõraatin ye-
rine getirilmi  olmayaca õnõ söylemi lerdir. Hiç ses çõkarmamakla birlikte 
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harfleri diliyle düzeltmenin okuma sayõlõp sayõlmayaca õ ise tartõ malõdõr. Dilin 
hareketinin okuma sayõlmayaca õnõ söyleyenlere göre kendi duyabilece i bir 
sesle, fõsõldar gibi, harfleri yerlerinden çõkartmak ve niteliklerini uygulamak 
suretiyle kõraat etmek en do rusudur. Kimi âlimler ise, ezberdeki bir sûreyi ses 
çõkarmadan fakat dili hareket ettirerek tekrarlamanõn okuma sayõlaca õnõ söy-
lemi lerdir. Bu konuda kesin bir ölçü getirmek zor oldu u için namaz kõlan 
ki i, kendisi hangi durumda daha fazla hu û ve kalp huzuru duyuyorsa o 
ekilde davranmalõ; ba kalarõyla birlikte toplu olarak namaz kõlõnan yerlerde 

ba kalarõnõn hu û ve kalp huzurunu ihlâl edecek ekildeki okumalardan ka-
çõnmalõdõr. Genellikle açõktan okumanõn alt sõnõrõ, bir ba kasõnõn i itebilece i 
derecede yüksek sesle okumak eklinde, gizli okumanõn üst sõnõrõ ise en fazla 
kendi i itece i ekilde okumaktõr. 

Alçak sesle okumanõn tarifi yapõlõrken, dayanõlan gerekçelerden biri "Velâ 

techer bi salâtike velâ tuhâfit bihâ vebta i beyne zâlike sebîlâ" (el- srâ 17/110) 
âyetidir. çinde geçen "salât" kelimesine iki farklõ anlam verildi i için bu âyet 
iki farklõ ekilde anla õlmaya müsaittir. Kimileri âyette geçen salât kelimesine 
kõraat (Kur'an okuma), kimileri de dua anlamõ vermi lerdir. Her iki anlamõ 
destekleyen rivayetler de bulunmaktadõr. Âyete verilen birinci anlam "Kur'an 

okurken sesini yükseltme, tamamen de kõsma; bu ikisi arasõnda bir yol tut" 
eklindedir. Bu anlamõ destekleyen rivayet bn Abbas'tan gelmektedir. bn 

Abbas'õn ifadesine göre, Hz. Peygamber yüksek sesle Kur'an okuyordu. Bunu 
duyan kâfirlerin, Kur'an'a, onu getirene, gönderene ve Kur'an'õn geldi i ki iye 
sövmeleri üzerine Hz. Peygamber hiç kimse duymayacak derecede sesini kõstõ. 
Bunun üzerine yukarõdaki âyet indi (Buhârî, “Tefsîr”, 17, 14/V, 229). 

Âyete verilen ikinci anlam "Dua ederken sesini yükseltme, tamamen de 

kõsma. Bu ikisi arasõnda bir yol tut" eklindedir. Bu anlamõ destekleyen husus 
Hz. Âi e'nin, âyette geçen salât kelimesini dua olarak açõklamõ  olmasõdõr 
(Buhârî, V, 229; Müslim, “Salât”, 31/I, 329-330). Salât kelimesinin Kur'an'da, 
Hz. Peygamber'in sözlerinde ve Arap dilinde hiçbir ekilde kõraat anlamõna 
gelecek biçimde kullanõlmayõp "dua" anlamõnda kullanõldõ õ, ayrõca âyetin ba  
tarafõnda "De ki: ster Allah deyin, ister Rahman deyin, hangi isimle dua etse-

niz, en güzel isimler O'nundur" denilerek dua etmenin emredildi i veya dua-
dan bahsedildi i dikkate alõnõnca bu ikinci anlamõn daha uygun oldu u söyle-
nebilir. 
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cc) Zelletü'l-karî 

Namazda kõraat ederken her rek‘atta okunan Fâtiha sûresinin ve arka-
sõndan eklenmek üzere birkaç sûrenin iyi ezberlenmesi ve okuyu larda titiz 
davranõlmasõ gerekece i bellidir. Bununla birlikte Kur'an okurken çe itli se-
beplerle okuma hatasõ yapõlabilir. Bu okuyu  hatalarõ ve dil sürçmesi fõkõh 
terminolojisinde "zelletü'l-karî" olarak adlandõrõlõr. Okuyu  hatasõ, Arap olan 
olmayan herkes için söz konusu olabilir. Arapça bilmeyenler için ayrõca 
telaffuz ve hareke problemi de söz konusudur. Âlimler okuyu ta yapõlan 
hatalarõn, kõraat artõnõn yerine gelip gelmedi ine, dolayõsõyla namazõn sa-
hih olup olmadõ õna etkisi üzerinde dü ünmü  ve bunun için birtakõm ölçü-
ler getirmi lerdir. Fakat getirilen ölçü daha ziyade anlamõn bozulmasõ, de-
i tirilen kelimenin Kur'an'da olup olmamasõ gibi, yine Arapça bilmeyen 

ki ilerin tam olarak farkõna varamayaca õ teknik hususiyetler içerdi i için 
Arapça ile me gul olmamõ  ki iler açõsõndan bu bilgi ve ölçülerin fazla pratik 
de eri yoktur. Bu bakõmdan, bu ölçülere genel olarak i aret edip, sõklõkla 
kar õla õlabilecek bazõ durumlara ili kin hükümlere i aret etmeyi yeterli bul-
maktayõz. 

1. Namazõn rükünlerinden biri olan kõraati ifa ederken Kur'an'õn bir keli-
mesinin dahi anlam bozulacak ekilde kasten de i tirilmesi halinde namaz 
bozulur. Kasõtsõz olarak yanlõ lõk yapmak durumunda esas alõnacak ölçü, de-
i tirilen lafzõn Kur'an lafõzlarõndan olup olmadõ õna bakõlmasõdõr. E er Kur'an 

lafõzlarõndan olmayan bir lafõz okunmu  olursa namaz bozulur. Okunan ey 
Kur'an lafõzlarõndan oldu u sürece zabt ve i‘rabõnda ve mânada bir bozukluk 
(halel) olsa bile namaz fâsid olmaz. Yine kelime sonlarõndaki hareke yanlõ larõ, 
anlamõ de i tirse bile namaz bozulmaz. 

2. Bir harf yerine ba ka bir harf okumak: Bu harfler sin ve sad harfi gibi 
mahreç yakõnlõ õ bulunan harflerden ise namaz bozulmaz. Meselâ, "Allahü's-
samed" diyecek yerde "Allâhü's-semed" demek "felâ takher" diyecek yerde "felâ 
tekher" demek, "fethun karîb" diyecek yerde "fethun garîb" demek namazõ boz-
maz. Fakat âlimlerin ço unlu u "Allahü ehad" yerine "Allahü ehat" okumanõn 
namazõ bozaca õ görü ünde olduklarõ için, hlâs sûresini okurken "dâl" harfini, 
"te" gibi okumamaya dikkat etmek gerekir. 

3. Mahreç yakõnlõ õ olmamakla birlikte bazõ harfler yaygõn olarak karõ -
tõrõldõ õ için ayõrt etme zorlu u bulunan bu çe it harflerin birbiri yerine geçi-
rilmesi durumunda birçok fakihe göre namaz bozulmaz. Meselâ "dât" yerine 
"dâl", "zâl" veya "zõ" harfinin okunmasõ böyledir. 
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4. eddeli harfi eddesiz veya eddesiz harfi eddeli, uzun okunacak 
yerde kõsa veya kõsa okunacak yerde uzun, idgam yapõlacak yerde idgamsõz 
veya idgam yapõlmayacak yerde idgam yaparak okumakla namaz bozul-
maz. Meselâ "iyyâke na‘büdü" diyecek yerde "iyâke na‘büdü" demekle 
namaz bozulmaz. 

5. Kelimenin bir parçasõ kesilse, meselâ "el-hamdü…" diyecekken, 
unutmak veya nefesi yetmemek veya nefesi bir sebeple tõkanmaktan dolayõ, 
"el…" deyip, durduktan sonra "el-hamdü…" denilse veya okunacak kelime 
hatõra gelmeyip ba ka bir kelimeye geçilse ço unlu a göre namaz bozulmaz. 
Çünkü bu durumlarda zaruret ve kaçõnõlmasõ mümkün olmayan bir durum 
(umûm-õ belvâ) vardõr. 

6. E er âyete bir harf ilâve edilse, mâna de i miyorsa namaz bozulmaz. 
Buna mukabil, "Allahüekber" ifadesinin ba õna bir "e" harfi eklenecek olsa, 
anlam bütünüyle de i ece i ve inanç noktasõndan riskli bir anlam çõkaca õ 
için namaz bozulur. Çünkü "Allahüekber" sözünün anlamõ, "Allah en bü-
yüktür" eklinde olup ba õna "e" harfi eklendi i zaman "Allah en büyük mü-
dür?" ekline dönü mektedir. 

7. Anlam bozulmadõ õ takdirde kelimelerin yerinin de i mesiyle namaz bo-
zulmaz. Meselâ "fîhâ zefîrun ve ehîkun" yerine "fîhâ ehîkun ve zefîrun" okun-
masõyla namaz bozulmaz. Fakat anlam de i irse namaz bozulur. 

8. Bir kimse namazda fâhi  hata ile okuduktan sonra, dönüp yeniden 
düzgün ekilde okursa namazõ câiz olur. 

9. Kõraat esnasõnda az veya çok miktarda âyet atlamakla namaz bozulmaz. 

âfiî ve Hanbelîler'e göre Fâtiha dõ õndaki okuyu larda kasõtlõ olmamak 
artõyla meydana gelen hata sebebiyle namaz bozulmaz. Bu bakõmdan, 

özellikle Fâtiha'yõ hatasõz ö renmeye, do ru ezberleyip do ru okumaya 
çalõ mak iyi olur. 

4. Rükû 

Rükû sözlükte "e ilmek" anlamõna gelir. Namazõn ana unsurlarõndan 
olan rükû, eller dizlere erecek ekilde öne do ru e ilmek demektir. Hz. Pey-
gamber'in uygulamasõna en uygun rükû ekli, sõrt ve ba  düz bir satõh 
olu turacak biçimde e ilmektir. Tarif edilen bu rükû duru unda bir müddet 
beklemek (tuma'nîne) ve yine rükûdan do rulup, secdeye varmadan önce 
uzuvlarõ sakin oluncaya de in bir süre kõyam vaziyetinde beklemek (kavme) 
ta‘dîl-i erkânõn birer parçasõ oldu undan, Ebû Yûsuf'a ve Hanefî mezhebi 
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dõ õndaki üç mezhebe göre tuma'nîne ve kavme farzdõr. Ebû Hanîfe ve Mu-
hammed'e göre ise vâciptir. Bu tume'nîne ve kavme süresinin asgari ölçüsü 
"sübhânellâhi'l-azîm" diyecek kadar durmaktõr. 

5. Secde 

Secde sözlükte "itaat, teslimiyet ve tevazu içinde e ilmek, yere kapan-
mak, yüzü yere sürmek" anlamõna gelir. Namazõn her rek‘atõnda belirli 
uzuvlarõ yere veya yere biti ik bir mahalle koyarak iki defa yere kapanmak 
namazõn rükünlerindendir. Hz. Peygamber'in uygulamasõna en uygun secde 
yüz, eller, dizler ve ayak parmaklarõnõn üzerine olmak üzere yedi uzuv üze-
rinde yapõlanõdõr. Bununla birlikte bunlardan bir kõsmõ ile yetinildi inde sec-
denin geçerli olup olmayaca õ konusunda mezhepler arasõnda farklõlõklar 
vardõr. Hanefî mezhebinde farz olan, alnõn ve ayaklarõn hiç de ilse bir aya-
õn yere dayanmasõdõr. Burnun konmasõ vâcip, ellerin ve dizlerin konmasõ 

ise sünnettir. Tercih edilen görü e göre, bir aya õn sadece bir parma õnõ 
veya sadece üstünü yere koymak yeterli de ildir. Yine bir mazeret (özür) 
yokken alnõ yere de dirmeden sadece burun üzerine secde yeterli olmaz. 

Hanefîler'den Züfer ile âfiî ve Hanbelî mezheplerinde, yedi uzvun (eller, 
ayaklar, dizler ve yüz) her birinin bir kõsmõnõn yere de dirilmesi farzdõr. 
âfiîler'e göre avuç içlerinin ve ayak parmaklarõnõn alt taraflarõnõn yere gel-

mesi gerekir. Mâlikî mezhebinde farz olan, secdenin alnõn bir kõsmõ üzerinde 
yapõlmasõdõr. Özür sebebiyle bunu yapamayan ima ile secde eder. Sadece 
burnun üzerine secde edilmesi yeterli de ildir. 

Secdede ve iki secde arasõnda bir miktar beklemek (tume'nîne), rükûdaki 
tume'nînenin hükmüyle aynõdõr. 

6. Ka‘de-i Ahîre 

Ka‘de-i ahîre “son oturu ” demektir. Namazõn sonunda bir süre (te eh-
hüt miktarõ) oturup beklemek namazõn rükünlerindendir. ki rek‘atlõk na-
mazlardaki oturu , daha önce oturu  bulunmadõ õ için son oturu  sayõlõr. 

Son oturu taki süre Hanefîler'e göre "te ehhüt" miktarõdõr. Te ehhüt 
miktarõ ise, "Tahiyyât" duasõnõ okuyacak kadar bir süredir. âfiî ve 
Hanbelîler'de ise farz olan oturu  süresi te ehhüt miktarõna ilâveten bir de 
Hz. Peygamber'e salavat getirilebilecek (“Allahümme salli alâ Muhammed” 
diyecek) kadardõr. Mâlikî mezhebine göre farz olan, hiç de ilse selâm ver-
meye elveri li bir süre oturmaktõr. 
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Namaz ibadetinin ana çatõsõnõ olu turan artlar ve rükünler bunlar ol-
makla birlikte, yukarõda da belirtti imiz gibi, ta‘dîl-i erkân ve namazdan 
kendi fiili ile çõkmak da fakihlerin bir kõsmõna veya ço unlu una göre na-
mazõn farz veya vâcipleri arasõnda sayõlõr. Bu sebeple bu iki kavram hak-
kõnda burada bilgi verilmesi yerinde olur. 

Ta‘dîl-i Erkân 

Ta‘dîl-i erkân, rükünleri düzgün, yerli yerinde ve düzenli yapmak demek-
tir. Ta‘dîl-i erkâna riayetin sonucunda rükünler ekil olarak düzgün ve kõva-
mõnda yerine getirilmi  olur. Böylece ki i namazõnõ üstün körü de il, "dört ba õ 
mâmur" kõlmõ  olur. Ta‘dîl-i erkâna yakõn anlamda kullanõlan "tuma'nîne" 
kelimesi, yapõlmakta olan rüküne hakkõnõn verildi ine kanaat getirilmesi ve 
yapõlan i in içe sinmesi halini ifade eder ki ta‘dîl-i erkâna riayetin sonucudur. 
Ta‘dîl-i erkân özellikle rükûda, rükûdan do rulmada, secdede ve iki secde 
arasõndaki oturu ta söz konusu olur. 

Hanefî mezhebi eserlerinde rükûda "tuma'nîne"nin, rükûdan do rulduk-
tan sonra bir süre ayakta beklemenin (kavme) ve iki secde arasõnda bir süre 
(“sübhanellâhi'l-azîm” diyecek kadar) oturarak beklemenin (celse) sünnet 
oldu u kaydedilmekle beraber kuvvetli görü e göre bunlar ta‘dîl-i erkânõn 
birer boyutu olmak bakõmõndan vâciptir. 

Ta‘dîl-i erkân, Ebû Yûsuf'a ve Hanefî mezhebi dõ õndaki üç mezhebe 
göre, ayrõ bir rükün veya rüknün artõ olmasõ itibariyle farzdõr. Hanefî mez-
hebine göre (Ebû Hanîfe ve Muhammed'e göre) ise vâciptir. 

Namazdan Kendi Fiili ile Çõkmak 

Ebû Hanîfe'ye göre namaz kõlan ki inin, namazõn sonunda kendi istek 
ve iradesiyle yaptõ õ bir fiil ile namazdan çõkmasõ namazõn rükünlerindendir. 
Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre ise te ehhüt miktarõ oturmakla namaz rü-
künleri itibariyle tamamlanmõ  olur. Bu görü  ayrõlõ õnõn ayrõntõ sayõlabile-
cek bazõ fõkhî sonuçlarõ vardõr. Buna göre bir kimse ka‘de-i ahîrede te ehhüt 
miktarõ oturduktan sonra kendi iste i ile, namazla ba da mayacak bir fiil 
i lese, meselâ kendisine verilen selâmõ almak veya hap õrana “çok ya a” 
veya “yerhamükellâh” demek gibi bir ekilde konu sa, her üç imama göre 
de namazõ tamam sayõlõr. Fakat te ehhüt miktarõ oturduktan sonra, kendi 
iste i dõ õnda bir sebeple namazõ bozulsa Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre 
bu ki inin namazõ tamamdõr, Ebû Hanîfe'ye göre ise tamam de ildir. Hemen 
abdest alõp kendi istek ve iradesiyle (ihtiyar) namazdan çõkmazsa namazõ 
geçersiz olur ve yeniden kõlmasõ gerekir. Yine son oturu ta, te ehhüt miktarõ 
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oturduktan sonra henüz kendi istek ve iradesiyle namazdan çõkmadan na-
maz vakti çõksa, bu ki inin namazõ iki imama göre tamamdõr. Ebû Hanîfe'ye 
göre ise fâsiddir. 

âfiî ve Mâlikî mezheplerine göre namazdan çõkmak için birinci selâmõn 
verilmesi; Hanbelî mezhebine göre de iki tarafa selâm verilmesi farzdõr. Ha-
nefî mezhebine göre ise selâm farz de il, vâciptir. 

Hanefîler, Hz. Peygamber'in bazan te ehhüt miktarõ oturduktan sonra, 
selâm vermeden arkada larõna dönerek konu mak gibi bir fiille namazõ ta-
mamladõ õnõ bildiren rivayetleri dikkate alarak namazdan selâmla çõkmayõ 
rükün saymamõ lardõr. 

 

B) NAMAZIN VÂC PLER  

Namazõn vâciplerinden herhangi birinin terkedilmesi namazõ bozmaz. 
Namazõn vâciplerinden biri sehven terkedilmi se sehiv secdesi yapõlmasõ, 
e er kasten terkedilmi se namazõn iade edilmesi yani yeniden kõlõnmasõ 
gerekir. 

Hanefîler'deki vâcip kavramõ, di er mezheplerde bulunmadõ õ için bu-
rada Hanefîler'in terminolojisine göre belirtilen vâciplerin bir kõsmõ, öteki 
mezheplerde farz sayõlõrken, bir kõsmõ sünnet sayõlmaktadõr. Farz olan bir 
ey terkedildi i zaman namaz fâsid (geçersiz) olur. Namazõn vâciplerinden 

biri bilerek terkedildi i zaman namazõ yeniden kõlmak (iade), bilmeyerek 
(sehven) terkedildi i zaman ise sehiv secdesi yapmak lâzõm gelir. Sehiv sec-
desi yapõlmadõ õ zaman ise, eksikli in verdi i kerahete ra men namaz borcu 
dü mü  olur. 

Namazõn vâcipleri unlardõr: 

1. Namaza "Allahüekber" sözüyle ba lamak. Bu, ço unlu a göre farzdõr. 

2. Nafile ve vacip namazlarõn her rek‘atõnda, farz namazlarõn ilk iki 
rek’atõnda Fâtiha sûresini okumak. Bu, ço unlu a göre farzdõr. 

3. Farz namazlarõn ilk iki rek‘atõnda, vâcip ve nâfile namazlarõn her rek‘a-
tõnda Fâtiha'dan sonra, Kur'an'dan kõsa bir sûre veya buna denk dü ecek bir 
veya birkaç âyet okumak (zamm-õ sûre), Fâtiha'ya bir küçük sûre veya en 
küçük sûreye denk üç kõsa âyet ya da üç kõsa âyete denk bir uzun âyet ek-
lemek vâciptir (En küçük sûre Kevser sûresi [ nnâ a‘taynâke'l-kevser] ve en 
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kõsa âyet "sümme nazar" âyetidir). Fâtiha'dan sonra bir sûre daha okumak 
ço unlu a göre sünnettir. 

4. Farz olan kõraati ilk iki rek‘atta yerine getirmek. 

5. Fâtiha'yõ, eklenecek sûreden önce okumak. 

6. Tek ba õna namaz kõlarken ö le ve ikindi namazlarõ ile gündüz kõlõ-
nan nâfile namazlarda gizli okumak (kõrâat-i hafî yapmak). Gizli okumanõn 
ölçüsü, sadece kendisinin duyabilece i kadar kõsõk bir sesle okumaktõr. Sa-
bah, ak am ve yatsõ namazlarõ ile gece kõlaca õ nâfile namazlarda ki i ser-
besttir; isterse sesli (cehrî), isterse hafî (alçak sesle) okuyabilir. 

7. Cemaatle kõlõnan namazda imam, sabah namazõ ile ak am ve yatsõ 
namazlarõnõn ilk iki rek‘atõnda sesli okumalõdõr. Cuma namazõnda, bayram 
namazlarõnda, cemaatle kõlõnan teravih namazõnda, teravihten sonra cema-
atle kõlõnan vitir namazõnda da imam kõraati yüksek sesle yapar. 

mam, ö le ve ikindi namazlarõnõn bütün rek‘atlarõnda, ak am namazõ-
nõn üçüncü ve yatsõ namazõnõn son iki rek‘atõnda kõraati hafî yapar. 

8. Secdede alõn ile birlikte burnu da yere koymak. 

9. Üç ve dört rek‘atlõ namazlarda ikinci rek‘atõn sonunda oturmak (ka‘de-i 
ûlâ = ilk oturu ). 

10. Namazlarõn gerek ilk, gerekse son oturu unda te ehhütte bulunmak, 
yani Tahiyyât'õ okumak. 

11. Namazõn sonunda sa  ve sol tarafa selâm vermek (“es-Selâmü 

aleyküm ve rahmetullah” cümlesinin "es-Selâm" kõsmõnõ söylemek vâcip, 
"aleyküm ve rahmetullah" kõsmõnõ söylemek ise sünnettir). 

12. Farz olan fiillerin sõrasõna riayet etmek (kõyamdan sonra rükûa git-
mek, iki secdeyi pe  pe e yapmak gibi). 

13. Farz olan fiili geciktirmemek. Meselâ, birinci oturu ta Tahiyyât'õ 
okuduktan sonra, "Allahümme salli alâ Muhammed" diyecek kadar bir süre 
bekledikten sonra üçüncü rek‘ata kalkõlacak olursa farz geciktirilmi  sayõlõr 
ve sehiv secdesi gerekir. 

14. Vitir namazõnda Kunut duasõ okumak Ebû Hanîfe'ye göre vâcip, 
mâmeyn’e (Ebû Yûsuf ve mam Muhammed) göre sünnettir. 

15. Ramazan ve kurban bayramõ namazlarõnõn her iki rek‘atõnda ilâve 
(zâit) üçer tekbir almak (bayram namazõnõn ikinci rek‘atõnda rükûa giderken 
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tekbir almak da vâciptir. kinci rek‘atta getirilen ilâve tekbirler rükûdan hemen 
önce oldu u için bu rek‘atta rükûa giderken alõnan tekbir de vâcip sayõlmõ tõr). 

16. Sehiv secdesi yapõlmasõnõ gerektiren bir fiilde bulunulmu sa sehiv 
secdesi yapmak. Sehiv secdesinden sonra selâm vermek de vâciptir. 

17. Ta‘dîl-i erkâna riayet etmek Ebû Yûsuf'a göre farz, Ebû Hanîfe ve 
Muhammed'e göre vâciptir. 

18. Namazdayken secde âyeti okunmu sa tilâvet secdesi yapmak (bk. 
Tilâvet Secdesi). 

 

V. NAMAZIN SÜNNET ve ÂDÂBI 

Sünnet, Hz. Peygamber'in devamlõ olarak yaptõ õ ve bir mazeret olmak-
sõzõn terketmedi i veya mazeretsiz nâdiren terketti i eydir. Namazda 
Sübhâneke duasõnõ okumak, eûzü çekmek bu mânada sünnettir. Sünnetin 
yapõlmasõna sevap olmakla birlikte terkedilmesine ceza (ikab) yoktur; sadece 
kõnama ve sitem (itâb) vardõr. Namazõn sünnetleri, namazõn vâciplerini ta-
mamlar, onlardaki kusurlarõ telâfiye ve fazla sevaba vesile olur. Sünnetlere 
riayet etmek ve devam etmek Hz. Peygamber'e muhabbetin bir ni anesi 
sayõlõr. Bununla birlikte sünnetin terkedilmesi ne farzõn terkedilmesi gibi 
namazõn bozulmasõnõ (fesad) ve yeniden kõlõnmasõnõ, ne vâcibin kasten 
terkedilmesi gibi tahrîmen mekruhlu u, ne de vâcibin sehven terkedilmesi 
gibi sehiv secdesi yapmayõ gerektirir. Fakat sünnetlerin kasten terkedilmesi 
"isâet" (yanlõ  ve kötü davranma) olur. sâet, Hanefîler'in tanõmlamasõna göre 
tenzîhen mekruhun üstünde, tahrimen mekruhun altõnda yer alõr. Hz. Pey-
gamber'in devamlõ olarak yapmayõp, yapõlmasõna te vikte bulundu u ey-
lere ise Hanefîler, mendup=müstehap adõnõ vermi lerdir. Buna göre meselâ 
sabah namazõnõn farzõndan önce iki rek‘at namaz kõlmak sünnet, ikindi ve 
yatsõdan önceki dört rek‘at ise müstehap sayõlmaktadõr. 

Edep (ço ulu âdâb) ise, Hz. Peygamber'in devamlõ olmaksõzõn birkaç 
kere yaptõ õ eylerdir. Rükû ve secdede üçten fazla tesbih yapmak (yani 
rükûda üçten fazla “sübhâne rabbiye'l-azîm” demek) böyledir. Hanefî kitapla-
rõnda edep tabiri, mendub=müstehap anlamõnda da kullanõlõr. Âdâb sayõlan 
eyleri terketmek, her ne kadar isâet sayõlmaz ve kõnamayõ gerektirmez ise 

de bunlara riayet edilmesi daha faziletlidir (efdal). Esasen namazõn âdâbõ, 
yüce yaratõcõnõn huzurunda duruldu unun farkõnda olunarak, zâhiren mü-
tevazi bir halde bulunmaktõr. 
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Buna göre Hanefîler'de namazõn farz ve vâcipleri dõ õnda yapõlmasõ uy-
gun görülen eyler kuvvetliden zayõfa do ru öyle bir sõralama takip et-
mektedir: Sünnet, mendup=müstehap, âdâb. 

Di er mezheplerde ise mendup, bir ba layõcõlõk ve gereklilik söz konusu 
olmaksõzõn yapõlmasõ istenen ey eklinde tanõmlanmaktadõr. Mendubun 
yapõlmasõna sevap olmakla birlikte terkedilmesine ceza yoktur. Fakat 
mendubu terkeden ki i, kõnama ve sitemi hak eder. 

Buna göre, cumhurun mendup tanõmõ Hanefîler'in sünnet tanõmõ ve an-
layõ larõyla örtü mektedir. Esas itibariyle namazõn farz ve vâciplerinden 
olmayan, dolayõsõyla eksikli i namazõn aslõna zarar vermeyen, bununla 
birlikte yerine getirilmesi hem Hz. Peygamber'in uygulamasõna uyma hem 
de namazõn ekil ve içeri ini tamamlama anlamõna gelen eylerin genel 
anlamda mendup olarak de erlendirilmesi, namazõn sünnet, müstehap ve 
âdâbõnõn bu ba lõk altõnda dü ünülmesi mümkündür. Bu bakõmdan a a õda 
namazõn sünnetleri ve âdâbõ olarak sayõlan eyler genel olarak namazõn 
menduplarõdõr. 

 

A) SÜNNETLER  

Namazõn sünnet ve âdâbõnõn ço u, namaz fiillerinin belli bir düzen ve 
intizam içinde yapõlmasõnõ ve yapõlan fiillerin eklen güzel görünmesini 
sa lamaya yöneliktir. Namazõn sünnetleri unlardõr: 

1. ftitah tekbirini alõrken ellerin yukarõ kaldõrõlmasõ ve bu esnada ellerin 
açõk ve parmaklarõn normal halleri üzere bulunmasõ ve içlerinin kõbleye yö-
nelik tutulmasõ. Erkekler ellerini kulaklarõna, kadõnlar gö üsleri hizasõna 
kadar kaldõrõrlar. Bu hüküm kunut tekbiri ve bayram namazõnõn ilâve tek-
birleri için de geçerlidir. Ayrõca, imama uyan ki i (muktedî) iftitah tekbirini, 
imamõn iftitahõndan çok sonraya bõrakmamalõdõr. 

2. ftitah tekbirinin hemen ardõndan el ba lamak (itimat). Bunda önce 
elleri salõverip (irsâl) sonra ba lamak yoktur. Erkekler göbek altõndan ve 
kadõnlar gö üs üstünden el ba larlar. Sa  el sol elin üzerine konulur. Er-
kekler sa  elin serçe ve ba  parmaklarõnõ sol bile in iki tarafõndan halka 
yaparlar. Kadõnlar halka yapmayõp, sa  ellerini düz bir ekilde sol elleri üze-
rine koyarlar. 

3. Kõyamda iken ayaklarõn arasõnõ dört parmak kadar açõk bulundurmak. 
Namaza ba larken ve ara tekbirlerinde ellerin kaldõrõlmasõ, hizasõ, kõyam ve 
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rükûda iki ayak arasõndaki mesafe gibi konularda mezheplere göre farklõ 
uygulamalar vardõr. 

4. Sübhâneke okumak, namaza Allah'õ bu ekilde överek, senâ ederek 
ba lamak sünnettir. Bu bakõmdan Sübhâneke birinci rek‘atta iftitah tekbirin-
den (tahrîme) hemen sonra okunur. 

5. Tek ba õna namaz kõlan için sadece ilk rek‘atta ve Sübhâneke’den 
sonra Eûzü billâhi mine' - eytâni'r-racîm demek (teavvüz). Cemaatle 
namaz kõlma durumunda sadece imam "eûzü…" çeker, imama uyan ki iler 
Sübhâneke'den sonra bir ey okumazlar. 

6. Tek ba õna namaz kõlan ki inin ve cemaatle namaz durumunda ima-
mõn, her rek‘atõn ba õnda Fâtiha'dan önce besmele çekmesi. mama uyan 
ki ilerin besmele okumasõ gerekmez. 

7. Sübhâneke'yi ve eûzü besmeleyi gizli okumak, Fâtiha'nõn sonunda 
"âmin" demek. Fâtiha'yõ okuyan da i iten de âmin der. 

8. Tek ba õna namaz kõlarken Fâtiha'nõn arkasõndan okuyaca õ sûrenin, 
sabah ve ö le namazlarõnda uzun sûrelerden, ikindi ve yatsõ namazlarõnda 
orta uzunluktaki sûrelerden ve ak am namazõnda kõsa sûrelerden seçilmesi. 
Cemaatle namaz durumunda, imam cemaatõ so utmamak durumunda ol-
du u için, bulundu u yere ve cemaatin durumuna göre sûre seçer. Uzun 
sûreler, tõvâl-i mufassal olarak anõlõr. Hucurât sûresi ile Bürûc sûresi ara-
sõndaki sûreler bu grupta yer alõr. Orta uzunluktaki sûrelere de evsât-õ 
mufassal denir. Bürûc sûresi ile Beyyine sûresi arasõndaki sûreler bu grupta 
yer alõr. Kõsa sûreler ise, kõsâr-õ mufassal diye anõlõr. Bunlar Beyyine sûre-
sinden Nâs sûresine kadar olan sûrelerdir. 

9. Rükûa varõrken tekbir almak, yani Allahüekber demek. 

10. Rükûda üç kere "Sübhâne rabbiye'l-azîm" demek. 

11. Rükûdan do rulurken "Semiallahü limen hamideh" demek (tesmî‘). 
Bunu imam ve tek ba õna namaz kõlan söyler; imama uyan ki i söylemez. 

12. "Semiallahü limen hamideh" dedikten sonra, "Rabbenâ leke'l-hamd" 
veya "Allahümme rabbenâ leke'l-hamd" demek (tahmîd). Bunu tek ba õna 
namaz kõlan ve imama uyanlar söyler. mam da söyleyebilir (Ebû Hanîfe'ye 
göre imam söylemez). 

13. Tek ba õna namaz kõlan ki i, tesmî‘ ve tahmîdi gizli yapar. mam ise 
tesmîi sesli söyler. Tahmîd her durumda sessiz okunur. Ancak kalabalõk 
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cemaatte imamõn sesi arkalardan duyulmuyorsa ortalardan bir ki i, imamõn 
tekbirlerini yüksek sesle tekrarladõ õ gibi tahmîdi de yüksek sesle okur. 

14. Erkeklerin, rükû durumunda dizlerini dik ve arkalarõnõ düz tutmalarõ, 
dizlerini elleriyle kavramalarõ, dizlerini tutarken ellerini açõk bulundurmalarõ. 
Kadõnlar ise ellerini dizleri üzerine koyarlar, dizlerini tutmaz ve parmaklarõnõ 
ayrõk bulundurmazlar. Dizlerini bükük ve arkalarõnõ meyilli bulundururlar. 

15. Rükûda ba õnõ a a õ, yukarõ e meyip do ru tutmak. 

16. Rükûdan do rulup dik durmak (kavme). Bunun ta‘dîl-i erkânõn bir 
parçasõ olma ihtimaline binaen vâcip oldu u da söylenmektedir. 

17. Rükûdan do rulu ta (rükû kavmesinde), bayram tekbirlerinin ara-
sõnda elleri yana salõvermek (irsâl). 

18. Secdeye varõrken yere önce dizlerini, sonra ellerini, daha sonra yü-
zünü koymak ve secdeden kalkarken, secdeye varõ  sõrasõnõn tersini yap-
mak; secdeye varõrken ve secdeden kalkarken "Allahüekber" demek. 

19. ki secde arasõnda celse yapmak, yani kõsa bir ara oturu u yapmak. 
Bunun ta‘dîl-i erkânõn bir parçasõ olma ihtimaline binaen vâcip oldu u da 
söylenmektedir. 

20. Secdelerde ba õnõ iki eli arasõnda yere koyup ellerini yüzünden uzak 
tutmamak ve parmaklar biti ik ve el ayasõ yere yapõ õk olmak. 

21. Secdelerde üçer defa "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" demek. 

22. Erkeklerin, secdede iken karnõ uyluklardan, dirsekleri yanlarõndan 
ve kollarõ yerden uzak tutmasõ. Kadõnlar ise, secdede alçalõp kollarõnõ yanla-
rõna biti tirir ve karnõ uyluklarõna yapõ tõrõrlar. 

23. Secde arasõ oturu ta (celse) ellerini uyluklarõ üzerine koymak. 

24. Gerek celsede gerek ka‘dede, erkekler sol ayaklarõnõ yere yayõp üze-
rine oturur ve sa  ayaklarõnõ parmaklar kõbleye gelecek ekilde dikerler. 
Kadõnlar ise ayaklarõnõ sa  yanlarõna yatõk bir ekilde çõkarõp, öyle otururlar 
(teverrük). 

25. Tahiyyât’õn te ehhüdünde "lâ ilâhe" derken sa  elinin ahadet par-
ma õnõ yukarõ kaldõrõp "illallâh" derken indirmek. 

26 Tahiyyât'õ gizli okumak. 

27. Rek‘atõ ikiden ziyade olan farzlarõn ilk iki rek‘atõnõn dõ õnda Fâtiha 
okumak. 
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28. Son oturu ta, Tahiyyât’tan sonra salavat okumak. Bu, namazõn 
müekked sünnetlerindendir. 

29. Salavattan sonra dua etmek. 

30. Selâm verirken ba õ önce sa a sonra sola çevirmek ve her iki tarafa 
selâm verirken "es-Selâmü aleyküm ve rahmetullâh" demek. mam, selâm 
verirken hafaza melekleri ile cemaate; imama uyan kimseler cemaate ve 
imama; tek ba õna namaz kõlan kimse ise meleklere selâm vermeye niyet 
eder. mam sola selâm verirken sesini biraz alçaltõr. mama uyanlarõn se-
lâmõ, fâsõlasõz olarak imamõn selâmõnõn hemen ardõndan olmalõdõr. Ayrõca 
birinci rek‘attan sonra imama yeti en muktedînin (mesbûk), imamõn ikinci 
selâmõnõ beklemesi de sünnettir. 

 

B) NAMAZIN ÂDÂBI 

Âdâb, Hz. Peygamber'in bazan yapõp bazan terketti i eyler olup Hanefî 
literatüründe mendup veya müstehap anlamõnda kullanõldõ õ da olur. Bun-
larõ terketmek, isâet sayõlmaz ve kõnamayõ gerektirmez ise de riayet edilmesi 
daha faziletlidir (efdal). Esasen namazõn âdâbõ yüce yaratõcõnõn huzurunda 
duruldu unun farkõnda olunarak zâhiren mütevazi bir halde bulunmaktõr. 

Namazõn âdâbõ (müstehaplarõ) unlardõr: 

1. Namaz esnasõnda iken hem görünü te hem iç dünyada bir tevazu, 
sükûnet ve huzur içinde bulunmak. 

2. Kõyafete çeki düzen vermek. Meselâ gömlek gibi dü meli bir giysi gi-
yildi inde dü melerini iliklemek. 

3. Kamet sõrasõnda "hayye alel felâh" denirken imam ve cemaatin namaz 
için aya a kalkmasõ. 

4. "Kad kameti's-salâh" denilirken imamõn namaza ba lamasõ, müezzini 
fiilen tasdik etmek anlamõna gelece i dü üncesiyle âdâbdan (müstehap) 
sayõlmõ tõr. Fakat imamõn kametin bitmesini beklemesinde ve kamet bittik-
ten sonra namaza ba lamasõnda da bir beis yoktur. Hatta Ebû Yûsuf ile di-
er üç mezhep imamõna göre en uygunu kamet bittikten sonra namaza 

ba lanmasõdõr. Çünkü bu suretle cemaate saflara çekidüzen verme fõrsatõ 
tanõnmõ  olur. 

Kamet getirilirken camiye giren ki i ayakta beklemeyip, hemen oturur 
ve cemaatle birlikte aya a kalkar. 
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5. Erkekler iftitah tekbiri alõrken ellerini yenlerinin dõ õna çõkarmak. 

6. Namaza dururken kalbin ameli olan niyete lisanõn fiili olan sözü ek-
lemek. Söyleme kalbin amelini engelliyorsa kalbin niyeti ile yetinmek gere-
kir. 

7. Namazda bulunan erkek ve kadõnõn hu û üzere olup kõyamda secde 
yerine, rükûda ayaklarõnõn üzerine ve secdede burnun iki kanadõna, otururken 
kuca õna ve uyluk üzerlerine ve selâmda omuz ba larõna bakmasõ. 

8. Namaz esnasõnda mümkün oldukça öksürü ü, ge irmeyi gidermek ve 
esneme durumunda a zõ tutmak, dudaklarõ di lerle olsun kapamak; bu da 
yeterli olmazsa sa  el ile kapamak. 

9. Tek ba õna namaz kõlan ki inin, rükû ve secde tesbihlerini üçten fazla 
yapmasõ. 

Bütün bunlar yapõlmasõ güzel (müstahsen) olan eylerdir ve ibadet esna-
sõnda Allah'õn huzurunda olma uuruna ve O'na gösterilmesi gereken tâzime 
de uygun davranõ lardõr. 

 

VI. NAMAZA AYKIRI DAVRANI LAR 

Bir müslümanõn namaz esnasõnda, yukarõda ayrõ ayrõ sayõlan namazõn 
farz, vâcip, sünnet ve âdâbõnõ en iyi ekilde yerine getirmeye gayret etmesi 
ve bu ibadetin mâna ve gayesine aykõrõ her türlü davranõ tan da kaçõnmasõ 
gerekir. Namaza aykõrõ davranõ lar, bu aykõrõlõ õn derecesine göre namazõn 
mekruhlarõ ve namazõ bozan eyler eklinde ikili bir ayõrõm içinde ele alõnõr. 

 

A) NAMAZIN MEKRUHLARI 

Namazda yapõlmasõ ho  kar õlanmayan davranõ lara "namazõn mekruhlarõ" 
denir. Genel olarak namaz için öngörülmü  bulunan biçimsel yapõya aykõrõ 
olan davranõ lar ile namazõn gerektirdi i saygõ, tâzim, tevazu, boyun bükme 
ve sükûnet haline de aykõrõ olan ve namazda kalbi me gul edecek ve insanõ 
ibadetin gerektirdi i kalp huzurundan ve hu ûdan alõkoyacak davranõ lar 
mekruh sayõlmõ tõr. Namaz esnasõnda elbiseyle veya vücudun bir yeriyle oy-
namak gibi namazla ilgisi olmayan ve onunla ba da mayan bir hareketin 
yapõlmasõ mekruhtur. Çünkü bu ekildeki davranõ lar namazõn biçimsel yapõ-
sõna aykõrõdõr ve aynõ zamanda namazõn gerektirdi i saygõ ve tâzim vaziye-
tiyle de ba da mamaktadõr. 
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Bunun yanõnda namazõn vâciplerinden ve sünnetlerinden birini terket-
mek de mekruh sayõlmaktadõr. 

Namazõn vâciplerinden birini, meselâ Fâtiha sûresini okumayõ kasten 
yani bilerek ve isteyerek terketmek tahrîmen mekruhtur. Bir vâcibin 
terkedilmesi sebebiyle tahrîmen mekruh olan bu namaz esas itibariyle sahih 
yani geçerli olup ki iden namaz borcunu dü ürür ise de iade edilmesi yani 
yeniden kõlõnmasõ vâciptir. 

Namazõn sünnetlerinden birini, meselâ Sübhâneke okumayõ, rükû veya 
secdelerdeki tesbihleri kasten terketmek mekruhtur. Namazõn sünnetlerin-
den birini terketmek, genel olarak tenzîhen mekruh olmakla birlikte, 
tenzîhen mekruh sayõlan eylerin bir kõsmõ tahrîmen mekruha yakõndõr. 
Meselâ müekked bir sünneti terketmek, bir vâcibi terketmek derecesine ya-
kõn bir mekruhlu u (kerâhet) ifade eder. Müstehap (mendup) olan bir eyi 
terketmek ise mekruh olmayõp daha iyi ve faziletli olanõ terketmek (terk-i 
evlâ) sayõlõr. 

Namazda mekruh sayõlan eyler unlardõr: 

1. Bir zararõn giderilmesi veya namazõn tamamlanmasõ amacõ olmaksõ-
zõn namaz dõ õ bir davranõ ta bulunmak. Meselâ alnõn secde mahalline yer-
le mesini engelleyen sarõk vb. eyleri çekmek namazõn tamamlanmasõ 
amacõ ta õdõ õndan ve akrep gibi zararlõ hayvanlarõ öldürmek de bir zararõn 
giderilmesi amacõ ta õdõ õndan mekruh sayõlmamõ tõr. Buna kar õlõk parmak 
çõtlatmak, giysisinin kolunu kõvõrmak, bunu gerektiren bir özür olmadõ õ 
halde -pe  pe e olmamak üzere- birkaç adõm yürümek, sinek vb. ha eratla 
me gul olmak gibi davranõ lar mekruhtur. Namaz dõ õ davranõ  amel-i kesîr 
(bk. Namazõ Bozan eyler) boyutuna varõrsa namaz bozulur. 

2. Namaza ili kin fiilleri özürsüz yere, namazõn sünnet ve âdâbõna uy-
maksõzõn yerine getirmek. Meselâ bir özrü olmaksõzõn duvar, direk, baston 
vb. bir eye hafifçe yaslanmak; daha dizleri yere koymadan elleri yere koy-
mak, secdeden kalkarken dizleri ellerden önce kaldõrmak; oturu lar esna-
sõnda ba da  kurmak veya dizleri dikmek; kõyam esnasõnda elleri yana bõ-
rakmak; erkekler için secde esnasõnda kollarõ tamamõyla yere yapõ tõrmak 
böyledir. 

3. Kõyam, rükû ve secde aralarõndaki tekbir ve zikirleri kendi yerlerinden 
sonraya bõrakmak. Meselâ kõyamdan rükûa vardõktan sonra “Allahüekber” 
demek, rükûdan do rulduktan sonra “Semiallahu limen hamideh” demek 
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mekruhtur. Rükû tekbiri alõnmaya ayakta iken ba lanmalõ, rükûa varõrken 
bitirilmelidir. Söz ile fiil e  zamanlõ olmalõdõr. 

4. Namazda esnemek, gerinmek ve bo azõ açõyormu  gibi yapmak. 
Mümkün oldu unca esnemeyi önlemeye çalõ malõ, esnemek durumunda 
kalõnca sa  el ile a zõ kapatmalõdõr. Nezle vb. sebepten burnu akan ki i, 
burnunu mendille siler. Grip olan ki i de öksürecek oldu unda a zõnõ eliyle 
veya mendiliyle kapatmalõdõr. Bu durumda olan ki ilerin mescide gelmeleri 
de mekruhtur. 

5. Namazda iken verilen selâmõ el veya ba  i aretiyle almak. Tahrîmen 
mekruh olan bu fiille kimilerine göre namaz bozulur. 

6. Namazda hu û halini artõrmak veya uygunsuz bir eyi görmekten sa-
kõnma gibi bir amaç olmadõkça gözleri yummak, gözleri sa a sola veya 
a a õ yukarõ çevirmek, ba õ hafifçe bir tarafa çevirip bakmak. 

7. Abdesti sõkõ õk oldu u halde namaz kõlmak. Hz. Peygamber sõkõ õk 
durumda olan veya yemek hazõrken namaza duran ki inin namazõnõn fazi-
letinin tam olmayaca õnõ belirtmi tir (Müslim, “Mesâcid”, 67). 

8. Elbise, vücut veya namaz mahallinde namazõn geçerlili ine engel ol-
mayacak miktarda necâset bulundu u halde namaz kõlmak. Dinen necis 
sayõlmamakla birlikte kirli elbise ile namaz kõlmak da mekruhtur. 

9. Temiz olmayan eylere kar õ ve bunlarõn yakõnõnda, ki inin kendini 
ibadete vermesini engelleyecek ve zihni me gul edecek yerlerde namaz kõl-
mak. Ate e ve puta tapma inancõnõ ça rõ tõrmasõ dü üncesinden hareketle 
ate e, insan veya hayvan tasviri bulunan resim ve heykele kar õ namaz 
kõlõnmasõ mekruh sayõlmõ tõr. Aynõ ekilde bir insanõn yüzüne kar õ namaz 
kõlmak da mekruhtur. 

10. Ba kasõna ait bir yerde veya ba kasõna ait bir elbise içinde, sahibinin 
izni ve razõlõ õ olmaksõzõn namaz kõlmak. 

11. Di lerin arasõnda kalmõ  yutulmasõ namazõ bozmayacak miktardaki 
yiyecek kõrõntõsõnõ yutmak. Yutulan ey nohut tanesi büyüklü ünde olursa 
namazõ bozar. 

12. Cemaatle namaz kõlõnõrken, imamdan önce rükû ve secdeye gitmek 
veya ondan önce rükû veya secdeden do rulmak. Bu davranõ õn muktedînin 
namazõnõ bozaca õ, imamdan önce rükû ve secdeden ba õnõ kaldõrmõ  ki i-
nin rükû ve secdeye geri dönüp imamla birlikte hareket etmesi, aksi halde o 
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rek‘atõn eksik kalaca õ ve sonradan tamamlanmasõ gerekti i, bu da yapõl-
mazsa namazõnõn bozulmu  olaca õ görü leri de mevcuttur. 

13. Namazda kõraate ili kin mekruhlar daha ziyade kõraatin sünnetlerin-
den birinin terki sebebiyle olur: 

kinci rek‘atta birinci rek‘attan daha uzun okumak böyledir. 

Bir rek‘atta bir sûrenin iki kere okunmasõ veya farz namazlarda ilk iki 
rek‘atta Fâtiha'dan sonra aynõ sûrenin okunmasõ mekruhtur; nâfile namaz-
larda mekruh de ildir. 

Fâtiha'dan sonra sürekli olarak belirli bir sûrenin okunmasõ, ba ka sûre-
nin okunmamasõ mekruhtur. 

Fâtiha'dan sonra okunacak sûrelerde Kur'an'daki sõraya uymamak, me-
selâ birinci rek‘atta Kevser sûresini okuduktan sonra ikinci rek‘atta Fîl sûre-
sini okumak mekruhtur. 

 

B) NAMAZI BOZAN EYLER 

Namazõn rükünlerinden veya artlarõndan herhangi birinin eksikli i du-
rumunda namaz bozulur. Namazõn bozulmu  olaca õ fâsid veya bâtõl tabir-
leriyle ifade edilir. Rükün ve artlarõn eksikli i dõ õnda ayrõca kaçõnõlmasõ, 
yapõlmamasõ gereken bazõ durum ve davranõ lar vardõr ki, bunlarõn hepsine 
birden “müfsidât-õ salât” (namazõ bozan eyler) denir. 

Namazõ bozan eyler u ekilde gruplandõrõlabilir: 

1. Namazda konu mak. 

Namazda gerek bilerek gerekse yanõlarak veya yanlõ lõkla konu mak 
namazõ bozar. 

Konu mak, birine seslenmek, hitap etmek eklinde olabilece i gibi birine 
selâm vermek, merhaba demek, verilen selâma sözlü olarak kar õlõk vermek 
veya aksõrana "yerhamükellah" veya "çok ya a" demek eklinde de olur. Bu 
gibi durumlarda namaz bozulur. Bunlarõn bilerek, isteyerek yapõlmasõ ile 
yanõlarak veya yanlõ lõkla olmasõ arasõnda fark yoktur. Namaz kõlarken, 
namazda oldu unu unutarak, dalgõnlõkla birinin selâmõnõ diliyle, meselâ 
"aleykümü's-selâm" diyerek almak namazõ bozar. Hz. Peygamber'in ismi 
anõldõ õnda salavat getiren kimsenin de namazõ bozulur. Aynõ ekilde cevap 
kastõyla Kur'an'dan bir âyeti okumak da insanlarla konu ma kapsamõna 
girece i için namazõ bozar. Meselâ iyi bir haber duydu unda "el-
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hamdülillah", kötü bir haber duydu unda " nnâ lillahi ve innâ ileyhi râciûn", 
hayret verici bir ey duydu unda "sübhânellah" ve girmek için izin isteyene 
girmemesini anlatmak üzere "Tilke hudûdullâhi felâ takrebûhâ" (Bunlar Al-

lah'õn sõnõrlarõdõr; sakõn girmeyin) âyetini okuyarak mukabele etmek namazõ 
bozar. 

Namazda dua mahalli olan son oturu ta insanlarõn gündelik ve sõradan 
konu malarõna benzer tarzda dua etmenin de namazõ bozaca õ söylenmi tir. 
Buna göre meselâ "Ey Allahõm, bana baklava, börek yedir; falan hanõmla 
evlendir…" eklinde dua etmek namazõ bozar. Fakat insanlarõn gündelik 
konu malarõnõ andõrmayacak ekilde yapõlan dualar namazõ bozmaz (A a-

õda bu konuyu "Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi?" ba lõ õ altõnda 
açõklayaca õz). 

2. Amel-i kesîrde bulunmak. 

Amel-i kesîr, çok veya a õrõ bir davranõ ta bulunmak demektir. Amel-i ke-
sîr için net bir sõnõr çizme imkânõ olmamakla birlikte dõ arõdan gözlemleyen 
ki ide, namazda olunmadõ õ izlenimini verecek davranõ ta bulunmak eklinde 
bir ölçü getirilmi tir. Bu bakõmdan, namazdayken namaza aykõrõ, namazdaki 
eylemlere benzemeyen ve namazla ba da mayan bir davranõ , namazda 
olunmadõ õ izlenimini veriyorsa amel-i kesîr çerçevesine girer. Bununla birlikte 
Hz. Peygamber namazda iken torunlarõnõn sõrtõna bindikleri, kuca õna geldik-
leri eklindeki rivayetlere nazaran, benzer durumlarla kar õla õldõ õnda, ço-
cuklarõ rencide etmeden, sarsmadan usulca yere koymak veya kenara çek-
mekle namaz bozulmaz. 

Biriyle musafaha yapmak, el sõkõ mak da amel-i kesîr kapsamõna girer. 

3. Yönü kõbleden çevrilmek. 

4. Bir ey yiyip içmek. 

Namaza durduktan sonra a za alõnõp yenen ey susam tanesi kadar da 
olsa namazõ bozar. Fakat namaz öncesinde yedi i bir eyden dolayõ di leri 
arasõnda kalan bir eyi yutmak namazõ bozmazsa da büyük küçük bir eyi 
çi nemek, a zõnda gevelemek namaza aykõrõ oldu u için namazõ bozar. Bu 
bakõmdan sakõz çi nemek veya namaz öncesi a zõna bir eker alõp eker 
eridikçe yutmak namazõ bozar. 

5. Özürsüz olarak bo az hõrõldatmak (tenahnuh etmek), öksürmeye ça-
lõ mak. Ancak herhangi bir zorlama olmaksõzõn do al olarak öksürmek veya 
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sesindeki hõrõltõyõ giderip sesi güzelle tirmek, namazda oldu unu anlatmak 
ve yanlõ  okuyan imamõ uyarmak için öksürmek namazõ bozmaz. 

6. Üf, tüh diyerek bir eyi üflemek veya bezginlik göstermek ve uf, puf 
gibi eyler söylemek veya ah, oh demek. 

7. nlemek. 

Ah çekmek, inlemek normal durumda namazõ bozmakla birlikte, hu û 
ve ibadet a kõndan olursa namazõ bozmaz. 

8. Gülmek. 

Kendisinin duyaca õ kadar bir gülme sadece namazõ bozar, yakõnda bu-
lunanlarõn i itebilece i kadar olursa abdest de bozulur. Bu ekilde gülme, 
bulû a ermemi  çocuklarõn sadece namazõnõ bozar, abdestini bozmaz. Öteki 
mezheplere göre namazda kahkaha ile gülmek dahi abdesti bozmaz. 

9. Namazda iken göze ili en bir yazõya bakmakla namaz bozulmaz. Fa-
kat kar õsõndaki Mushaf'tan ezberinde olmayan bir âyeti okumak duru-
munda, Ebû Hanîfe'ye göre namaz bozulur. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e 
göre ise bu durumda namaz bozulmaz, fakat Ehl-i kitaba benzeyi  söz ko-
nusu oldu u için böyle yapmak mekruhtur. Hanbelîler'e göre ezbere bilen 
için mekruh olmakla birlikte, Mushaf'tan okuyarak namaz kõlmak câizdir. 

10. Birinci oturu u, son oturu  zannederek selâm vermek namazõ ifsat 
etmeyip sadece sehiv secdesi yapmayõ gerektirir ise de, kõldõ õ ö le namazõnõ 
cuma namazõ veya yatsõ namazõnõ teravih zannederek (veya kendisini seferî 
zannederek) selâm vermek, namazõ kesmek kastõ ta õdõ õ için namazõ bozar. 

11. Farkõnda olmayarak veya unutarak yapõlmõ  olsa bile avret yeri açõk 
iken veya üzerinde namaza mani miktarda bir necâset bulunuyorken bir 
rükün eda etmek veya bu durumda iken bir rüknün eda edilece i bir sürenin 
(üç defa “sübhânellâh” diyecek kadar süre) geçmi  olmasõ durumunda namaz 
bozulmu  sayõlõr. 

12. Kendi irade ve ihtiyarõ dõ õnda gerçekle en u durumlarda da namaz 
bozulur: 

Sabah namazõnõ kõlarken güne in do masõ; bayram namazõnõ kõlarken 
zeval vaktinin olmasõ; cuma namazõnõ kõlarken ikindi vaktinin girmesi du-
rumunda namaz bozulur. Fakat ö le namazõnõ kõlarken ikindi vaktinin gir-
mesiyle ö le namazõ bozulmaz. 
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Tertip sahibi olan yani o zamana kadar namazõ kazâya kalmamõ  bir 
kimsenin, daha önce kõlamadõ õ bir namazõ (fâite) namaz esnasõnda hatõrla-
masõ. 

Teyemmüm ile namaz kõlmakta iken kullanõlmasõ mümkün suyu görmesi. 

Özür sahibi olan/mazereti bulunan ki inin özrünün ortadan kalkmasõ. 

Mest üzerine meshetmi  olarak namaz kõlarken, mesih süresinin dolmasõ 
durumunda namaz bozulur. Bu süre mukim için bir gün bir gece, yolcu için 
üç gün üç gecedir. Yine, mesih yaptõ õ mesti aya õndan çõkarmasõ duru-
munda namaz bozulur. Çünkü üzerine meshetti i mest aya õndan çõktõ õ 
için abdestsiz konumuna dü mektedir. 

Namaz kõlanõn önünden geçilmekle namazõ fâsid olmaz; geçenin erkek 
veya kadõn olmasõ arasõnda fark yoktur. Bu i i bilerek, farkõnda olarak ya-
pan ki i mükellef ise günahkâr olur. Mekruh olan geçi , açõk alan ve büyük 
camiye göre namaz kõlanõn secde mahallinden; küçük mescidde ise kar õsõn-
dan geçmektir. Önünden geçilme ihtimali bulunan yerde namaz kõlan ki ile-
rin sütre edinmesi, yani bir sütunu veya baston, apka ve emsiye gibi ey-
leri siper edinmesi müstehaptõr. Cemaatle namaz durumunda imamõn süt-
resi, ona uyanlar için de sütre sayõlõr. Kâbe’yi tavaf etmek, namaz benzeri 
bir ibadet sayõldõ õ için, orada namaz kõlarken tavaf edenlere kar õ sütre 
edinmeye gerek yoktur. 

13. Namaz kõlarken herhangi bir sebeple abdest bozulursa namaz da bo-
zulmu  olur. Namaz kõlarken bilerek abdest bozucu bir fiil i leyen ki inin 
namazõ bozulur. Ancak bu i , namazõn sonunda yapõlmõ  ise, ki i kendi fiili 
ile namazdan çõkmõ  sayõlaca õ için Hanefîler'e göre namaz bozulmaz. Bu-
run kanamasõ gibi bir özür durumunda Hanefîler'e göre, bu durumun üze-
rinden bir rükün eda edecek kadar süre geçmedikçe namaz bozulmaz. Ki i 
dilerse, en kõsa yoldan yeniden abdest alõp gelerek namazõna kaldõ õ yerden 
devam eder, isterse namazõnõ yeni ba tan kõlar. 

( mama uymu  [muktedî] ki inin namazõnõn hangi durumda bozulaca õ 
konusunda "Cemaatle Namaz" bahsine ve okuyu  hatalarõnõn namaza 
etkisi konusunda "Kõraat" bahsine bakõnõz.) 

 

VII. NAMAZIN KILINI I 

Namazõn farz ve vâciplerine, sünnet ve âdâbõna uygun ekilde kõlõnõ õna 
ilmihal dilinde "sõfâtü's-salât" denilir. Namaz kõlacak ki i abdestli ve kõbleye 
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yönelik olarak durup ellerini kaldõrõr ve niyet ederek Allahüekber der, elle-
rini ba lar. Sübhâneke'llâhümme ve bihamdike ve tebârekesmüke ve 
teâlâ ceddüke velâ ilâhe gayrük der. mama uymu  (muktedî) de ilse, 
Eûzü billâhi mine' - eytâni'r-racîm. Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm der 
ve Fâtiha'yõ okur. Fâtiha'nõn bitiminde âmin der, besmelesiz olarak bir sûre 
veya birkaç âyet okur (zamm-õ sûre). Ardõndan Allahüekber diyerek rükûa 
gider. En az üç kere Sübhâne rabbiye'l-azîm dedikten sonra Semiallâhü 
limen hamideh diyerek do rulur ve Rabbenâ lekel-hamd der. Ardõndan 
Allahüekber diyerek secdeye gider. Bedensel bir engeli yoksa yere önce diz-
lerini, sonra ellerini ve sonra yüzünü koyar, kõyama dönerken de bunun 
aksini yapar. Secdede en az üç kere Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ dedikten sonra 
yine Allahüekber diyerek ara oturu u (celse) yapar, sonra yine Allahüekber 
diyerek ikinci secdeye gider ve yine üç kere Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ dedikten 
sonra Allahüekber diyerek ikinci rek‘ata kalkar. 

kinci rek‘at da birinci rek‘at gibidir. u kadar ki ikinci rek‘atta elleri kal-
dõrma, Sübhâneke ve eûzü yoktur. Aya a kalkõnca el ba layõp besmele ile 
Fâtiha'yõ okur ve âmin dedikten sonra Fâtiha'ya bir sûre veya birkaç âyet 
ekler. Daha sonra birinci rek‘atta oldu u gibi rükû ve secdeleri yapar. kinci 
secdeden sonra ka‘de yapõp et-Tahiyyâtü lillâhi ve's-salavâtü ve't-
tayyibât. es-Selâmü aleyke eyyühe'n-nebiyyü ve rahmetullâhi ve 
berekâtüh. es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdillahi's-sâlihîn. E hedü en lâ 
ilâhe illallah ve e hedü enne Muhammeden abduhû ve resûlüh der. 
Kõlaca õ namazõn rek‘at sayõsõ ikiden fazla ise bu “ilk oturu ” (ka‘de-i ûlâ) 
olur. Bu oturu ta Tahiyyât'a bir ey eklenmez ve Allahüekber diyerek 
üçüncü rek‘ata kalkõlõr. Kalkaca õ zaman ellerini dizleri üzerine getirir, öyle 
kalkar. Kõyamda el ba layõp besmele ile Fâtiha'yõ okur ve âmin der. Bundan 
sonra yapõlacak eyler namazõn farz olup olmamasõna göre küçük de i ik-
likler gösterir: 

a) Bu kõldõ õ farz namaz ise Fâtiha'dan sonra sûre veya âyet okumayõp 
rükûa varõr. Secdelerden sonra, e er varsa dördüncü rek‘ata kalkar, dör-
düncü rek‘at da üçüncü rek‘at gibidir. Dördüncü rek‘at yoksa ikinci secdeden 
sonra oturur (son oturu =ka‘de-i ahîre). 

b) Kõldõ õ namaz farz de ilse, farklõ olarak üçüncü rek‘atõn Fâtiha'sõna 
âmin dedikten sonra, bir sûre veya birkaç âyet okur. Sonra rükûa ve sec-
deye varõr. Dördüncü rek‘at, üçüncü rek‘at gibidir. Dördüncü rek‘atõn secde-
leri yapõlõnca oturulur. Bu oturu , üç rek‘atlõ namazlarõn üçüncü rek‘atõnõn ve 
iki rek‘atlõ namazlarõn ikinci rek‘atõnõn bitiminde yapõlan oturu  gibi, son 
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oturu  (ka‘de-i ahîre) adõnõ alõr. Son oturu ta Tahiyyât'tan sonra salavat ve 
dualar okunur, ardõndan selâm verilir. 

Salavat udur: Allâhümme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Mu-
hammed, kemâ salleyte alâ brâhîme ve alâ âli brâhîm. nneke 
hamîdün mecîd. Allâhümme bârik alâ Muhammedin ve alâ âli Mu-
hammed, kemâ bârekte alâ brâhîme ve alâ âli brâhîm. nneke 
hamîdün mecîd. 

Dualar: Son oturu ta salavat getirdikten sonra yapõlacak dua, âyetler-
den iktibas edilebilece i gibi hadislerden de edilebilir. 

Âyetlerden alõnarak yapõlabilecek duaya örnek: 

Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten ve 
kõnâ azâbe'n-nâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn (el-Bakara 2/201). 

Rabbenâ lâ tüzi  kulûbenâ ba‘de iz hedeytenâ ve heb lenâ min 
ledünke rahmeten inneke ente'l-vehhâb (Âl-i mrân 3/8). 

Rabbic'alnî mukýme's-salâti ve min zürriyyetî rabbenâ ve 
tekabbel duâ. Rabbena fir lî ve li-vâlideyye ve li'l-mü'minîne yevme 
yekumü‘l-hisâb ( brâhîm 14/40-41). 

Hadislerden iktibas edilebilecek duaya örnek: 

Allahümme innî es'elüke mine'l-hayri küllihî mâ âlimtü minhü ve 
mâ lem a‘lem ve eûzü bike mine' - erri küllihî mâ âlimtü minhü ve 
mâ lem a‘lem. 

Türkçesi: "Allahõm bildi im bilmedi im bütün iyilikleri senden istiyorum, 
bildi im bilmedi im bütün kötülüklerden sana sõ õnõyorum". 

steyen bu dualarõn anlamlarõnõ da söyleyebilir. imdi bu vesileyle na-
mazda Türkçe dua etmenin namazõ bozup bozmayaca õ konusu ile Hz. Pey-
gamber'den nakledilenlerden ba ka bir duanõn namazda okunup okunama-
yaca õ sorusuna açõklõk getirmeye çalõ alõm. 

 

Namazda Türkçe Olarak Dua Edilebilir mi? 

"Namazda insanlarõn kelâmõndan hiçbir ey uygun olmaz. Çünkü namaz 

ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumadan ibarettir" (Müsned, V, 447-448; 
Nesaî, “Sehv”, 20; bk. Müslim, “Mesâcid”, 35; Ebû Dâvûd, “Salât”, 174). 
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Hadiste geçen "insanlarõn kelâmõ" sözü, ba ka biriyle kar õlõklõ konu mak 
anlamõna gelebilece i gibi insanlarõn kendi aralarõndaki konu malarõ türünden 
konu ma, gündelik konu ma ve insan sözü anlamõna da gelebilir. 

"Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumadan ibarettir" ifadesi ise, 
hasr ifade edecek ekilde anla õlacak olursa, namazda bunlarõn dõ õnda bir 
ey yapõlamayaca õ sonucu çõkar. Nitekim bazõ Hanefîler bu noktadan hare-

ketle Kur'an lafõzlarõ dõ õnda bir eyle namazda dua edilemeyece ini söyle-
mi lerdir. Di er âlimler ise, namazda konu ma yasa õnõn Mekke döneminde 
geldi ini, halbuki namazdaki özel dua ve zikirlerin pek ço unun Medine 
döneminde hadislerle sabit oldu unu ve bu hadislerin "Namaz tesbihten… 
ibarettir" hadisinin kapsamõnõ daralttõ õnõ öne sürerek, namazda her türlü 
lafõzla dua edilebilece ini savunmu lardõr. 

Hz. Peygamber bir gün namaz kõlarken arkasõnda bir adamõn "Ey Allahõm, 
bana ve Muhammed'e merhamet et, ba ka da hiç kimseye merhamet etme" 
diye dua etti ini duymu , selâm verdikten sonra bu ekilde dua eden bede-
vîye dönerek "Geni  olan bir eyi (Allah'õn rahmetini) daralttõn" demi tir 
(Buhârî, “Edeb”, 27). Hz. Peygamber, namazda bu ekilde dua etti i için o 
ki iye namazõ yeniden kõlmasõnõ söylememi , sadece bencillik yapmamasõ 
için uyarmõ tõr. Bu olay, namaz kõlan kimsenin namazõn dua ve münâcâta 
ayrõlmõ  bu bölümünde Kur’an ve Sünnet lafõzlarõ dõ õnda fakat onlara uy-
gun içerikte sözlerle istedi i gibi dua edebilece ini göstermektedir. 

Hz. Peygamber rükûdan do rulurken "Semiallahü limen hamideh" de-
mi , kendisiyle birlikte namaz kõlan arkada larõndan Rifâa "ve leke'l-hamd 
hamden kesîren tayyiben mübâreken fîh" diye ilâve etmi ; Hz. Peygamber 
selâm verince arkaya dönerek "Demin konu an kimdi?" diye sormu ; Rifâa 
"Bendim" deyince, bunun üzerine Hz. Peygamber, "Otuz küsur melek gör-

düm, senin söyledi in o sözü önce yazõp gö e götürmek için birbirleriyle 

yarõ õyorlardõ" diyerek, Rifâa'nõn ihdas etti i bu sözü onaylamõ tõr (bk. 
evkânî, II, 317-322). 

Bu hadisler, namazda konu ma yasa õnõn ba ka biriyle konu maya ili -
kin oldu unu, içerik bakõmõndan uygun olmak artõyla, ki inin istedi i la-
fõzlarla dua edebilece ini göstermektedir. 

Namazda "Ey Allahõm, beni evlendir, karnõmõ doyur" gibi insanlarõn ko-
nu malarõna benzeyen sözler söylenirse, Hanefîler'e göre bunu söyleyen 
ki inin namazõ bozulur. Çünkü bu söz, Kur'an'daki dualara ve Hz. Peygam-
ber'in namazda okudu u veya okunabilece ini bildirdi i dualara benzeme-
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mekte, içerik olarak namazõn genel çerçevesine aykõrõ dü mektedir. Fakat 
âfiî, dünyevî bir arzunun gerçekle mesine yönelik olmakla birlikte sonuçta 

bunun da bir dua oldu unu, dolayõsõyla bu ekilde dua etmekle namazõn 
bozulmayaca õnõ ileri sürmü tür. 

 

VIII. EZAN ve KAMET 

Namaza ça rõyõ sembolize eden ezan ve kamet, müslümanlarõn gerek 
ibadet hayatõnda gerekse mûsikiden mimari ve edebiyata kadar slâm kültür 
ve medeniyetinde ayrõ bir önem ta maktadõr. Burada sadece ezan ve ka-
metle ilgili temel fõkhî bilgiler üzerinde durulacaktõr. 

Ezan sözlükte "duyurmak, bildirmek" anlamõna gelir. lmihaldeki anlamõ 
ise, farz namazlar için belli vakitlerde okunan "bilinen özel sözler"dir. Ezan 
okuyan ki iye müezzin denir. 

Müslümanlõ õn ilk zamanlarõnda bugün bildi imiz ekilde ezan okunmu-
yordu. Namaz Mekke döneminde farz kõlõndõ õ halde, Hz. Peygamber'in Medi-
ne'ye geli ine kadar namaz vakitlerini bildirmek için bir yol dü ünülmemi  ve 
belki de cemaatle kõlõnmadõ õ için buna ihtiyaç duyulmamõ tõ. Medine'ye ge-
lindi inde bir süre sokaklarda "es-salâh es-salâh” (namaza, namaza) veya "es-
salâtü câmia” (namaz insanlarõ toplayõcõ ve bir araya getiricidir veya namaz 
birçok güzellikleri ve ükür çe itlerini kendisinde toplar) diye ba õrõlmõ sa da 
bu yeterli olmamõ tõ. Hicretin ilk yõlõnda Medine'de Mescid-i Nebî'nin in asõ 
tamamlanõp müslümanlar düzenli bir ekilde toplanõp cemaatle namaz kõlmaya 
ba layõnca, Peygamberimiz namaz vakitlerinin girdi ini ve topluca namaz 
kõlõnaca õnõ duyurmak için ne yapõlabilece ini arkada larõyla görü meye ba -
ladõ. Sonunda birkaç sahâbînin aynõ ekilde rüya görmeleri üzerine bugünkü 
bilinen ekliyle ezan ilk defa olarak Hz. Bilâl tarafõndan sabah namazõnda, 
Neccâro ullarõ'ndan bir kadõna ait yüksekçe bir evin damõnda okunmu  ve 
artõk Müslümanlõ õn bir iârõ, alâmeti haline gelmi tir. Bu bakõmdan esasen 
müekked sünnet olmakla birlikte, bir bölgede hiç okunmamasõna kar õ sert 
yaptõrõmlar bulundu u için, vâcip veya farz-õ kifâye a õrlõ õnda oldu u kabul 
edilmektedir. 

Ezan aracõlõ õ ile halka hem namaz vaktinin girdi i ve cemaatle namaz 
kõlõnaca õ duyurulmu  olmakta, hem de Allah'õn büyüklü ü, Peygamberimiz 
Hz. Muhammed'in O'nun elçisi ve namazõn kurtulu  yolunun kapõsõ oldu u 
ilân edilmektedir. Namaz vakitleri güne in hareketine göre düzenlendi i için 
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yeryüzünde namaz vakitleri de i ik anlara rastlamakta ve bu suretle yuka-
rõda belirtilen hakikat, gece gündüz fâsõlasõz olarak haykõrõlmõ  olmaktadõr. 

Ezanõn sözleri öyledir: 

Allâhü ekber 
Allâhü ekber 
Allâhü ekber 
Allâhü ekber 
E hedü en lâ ilâhe illallah 
E hedü en lâ ilâhe illallah 
E hedü enne Muhammeden Resûlullah 
E hedü enne Muhammeden Resûlullah 
Hayye ale's-salâh 
Hayye ale's-salâh 
Hayye ale'l-felâh 
Hayye ale'l-felâh 
Allâhü ekber 
Allâhü ekber 
Lâ ilâhe illallâh 

Ezanõn sözleri memleketimizde bir müddet a a õdaki ekilde tercüme 
edilip okunmu , daha sonra bu uygulamadan vazgeçilmi tir. 

Tanrõ uludur 
Tanrõ uludur 
Tanrõ uludur 
Tanrõ uludur 
üphesiz bilirim bildiririm Tanrõ'dan ba ka yoktur tapacak 
üphesiz bilirim bildiririm Tanrõ'dan ba ka yoktur tapacak 
üphesiz bilirim bildiririm Tanrõ'nõn elçisidir Muhammed 
üphesiz bilirim bildiririm Tanrõ'nõn elçisidir Muhammed 

Haydin namaza 
Haydin namaza 
Haydin felâha 
Haydin felâha 
Tanrõ uludur 
Tanrõ uludur 
Tanrõ'dan ba ka yoktur tapacak 

Sabah ezanõnda “Hayye ale'l-felâh” denildikten sonra iki defa “es-salâtü 
hayrün mine'n-nevm” (Namaz uykudan hayõrlõdõr) denilir. O sõrada ezanõ 
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dinleyenlerin bu sözden sonra "sadakte ve berirte” (do ru ve iyi söyledin) 
demeleri güzel bulunmu tur. 

Erkekler yalnõz ba larõna yahut cemaatle namaz kõlacaklarõ zaman ika-
met yapõlõr, Türkçe'deki deyi iyle kamet getirilir. Ezanõn sözleri aynen oku-
nur, sadece “Hayye ale'l-felâh”tan sonra iki kere “Kad kameti's-salâh” (Na-
maz ba ladõ) denilir. 

Ezan okumak için vaktin girmi  olmasõ arttõr. Vakit girmeden okunan 
ezanõn vakit girince yeniden okunmasõ (iade) gerekir. Di er mezheplerde 
sabah ezanõnõn vakit girmeden okunabilece i kabul edilmi tir. Çünkü onlara 
göre sabah namazõnõ ilk vaktinde kõlmak efdaldir. 

Ezan okuyacak kimselerin erkek, akõllõ, takvâ sahibi olmalarõ gerekir. 
Cahillerin, fâsõklarõn, çocuklarõn ve kadõnlarõn ezan okumalarõ veya kamet 
getirmeleri mekruhtur. Ezan okuyan kimselerin abdestli olmalarõ gerekir; 
abdestsiz okunan ezan geçerli olmakla birlikte böyle yapmak mekruhtur. 

Müezzinler güzel ve gür sesli olmalõdõr. Peygamberimiz yirmi ki iye ezan 
okutturup dinlemi , içlerinden Ebû Mahzûre'nin sesini be enmi tir (Dârimî, 
“Salât”, 7). 

Her namaz için bir ezan ve bir kamet yapõlõr. Sadece cuma namazõnda 
iki ezan bulunmaktadõr. Bu bakõmdan, bir camide vakit namazõ ezan oku-
narak ve kamet getirilerek cemaatle kõlõnmõ sa, daha sonra tek veya cemaat 
olarak aynõ vakti o camide kõlacak olanlarõn tekrar ezan ve kamet okumalarõ 
gerekmez. Hatta ezan vaktinden sonra namazõ evlerinde veya dükkânla-
rõnda kõlacak olan kimseler ezan okumadõklarõ gibi cemaat bile olsalar kamet 
de getirmeyebilirler. Fakat cemaat olduklarõnda kamet getirmeleri müste-
haptõr. 

Ezan ve kamet vakit namazlarõnda sünnettir. Ezan ve kamet vaktin de-
il, namazõn sünneti oldu u için kazâ namazõ kõlarken de ezan ve kamet 

okumak sünnet kabul edilmi tir. Birden fazla kazâ namazõ kõlõnacak ise, 
meclis aynõ olsun farklõ olsun, her bir namaz için ayrõ ayrõ ezan ve kamet 
getirilmesi daha faziletli görülmü  olmakla birlikte aynõ yerde birden fazla 
kazâ kõlõnacak oldu unda bunlarõn ilkinde bir kere ezan okunup, di erle-
rinde sadece kametle yetinilmesi de mümkündür. Bir di er görü e göre, bir 
mecliste ne kadar kazâ kõlõnõrsa kõlõnsõn, bir ezan ve bir kamet yeterli olur. 

Ezan ve kamette müezzin ayakta kõbleye do ru yönelir. Hayye ale's-
salâh derken sa a, Hayye ale'l-felâh derken sola döner. Ezanõ minareden 
okuyorsa, sa  taraftan sol tarafa do ru dola arak okur. Sesinin gür çõkmasõ 
için iki parma õyla veya eliyle kula õnõ kapatõr. 
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Ezan okunurken her cümle arasõnda biraz bekleme yapõlõr ve ikinci 
cümlelerde ses biraz daha yükseltilir. Buna teressül veya irtisâl denilir. 
Kamet ise duraklama yapmaksõzõn seri okunur. Buna da "hadõr" denilir. 

Ezan ve kametin sözleri sõrasõnca ve tertibe göre okunmalõdõr. Tertipsiz 
olarak okunan ezan ve kamet yeterli sayõlmakla birlikte iade edilmesinin 
daha iyi olaca õ söylenmi tir. 

Camide iken bir vaktin ezanõ okunacak olursa, o vaktin namazõnõ kõlma-
dan çõkmak mekruhtur. Bu durumdaki bir kimse namazõ tek ba õna kõlõp çõ-
karsa bu defa cemaati terketmesi sebebiyle kerahet i lemi  olur. Bir kimse tek 
ba õna namaz kõldõktan sonra, henüz camiden çõkmadan cemaatle namaza 
durulacak olursa bu ki i isterse imama uyup yeniden namaz kõlabilir. Bu su-
retle hem cemaat sevabõnõ elde etmi , hem de cemaate muhalefet töhmetinden 
kurtulmu  olur. Ancak kõlaca õ bu namaz nâfile hükmünde olaca õndan, bunu 
ö le ve yatsõ namazlarõnda yapabilir. Çünkü sabah ve ikindi namazlarõndan 
sonra nâfile kõlmak mekruhtur. 

Kamet getirilirken camiye giren ki i, da õnõklõk ve ferdî hareket görün-
tüsü vermemek için ayakta beklemeyip oturmalõ, birlik beraberlik esprisine 
ve cemaat ruhuna riayet bakõmõndan oradaki cemaatle birlikte kalkmalõdõr. 

Ezana ve Kamete câbet. Ezan ve kameti i iten kimsenin bunlarõ müezzin 
gibi kendi kendine tekrar etmesi müstehaptõr. Peygamberimiz "Ezanõ i itti iniz 
zaman, müezzine icâbet edin" demi tir (Buhârî, “Ezân”, 7). Müezzin "Hayye 
ale's-salâh" ve "Hayye ale'l-felâh" derken, bu esnada "Lâ havle velâ kuvvete 
illâ billâhi'l-aliyyi'l-azîm" demek müstehaptõr. 

Müezzine icâbet, hem dil ile söylediklerini tekrarlamak, hem kalben on-
larõn do rulu unu hissetmek, hem de cemaate katõlmak eklinde anla õlabi-
lir. Bu bakõmdan insan, içinde bulundu u durum hangi icâbet ekline imkân 
veriyorsa onu yerine getirebilir. 

Peygamberimiz ezanõ dinledikten sonra u duayõ okuyan kimseye efaa-
tinin hak olaca õnõ bildirmi tir (Buhârî, “Ezân”, 8): 

Allâhümme rabbe hâzihi'd-da‘veti't-tâmme ve's-salâti'l-kaime, âti 
Muhammeden el-vesîlete ve'l-fazîleh (ve'd-derecete'r-refîah). Veb‘ashü 
makamen mahmûdeni'llezî va‘adteh ( nneke lâ tuhlifü'l-mîâd). 

"Ey u eksiksiz mesajõn ve kõlõnacak namazõn Rabbi olan Allahõm! Mu-
hammed'e vesileyi ve fazileti (ve yüksek dereceyi) ver! Vaad etti in övülmü  
makama yükselt (Sen vaadine muhalefet etmezsin)". 



270 LM HAL 

 

Ezan okumak sadece namaz vaktini duyurmak maksadõyla okunmakta 
ise de bazan ba ka bir sebeple de okunabilir. Bunlardan en yaygõn olan 
uygulama yeni do an bir çocu un kula õna ezan okunmasõdõr. Peygambe-
rimiz, torunu Hasan'õn kula õna ezan okumu tur. Bu yüzden yeni do an 
çocu un kula õna ezan okumak menduptur. 

 

IX. CEMAATLE NAMAZ 

A) CEMAATLE NAMAZ 

a) Cemaatle Namaz Kõlmanõn Fazileti 

slâm dini birlik ve beraberli e büyük önem vermi tir. Günde be  vakit 
namazõn bir arada eda edilmesinin te vik edilmesi, haftada bir cuma namazõ-
nõn ve senede iki kez olan bayram namazlarõnõn topluca kõlõnmasõnõn gerekli 
görülmesi, müminlerin görü üp halle melerine, birbirleriyle yardõmla malarõna 
vesile olmak gibi bir anlam ta õmaktadõr. Bu bakõmdan cemaatle namaz esp-
risi, olu turulmak istenen birlik ruhunun hem bir göstergesi ve hem de o birlik 
ruhunun sa lamla tõrõcõsõ ve devam ettiricisi olmaktadõr. 

"Ve sen içlerinde olup da onlara namaz kõldõracak olursan, onlardan bir bö-

lümü seninle birlikte namaza dursun, silâhlarõnõ da yanlarõna alsõnlar" (en-
Nisâ 4/102) âyetinde Allah Teâlâ cihad sõrasõnda korkulu anlarda bile cema-
atle namaz kõlmayõ söz konusu etmektedir. Korkulu anlarda cemaatle namaz 
kõlmanõn te vik edilmesi, normal zamanlarda cemaate riayet edilmesinin daha 
öncelikli ve önemli oldu unu da belirtmi  olmaktadõr. Sava  durumunda na-
mazõn, normal kõlõnõ  biçiminin dõ õnda farklõ bir ekilde kõlõnmasõ, cemaatin 
önemi ve güvenlik gibi sebeplerle açõklanabilece i gibi, bunda sahâbenin Pey-
gamber’le birlikte namaz kõlma i tiyakõnõn da rolü bulunmaktadõr. nsanlar Hz. 
Peygamber'in arkasõnda, iki ayrõ grup halinde nöbetle e namaz kõlõnca, hem 
cephe terkedilmemi , hem de herkes Hz. Peygamber'in arkasõnda namaz kõl-
mõ  olmakta ve bu suretle Hz. Peygamber'in belli bir grupla namaz kõldõ õ tak-
dirde ortaya çõkmasõ muhtemel olan yanlõ  anlamanõn önüne geçilmi  olmak-
tadõr. 

Hz. Peygamber cemaatle namazõ te vik sadedinde cemaatle kõlõnan na-
mazõn, tek ba õna kõlõnan namazdan yirmi yedi veya yirmi be  derece daha 
faziletli oldu unu belirtmi tir (Buhârî, “Ezân”, 30; Müslim, “Mesâcid”, 42). Ken-
disi de hayatõ boyunca cemaate namaz kõldõrmõ , hastalandõ õnda ise cemaate 
katõlarak Ebû Bekir'in arkasõnda namaz kõlmõ tõr. Cemaatle namaz, içerdi i 
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dayanõ ma ve yardõmla ma anlamõ nedeniyle slâm'õn bir iarõ ve sembolü 
haline gelmi tir ve vazgeçilmez bir uygulama olarak öylece devam etmi tir. 

Cuma namazõ dõ õnda en kuvvetli cemaat, sabah namazõnõn cemaati, 
sonra yatsõ namazõnõn cemaati, sonra ikindi namazõnõn cemaatidir. Ebû 
Hüreyre'den rivayet edildi ine göre Hz. Peygamber öyle buyurmu tur: " n-

sanlar ilk safõn sevabõnõ bilselerdi, ön safta durabilmek için kura çekmekten 

ba ka yol bulamazlardõ. Namazõ ilk vaktinde kõlmanõn sevabõnõ bilselerdi 

bunun için yarõ õrlardõ. Yatsõ namazõ ile sabah namazõnõn faziletini bilselerdi, 

emekleyerek de olsa bu namazlarõ cemaatle kõlmaya gelirlerdi" (Buhârî, 
“Ezân”, 9, 32; Müslim, “Salât”, 129, 131). Bir ba ka hadiste de "Kim yatsõ 

namazõnõ cemaatle kõlarsa, gece yarõsõna kadar namaz kõlmõ  sevabõnõ alõr. 

Sabah namazõnõ da cemaatle kõlarsa bütün geceyi namaz kõlarak geçirmi  

gibi sevap alõr" (Buhârî, “Ezân”, 34; Müslim, “Mesâcid”, 260) buyurmu lardõr. 

Saflarõn en faziletlisi en ön saftõr. Bu fazilet imama yakõnlõk derecesinde-
dir. Fakat imama en yakõn duran ki iler imamlõ a ehil olan ki iler olmalõ ki 
imamõn abdesti bozuldu unda, hemen birini yerine geçirebilsin. 

b) Cemaatle Namazõn Hükmü 

Cemaat fazileti her ne kadar bir ki iyle de olabilir ve hâne halkõyla dahi 
cemaatle namaz kõlõnabilirse de bu, camiye çõkmanõn ve daha kalabalõk bir 
cemaatte bulunmanõn sevabõna denk olmaz. Farz namazlarõn cami ve mes-
citlerde cemaatle kõlõnõ õ slâm dininin bir sembolü ve iarõ oldu u için bunun 
terk ve tatil edilmesi asla câiz görülemez. 

Cemaatin önemini gösteren çok sayõda hadis bulunmaktadõr. Bunlardan 
birinde Hz. Peygamber "Üç ki i bir köyde veya sahrada bulunur ve cemaatle 

namaz kõlõnmazsa, eytan onlara hâkim olur. Öyleyse cemaatten ayrõlma. 

Çünkü kurt ancak sürüden ayrõlan koyunu yer" buyurmaktadõr (Ebû Dâvûd, 
“Salât”, 47). Bir di er hadiste ise "Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin 

ederim ki, ate  yakõlmasõ için odun toplanmasõnõ emretmeyi, sonra da namaz 

için ezan okunmasõnõ, daha sonra da bir kimseye emredip imam olmasõnõ, 

sonra da cemaatle namaza gelmeyenlere gidip evlerini yakmayõ dü ündüm" 
(Buhârî, “Ezân”, 29, 34; Müslim, “Mesâcid”, 251-254) diyerek cemaatin top-
luca terkedilmesinin en a õr müeyyide uygulanmasõnõ gerektiren yanlõ  bir 
davranõ  oldu unu ifade etmektedir. 

Cemaatle namaz kõlmanõn önemine dair bu ve benzeri hadislerden ve il-
gili âyetlerden hareketle Hanbelîler, cemaatle namaz kõlmanõn erkekler için 
farz-õ ayõn, âfiîler de farz-õ kifâye oldu unu söylemi lerdir. Hanefî ve 
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Mâlikîler'e göre ise, cuma namazõ dõ õndaki farz namazlarõ cemaatle kõlmak, 
gücü yeten erkekler için müekked sünnettir. Kadõnlarõn, hastalarõn, çok ya lõ 
kimselerin ve kötürümlerin ise cemaatle namaz kõlmak için mescide gitmesi 
gerekmez. 

Hanefî ve âfiîler'e göre, cemaatin en az sayõsõ imam ve ona uyan ol-
mak üzere iki ki idir. Hatta uyan ki i çocuk da olabilir. Çünkü Hz. Peygam-
ber, teheccüd namazõnda çocuk ya ta olan bn Abbas'a imamlõk yapmõ  ve 
bir hadisinde " ki ki i ve daha fazlasõ cemaattir" (Zeylaî, Nasbü'r-râye, II, 
198) buyurmu tur. 

c) Kadõnlarõn Mescidlere Gitmeleri ve Saf Düzeni 

Hz. Peygamber kadõnlarõn mescide gelebileceklerini, ancak evdeki iba-
detlerinin daha üstün oldu unu çe itli vesilelerle dile getirmi tir. Bu konuya 
ili kin hadislerden bazõlarõ öyledir: 

"Kadõnlarõn mescidlere gitmesine engel olmayõn. Fakat evleri onlar için 

daha hayõrlõdõr" (Müslim, “Salât”, 134-137; evkânî, Neylü'l-evtâr, III, 148-
149). 

"Kadõnlarõnõz gece mescide gitmek için sizden izin istediklerinde onlara 

izin verin" (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, II, 944-945; Müslim, “Salât”, 139). 

"Kadõnlar cemaate katõlmak istedikleri zaman, koku sürünmesinler" 
(Müslim, “Salât”, 141-142). 

Hz. Peygamber döneminde kadõnlarõn sabah namazõna gittiklerine dair 
rivayetler yanõnda, Hz. Peygamber'in kadõnlarõ bayram namazõna katõlmaya 
te vik etti ine dair rivayetler de bulunmaktadõr (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 
98-99; II, 222-223, 311, 510-511, 891). Bu hadislerden birinde Hz. Pey-
gamber öyle buyurmu tur: "Henüz kocaya gitmemi  genç kõzlar, perde ar-

kasõnda ya ayan kadõnlar (zevâtü hudûr) ve hayõzlõ kadõnlar evlerinden 

çõksõnlar; hayõr ve müminlerin duasõna (davet) ahit olsunlar. Hayõzlõ kadõn-

lar, namaz kõlõnan yerden uzak dursunlar" (Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, I, 234-
235). 

Farz namazlarõn camide cemaatle kõlõnmasõ daha faziletli olmakla bir-
likte, klasik dönemde fitne endi esiyle kadõnlarõn camiye gitmesine pek sõ-
cak bakõlmamõ tõr. Ebû Hanîfe serke lerin, kötü niyetli kimselerin uykuda 
olmasõ sebebiyle güvenlikli vakit oldu u dü üncesiyle, ya lõ kadõnlarõn sa-
bah, ak am ve yatsõ namazlarõnda camiye gitmelerinde bir sakõnca görme-
mi tir. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre ise ya lõ kadõnlar bütün vakit na-
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mazlarõnda camiye gidebilirler. Sonraki Hanefî fakihlerine göre ise zamanõn 
bozulmasõ ve fõskõn ortaya çõkmasõ sebebiyle ya lõ da olsalar kadõnlarõn 
cuma ve bayram namazlarõna gitmeleri mekruh görülmü tür. âfiî ve Han-
belîler ise, ister genç ister ya lõ olsun güzel ve gösteri li kadõnlarõn, 
Mâlikîler'e göre de erkeklerin ilgi duymadõ õ ya lõ kadõnlarõn bile cemaatle 
namaz kõlmak üzere camiye gitmeleri mekruhtur. 

Günümüzde ve ülkemizde sokaklar örtülü, örtüsüz kadõnlarla dolup ta -
maktadõr. Bu durumda örtülü kadõnlarõn camiye gelmeleri fitneye sebep 
gösterilemez. Aksine cemaatle namaz, çocuklarõn e itiminden birinci dere-
cede sorumlu olan annelerin ve anne adaylarõnõn dinî bilgi ve uurlarõnõ 
takviye eder. 

Saf Düzeni ve Kadõnõn Namazda Erke in Hizasõnda Bulunmasõ 

Kadõnlarõn cemaatle namazdaki saf düzeni ve erkeklerde aynõ safta veya 
hizada olmasõ, ilmihallerde "muhâzâtü'n-nisâ" terimiyle ifade edilir. 

mama uyacak ki i sadece bir erkek ki i ise imamõn sa õna durur. So-
luna ve arkasõna durmak sünnete aykõrõ oldu u için mekruhtur. mama 
uyanlar birden çok iseler imamõn arkasõna dururlar. mama uyacak ki i tek 
kadõn ise imamõn arkasõna durur. Cemaat ço alõp saf te kil edilecek ise saf 
düzeni, önce erkekler safõ, onun arkasõnda çocuklar safõ ve onun arkasõnda 
kadõnlar safõ olacak ekilde yapõlõr. 

Kadõnlarõn cemaate katõlmalarõ durumunda saf düzenine riayet edilmesi 
gerekti i hususunda âlimlerin görü  birli i vardõr. Buna göre kadõnlarõn, 
safõn en gerisinde, erkeklerin -varsa çocuklarõn- arkasõnda namaza durma-
larõ gerekti i söylenmi tir. 

Bu ekildeki uygulamanõn, kadõnlarõn a a õlandõ õ ve "ikinci sõnõf" ko-
numuna indirgendi i anlamõna alõnmasõ do ru de ildir. Bu uygulama ile 
kadõnlar camilerin dõ õna atõlmõ  olmadõ õ gibi Allah'õn huzurundan uzakla -
tõrõlmõ  da de ildir. Namaz nerede kõlõnõrsa kõlõnsõn namaz kõlan kimse Al-
lah'õn huzurundadõr. Sadece herkesin anlayabilece i tabii, fõtrî birtakõm se-
bepler yüzünden kadõnlarõn arka saflarda durmasõ önerilmi tir. Bu ekildeki 
saf düzeni hem kendilerinin, hem de camideki erkek cemaatin daha hu û ve 
sükûn içerisinde namaz kõlmasõ için oldukça yerinde bir uygulamadõr. Bu 
durumda kadõnlar emre itaat etmi  olmalarõ sebebiyle ilk safõn sevabõndan 
mahrum da olmazlar. Zaten cemaatle namazda ilk safõn daha faziletli gö-
rülmesi, biraz da cemaatin da õnõklõ õnõ önlemeye, saf düzeninde disiplini 
sa lamaya mâtuf bir tedbirdir. 
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Hz. Peygamber'in uygulamasõna uygun olarak erkeklerin selâm verir 
vermez kalkmamalarõ, biraz beklemeleri yerinde olur. Ümmü Seleme'nin 
bildirdi ine göre, Hz. Peygamber selâm verince kadõnlar, Hz. Peygamber 
selâmõ tamamlar tamamlamaz kalkarlar; Hz. Peygamber de a õrdan alõr, 
kalkmadan önce birazcõk beklerdi (bk. Tecrîd-i Sarîh Tercümesi, II, 891). 

Özellikle Hanefî bilginler, saf düzenine uyulmasõnõ sa lamak ve uygun-
suz durumlarõn ortaya çõkmasõnõ engellemek için, cemaatle kõlõnan na-
mazda, kadõnõn erke in hizasõnda durarak namaz kõlmasõ durumunda, erke-
in namazõnõn sahih olmayaca õnõ söylemi lerdir. Daha açõk söylemek ge-

rekirse bir kadõn erkek saflarõ arasõnda namaz kõlacak olsa kadõnõn iki ya-
nõndaki birer erke in ve kadõnõn tam arkasõndaki bir erke in namazõ bozu-
lur, ötekilerin namazõ bozulmaz. Hanefîler'e göre bu durumda namazõn bo-
zulmasõnõn nedeni, duru  düzeni (tertîbü'l-makam) farzõnõn terkedilmi  olma-
sõdõr. Nitekim imama uyan kimse imamõn önüne geçecek olursa, duru  dü-
zenini ihlâl etti i için namazõ bozulur. 

Cenaze namazõ, mutlak namaz olmadõ õ için cenaze namazõnda kadõnlarõn 
erkeklerle aynõ hizada bulunmasõ namaza zarar vermez. Namazda kahkaha ile 
gülmek abdesti bozdu u halde, cenaze namazõnda gülmenin abdesti bozma-
masõ, cenaze namazõnõn bu özelli iyle de ba lantõlõdõr. Ancak cenaze nama-
zõnda da sünnet olan saf düzeni, kadõnlarõn arkada olmalarõyla gerçekle ir. 

Yine yönelinen cihetlerin farklõ olmasõ durumunda, Kâbe'nin içerisinde 
de muhâzât sorunu yoktur. Çünkü farklõ yönlere yönelme durumunda 
muhâzât söz konusu olmaz. 

Duru  düzeninde kadõnlarõn yerini belirleyen "Kadõnlarõ Allah'õn koydu u 

yere, arka saflara yerle tirin" (ahhirühünne, haysü ahharahünnellâh [bk. Zeylaî, II, 
36]) ve "Kadõnlarõn saflarõnõn en erli olanõ ilk saftõr" ( erru sufûfi'n-nisâ 
evvelüha [bk. Müsned, II, 336]) gibi hadisler rivayet açõsõndan kuvvetli olma-
dõ õ gibi, konuya delâleti de açõk ve kuvvetli de ildir. Hanefîler prensip olarak 
namazõn farzlarõnõn ancak yakîn ve kesinlik ifade eden yollarla sabit olabile-
ce ini kabul ederken, bu muhâzât meselesinde, yani cemaatle namaza duru  
düzeninin belirlenmesinde, yakîn ifade etmeyen haber-i vâhidlerle amel et-
mi lerdir. Çünkü duru  düzeni, cemaat namazõnõn farzlarõndandõr ve cemaat 
namazõnõn kendisi sünnetle sabit olmu tur. Bu bakõmdan onun farzlarõnõn 
kesinlik ifade etmeyen sünnetle sabit olmasõ mümkündür. 

âfiî ise kadõnõn erkek hizasõnda namaza durmasõnõn (muhâzât) erke in 
namazõna zarar vermeyece i görü ündedir. Çünkü bu konuda söylenebile-
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cek en ileri nokta, kadõnlarõn aynõ hizada bulunmalarõ durumunda, saf tut-
manõn gerçekle emeyece idir. Saf tutmanõn, farz de il sünnet oldu u dü ü-
nülürse, bunun da fazla bir önemi olmadõ õ görülür. 

Mezheplerin bu konudaki görü leri ve gerekçeleri incelendi inde kadõn-
larõn erkeklerle aynõ safta bulunup bulunmayacaklarõ konusunun esas itiba-
riyle dinî bir mesele olmayõp, do al ve örfî nedenlere dayandõ õ ve namazda 
huzurun sa lanmasõnõn hedeflendi i görülmektedir. 

d) Cemaate Gitmemek çin Mazeret Sayõlan Haller 

Cemaate katõlmamak u durumlarda mubah olur: 

1. Hastalõk. Cemaatle namaza katõlmamayõ mubah kõlan mazeretlerin 
ba õnda hastalõk gelir. Âlimler, cemaate katõlmamayõ mâzur gösteren hasta-
lõk için, teyemmümü mubah kõlacak derecede olmasõ eklinde bir ölçü getir-
mi lerdir. Hastalõk için getirilen bu ölçü, cemaatin önemini göstermesi bakõ-
mõndan oldukça yerindedir. Fakat bu ölçü, hastalõ õ sadece hasta olan ki i 
açõsõndan, yani onun ayakta durmaya, yürümeye güç yetirip yetirememesi 
açõsõndan de erlendirmektedir. Hastalõk için ölçü getirilirken ba kalarõna 
verilecek rahatsõzlõk ve hastalõ õn yayõlma riski de dikkate alõnmalõdõr. Me-
selâ nezle veya grip olan ki i, yukarõda getirilen ölçüye uymaz. Bununla 
birlikte nezle, grip gibi hastalõklara yakalanmõ  ki ilerin bu halde cemaate 
katõlmalarõ mekruhtur. Bu ekilde hasta olan ki ilerin camiye, mescide gel-
meleri, hastalõk mikrobunun bula masõ riskini ta õmasõ sebebiyle hem sa lõk 
açõsõndan sakõncalõdõr, hem de bu ekilde hasta olan ki iler sürekli olarak 
öksürmek, burnu akmak, burnunu silmek gibi davranõ lar gösterece inden 
cemaate katõlan öteki ki ilerin namazda olmasõ gereken kalp huzurunu ve 
sükûnunu bozarlar. 

Bu bakõmdan, hem kendilerini hem ba kalarõnõ rahatsõz edecek durumda 
bulunan ki ilerin mescide gelmeyip, namazlarõnõ tek ba larõna kõlmalarõ 
daha uygundur. Nitekim Hz. Peygamber, aynõ gerekçeyle "So an veya sa-

rõmsak yiyen kimse evinde otursun, bizden ve mescidimizden uzak dursun" 
(Buhârî, “Ezân”, 160; Müslim, “Mesâcid”, 73) diyerek so an ve sarõmsak gibi 
a zõ kokutan ve ba kalarõnõ rahatsõz eden eyler yiyen kimselerin mescide 
gelmelerini yasaklamõ tõr. Bu yasak sadece so an ve sarõmsakla sõnõrlõ ol-
mayõp, cemaate rahatsõzlõk verecek her eyi içine almaktadõr. 

Cemaate katõldõ õ takdirde hasta olmasõ veya mevcut hastalõ õnõn art-
masõ ihtimali bulunanlar da cemaate katõlmayabilir. 
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Ayrõca ilgilenmek durumunda oldu u ve yanõndan ayrõldõ õ takdirde 
durumunun kötüle ebilece inden endi e etti i bir hastasõ bulunmak da bir 
mazerettir. 

2. Korku. Mescide gitti i takdirde malõna, canõna veya namusuna bir 
zarar gelmesinden korkan kimse de cemaate gitmemelidir. Hz. Peygamber, 
korku ve hastalõ õ cemaate katõlmamayõ mâzur kõlan sebepler arasõnda say-
mõ tõr. 

3. Olumsuz hava artlarõ. Ýnsaný meþakkate sokacak derecede ya mur, 
çamur, iddetli so uk, kar, ayaz, iddetli sõcak, zifiri karanlõk ve geceleyin 
iddetli rüzgâr gibi hava artlarõ, vakit namazlarõna oldu u gibi cuma nama-

zõna katõlmamak için de bir mazerettir. 

4. Abdestin sõkõ õk durumda olmasõ. Böyle bir kimsenin cemaate katõl-
masõ uygun de ildir. Bu durum namazõn hu û ve huzur içinde yapõlmasõna 
engel oldu u için esasen bu durumda iken tek ba õna namaz kõlmak da 
mekruhtur. nsanõ, kalp huzurundan ve hu ûdan alõkoyacak ba ka durum-
lar da aynõ hükümdedir. 

Yolculuk hazõrlõ õ yapmakta olma, karnõn aç olup arzu edilen bir yeme-
in hazõr olmasõ gibi durumlarda da, gerekli iç huzurunun sa lanmasõ ihti-

mali zayõfladõ õndan cemaate gidilmeyebilir. 

5. Herkese veya toplum için yeterli olacak sayõda kimseye farz olan ilmî 
ara tõrma ve e itim ö retimle me guliyet de cemaate katõlmamak için mazeret 
kabul edilmi tir. Fakat bilimsel çalõ ma yapan ki ilerin, cemaati büsbütün 
terketmemesi ve mümkün oldukça cemaate katõlmasõ uygun olur. 

Ayrõca hazõr bulunmalarõnõ fõrsat bilip, istifade etmeyi arzuladõ õ kimseler 
ile ilmî ve dinî görü  alõ veri inde bulunmak da bir mazeret sayõlõr. 

6. Bedenî ârõzalar. Gözlerin görmemesi, kötürümlük, dü kün ihtiyarlõk 
gibi haller de cemaate gitmemeyi mubah kõlar. 

e) Bir Mescidde Cemaatin Tekrarlanmasõ 

Belli bir imamõ ve cemaati bulunan mahalle mescidinde ezan ve kametle 
birlikte cemaatin tekrarlanmasõ mekruhtur. Çünkü normal artlarda bir mescid-
de iki ayrõ cemaatin olu turulmasõ ve bu ekilde namaz kõlõnmasõ, slâm'õn 
öngördü ü genel anlamdaki birli e aykõrõ oldu u gibi, özelde cemaat nama-
zõyla sa lanmak istenen cemaat uuruna da aykõrõdõr. 

Bu anlamõ içermemek ve bölünme, parçalanma ve kopma izlenimi uyan-
dõrmamak artõyla ve ikinci defa ezan okumaksõzõn yeniden cemaat olu tu-
rulup namaz kõlõnabilir. Her ne kadar, iki üç ki inin bir araya gelip cemaat 
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olu turabilecekleri söylenmi  ise de, bu izin mazeret sahiplerinin cemaatle 
namazõn faziletinden mahrum kalmamalarõ için olup aslolan büyük ço un-
lukla birlikte cemaat namazõnõ kõlmaktõr ve asõl cemaat budur. 

f) Cemaatle Namaz Kõlmanõn Âdâbõ 

Camiye giderken vakarlõ olunmasõ gerekir. Hem gösteri  izlenimi ver-
memek için hem de vakarõn bir gere i olarak ko madan normal bir ekilde 
yürünmesi uygun olur. Pek ho  olmamakla birlikte acele yürünebilir. En 
iyisi, cemaate katõlmanõn hazõrlõ õnõ daha önceden yapmak ve ona göre 
davranmaktõr. Müezzin kamet getirmeye ba ladõ õ veya namaza duruldu u 
sõrada camiye gelen ki i, vaktin sünneti de olsa hiçbir nâfile namaz kõlma-
dan hemen cemaate katõlmalõdõr. Bunun istisnasõ sadece sabah namazõnõn 
sünnetidir. mam selâm vermeden cemaate yeti ebilece ini tahmin eden 
ki inin, sabah namazõnõn sünnetini kõlõp sonra imama uymasõ uygundur. 

Ö le veya cuma namazõnõn sünnetine ba ladõktan sonra cemaatin farza 
durmasõ veya hatibin minbere çõkmasõ halinde iki rek‘at tamamlanõnca se-
lâm verilir. Mâlikî, âfiî ve Hanbelîler cemaatle kõlõnan farzõn kaçõrõlmasõn-
dan endi e edildi i takdirde nâfile namazõn hemen kesilebilece ini söyle-
mi lerdir. Hanefîler'e göre yalnõzca bir rek‘at kaçõraca õnõ tahmin eden kimse 
namazõ kesmeyip iki rek‘at kõlarak selâm verir; üçüncü rek‘ata ba lamõ  olan 
kimse de aynõ artla dört rek‘atõ tamamlar. 

Dört rek‘atlõ bir farz namazõ tek ba õna kõlmakta olan kimse, cemaatle 
namaz için kamet getirildi inde henüz bir rek‘atõ tamamlamamõ sa hemen 
namazõnõ keserek cemaate katõlmalõdõr; birinci rek‘atõn secdesini yapmõ sa, 
bu takdirde ikinci rek‘atõ tamamladõktan sonra selâm vermek suretiyle na-
mazõnõ keserek cemaate katõlõr. 

 

B) MAMLIK 

Fõkõh literatüründe imamlõk (imâmet) terimi, hem devlet ba kanlõ õnõ 
hem de namaz imamlõ õnõ ifade eder. Bu iki farklõ konumu ayõrmak için, 
devlet ba kanlõ õna büyük imâmet anlamõnda "imâmet-i kübrâ", namaz 
imamlõ õna da küçük imâmet anlamõnda " imâmet-i su râ" denilmi tir. lmi-
hal dilinde ise imâmet terimi namaz imamlõ õnõ ifade eder. 
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a) mamlõ õn artlarõ 

mamõn ergin (bâli ), belli bir aklî olgunluk düzeyine ula mõ  (âkõl) ve 
tabii ki müslüman olmasõ arttõr. Küfrü gerektirecek bir inancõ bulunan, 
bid‘at ve dalalet ehlinin arkasõnda namaz kõlõnmaz. 

mam olacak ki inin erkek olmasõ art görülmü tür. Kadõn, erkeklere 
imam olamaz. Bununla birlikte kendi aralarõnda cemaatle namaz kõlmak 
istediklerinde içlerinden biri imam olabilir. Yine bir cenaze namazõnda sadece 
kadõnlar bulunuyorsa, bu takdirde içlerinden biri imam olup cenaze nama-
zõnõ kõldõrõr. 

mamlõk yapabilmek için namaz sahih olacak kadar Kur'an'õ ezbere oku-
yabilmek (kõraat) art oldu u gibi özürlü olmayõp sa lam olmak ve namazõn 
sõhhat artlarõndan birini yitirmi  olmamak da arttõr. Özürlü olan kimse, 
özürsüze imam olamayaca õ gibi, necâsetten tahâret artõnõ veya setr-i avret 
artõnõ yerine getirmemi  kimse, bu artlarõ yerine getirmi  olan ki iye imam 

olamaz. 

mamlõ a Ehil Olma Sõralamasõ 

Geleneksel olarak slâm toplumlarõnda, namaz da dahil olmak üzere bir-
çok konuda insanlara önderlik etmek yöneticilere ait kabul edildi i için na-
maz imamlõ õ da teorik olarak onlara bõrakõlmõ  ve bu bakõmdan kitaplarõ-
mõzda imamlõ a en lâyõk ki iler sõralanõrken en ba ta o bölgenin üst düzey 
yöneticileri sayõlmõ tõr. Bu sõralama imdiki idarî yapõya göre yapõlacak 
olursa imâmete en lâyõk ki iler vali, kaymakam, emniyet müdürü ve hâ-
kimler olur. Fakat günümüzde artõk, imamlõk ve müezzinlik bir meslek ha-
line geldi i için, mülkî âmirlerin sembolik öncelikleri devam etmekle birlikte, 
camide namazõ artõk o caminin resmî görevlisi olan imam, o yoksa müezzin 
kõldõrmaktadõr. 

Cami dõ õnda veya görevlisi olmayan bir mescidde namaz kõlõnacaksa bu 
takdirde imamlõ a kimin geçece ini belirlemek için bazõ nitelikler aranabilir. 
Bir evde cemaat yapõlacaksa evin sahibi veya onun izin verdi i ki i imam 
olur. Bunun dõ õnda öyle bir sõra takip edilebilir: Namaz hükümlerini en iyi 
bilip Kur'an'õ daha güzel okuyan, daha müttaki olan, ya ça büyük olan, 
ahlâkça daha üstün olan, daha yakõ õklõ olan, sesi daha güzel olan, elbisesi 
daha temiz olan, insanlar arasõnda itibarõ daha fazla olan. 
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Cahil ki inin, gösteri çinin (mürâi) ve ilim sahibi bile olsa fâsõk yani bü-
yük günah i leyen veya küçük günahta õsrar eden ki inin imam olmasõ 
mekruh görülmü tür. 

Daha üstün bir kimse bulundu u takdirde gözü görmeyenin imâmeti de 
mekruhtur. 

b) mama Uymanõn Geçerlilik artlarõ 

Cemaatle namaz kõlõnõrken imama uymaya iktidâ, imama uyan kimseye 
de muktedî denilir. Bir kimsenin imama uymasõnõn fõkhen geçerli (sahih) 
olabilmesi için bazõ artlar aranõr. 

1. Muktedî namaza dururken hem namaz kõlmaya hem de imama uy-
maya niyet etmelidir. 

2. Muktedî imamdan geride durup, hizasõna veya önüne geçmemelidir. 

3. Kõlõnan namazõn nevi itibariyle imam muktedîden a a õ olmamalõdõr. 
Nâfile kõlan muktedî, farz kõlmakta olan imama uyabildi i halde, farz namaz 
kõlan (müfteriz) muktedî, nâfile namaz kõlan (müteneffil) imama uyamaz. 
Hanefîler'e ve Mâlikîler'e göre böyledir. Fakat âfiîler'e ve Hanbelîler'e göre 
farz kõlan ki i, nâfile kõlana uyabilir. Bunlarõn gerekçelerinden birisi Muâz'õn 
Hz. Peygamber'in arkasõnda yatsõ namazõnõ kõldõktan sonra, gidip kendi 
kavmine yatsõ namazõnõ kõldõrdõ õna ili kin rivayettir. âfiîler'e göre bir vak-
tin farz namazõnõ kõlmõ  olan kimse, yeniden ba kalarõna aynõ vakit için 
imamlõk yapabilir. Kendi kõldõ õ nâfile olur. 

Dört rek‘atlõ bir farzõn kazâsõ için te kil edilen cemaatte imam yolcu, 
muktedî mukim olursa, imam muktedîden durumca daha a a õ olmu  olur. 
öyle ki; iktidâ, ya ilk iki ya son iki rek‘atta olacaktõr. Birinci õkka göre 

ka‘de hususunda, ikinci õkka göre kõraat hususunda, farz kõlan nâfile kõlana 
iktidâ etmi  olur. 

4. mam ve muktedî, aynõ farzõ kõlõyor olmalõdõr. Meselâ biri ö le nama-
zõnõn farzõnõ kazâ ediyor, öteki ikindi namazõnõn farzõnõ eda ediyor ise veya 
birisi bugünün ö le namazõnõ, di eri dünün ö le namazõnõ kazâ ediyor ise 
birbirlerine uyamazlar. 

5. mam lâhik veya mesbûk olmamalõdõr. Yani bir kimse, imama ö le 
namazõnõn son rek‘atõnda uymu  olsa ve imam selâm verdikten sonra geri 
kalan üç rek‘atõ tamamlarken, bu durumdan habersiz birisi gelip kendi ba-
õna farz kõldõ õnõ zannederek ona uysa sahih olmaz. ktidânõn sahih olmasõ 

için imamõn imamlõk yapmaya niyet etmesi art olmadõ õ için tek ba õna farz 
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namaz kõldõ õ bilinen bir ki iye gidip iktidâ edilebilir. O ki i kendisine uyul-
du unu ister farketsin ister farketmesin durum de i mez. Kendine iktidâ 
edildi ini farkederse sesini biraz yükseltmesi uygun olur. Farz kõlmakta ol-
du unu belli etmek için intikal tekbirlerini yüksek sesle almasõnda yarar 
vardõr. 

6. mam ile muktedî arasõnda, kadõn saffõ bulunursa iktidâ sahih olmaz. 

7. mam ile muktedî arasõndaki mesafenin mâkul uzaklõkta olmasõ gere-
kir. Aksi takdirde meselâ aralarõnda bir õrmak veya yol bulunmasõ gibi, a õrõ 
uzaklõkta iktidâ sahih olmaz. 

Farz dõ õndaki namazlar binek üzerinde kõlõnabildi i gibi cemaatle de kõ-
lõnabilir. Farz olmayan bir namaz cemaatle kõlõnacaksa, birinin binek üze-
rinde ötekinin yaya olmasõ veya farklõ bineklerde olmasõ durumunda iktidâ 
sahih olmaz. 

8. mamõn intikal tekbirlerini duymaya engel olacak bir perde, duvar 
bulunmamalõdõr. Aradaki duvar, hoparlör ve aradaki aktarõcõlar sayesinde 
imamõn intikallerinden haberdar olmayõ engellemiyorsa bu takdirde iktidâ 
konusunda herhangi bir problem olmaz. 

9. Bir kimse ba ka mezhepten birine uyabilir. Onun kendi mezhebindeki 
artlara aykõrõ bir davranõ  içinde bulunup bulunmadõ õnõ ara tõrmasõ gerek-

mez. Ola an durum budur. Fakat uydu u ki ide, kendi mezhebine göre ab-
desti bozan bir durumun ortaya çõktõ õnõ bilen ki inin o imama uymasõ sahih 
olmaz. Meselâ âfiî bir imamõn elinin kanadõ õnõ gören, daha sonra onun gidip 
abdest tazelemedi ini de yakînen bilen ki inin o imama uymasõ sahih olmaz. 
Çünkü kan akmasõ âfiî mezhebine göre abdesti bozmaz, fakat Hanefî mezhe-
bine göre bozar. Bu durumu kesin olarak görüp bildikten sonra, ona uymasõ 
sahih olmaz. Uyacak ki i bu durumu yakînen bilmiyorsa, tahmine göre dav-
ranmayõp uyabilir. sterse uyulan ki i, Hanefî mezhebine göre abdesti bozan 
bir ey yapmõ  olsun. 

Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre imamõn namazõ -kendi mezhebine 
göre- sahih olursa ba ka mezhepten olan ve ona uyarak namaz kõlan cemaa-
tin de namazõ -kendi mezheplerine uymasa bile- sahih olur. 

Abdestli ki inin teyemmümlüye; abdest uzuvlarõnõ yõkamõ  olan ki inin, 
meselâ mest üzerine veya sargõ üzerine meshetmi  olan ki iye; ayakta du-
ranõn oturan ki iye iktidâsõ da, bunun tersine bir iktidâ da sahihtir. Nâfile 
kõlan farz kõlana uyabilir, fakat aksi sahih de ildir. ma ile namaz kõlan 
ki iye,  kendi durumunda olanlar uyabilirler. 



NAMAZ 281 

 

Mukim ile seferînin (yolcu) cemaatle namaz kõlmalarõ câiz olup mukimin 
imam olmasõ daha uygundur. Yolcunun imam olmasõ halinde, kendisinin 
seferî oldu unu söylemesi art olmamakla birlikte, onlarõn yanõlmamalarõ 
için önceden duyurmasõ iyi olur. 

c) Cemaatle Namaza li kin Bazõ Meseleler 

Cemaatle kõlõnan namazda, imama uymu  ki ilerin namazõ imamõn na-
mazõna ba lõ oldu u için, imamõn namazõnõn bozulmasõ durumunda ona 
uyanlarõn da namazlarõ bozulur. Dolayõsõyla bir rükün veya artõn ihlâli gibi 
bir sebeple imamõn namazõ bozulacak olursa imamõn o namazõ iade etmesi 
gerekti i gibi cemaatin de iade etmesi gerekir. mam namazõnõn bozuldu-
unu farketti inde bu durumu cemaate bildirmelidir. 

mama uyan ki i (muktedî), namazdaki fiilleri yaparken imama uygun 
davranmak durumunda olup bu fiilleri imamla birlikte yapmasõ gerekir. 
Rükû ve secdede imamdan önce ba õnõ kaldõramaz, yine rükû ve secdeye 
imamdan evvel gidemez. 

Kõraati sadece imam yapar. mamõn okumasõ, cemaatin okumasõ yerine 
geçer. mam okurken cemaat susar ve dinler; açõktan okunan namazlarda 
Fâtiha'nõn bitiminde âmin der; kõraat dõ õnda okunacak zikir ve tesbihleri 
kendisi okur. 

Muktedî rükûda üç kere "Sübhâne rabbiye'l-azîm" ve secdede üç kere 
"Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" demeden imam ba õnõ kaldõrõrsa, muktedî bunlarõ 
tamamlamaya çalõ madan ba õnõ kaldõrõr. 

Birinci oturu ta muktedî Tahiyyât'õ bitirmeden imam üçüncü rek‘ata 
kalksa, muktedî isterse Tahiyyât'õ tamamlar, isterse imama uyarak kalkar. 
Tahiyyât'õ okumak vâcip oldu u gibi imama uygun davranmak da vâciptir. 
Muktedî bu iki vâcipten hangisini isterse onu yapabilir. Fakat uygun olan 
imama uyum göstermektir. mam bayram tekbirlerini, birinci oturu u, tilâvet 
ve sehiv secdesini ve kunut duasõnõ okumayõ terkederse ona uyanlar da 
terkeder. 

Son oturu ta muktedî Tahiyyât'õ bitirmeden imam selâm verecek olursa, 
Tahiyyât'õ tamamlayõp sonra selâm verir. E er Tahiyyât'õ bitirmi  ve geriye 
salavat ile dualar kalmõ sa bu takdirde imamla beraber selâm vermelidir. 

Namazõn aslõnda bulunmayan bir hususta muktedî imama uymaz. Meselâ 
imam namazda fazladan bir secde daha yapsa veya son oturu u yaptõktan 
sonra selâm verecek yerde sehven kalksa bu durumlarda muktedî ona 
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mütâbaat etmez, yani ona tâbi olmaz ve imamõ uyarmak üzere "sübhânallah" 
der. E er imam son oturu tan sonra sehven yaptõ õ kõyamõ secdeye varmadan 
önce farkedip hemen geri oturursa, birlikte selâm verir ve sehiv secdesi ya-
parlar. mam son oturu ta selâm verecek yerde yanlõ lõkla kalktõ õnõ farket-
meyip, kalktõ õ bu rek‘atõ secde ile tamamlayacak olursa, muktedî artõk imamõ 
beklemeyerek kendisi selâm verir. 

E er imam son oturu u unutarak fazla bir rek‘ata kalkarsa, muktedî bir 
müddet bekler ve "sübhânallah" diyerek imamõ uyarmaya çalõ õr. mam du-
rumu farkedip hemen oturursa ne âlâ; beraberce selâm verip sehiv secdesi 
yaparlar. Bu durumda muktedî imamõ beklemeyerek kendi kendine selâm 
veremez. Çünkü iktidâ durumunda iken kendi ba õna hareket etmi  olaca-
õndan kõldõ õ namazõn farzlõ õnõ iptal etmi  olur. mam son oturu u yapma-

dan kalktõ õnõ farketmeyip kalktõ õ rek‘atõ secde ile tamamlayacak olursa, 
imamõn namazõnõn farzõ son oturu u terketti i için fâsid oldu u gibi ona 
uymu  olanlarõnki de aynõ ekilde fâsid olur. 

Muktedî son oturu ta, Tahiyyât'õ okuduktan sonra, imamõn selâmõnõ 
beklemeden selâm verebilir. Fakat bu davranõ , vâcip olan mütâbaatõ 
terketmek anlamõna geldi i için böyle yapmasõ mekruh olur. 

 

C) MAMA UYANIN HALLER  

Namazõ yalnõz kõlana münferid, imama uyarak kõlana muktedî denilir. 
mama uyan ki i (muktedî) için üç ayrõ durum söz konusu olabilir. mama 

uyan ki i ya "müdrik" ya "lâhik" ya da "mesbûk"tur. imdi bunlarõ kõsaca 
açõklayalõm. 

a) Müdrik 

Müdrik "idrak etmi , yeti mi , kavu mu " gibi anlamlara gelir. lmihal 
õstõlahõnda, namazõ tamamen imamla birlikte kõlan kimseye müdrik denir. 
mama en geç birinci rek‘atõn rükûunda yeti en kimse o rek‘ata yeti mi  

sayõlõr ve müdrik adõnõ alõr. ftitah tekbirini almõ  ve imam rükûda iken ken-
disi rükûa varmõ  ise o rek‘atõ tam kõlmõ  sayõlõr. 

Namazõ cemaatle kõlmanõn ecri, tek ba õna kõlmaktan yirmi yedi derece 
daha fazla oldu u için u durumlarda tek ba õna kõlõnan namaz bõrakõlarak 
imama uyulur: 

Bir kimse tek ba õna bir farz namazõ kõlmaya ba ladõktan sonra, bulun-
du u yerde o farz cemaatle kõlõnmaya ba lansa, tek ba õna kõlan e er henüz 
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secdeye varmamõ  ise namazõ hemen keserek imama uyar. Cemaate muha-
lefet görüntüsü vermemek için böyle davranmasõ müstehap sayõlmõ tõr. Bu 
durumda selâm vermesine gerek yoktur. Edeben sa  tarafa selâm vermesi 
uygun olur diyen de vardõr. Tek ba õna kõldõ õ namazda secdeye varmõ  ise 
bakõlõr: E er kõldõ õ namaz sabah ve ak am namazõ ise yine bõrakõr ve 
imama uyar. Fakat bunlarõn ikinci rek‘atõ için secdeye varmõ  ise, artõk bõ-
rakmayõp namazõ kendisi tamamlar ve selâm verdikten sonra cemaat devam 
ediyor bile olsa imama uymaz. Çünkü imama uymasõ halinde, imamla bir-
likte kõlaca õ namaz nâfile hükmünde olacaktõr. Halbuki, sabah namazõnõn 
farzõndan sonra nâfile kõlõnamadõ õ gibi, üç rek‘atlõ bir namaz da nâfile ola-
rak kõlõnamaz. E er ba ladõ õ ve ilk rek‘atõn secdesine vardõ õ namaz ö le, 
ikindi ve yatsõ namazõ gibi dört rek‘atlõ bir farz ise, bu takdirde kõldõ õ bir 
rek‘ata bir rek‘at daha ilâve eder, te ehhütte bulunur, selâm verip imama 
uyar. Kendisinin kõldõ õ iki rek‘at namaz nâfile olmu  olur. 

Böyle bir namazõn üçüncü rek‘atõnda bulunup da henüz secdesine var-
mamõ  ise, hemen ayakta veya oturarak selâm verip namazdan çõkar, 
imama uyar, tek ba õna kõldõ õ iki rek‘at, nâfile olmu  olur. Fakat bu nama-
zõn üçüncü rek‘atõnõn secdesini de yapmõ  bulunursa, artõk bunu tamamlar, 
farzõ yerine getirmi  olur. Ancak bu namazõ ö le veya yatsõ namazõ olursa 
tek ba õna kõldõ õ bu farzdan sonra imama yine uyabilir. mamla kõlaca õ 
namaz nâfile olur. Fakat bu durumda ikindi namazõ olursa imama uyamaz. 
Çünkü ikindi namazõndan sonra nâfile namaz kõlmak mekruhtur. 

Nâfile bir namaza ba lamõ  olan kimse, yanõnda cemaatle namaza ba -
lansa, bu nâfileyi iki rek‘at olmak üzere kõlar, bundan sonra selâm verip 
cemaate katõlõr. Üçüncü rek‘ata kalkmõ  ise, onu da dördüncü rek‘at ile ta-
mamlamadõkça namazõnõ kesmez. Ancak nâfile namaza ba layan kimse, 
kõlõnmaya ba lanan bir cenaze namazõnõ kaçõrmaktan korkarsa, nâfile na-
mazõ hemen bõrakõr, cenaze namazõ için imama uyar, sonra nâfileyi kazâ 
eder. Çünkü cenaze namazõnõn telâfi imkânõ yoktur. 

Cemaatle sabah namazõnõn kõlõndõ õnõ gören kimse, cemaate yeti ece ini 
zannederse hemen sabah namazõnõn sünnetini kõlar ve gerek görürse 
Sübhâneke ile eûzüyü ve sûre ilâvesini bõrakarak yalnõz Fâtiha ile, rükû ve 
secdelerde de birer tesbih ile yetinebilir. Bundan sonra imama uyar. Ancak 
imama yeti ece i kanaatinde olmazsa sünnete ba lamayõp imama hemen 
uyar, artõk bu sünneti kazâ da etmez. E er sünnete ba lamõ  ise bunu ta-
mamlar. 
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Ö le, ikindi ve yatsõ namazlarõnõn cemaatle kõlõnmaya ba ladõ õnõ gören 
kimse, bunlarõn sünnetini kõlmadan do ruca imama uyar, sonra ö lenin dört 
rek‘at sünnetini kazâ eder. kindinin sünnetini ise vaktin kerahati dolayõsõ 
ile kazâ edemez. Yatsõ namazõnõn dört rek‘at ilk sünneti, gayr-i müekked bir 
sünnet oldu u için dilerse kazâ eder, dilerse etmez. 

b) Lâhik 

mamla birlikte namaza ba lamasõna ra men, namaz esnasõnda ba õna 
gelen bir durum sebebiyle namaza ara vermek zorunda kalan ve bu sebeple 
namazõn bir kõsmõnõ imamla birlikte kõlamayan kimseye lâhik denir. mamla 
birlikte namaza ba ladõ õ halde uyku, gaflet, dalgõnlõk, abdestinin bozulmasõ 
gibi mazeretler sebebiyle namaza ara vermek durumunda kalan kimse, na-
maza ara vermesini gerektiren durumun ortadan kalkmasõndan sonra konu -
madan, dünya i leriyle me gul olmadan ve ayet abdesti bozulmu sa, en kõsa 
yoldan yeniden abdest alõp gelerek, bõraktõ õ yerden namazõna devam eder. 
ayet imam namazõ bitirmi se, bu ki i sanki imamõn arkasõnda namaz kõlõ-

yormu  gibi namazõnõ tamamlar. Yani imama uymu  bulunan kimse gibi kõ-
raat etmez, yakla õk olarak imamõn okuyaca õ sure kadar bekler. Sadece rükû 
ve secdedeki tesbihleri, bir de oturu taki dua ve salavatlarõ okur. Bu arada 
sehiv secdesini gerektirecek bir i  yapsa, imama uyan kimse kendi hatasõndan 
ötürü sehiv secdesi yapmadõ õ için, kendisi de sehiv secdesi yapmaz. mam 
sehiv secdesi yapacak olsa, lâhik olan kimse, imamla kõlamadõ õ kõsõmlarõ 
telâfi etmeden imama uymu  ise, bu secdeleri yapmaz ve hemen aya a kalkõp 
namazõnõ tamamlar ve imamla birlikte yapamadõ õ sehiv secdesini namazõ 
tamamladõktan sonra yapar. Seferî bir imama uyan mukim bir kimse de 
kendisinin tamamladõ õ kõsõmlarda, lâhik gibidir. 

Lâhik mümkün olursa, önce kaçõrdõ õ rek‘atlarõ veya rükünleri kazâ 
eder, sonra imama tâbi olarak onunla selâm verir. Meselâ imama uyan 
kimse birinci rek‘atõn kõyamõnda uyuyup da imamõn secdeye vardõ õ anda 
uyansa hemen rükûa varõr, sonra secdeye vararak imama yeti ir. Lâhik, 
imama yeti emeyece ini anlarsa, hemen imama tâbi olur ve yeti emedi i 
rek‘at veya rükünleri imam namazdan çõktõktan sonra kazâ eder. Meselâ 
dördüncü rek‘atta iken burnu kanasa saftan ayrõlõr, namaza aykõrõ dü ecek 
bir ey ile u ra maksõzõn hemen abdest alõr, yeti mi  oldu u yerde imama 
tâbi olur. mam selâm vermi  olursa, bu dördüncü rek‘atõ kendi ba õna hiçbir 
ey okumaksõzõn imamõn arkasõnda kõlõyormu  gibi tamamlar. Çünkü lâhik, 

imamõn arkasõnda namaz kõlõyor hükmündedir. 
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mama uyanõn abdesti üçüncü rek‘atta bozulsa abdest aldõktan sonra dör-
düncü rek‘atta imama yeti se, önce kõraatsõz olarak üçüncü rek‘atõ kõlar. Bun-
dan sonra imama uyar, onunla dördüncü rek‘atõ kõlarak selâm verir. Fakat 
imama bu ekilde yeti emeyece ini anlarsa, hemen imama tâbi olur, imam se-
lâm verince kendisi kalkar, üçüncü rek‘atõ kõraatsiz olarak kõlar ve selâm verir. 

Bir kimse yukarõda sayõlan mazeretler dõ õnda da lâhik durumuna dü ebi-
lir. Meselâ imamla birlikte namaz kõlarken imamdan önce rükû veya secdeye 
varan kimse ya da imamdan önce rükû veya secdeden kalkan kimse yahut da 
bir veya birkaç rek‘atõ imamla birlikte kõlamayan kimse de imam selâm ver-
dikten sonra tek ba õna tamamlayaca õ kõsõmlarda lâhik durumundadõr. 

Bir kimse imama birinci rek‘ata yeti emezse, yeti emedi i rek‘atlar ba-
kõmõndan mesbûk oldu u gibi, yeti ti i rek‘atlardan birinde ârõz olan durum 
sebebiyle de lâhik konumuna dü ebilir ve böylece bir ki i aynõ anda hem 
lâhik hem mesbûk olmu  olur. 

Cemaat sevabõndan mahrum kalmamak için lâhikin hükümlerini yerine 
getirmekte yarar olmakla birlikte, bu ayrõntõlara dikkat etmekte bazõ güçlük-
ler bulundu u için, bu durumda kalan kimselerin namazlarõna yeniden ba -
layõp kendilerinin kõlmasõ daha uygun görülmü tür. 

c) Mesbûk 

mama namazõn ba õnda de il, birinci rek‘atõn rükûundan sonra, ikinci, 
üçüncü veya dördüncü rek‘atlarda uyan kimseye mesbûk denir. Son 
rek‘atõn rükûundan sonra imama uyan kimse bütün rek‘atlarõ kaçõrmõ  olur. 

Mesbûkun hükmü, kaçõrdõ õ yani imamla birlikte kõlamadõ õ rek‘atlarõ 
kazâya ba ladõktan sonra, tek ba õna namaz kõlan kimse gibidir. Sübhâne-
ke'yi okur, kõraat için eûzü besmele çeker ve okumaya ba lar. Çünkü bu 
kimse kõraat bakõmõndan namazõn ba  tarafõnõ kazâ etmektedir. Bu durumda 
e er kõraati terkederse namazõ fâsid olur. 

Sübhâneke duasõnõ okuma yeri, e er kõlõnan namaz ö le ve ikindi na-
mazõ gibi gizli okunan namaz ise iftitah tekbirinden sonradõr. E er açõktan 
okunan namaz ise ve imam kõraat etmekte iken yeti mi  ise, sa lam görü e 
göre Sübhâneke'yi okumayõp imamõn kõraatini dinler, Sübhâneke'yi kendi 
kazâ edece i rek‘atlarda okur ve tek ba õna namaz kõlanlarda oldu u gibi 
Sübhâneke'den sonra eûzü besmele çeker. 
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Mesbûkla ilgili uygulama örnekleri: 

1. Sabah namazõnõn ikinci rek‘atõnda imama uyan mesbûk, tekbir alõp 
susar, imam ile birlikte son oturu ta yalnõz Tahiyyât okur, imam selâm ve-
rince kendisi aya a kalkar, kaçõrdõ õ ilk rek‘atõ kõlmaya ba lar. Sübhâneke 
ve eûzü besmeleden sonra Fâtiha ile bir miktar Kur'an okur, rükû ve secde-
lerden sonra oturup, Tahiyyât ile Salli-bârik ve Rabbenâ âtinâ dualarõnõ 
okuyarak selâm verir. 

2. Ak am namazõnõn ikinci rek‘atõnda imama uyan kimse de birinci 
rek‘at için bu ekilde hareket eder. 

Ak am namazõnõn son rek‘atõnda imama uyan kimse, Sübhâneke'yi 
okur, imamla beraber o rek‘atõ kõlõp te ehhütte bulunur, bundan sonra kal-
kar. Sübhâneke'yi okuyup eûzü besmele çeker ve Fâtiha ile bir sûre veya bir 
miktar âyet okur; rükû ve secdelerden sonra oturur, sadece Tahiyyât okur, 
sonra Allahü ekber diyerek aya a kalkar, besmele çekip Fâtiha ile bir sûre 
veya birkaç âyet okuyarak, rükû ve secdeleri ve son oturu u yapar ve selâm 
ile namazdan çõkar. Bu durumda üç defa te ehhütte bulunmu  olur. Bu-
nunla birlikte mesbûk, ikinci rek‘atõn sonunda yanõlarak oturmayacak olsa, 
kendisine sehiv secdesi gerekmez; çünkü bu rek‘at bir yönüyle birinci rek‘at 
mesabesindedir. 

3. Dört rek‘atlõ namazõn son rek‘atõnda imama uyan kimse imam ile te eh-
hütte bulunduktan sonra kalkar, Sübhâneke, Fâtiha ve bir sûre okuyup oturur ve 
Tahiyyât okuduktan sonra kalkar. Geri kalan iki rek‘atõ tamamlar. 

4. Dört rek‘atlõ namazõn üçüncü rek‘atõnda imama yeti en kimse, kendi-
sinin birinci oturu unu imamõn son oturu uyla birlikte yapar, kalkõnca ilk iki 
rek‘atõ kaza edece i için, kendisi bu ilk iki rek‘atõ nasõl kõlacak idiyse öylece 
kõlar. 

5. Dört rek‘atlõ bir namazõn ikinci rek‘atõnda imama uyan kimse, üç 
rek‘atõ imamla kõlmõ  olur, te ehhüt okuduktan sonra kalkar, kõlamadõ õ ilk 
rek‘atõ kõlõp oturur ve selâm verir. 

mama ilk rek‘atõn rükûunda yeti en kimse, mesbûk de il müdrik sayõlõr. 
Fakat imama rükûdan sonra yeti en kimse o rek‘atõ kaçõrmõ  olur ve mesbûk 
durumuna dü er. 

Te ehhüt miktarõ oturduktan sonra imam daha selâm vermeden önce 
mesbûkun aya a kalkmasõ mekruh sayõlmõ tõr. Ancak abdestinin veya vak-
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tin sõkõ õk olmasõ durumunda mesbûk imamõn selâm vermesinden önce kal-
kõp namazõnõ tamamlayabilir. 

Ebû Hanîfe'ye göre, tek ba õna namaz kõlan kimse te rik tekbirleri ile yü-
kümlü olmadõ õ halde, mesbûk kurban bayramõnda te rik tekbirlerini imam ile 
birlikte alõr, daha sonra aya a kalkõp kaçõrdõ õ rek‘atlarõ tamamlar. 

mam selâm vermeden önce Tahiyyât'õ okuyup bitirmi  olan mesbûk, 
isterse kelime-i ehâdeti tekrar eder, ba ka bir görü e göre ise susar. En 
do rusu Tahiyyât'õ yava  yava  okumaktõr. 

mam dördüncü rek‘atta oturup yanlõ lõkla be inci rek‘ata kalksa, 
mesbûkun namazõ bu kõyam ile fâsit olur. Fakat dördüncü rek‘atta oturma-
dan be inci rek‘ata kalkmõ  ise, secdeye varmadõkça mesbûkun namazõ bo-
zulmaz. 

 

X. CUMA NAMAZI 

Cuma, slâm dininde çok önemli kabul edilen haftalõk toplu ibadet günü-
dür. Çe itli hadislerden anla õldõ õna göre cuma günü, daha önce yahudi ve 
hõristiyanlar için haftalõk ibadet günü olarak belirlenmi , fakat onlar bunu 
de i tirerek yahudiler cumartesiyi, hõristiyanlar pazarõ haftalõk toplantõ ve 
ibadet günü kabul etmi ler; son olarak cuma günü, müslümanlar için yeni-
den haftalõk ibadet günü kõlõnmõ tõr. 

Cuma gününün önemine ve haftalõk toplu ibadet günü seçilmesinin an-
lamõna ili kin olarak Hz. Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. 
Bunlardan bazõlarõ öyle sõralanabilir: "Güne in do du u en hayõrlõ gün 

cumadõr; Âdem o gün yaratõlmõ , o gün cennete girmi  ve o gün cennetten 

çõkmõ tõr. Kõyamet de cuma günü kopacaktõr" (Müslim, “Cum‘a”, 18). Ba ka 
bir hadiste bu günde yapõlan dualarõn kabul edilece i bir anõn (icâbet saati) 
bulundu u haber verilmektedir. Bir rivayete göre Hz. Peygamber "Ben icâ-

bet saatinin, hangi an oldu unu biliyordum, fakat Kadir gecesi gibi, bu da 

bana unutturuldu" (Hâkim, I, 279) buyurmu tur. 

Âlimler Hz. Peygamber'in bu ifadesine dayanarak Allah'õn güzel isimleri 
arasõnda ism-i a‘zamõn, ramazanõn son on günü içerisinde Kadir gecesinin 
gizli tutulmasõ gibi icâbet saatinin de gizli tutuldu unu ve bu suretle insan-
larõn gün boyu Allah'a yönelmelerinin sa lanmasõnõn hedeflendi ini söyle-
mi lerdir. Yine cuma günü ile ilgili olarak, gerekli temizli i yaptõktan sonra 
camiye gidip hutbe dinleyen ve namazõ kõlan kimsenin daha önceki cuma ile 
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bu cuma arasõnda i ledi i günahlarõn affedilece i belirtilmi  (Buhârî, “Cum‘a”, 
6, 19; Müslim, “Cum‘a”, 26), bu günü hafife alarak üç cuma namazõnõ 
terkeden kimsenin kalbinin mühürlenece i bildirilmi tir (Ebû Dâvûd, “Salât”, 
204). Kurban bayramõ arefesinin cumaya rastlamasõ halinde halk arasõnda o 
yõl yapõlan haccõn, "hacc-õ ekber" (büyük hac) olarak isimlendirilmesi de cu-
manõn önemiyle ilgilidir. 

Cuma günü müslümanlar açõsõndan büyük önem ta õdõ õ ve âdeta bir 
bayram günü kabul edildi i için, per embe günü ak amõndan ba lamak 
üzere maddî ve mânevî temizli e her zamankinden daha fazla önem vermek 
gerekir. Bunlarõn ba õnda boy abdesti almak gelir ki cuma günü boy abdesti 
almak bilginlerin ço una göre sünnet, bazõlarõna göre farzdõr. Bunun yanõn-
da, cuma günü namaza gelmeden önce tõrnak kesme, di leri temizleme gibi 
bedenî temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, ba kalarõnõ rahatsõz et-
meyecek, aksine onlarõn ho una gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan 
davranõ lardõr. Mümin, böyle de erli ve önemli bir günün mânevî havasõna 
girmeli, dua ve tövbesini bu günde saklõ olup dua ve tövbelerin kabul edile-
ce i vakit oldu u bildirilen "icâbet saati"ne denk dü ürmeye çalõ malõ, ayrõca 
Kur'an okumalõ, tezekkür ve tefekkür etmeli, Resûlullah'a salâtü selâm ge-
tirmeli ve samimi bir kalp ile yüce Allah'a dua ve isti farda bulunmalõdõr. 

Hutbe okunurken konu mak, cuma vakti alõ veri  yapmak ve cuma gü-
nü yolculu a çõkmak gibi yapõlmasõ, cuma namazõnõn terkine yol açabilece i 
endi esiyle ho  kar õlanmayan davranõ larõn hükümleri a a õda ele alõna-
caktõr. 

 

A) D NDEK  YER  ve HÜKMÜ 

Cuma namazõ farz-õ ayõndõr. Farz oldu u, Kitap, Sünnet ve icmâ ile sa-
bittir. Kur'ân-õ Kerîm'in 62. sûresi, cuma namazõndan bahsetti i için Cuma 
sûresi olarak adlandõrõlmõ tõr. Bu sûrede yüce Allah öyle buyurmu tur: "Ey 

iman edenler! Cuma günü namaza ça õrõlõnca Allah'õ anmaya (namaza) 

ko un ve alõ veri i bõrakõn. E er bilirseniz, bu sizin için daha hayõrlõdõr. Na-

maz kõlõnõnca yeryüzüne yayõlõn da Allah'õn lutfunu arayõn ve Allah'õ çok 

çok anõn ki felah bulasõnõz" (el-Cum‘a 62/9-10). 

Hadis kitaplarõnda gerek cuma namazõnõn fazileti, gerekse kuvvetli bir 
farz oldu u ve bu namazõ özürsüz olarak terketmenin büyük günah sayõldõ õ 
konusunda sahih hadisler bulunmaktadõr. "Allah, önemsemedi i için üç 

cumayõ terkeden kimsenin kalbini mühürler" (Ebû Dâvûd, “Salât”, 204; bn 
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Mâce, “ kametü's-salât”, 93; Tirmizî, “Cum‘a”, 7; Nesâî, “Cum‘a”, 2) ve "Birtakõm 

kimseler, ya cuma namazõnõ terketmekten vazgeçerler ya da Allah onlarõn 

kalplerini mühürler ve artõk onlar gafillerden olurlar" (Müslim, “Cum‘a”, 12; 
Nesâî, “Cum‘a”, 2). 

Hz. Peygamber'in cuma namazõnõ ilk defa hicret esnasõnda, Medine ya-
kõnlarõndaki Rânûnâ vadisinde Sâlim b. Avf kabilesini ziyaretleri sõrasõnda 
oradaki namazgâhta kõldõrmõ  oldu u bilginlerce kabul edilmektedir. Öte 
yandan, kaynaklarda daha hicretten önce Es‘ad b. Zürâre'nin Medine'de 
cuma namazõ kõldõrdõ õ kaydedilmektedir. Bu durum kar õsõnda cuma nama-
zõnõn ne zaman farz kõlõndõ õ hususunda iki farklõ rivayet ve görü  ortaya 
çõkmõ tõr. Bunlardan birincisine göre cuma namazõ Mekke'de farz kõlõnmõ  
olmakla birlikte mü riklerin baskõlarõ yüzünden orada kõlõnamamõ tõr. Di er 
rivayete göre, cuma namazõ hicret esnasõnda farz kõlõnmõ tõr ve ilk cumayõ 
Hz. Peygamber Rânûnâ vadisinde kõldõrmõ tõr. Bu rivayeti benimseyenlere 
göre, Es‘ad b. Zürâre'nin cuma namazõ kõldõrmasõ uygulamasõ farz de il, 
nâfile hükmü kapsamõndadõr. 

Bütün müctehidlere göre cuma namazõ farz-õ ayõn olup, Resûlullah za-
manõndan itibaren farklõ görü  açõklanmadõ õ için, bu hususta icmâ mey-
dana gelmi tir. 

Cuma namazõ, cuma günü ö le namazõ vaktinde kõlõnan ve farzõ iki rek‘at 
olan bir namazdõr. Bu namazdan önce hatibin hutbe okumasõ namazõn sõhhat 
(geçerlilik) artlarõndandõr. Cuma namazõ o günkü ö le namazõnõn yerini tutar. 

 

B) CUMA NAMAZININ ARTLARI 

Cuma namazõnõn farz olabilmesi için belli birtakõm artlarõn gerçekle mi  
olmasõ gerekir. Bu artlar vücûb artlarõ ve sõhhat artlarõ olmak üzere iki 
çe ittir. Vücûb artlarõ, cuma namazõ kõlmakla yükümlü olmanõn artlarõdõr; 
sõhhat artlarõ ise kõlõnan namazõn sahih yani geçerli olmasõnõn artlarõdõr. 
Sõhhat artlarõ yerine cuma namazõnõn edasõnõn artlarõ da denilir. 

A a õda vücûb artlarõ ve sõhhat artlarõ ayrõ ayrõ sayõlõp açõklanacaktõr. 
Ancak, dikkat edilmelidir ki, a a õda sõhhat artlarõ arasõnda sayõlacak ey-
lerden üçü (ki bunlar; a) Vaktin girmi  olmasõ. b) Devlet ba kanõnõn hazõr 
bulunmasõ veya izni ve c) Bulunulan yerin ehir veya ehir hükmünde ol-
masõdõr), esasen hem vücûb hem sõhhat artlarõdõr. Zira bu artlarõ ileri sü-
renlere göre bunlardan biri bulunmadõ õnda cuma namazõ ki iye farz olma-
yaca õ gibi, kõlmasõ halinde geçerli de olmaz. 
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a) Cuma Namazõnõn Vücûb artlarõ 

Bir kimseye cuma namazõnõn farz olmasõ, o kimsede vakit namazlarõnõn 
farz olmasõ için aranan artlardan ba ka u artlarõn da bulunmasõna ba lõ-
dõr: 

1. Erkek olmak 

Cuma namazõ erkeklere farz olup kadõnlara farz de ildir. Bu konuda bü-
tün fakihler görü  birli i etmi tir. Fakat kadõnlar da camiye gelip cuma na-
mazõ kõlsalar, bu namazlarõ sahih (geçerli) olur ve artõk o gün ayrõca ö le 
namazõ kõlmazlar. 

Cuma namazõ kõlmayõ emreden âyet genel içerikli oldu u halde kadõnla-
rõn niçin cuma namazõ kõlmadõklarõ hatõra gelebilir. Çok fazla teknik ayrõn-
tõya girmeden bir iki nokta üzerinde durarak bu konuya açõklõk getirmeye 
çalõ alõm. Burada gözden kaçõrõlmamasõ gereken hususlarõn ba õnda konu-
nun Arap dilinin özelli i ile ilgisi gelmektedir. Arap dilinde erkek ve kadõna 
yapõlan hitap kalõbõ birbirinden farklõdõr. Kadõnlara yapõlan hitabõn içinde 
erkeklerin bulunmasõ, dilin yapõsõ bakõmõndan imkânsõzdõr. Kadõnlara yapõ-
lan hitap, sadece ve sadece kadõnlara yapõlmõ  bir hitaptõr. Buna mukabil, 
erkeklere yönelik hitabõn kapsamõna kadõnlarõn girip girmedi i, yani bu hi-
tabõn kadõnlara da yönelik olup olamayaca õ, dilciler arasõnda tartõ malõ bir 
konudur. 

Kimi dilciler erkeklere yönelik hitabõn içerisine kadõnlarõn girmedi ini, 
kimileri de girdi ini söylemi lerdir. Dilcilerin bu farklõ iki kanaati, usulcüle-
rin, o tür âyetlerin, yani erkeklere yönelik hitap içeren âyetlerin anla õlma-
sõnda ister istemez etkili olmu tur. Kimi usulcüler, erkeklere yönelik hitabõn 
içerisine kadõnlarõn dahil olmadõ õ yönündeki anlayõ õ kabul etmi ler ve 
âyetleri bu do rultuda anlamlandõrõp, onlardan hüküm çõkarmõ lardõr. Bu 
anlayõ a göre, erkeklere yönelik hitabõn içerisine kadõnlar dil kurallarõ gere i, 
girmezler. Fakat bazõ dil dõ õ karîneler sebebiyle, erkeklere yönelik hitaba 
kadõnlar da dahil olur. Bu dil dõ õ karînelerin ba õnda, getirilen hükmün an-
lamõ ve mahiyeti ile bu hükmün içerik bakõmõndan erkek-kadõn farkõ dikkate 
alõnacak türden olup olmadõ õ gelmektedir. Bu farklõlõk, tabii ki bir cinsiyet 
ayõrõmõndan de il, aksine fizikî yapõ ile toplumsal statü ve buna ba lõ olarak 
haklar ve sorumluluklar dengesinden kaynaklanan bir farklõlõktõr. 

Kimi usulcüler ise dilcilerin öteki kanaatini esas alarak ve kural olarak, er-
kekler hitabõnõn içerisine kadõnlarõn da girdi ini, fakat cuma namazõ gibi bazõ 
konularda, birtakõm haricî karîneler ile kadõnlarõn hitap kapsamõ dõ õnda tutu-
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laca õnõ ileri sürmü lerdir. Kadõnlarõn hitap kapsamõ dõ õna alõnmasõna gerekçe 
olan hâricî karîneler cümlesinden olmak üzere, o dönemdeki kadõn telakkisi, 
kadõnõn ailedeki görev ve sorumluluklarõna ve cemaat kavramõ ve dayanõ masõ 
içerisinde kadõnlarõn yerine ili kin anlayõ  gösterilebilir. Her hâlükârda, kadõn-
larõn cuma namazõ kõlmakla yükümlü olup olmadõklarõ meselesi, sonucu bakõ-
mõndan dinî bir mesele olmakla beraber, bu sonuca ula manõn ba langõç ve 
hareket noktasõ bakõmõndan öncelikle bir dil ve teâmül meselesidir. Bu itibarla, 
meseleyi tabii zemininin dõ õna çõkarõp abartmak ve Türkçemizde erkeklere 
hitap ile kadõnlara hitap arasõnda dilin yapõsõ bakõmõndan böyle bir ayõrõmõn 
bulunmayõ õnõn sa ladõ õ rahatlõktan yararlanarak "Allah, 'Ey inananlar, cuma 
için ça rõ yapõldõ õ vakit, zikre yani cuma namazõna ko un' diyor, kadõnlar da 
inananlar grubunda oldu una göre onlarõn da gitmesi gerekir" demek, kolaycõ-
lõk olmasõ bir yana meseleyi saptõrmak anlamõna gelir ve bu tutum yarar ye-
rine zarar verir. Belirtmek gerekir ki, dilcilerin ve ba lõ olarak usulcülerin gö-
rü lerinden her ikisine göre de, ba langõçtan beri kadõnlarõn cuma namazõ ile 
mükellef olmadõklarõ sonucuna ula õlmõ tõr. Hâricî karîneler meselesini tüm 
detaylarõyla burada açõklamak yerine, bahsedece imiz ikinci nokta çerçeve-
sinde ele almak yeterli olacaktõr. 

Bu meselede dikkate alõnmasõ gereken ikinci nokta, Hz. Peygamber'in 
uygulamasõna ve on dört asõrlõk gelene in durumuna bakõlmasõdõr. Hz. Pey-
gamber'in, kadõnlarõ cuma namazõ kõlmakla yükümlü tutup tutmadõ õnõn 
bilinmesi, ba lõ ba õna ba layõcõ olmasõnõn yanõnda, aynõ zamanda, belirle-
yici bir karîne de erine de sahip olacaktõr. lk dönemlere ili kin bütün lite-
ratür, kadõnlarõn zaman zaman cuma namazõna katõldõklarõnõ, fakat Hz. Pey-
gamber'in kadõnlarõ cuma namazõ kõlmakla yükümlü tutmadõ õnõ çok açõk ve 
net bir ekilde ortaya koymaktadõr. Ayrõca Hz. Peygamber'in cuma namazõ-
nõn kadõn, çocuk, hasta ve köle dõ õnda, cemaat içerisinde bulunan her 
müslümana farz oldu unu bildiren bir sözü de bulunmaktadõr (Ebû Dâvûd, I, 
280; Hâkim, I, 425). Hz. Peygamber'in bu söz ve uygulamasõ, kadõnlarõn 
genel hitap içerisinde yer aldõ õ görü ünü öne sürenler tarafõndan hâricî bir 
karîne olarak de erlendirilmi  ve âyetin genel ifadesini daralttõ õ söylenmi -
tir. 

Öte yandan, on dört asõrlõk süreç içerisinde, kadõnlarõn cuma namazõ 
kõlmasõ gerekti ini söyleyen hiçbir âlim çõkmamõ tõr. Bu durum, kadõnlarõn 
cuma namazõ kõlmakla yükümlü olmadõklarõ konusunda bir icmâ gerçekle -
ti ini göstermektedir. Fakat bizim asõl söylemek istedi imiz böyle bir icmâõn 
bulunmasõ de il, belki ilâve olarak, hiçbir toplumda, hiçbir kültürde ve Sünnî 
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veya gayr-i Sünnî hiçbir mezhepte farklõ bir görü ün ortaya çõkmamõ  olma-
sõdõr. 

Dinin ve dindarlõ õn simgesi olan ve belli bir biçimsellik hatta sembolizm 
ta õyan ibadetler, zaman ve zemin de i mesinden etkilenmezler. Bu onlarõn 
mahiyetinden ileri gelir. Çünkü salt ibadet olan merasimlerin de i mesi, bir 
anlamda dinin de i mesi, yozla masõ sonucuna götürür. Salt ibadet olma-
makla birlikte genel anlamda ibadet içerikli konularda bir ihtiyat payõ ile 
hareket etmek uygun olmakla birlikte, uygulamasõnda birtakõm güçlükler 
ortaya çõkmõ sa veya uygulanmasõ, konulu  espri ve amacõyla çeli ir hale 
gelmi se, bu takdirde özü korumak üzere lüzumlu yeni düzenlemelerin ya-
põlmasõ gerekli hale gelebilir. 

Sonuç olarak, kadõnlarõn cuma namazõ kõlmasõ konusunda bir serbestlik 
vardõr; müsait zaman ve zemin bulan kadõnlar cuma namazõ kõlabilirler. Bu 
durum, dinin onlara tanõdõ õ bir muafiyettir. Dinî yükümlülükten muafiyetin 
ayõrõm olarak algõlanmasõnõn yanlõ lõ õ kadar böyle bir ilâve yükümlülü ün 
kadõnlara ne kazandõraca õ hususu da üzerinde dü ünülmeye de er bir hu-
sustur. Fakat cuma namazõnõ kadõnlara farz haline getirerek onlarõ cuma 
namazõ kõlmaya mecbur etmek, hiçbir sebeple olmasa bile, asõrlarca sürege-
len gelene i gereksiz yere ve haksõz olarak hiçe saymak oldu u için yanlõ tõr 
ve asõlsõzdõr. 

2. Mazeretsiz Olmak 

Bazõ mazeretler, cuma namazõna gitmemeyi mubah kõlar ve böyle bir 
mazereti bulunan ki iye cuma namazõ farz olmaz. Fakat böyle kimseler de 
kendilerine cuma namazõ farz olmadõ õ halde, bu namazõ kõlarlarsa namaz-
larõ sahih olur ve artõk o gün ayrõca ö le namazõ kõlmazlar. 

Cuma namazõna gitmemeyi mubah kõlan belli ba lõ mazeretler unlardõr: 

1. Hastalõk. Hasta olup cuma namazõna gitti i takdirde hastalõ õnõn art-
masõndan veya uzamasõndan korkan kimse cuma namazõ kõlmakla yü-
kümlü olmaz. Yürümekten âciz durumda bulunan çok ya lõ kimseler de bu 
konuda hasta hükmündedirler. Cuma namazõ için camiye gitti i takdirde 
hastaya zarar gelece inden korkan hasta bakõcõ için de aynõ hüküm geçerli-
dir. Mikrobik ve bula õcõ hastalõklara yakalanmõ  kimseler de cuma nama-
zõna gelmeyebilirler. 

2. Körlük ve kötürümlük. Kör (âmâ) olan bir kimseye, kendisini camiye 
götürebilecek biri bulunsa bile, Ebû Hanîfe, Mâlikîler ve âfiîler'e göre, cuma 
namazõ farz de ildir. Hanbelîler'le, Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre ise, 
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kendisini camiye götürebilecek biri bulunan âmâya cuma namazõ farzdõr. 
Kendisini camiye götürebilecek kimsesi bulunmayan âmâya ise, bütün bil-
ginlere göre cuma namazõ farz de ildir. Ayaklarõ felç olmu  veya kesilmi  
kimselerle yatalak hastalara da cuma namazõ farz de ildir. 

3. Uygun olmayan hava ve yol artlarõ. Cuma namazõna gitti i takdirde 
ki inin önemli bir zarara veya sõkõntõya u ramasõna yol açacak çok iddetli 
ya mur bulunmasõ, havanõn çok so uk veya sõcak olmasõ veya yolun a õrõ 
çamurlu olmasõ gibi durumlarda cuma namazõ yükümlülü ü dü er. 

4. Korku. Cuma namazõna gitti i takdirde malõ, canõ veya namusunun 
tehlikeye girece ine dair endi eler ta õyan kimseye de cuma namazõ farz 
de ildir. 

Cuma namazõnõn farz olmasõ için bu iki artõn (erkeklik ve mazeretsizlik) 
bulunmasõ gerekti i hususunda fakihler görü  birli i içindedirler. Bundan 
sonraki artlarda ise fakihler arasõnda görü  farklõlõklarõna rastlanõr. 

3. Hürriyet 

Hür olmayan kimseler yani köle ve esirler, fakihlerin büyük ço unlu-
una göre, cuma namazõ ile yükümlü de ildir. Esasen bu artõn konulmasõ-

nõn altõnda, kölelik uygulamasõnõn devam etti i dönemlerde, kölenin efendi-
sine kar õ sorumluluklarõnõ tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi dü ün-
cesi yatar. Cuma namazõnõn kölelere farz olmadõ õnõ söyleyen fakihler bu 
hükmü, kölenin görev ve sorumlulu u konusundaki anlayõ  üzerine kur-
mu lardõr. Buna göre köle, tüm zamanõnõ efendisine tahsis etmek durumun-
dadõr. Cuma namazõ kõlmakla yükümlü tutulacak olursa, efendisine kar õ 
görevini aksatmõ  olacak ve bu sebeple efendisinden azar i itecek ve belki 
de ceza görecektir. Hz. Peygamber, kölenin cuma namazõ kõlmasõ gerekme-
di ini söylerken, toplumda kölelerin statüsü konusundaki hâkim anlayõ õ 
dikkate almõ tõr. Zâhirîler, toplumsal olguyu dikkate almadõklarõ için, cuma 
namazõ kõlmak için hür olma artõnõ aramamõ lardõr. 

Bu yönüyle dü ünüldü ü zaman, hürriyet artõnõn hangi anlam üzerine 
getirildi i ve bu artõn hapis yattõklarõ için hürriyetleri kõsõtlama altõna alõnmõ  
olan kimselerle alâkasõ olmadõ õ anla õlõr. Bu bakõmdan hapiste olan ki ilerin, 
cuma namazõ kõlmalarõna, fizikî artlar ve bazõ imkânlarõn eksikli i dõ õnda bir 
engel bulunmamaktadõr. Mahpuslarõn cuma namazõ kõlabilmeleri için fizikî 
artlarõn hazõrlanmasõ ve gerekli düzenlemenin yapõlmasõ istenebilir. Cuma 

namazõnõn kõlõnaca õ yerin herkese açõk olmasõ (izn-i âm) artõ, özel duru-
mundan dolayõ hapishaneyi içine almaz. 
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4. kamet 

Fakihlerin büyük ço unlu una göre cuma namazõnõn vâcip olmasõ için, 
ki inin cuma namazõ kõlõnan yerde ikamet ediyor olmasõ gerekir. Bu bakõm-
dan cuma namazõ dinen yolcu sayõlan (seferî) kimselere farz de ildir. Zührî 
ve brâhim Nehaî gibi bazõ müctehidlere göre yolcu seyir halindeyken de il 
de, cuma namazõ kõlõnan yerde konaklamõ  halde iken, orada kaldõ õ sürece 
cuma namazõ kõlmakla yükümlüdür. Zâhirîler'e göre ise cuma namazõ yol-
culara da farzdõr. 

b) Cuma Namazõnõn Sõhhat artlarõ 

1. Vakit 

Cuma namazõ, Hanbelîler'in dõ õndaki müctehidlere göre, cuma günü 
ö le namazõ vaktinde kõlõnõr; ö le namazõnõn vaktinden önce veya sonra 
kõlõnmasõ sahih de ildir. Hanbelîler'e göre ise cuma namazõ, cuma günü, 
güne in bir mõzrak boyu yükselmesinden itibaren ö le namazõnõn vakti çõ-
kõncaya kadar kõlõnabilir. 

2. Cemaat 

Cuma namazõ ancak cemaatle kõlõnan bir namaz olup münferiden, yani 
tek ba õna kõlõnamaz. Bunun yanõ sõra di er farz namazlarda imamla birlikte 
bir ki inin bulunmasõ cemaat için yeterli oldu u halde, cuma namazõnda 
cemaat olabilmek için daha fazla ki inin bulunmasõ, yani cemaati olu tu-
ranlarõn belli bir sayõnõn altõnda olmamasõ gerekir. Cuma namazõ kõlabilmek 
için gerekli asgari sayõnõn kaç oldu u hususunda farklõ görü ler bulunmak-
tadõr. Hanefî mezhebinde, mam Ebû Hanîfe ve mam Muhammed'e göre, 
cuma namazõ için imamõn dõ õnda en az üç ki inin daha bulunmasõ arttõr. 
Bunlar yolcu veya hasta da olsalar bu art yerine gelmi  sayõlõr. mam Ebû 
Yûsuf'a göre ise, imamõn dõ õnda en az iki ki inin bulunmasõ gerekir. 

Cuma namazõnõn geçerli olmasõ için, cemaatin sayõsõ, mam Ebû Hanîfe'ye 
göre en azõndan birinci rek‘atõn secdesine kadar aranõlan asgari sayõnõn altõna 
dü memeli, hiç de ilse bu süre içinde imamla birlikte hazõr olunmalõdõr. Ebû 
Yûsuf ve Muhammed'e göre iftitah tekbiri alõnõncaya kadar, Züfer'e göre ise 
ikinci rek‘attan sonra te ehhüt miktarõ oturuncaya kadar hazõr bulunulmalõdõr. 
Cemaati olu turan ki iler daha önce da õlõrlarsa cuma namazõ geçersiz olur, 
yeni ba tan ö le namazõnõ kõlmak gerekir. 
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âfiî'ye göre ise, bir yerde cuma namazõ kõlabilmek için akõllõ (âkõl), bu-
lû a ermi  (ergen, bâli ), hür, erkek, mukim ve oraya yerle mi  olan en az 
kõrk yükümlünün bulunmasõ arttõr. Buna göre, bir yerde kõrk ki i bulunsa 
da, bu kõrk ki iden bir kõsmõ köle, kadõn veya yolcu olsa, ya da ticaret veya 
ö renim görme gibi bir amaçla orada bulunuyor olsalar, bu kimselerden 
olu an kõrk ki iyle cuma namazõ kõlõnamaz. Ayrõca, bu kõrk ki inin hepsi 
veya bir kõsmõ, yazõn veya kõ õn ya da her iki mevsimde göç eden göçebe-
lerden olu uyorsa, bu durumda da, cuma namazõ eda edilemez. Hatta bu 
kõrk ki inin içinde Fâtiha sûresini okuyamayan bir ümmî bulunsa bu kimse 
sayõdan dü ürülür ve bu durumda sayõ kõrktan a a õya indi i için, bu kim-
selerle de cuma namazõ sahih olmaz. Ancak Fâtiha sûresini okumayõ ö -
renmek için gayret gösterdi i halde bunu henüz ba aramamõ  kimseler sa-
yõya dahil edilir. Cuma namazõnõ kõldõran ki inin yolcu olmasõ durumunda, 
kendi dõ õnda kõrk ki inin bulunmasõ gerekir. Ayrõca, bu mezhebe göre, na-
mazõn herhangi bir bölümünde veya hutbe esnasõnda sayõ kõrktan a a õya 
dü erse namaz fâsid olur. Hanbelîler'in görü ü de genel hatlarõyla âfiî mez-
hebinin görü ü gibidir. 

Mâlikî mezhebinde me hur ve tercih edilen görü e göre, cuma namazõ 
için cemaatin imamdan ba ka en az on iki ki i olmasõ arttõr. Ancak mam 
Mâlik'ten bu konuda kesin bir sayõ belirlemeksizin, kõrk ki iden az sayõda 
olan bir cemaatle cuma namazõ kõlõnabilirse de üç dört ki i gibi az bir sayõ ile 
kõlõnamayaca õ yönünde bir görü  de nakledilmektedir. Mâlikîler'e göre 
cuma namazõnda imamõn mukim olmasõ arttõr. 

Bu görü lerin dõ õnda, Taberî'nin cuma namazõ için imamdan ba ka bir 
ki inin bulunmasõnõn yeterli olaca õna dair bir görü ü oldu u gibi, bu sayõyõ 
en az dört, yedi, dokuz, yirmi, otuz ve seksen olarak belirleyen ictihadlar da 
bulunmaktadõr. 

3. ehir 

slâm bilginleri cuma namazõ kõlõnacak yerin ehir veya ehir hükmünde 
bir yerle im birimi olmasõnõ art ko mu lardõr. Fakat gerek bu artõn ayrõntõlarõ 
konusunda gerekse bir yerle im biriminde birden fazla yerde cuma namazõ 
kõlõnõp kõlõnamayaca õ hususunda görü  ayrõlõklarõ vardõr. 

Hanefîler'e göre, cuma namazõ kõlõnacak yerle im biriminin ehir veya 
ehir hükmünde bir yer olmasõ ya da böyle bir yerin civarõnda bulunmasõ 

gerekir. Bir yerle im biriminin hangi durumda ehir hükmünde sayõlaca õ 
hususunda farklõ rivayetler bulunmaktadõr. Hanefî mezhebinde fetvaya esas 
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olan (müftâ bih) görü e göre bu kriter "en büyük camisi orada cuma namazõ 
ile yükümlü bulunanlarõ alamayacak kadar nüfusa sahip olma" eklinde 
belirlenmi tir. Bazõ yazarlarca bu kriter, bir yöneticisi olan yerle im birimi 
olarak ifade edilmi tir. ehrin civarõ ifadesiyle de bu artlardaki yerle im 
birimlerinin yakõnlarõnda bulunan mezarlõk, atõ  alanlarõ ve çe itli gayelerle 
toplanmak için hazõrlanan sahalar ve bu uzaklõktaki yerler kastedilmektedir. 

Kaynaklarda geçen bu ehir ifadesinin günümüzde, büyük veya küçük 
yerle im birimi olarak anla õlmasõ gerekti i, bu bakõmdan farzõ eda edecek 
sayõda cemaatin yerle ik bulundu u köy, belde gibi tüm birimlerde cuma 
namazõnõn kõlõnabilece i bilginlerce kabul edilmektedir. 

Mâlikîler'e göre cuma namazõ kõlõnacak yerin, insanlarõn devamlõ otur-
duklarõ ehir, köy vb. bir yerle im birimi veya buralarõn civarõnda bir yer 
olmasõ gerekir. Bu bakõmdan çadõr vb. barõnaklardan olu an ve geçici olarak 
oturulan yerlerde cuma namazõ kõlõnamaz. Mâlikîler ayrõca, cuma namazõ 
kõlõnacak yerde cami bulunmasõnõ da art ko mu lardõr. 

âfiîler'e göre de, cuma namazõnõn insanlarõn devamlõ olarak oturduklarõ 
bir ehir veya köyün sõnõrlarõ içinde kõlõnmasõ gerekir. Çölde veya çadõrlarda 
ya ayanlar, yani belli bir yerle im birimi içinde oturmayanlar sayõca ne ka-
dar çok olurlarsa olsunlar orada cuma namazõ kõlamazlar. 

Hanbelîler'e göre ise, cuma namazõnõn kõlõnabilece i yerin en az kõrk ki-
inin devamlõ olarak oturdu u yer olmasõ arttõr. 

4. Cami 

Bir yerle im biriminde birden fazla yerde cuma namazõ kõlõnõp kõlõnama-
yaca õ konusunda farklõ görü ler bulunmaktadõr. Bütün mezhepler bir e-
hirde kõlõnan cuma namazõnõn mümkün oldu unca bir tek camide kõlõnmasõ 
gerekti i üzerinde durmu lardõr. Cuma, toplanma, bir araya gelme gibi an-
lamlar içerdi inden, bu art da esasen toplanma, bir araya gelme ve bu su-
retle birlik ve bütünlük olu turma esprisiyle ilgilidir. Bu espriyi her zaman 
canlõ tutmak gerekmekle birlikte, günümüzde çok büyük sayõlarda insanla-
rõn ya adõ õ ehirler göz önüne alõndõ õnda, cuma namazõnõ bir veya birkaç 
yerde kõlmayõ söz konusu etmek, hem bu büyüklükte cami olamayaca õ için 
hem de ula õm artlarõ açõsõndan, mümkün ve anlamlõ de ildir. 

Bu konuda Hanefî mezhebinin ve öteki mezheplerin görü leri genel 
hatlarõyla öyledir: 
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Ebû Hanîfe'den bu konuda nakledilen iki görü ten birine göre bir ehirde 
yalnõz bir yerde cuma namazõ kõlõnabilir; di erine göre ise bir ehirde birden 
fazla yerde cuma namazõ kõlõnabilir. mam Muhammed bunlardan ikincisini 
benimsemi tir. Ebû Yûsuf'a göre ise, ehrin ortasõndan nehir geçip de ehri 
ikiye bölüyorsa veya ehir zayõf ve ya lõ kimselerin cuma kõlõnan camiye 
gelmelerini zorla tõracak ölçüde büyük ise bir ehirde iki yerde cuma namazõ 
kõlõnabilir; bu durumlar söz konusu de ilse sadece bir yerde kõlõnõr. 

Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan ve kuvvetli bulunan görü , bir e-
hirde birden fazla cami bulunmasõ halinde bütün camilerde cuma namazõ kõ-
lõnmasõna cevaz veren görü tür; ki bu zaten, Ebû Hanîfe'den nakledilen iki 
görü ten biri ve aynõ zamanda mam Muhammed'in görü üdür. 

âfiîler'e göre, bir ehirde birden fazla cami bulunsa bile, birden fazla 
yerde kõlmayõ zorunlu kõlan sebepler olmadõkça sadece bir camide cuma 
namazõ kõlõnõr; böyle bir sebep yokken, birden fazla camide cuma namazõ 
kõlõnsa, sadece namaza ilk ba layanlarõn cuma namazlarõ sahih olur, di er-
lerininki sahih olmaz. Bu durumda di erlerinin sonradan ö le namazõ kõl-
malarõ gerekir. Ancak, ehrin çok büyük olmasõ sebebiyle, cuma namazõ için 
herkesin bir yere toplanmasõ çok zor olursa veya güvenlik, sa lõk vb. konu-
larda ciddi endi eler bulunmasõ sebebiyle bir yerde toplanõlmasõnda sakõnca 
varsa, ihtiyaç durumuna göre, bir ehirde birden fazla yerde cuma namazõ 
kõlõnabilir. Bu tür sebeplerden dolayõ, bir ehirde birden fazla yerde cuma 
namazõ kõlõnõrsa, buralarda cuma namazõ kõlanlarõn ayrõca ö le namazõ kõl-
malarõ gerekmez. 

Mâlikîler'deki tercih edilen görü e göre de, âfiî mezhebinde oldu u gibi, 
birden fazla yerde kõlmayõ zorunlu kõlan sebepler olmadõkça, bir ehirde 
sadece bir yerde cuma namazõ kõlõnõr. Böyle bir sebep olmadõ õ halde bir 
beldede birden fazla camide cuma namazõ kõlõnsa sadece o beldedeki en eski 
camide (öteden beri o beldede cuma namazõnõn kõlõnageldi i camide) kõlanlarõn 
cuma namazlarõ sahih olur. 

Hanbelîler'e göre de, zorlayõcõ sebepler yoksa, bir ehirde sadece bir yerde 
cuma namazõ kõlõnõr. Bir cami yeterli oldu u halde iki camide, iki cami yeterli 
oldu u halde üçüncü camide cuma namazõ kõlõnamaz. Hanbelîler'e göre ihtiyaç 
bulunmadõ õ halde, birden fazla yerde cuma namazõ kõlõnsa, bu durumda sa-
dece devlet ba kanõ veya temsilcisinin kõldõrdõ õ cuma namazõ sahih olur; bu 
durumda, cuma namazõnõ önce veya sonra kõlmak önemli de ildir. 
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5. zin 

Hanefîler, cuma namazõnõ devlet ba kanõ veya temsilcisinin ya da bun-
lar tarafõndan yetkili kõlõnan bir ki inin kõldõrmasõ gerekti ini ileri sürmü ler-
dir. Hanefîler'in dõ õndaki di er mezhepler cuma namazõnõn geçerlili i için bu 
artõ aramazlar. Ancak Hanefîler'in dõ õndaki bazõ bilginlere göre de, bazõ 

durumlarda meselâ zorunlu olmadõ õ halde birden fazla yerde cuma namazõ 
kõlõnmasõ durumunda sadece devlet ba kanõ veya temsilcisinin kõldõrdõ õ 
cuma namazõ sahihtir. Bir camide cuma namazõ kõldõrmasõ için kendisine 
yetki verilen kimse, o camide cuma namazõnõ kendisi kõldõrabilece i gibi bir 
ba kasõna da kõldõrtabilir. Namaz için verilen izin hutbe için de geçerlidir. 

Cuma namazõ, Hulefâ-yi Râ idîn döneminden hemen sonra siyasî bir 
içerik kazanmaya ba lamõ tõr. Bazõ yörelerde ve dönemlerde, hutbelerde 
Ali'ye, bazõ dönemlerde veya yerlerde de Muâviye'ye lânet okundu u gö-
rülmü ; hutbe bir anlamda, siyasî kanaatin ve hangi tarafta olundu unun 
göstergesi haline gelmi tir. leriki zamanlarda ise hutbenin biri adõna okun-
masõ, onun isyan bayra õnõ çekti i ve siyasî ba õmsõzlõ õnõ ilân etti i anla-
mõna gelmeye ba lamõ , dolayõsõyla hutbe ve cuma namazõ âdeta siyasî bir 
sembol olmu tur. Tarih kitaplarõnda, adõna hutbe okutmak veya adõna hutbe 
okunmak eklinde yer alan ifadeler de cuma namazõnõn zaman içerisinde 
siyasal bir içerik kazandõ õnõ göstermektedir. Özellikle Abbâsîler'den itibaren 
resmî veya yarõ resmî mezhep durumunda olan Hanefî mezhebinin âlimleri 
ister istemez bu siyasî konjonktürden etkilenmi ler ve cuma namazõ için 
daha önce bulunmayan birtakõm artlar ileri sürmek durumunda kalmõ lar-
dõr. Dolayõsõyla cuma namazõ kõlmak için devlet ba kanõnõn izninin aran-
masõ artõ eski siyasî içeri ini kaybetmi  oldu u için, günümüzde bu artõ 
aramaya gerek kalmamõ tõr. Öte yandan, bu artõn hâlâ geçerlili ini koru-
du u dü ünülse bile, bir ülkede camilerin yapõlmasõna izin verilmesi, imam-
larõn maa larõnõn devlet tarafõndan ödenmesi ve bu i ler için kamusal bir 
örgütlenmenin mevcut olmasõ, cuma namazõnõn kõlõnmasõ için de izin sayõlõr 
ve art yerine gelmi  olur. 

Sonraki Hanefî fõkõhçõlar, devlet ba kanõnõn veya izninin bulunmamasõ 
durumunda bir cemaat te kil edebilen müslümanlarõn, aralarõndan birine cuma 
imamlõ õ selâhiyeti vererek bu namazõ kõlabileceklerine fetva vermi lerdir. 

Cuma kõlõnan yerin herkese açõk olmasõ anlamõnda genel izin de (izn-i 
âm), bazõ kitaplarda ayrõ bir art olarak de erlendirilmekle birlikte, bir an-
lamda devlet ba kanõnõn izni kapsamõnda yer alõr. 
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Hanefîler'e göre, bir yerde cuma namazõ kõlõnabilmesi için, o yerde cuma 
namazõ kõlõnmasõna, yetkili kimse tarafõndan herkese açõk olmak üzere izin 
verilmesi arttõr. Buna göre, belli bir yerde bulunan kimseler, cuma namazõ 
kõlõnmasõna izin verilmi  camide, sadece belirli kimseler girmek kaydõyla 
cuma namazõ kõlamazlar. Ancak ba ka kimselerin de girmesine müsaade 
edildi i halde, ba ka kimseler gelmese ve sadece oradaki kimseler kõlsalar, 
cuma namazlarõ sahih olur. 

Güvenlik ve gizlili in korunmasõ gibi sebeplerle herkese açõk olmayan 
yerlerde bulunan cemaat cuma namazõ kõlabilir. Burada izn-i âm artõ zaru-
ret sebebiyle kalkmõ  olur. 

6. Hutbe 

Cuma namazõnõn sõhhat artlarõndan birisinin de hutbe oldu u husu-
sunda fakihler görü  birli i içindedirler. Ancak cuma namazõnõn sõhhat art-
larõndan olan hutbenin rükünleri ve geçerlilik artlarõ konusunda mezhepler 
arasõnda görü  farklõlõklarõ vardõr. 

Hutbe, birilerine hitap etmek, bir eyler söylemek demektir. Haftada bir 
gün bir mekânda toplanmõ  olan müminlerin ba ta dinî konular olmak 
üzere, onlarõn hayatlarõnõ kolayla tõracak, ili kilerini uyumlu hale getirecek 
her konuda aydõnlatõlmasõ için hutbe bir vesile ve bir fõrsattõr. Hutbe esasen 
bu amacõ gerçekle tirmek için dü ünülmü tür; bu sebeple cemaatin bilip 
anladõ õ bir dille irad edilir. 

Cuma namazõnõn bir parçasõnõ te kil eden hutbenin varlõ õ, fõkhen geçer-
lili i veya en güzel ekilde ifasõ için bazõ artlar aranõr. Bunlar ilmihal dilinde 
hutbenin rükünleri, artlarõ ve sünnetleri olarak anõlõr. 

aa) Hutbenin Rüknü 

Ebû Hanîfe'ye göre hutbenin rüknü yani temel unsuru Allah'õ zikretmekten 
ibaret oldu u için, hutbe niyetiyle “elhamdülillah” veya “sübhânallâh” veya “lâ 
ilâhe illallah” demek suretiyle hutbe yerine getirilmi  olur. Fakat bu kadarla 
yetinilmesi mekruhtur. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre ise hutbenin rüknü, 
hutbe denilecek miktarda bir zikirden ibarettir ki, bu zikrin uzunlu unun da en 
az te ehhüd miktarõ kadar yani Tahiyyât duasõ kadar olmasõ gerekir. 

mam Mâlik'e göre hutbenin rüknü, müminlere hitaben müjdeli veya sa-
kõndõrõcõ ifade ta õmasõdõr. 
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mam âfiî'ye göre ise hutbenin be  rüknü vardõr. Bu rükünler unlardõr: 1. 
Her iki hutbede (hutbenin her iki bölümünde) Allah'a hamdetmek. 2. Her iki hut-
bede Peygamberimiz’e salavat getirmek. 3. Her iki hutbede takvâyõ tavsiye et-
mek. 4. Hutbelerden birinde bir âyet okumak (âyetin birinci hutbede okunmasõ 
efdaldir). 5. kinci hutbede müminlere dua etmek. Hanbelîler'e göre ise hutbenin 
rükünleri, sonuncu hariç, âfiîler'deki ile aynõdõr. 

bb) Hutbenin artlarõ 

Hanefîler'e göre cuma namazõ hutbesinin sahih olabilmesi için u artla-
rõn bulunmasõ gerekir: 

1. Vakit içinde okunmasõ. 2. Namazdan önce olmasõ. 3. Hutbe niyetiyle 
okunmasõ. 4. Cemaatin huzurunda irad edilmesi. Son artõn yerine gelmi  
olmasõ için, kendisiyle cuma sahih olan en az bir ki inin bulunmasõ gerekir. 
Her ne kadar Hanefî mezhebinde hutbenin sõhhati için cemaatin art olma-
dõ õna dair bir görü  mevcut ise de, mezhepte daha do ru kabul edilen gö-
rü , bir ki i bile olsa cemaatin huzurunda okunmasõnõn gerekti i eklindedir 
ve bunun kendisiyle cuma namazõ sahih olabilecek bir ki i olmasõ da arttõr. 
Ancak, hutbenin sõhhati için cemaatin i itmesi art olmayõp sadece hazõr 
bulunmasõ yeterlidir. 5. Hutbe ile namaz arasõnõn, yiyip içmek gibi namaz ve 
hutbe ile ba da mayan bir eyle kesilip ayrõlmamasõ. 

Hatibin hadesten tahâret ve setr-i avret artlarõnõ ta õyor olmasõ ve hut-
beyi ayakta okumasõ art de ildir. Fakat bunlara riayet edilmesi gerekir. 
Çünkü bunlar, kabul edilen görü e göre sünnet olmakla birlikte bunlarõn 
vâcip oldu unu söyleyenler de bulunmaktadõr. 

Hanefîler'e göre cuma hutbesinin Arapça olmasõ art de ildir. 

Mâlikîler'e göre ise cuma namazõ hutbesinin geçerli olmasõnõn artlarõ 
unlardõr: 1. Hatibin ayakta olmasõ. 2. Her iki hutbenin de ö le vakti girdikten 

sonra irad edilmesi. 3. Her iki hutbenin de hutbe olarak nitelendirilebilecek 
içerikte olmasõ. 4. Mescidin içinde irad edilmesi. 5. Namazdan önce olmasõ. 6. 
En az on iki ki ilik bir cemaatin huzurunda olmasõ. 7. Açõktan okunmasõ. 8. 
Arapça olmasõ. 9. Hutbelerin arasõna ve hutbe ile namaz arasõna ba ka bir 
me guliyetin sokulmamasõ. Mâlikîler'e göre de hatibin abdestli olmasõ art 
olmadõ õ gibi hutbede niyet de art de ildir. 

âfiîler'e göre cuma namazõ hutbesinin sahih olabilmesi için gerekli 
artlar da unlardõr: 1. Hutbenin be  rüknünden her birinin Arapça olmasõ. 

2. Ö le vakti içinde olmasõ. 3. Hatibin, gücü yetiyorsa hutbeleri ayakta 
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okumasõ. 4. Bir mazereti yoksa iki hutbe arasõnda oturmasõ. 5. ki hutbenin 
rükünlerini en az kõrk ki inin dinlemesi. 6. Hutbenin namazdan önce okun-
masõ ve gerek hutbelerin arasõna gerekse hutbe ile namazõn arasõna ba ka bir 
me guliyetin katõlmamasõ. 7. Hatibin hadesten ve necâsetten temiz olmasõ. 8. 
Hatibin setr-i avrete riayet etmesi. 9. Hatibin erkek olmasõ. 10. Hatibin kõrk 
ki inin duyabilece i ekilde sesini yükseltmesi. 11. Hatibin imamlõ õnõn sahih 
olmasõ. 12. Hatibin namazõn farz ve sünnetlerini birbirinden ayõracak kadar 
bilgi sahibi olmasõ, hiç de ilse farzõ sünnet olarak bilmemesi. âfiîler'e göre de 
hutbe için niyet art de ildir. 

 

cc) Hutbenin Sünnetleri 

1. Hatibin, hutbe için minbere kolayca ve kimseye eziyet etmeden çõka-
bilmesi için minbere yakõn bir yerde bulunmasõ, cumanõn ilk sünnetini min-
berin önünde kõlmasõ. Böyle yapmamasõ yani mihrapta veya minbere uzak 
bir yerde kõlmasõ mekruhtur. 

2. Hatibin minbere çõktõktan sonra cemaate dönük olarak oturmasõ ve 
okunacak ezanõ bu ekilde dinlemesi. 

3. Ezanõn, hatibin huzurunda okunmasõ. 
4. Hatibin ezandan sonra kalkõp, her iki hutbeyi ayakta okumasõ. Hut-

benin ayakta okunmasõnõn vâcip oldu u yönünde de görü  bulunmaktadõr. 
5. Hutbe okurken hatibin yüzünün cemaate dönük olmasõ. 
6. Hutbeye gizlice eûzü çektikten sonra sesli olarak Allah'a hamd ve 

sena ile ba lamasõ. 
7. Kelime-i ehâdet okumasõ ve Hz. Peygamber'e salavat getirmesi. 
8. Müslümanlara nasihatte bulunmasõ. 
9. Eûzü ile Kur'an'dan bir âyet okumasõ. 

10. Hutbeyi iki bölüm halinde yapmasõ ve iki hutbe arasõnda kõsa bir 
süre, ortalama üç âyet okuyacak kadar oturmasõ. 

11. kinci hutbeye de birincide oldu u gibi Allah'a hamd ederek ve Hz. 
Peygamber'e salavat getirerek ba lamasõ. 

12. kinci hutbede müminleri af ve ma firet etmesi, onlara afiyet ve esen-
lik vermesi ve onlarõ muzaffer kõlmasõ için Allah'a dua etmesi. 

13. kinci hutbeyi birinciye göre daha alçak sesle okumasõ. 
14. Hutbeyi kõsa tutmasõ. 
15. Hutbeyi cemaatin i itebilece i bir sesle okumasõ. 
16. Abdestli olmasõ ve avret yerleri örtülü bulunmasõ. Bunlarõn vâcip ol-

du u da söylenmi tir. 
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17. Hutbeden sonra namaz için kamet getirilmesi. 

18. Cuma namazõnõ hutbe okuyan ki inin kõldõrmasõ. 

Hanefîler'in hutbenin sünnetleri olarak kabul etti i birçok husus afiî-
ler‘de hutbenin sahih olmasõnõn artõ olarak görülür. 

 

dd) Hutbenin Mekruhlarõ 

Hutbenin sünnetlerini terketmek mekruhtur. Ayrõca, hutbe okunurken ko-
nu mak ve konu an birini konu mamasõ için uyarmak tahrîmen mekruhtur. 
Hatta hatip ile cemaatin dinî meselelerde soru-cevap eklindeki konu masõ dahi 
-Hz. Peygamber'den bu yönde bazõ uygulamalar rivayet edilmekle birlikte- cami 
disiplinini bozaca õ gerekçesiyle ho  kar õlanmamõ tõr. Hutbe dinleyenlerin sa a 
sola bakmalarõ, selâm verip almalarõ da mekruhtur. Hatta Hz. Peygamber'in adõ 
anõldõ õ zaman ya sessiz kalmalõ ya da içinden salâtü selâm etmelidir. Hutbe 
esnasõnda namaz kõlmak dahi mekruhtur. 

C) CUMA NAMAZININ KILINI I 

Cuma günü ö le vaktinde ezan okunur (dõ  ezan). Camiye girince vakit 
uygunsa iki rek‘at tahiyyetü'l-mescid, ardõndan dört rek‘at sünnet kõlõnõr. 
Bu, cumanõn ilk sünnetidir. Hatip minbere çõkmadõ õ sürece bu namazlar 
kõlõnabilir. Ama hatip minbere çõkmõ  ise, onu dinlemek daha uygundur. 
Sonra cami içinde bir ezan daha okunur (iç ezan), arkasõndan minberde 
imam, cemaate hutbe okur. Bu hutbeden sonra kamet getirilerek cuma na-
mazõnõn iki rek‘at farzõ cemaat halinde kõlõnõr ve imam açõktan okur. Bundan 
sonra dört rek‘at sünnet kõlõnõr. Bu dört rek‘at, cumanõn son sünnetidir. 

Burada yeri gelmi ken cuma namazõnõn farz ve sünnetlerinden sonra kõ-
lõnan dört rek‘atlõk "zuhr-i ahîr" namazõ ve onun devamõnda "vaktin sünneti" 
adõyla kõlõnõn iki rek‘atlõk namaz hakkõnda bilgi verilecek, bundan sonra da 
cuma namazõnõn vaktiyle ve cuma namazõyla ilgili bazõ fõkhî meselelere 
temasla konu tamamlanacaktõr. 

1. Zuhr-i Ahîr Namazõ. Esasen cuma namazõnõn farzõndan sonra kõlõ-
nan sünnet namazõn kaç rek‘at oldu u konusunda farklõ rivayetler ve buna 
ba lõ olarak farklõ görü ler bulunmaktadõr. Ebû Hanîfe'ye göre cumanõn far-
zõndan sonra tek selâmla dört, âfiî'ye göre iki selâmla dört, Ebû Yûsuf ve 
Muhammed'e göre dört artõ iki (toplam altõ) rek‘at nâfile kõlõnõr. Bazõ âlimler, 
cumanõn farzõndan sonra kõlõnacak sünnetin e er camide kõlõnacaksa dört, 
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cami dõ õnda bir yerde kõlõnacak ise iki rek‘at kõlõnmasõnõn uygun olaca õnõ 
söylemi lerdir. 

Zuhr-i ahîr namazõ, son ö le namazõ demektir. Cuma namazõ, ö le na-
mazõnõn vaktinde kõlõnõp, onun yerini tuttu una göre, ayrõca bir "son ö le 
namazõ" kõlmanõn anlamõ nedir? 

Esasen Hz. Peygamber'den ve ilk dönemlerden gelen rivayetler arasõnda 
zuhr-i ahîr diye bir namaz yoktur. Bu namaz, cumanõn sõhhat artlarõnõn, özel-
likle cuma namazõnõn bir bölgede bir tek camide kõlõnmasõ artõnõn ehirlerin 
nüfusunun artmasõ sebebiyle gerçekle memesi, dolayõsõyla bir ehirde birkaç 
yerde namaz kõlma mecburiyetinin ortaya çõkmasõyla birlikte gündeme gelmi  bir 
namazdõr. Bunun anlamõ udur: Cumanõn her yerle im biriminde tek bir camide 
kõlõnmasõ namazõn sahih olmasõ için art görüldü ü takdirde, bir ehirde sadece 
bir camide cuma namazõ kõlmanõn da artõk imkânsõz hale geldi i göz önünde 
bulundurulursa, bir ehirde birkaç camide kõlõnan namazlardan sadece birinin 
sahih, ötekilerin bâtõl olmasõ kaçõnõlmaz olur. Cuma namazõ bâtõl olan ki ilerin de 
ö le namazõnõ kõlmalarõ gerekir. Hangisinin sahih, hangilerinin bâtõl oldu u bi-
linmedi ine göre, hepsinin ihtiyaten yeniden ö le namazõ kõlmasõ en uygun çö-
zümdür. te bu son ö le namazõ, böyle bir ihtiyatõn hatta kaygõnõn ürünü olup o 
günün ö le namazõnõ kurtarma dü üncesiyle kõlõnmaktadõr. Fakat, bu tedbirin 
kayna õ olan kaygõ ve var sayõma mahal yoktur. Çünkü cuma namazõnõn bir 
camide kõlõnmasõ, cumanõn anlamõna uygun olmakla birlikte, nüfusu milyonlara 
ula an büyük ehirlerin ortaya çõktõ õ günümüzde bu artõn yerine getirilmesi 
mümkün de ildir. Fakihlerin böyle bir art ileri sürmü  olmasõnõ kendi dönemle-
rindeki artlarla irtibatlandõrmak gerekir. Dolayõsõyla mam Muhammed'in görü-
üne uyularak, izdiham olsun olmasõn bir ehirde birden fazla camide cuma na-

mazõ kõlõnabilece inin tercih edilmesi kaçõnõlmazdõr. Nitekim sonraki Hanefî fõ-
kõhçõlar da bu ictihadõ fetvaya esas almõ lardõr. Böyle olunca, her bir camide 
kõlõnan cuma namazõnõn ayrõ ayrõ sahih olmasõ, bu yönden aralarõnda bir fark 
gözetilmemesi esas olup cuma namazõ kõlanlarõn ayrõca son ö le namazõ (zuhr-i 
ahîr) kõlmalarõ gerekmez. Son ö le namazõnõn niyetinde ve gerekçesinde "cuma-
nõn sahih olmadõ õ" kaygõsõ vardõr. Halbuki yukarõda sayõlan artlar yerine geti-
rilerek kõlõnan cuma namazõ sahih bir namaz sayõlaca õndan, bunu telâfi maksa-
dõyla ikinci bir namazõn kõlõnmasõ gereksiz oldu u gibi böyle bir telâfi niyeti de 
do ru de ildir. 

2. Cuma Vakti ve Cuma Namazõyla lgili Bazõ Meseleler. Hanefî 
mezhebine göre cuma namazõna imam selâm vermeden önce yeti en kimse 
cuma namazõna yeti mi  olur. Bu ki i imamõn selâm vermesinden sonra 
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namazõnõ kendisi tamamlar. Muhammed, Mâlik ve âfiî'ye göre ise, cumaya 
yeti mi  sayõlabilmek için en az bir rek‘atõ imamla birlikte kõlmak gerekir. 
Buna göre, imam ikinci rek‘atõn rükûundan do rulduktan sonra yeti ip uyan 
kimse, namazõnõ ö le namazõ olarak dörde tamamlar. 

Cuma namazõnõ kõlmakla yükümlü olmayan yolcunun ve mazeret sahibi 
kimselerin, cuma günü cuma namazõ kõlõnan bir yerde ö le namazõnõ cema-
atle kõlmalarõ mekruhtur. Cuma namazõnõ kaçõran kimseler de ö le namazõnõ 
ezansõz, kametsiz ve cemaatsiz kõlarlar. Cuma ile mükellef olanlarõn, cuma 
kõlõnan bir beldede cuma kõlmayõp, cumadan önce veya cuma namazõ esna-
sõnda ö le namazõnõ kõlmalarõ haramdõr. 

Cuma günü ö le (zeval) vaktinden önce yolculu a çõkmakta bir sakõnca 
yoktur. Zevalden/ilk ezandan sonra cuma namazõnõ kõlmadan yolculu a 
çõkmak tahrîmen mekruhtur. Otobüs, tren veya uça õn hareket saati tam da 
bu saate denk geliyorsa, ki inin kendi ihtiyarõnõ a an bir durum oldu u için 
bu kerâhet kalkar. Bununla birlikte di er mezheplerin, cuma namazõnõn 
kaçõrõlmasõ endi esine binaen cuma günü fecirden sonra yolculuk yapmaya 
sõcak bakmadõklarõnõ göz önüne alarak mümkün oldukça, cuma günü yapõ-
lacak yolculu u cuma namazõna göre ayarlamak daha uygun olur. 

Cuma günü cuma ezanõnõ i iten kimselerin çar õ ve pazardaki alõ veri -
lerini bõrakõp cuma namazõna ko malarõ gerekir. Cuma namazõ ile yükümlü 
ki ilerin cuma günü zeval vaktinden sonra hatibin minberde oldu u sõrada 
alõ veri  yapmalarõ Hanefîler'e göre tahrîmen mekruh olmakla birlikte yapõ-
lan alõ veri  geçerlidir. Di er mezheplere göre bu vakitte alõ veri  yapmak 
haramdõr ve bu esnada yapõlan akdin geçerli olmayaca õ kanaati hâkimdir. 

 

XI. V T R NAMAZI 

Vitir (vitr) Arapça'da çiftin kar õtõ olan "tek" anlamõndadõr. Hz. Peygamber, 
günün kõlõnan son namazõnõn tek (vitr) olmasõnõ tavsiye ve te vik etmi  
(Müslim, “Salâtü'l-müsâfirîn”, 53) ve kõlõnma vaktine ili kin olarak da sabah 
namazõnõn sünnetinden biraz önceki vakti, yani sabah namazõ vaktinin girme-
sine yakõn bir vakti önermi  (Tirmizî, “Vitr”, 12; Ebû Dâvûd, “Vitr”, 8), bu-
nunla birlikte gece uyanamayaca õndan endi e edenlerin yatmadan önce kõla-
bileceklerini belirtmi tir (Müslim, “Salâtü'l-müsâfirîn”, 21). 

Ebû Hanîfe vitir namazõnõn vâcip oldu unu söylerken, Ebû Yûsuf ve 
Muhammed ile di er üç mezhep imamõ bunun müekked sünnet oldu unu 
söylemi lerdir. Vitir namazõnõn vakti, yatsõ namazõnõn sonrasõndan fecrin 
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do masõna kadardõr. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre, fecirden sonra kõlõn-
maz. Mâlik, âfiî ve Ahmed'e göre ise, sabah namazõnõ kõlmadõ õ müddetçe, 
fecirden sonra da vitir namazõ kõlõnabilir. 

Vitir namazõ Hanefîler'e göre ak am namazõ gibi bir selâmla kõlõnan üç 
rek‘attan ibaret olup ak am namazõndan farkõ, bunun her rek‘atõnda Fâtiha 
ve ardõndan bir sûre ve son rek‘atta rükûdan önce tekbir alõnarak Kunut 
duasõ okunmasõdõr. Bu tekbiri almak ve Kunut duasõnõ okumak Ebû Hanî-
fe'ye göre vâciptir ve hangisi terkedilse sehiv secdesi gerekir. Ebû Yûsuf ve 
Muhammed'e göre Kunut duasõ okumak sünnettir. 

Mâlik, üç rek‘at vitir namazõ kõlmayõ müstehap görmü tür. Bu üç rek‘a-
tõn arasõ selâmla ayrõlmalõdõr, yani her birinde selâm verilmelidir. Mâlikîler'e 
göre vitir bir rek‘at olarak da kõlõnabilir. 

Vitir namazõ binek üzerinde kõlõnabilir, binek nereye yönelirse yönelsin, 
sakõnca yoktur. Çünkü Hz. Peygamber bunu binek üzerinde kõlmõ tõr. Bu 
husus, vitir namazõnõn farz olmadõ õna da gerekçe yapõlmaktadõr. öyle ki; 
Hz. Peygamber hiçbir farz namazõ binek üzerinde kõlmadõ õ halde, vitiri bi-
nek üzerinde kõlmõ tõr. Öyleyse vitir namazõ farz de ildir. 

Hanefîler'e göre Kunut duasõ sadece vitir namazõnda okunur. âfiî ve Mâ-
lik'e göre, her zaman sabah namazõnõn farzõnda rükûdan sonra ayakta Kunut 
duasõ okunabilir. Bu Kunut duasõ, Mâlikîler'e göre müstehap, âfiîler'e göre 
sünnettir. Sabah namazõnda Kunut duasõnõ okuyan bir âfiî veya Mâlikî imama 
uyan Hanefî, susup bekleyebilece i gibi içinden Kunut duasõnõ da okuyabilir. 

Vitir namazõ, müstakil bir namaz oldu u için yatsõ namazõyla birlikte ka-
zâya kaldõ õ vakit kazâ edilmesi gerekir. 

Kunut duasõ: 

Allâhümme! nnâ nesteînüke ve nesta firuke ve nestehdîk; ve 
nü'minü bike ve netûbü ileyke ve netevekkelü aleyke ve nüsnî 
aleyke'l-hayra kullehü ne kuruke, velâ nekfüruk; ve nahleu ve 
netrukü men yefcüruk. 

Allâhümme! yyâke na‘büdü ve leke nüsallî ve nescüdü ve ileyke 
nes‘â ve nahfidü nercû rahmeteke ve nah â azâbek. nne azâbeke 
bi'l-küffâri mülhõk. 

Bu duayõ okuyamayan kimse "Rabbenâ âtinâ" duasõnõ okur veya üç kere 
"Allahümma fir lî" veya üç kere "Yâ Rabbi" der. 
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Vitir namazõ tek kõlõnõr. Cemaatle kõlõnmasõ sadece ramazan ayõna mah-
sustur. Di er günlerde vitir namazõnõ, yatsõ namazõnõ kõlõp uyuduktan sonra 
gecenin sonuna do ru kõlmak daha faziletli olmakla birlikte ramazanda ce-
maatle kõlmak gecenin sonuna bõrakmaktan evlâdõr. 

 

XII. BAYRAM NAMAZI 

Bayram namazõ, biri ramazan bayramõnda di eri kurban bayramõnda 
olmak üzere yõlda iki defa kõlõnan iki rek‘atlõk bir namazdõr. Bayram namazõ 
Hanefî mezhebinde, cuma namazõnõn vücûb artlarõnõ ta õyan kimselere 
vâciptir. âfiî ve Mâlikîler'e göre müekked sünnet, Hanbelîler'e göre ise farz-õ 
kifâyedir. 

Bayram namazõnõn sõhhat artlarõ, Hanefîler'e göre, hutbe hariç, cuma 
namazõnõn sõhhat artlarõ ile aynõdõr. Sadece hutbenin hükmü bakõmõndan 
aralarõnda fark vardõr. Yani cuma namazõnda hutbe sõhhat artõ oldu u 
halde, bayram namazõnda sünnettir. Yine hutbe cuma namazõnda namaz-
dan önce, bayram namazõnda ise namazdan sonra okunur. 

âfiîler'e göre kadõnlar da bayram namazõ ile yükümlüdürler. u var ki 
bu namazõn cemaatle kõlõnmasõ art olmayõp, münferiden de kõlõnabilir, fakat 
camide cemaatle kõlõnmasõ daha faziletlidir. 

Bayram namazõnõn di er namazlardan kõlõnõ  bakõmõndan farkõ, bunun 
her rek‘atõnda üçer fazla tekbir olmasõdõr. Bu fazla tekbirlere "zâit tekbirler" 
denir. Bu ilâve tekbirler vâcip olup birinci rek‘atta kõraatten önce, ikinci 
rek‘atta kõraatten sonra alõnõr. Tekbirle birlikte eller kaldõrõlõr ve yanlara bõra-
kõlõr (ref‘ ve irsâl). lk rek‘atta iftitah tekbirinden sonra eller ba lanõr (itimâd) 
ve "Sübhâneke" okunur. Bundan sonra imamla birlikte zâit tekbirlere geçilir. 
mamõn tekbiri di er tekbirlerde oldu u gibi sesli, cemaatin tekbirleri ise al-

çak sesle olur. Allahüekber denilerek eller kaldõrõlõr ve yanlara salõnõr, üç 
kere "sübhânellah" diyecek kadar beklendikten sonra yeniden tekbir alõnõr; 
aynõ ekilde eller kaldõrõlõr, yanlara bõrakõlõr ve biraz beklendikten sonra bu 
rek‘attaki zâit tekbirlerin sonuncusu olan üçüncü tekbir alõnõr ve bu defa 
eller ba lanõr. Cemaat susar, imam gizlice eûzü ve besmele çektikten sonra 
açõktan okumaya ba lar. Fâtiha'dan sonra bir sûre daha okur, rükû ve sec-
deden sonra ikinci rek‘ate kalkõlõr. kinci rek‘atta imam, Fâtiha ve arkasõn-
dan bir sûre okuduktan sonra üç defa tekbir alõnõr ve eller yanlara salõverilir. 
Dördüncü tekbir rükûa geçi  tekbiri olup bu tekbirle rükûya gidilir ve namaz 
tamamlanõr. 
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Di er mezheplerde tekbir sayõsõ ile ilgili farklõ uygulamalar da vardõr. 

Namazdan sonra imam minbere çõkar ve hiç oturmaksõzõn hutbe okur. 
Cuma hutbesindeki hamdü senâya bedel olarak bu hutbede, Allâhü ekber, 
Allâhü ekber; lâ ilâhe illellâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber ve 
lillâhi'l-hamd der, cemaat bu tekbirlerde imama e lik eder. mam, cuma 
hutbesinde oldu u gibi, hutbeyi iki hutbe yapõp arasõnõ kõsa bir oturu la 
ayõrõr. 

Bayram namazõna giderken yolda tekbir getirilir. Bu tekbirler ramazan 
bayramõnda sessiz, kurban bayramõnda ise açõktan yapõlõr. Camiye varõldõk-
tan sonra her ikisinde de namaz vaktine kadar hep birlikte tekbir alõnõr. Ca-
mide vaaz ediliyorsa oturup sessizce dinlenir. 

Bayram namazõnõn vakti, güne in do u u sõrasõndaki kerâhet vaktinin 
çõkmasõndan sonradõr. Bir mazeret sebebiyle bir beldede bayram namazõ 
birinci gün kõlõnamamõ sa, ramazan bayramõ 2. gün, kurban bayramõ ise 2. 
gün yine kõlõnamazsa 3. gün kõlõnabilir. Ancak bayram namazõ özürsüz 
olarak terkedilmi se artõk kõlõnmaz, kurban bayramõ ise kerâhetle birlikte 2. 
veya 3. gün kõlõnabilir. 

Bayram namazõnõn ilk rek‘atõna zâit tekbirlerin alõnmasõndan sonra yeti-
ip imama uyan kimse, iftitah tekbirini aldõktan sonra Sübhâneke okumaz, 

hemen zâit tekbirleri alõr. E er imam rükûda iken yeti mi  ise bu takdirde, 
ayakta tekbir alõp imama iktidâ eder ve hemen rükûa gider ve rükû tesbihle-
rinin yerine zâit tekbirleri ellerini kaldõrmaksõzõn orada yapar. Yeti tiremezse 
zâit tekbirler ondan dü mü  olur. mama ikinci rek‘atta yeti mi  olan kimse 
ise imam selâm verdikten sonra, kõlamadõ õ birinci rek‘atõ kazâ etmek için 
kalktõ õnda zâit tekbirleri kõraatten sonraya bõrakõr. 

Te rik Tekbirleri 

Peygamberimizin, kurban bayramõnõn arefe günü sabah namazõndan 
ba layarak bayramõn 4. günü ikindi namazõna kadar, ikindi namazõ da dahil 
olmak üzere farzlardan sonra te rik tekbirleri getirdi ine dair rivayetler bu-
lunmaktadõr. Ebû Yûsuf ve Muhammed'e göre arefe günü sabahõndan bay-
ramõn 4. günü ikindi namazõna kadar 23 vakit, her farzõn selâmõndan sonra 
te rik tekbiri getirmek, kadõn erkek ve seferî mukim ayõrõmõ olmaksõzõn her 
mükellefe vâciptir. Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görü  budur. Te rik 
günlerinde kazâya kalan namaz, yine o günlerde kazâ edilirse te rik tekbir-
lerini de kazâ etmek gerekir. Bunun dõ õnda te rik tekbirleri kazâ edilmez. 
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Ebû Hanîfe'ye göre ise bu tekbirler, kurban bayramõnõn arefe gününden 
1. gün ikindi namazõna kadar sekiz vakit, cemaatle kõlõnan farz namazlar-
dan sonra vâciptir. Dolayõsõyla bu vâciplik cemaate katõlmasõ gerekmeyen 
seferî ve mukim ki iler için söz konusu de ildir. 

Te rik tekbirleri, âfiî ve Hanbelî mezhebine göre sünnet, Mâlikî mezhe-
bine göre ise menduptur. 

 

XIII. NÂF LE NAMAZLAR 

Nâfile, farz ve vâcip olan ibadet yerine getirildikten sonra, onlar dõ õnda 
daha fazla sevap elde etme amacõyla yapõlan ilâve ibadeti ifade eder. Bunun 
ötesinde a a õda görülece i gibi nâfile kapsamõnda yer alan sünnet namaz-
larõ mümkün oldukça kõlmak, kõlmaya çalõ mak, Peygamberimiz'e olan mu-
habbeti ve ba lõlõ õ peki tirme bakõmõndan son derece yerinde bir tutum 
olur. 

 

A) REVÂT B SÜNNETLER 

Bir vakti bulunan nâfile namazlara revâtib sünnetler denir. Bunlar belli 
bir düzen ve tertip içinde, be  vakit farz namazlarla birlikte kõlõndõ õ için bu 
ekilde adlandõrõlmõ tõr. Bunlarõn bazõlarõ müekked, bazõlarõ gayr-i müekked 

sünnettir. Hanefî literatüründe, sünnet-i müekkede olan nâfile namazlar 
kõsaca "sünnet" diye, gayr-i müekked olanlar ise "müstehap" veya "mendup" 
diye adlandõrõlmõ tõr. Ramazan ayõnda yatsõ namazõndan sonra kõlõnan tera-
vih namazõ da, sünnet-i müekkede türündendir ve ramazan ayõna mahsus 
olmak üzere teravihten sonra düzenli olarak kõlõndõ õ için aynõ zamanda 
revâtib kapsamõnda yer alõr. 

a) Vakit Namazlarõyla Birlikte Düzenli Olarak Kõlõnan Sünnetler 
(Farzlara Tâbi Olan Nâfile Namazlar) 

Farzlara tâbi nâfile namazlar; sabah namazõnõn farzõndan önce iki; ö le 
namazõnõn farzõndan önce dört, farzõndan sonra iki; ikindi namazõnõn farzõn-
dan önce dört; ak amõn farzõndan sonra iki; yatsõnõn farzõndan önce dört, 
farzdan sonra iki olmak üzere toplam 20 rek‘attõr. Cuma namazõnõn farzõn-
dan önce ve sonra kõlõnan dörder rek‘atlõk nâfile namazlar da farzlara tâbi 
nâfile kapsamõnda yer alõr. Bunlarõn bir kõsmõ müekked, bir kõsmõ gayr-i 
müekkeddir. 
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aa) Müekked Sünnetler 

Sabah, ö le, ak am ve cuma namazõnõn sünnetleri ile yatsõnõn son sün-
neti müekked sünnettir. Hz. Peygamber bunlarõ daima kõlmõ , ender olarak 
terketmi tir. Mümkün oldukça bunlara riayet etmelidir. 

âfiî mezhebine göre müekked sünnetler, sabahõn farzõndan önce iki, 
ö lenin farzõndan önce ve sonra iki er, ak amõn farzõndan sonra iki ve yat-
sõnõn farzõndan sonra iki olmak üzere toplam 10 rek‘attõr. Cuma namazõnõn 
farzõndan önce ve sonra kõlõnan iki er rek‘at sünnet de müekked sünnettir. 

bb) Gayr-i Müekked Sünnetler 

kindi namazõnõn sünneti ile yatsõ namazõnõn ilk sünneti gayr-i 
müekkeddir. Peygamberimiz bunlarõ bazan kõlmõ  bazan terketmi tir. Bun-
larõ da kõlmaya çalõ malõ, kõlmamayõ alõ kanlõk haline getirmemelidir. 

âfiî mezhebine göre, ö lenin sünnetlerini dörder rek‘at kõlmak, ikindi-
nin farzõndan önce dört rek‘at, ak amõn farzõndan önce iki rek‘at namaz 
kõlmak gayr-i müekked sünnet sayõlmõ tõr. Cuma namazõnõn sünnetlerini 
dörder rek‘at olarak kõlmak da böyledir. Hanefîler'den farklõ olarak âfiî-
ler'de, yatsõnõn farzõndan önce dört rek‘at sünnet yoktur, buna mukabil yine 
Hanefîler'in tersine olarak ak am namazõndan önce iki rek‘at sünnet vardõr. 

Nâfile namazlarõn en kuvvetlisi sabah namazõnõn sünnetidir. Bu yüzden 
bütün nâfile namazlar oturarak kõlõnabildi i halde, sabah namazõnõn sünne-
tini mazeret olmaksõzõn oturarak kõlmak câiz görülmemi tir. Aynõ ekilde, 
cemaat imamla birlikte namaza ba ladõktan sonra mescide gelen ki inin 
nâfile namaz kõlmasõ câiz de ilken, sabah namazõ bundan istisna edilmi tir. 
Buna göre, sabah namazõnõn farzõ kõlõnõrken, imamõn selâm vermesinden 
önce farza yeti ebilece ini kestiren ki i önce sabah namazõnõn sünnetini, 
gerekirse en kõsa ekilde kõlar, sonra imama uyar. Sabah namazõnõn sünne-
tinin ilk rek‘atõnda Fâtiha'dan sonra Kâfirûn, ikincisinde hlâs sûresini oku-
mak sünnettir. 

Sabah namazõnõn sünnetinden sonra en kuvvetli sünnet, bazõ âlimlere 
göre ak amõn sünnetidir ve bundan sonra ö le namazõnõn ilk sünneti gelir. 
Kimi âlimler ise sabah namazõnõn sünnetinden sonra en kuvvetli sünnetin 
ö le namazõnõn ilk sünneti oldu unu, geri kalanlarõn aynõ kuvvette bulun-
du unu söylemi lerdir. 

lgili oldu u farz namazõn vaktinde kõlõnamayan sünnetler, daha sonra 
kazâ edilmezler. Fakat sabah namazõnõn kazâya kalmasõ durumunda, henüz 
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ba ka bir vakit namazõnõn vakti girmedi i için, farzõyla birlikte sünneti de 
ku luk vaktinde kazâ edilebilir. O gün ö le namazõndan önce ku luk vak-
tinde kõlõnamamõ sa sabah namazõnõn sünneti artõk kazâ edilmez. 

Ba lanmõ  nâfile namazõn tamamlanmasõ gerekir. Ba lanmõ  nâfile na-
maz herhangi bir nedenle bozulacak olursa kazâ edilmesi Hanefîler'e göre 
vâcip, Mâlikîler'e göre farzdõr. âfiîler'e göre ise bozulan nâfile namazõn kazâ 
edilmesi gerekmez. 

Mekruh vakitler dõ õnda olmak üzere gece-gündüz istenilen vakitte nâfile 
namaz kõlõnabilir. Nâfile namazlarõn evde kõlõnmasõ daha faziletlidir. 

Nâfile namazlarõn bütün rek‘atlarõnda kõraat farzdõr. âfiîler'e göre nâfile 
namazlarda iki rek‘atta bir selâm vermek sünnet iken, Hanefîler'e göre iki 
veya dört rek‘atta bir selâm verilebilir. Gündüz kõlõnan nâfilelerde dört, gece 
kõlõnan nâfilelerde sekiz rek‘attan fazlasõnõ tek selâm ile kõlmak mekruhtur. 

Di er dört rek‘atlõ nâfilelerden farklõ olarak ikindinin sünneti ile yatsõnõn 
ilk sünnetinin birinci oturu unda Tahiyyât'tan sonra Salli-Bârik ve aya a 
kalkõnca namaza yeni ba lõyormu  gibi Sübhâneke okunur. 

Nâfile namazlarda mutlak niyet yeterlidir. Yani bir belirleme yapmaksõ-
zõn namaz kõlmaya niyet edilebilir. Farz namazlarla kazâ namazlarõnda ve 
vâciplerde hangi namazõn kõlõndõ õnõn belirlenmesi ve ona niyet edilmesi 
gerekir. 

Nâfile namazlar, farz namazlardan farklõ olarak binek üzerinde kõlõnabi-
lece i gibi binek üzerinde olmaksõzõn istenirse oturarak da kõlõnabilir. Fakat 
ayakta kõlmak daha faziletlidir. Hz. Âi e'nin anlattõ õna göre Peygamberimiz 
gece namazõnõ hiçbir zaman oturarak kõlmamõ , fakat ya õ ilerleyince, nâfile 
namazlarda kõraati oturarak yapmõ , rükûa gitmek istedi inde aya a kalka-
rak otuz kõrk âyet kadar ayakta okuduktan sonra rükû yapmõ tõr. Zaten 
nâfile namazõn oturarak kõlõnabilece i hükmü, kõraatin oldukça uzun tu-
tulma gelene i dikkate alõnarak verilmi  bir hükümdür. Yoksa normal art-
larda, Fâtiha'dan sonra Kevser ve hlâs sûresinin okunaca õ iki rek‘at nâfile 
namazõn oturarak kõlõnmasõ tabii ki uygun de ildir. Nâfile namazlarda uzun 
kõraat esprisi, teravih namazõnda da söz konusudur. Nitekim rivayetlere göre 
Hz. Peygamber'in sekiz rek‘at olarak kõldõrdõ õ teravih namazõ, bazan gece-
nin ilk üçte birlik kõsmõnõ, bazan yarõsõnõ kaplamõ  ve bir keresinde bu sekiz 
rek‘atlõk namaz sahur vaktine kadar sürmü tür. Bu bakõmdan teravih na-
mazõnda sünnet olan sekiz rek‘at kõlmaktõr derken, bu sekiz rek‘atõn ne ka-
dar sürdü ünün de dikkate alõnmasõ uygun olur. 
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Hz. Peygamber'in farzlarõn evvelinde ve sonrasõnda, kaçar rek‘at nâfile 
kõldõ õ net olarak tesbit edilememi tir. Bununla birlikte bazõ farzlarõn önce-
sinde, bazõlarõnõn sonrasõnda, bazõlarõnõn ise hem öncesinde ve hem sonra-
sõnda düzenli olarak nâfile kõldõ õ bilinmektedir. Bu noktayõ her zaman göz 
önünde tutmalõ, nâfile namazlarõn rek‘at sayõsõndaki ihtilâflarõ bir tarafa bõ-
rakarak, vaktin müsaadesine göre bu revâtib sünnetleri kõlmaya çalõ malõdõr. 
Önemli olan farzlara ba lõ nâfile namazlarõnõn kõlõnmasõ olup rek‘at sayõlarõ 
ikinci planda gelir. Meselâ Peygamberimiz, ö le ve yatsõ namazlarõnõn iki er 
rek‘at olan son sünnetlerini bazan dört, ak am namazõnõn sünnetini de altõ 
rek‘at olarak kõlmõ tõr. Bu sebeple Hanefî mezhebine göre, ö le ve yatsõnõn 
son sünnetlerine iki rek‘at daha ilâve edilerek dörder rek‘at kõlmak ve ak am 
namazõnõn sünnetini altõ rek‘at olarak (evvâbîn) kõlmak mendup sayõlmõ tõr. 

Nâfile namazlarõn kõlõnõ õna ili kin olarak Peygamberimiz'den nakledilen 
bilgiler, bu namazlarda uzun sûrelerin okunmasõ, kõyam artõnõn aranma-
masõ ve binek üzerinde kõlõnabilmesi gibi noktalarda toplanmaktadõr. Bu 
hükümler toplu olarak de erlendirildi inde, nâfile namazõn anlamõ da daha 
belirgin hale gelmektedir. Öyle anla õlõyor ki, uzun okuma, okudu u üze-
rinde dü ünme, tefekkür ve tezekkür etme i i özellikle nâfile namazlarda 
yapõlmaktadõr. Belki de bu uzun okuma, tezekkür ve tefekkür etme sebe-
biyle, oturarak kõlõnabilece i söylenmi tir. Hal böyle olunca nâfile namazlar, 
yeterli vakti ve imkânõ bulunan insanlar için âdeta özel bir ibadet ve münâ-
cât halidir. Bu namazlarda ki inin diledi i dilde diledi i dualarõ yapabilme-
sini, okudu u Kur'an âyetleri üzerinde uzun uzun dü ünmesini câiz gören 
ve tavsiye eden âlimler de bu noktadan hareket etmi lerdir. 

b) Teravih Namazõ 

Teravih, Arapça tervîha kelimesinin ço ulu olup “rahatlatmak, dinlen-
dirmek” gibi anlamlara gelir. Ramazan ayõna mahsus olmak üzere yatsõ 
namazõndan sonra kõlõnan sünnet namazõn her dört rek‘atõnõn sonundaki 
oturu , tervîha olarak adlandõrõlmõ , sonradan bu kelimenin ço ulu olan 
terâvih kelimesi ramazan gecelerinde kõlõnan nâfile namazõn adõ olmu tur. 

Teravih, sünnet-i müekkededir. Kadõn ve erkek için orucun de il rama-
zan ayõnõn sünnetidir. Teheccüt namazõ 12 rek‘atõ geçmedi i halde, teravih 
namazõ yirmi rek‘attõr. Yatsõ namazõ kõlõndõktan sonra ve vitirden önce kõlõ-
nõr. Teravihin cemaatle kõlõnmasõ kifâî sünnettir. Teravih on selâm ile kõlõnõr 
ve be  tervîha (dinlenme) yapõlõr. Yani her iki rek‘atta bir selâm verilip, her 
dört rek‘atta bir istirahat edilir. Be inci tervîhadan sonra yine cemaatle vitir 
namazõ kõlõnõr. 
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Peygamberimiz ramazan gecelerini ihyaya daha fazla önem vermi  ol-
makla birlikte, rivayetlerden anla õldõ õna göre bu, o gecelerde Peygamberi-
miz’in daha çok sayõda nâfile namaz kõldõ õ anlamõna de il, gecenin her 
zamankine göre daha büyük bir bölümünü ibadetle geçirdi i anlamõna gel-
mektedir. 

Teravih namazõnõn 20 rek‘at oldu u ço unluk tarafõndan kabul edil-
mekle ve müslümanlar arasõnda yerle ik teamül de bu yönde olmakla bir-
likte, zaman zaman bunun 20 rek‘at kõlõnmasõnõn sünnete aykõrõ oldu u, 8 
rek‘at kõlõnmasõnõn daha do ru olaca õ iddialarõ gündeme gelmektedir. Bu 
sebeple teravihin rek‘at sayõsõnõ tesbit amacõyla teravih uygulamasõnõn tarih-
çesine bir göz atmak istiyoruz. 

Hz. Peygamber, teravih namazõnõ birkaç gece dõ õnda sürekli olarak tek 
ba õna kõlmõ  ve arkada larõnõ "Kim ramazan namazõnõ (teravih) inanarak ve 

sevabõnõ Allah'tan bekleyerek kõlarsa onun geçmi  günahlarõ ba õ lanõr" 
diyerek bu namaza te vik etmi tir (Buhârî, “Salâtü’t-terâvîh”, 1; Müslim, 
“Salâtü’l-müsâfirîn”, 174). 

Bu husustaki rivayetlerden birisi öyledir: Hz. Peygamber ramazanda 
Mescid-i Nebevî'de itikâf için hasõrdan bir hücre edinmi ti. Ramazanõn son on 
gününde birkaç gece (Âi e'nin rivayetine göre iki veya üç gece) buradan çõkõp 
cemaatle hem yatsõ namazõnõ hem de teravih namazõnõ kõlmõ tõ. nsanlarõn yo un 
ilgisini görünce bir gece yatsõ namazõnõ kõldõrõp hücresine çekilmi  ve teravihi 
kõldõrmak için çõkmamõ tõ. nsanlar Hz. Peygamber'in çõkaca õnõ umduklarõ için 
beklemi ler, hatta uyuduysa uyansõn diye öksürmeye ba lamõ lardõ. Hz. Pey-
gamber (sabah namazõ vaktinde) dõ arõ çõkõp, orada bekleyenlere öyle demi tir: 
"Sizin teravih kõlmak hususundaki arzunuzun farkõndayõm, bu namazõ size kõl-
dõrmam için bir engel de yoktur, fakat teravihin size farz kõlõnmasõndan endi e 
etti im için çõkõp kõldõrmadõm. ayet farz kõlõnacak olsa bunu hakkõyla yerine 
getiremezsiniz. Haydi evlerinize gidiniz. Farz namazlar dõ õnda, ki inin kõldõ õ en 
faziletli namaz evinde kõldõ õ namazdõr" (Buhârî, “Salâtü’t-terâvîh”, 2; Müslim, 
“Salâtü’l-müsâfirîn”, 178). 

Ebû Zerr'in bir rivayeti ise öyledir: Hz. Peygamber ramazanõn bitmesine 
bir hafta kalõncaya kadar bize farz dõ õnda hiçbir namaz kõldõrmadõ. Rama-
zanõn 23. gecesinde gecenin ilk üçte biri geçinceye kadar bize namaz kõl-
dõrdõ. Ramazanõn bitmesine altõ gece kalõnca bize namaz kõldõrmadõ. Be  gece 
kalõnca, gecenin yarõsõ geçene kadar bize namaz kõldõrdõ. Ben, "Ey Allah'õn 
resulü, gecenin kalan yarõsõnda da bize namaz kõldõrsaydõnõz" deyince, Hz. 
Peygamber cevaben " mam namazõ bitirinceye kadar onunla namaz kõlmak 
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bütün geceyi ihya etmeye e de erdir" buyurdu. Ramazanõn bitmesine dört 
gece kala, gecenin üçte birine kadar bekledi imiz halde, Hz. Peygamber bize 
namaz kõldõrmadõ. Ramazandan üç gece kalõnca Hz. Peygamber ehlini, ka-
dõnlarõnõ ve arkada larõnõ topladõ, bize bütün gece namaz kõldõrdõ. Namaz o 
kadar uzadõ ki biz sahuru geçirece iz sandõk. Ramazanõn geri kalan gecele-
rinde Hz. Peygamber bize namaz kõldõrmadõ (Ebû Dâvûd, “Salât”, 318). 

Kuvvetli rivayetler, Hz. Peygamber'in ramazanõn son birkaç günü mes-
cidde teravih namazõ kõldõrdõ õnõ göstermektedir. Bu rivayetlerde, teravihin 
kaç rek‘at oldu u belli de ildir. Yine teravih namazõna ili kin bu rivayetlerin 
sunulu  ekli ve içeri ine bakõlarak teravih namazõnõn, sadece Hz. Peygam-
ber'in son ramazan ayõnda söz konusu oldu u gibi bir izlenim de edinil-
mektedir. Çünkü teravih uygulamasõ, birkaç ramazan devam etmi  olsaydõ, 
hiç de ilse sayõsõ konusunda bir netlik elde edilmi  olurdu. 

Buhârî'deki ifadeye göre “Hz. Peygamber'in gece namazõ” hususunda 
sorulan bir soruya cevaben Âi e öyle demi tir: 

"Hz. Peygamber ramazan geceleri de dahil hiçbir gece on bir rek‘attan 

fazla nâfile namaz kõlmamõ tõr. Öyle bir dört rek‘at namaz kõlardõ ki, o dört 

rek‘atõn ne kadar uzun ve ne denli güzel oldu unu hiç sorma! Ardõndan aynõ 

ekilde bir dört rek‘at daha kõlardõ. Daha sonra üç rek‘at daha kõlardõ. Ben 

bir keresinde ‘Ey Allah'õn resulü! Vitir kõlmadan mõ uyuyacaksõn?’ diyecek 

oldum, bana dedi ki: Ey Âi e, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz" 

(Buhârî, “Salâtü't-terâvîh”, 1). 

Bu rivayete göre Hz. Peygamber'in geceleyin kõldõ õ nâfile namaz üç 
rek‘atlõk vitir hariç tutulacak olursa toplam sekiz rek‘at olmaktadõr. Hz. Pey-
gamber'in, arkada larõ ile sekiz rek‘at teravih, sonra da vitir kõldõ õna dair 
olan rivayetler de dikkate alõnacak olursa, teravih namazõnõ sekiz rek‘at 
kõldõ õ ortaya çõkmaktadõr. Öte yandan Hz. Peygamber'in teravih namazõnõ 
20 rek‘at kõldõrdõ õna dair bir rivayet de bulunmaktadõr. Hadis bilginleri bu 
rivayetin, öteki me hur rivayetlere aykõrõ oldu u ve senedinde cerhedilmi  
bir ki i bulundu u için zayõf oldu unu söylemi lerdir. 

Teravih namazõ konusunda sahâbe uygulamasõna gelince; Hz. Peygam-
ber'in vefatõndan sonra Ebû Bekir ve kõsmen de Ömer döneminde teravih 
namazõ münferiden, yani cemaat olmaksõzõn kõlõnmaktaydõ. Bir ramazan 
gecesi Ömer mescide çõktõ õnda, halkõn da õnõk bir ekilde teravih namazõ 
kõldõ õnõ görmü  ve da õnõk bir ekilde kõlmak yerine insanlarõ bir imamõn 
arkasõnda toplayõp teravih namazõnõn cemaatle daha derli toplu ve düzenli 
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bir ekilde kõlõnmasõnõn uygun olaca õnõ dü ünmü  ve ertesi gün Übey b. 
Kâ‘b'õ teravih imamõ tayin etmi tir. Ömer insanlarõn bu ekilde derli toplu ve 
düzenli olarak teravih namazõ kõlmalarõnõ da "Bu ne de güzel bir yeniliktir!" 
diye nitelemi tir. Yenilik diye tercüme etti imiz bid‘at kelimesi, Hz. Peygam-
ber zamanõnda olmayõp, ondan sonra ortaya çõkan anlayõ  ve uygulamalar 
için kullanõlmaktadõr. Teravih namazõ, Hz. Peygamber tarafõndan birkaç kez 
cemaatle kõlõndõ õna göre, Hz. Ömer'in "Bu ne güzel bir yeniliktir" sözü, te-
ravih namazõ kõlmanõn bir yenilik oldu unu göstermez. O halde Hz. Ömer 
bu sözle ya teravihin düzenli olarak cemaatle kõlõnmasõnõ, ya Hz. Peygam-
ber'in kõldõ õ sayõya ziyade yapõlmõ  olmasõnõ, yani sekizden yirmiye çõka-
rõlmõ  olmasõnõ, ya da her ikisini birlikte kastetmi  olacaktõr. 

Öte yandan, sahâbe zamanõnda teravih namazõnõn yirmi rek‘at kõlõndõ õ ko-
nusunda icma bulundu u ileri sürülmektedir. Mâlik, Muvatta adlõ eserinde Hz. 
Ömer'in, Übey b. Kâ‘b ile Temîm ed-Dârî'yi ramazanda cemaate 11 rek‘at namaz 
kõldõrmak üzere teravih imamõ tayin etti ini, imamõn her rek‘atta yakla õk 100 
âyet okudu unu, kõyamõn uzamasõ sebebiyle bir kõsõm cemaatin bastona dayan-
mak ihtiyacõnõ hissetti ini ve fecrin do masõna yakõn bir zamanda evlere da õl-
dõklarõnõ kaydetmi tir. Kimi bilginler teravih namazõnõn 11 rek‘at kõlõndõ õ riva-
yetinin yanlõ  oldu unu ileri sürerken, kimileri 11 rek‘at kõlma uygulamasõnõn 
teravihin cemaatle kõlõnmaya ba ladõ õ ilk günlere ait oldu u, sonralarõ teravih 
namazõnõn 20 olarak yerle ti i yorumunda bulunmu lardõr. Bu yorum, Hz. Pey-
gamber'in 11 rek‘at dõ õnda gece namazõ kõlmadõ õ rivayetiyle uyumludur. 

Bu rivayetlerden anla õldõ õna göre teravih namazõ sekiz rek‘at olarak 
kõldõrõlõyor, fakat her bir rek‘atta yakla õk 100 âyet okundu u için bu namaz 
oldukça uzun sürüyordu. Maksat belli bir sayõda namaz kõlmak de il, geceyi 
ihya etmek oldu u için gitgide, her bir rek‘atta okunan âyet sayõsõ azaltõlmõ , 
buna mukabil teravihin rek‘at sayõsõ artõrõlmõ tõr. Ömer'in uygulamasõyla bu 
sayõ 20 olarak yerle mi , Hz. Osman ve Hz. Ali zamanõnda ve daha sonra-
larõ bu ekilde devam etmi tir. Gerek Sünnî gerek iî fõkõh mezhepleri içinde 
teravih namazõnõn 20 rek‘attan az oldu unu söyleyen bir mezhep yoktur. 

Bu açõklamalara göre teravih namazõnõn sekiz rek‘atõnõn Hz. Peygam-
ber'in sünneti, geri kalan 12 rek‘atõnõn ise, teravihin 20 rek‘at oldu una dair 
zayõf rivayet dikkate alõnmayacak olursa, sahâbenin sünneti ve slâm üm-
metinin ramazan ayõnõ ihya gayesiyle ya attõ õ gelene i oldu u ortaya çõk-
maktadõr. Bu durumu birbirinden ayõrmak için bazõ Hanefîler teravih nama-
zõnõn ilk sekiz rek‘atõnõn râtibe sünnet, geri kalan 12 rek‘atõnõn ise müstehap 
oldu unu söylemi lerdir. 
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B) D ER NÂF LE NAMAZLAR 

Revâtib sünnetler dõ õndaki nâfile namazlar ise sünen-i regaib adõnõ alõr. 
Bunlar, Hz. Peygamber'in uygulamalarõna dayanõlarak belirli zamanlarda 
veya bazõ vesilelerle ya da ki inin kendi iste iyle herhangi bir zamanda 
Allah'a yakõnla mak ve sevap kazanmak amacõyla kõlõnan namazlardõr. 
Bunlar gönüllü olarak kendili inden kõlõndõ õ için "gönüllü (tatavvu) namaz-
lar veya arzuya ba lõ namazlar" olarak da adlandõrõlõr. 

a) Teheccüt Namazõ 

"Hem uyumak hem uyanmak" anlamõna gelen teheccüd sözcü ü, terim 
olarak "geceleyin uyanõp namaz kõlmak ve gece namazõ" anlamõndadõr. Di-
limizde teheccüt kelimesi, farz ve vâcip namazlarla teravihin dõ õnda, geceyi 
ihya için kõlõnan namazlarõn tümünü ifade edecek ekilde kullanõlmaktadõr. 

Rivayet edildi ine göre Peygamberimiz yatsõyõ kõldõktan sonra ve vitiri 
kõlmadan uyur, gecenin ortalarõndan sonra uyanõp bir müddet namaz kõl-
dõktan sonra vitir namazõnõ ve daha sonra sabah namazõnõn sünnetini kõ-
lardõ (Müslim, “Salâtü'l-müsâfirîn”, 26). 

Teheccüt namazõnõn rek‘at sayõsõ, bu konuda çe itli rivayetler bulunma-
sõndan dolayõ net olarak belli olmamakla birlikte dört veya sekiz rek‘at ola-
rak kõlõnabilece i gibi iki rek‘at olarak da kõlõnabilir. 

b) Ku luk Namazõ 

Di er adõ, "duhâ namazõ"dõr. Peygamberimiz’in ku luk vaktinde nâfile 
namaz kõldõ õna ve arkada larõna bu vakitte namaz kõlmayõ tavsiye etti ine 
dair çok sayõda rivayet bulunmaktadõr. Peygamberimiz’in ku luk vaktinde 
12 rek‘at namaz kõlan ki i için Allah'õn cennette bir kö k bina edece ini 
söyledi i nakledilmektedir (Tirmizî, “Vitr”, 15). 

Ku luk namazõ kõlmak müstehap olup, güne in bir mõzrak boyu yüksel-
mesinden, yani güne in do masõ üzerinden takriben 45-50 dakika geçme-
sinden zeval vaktine kadar olan süre içerisinde iki veya dört veya sekiz 
veya on iki rek‘at kõlõnabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kõlmaktõr. 

c) Evvâbîn Namazõ 

Evvâb "tövbe eden, sõ õnan" anlamõna geldi ine göre evvâbîn namazõ, 
tövbe eden ve Allah'a sõ õnanlarõn namazõ demektir. Peygamberimiz "Kim 

ak am namazõndan sonra kötü bir ey konu maksõzõn altõ rek‘at namaz kõ-
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larsa, bu kendisi için on senelik ibadete denk kõlõnõr" demi tir (Tirmizî, “Sa-
lât”, 202). Ayrõca kendisinin de ak am namazõndan sonra altõ rek‘at namaz 
kõldõ õ rivayet edilmektedir ( evkânî, Neylü'l-evtâr, III, 64). Bununla birlikte 
Peygamberimiz’in evvâbîn namazõnõn ku luk vakti kõlõnaca õnõ ifade etti i 
de hadis kitaplarõnda yer almaktadõr (Müslim, “Salâtü'l-müsâfirîn”, 19). 

Altõ rek‘atlõk bir namaz olan evvâbîn namazõ, tek selâmla kõlõnabilece i 
gibi üç selâmla da kõlõnabilir. 

d) Tahiyyetü'l-mescid 

Tahiyyetü'l-mescid, mescidin selâmlanmasõ, saygõ gösterilmesi demek 
ise de esasõnda mescidlerin sahibi olan Allah'a saygõ ve tâzim anlamõnõ 
içermektedir. Bu bakõmdan Peygamberimiz "Biriniz mescide girdi inde, 

oturmadan önce iki rek‘at namaz kõlsõn" buyurmu tur (Müslim, “Salâtü'l-
müsâfirîn”, 11). 

âfiî mezhebine göre mescide ne zaman girilirse girilsin bu namazõn kõlõn-
masõ müstehaptõr. Hanefîler'e ve Mâlikîler'e göre ise kerâhet vakitlerinde mes-
cide giren kimsenin bu namazõ kõlmasõ mekruhtur. Ki i bunun yerine tesbih ve 
tehlîlde bulunarak ve salavat getirerek mescidi selâmlamõ  olur. Normal va-
kitlerde mescide girdi i halde tahiyyetü'l-mescid kõlamayan kimsenin, bunun 
yerine dört defa "Sübhânellahi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü 
ekber" demesi menduptur. 

Cuma vakti hatip hutbedeyken mescide giren kimse Hanefî ve Mâlikîler'e 
göre tahiyyetü'l-mescid kõlamaz. âfiîler'e ve Hanbelîler’e göre ise uzatmamak 
ve iki rek‘atõ geçmemek artõyla bu durumda tahiyyetü'l-mescid kõlõnõr. 

Mescide günde birden fazla girilmesi halinde bir kere tahiyyetü'l-mescid 
kõlmak yeterlidir. Mescide girildikten sonra tahiyyetü'l-mescid kõlmadan 
oturulursa, Hanefî ve Mâlikîler'e göre bu namaz, yine de kõlõnabilir; ancak 
oturmadan önce kõlmak daha faziletlidir. âfiîler'e göre ise e er ki i kasten 
oturmu sa bu namaz sâkõt olur. 

Bir mescide, herhangi bir namazõ kõlmak için veya farz kõlmak ve imama 
uymak niyetiyle girmek ve oturmadan o namaza ba lamak da tahiyyetü'l-
mescid yerine geçer. 

e) Abdest ve Gusülden Sonra Namaz 

Peygamberimiz "Her kim u benim aldõ õm gibi abdest alõr ve aklõndan 

bir ey geçirmeyerek iki rek‘at namaz kõlarsa geçmi  günahlarõ affolunur" 
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buyurmu tur (Buhârî, “Vudû”, 14; Müslim, “Tahâret”, 5, 6, 17). Bu sebeple, 
abdest alõndõktan sonra veya gusül yapõldõktan sonra iki rek‘at namaz kõl-
mak güzel kar õlanmõ tõr. Bu namaz, Hanefîler'e göre mendup (müstehap), 
âfiîler'e göre sünnettir. Bununla birlikte abdest aldõktan hemen ba ka bir 

sünnet veya farz namaz kõlõnacaksa, kõlõnan namaz aynõ zamanda abdest 
namazõ yerine de geçer. 

hrama girmek için iki rek‘at namaz kõlmak da müstehap görülmü tür. 

f) Yolculu a Çõkõ  ve Yolculuktan Dönü  Namazõ 

Peygamberimiz’in yolculu a çõkarken ve yolculuktan döndükten sonra 
iki rek‘at namaz kõldõ õ rivayet edilmektedir (bk. Müslim, “Müsâkat”, 21). Bu 
namaz, yolculu a çõkarken i lerini kolayla tõrmasõ ve sa  salim yuvasõna 
kavu turmasõ için Rab Teâlâ'ya yakarmak, yolculuktan döndükten sonra da 
yuvasõna, e ine, dostuna kavu turdu u için te ekkür etmek için kõlõnõr ve 
menduptur. Faziletli olan, yolculu a çõkarken evde, yolculuktan döndükten 
sonra mescidde kõlmaktõr. 

g) Hâcet Namazõ 

nsanlar hayatlarõ boyunca birçok eye ihtiyaç duyarlar, birçok eye ka-
vu mayõ arzu ederler. Bunlar do aldõr. Dünyalõk veya âhiretlik bir iste i ve 
dile i bulunan, bir eye ihtiyaç duyan kimse ihtiyaçlarõnõ kar õlamak veya 
arzularõna ula mak için öncelikle onlara götürecek sebeplere tutunmalõ, ay-
rõca bunlarõn gerçekle mesi için Allah'tan yardõm istemelidir. Peygamberimiz 
bu hususta öyle buyurmu tur: 

"Kimin Allah'tan veya insanlardan bir dile i varsa, artlarõna uygun gü-

zel bir abdest alsõn, sonra Allah'õ övgüleyip senâ etsin, Allah resulüne salât 

ve selâm getirsin. Daha sonra öyle desin: 

Lâ ilâhe illallâhü'l-halîmü'l-kerîm. Sübhânallâhi Rabbi'l-ar i'l-azîm. 
Elhamdü lillâhi rabbi‘l-âlemîn; Es'elüke mücîbâti rahmetike ve azâime 
ma firetik; ve'l-ismete min külli zenbin ve'l-ganîmete min külli birrin ve's-
selâmete min külli ism. Lâ teda' lî zenben illâ gaferteh; ve lâ hemmen illâ 
ferrecteh; velâ hâceten hiye leke rõdan illâ kadaytehâ. Yâ Erhame'r-râhimîn!" 
(Tirmizî, “Salât”, 140, 348). 

Hâcet namazõ dört veya on iki rek‘at olarak kõlõnõr. Dört rek‘at olarak kõ-
lõndõ õ takdirde birinci rek‘atõnda Fâtiha'dan sonra üç Âyetü'l-kürsî, di er üç 
rek‘atõnda ise Fâtiha'dan sonra birer kere hlâs, Felâk ve Nâs sûreleri okunur. 
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Namazdan sonra hadiste bildirilen hâcet duasõnõ okur ve iste ini Cenâb-õ 
Rabbi'l-âlemîn'e iletir. 

"Hak tecellî eyleyince her i i âsân eder 

Halk eder esbâbõnõ bir lahzada ihsân eder." 

h) stihâre Namazõ 

stihâre "hayõrlõ olanõ istemek" anlamõna gelir. nsanlar, kendileri için 
önemli olan bir karar verecekleri veya bir seçim yapacaklarõ zaman, bazan 
belki eldeki verilerin yetersizli i sebebiyle veya çe itli sebeplerle dünya ve 
âhiret bakõmõndan kendileri için hangi seçimin hayõrlõ olaca õnõ kestiremezler 
ve bunu bilmek için çe itli çarelere ba vururlar. Meselâ, Peygamberimiz’in 
nübüvvetle görevlendirildi i sõralarda Araplar'dan bir kimse yolculu a çõkmak 
istedi inde, bu yolculu un kendisi için hayõrlõ olup olmadõ õnõ anlamak için fal 
oklarõna ba vururdu. Peygamberimiz bu âdeti kaldõrarak onun yerine istihâ-
reyi getirmi  ve öyle buyurmu tur: 

“Biriniz bir i  yapmaya niyetlenince farzõn dõ õnda iki rek‘at namaz kõlsõn 

ve öyle desin: Ey Allahõm, ilmine güvenerek senden hakkõmda hayõr-
lõsõnõ istiyorum, gücüme güç katmanõ istiyorum. Sõnõrsõz lutfundan 
bana ihsan etmeni istiyorum. Ben bilmiyorum, ama sen biliyorsun, 
ben güç yetiremem ama sen güç yetirirsin. Ey Allahõm! Yapmayõ 
dü ündü üm bu i , benim dinim, dünyam ve gelece im açõsõndan 
hayõrlõ olacaksa, bu i i benim hakkõmda takdir buyur, onu bana ko-
layla tõr, u urlu ve bereketli eyle. Yok e er benim dinim, dünyam ve 
gelece im için kötü ise, onu benden, beni ondan uzakla tõr. Ve ha-
yõrlõ olan her ne ise sen onu takdir et ve beni ho nut ve mutlu eyle!” 
(Buhârî, “Teheccüd”, 25; Tirmizî, “Vitr”, 15). 

Peygamberimiz’in ö retti i duanõn anlamõndan da anla õlaca õ gibi isti-
hâre, bir bakõma yapõlacak i in hayõrlõ olmasõnõ veya hayõrlõ ise gerçekle -
mesini Allah'tan dilemek ve O'na danõ mak demektir. stihâre yapmak iste-
yen ki i, kalbinden her eyi atarak ve kalbini bütünüyle bu i e teksif ederek 
iki rek‘at namaz kõlmalõ ve ardõndan Peygamberimiz’in ö retti i bu duayõ 
yapmalõdõr. Samimi olarak yapõldõ õ takdirde Allah'õn hayõrlõsõnõ lutfedece i-
ne ümit ba lanõr, kalbe do u  olabilir. stihârenin sonucunda bir rahatlõk ve 
ferahlõk hissedilirse o i in hayõrlõ olaca õna, buna kar õlõk sõkõntõ ve darlõk 
hissedilirse, olumsuz olaca õna yorulur. stihâre gündüz yapõlabilece i gibi 
tam konsantre olmak, iyice yo unla mak için geceleyin hemen yatmadan 
önce yapõlmasõ tavsiye edilir. stihâre namazõnõ kõlõp yattõktan sonra, Allah 
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bunu samimi olarak isteyenlere bir i aret veya ipucu verir. Birinci defada 
sonuç alõnamazsa üç kere veya yedi defa tekrarlanabilir. Ki i bu duanõn 
Arapça'sõnõ okuyabilece i gibi Türkçe anlamõnõ da okuyabilir. stihâre için 
uykuya yatma ve rüya bekleme artõ yoktur. 

i) Tövbe Namazõ 

Günah ve çirkin sayõlan i leri yapmaktan kaçõnmak dinimizin emridir. 
Bununla birlikte insanlar suç ve günah i leyebilirler. Kur'ân-õ Kerîm ve ha-
dîs-i eriflerde bir günah i lenmesi durumunda, ki inin günahta õsrar etme-
yerek hemen tövbe etmesi gerekti i ve Allah'õn içten yapõlan tövbeleri kabul 
edece i belirtilmi tir. Esasen tövbe ve isti farda bulunmak için günah i le-
mi  olmak gerekmez. Peygamberimiz, geçmi -gelecek günahlarõnõn affolun-
du u/affedilece i bildirildi i halde, günde yetmi  kere, yüz kere tövbe isti -
farda bulunmu tur. Özellikle mübârek gecelerde ve seher vakitlerinde olmak 
üzere, kõldõ õ namazlarõn sonunda selâm vermeden önce ve selâmdan son-
raki tesbîhatõn ardõndan kulun tövbe ve isti farda bulunmasõ durumunda, 
Cenâb-õ Allah'õn ba õ lamasõ umulur. Ayrõca Peygamberimiz tövbe nama-
zõna ili kin olarak, "Bir kul günah i ler de sonra kalkõp güzelce abdest alõp 

temizlenir ve iki rek‘at namaz kõlarak Allah'tan ba õ lanmak dilerse Allah 

onu mutlaka affeder" buyurmu  ve arkasõndan u âyeti okumu tur: "Onlar 

çirkin bir i  yaptõklarõnda ya da kendilerine zulüm ve haksõzlõk ettikleri za-

man hemen Allah'õ hatõrlayõp, günahlarõnõn affedilmesini isterler; zaten gü-

nahlarõ Allah'tan ba ka kim affedebilir ki! Bunlar o günahõ bile bile bir daha 

yapmazlar" (Âl-i mrân 3/135). 

Tövbe namazõ iki rek‘at olarak kõlõnabilece i gibi daha fazla da kõlõnabilir. 

j) Tesbih Namazõ 

Tesbih namazõ, ömürde bir kez olsun kõlõnmasõ tavsiye edilen mendup 
bir namazdõr. Peygamberimiz amcasõ Abbas'a "Bak amca sana on faydasõ 

olan bir ey ö reteyim; bunu yaparsan günahlarõnõn ilki-sonu, eskisi-yenisi, 

bilmeyerek i ledi in-bilerek i ledi in, küçü ü-büyü ü ve gizli yaptõ õn-açõk-

tan yaptõ õn on türlü günahõnõ Allah ba õ lar" diyerek bu namazõ tavsiye 
etmi  ve ö retmi , Abbas bunu her gün yapamayõz deyince Peygamberimiz, 
bu namazõn haftada bir, ayda bir, yõlda bir veya ömürde bir defa kõlõnmasõ-
nõn yeterli olaca õnõ belirtmi tir (Ebû Dâvûd, “Tatavvu'”, 14, “Salât”, 303; 
Tirmizî, “Salât”, 350, “Vitr”, 19). 

Tesbih namazõ dört rek‘at olup öyle kõlõnõr: Allah rõzâsõ için namaz kõl-
maya niyet edilerek namaza ba lanõr. Sübhâneke'den sonra 15 kere 
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Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber 
denir. Sonra eûzü besmele çekilir, Fâtiha ve sûre okunduktan sonra 10 kere 
daha tesbih edilir yani 'Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü 
vallâhü ekber' denilir. Bu tesbih, rükûa varõnca 10 kere, rükûdan do ru-
lunca 10 kere, birinci secdede 10 kere, secdeden kalkõnca 10 kere, ikinci 
secdede 10 kere söylenir. Böylece her rek‘atta 75 tesbih yapõlmõ  olur. kinci 
rek‘ata kalkõlõnca yine 15 kere tesbih okunur, ardõndan geri kalan kõsõm 
aynõ ekilde tekrarlanõr ve böylece 4 rek‘at tamamlanmõ  ve toplam üç yüz 
tesbih edilmi  olur. Aslolan herkesin bu namazõ tek ba õna kõlmasõdõr. 

Tesbih namazõnda sehiv secdesini gerektiren bir ey olursa, sehiv sec-
desi normal olarak yapõlõr, o secdelerde bu tesbih yapõlmaz. 

k) Ya mur Duasõ 

Bir bölgede kuraklõk olmasõ durumunda o bölge sakinlerinin mümkünse 
topluca bölge dõ õna, açõk bir alana çõkõp tövbe isti fardan sonra Cenâb-õ 
Allah'tan bolluk ve berekete vesile olacak ya mur göndermesini istemeleri, 
bunun için dua etmeleri, yalvarõp yakarmalarõ sünnettir. Bu duaya "istiska 
duasõ" denir ki, su isteme, ya mur isteme anlamõna gelir. Ya mur duasõna 
çõkõldõ õnda duadan önce iki rek‘at namaz kõlõnabilir. 

Rivayet edildi ine göre Peygamberimiz bir cuma günü hutbe okurken bir 
adam gelip, 

- “Ey Allah'õn elçisi! Hayvanlar telef oldu, dua et de Allah bize ya mur 
versin!” demi , Peygamberimiz de bunun üzerine ellerini kaldõrarak, 

“Allahümme, eskõnâ! Allahümme, eskõnâ!” (Ey Allahõm! Bize su ver, 
ya mur ver)" diye dua etmi  ve bu duanõn ardõndan gökte hiçbir ya mur 
belirtisi yokken birden bulutlar görünmü  ve ardõndan ya mur ya maya 
ba lamõ tõ. Bu durum bir hafta sürdü. Ertesi cuma bir adam gelerek "Ey Al-
lah'õn elçisi, ya mur sebebiyle, mallarõmõz telef oldu, yollarõmõz kapandõ. 
Allah'a dua etseniz de u ya muru durdursa!" dedi. Bunun üzerine Peygam-
berimiz Allahümme havâleynâ velâ aleynâ. Allâhümme! ale'l-âkâm 
ve'd-dõrâb ve butîni'l-evdiye ve menâbiti' - ecer (Allahõm! Üzerimize 
de il, çevremize; Allahõm, da lara, tepelere, vadilerin içlerine ve a aç biten 
yerlere) diye dua etti ve ya mur hemen kesildi (Buhârî, “ stiska”, 6; Müslim, 
“ stiska”, 2, 8). 

Bazõ rivayetlerde, ya mur duasõna çõkõldõ õnda Peygamberimiz’in iki 
rek‘at namaz kõldõrdõ õ, namazda açõktan okudu u, namazdan sonra ridâsõnõ 
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çõkarõp ters çevirerek giydi i ve kõbleye dönüp ellerini omuz hizasõna kadar 
kaldõrarak dua etti i belirtilmi tir (Müslim, “ stiska”, 1). 

Ya mur duasõ, sulamak ve bol ya mur almak için ba ka tedbirler al-
maya engel de ildir; müminler hem tabii ve teknik tedbirleri alõr, hem de her 
ey iradesine ba lõ bulunan Rablerine dua ederler. 

l) Küsûf ve Hüsûf Namazlarõ (Güne  ve Ay Tutulmasõ Esnasõnda Namaz) 

Güne  tutulmasõna küsûf, ay tutulmasõna hüsûf denir. Peygamberimiz 
o lu brâhim'in öldü ü gün güne  tutulmasõ üzerine öyle demi tir: "Ay ve 

güne  Allah'õn varlõ õnõ ve kudretini gösteren alâmetlerdir. Bunlar hiç kim-

senin ölümünden veya ya amasõndan/do masõndan dolayõ tutulmazlar. Ay 

veya güne  tutulmasõnõ gördü ünüz zaman, açõlõncaya kadar namaz kõlõn, 

dua edin" (Buhârî, “Küsûf”, 1, 15). 

Güne  tutuldu u zaman, ezansõz ve kametsiz olarak, en az iki rek‘at ol-
mak üzere toplu olarak namaz kõlõnõr. mam her rek‘atta normal namazlara 
göre daha uzun ve açýktan kõraatte bulunur. Namazdan sonra imam kõbleye 
kar õ ayakta veya cemaate dönük ekilde oturarak dua eder. Cemaatle kõlõn-
madõ õ durumlarda bu namaz tek ba õna da kõlõnabilir. 

Küsûf namazõnõn sünnet oldu u ve cemaatle kõlõnmasõnõn daha faziletli 
sayõldõ õ konusunda müctehidler arasõnda görü  birli i bulunmakla birlikte, 
hüsûf namazõnõn sünnet olup olmadõ õ ve cemaatle kõlõnõp kõlõnmayaca õ 
tartõ malõdõr. 

Ebû Hanîfe ve Mâlik, ay tutulmasõ güne  tutulmasõndan daha fazla ol-
du u halde Peygamberimiz’in bu sebeple namaz kõlmadõ õnõ öne sürerek, 
hüsûf namazõnõn sünnet olmadõ õnõ söylemi lerdir. Ancak böyle bir du-
rumda tek ba õna iki rek‘at namaz kõlõnabilir, müstehaptõr. âfiî ve Ahmed b. 
Hanbel'e göre ise hüsûf namazõ da küsûf namazõ gibi sünnettir, cemaatle 
kõlõnõr. 

iddetli rüzgâr, a õrõ ya mur, a õrõ so uk ve benzeri durumlarda, bunlarõn 
can ve mal kaybõna yol açabilecek do al âfete dönü memesi için dua etmek ve 
bu anlamda iki rek‘at namaz kõlmak güzel (müstehap) bulunmu tur. Nitekim 
Peygamberimiz iddetli bir rüzgâr esti inde öyle dua etmi tir: 

"Allahõm! Senden rüzgârõn en hayõrlõsõnõ, rüzgârla gönderdiklerinin en 

hayõrlõsõnõ isterim. bu rüzgârõn kötülü ünden, bu rüzgârdakilerin kötülü-

ünden ve rüzgârla gönderdi in eylerin kötülü ünden sana sõ õnõrõm" 
(Tirmizî, “Da‘avât”, 48, 88; Müslim, “ stiska”, 15). 
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Bu durumlarda namaz ve dua, tabiat olaylarõnõn insanlarda ve çevrede 
hâsõl edebilece i olumsuz etkilere kar õ Allah'tan yardõm dileme mahiyetin-
dedir. 

m) Mübarek Gecelerde Namaz Kõlmak 

Müslümanlar için çe itli sebeplerle mübarek sayõlan birçok gece mev-
cuttur. Üç aylarõn birincisi olan recep ayõnõn ilk cuma gecesi Regaib gecesi 
ve 27. gecesi de Mi‘rac gecesidir. Üç aylarõn ikincisi olan âban ayõnõn 15. 
gecesi Berat gecesidir. Üç aylarõn üçüncüsü olan ramazan ayõnõn 27. gecesi 
ise Kadir gecesidir. 

Bu mübarek gecelerle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri 
vesile ederek nâfile namaz kõlmak, Kur'ân-õ Kerîm okuyarak üzerinde dü-
ünmek, tezekkür ve tefekkür etmek yararlõ olur. Peygamberimiz Kadir ge-

cesinde nasõl dua edebilece ini soran Âi e vâlidemize öyle demesini tavsiye 
etmi tir: Allahümme, inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa‘fü annî (Ey 
Allahõm! Sen üphesiz çok affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet) (Tirmi-
zî, “Da‘avât”, 84). 

 

XIV. NAMAZLA LG L  BAZI MESELELER 

Namaz slâm dininde önemli bir ibadet oldu u için, ola an durumlarda 
kõlõnmasõna özen gösterildi i gibi, ola an dõ õ durumlarda da ço u zaman 
terkine müsamaha edilmemi , bunun yerine, ola an dõ õ durumun mahiye-
tine ve a õrlõ õna göre, namaz kõlõ ta bazõ kolaylõklar sa lanmõ  ve böylece 
her gün namaz ibadeti vasõtasõyla yüce Rab ile ba lantõ kurma imkânõ de-
vam ettirilmi tir. 

A) HASTA NAMAZI 

Hastalõk ve yolculukta genel olarak me akkat ve sõkõntõ bulundu u için 
bu durumlar, bedenî ibadetlerden özellikle namaz ve oruçta bir hafifletme, 
kolayla tõrma sebebi sayõlmõ tõr. 

Taat, takata göre oldu undan, yani buyru un yerine getirilmesi ki inin 
gücü ölçüsünde oldu undan hastanõn namazõ kendi gücüne göre belirlen-
mi , hastalõ õn artmasõ ve iddetlenmesi nisbetinde namazõn eda biçiminde 
eksiklik ve kolaylõ a izin verilmi tir. Bu itibarla meselâ kõyam, namazõn 
önemli bir rüknü oldu u halde ayakta duramayan veya zorlukla duran kim-
seler nasõl mümkün ve kolay ise o ekilde oturarak kõlabilirler. Oturarak dahi 
kõlamayan, yani bu durumda rükû ve secde etmekten âciz olan kimse, im-
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kânõna göre durarak veya oturarak veya yatarak ima (ba õyla, hatta bazõ 
müctehidlere göre gözüyle i aret) eder. Tabiatiyla aslolan ekillerin korunmasõ 
de il, özün yani Allah'la kurulan ilâhî ba lantõnõn sürdürülmesi oldu un-
dan, ola an dõ õ durumlarda ki i, her zaman olmasõ gerekti i gibi, namazõ 
kurtulunmak istenen bir yük, üzerinden atõlmasõ gereken bir borç haline 
getirmeden, kendi durumuna uygun bir ekilde yerine getirmeye çalõ malõ-
dõr. 

Hasta bir ekilde farz namazõ kõlmaya güç yetirememi se, aklõ ba õnda 
oldu u sürece geçirdi i namazlarõ be ten çok de ilse, sa lõ õna kavu tu u 
zaman kazâ eder. Sa lõ õna kavu amaz ise bu durumda kimi âlimlere göre 
õskat etmeleri için vârislerine vasiyet eder. Aklõ ba õnda de ilse yahut kaçõr-
dõ õ namazlarõ be ten fazla ise sõhhatine kavu tu u zaman onlarõ kazâ et-
mesi gerekmez (Iskat-õ salât ve devir konusu için bk. Cenaze bölümü). 

 

B) YOLCU NAMAZI 

a) Seferîli in Mahiyeti 

Ki inin herhangi bir nedenle ikamet etti i yerden kalkõp ba ka bir yere 
gitmesi veya gitmek için yola koyulmasõ, Arapça'da sefer veya müsaferet 
olarak adlandõrõlmakta olup, bu ekilde yola çõkmõ  ki iye de seferî veya 
müsafir denilir. Seferînin mukabili mukimdir ve mukim bir yerde yerle ik 
bulunan, yolcu olmayan ki i anlamõndadõr. Türkçemiz’de seferîlik veya 
müsaferet yerine, ço unlukla yolculuk tabiri kullanõlmaktadõr. Fõkõh ve ilmi-
hal kitaplarõnda seferîlik veya yolculuk sözlük anlamõna yakõn olmakla bir-
likte, ondan farklõ olarak, belirli bir mesafeye gitmek anlamõndadõr. Yolcu 
olan ki iyi ilgilendiren bazõ özel ruhsat hükümleri bulundu u için seferin 
tanõmõnõn ve mahiyetinin iyi belirlenmesi gerekir. 

Önceki fakihler yolcu olmanõn tanõmõnda iki farklõ kriteri göz önünde 
bulundurmu ; kimi gidilecek mesafeyi, kimi de bu mesafe katedilirken har-
canan zamanõ ölçü almõ tõr. Her iki kriter de yaya yürüyü ü veya kafile 
içerisindeki deve yürüyü üne göre hesaplanmõ tõr. Hanefîler'in ço unlu u-
nun kabulüne göre yolculuk, orta bir yürüyü le üç günlük bir mesafeden 
ibarettir. Buna "üç konak" veya "üç merhale" de denir. Bir ki inin günde 
ancak altõ saat yolculuk yapabilece i kabul edilince üç günlük yolculuk on 
sekiz saatlik bir zamana tekabül etmi  olmakta ve buna göre karada böyle 
bir yürüyü  ile, denizde ise mutedil bir havada yelkenli bir gemi ile on sekiz 
saat sürecek bir mesafe "sefer süresi" sayõlmõ tõr. Seferîlik belirlenirken yolun 
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yalnõz gidi  mesafesi esas alõnõr, dönü  mesafesi hesaba dahil edilmez. Yol-
culuk yapan kimse süratli gider ve bu mesafeyi daha kõsa sürede katederse, 
bu mesafe hesabõna göre yine yolcu sayõlõr. 

Yolculukta üç günün esas alõnmasõ ve üç günün zaman ve mesafe ola-
rak ifade edilmesi konusunda herhangi bir âyet ya da hadis bulunmayõp, bu 
ayarlama slâm hukukçularõ tarafõndan yapõlmõ tõr. Onlar bu zaman ve me-
safe ayarõnõ yaparken büyük ölçüde, sahâbenin Hz. Peygamber'in uygula-
masõnõ tavsif edi lerine ve onlarõn kendi uygulamalarõna dayanmõ lardõr. 
Meselâ Hanefîler üç günlük yolculu un seferîlik hükümlerine esas oldu unu 
tesbit ederken büyük ölçüde, yolcu olan ki inin üç gün üç gece mest üzerine 
meshedebilece ini bildiren u hadisi esas almõ lardõr: "Mukim kimse tam bir 

gün bir gece, yolcu ise üç gün üç gece mesh eder" (Müslim, “Tahâret”, 85; 
Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 60). 

Daha sonra bu üç günlük yol veya on sekiz saatlik yolculuk asrõmõzda 
de i ik ince hesaplarla kilometreye çevrilmi tir. Bu çevirmenin de asõl se-
bebi, ça õmõzda hõzlõ ula õm araçlarõnõn ortaya çõkmasõ sonucu, üç günlük 
süre ölçütünü uygulamanõn neredeyse imkânsõz hale gelmi  olmasõdõr. Bu 
hesaplara göre, ki inin yolcu sayõlaca õ ve yolculuk ruhsatlarõndan istifade 
edece i mesafe, küçük bazõ farklõlõklarla 85-90 km. arasõnda tesbit edilmi -
tir. Ancak her iki ölçüyü yani zaman veya mesafeyi esas almanõn ayrõ ayrõ 
problemleri vardõr. Mesafe esas alõndõ õnda, son derece hõzlõ ve konforlu 
vasõtalarõn ortaya çõkmasõ sebebiyle, bu 90 kilometrelik yolun oldukça me-
akkatsiz ve çok kõsa bir süre içerisinde katedilebilmesidir. Zamanõn esas 

alõnmasõ durumunda ise yine birçok problem ortaya çõkmakta, gelecek bir-
kaç yõl içinde seferîlik ruhsatlarõ diye bir ey kalmayaca õ, hatta zamanõn 
esas alõnmasõ halinde bugün bile seferîlik hükümlerinden istifade edilemeye-
ce i ileri sürülmektedir. Bununla birlikte ça da  slâm bilginleri, bu ikisinden 
mesafe ölçüsünün daha objektif veya uygulanabilir oldu u kanaatindedirler. 
Hanefîler dõ õndaki ço unlu a göre, namazlarõn kõsaltõlmasõnõ mubah kõlan 
yolculuk, ortalama iki günlük yolculuk veya a õr yükle ve yaya olarak iki 
konaklõk mesafedir. 

Seferîlik meselesinin üzerinde durulmasõ, do ru bir tanõmõnõn yapõlmaya 
çalõ õlmasõ, bu durum için tanõnmõ  bazõ ruhsat ve kolaylõklardan istifade 
edilebilmesine yöneliktir. Ba ka bir ifadeyle, seferin ne oldu u sa lõklõ bir 
ekilde ortaya konulmalõ ki, seferî de ilken seferîlik hükümlerinden istifa 

edilmi  olmasõn veya seferî olundu u halde sefer ruhsatlarõndan mahrum 
kalõnarak gereksiz yere sõkõntõ çekilmesin. 
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Sefer bir yerde yerle ik bulunan ki i için normal ve sõradan bir i  de il, 
gelip geçici ve ola an dõ õ bir durumdur. Ola an dõ õ bir durum oldu u için 
sefer halindeki me akkat, ki iye birtakõm ruhsatlarõn verilmesine sebep ol-
mu tur, fakat hamallõk gibi a õr bir i te çalõ mada daha fazla me akkat bu-
lundu u halde, ola an durum olmasõ sebebiyle bu gibi a õr i ler yolculuk 
durumuna kõyas edilmemi tir. 

Yolculuktaki ruhsatlarõn verili  nedeni, yolculu un me akkat, telâ  ve nor-
mal düzenin bozulmasõnõ içermesidir. Fakat bunlar de i ken (izâfî) bir kavram 
oldu u için fakihler me akkat yerine daha objektif ve herkes için geçerli bir kriter 
arayõ õna girmi ler ve mesafe ayarõ yapmak zorunda kalmõ lardõr. 

Yolculu un içerdi i me akkat tek boyutlu de ildir. En ba ta yolculu un 
getirdi i yorgunluk ve bedensel sõkõntõlar vardõr. Bunun yanõnda yolcunun, 
yolculu un amacõyla ilgili endi e ve korkularõ, geride bõraktõ õ i i, e i, ailesi ile 
ilgili endi eleri bulunabilir. Buna bir de yol güvenli i endi esi eklenirse yolcu 
için tanõnan ruhsatlarõn mânasõ daha iyi anla õlõr. Hal böyle olunca, yolculu a 
çõkan ki inin zaman kaybõna tahammülü yoktur. O bir an önce i ini bitirmek 
ve normal yerle ik hayatõna dönmek arzusundadõr. O halde onun yolculuk 
esnasõnda zaruri ihtiyaçlarõ dõ õnda oyalanmamasõ gerekir. te yola çõkan 
ki inin bir an önce normal ya antõsõna, evine, i ine dönme do al arzusunu 
çabukla tõrmak için dinimizde, bazõ kolaylõklar getirilmi tir. Bunlarõn ba õnda 
namazla ilgili olan "namazõn kõsaltõlmasõ" (kasr) ve "iki namazõn bir vakitte 
kõlõnmasõ" (cem‘) gelir. Dikkat edilirse hem kasr, hem de cem‘ zaman kaybõnõ 
en aza indirmek gibi bir amaca mebnidirler. Ki i namazõ tam kõlarak vakit 
kaybetmeyecek veya bir namaz vaktinde durmayõp onu öteki vakit namazõyla 
birlikte eda edecek ve mola zamanõnõ ona göre ayarlayacaktõr. 

Dikkat etmek gerekir ki bu ruhsatlar daha ziyade yaya olarak veya at, 
deve gibi hayvanlarla yolculuk yapanlar ve böyle oldu u için de yolculu un 
kontrolünü elinde tutanlar için söz konusu edilmi  olmaktadõr. Buna göre 
günümüzde toplu ula õm vasõtalarõyla yapõlan yolculuklarda bu anlam, yani 
namazõn kõsaltõlmasõ veya cemedilmesi sayesinde zamandan kazanõlmasõ 
durumu söz konusu de ildir. Otobüslerin gidilen mesafeyi kaç saatte ala-
caklarõ, nerede ve kaç dakika süreyle mola verecekleri yakla õk olarak belli-
dir. Namazdan kesip zamandan kazanma durumu toplu ula õm vasõtalarõnda 
söz konusu de ildir. Ancak bu durumda da yolcunun genel seyahat progra-
mõna uyma zorunlulu u, molalarda ihtiyaca göre zaman darlõ õ gibi sõkõntõ-
larõ vardõr. 
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Özel arabasõyla yolculu a çõkan ki inin bir an önce normal hayatõna 
dönme gibi bir endi esi hem olabilir, hem de olmayabilir. Nitekim günü-
müzde, eskiden hiç söz konusu edilmeyen bir tatil olgusu bulunmaktadõr. 
nsanlar yõlõn belli zamanlarõnda denize, ormana gitmeye, tarihî ve turistik 

yerleri gezmeye zaman ayõrõyorlar. Tatil ço u kimseler için artõk hayatõn bir 
parçasõ olmu  durumda. Dolayõsõyla tatil için yola çõkanlarõn, en azõndan 
yolculu a çõkarken, bir an önce normal hayata dönmek gibi bir endi eleri ve 
aceleleri yoktur. 

Bu defa da, yolculu un hangi amaçla yapõldõ õ sorusunu sormak gereki-
yor. Yolculu un hangi amaçla yapõldõ õnõ sõnõrlama ve belirleme imkânõ ol-
mamakla birlikte genel olarak üç ba lõk altõnda toplanabilir: a)  amaçlõ 
yolculuklar. b) Tatil, gezi amaçlõ yolculuklar. c) ç ve dõ  güvenlik amaçlõ 
yolculuklar (daha ziyade ordu ve emniyet güçleri için söz konusudur). 

Esasen bu tür konularda objektif kriter getirildi i zaman hükmün anla-
õlmasõ ve tatbik edilmesi kolayla õyor ise de getirilen kriter sabitle tirilince 

gitgide hüküm ile hükmün konulu  amacõ arasõnda uçurum meydana gel-
mekte ve hükmün konulu  esprisinin tamamen ortadan kalkmasõ gibi bir 
durum ortaya çõkmaktadõr. 

Sefer hükümlerinin i  ve güvenlik amaçlõ yolculuklarda kural olarak uy-
gulanabilece ini, bunun dõ õndaki yolculuklarda ise ki inin kendi inisiyatifine 
bõrakõlmasõnõn do ru olaca õnõ söyleyebiliriz. Yolculuk hali genel olarak güçlük 
ve sõkõntõlardan hâlî olmayaca õ için ki i, yerle ik bulundu u yerden ayrõldõk-
tan sonra ruhsatlardan istifade ihtiyacõnõ hissettirecek bir me akkatle kar õla-
õyorsa bu ruhsatlardan istifade etmeli, ruhsata ihtiyaç duymuyorsa istifade 

etmemelidir. Bu durumda ki i ruhsatlardan istifade konusunda kararõ kendisi 
verece i için Allah katõnda sorumluluk da kendisine ait olacaktõr. Ruhsatlarõn 
kullanõlmasõnõn gerekli olup olmadõ õ konusundaki -a a õda gelecek olan- 
mezheplerin farklõ görü leri, yukarõdaki formülü uygulamayõ kolayla tõrmak-
tadõr. 

b) Seferîli in Hükümleri 

Yolculuk durumu, genel olarak me akkat ve sõkõntõ içerdi inden bu du-
rumdaki ki i için bazõ kolaylõklar getirilmi tir. Bunlar yolcuya tanõnan ruh-
satlardõr. Bunlarõn ba õnda ramazan ayõnda yolculuk yapan ki i için tanõ-
nan, orucu yolculuk anõnda tutmayõp sonraya bõrakma ruhsatõdõr. Normalde 
bir gün bir gece olan mest üzerine mesih süresi, yolcu için üç gün üç geceye 
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çõkarõlmõ tõr. Ayrõca yolcu olan ki inin, dört rek‘atlõ farz namazlarõnõ iki er 
rek‘at olarak kõlmasõna da izin verilmi tir. Buna "kasrü's-salât" denir. 

Yolculukta dört rek‘atlõ namazlarõn kõsaltõlarak kõlõnmasõnõn câizli i ko-
nusunda âyet ve Peygamberimiz’in uygulamasõ bulunmakta olup ayrõca 
bilginler bu hüküm üzerinde icmâ etmi lerdir. 

Namazlarõn kõsaltõlmasõna ili kin âyet udur: "Yeryüzünde sefere çõktõ õ-

nõz zaman, e er kâfirlerin size kötülük etmesinden (fitne) korkarsanõz, na-

mazlarõ kõsaltmanõzda bir sakõnca yoktur" (en-Nisâ 4/101). Bu âyette kõsalt-
manõn korku artõna ba lanmõ  olmasõ, bir önceki âyette Allah u runda 
hicretten ve bir sonraki âyette sava  durumunda Peygamberimiz’in nasõl 
namaz kõldõraca õndan bahsedilmesi, bu âyetin sava  vb. gibi ola an üstü 
durumlara ili kin oldu u, ola an dõ õ olmakla birlikte sõradan yolculuklara 
ili kin olmadõ õ izlenimini verse de, öteden beri seferîlik konusundaki hü-
kümler bu âyetle irtibatlõ olarak ele alõnmõ tõr. 

Bunun yanõnda umre, hac ve sava  için yaptõ õ yolculuklarda Hz. Pey-
gamber'in namazlarõ kõsaltarak kõldõ õna dair öhret derecesini a mõ  haberler 
bulunmaktadõr. bn Ömer, Hz. Peygamber'le yaptõ õ yolculuklarda, Hz. Pey-
gamber'in iki rek‘attan fazla kõldõ õnõ görmedi ini; aynõ ekilde Hz. Ebû Bekir, 
Hz. Ömer ve Hz. Osman'õn da böyle davrandõklarõnõ ifade etmi tir. 

Yolcunun dört rek‘atlõ farz namazlarõ kõsaltmasõ mecburi midir, yoksa kõ-
saltma konusu tamamen yolcunun tercihine mi kalmõ tõr? 

Bu konuda inisiyatifin tamamen yolcu olan ki iye bõrakõlmasõnõn uygun 
olaca õnõ yukarõda açõklamõ tõk. Burada, mezheplerin bu konudaki yakla-
õmlarõna kõsaca yer verece iz. 

Hanefîler, namazlarõn kõsaltõlmasõ hükmünün Allah'tan bir ba õ  oldu u 
yönündeki rivayeti esas aldõklarõ için, kõsaltmanõn bir ruhsat de il bir azîmet 
hükmü oldu unu ileri sürerek bu konuda yolcuya tercih hakkõ tanõmamõ  ve 
kõsaltmanõn vâcip oldu unu söylemi lerdir. Onlara göre yolcunun bilerek dört 
rek‘atlõ namazõ ikiye indirmeyip dört olarak kõlmasõ mekruhtur. Bununla bir-
likte ki i, iki rek‘at kõlõp te ehhütte bulunduktan sonra iki rek‘at daha kõlacak 
olsa farzõ eda etmi , son iki rek‘at da nâfile olmu  olur. Ancak selâmõ tehir 
etmi  olmasõndan ötürü kötü bir i  yapmõ  sayõlõr. Seferî olan ki i, ayet birinci 
te ehhüdü terketmi  veya ilk iki rek‘atta kõraatte bulunmamõ  ise farzõ eda 
etmi  olmaz. Bu görü ün bir devamõ olarak, seferde iken kazâya kalan dört 
rek‘atlõk namazlarõn normal duruma dönüldü ünde yine iki er rek‘at olarak 
kõlõnmasõ gerekti i söylenmi tir. Hanefîler'in bu konuda, Hz. Ömer'den nakle-
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dilen seferde namazlarõn kõsaltõlmasõ hükmünün bir hediye oldu u eklindeki 
ifadenin dõ õnda, Hz. Âi e ve bn Abbas'õn u sözlerini de delil almõ lardõr: Hz. 
Âi e "Namaz iki er rek‘at olarak farz kõlõndõ; sonra hazarda ziyade olundu, 
seferde ise oldu u gibi bõrakõldõ" demi , bn Abbas da "Allah Teâlâ namazõ 
Peygamberimiz’in dili ile hazarda dört rek‘at, seferde iki rek‘at olarak farz 
kõlmõ tõr" demi tir (Buhârî, “Salât”, 1; Müslim, “Salâtü'l-müsafirîn”, 1). 

Mâlikîler'e göre, seferde namazõ kõsaltarak kõlmak müekked sünnettir. 
âfiî ve Hanbelîler'e göre ise yolculukta namazlarõ kõsaltarak kõlmak bir ruh-

sat olup, kullanõp kullanmamak ki inin tercihine bõrakõlmõ tõr. 

Seferî kimse bir beldede on be  gün ve daha fazla kalmaya niyet edince 
mukim olur ve artõk namazlarõnõ tam kõlar. E er on be  günden az kalmaya 
niyet ederse seferîli i devam eder. âfiî ve Mâlikîler'e göre ise, yolcu bir 
yerde dört gün kalmaya niyet ederse namazlarõnõ tam kõlar. Hanbelîler'e 
göre dört günden fazla veya yirmi vakitten fazla kalmaya niyet ederse na-
mazlarõnõ tam kõlar. 

Namaz cemaatle kõlõndõ õnda mukim yolcuya, yolcu mukime uyabilir. 
Mukim ki i, seferî ki iye uymu sa, seferî iki rek‘atõn sonunda selâm verince, 
mukim selâm vermeyip kalkar, namazõ dörde tamamlar. Namazõn ba  tara-
fõnõ imamla kõlmõ  ve farz kõraat yerine gelmi  oldu u için bu ki i sa lam 
görü e göre, namazõ ba kaca kõraat etmeksizin tamamlar, yanõlõrsa secde 
etmez. Çünkü bu mukim, lâhik mesabesindedir. Yolcu, vakit içinde mukime 
uydu unda dört rek‘atlõ bir farz namazõ mukim gibi tam olarak kõlar. 

Aslî vatana dönmekle yolculuk hali sona erer. Burada sefer hükümleriyle 
ili kili olarak olu turulan üç vatan anlayõ õndan kõsaca bahsedelim. 

a) Vatan-õ aslî. Bir insanõn do up büyüdü ü veya evlenip içinde ya a-
mak istedi i veya içinde barõnmayõ kastetti i yere vatan-õ aslî denir. Vatan-õ 
aslîden ba ka yere i , görev vb. sebeplerle veya yerle mek üzere göçülünce 
yeni yer vatan-õ aslî olur, eski yer bu vasfõnõ kaybeder. 

b) Vatan-õ ikamet. Bir kimsenin do du u, evlenip ailesini yerle tirdi i 
veya kendisi yerle meye karar verdi i yer olmamak kaydõyla, ki inin on be  
günden fazla kalmak istedi i yere vatan-õ ikamet denir. 

c) Vatan-õ süknâ. Bir yolcunun on be  günden az kalmayõ planladõ õ 
yere vatan-õ süknâ denir. 
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Bir kimse do up yerle ti i veya karõsõnõn yerle ti i yere varõnca seferî 
olmaz. Sadece gidece i bu yer sefer mesafesi uzaklõ õnda ise yolculuk esna-
sõnda seferî olur. 

 

C) K  NAMAZI B R VAK TTE KILMAK (CEM‘) 

Cem‘ kelimesi, sözlük anlamõ itibariyle “iki veya daha fazla eyi bir 
araya getirmek, toplamak” anlamlarõna gelir. Cem‘in fõkõhtaki terim anlamõ 
ise, “birbirini takip eden iki namazõn (ö le ile ikindinin veya ak am ile yatsõ-
nõn), bu ikisinden birinin vaktinde, birlikte ve pe ipe ine kõlõnmasõ”dõr. E er 
bu birlikte kõlma birinci namazõn vaktinde ise buna cem‘-i takdîm, ikincisi-
nin vaktinde ise cem‘-i te'hîr denilir. 

Âlimler, hac zamanõnda Arafat'ta ö le ile ikindinin ö le namazõnõn vak-
tinde birlikte kõlõnmasõ (cem‘-i takdîm) ve Müzdelife'de ak am ile yatsõnõn 
yatsõ namazõnõn vaktinde birlikte kõlõnmasõ (cem‘-i te'hîr) konusunda görü  
birli i etmi lerdir. Bu iki yer dõ õnda iki namazõ cemederek birlikte kõlmanõn 
câiz olup olmadõ õnda ve cemetmeyi câiz kõlan mazeretlerin neler oldu unda 
farklõ görü ler öne sürmü lerdir. 

Hanefî mezhebinde, hac zamanõnda Arafat ve Müzdelife'deki cem‘in dõ-
õnda, iki namazõn bir vakitte cemedilmesi câiz görülmez. Bununla birlikte 

Hanefîler'e göre yolculuk, ya mur gibi cem‘i mubah kõlan mazeretlerin bu-
lunmasõ durumunda öyle bir cem‘ uygulamasõ mümkündür: Bir namaz 
(ö le veya ak am), di er namazõn (ikindi veya yatsõ) vaktinin girmesine ya-
kõn bir zamana kadar geciktirilip, bu namazõn kõlõnmasõndan sonra di erinin 
vaktinin girmesi ve bu namazõn da kendi vaktinde kõlõnmasõ mümkündür. 
Bu uygulamada, bir namaz hemen di erinin ardõndan kõlõndõ õ için buna 
“cem‘ü'l-fiil” ve “cem‘ü'l-muvâsala” denildi i gibi, bir namaz son vaktinde 
di eri de ilk vaktinde olmak üzere her namaz kendi vakti içinde kõlõnmõ  
olaca õ için buna “mânevî cem‘” ve “ eklî (sûrî) cem‘” de denilir. Bu ekil-
deki cem‘, yukarõda tanõmõ verilen gerçek anlamda bir cem‘ de ildir. Çünkü 
bu uygulamada vakit de il, fiil birle tirilmektedir. 

Ebû Hanîfe, arefe günü Arafat'ta birlikte kõlõnan ö le ve ikindi namazõ-
nõn cemaatle kõlõnmasõnõ art ko tu u halde di er mezhepler bu artõ ara-
mazlar. Cem‘ ile namaz kõlõnõrken bir ezan okunur, fakat iki namaz için ayrõ 
ayrõ kamet getirilir. Ö le namazõnõn farzõ eda edildikten sonra sünnet kõlõn-
maksõzõn ikindi namazõna geçilir. kindi namazõ ö le namazõna tâbi oldu-
undan, ö le namazõ herhangi bir nedenle sahih olmamõ sa ikindi namazõ-
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nõn da ö le ile birlikte iade edilmesi gerekir. Müzdelife'de ise ak am ile yatsõ 
namazõ tek ezan ve tek kamet ile kõlõnõr. Ak amõn farzõ ile yatsõnõn farzõ 
arasõnda sünnet namaz kõlõnmaz. Arada sünnet kõlõnmõ sa yatsõ için tekrar 
kamet getirilir. 

Di er mezheplerde cem‘, belirli sebep ve artlarla câiz görülmü tür. iî-
Ca‘ferî mezhebinde ise, hiçbir mazerete gerek olmaksõzõn iki namazõn bir 
vakitte cemedilmesi câizdir. Cem‘i kabul edenlere göre, iki namazõn cemedil-
mesini câiz kõlan sebepler, ayrõntõdaki görü  ayrõlõklarõ bir tarafa bõrakõlacak 
olursa unlardõr: 1. Yolculuk (sefer), 2. Ya mur, çamur, kar, dolu, 3. Hasta-
lõk, 4. htiyaç ve me guliyet. 

1. Yolculuk. Hanefîler dõ õndaki ço unluk âlimler, yolculu u bir maze-
ret kabul ederek, yolculukta cem‘ yapõlmasõnõ câiz görmü lerdir. Ancak bazõ 
ayrõntõlarda aralarõnda görü  ayrõlõ õ vardõr. Buna göre Mâlikîler, cem‘ yap-
manõn câiz olabilmesi için yolculu un yorucu bir yolculuk olmasõnõ art ko-
arken, âfiîler ve Hanbelîler, yorucu olup olmamasõna bakõlmaksõzõn yol-

culu un her hâlükârda cem‘ için bir mazeret oldu unu söylerler. Bu noktada 
âfiîler, Mâlikîler'in ve Hanbelîler'in aksine, ayrõ bir art ileri sürerek, cem‘ 

yapmayõ câiz kõlan yolculu un, herhangi bir yolculuk de il, namazlarõn 
kõsaltõlmasõnõ câiz kõlan nitelik, süre veya mesafedeki yolculuk oldu unu 
söylerler. Bu arada yolculu un türüne ve amacõna ba lõ olarak da bazõ görü  
ayrõlõklarõ ortaya çõkmõ tõr. Kimi Mâlikîler, deniz yolculu unu da sefer hük-
münden istisna etmi lerdir. 

2. Ya mur, Kar, Dolu. Ya mur, iddeti konusundaki görü  ayrõlõklarõ 
bir tarafa bõrakõlacak olursa, Mâlikî, âfiî ve Hanbelî mezheplerinde, yolcu 
olmayan (mukim) ki iler için bir mazeret kabul edilmi  ve böyle günlerde 
namazõn cem‘i belli artlarla câiz görülmü tür. Mâlikîler ve Hanbelîler, sa-
dece ak am ile yatsõnõn mescidde cem‘-i takdîm olarak cemedilmesini câiz 
görürken, âfiîler buna ö le ve ikindinin cem‘ini de ilâve etmi lerdir. Bu ve 
benzeri sebepler, evde de il, sadece mescidde cemaatle birlikte cem‘ yap-
mayõ câiz hale getirir. 

âfiîler, yerlerin çamurlu olmasõnõ cem‘ yapmayõ câiz kõlan mazeret ka-
bul etmezken, Hanbelîler bunu bir mazeret saymõ , Mâlikîler ise cem‘in câiz 
olabilmesi için çamurla birlikte zifiri karanlõk durumunun bulunmasõnõ art 
ko mu lardõr. 

3. Hastalõk. Mâlikîler'e göre hasta bir ki i, ikinci bir namazõn vaktine 
kadar durumunun namaz kõlamayacak derecede kötüle ece inden veya 
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bayõlaca õndan endi e ediyorsa, cem‘ yapabilir. Hanbelîler de hastalõk sebe-
biyle me akkat söz konusu oldu unda cem‘i câiz görmü ler ve emzikli ka-
dõnõ, istihâze kanõ gören kadõnõ, özür sahibi ki ileri ve her vakit için abdest 
almaktan âciz olan ki ileri de aynõ hükümde tutmu lardõr. âfiîler'e göre ise 
hastalõk sebebiyle cem‘ câiz de ildir. 

4. htiyaç, Me guliyet ve Sõkõntõ. htiyaç ve sõkõntõ sebebiyle cem‘ genelde 
câiz görülmemi tir. Cem‘ konusunda en geni  görü e sahip olan Hanbelî mez-
hebinde sõkõntõ ve me guliyetin cem‘i câiz kõlaca õ söylenmektedir. Hanbelî 
fakihi Ebû Ya‘la'nõn bu hususta getirdi i ölçü udur: "Cumanõn ve cemaatle 
namazõn terkedilmesini câiz kõlan her sebep, cem‘i de câiz kõlar". bâzî mezhe-
bine göre ise, namazõn vaktinde kõlõnmasõnda sõkõntõ do uran her mazeret 
cem‘ için bir sebep te kil eder. bn Sîrîn, bn übrüme, E heb gibi ünlü âlimler 
ve bazõ âfiî fakihleri, bir sebep olmaksõzõn cem‘ yapõlmasõnõ da -itiyat haline 
gelmemesi artõyla- câiz görmü lerdir. Saîd b. Müseyyeb'in de bu yönde bir 
fetvasõ bulunmaktadõr. 

Mezheplerin cem‘ konusunda görü  ayrõlõ õna dü me sebepleri üç nok-
tada toplanabilir: 

1. Namazlarõn vakitlerini tayin eden hadisler yanõnda, cem‘ konusunda 
birbiriyle çeli ir gözüken haberlerin bulunmasõ. Bu durumda kimi âlimler, 
cem‘ konusundaki haberlerin, vakitlemeye ili kin hadisleri tahsis etti ini 
ileri sürerek cem‘i câiz görürken, kimileri de cem‘ konusundaki haberleri 
te’vil ederek cem‘e kar õ çõkmõ lardõr. 

2. Arafat ve Müzdelife'de cem‘ yapmanõn me rûlu unda ittifak vardõr. Di-
er zaman ve yerlerdeki namazõn buna kõyas edilip edilmeyece i tartõ ma 

konusu olmu tur. Bu kõyasõ câiz görenler, cem‘i de câiz görmü lerdir. 

3. Namazlarõn mü terek vakitleri olup olmadõ õ noktasõndaki tartõ ma 
da, cem‘ konusundaki görü  ayrõlõ õnõn önemli bir nedeni olmu tur. 

Be  vakit namazõn ilk ve son vakitleri, ayrõntõdaki ihtilâflar bir yana, 
bellidir ve herkes tarafõndan kabul edilmektedir. Ca‘ferî mezhebinin vakit 
anlayõ õ, Ehl-i sünnet'ten farklõ olup, ola an durumlarda bile cem‘e imkân 
veren bir ekildedir. iîler genelde cem‘ yaparak namaz kõldõklarõ için, onla-
rõn namazõ üçe indirdi i zannedilir. 

Burada cem‘i câiz görenlerin ve câiz görmeyenlerin gerekçelerini tartõ -
mayaca õz. Hanefîler iki yer dõ õnda cem‘i kabul etmemi , di er mezhepler 
belli mazeretler sebebiyle cem‘i kabul etmi lerdir. Hanefî mezhebinin gö-
rü ü, teorik olarak daha tutarlõ ve savunulabilir olmakla birlikte, günümüzde 
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cem‘in yapõlmasõnõn namaz kõlanlara sa layaca õ birtakõm kolaylõklar bu-
lunmaktadõr. Cem‘ yapmak sonradan ortaya çõkmõ , uydurulmu  bir uygu-
lama de ildir. Nitekim Arafat ve Müzdelife'de cem‘ yapõlaca õnõ bütün mez-
hepler söylemektedir. Bunun yanõnda Hz. Peygamber'in çe itli zamanlarda 
ve çe itli durumlarda iki namazõ birle tirerek bir vakitte kõldõ õ yönünde ri-
vayetler bulunmaktadõr. Gerek Arafat ve Müzdelife'deki cem‘in, gerekse 
öteki rivayetlere göre çe itli zamanlarda yapõlan cem‘in gerekçesi ve hikmeti 
namaz kõlanlara kolaylõk sa lanmasõdõr. Hz. Peygamber'in, korku ve yolcu-
luk durumu olmaksõzõn da ö le ile ikindiyi ve ak am ile yatsõyõ birlikte kõldõ-
õna dair rivayetler bulundu u gibi (Muvatta, I, 144; Müslim, “Salâtü'l-

müsâfirîn”, 49), bazõ sahâbîlerin de cem‘ yaptõ õ nakledilmektedir. 

Cem‘in Arafat ve Müzdelife dõ õnda câiz olmadõ õnõ savunan Hanefîler 
ise büyük ölçüde, namazlarõn belli vakitlere göre belirlendi ini bildiren âyet-
lere (el-Bakara 2/238; en-Nisâ 4/103) ve Cibrîl'in pe  pe e iki gün Hz. Pey-
gamber'e imamlõk yaparak namazlarõn ilk ve son vakitlerini göstermesine 
dayanmõ lardõr. Bu âyetler ve bu rivayet, her bir namazõn kendine özel bir 
vakti bulundu una ve bu vaktin öncesine veya sonrasõna alõnmasõnõn câiz 
olmadõ õna delâlet etmektedir. Hanefîler ayrõca, namazõn kasten geciktirile-
rek vaktinin çõkmasõna yol açmayõ tehditli ifadelerle yasaklayan hadislere ve 
bn Mes‘ûd'dan gelen mukabil rivayetlere de tutunmu lardõr. 

Namaz için özel vakitler konulmu  ve bu vakitler namazõn vücûbu için sebep 
kõlõnmõ tõr. Kur'an'da mücmel olarak belirtilen vakitler, Hz. Peygamber tarafõn-
dan belirlenmi  ve namaz vakitleri tevâtürle sabit olmu tur; tevâtürle sabit olan 
bir eyi de haberi vahidle terketmek kesinlikle câiz de ildir. u kadar ki, namaz 
vakitlerini fiilî olarak uygulayan ve belirten Hz. Peygamber oldu u gibi, cem‘in 
me ruiyetini söz ve fiili ile belirten de odur. Sünnetin bir kõsmõ alõnõp bir kõsmõ 
atõlamayaca õna göre, bunlarõn arasõnõ uzla tõrmak gerekir. 

Buna göre, ola an ve normal durumlar için be  vakit namazõn vakitlerine 
titizlikle uyulmasõ kuraldõr. Ancak bazõ özel durumlarda, ihtiyaç ve zaruret 
sahiplerine de cem‘ ruhsatõ tanõnmõ  olmaktadõr. Burada dikkat edilmesi gere-
ken nokta udur: Cem‘, bir ruhsat ve kolayla tõrmadõr; gerekti inde bu ruh-
sattan istifade edilmelidir. Sünnî fõkõh mezheplerine göre kural, her namazõn 
kendi özel vaktinde kõlõnmasõdõr. Ancak geçerli bir mazeretin olmasõ duru-
munda cem‘ yapõlabilir. Namaz dinin dire i kabul edildi i için, hiçbir mazeret 
nedeniyle terkine izin verilmemi , fakat kõlõnabilmesi için birtakõm kolaylõklar 
getirilmi tir. Bu bakõmdan ola an dõ õ durumlarda, alõ kanlõk haline getirme-
mek kaydõyla ve belirli artlarla cem‘ yapõlabilir. Namazõ vaktinde kõlmalarõnda 
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bir sõkõntõ ve güçlük söz konusu olan ki ilerin, kendi durumlarõnõ yukarõdaki 
bilgi ve ruhsatlar çerçevesinde de erlendirerek netice itibariyle Allah'a kar õ 
ahsî sorumlulu unu ilgilendiren bu konuda kendilerinin karar vermesi en 

uygun olan yoldur. Ayrõca bilinmelidir ki, cem‘-i takdîm veya cem‘-i te’hîr 
yapmak, namazõn amacõnõn gerçekle mesi bakõmõndan, namazõn kazâya kal-
masõndan daha uygun bir çözüm olarak görünmektedir. 

Cem‘ Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar 

Sabah namazõ hiçbir ekilde cemedilemez. Cem‘ yalnõzca ö le ile ikindi 
ve ak am ile yatsõ arasõnda olabilir. 

ayet cem‘-i takdîm yapõlacaksa, meselâ ö le ile ikindi, ö lenin vaktinde 
birlikte kõlõnacaksa, ö le namazõna ba larken cem‘ yapmaya niyet etmek ge-
rekir. Kimilerine göre, birinci namazõ bitirmedikçe de niyet edilebilir. Cem‘-i 
tehîrde ise, birinci namazõn vakti içerisinde cem‘ yapmaya niyet etmek gerekir. 
Aksi takdirde, namazõ vaktinden sonraya ertelemi  olur ki bu haramdõr. 

Cem‘-i takdîmde, sõrayõ gözetmek (tertibe riayet etmek) gerekir. Ö le ile 
ikindi cem‘ ediliyorsa önce ö le, sonra ikindi kõlõnmalõdõr. Cem‘-i te’hîrde ise 
sõraya riayet edilmezse Hanbelîler'e göre sahih olur; âfiîler'e göre de sahih 
olmakla birlikte ikinci namaz kazâ olarak kõlõnmõ  olur. 

Cem‘ yapõlõrken, iki namazõn ara vermeksizin pe i pe ine kõlõnmasõ 
(muvâlât) gerekir. Mâlikîler, birlikte kõlõnan iki farzõn arasõna nâfile katmayõ 
dahi uygun görmemi lerdir. âfiî ve Hanbelîler'e göre e er cem‘ birinci na-
mazõn vaktinde yapõlõyor (cem‘-i takdîm) ise, pe  pe elik arttõr; ikinci nama-
zõn vaktindeki yapõlõyor ise bu art de ildir. ki namaz arasõnda verilebilecek 
aranõn belirlenmi  bir miktarõ olmayõp, abdest alacak ve kamet getirecek 
kadar bir süre oldu u söylenmektedir. 

Ak am ile yatsõnõn cem‘-i takdîm olarak birlikte kõlõnmasõ durumunda 
vitir namazõnõn ne olaca õ konusunda da a õrlõklõ görü , bunun yatsõ nama-
zõna tâbi oldu u ve dolayõsõyla yatsõ namazõ kõlõndõktan sonra kõlõnabilece i 
yönündedir. 

 

D) KORKU NAMAZI 

Kur'ân-õ Kerîm’de Hz. Peygamber'in cephede namazõ nasõl kõldõraca õna 
ili kin ayrõntõlõ açõklama getiren bir âyet ve bu konuda Hz. Peygamber'in 
uygulamasõnõn bulunmasõ sebebiyle fõkõh kitaplarõnda ve buna ba lõ olarak 
ilmihal kitaplarõnda "korku namazõ" adõyla bir bahis açõlmõ tõr. Namazlarõn 
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kõsaltõlmasõ hükmünü getiren âyetin (en-Nisâ 4/101) hemen devamõndaki bu 
âyette yüce Allah Hz. Peygamber'e hitaben öyle buyurmaktadõr: 

"Sen aralarõnda olup onlara namaz kõldõraca õn vakit, onlarõn bir kõsmõ 

seninle namaza dursun ve silâhlarõnõ da alsõnlar. Secdeyi tamamladõklarõ 

zaman bunlar arkaya geçsinler; namaz kõlmamõ  olan öteki grup gelsin ve 

seninle namaz kõlsõnlar; bunlar da silâhlarõnõ alsõnlar, tedbiri elden bõrakma-

sõnlar. Kâfirler sizi gafil avlamak için fõrsat kolluyorlar ..." (en-Nisâ 4/102). 

Bu âyetin hükmünün devam edip etmedi i konusunda âlimler farklõ gö-
rü lere sahiptirler. Fakihlerin ço unlu u bu âyetin hükmünün devam etti ini, 
dolayõsõyla böyle bir sava  durumunda aynõ hükmün uygulanabilece ini ve 
âyetin önerdi i kõlõnõ  usulünün, aynõ zamanda cemaatle namaz kõlmanõn 
önemini vurgulamayõ amaçladõ õnõ ileri sürerler. Ebû Yûsuf'un da içlerinde 
bulundu u bazõ âlimler, bu hükmün Hz. Peygamber'e has oldu unu ve günü-
müze hitap etmedi ini söylemi lerdir. Âyetin üslûbu yanõnda, Hz. Peygam-
ber'le birlikte, onun cemaati olarak namaz kõlma eref ve fazileti ve sahâbenin 
bu konudaki i tiyakõ da dikkate alõnacak olursa, korku namazõ denilen bu özel 
namaz kõlma biçiminin sadece o döneme ait oldu u eklindeki görü ün daha 
tutarlõ oldu u söylenebilir. 

Fakihlerin ço unlu una göre korku namazõ, dü man saldõrõsõ gibi ciddi bir 
tehlike anõnda cemaatin iki gruba ayrõlarak, imamõn arkasõnda farz bir namazõ 
nöbetle e kõlmalarõdõr. ki rek‘atlõ bir namazõn ilk rek‘atõnõ, dört rek‘atlõ bir 
namazõn ilk iki rek‘atõnõ imamla birlikte kõlan birinci grup, ikinci secdeden 
veya ilk oturu tan sonra cemaatten ayrõlõp görev ba õna gider, ikinci grup 
gelerek imamla birlikte kalan rek‘atlarõ tamamlar ve göreve döner. mam kendi 
ba õna selâm verir. Daha sonra da birinci grup kõraatsiz, ikinci grup kõraatli 
olarak nöbetle e namazlarõnõ tamamlar, böylece hem cemaatle namaz ifa 
edilmi , hem de görev aksatõlmamõ  olur. 

 

XV. NAMAZLARIN KAZÂSI 

Bir namazõ vaktinde kõlmaya eda, vaktinden sonra kõlmaya kazâ denir. 
Vaktinde kõlõnamayan namaza fâite ço ulu fevâit denir ki, vakti içinde 
yakalanamamõ  namaz anlamõndadõr. Vaktinde kõlõnamamõ  namazõ ifade 
için "kaçmõ " anlamõndaki fâite kelimesinin kullanõlmõ  olmasõ, bir müslü-
manõn namazõ kasten terketmeyece ini, vakti içinde eda edece ini, ancak 
uyuma ve unutma gibi elde olmayan nedenlerle namazõn "kaçmõ " olabile-
ce ini hissettirmesi bakõmõndan manidar bir seçimdir. 
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A) Sebepler 

Namaz belli vakitlerde yerine getirilmesi gereken bir farz oldu u için, bir 
mazeret olmaksõzõn tembellik ve ihmal yüzünden bile bile namazõ vaktinde 
kõlmayan kimse günahkâr olur. Hz. Peygamber, uyuyakalma ve unutmayõ bir 
mazeret kabul etmi  ve bu iki sebepten biriyle bir namazõn vaktinde kõlõna-
mamasõ durumunda, hatõrlanõldõ õ vakit kõlõnmasõnõ söylemi tir. Hz. Pey-
gamber'in bu husustaki ifadesi öyledir: "Biriniz uyuyakalõr veya unutur da bir 

namazõ vaktinde kõlamaz ise, hatõrladõ õ vakit o namazõ kõlsõn; o vakit, kaçõr-

dõ õ namazõn vaktidir" (Buhârî, “Mevâkýt”, 37; Müslim, “Mesâcid”, 314-316). 

Hadîs-i eriflerde genel olarak namazõn sadece uyku ve unutma duru-
munda, vaktinin haricinde kõlõnabilece i üzerinde durulmu tur. Bazõ bilginler 
bu iki mazeretin sõnõrlayõcõ oldu unu dü ünerek, tembellik ve ihmal yüzün-
den bilerek ve farkõnda olarak namazõn kõlõnmamasõ durumunda, bu namazõ 
kazâ etmenin gerekmedi i kanaatine varmõ lar ve namazõ farkõnda olarak 
vaktinde kõlmayanlarõn, o namazõ kazâ etme haklarõnõn olmadõ õnõ, tövbe 
ve isti far etmeleri gerekti ini öne sürmü lerdir. Zâhirîler'den bn Hazm ve 
daha birkaç bilgin bu görü tedir. Bu görü  sahipleri, namazõn kendi vaktinde 
kõlõnmasõnõn önemini, bu hususa titizlik göstermek gerekti ini ve namazõ 
ihmal ve tembellik sebebiyle bilerek vaktinde kõlmamanõn içten yapõlacak 
tövbe dõ õnda, telâfi edilemez bir günah oldu unu vurgulamõ lardõr. 

Ancak Hanefîler'in de içinde bulundu u büyük ço unlu u olu turan fa-
kihlere göre; uyku veya unutma gibi insanõn iradesini elinden alan bir özür 
nedeniyle bir namazõ kazâ etmek gerekince, bilerek kõlmama halinde haydi 
haydi kazâ gerekir. Bu görü  sahipleri de, namazõ kazâya bõrakmanõn büyük 
bir günah oldu unu, bundan dolayõ tövbe etmek gerekti ini söylemi ler, 
fakat namaz müslümanõn Allah'a kar õ olan bir borcu oldu u için, bunu 
gecikmeli de olsa ödemek durumunda oldu unu dikkate almõ lar ve kazâyõ 
bir telâfi yolu olarak görmü lerdir. Bu durumda ki i, namazõ vaktinde kõl-
madõ õ için günahkâr olmu tur, fakat daha sonra kazâ etti i için, namazõ 
terketme günahõndan kurtulmu  veya bu günahõnõn affedilmesi yönünde 
önemli bir adõm atmõ tõr. 

Vaktinde kõlõnamamõ  olan be  vakit farz namazõn kazâsõ farz, vitir na-
mazõnõn kazâsõ ise vâcip olur. Sünnet namazlar, kural olarak, kazâ edilmez. 
Bununla birlikte bazõ durumlarda, ba ka bir namazõn vakti girmedi i sürece 
kazâ edilebilir. Meselâ sabah namazõnõn farzõ ile birlikte sünneti de vaktinde 
kõlõnmamõ sa, o günün ö le namazõ vaktinden önce farz ile birlikte kazâ 
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edilir. Yine, ö le namazõnõn ilk sünneti cemaatle farza yeti mek için 
terkedilecek olsa, farzdan sonra kazâ edilebilir. Kazâya kalan ilk sünnetin, 
farzdan hemen sonra, son sünnetten önce kazâ edilece i görü ü fetvaya 
esas olmu tur. Bununla birlikte son sünnetten sonra kazâ edilebilece i gö-
rü ü de vardõr. Böylece hem bir sünnet vakti içinde iki defa geri bõrakõlma-
mõ  hem de son sünnetin yeri de i memi  olur. Namazõn tertibinin iki defa 
de i memesi için bunu uygun görenler de vardõr. Cuma namazõnõn ilk dört 
rek‘at sünneti hakkõnda da bu öne alma veya geriye bõrakma uygulamasõ 
geçerlidir. Terkedilen di er sünnetler kazâ edilmez. Ba landõktan sonra her 
nasõlsa tamamlanmadan yarõda kesilen veya bozulan herhangi bir nâfile 
namazõn kazâsõ gereklidir ve bu konu sünnetlerin kazâsõ konusuyla ilgili 
de ildir. Meselâ ö le namazõnõn son sünnetine ba lamõ  olan kimse cenaze 
namazõnõ kaçõrmamak için bu sünneti yarõda bõraksa, ba lanmõ  bir nâfile 
ibadetin tamamlanmasõ gerekti i için, bu iki rek‘at sünneti kõlmasõ sünnet 
olmaktan çõkar, vâcip haline gelir. 

Namaz belli vakitlerde yerine getirilmesi gereken bir farz oldu u için, bir 
özür olmaksõzõn namazõn vaktinde kõlõnmayõp kazâya bõrakõlmasõ büyük 
günahtõr ve namazõ kazâ etmek bu günahõ kaldõrmaz. Kaçõrõlan namazõ kazâ 
etmek, namazõ terketme günahõnõ kaldõrõr, fakat vaktinden sonraya bõrakma 
günahõnõ kaldõrmaz. Bunun için ayrõca tövbe ve isti far etmek gerekir. 

Me rû bir mazeret sebebiyle namazõn kazâya kalmasõ veya bõrakõlmasõ 
günah olmaz. Dü man korkusu veya bir ebenin do um yapacak kadõnõn ba-
õndan ayrõlmasõ halinde çocu un veya annesinin zarar görece inden kork-

masõ me rû birer mazerettir. Nitekim Hz. Peygamber Hendek Sava õ’nda na-
mazlarõnõ tehir etmi tir. Abdullah b. Mes‘ûd'un bu olaya ili kin anlatõmõ öyle-
dir: "Mü rikler, Hendek Sava õ’nda Resûlullah'õ dört vakit namaz kõlmaktan 
alõkoydular. Nihayet, gecenin Allah'õn bildi i kadar bir kõsmõ geçtikten sonra 
Bilâl ezan okudu ve kamet getirdi; Hz. Peygamber ikindiyi kõldõrdõ; sonra Bilâl 
kamet getirdi, Hz. Peygamber ak am namazõnõ kõldõrdõ; sonra kamet getirdi, 
Hz. Peygamber yatsõ namazõnõ kõldõrdõ" (Buhârî, “Mevâkýt”, 36, 38; Tecrîd-i 
Sarîh Tercümesi, II, 535). 

Bunu mazeret sebebiyle ikiden fazla namazõn cem‘i olarak da de erlen-
dirmek mümkündür ve bu örnek saatlerce süren ameliyatlarda doktorlar için 
bir ruhsat kapõsõ olu turmaktadõr. 

Uyku ve unutma gibi bir özür sebebiyle namazõ geçen kimse günahkâr 
olmaz. Çünkü Hz. Peygamber, uyku sebebiyle namazõ kõlamadõklarõndan 
ikâyet edenlere öyle demi tir: "Uyku ihmal de ildir. hmal ancak uyanõk-
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lõk halinde olandõr. Sizden biri namazõnõ unutur veya uyku yüzünden kõla-

mazsa, hatõrladõ õ zaman onu kõlsõn" (Müslim, “Mesâcid”, 311; Ebû Dâvûd, 
“Salât”, 11). 

Ancak namazõ kaçõrmamak için vaktinde uyanmak üzere tedbir almak 
elbetteki uygun olur. 

Hayõz ve nifas hallerinde kadõnlardan namaz borcu dü er. Yani kadõn-
lardan bu hallerinde namaz kõlmalarõ istenmedi i gibi, bu halde iken kõlma-
dõklarõ namazlarõ daha sonra kazâ etmeleri de istenmemi tir. 

Be  vakit namaz süresince ve daha fazla devam eden akõl hastalõ õ veya 
bayõlma yahut koma halinde namaz borcu dü er. Ancak bu durumlar be  
vakit ve daha az bir müddet devam ederse bakõlõr: Ayõldõ õ zaman abdest 
alõp, iftitah tekbiri alacak kadar bir zaman kalmõ sa o vaktin namazõnõ kazâ 
etmesi gerekir. 

Dinden dönmü  (mürted) ki inin, irtidat süresince veya daha önce kõl-
madõ õ namazlarõ kazâ etmesi gerekmez. Daha önce hac yapmõ sa, yeniden 
bu görevi eda etmesi gerekir. Müslüman toplumlarõn dõ õnda ba ka bir top-
lumda slâm'a giren, yani yabancõ bir ülkede müslüman olan kimse namazõn 
farz oldu unu ve nasõl kõlõndõ õnõ ö reninceye kadar mâzur sayõlõr. Çünkü 
böylesi bir durumda bazõ emir ve yasaklarõn ayrõntõlarõnõ bilmemek mazeret 
kabul edilir. 

B) fa ekli 

Hanefîler'e göre kazâya kalmõ  bir namaz, vakti içinde nasõl eda edilecek 
idiyse daha sonra kazâ edilirken o ekilde kõlõnõr. Meselâ seferde iken dört 
rek‘atlõ bir namazõ kaçõran kimse bunu ister seferde isterse aslî vatanõna 
döndükten sonra kazâ etsin, iki rek‘at olarak kõlar. Aynõ mantõ õn gere i 
olarak, normal zamanda kazâya kalmõ  olan dört rek‘atlõ bir namazõ sefer 
esnasõnda kazâ edecek olan ki i de sefer haline bakõlmaksõzõn bu namazõ 
dört rek‘at olarak kaza edecektir. 

âfiî ve Hanbelîler'e göre kazâ namazõ kõlõnõrken, kazânõn yapõlaca õ yer 
ve zaman dikkate alõnõr. Seferî olan kimse kazâya kalmõ  dört rek‘atlõ na-
mazõ iki rek‘at olarak kazâ eder. Bu namazõn seferde veya ikamet halinde 
iken kazâya kalmõ  olmasõ, hükmü de i tirmez. Seferde kazâya kalan na-
maz da, ikamet halinde kazâ edilince dört rek‘at olarak kõlõnõr. Çünkü kõ-
saltmanõn sebebi olan yolculuk kalkmõ tõr. 
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Namazlar kazâ edilirken gizli okunacak namazda kõraat gizli yapõlõr. 
Açõktan okunacak namazõ imam kõldõrõrsa açõktan okur; tek ba õna kõlõnõrsa 
açõk veya gizli okumak tercihe kalmõ tõr. 

Namazõ kazâ edecek ki i tertip sahibi ise, yani o zamana kadar altõ vakit 
veya daha fazla namazõ kazâya kalmamõ  bir kimse ise, kazâ namazõ ile 
vakit namazõ arasõnda sõraya uymasõ gerekir. Tertip sahibi de ilse bu 
namazõ kazâ etmeden di erlerini kõlabilir. 

Tertip sahibi olan bir kimsenin bir farz namazõnõ veya Ebû Hanîfe'ye 
göre vâcip olan vitir namazõnõ özürsüz yere veya hayõz, nifas gibi namazõ 
dü üren nitelikte olmayan bir özür sebebiyle vaktinde kõlmamõ  olmasõ ha-
linde bu namazõ ilk vakit namazõndan önce kazâ etmesi gerekir. Meselâ 
tertip sahibi kimse sabah namazõ vaktinde uyuyup kalsa bu namazõ ö le 
namazõndan önce kazâ etmesi gerekir. E er ö le namazõnõ önce kõlarsa sõra 
gözetilmedi i için bu namaz mam Muhammed'e göre fâsid olur. Ebû Yû-
suf'a göre ise namaz fâsid olmaz, fakat farzlõktan çõkõp nâfileye dönü mü  
olur. Ebû Hanîfe'ye göre ise bu namazõn sõhhati askõdadõr. öyle ki, ki i 
bundan sonra o sabah namazõnõ kazâ etmeden be  vakit namazõnõ daha eda 
edecek olursa bu altõ vaktin hepsi de sahihe dönü ür. Fakat böyle be  vakit 
namazõnõ kõlmadan kõlamadõ õ o sabah namazõnõ kaza ederse arada kõlmõ  
oldu u vakit namazlarõ fâsid olup yeniden kõlõnmalarõ gerekir. 

Tertip sahibinin sõra gözetmesinin delili, Resûlullah'õn Hendek Sava õ’nda 
dört vakit namazõ kõlamayõnca bunlarõ sõraya koyarak ve vakit namazõndan 
önce kõlmasõdõr. bn Ömer'in "Sizden her kim bir namazõ kõlamaz da, ancak 
imamla birlikte namaz kõlarken hatõrlarsa namazõnõ tamamlasõn. Bundan 
sonra unuttu u namazõ kõlsõn. Sonra da imamla birlikte kõldõ õ namazõ iade 
etsin" (Zeylaî, Nasbü'r-râye, II, 62) eklindeki ifadesi de bu konudaki daya-
naklardan biridir. 

Tertip, üç durumda dü er: 1. Kazâya kalan namazlarõn sayõsõnõn vitir dõ-
õnda altõ vakit ve daha fazla olmasõ. 2. Vaktin hem kazâ hem de vakit namazõ 

kõlmaya yetmeyecek kadar sõkõ õk ve dar olmasõ. 3. Vakit namazõnõn kõlõnõ õ 
sõrasõnda kazâya kalmõ  namazõ oldu unun hatõrlanmamasõ. 

Tertip dü tükten sonra, kazâ için belirli bir vakit kalmaz; mekruh vakit-
ler dõ õnda istedi i zamanda kazâ namazõ kõlõnabilir. Mekruh vakitlere gir-
memesi artõyla, sabah namazõndan ve ikindi namazõndan sonra da kazâ 
kõlõnabilir. 



NAMAZ 339 

 

Kazâya kalmõ  namazlarõ kazâ ile me gul olmak, nâfile namaz kõlmak-
tan önemli ve önceliklidir. Hanefî mezhebinde tasvip edilen görü e göre, 
vakit namazlarõyla birlikte kõlõnan düzenli nâfileler (revâtib sünnetler) bunun 
dõ õndadõr. Yani revâtib sünnetlere de riayet gösterilmeli ve bu sünnetler, 
kazâ namazõ kõlmak gerekçesiyle terkedilmemelidir. Fakat üzerinde kazâ 
namazõ bulunan kimselerin bunlar dõ õnda teheccüt, tesbih gibi di er nâfile 
namazlarõ kõlmasõ uygun de ildir. 

Üzerinde çok sayõda kazâ namazõ bulunan, meselâ namaza geç ya larda 
ba lamõ  olan ki i, geçmi  namazlarõ kazâ ederken "Vaktine yeti ip de kõlama-
dõ õm ilk sabah /ilk ö le /ilk ikindi /ilk ak am /ilk yatsõ namazõnõ kõlmaya" 
eklinde niyet edebilece i gibi, "Vaktine yeti ip de kõlamadõ õm son sabah … 

namazõnõ kõlmaya" eklinde de niyet edebilir. Böylece hangi namazõ kazâ etti i 
bir ölçüde belirli (muayyen) hale gelmi  olur. 

 

XVI. SECDELERLE LG L  MESELELER 

A) SEH V SECDES  

Sehiv "yanõlma, unutma ve dalgõnlõk" gibi anlamlara gelir. Buna göre se-
hiv secdesi, yanõlma, unutma veya dalgõnlõk gibi durumlar yüzünden nama-
zõn vâciplerinden birini terk veya tehir etme durumunda, namazõn sonunda 
yapõlan secdelere denilir. Sehiv secdeleri sayesinde namazda meydana gelen 
kusur õslah edilmi , eksiklik telâfi edilmi  olur. Namaz esnasõnda pür dikkat 
olmak ve titiz davranmak esas olmakla birlikte, çe itli nedenlerle insanlar 
namazlarõnda yanõlabilirler. Peygamberimiz bu tür durumlarda, namaz kõlan 
ki inin "Allah'õn huzurunda saygõsõzlõk ettim, kusur i ledim" diyerek kendini 
suçlamasõnõn ve karamsarlõ a dü mesinin önüne geçerek onu rahatlatmak, 
vesveseden kurtarmak ve her yanõlmada namazõ yeni ba tan kõlma sõkõntõ-
sõnõn önüne geçmek maksadõyla, aslî olan bir farzõn terkedilmedi i durum-
larda bir telâfi ve düzeltme mekanizmasõ olarak sehiv secdesi uygulamasõnõ 
öngörmü tür. Bununla birlikte unutmamalõ ki, bir kimsenin tedavi imkânõ 
var diye sa lõ õnõ koruma konusunda dikkatsizlik göstermesi nasõl uygunsuz 
bir davranõ  ise, telâfi imkânõ var diye de namazda gev ek davranmak da 
öyle, hatta daha da uygunsuz bir davranõ tõr. 

Hz. Peygamber'in sehiv secdesinin anlamõna ve amacõna ili kin olarak 
söyledi i sözlerden ikisi öyledir: 
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"Biriniz namazõnda üpheye dü erse do rusunu ara tõrsõn ve namazõnõ 

kanaatine göre tamamlasõn, sonra selâm versin ve sehiv secdesi yapsõn" 
(Buhârî, “Salât”, 31). 

"Biriniz namazõ dört rek‘at mõ yoksa üç rek‘at mõ kõldõ õnda üpheye dü-

erse, üpheyi atsõn ve yakînen bildi ine göre davranõp namazõnõ tamamla-

sõn. Selâm vermeden önce iki secde yapsõn. E er be  kõlmõ  ise bu secdeler 

namazõna efaatçi olur, e er namazõnõ tam kõlmõ  ise bu secdeler eytanõn 

uzakla tõrõlmasõna vesile olur" (Buhârî, “Sehv”, 6-7). 

Sehiv secdesini gerektiren bir durum bulununca bu secdenin yapõlmasõ 
Hanefîler'e göre vâciptir. Sehiv secdesi gerekti i halde bunu yapmayan ki i 
günah i lemi  olur; fakat namazõ bâtõl olmaz. Mâlikî ve âfiîler'e göre sehiv 
secdesi namazõn sünnetlerinden bir veya birkaçõnõn terkedilmesi durumunda 
yapõldõ õ için, sehiv secdesi yapmak sünnettir. Hanbelîler'e göre ise sehiv 
secdesi duruma göre bazan vâcip, bazan sünnet, bazan da mubah olur. Me-
selâ namazõn bir sünnetini terketmekten dolayõ sehiv secdesi yapmak mu-
bahtõr. 

a) Sehiv Secdesinin Yapõlõ  Biçimi 

Son oturu ta "Tahiyyât" duasõ okunup iki yana selâm verildikten sonra 
iki secde daha yapõlõr ve oturulur. Bu oturu ta Tahiyyât duasõ, "salavat (Salli 
ve Bârik)" ve "Rabbenâ âtinâ" duasõ okunarak, her zamanki gibi önce sa a 
sonra sola selâm verilir. Son oturu ta, sehiv secdesi öncesinde her iki tarafa 
selâm verilece i görü ü, Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf'a aittir. mam Muham-
med'e göre ise, sadece sa  yanõna selâm verdikten sonra sehiv secdesini 
yapar. Sonraki Hanefî âlimler, imamõn sehiv secdesi için iki yanõna selâm 
vermesi durumunda cemaatten birinin namazõ bozacak bir i  i lemesinin 
veya namaz bitti zannõyla da õlmalarõnõn mümkün oldu u gerekçesiyle, 
mam Muhammed'in görü ünün imam olan ki i için, di er ikisinin görü ü-

nün ise tek ba õna namaz kõlan için münasip oldu unu belirtmi lerdir. âfiî 
ve Ahmed b. Hanbel'e göre sehiv secdesi selâmdan hemen önce yapõlõr. 

Zâhir rivayette âfiî ile Hanefî imamlar arasõndaki görü  ayrõlõ õnõn fazi-
let ve evleviyet bakõmõndan oldu u söylenirken, nevâdir kitaplarõnda bu 
görü  ayrõlõ õnõn câizlik (cevaz) noktasõnda oldu u söylenmektedir. Görü  
ayrõlõ õnõn fazilet noktasõnda olmasõ durumunda, Hanefî imamlara göre se-
hiv secdesini selâmdan sonra âfiî'ye göre ise selâmdan önce yapmak daha 
uygun ve faziletlidir (evlâ). Fakat görü  ayrõlõ õnõn cevaz noktasõnda olmasõ 
durumunda ise, Hanefî imamlara göre sehiv secdesini selâmdan sonra yap-
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mak gerekir, selâmdan önce yapõlmasõ câiz de ildir. Sehiv secdesi selâmdan 
önce yapõlacak olursa, selâmdan sonra secdelerin tekrarlanmasõ gerekir. 
âfiî'ye göre ise sehiv secdesi selâmdan önce yapõlmalõdõr, selâmdan sonra 

yapõlõrsa, sehiv geçersiz sayõlõr. 

mam Mâlik'e göre ise, sehiv secdesi namazda ziyade bir fiil i lemek yü-
zünden yapõlacaksa selâmdan sonra, bir noksanlõk yüzünden yapõlacaksa 
selâmdan önce yapõlõr. Hem bir fazlalõk hem de bir eksiklik yüzünden yapõ-
lacaksa, bu durumda sehiv secdesi selâmdan önce yapõlõr. Namazda nok-
sanlõk yapmak, namaz içindeki bir müekked sünneti veya en az iki gayr-i 
müekked sünneti terketmek durumunda olur. Namazda ziyade yapmak ise, 
namazõn cinsinden olsun veya olmasõn namazõ bozmayacak kadar az bir fiil 
ilâve etmek durumunda söz konusu olur. Meselâ namazõn rükünlerinden 
rükû ve secde gibi bir fiilin fazladan yapõlmasõ namazda fazlalõk yapmak 
olur. 

Sehiv için yapõlacak iki secde vâcip oldu u gibi, secdeden sonraki otu-
ru ta Tahiyyât okumak ve selâmla çõkmak da vâciptir. Sehiv secdesi yap-
masõ gereken ki inin, salavat duasõnõ (Salli ve Bârik), namaz oturmasõnda mõ 
yoksa sehiv secdesi oturmasõnda mõ okuyaca õ konusunda iki görü  bulun-
maktadõr. Hanefî fakihlerinden Kerhî'ye göre salavat duasõ, sehiv secdesi 
ka‘desinde okunur. Tahâvî'ye göre ise, selâm bulunan her ka‘dede, salavat 
duasõnõn okunmasõ gerekir. Kerhî'nin görü ü daha sahih, Tahâvî'nin görü ü 
ise daha ihtiyatlõ görülmü tür. Bir kõsõm âlimlere göre, imam hakkõnda Ker-
hî'nin görü ü evlâdõr; çünkü imam tezce selâm verince halk imamõn sehiv 
secdesi yapaca õnõ sezer ve dikkatli davranõr. Münferid hakkõnda ise 
Tahâvî'nin görü ü evlâdõr. 

Sehiv secdesi imam için ve tek ba õna namaz kõlan ki i için söz konusu-
dur. mamõn sehvi yani yanõlmasõ, kendisi hakkõnda asaleten, kendisine 
uyan cemaat hakkõnda tebean sehiv secdesini gerektirir. mama uymu  bu-
lunan ki i (muktedî), imam sehiv secdesi yaptõ õnda onunla birlikte yapar, 
kendisi sehiv secdesini gerektiren bir ey yapmõ sa bundan dolayõ sehiv 
secdesi yapmaz. mam sehiv secdesini gerektiren bir ey yaptõ õ halde sehiv 
secdesi yapmazsa muktedî de yapmaz. 

b) Sehiv Secdesini Gerektiren Durumlar 

Bilindi i gibi namazõn kõraat, rükû ve secde gibi farzlarõ, Fâtiha okumak 
ve ardõndan ba ka bir sûre eklemek (zamm-õ sûre), tertibe riayet etmek gibi 
vâcipleri ve ka‘delerde salavat okumak gibi sünnetleri bulunmaktadõr. Na-
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mazõn tam ve mükemmel olabilmesi için bunlarõn hepsine riayet etmek, 
namazõn gereklerini tam ve yerli yerinde yapmaya çalõ mak ve tam kalp 
huzuru içinde namaz kõlmaya özen göstermek gerekir. Bununla birlikte çe-
itli nedenlerle bu artlara riayetsizlik söz konusu olabilir. Bu bakõmdan 

riayetsizlik söz konusu olabilecek fiilleri ve riayetsizlik durumunda ne ya-
põlmak gerekti ini bilmek önem arzeder. 

Namazda riayetsizlik edilmesi yani terkedilmesi söz konusu olabilecek 
fiil ya farz ya vâcip ya da sünnettir. Bunlardan her birinin terkedilmesinin 
hükmü farklõdõr. imdi bunlarõn terkedilmesinin hükümlerini ayrõ ayrõ göre-
lim. 

1. Namazõn farzlarõndan birinin terkedilmesi durumunda, bu farzõn namaz 
içinde telâfi (tedârik) edilmesi mümkün ise, farz olan bu fiilin -namaz içinde- 
kazâ edilmesi gerekir. Kazâ yoluyla telâfinin mümkün oldu u durumlarõn her 
birinde sehiv secdesi yapmak gerekir. Namaz içinde kazâ yoluyla telâfi edil-
mesi mümkün olmayan durumlarda, namazõn farzlarõndan birinin terkedilmesi 
sebebiyle olu an eksiklik sehiv secdesiyle giderilemez. Namaz fâsid olur ve 
yeniden kõlõnmasõ gerekir (Terkedilmi  farzõn namaz içinde kazâ edilebilece i 
durumlar a a õda gösterilmi tir). 

2. Namazõn sünnetlerinden birinin veya birkaçõnõn terkedilmesi duru-
munda bir ey yapõlmaz. Sünnetler, namazõn rükünlerinden olmadõ õ için 
terkedilmesi durumunda namazda bir eksiklik olmaz ve sehiv secdesi yap-
mak gerekmez. 

3. Namazõn vâciplerinden birinin terkedilmesi ise sehiv secdesini gerek-
tirir. Sehiv secdesini gerektiren durumlar sayõlõrken, farzõn tehir edilmesi, 
vâcibin terk ve tehir edilmesi diye sayõlan üç ayrõ durum esasõnda bir tek 
duruma râcidir. öyle ki, namazõn farzlarõndan ve vâciplerinden her birini 
yerli yerinde, zamanõnda, hakkõnõ vererek ve tertibini bozmadan yapmak 
vâciptir. Buna göre, namazõn farzlarõndan veya vâciplerinden biri tehir edil-
di i zaman namazõn vâciplerinden biri terkedilmi  olaca õndan, sehiv sec-
desi yapmanõn bir tek sebebi vardõr, o da bir vâcibin terkedilmesidir. Bu ba-
kõmdan namazõn farzlarõndan birini tehir etme yani yapõlmasõ gereken yer-
den geriye bõrakma durumu da bir vâcibin terkedilmesi anlamõna gelmekte 
ve bu durumda farzõn tehiri ve vâcibin terki yüzünden sehiv secdesi yapmak 
gerekmektedir. Yine namazõn fiillerinden birini yeri de ilken fazladan yap-
mak da vâcibin terki sayõlõr. 
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Namazõn önemini ve anlamõnõ bilen ve bunu inanarak yerine getiren bir 
kimsenin namazõn vâciplerinden birini kasten terketmesi dü ünülemez. Bu-
nunla birlikte, fakihler, her türlü ihtimali göz önüne alarak vâcibin kasten 
terkedilmesinin hükmünü de belirlemi lerdir. Buna göre, vâcibin kasten yani 
bilerek terkedilmesi ile sehven (yanõlarak) terkedilmesinin hükmü birbirinden 
farklõdõr. Bir vâcip sehven terkolunmu sa, sehiv secdesi gerekir. Vâcibin 
kasten terkolunmasõ ise isâet yani yakõ õksõz ve kötü bir davranõ  olmakla 
birlikte, sehiv secdesi yapmayõ gerektirmez. Fakat bu ekilde kõlõnan namaz 
eksik olur. Âlimlerin birço u, yaptõ õ i ten pi man oldu unun ve hatasõnõ 
anladõ õnõn bir göstergesi olarak bu namazõ iade etmenin uygun olaca õnõ 
söylemi lerdir. Bu uurda olmayan ve namazõ aslî amacõyla bütünle tireme-
yen kimse, vâcibi kasten terk veya tehir etmi se, böyle birine de iadeyi teklif 
etmek mânasõz bulunmu tur. Sehiv secdesini gerektiren bir eyi kasten i -
lemek durumunda, kural olarak sehiv secdesi gerekmemekle birlikte bu ku-
ral için iki istisna getirilmi tir: Birisi Fâtiha sûresinin, di eri birinci oturu un 
kasten terkedilmesi durumudur. Yani Fâtiha'yõ veya birinci oturu u gerek 
sehven gerek kasten terketme durumunda sehiv secdesi vâciptir. 

 

aa) Terkedilmi  Bir Farzõn Namaz çinde Kazâ Yoluyla Telâfi 
Edilebilece i Durumlar 

a) Bir kimse iftitah tekbiri alarak namaza durup kõyamõ da yerine getir-
dikten sonra kõraat etmeden rükûa varõr da kõraati unuttu unu rükûda ha-
tõrlarsa, unutulan bu kõraatin kazâ yoluyla telâfi edilmesi mümkündür. Bu 
ki i rükû halinde iken Kur'an'dan bir âyet okursa, bu suretle terketti i farzõ 
(ki bu kõraattir) telâfi etmi  olur. Fakat ki i kõraat etmedi ini rükûda iken 
de il de secdede iken hatõrlayacak olursa artõk unutulan kõraatin namaz 
içinde kazâ yoluyla tedarik edilmesi mümkün olmaz, namaz fâsid olur ve 
yeniden kõlõnmasõ gerekir. 

b) Bir ki i iftitah tekbiri alõp kõyam ve kõraatten sonra rükû etmeden 
do rudan secdeye inecek ve birinci secdede rükû yapmadõ õnõ hatõrlayacak 
olsa, bunun da kazâ yoluyla telâfi edilmesi mümkündür. Bu ki i hemen 
aya a kalkar ve rükûunu yapar. Bu yaptõ õ rükû, az önce yaptõ õ secdeyi 
iptal etti i için, bu rükûdan sonra yeniden iki secde yapar ve namaza devam 
eder. Rükû yapmadõ õnõ ikinci secdede hatõrlayacak olursa, artõk bunun te-
lâfisi mümkün de ildir. Namaz fâsid olur ve yeniden kõlmasõ gerekir. 
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c) Bir kimse dört rek‘atlõ farz namazda son oturu u (ka‘de-i ahîre) unu-
tarak be inci rek‘ata kalkar da be inci rek‘atõ kõlmakta iken son oturu u 
yapmadõ õnõ hatõrlarsa, bunu henüz secdeye varmadan hatõrlamasõ halinde 
bunun telâfisi mümkündür. Hemen oturur, Tahiyyât okur ve selâm verir, 
farz olan oturu u geciktirdi i için de sehiv secdesi yapar. Fakat be inci 
rek‘atõn secdesini yaptõktan sonra hatõrlayacak olursa o vakit ka‘de-i 
ahîrenin telâfisi mümkün de ildir. Namazõnõn farzlõ õ bâtõl olur ve farz diye 
kõldõ õ be  rek‘at namaz nâfileye dönü ür. Bir rek‘at daha kõlarak bu nâfileyi 
altõya tamamlar. Farzõ tekrar kõlar. 

Dört rek‘atlõk farz namazda, e er ka‘de-i ahîre yapõldõktan sonra yanlõ -
lõkla be inci rek‘ata kalkõlacak olursa, bu fazla rek‘at secde ile tamamlanmõ  
olsa dahi namazõn farzlõ õnõ iptal etmez. Fazladan kõlõnan rek‘atõ tam bir 
nâfile haline getirmek için ona bir rek‘at daha ilâve edilir. Selâm tehir edil-
di i için de namazõn sonunda sehiv secdesi yapõlõr. 

Kazâ yoluyla telâfinin mümkün oldu u bu örneklerin her birinde sehiv 
secdesi yapmak gerekir. Öte yandan, bu örnekler ki inin rükû veya secde 
veya ka‘de-i ahîreyi terketmesi durumlarõna ili kindir. Ki i iftitah tekbirini 
terketmi se bunun kazâ yoluyla telâfi edilmesi mümkün olmaz; namaz bâtõl 
olur. 

bb) Sehiv Secdesi Yapõlmasõ Gereken Durumlar 

1. Rüknün tekrarõ. Namazõn rükünlerinden birini tekrar etmek veya bir 
rüknü tehir etmek, meselâ bir rek‘atta iki defa rükû veya üç defa secde yap-
mak durumunda, namaz kõlan ki i ister imam ister münferit olsun, sehiv 
secdesi gerekir. Birinci ve ikinci rek‘atlarda Fâtiha'nõn arka arkaya tekrar 
okunmasõ, rükûda veya secdede veya te ehhüt yerinde kõraat edilmesi yani 
Kur'an okunmasõ da böyledir. Namazõn bir rek‘atõnda farz olan kõraat seh-
ven terkedilip rükûa gidilse ve rükûda hatõrlansa, kõyama dönülüp tekrar 
kõraat yapõlõr ve tekrar rükûa gidilir. Ancak bu durumda bir rek‘atta iki rükû 
yapõldõ õ için sehiv secdesi gerekir. 

2. Takdim ve tehir. Namazõn rükünlerinden birinin takdim veya tehir 
edilmesi sehiv secdesini gerektirir. Meselâ kõraatten önce rükû etmek veya 
oturaca õ yerde kõyam etmek veya kõyam edece i yerde oturmak veya rükû 
yerinde secde etmek veya secde edecek yerde rükû etmek, kõsaca bir fiili 
ba ka bir fiilin yerinde yapmak durumunda, namaz kõlan ki i ister imam 
ister münferit olsun, sehiv secdesi gerekir. Unutulan secdenin sonradan 
hatõrlanarak yapõlmasõ halinde de bu tehiri telâfi için sehiv secdesi yapõlõr. 
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3. Ara verme. Bu genelde namaz içinde uzunca bir süre tereddüt ve dü-
ünme eklinde olur. Uzunca bir müddet dü ünme veya dü ünmenin uza-

masõ, ortalama olarak bir rükün eda edilecek kadar sürenin, bir rükün veya 
bir vâcibi eda etmeksizin, bir ey yapmaksõzõn geçirilmesi demektir. Bu 
uzunca dü ünme, namaz kõlan ki iyi bir rüknü veya bir vâcibi yerinde eda-
dan alõkoydu u için sehiv secdesi gerekir. Bir rüknün eda edildi i sõradaki 
dü ünme ise sehiv secdesini gerektirmez. 

Namaz kõlan ki i kõyamda iftitah tekbirini aldõ õnda üphe etse, "uzunca 
bir müddet" dü ündükten sonra, iftitah tekbirini almõ  oldu unu hatõrlasa 
veya “Tekbir almadõm” diye yeniden tekbir aldõktan sonra ba langõçta tekbir 
almõ  oldu unu hatõrlasa sehiv secdesi gerekir. 

Fâtiha'dan sonra ne okuyaca õnõ dü ünürken, namazõn bir rüknünü eda 
edecek miktarda sükût etmi  olsa, sehiv secdesi yapar. 

Üç rek‘at mõ dört rek‘at mõ kõlõndõ õnda tereddüt edilerek dü ünülse veya 
Fâtiha okunduktan sonra hangi sûrenin okunulaca õ dü ünülse, yine sehiv 
secdesi gerekir. Çünkü bu durumlarda dü ünmenin uzamasõ sebebiyle vâcip 
tehir edilmi  olmaktadõr. 

4. Kõraat eksikli i veya fazlalõ õ. Bir kimse Fâtiha sûresini hiç okumasa 
veya büyük bir kõsmõnõ okumasa, ya da Fâtiha'dan sonra sûre ko masa 
sehiv secdesi gerekir. 

Fâtiha'yõ okuyup, arkasõndan ba ka bir sûre okumadan Fâtiha'yõ ikinci 
kez okuyacak olsa, sehiv secdesi yapmalõdõr. Fakat Fâtiha'yõ sûreden sonra 
ikinci kez okusa, sahih görü e göre sehiv secdesi gerekmez. Fâtiha'yõ son iki 
rek‘atta iki kere okumasõ durumunda da ittifakla sehiv secdesi gerekmez. 

Bir kimse, dört rek‘at farzõn ilk iki rek‘atõnda bir ey okumasa, sonra 
bunu hatõrlasa, son iki rek‘atta hem Fâtiha okur, hem sûre ko ar ve selâm-
dan sonra sehiv secdesi yapar. 

Bir kimse birinci veya ikinci rek‘atta Fâtiha’nõn devamõnda sûre oku-
masa, rükûda iken veya rükûdan ba õnõ kaldõrdõktan sonra secdeden önce 
bunu hatõrlarsa, kõyama avdet eder, yani aya a kalkar ve sûreyi okur, sonra 
tekrar rükû eder. Namazõn sonunda da sehiv secdesi yapar. Kõyama dönüp 
kõraat ettikten sonra rükûu yeniden yapmazsa namazõ bozulur. Çünkü sûre 
okumakla, önce yaptõ õ rükû iptal edilmi  olur. 

Dört veya üç rek‘atlõ farzlarõn ilk iki rek‘atõnda Fâtiha'dan sonra birer 
sûre okunmamõ sa, bu sûre üçüncü ve dördüncü rek‘atlarda Fâtiha'dan 
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sonra eklenir. E er bu namaz cemaatle kõlõnan bir ak am veya yatsõ namazõ 
ise, üçüncü ve dördüncü rek‘atlarda hem Fâtiha ve hem de eklenecek sûre 
açõktan okunur. Fâtiha'nõn de il de sadece sûrenin açõktan okunaca õnõ 
söyleyen de vardõr. Ebû Yûsuf'a göre ikisi de gizli okunur. Çünkü son 
rek‘atlarda gizli okumak sünnettir. Ebû Yûsuf'tan di er rivayete göre ise, 
yeri geçti i için artõk bu sûre hiç okunmaz. Hangi görü  alõnõrsa alõnsõn hep-
sine göre de sehiv secdesi yapmak gerekir. 

Namazda Fâtiha'dan önce sehven ba ka bir sûre okunsa, Fâtiha okunup 
ardõndan sûre yeniden okunur, namazõn sonunda sehiv secdesi yapõlõr. Bu 
tertip noksanõ rükû halinde bile hatõrlansa, do rulup sõrasõnca yeniden 
okunmalõdõr. Bu ekildeki bir yanõlma pek nâdir vuku buldu u için, az veya 
çok olmasõna bakõlmaz, Fâtiha'dan önce bir tek harf bile okunsa, yeni ba -
tan okuyup sehiv secdesi yapõlõr. 

Bir kimse Fâtiha okuyup okumadõ õnda tereddüt etse, henüz ba ka bir 
sûre okumamõ sa Fâtiha'yõ okur. Fakat ba ka bir sûre okumu sa artõk Fâti-
ha'yõ okumaz. Çünkü sûrenin Fâtiha'dan önce okunmu  olma ihtimali daha 
a õr basar. Bununla birlikte kendisinin bu hususta a õr basan bir kanaati 
varsa, o kanaatine göre davranmalõdõr. 

Bir kimse vitirde Kunut duasõnõ okumadõ õnõ rükûdan sonra anlasa, secde-
den önce veya sonra olmasõ farketmez, dönüp Kunut duasõ okumaz; namazõn 
sonunda sehiv secdesi yapar. Kunut okumadõ õnõ rükû esnasõnda hatõrlasa sa-
hih olan rivayete göre dönüp Kunut okumasõ gerekmez. ster dönüp Kunut 
okusun, isterse dönmeyip namazõna devam etsin, sehiv secdesi gerekir. 

Kunut tekbirinin terkinden dolayõ sehiv secdesi gerekip gerekmedi i ko-
nusunda imamlardan rivayet olmadõ õ için kimi âlimler Kunut tekbirinin 
terkedilmesi durumunda sehiv secdesi gerekmedi ini, kimileri de bayram 
namazõna kõyasla sehiv secdesi gerekece ini söylemi lerdir. 

Vitir kõlan kimse, üçüncü rek‘atta Fâtiha ve sûre okumadan Kunut oku-
yup rükûa varsa ve Fâtiha ile sûre okumadõ õnõ bu esnada hatõrlasa kõyama 
dönerek Fâtiha ve sûre okur. 

Kõyamda iken Fâtiha'dan sonra ve sûreden önce te ehhüt okusa, vâcip 
olan zamm-õ sûreyi geciktirdi i için sehiv secdesi yapmasõ gerekir. 

Dört rek‘at farzõn son iki rek‘atõnda Fâtiha'dan sonra sûre okusa, tercih 
edilen görü e göre, sehiv secdesi gerekmez. 



NAMAZ 347 

 

Farz namazlarõn üçüncü ve dördüncü rek‘atlarõnda kasten Fâtiha veya ba ka 
bir sûre okumaksõzõn sükût edilmesi, kötü bir davranõ  (isâet) olmakla birlikte 
sehiv secdesini gerektirmez. Fakat farzõn üçüncü ve dördüncü rek‘atõnda sehven 
sükût edilmi se, Ebû Hanîfe'ye göre sehiv secdesi gerekir. 

Münferit olarak namaz kõlan ki inin açõktan veya gizliden okumasõndan do-
layõ, zâhir rivayete göre sehiv secdesi gerekmez. u var ki gizli okunmasõ gere-
ken bir yerde meselâ ö le namazõnda kasten açõktan okursa isâet etmi  olur. 
Münferidin gündüz kõlõnan nâfile namazlarda açõktan okumasõ da mekruhtur. 

5. Secde ve rükûda hata. Rükû ve secdeyi düzgün, yani ta‘dîl-i erkâna 
uygun olarak yapmayan ki i, sehiv secdesi yapõlmalõdõr. Rükûun ta‘dil edil-
mesi yani düzgün yapõlmasõnõn ölçüsü, rükûda uzuvlarõ sakin oluncaya de in 
durup geri do rulup kalktõ õ vakitte uzuvlarõ sakin oluncaya de in durmaktõr. 
Secdenin ta‘dil edilmesinin ölçüsü ise, secdede uzuvlarõ sakin oluncaya de in 
durup geri ba õnõ kaldõrdõ õ vakit uzuvlarõ sakin olunca oturup sonra ikinci 
secdeye varmaktõr. Ta‘dil terkolunmakla sehiv secdesinin vâcip olaca õ görü ü 
Kerhî'ye aittir. Cürcânî'ye göre ise sehiv secdesi lâzõm olmaz. Ebû Yûsuf ve 
âfiî'ye göre ta‘dil-i erkânõn farz oldu u, dolayõsõyla terkedilmesi durumunda 

namazõn fâsid olaca õ da dikkate alõnarak ta‘dîl-i erkân konusunda titiz dav-
ranmalõ, her bir rüknü düzgün yapmaya ihtimam göstermelidir. 

Bir kimse birinci veya ikinci rek‘atta bir secdeyi yapmadõ õnõ namazõ ta-
mamladõ õ sõrada hatõrlasa namazõ fâsid olmaz, terketti i secdeyi yapar, 
tertibi terketti i için sehiv secdesi yapar. 

6. Ka‘dede hata. Bir kimse ka‘de-i ahîreyi unutup ba ka bir rek‘atõ kõl-
maya kalkarsa, secde etmedi i müddetçe oturup sonra sehiv secdesi yapa-
ca õnõ, e er secdeden sonra hatõrlarsa, o ki inin farz diye kõldõ õ namazõn 
nâfileye dönü ece ini daha önce görmü tük. 

Ki i farz namazda birinci oturu u unutup kõyama yönelse de sonra ha-
tõrlasa, e er oturmaya yakõn ise oturur. Bu durumda kimileri sehiv secdesi 
gerekir demi lerse de, sahih görü e göre bu durumda sehiv secdesi yapõl-
maz. E er kõyama yakõn ise, oturmayõp namazõna devam eder ve vâcip olan 
birinci oturu u terketti i için namazõn sonunda sehiv secdesi yapar. E er 
ki i tam aya a kalktõktan sonra birinci oturu u yapmadõ õnõ hatõrlayõp geri 
oturacak olursa namazõ fâsid olur. Çünkü bu takdirde farz olan kõyam bozul-
mu , namazõn tertibi tamamen de i tirilmi  olur. Bu söylenenler, farz na-
maza göredir. Nâfile namazda ise, her hâlükârda oturmak gerekir. Meselâ 
herhangi bir sünnet namazda, ikinci rek‘atõn sonunda oturulup Tahiyyât 
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okunmadõ õ üçüncü rek‘atta hatõrlanacak olursa, üçüncü rek‘atõn secdesine 
varõlmadõ õ sürece hemen oturulur. Namazõn sonunda sehiv secdesi yapõlõr. 

Bir kimse dört rek‘at nâfileyi birinci oturu u terkederek kõlsa, namazõ 
fâsid olmaz. Sehiv secdesi vâcip olur. 

7. Tahiyyât'õ terk. Birinci veya ikinci oturu ta Tahiyyât okumak 
terkedilse sehiv secdesi lâzõm olur. Çünkü vâcibin terki söz konusudur. 

Birinci oturu ta te ehhütten sonra "Allahümme salli alâ Muhammed" 
dense sehiv secdesi lâzõm olur. Kimilerine göre de "ve alâ âl-i Muhammed" 
denmedikçe sehiv secdesi gerekmez. Ebû Hanîfe’ye göre ilk oturu ta te ehhüt 
üzerine bir harf dahi eklenecek olursa sehiv secdesi lâzõm olur. Kimileri de, 
birinci oturu ta te ehhüt üzerine ziyade, bir rükün eda edecek miktar olma-
dõkça sehiv secdesi gerekmez, sahih olan da budur demi lerdir. 

Namazda Tahiyyât, salavat ve zikirlerin açõktan okunmasõ sehiv secde-
sini gerektirmez. 

Birinci oturu ta imam te ehhüdü tezce bitirip üçüncü rek‘ata kalkarsa, 
muktedî te ehhüdü tamamlamadan imama uymak için te ehhüdün bir kõs-
mõnõ terketmemeli; te ehhüdü okuyuncaya de in imama uymayõ geciktir-
melidir. 

Birinci oturu ta te ehhüd tekrar okunsa, sehiv secdesi gerekir; son otu-
ru ta te ehhüd ikinci kez okunsa sehiv secdesi gerekmez; üç dört defa oku-
nacak olsa o vakit sehv ile uzunca bir süre beklenmi  olur ve sehiv secdesi 
vâcip hale gelir. 

8. Ö le namazõnõn ilk oturu unda namazõ tamamladõm zannõyla selâm 
verdikten sonra henüz iki rek‘at kõlmõ  oldu unu, geriye iki rek‘at kaldõ õnõ 
anlayan ki i, kalkõp namazõnõ tamamlar, sonra sehiv secdesi yapar. 

Namazdan çõktõm zannõyla bir kimse selâm vermeyi unutarak ka‘deyi 
uzatsa, sonra namazdan henüz çõkmamõ  oldu unu anlasa hemen selâm 
verir ve sehiv secdesi yapar. 

9. Sehiv secdesi yaparken, sehiv secdesi gerektirecek bir i  yapõlsa tesel-
süle dü me ihtimaline binaen, artõk ikinci bir sehiv secdesine gerek olmaz. 
Bu bakõmdan bir kimse kaç kez yanõlõrsa yanõlsõn, kendisine vâcip olan sa-
dece bir kez sehiv secdesi yapmaktõr. 

10. mama sonradan yeti en kimse unutarak imamla birlikte selâm ve-
recek olsa sehiv secdesi gerekmez. 
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11. Sehiv secdesi yapmasõ gereken ki i, bunu unutarak selâm verse, 
araya dünya kelâmõ da girmeden sehiv secdesi yapmasõ gerekti ini hatõr-
lasa, mescidden çõkmadõkça ve söz söylemedikçe (biriyle konu madõkça) 
sehiv secdesi yapabilir. 

12. Bir kimse ö le namazõnõ “Üç rek‘at mõ yoksa dört rek‘at mõ kõldõm?” 
diye ku kulanõrsa; e er bu ku ku ilk ku kusu ise namazõ ba tan kõlar, bu 
ku ku ilk de ilse biraz dü ünür, kanaatine göre davranõr. Namazõ yeniden 
kõlmasõ gerekmez. 

Meselâ, sabah namazõnõ kõlarken “Bir rek‘at mõ yoksa iki rek‘at mõ kõl-
dõm?” diye üphe etse, biraz dü ününce iki rek‘at kõldõ õna kanaat getirirse 
oturur, selâm verir ve sehiv secdesi yapar. Bir rek‘at kõldõ õna kanaat geti-
rirse, bir rek‘at daha kõlar oturur selâm verir ve sehiv secdesi yapar. Bir mi 
iki mi kõldõ õna kanaat getiremeyip kararsõz kalsa, az olan ihtimali esas alõr, 
bir rek‘at daha ilâve eder ve namazõn sonunda sehiv secdesi yapar. 

Dört rek‘atlõ bir namaza ba layan kimse, kõldõ õ rek‘atõn birinci rek‘at mõ, 
ikinci rek‘at mõ oldu unda ku kuya dü üp, bir tarafõ tercih edemezse, kendi-
sini bir rek‘at kõlmõ  sayar ve birinci sayõlan rek‘atõn ikinci ve üçüncü sayõlan 
rek‘atõn da dördüncü rek‘at olma ihtimali bulundu u için, her bir rek‘atõn so-
nunda ihtiyaten te ehhüt miktarõ oturur. Bu suretle dört oturu  yapmõ  olur. 

Bir kimse kõldõ õ rek‘atõn ikinci mi yoksa üçüncü mü oldu u hususunda 
ku kuya dü se, sahih görü e göre, bu rek‘atõn sonunda oturmaz. Bir tarafõ 
tercih edemedi i takdirde bunu ikinci rek‘at sayar, geri kalan rek‘atlarõ ta-
mamlar. Ak am namazõ ile vitir namazõnõn durumu farklõdõr. Bu ku ku 
bunlardan birinde ortaya çõkarsa, oturmak gerekir. Çünkü ku ku edilen 
rek‘atõn üçüncü rek‘at olma ihtimali bulunmaktadõr. Ku ku edilen rek‘atõn 
ikinci rek‘at olma ihtimaline binaen de te ehhütten sonra bir rek‘at daha 
ilâve edilir. Bunlarõn sonunda sehiv secdesi yapõlõr. 

Dört rek‘atlõ namazlarda, kõlõnmakta olan rek‘atõn dördüncü mü be inci mi 
oldu unda ve sabah namazõnda, kõlõnan rek‘atõn ikinci mi üçüncü mü oldu-
unda ve üç rek‘atlõ namazlarda, kõlõnan rek‘atõn üçüncü mü dördüncü mü 

oldu unda ku ku edilse, sonunda oturulur. Te ehhütten sonra kalkõlõr, bir 
rek‘at daha kõlõnõr. Çünkü bu rek‘atlarõn fazla olma (yani be inci, üçüncü, dör-
düncü olma) ihtimali vardõr. lâve edilen bir rek‘at ile fazla olan kõsõm nâfile 
olmu  olur. Sonunda sehiv secdesi yapõlõr. Bu hüküm, ku kunun kõlõnmakta 
olan rek‘atõn secdesinden önce olmasõna göredir. E er bu ku ku, ilk secde 
yapõldõktan sonra do mu sa namaz ittifakla bâtõl olur. Çünkü ku ku duyu-
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lan rek‘atõn ziyade olup farz olan son oturu unun terkedilmi  olmasõ muh-
temeldir. lk secde halinde ise mam Muhammed'e göre namaz bâtõl olmaz. 

Namazõ tamamladõktan sonra vâki olan ku kuya itibar edilmez. Müminin 
hali lehine yorumlanõp tamam kõlmõ  oldu una hükmedilir. Fakat zann-õ galibi, 
namazõ eksik kõldõ õ yönünde ise bu takdirde iade eder. mam Muhammed'e 
göre, te ehhüt okunduktan sonra vâki olan ku kuya itibar edilmez. 

13. Bir kimse “Ö le namazõnõ kõldõm mõ kõlmadõm mõ?” diye ku ku duysa, 
vakit içinde ise bu namazõ kõlmak lâzõmdõr, vakit çõktõ ise bir ey gerekmez. 

Rükû veya secde yapõp yapmadõ õnda ku ku duyarsa, namaz içinde ise, 
ku ku duydu u eyi (rükû veya secde) tekrar eder, namazdan ayrõldõktan 
sonra ise bu ku kuya itibar edilmez. 

14. Mesbûk, yani cemaatle namaza sonradan katõlan kimse imam ile 
birlikte sehiv secdelerini yapar, isterse bu sehiv secdesini gerektiren i , ken-
disinin uymasõndan önce gerçekle mi  bulunsun. 

Mesbûk, henüz imam selâm vermeden aya a kalkõp kõraatte hatta rü-
kûda bulunduktan sonra imam selâm verip sehiv secdesi yaparsa, mesbûk 
bu secdelere i tirak eder. Bu ana kadar yapmõ  oldu u kõraat ve rükûu ara-
dan kalkar, hiç yapõlmamõ  gibi olur. mamõn selâm vermesinden sonra kal-
kar, eksik kalan rek‘atlarõnõ tamamlar. Bununla birlikte mesbûk, imamõn 
selâmõnõ beklemeden aya a kalktõ õnda, imam sehiv secdesi yaparsa, 
mesbûk ona uymadõ õ takdirde namazõ fâsid olmaz. Namazõnõ tamamla-
yõnca bu sehiv secdesini kendisi yapar. Ayrõca e er mesbûk secdeye var-
dõktan sonra imam sehiv secdesi yapacak olsa, mesbûk artõk ona uyamaz, 
namazõna devam eder ve namazõn sonunda sehiv secdesini kendisi yapar. 

Mesbûkun, imamdan sonra kendi ba õna kõlaca õ rek‘atlardan birinde 
sehiv etmesi durumunda sehiv secdesi yapmasõ gerekir. Daha önce imamla 
birlikte sehiv secdesi yapmõ  olmasõ bunu de i tirmez. 

Mesbûk imam ile birlikte sehven selâm verse bundan dolayõ sehiv sec-
desi yapmasõ gerekmez. Fakat imamõn selâmõndan sonra selâm verecek 
olsa, sehiv secdesi gerekir. Çünkü birinci durumda muktedî, ikinci durumda 
ise münferittir. Muktedîye kendi sehvinden dolayõ sehiv secdesi gerekmez. 

15. Sehiv secdesi yapmakta olan veya sehiv secdesinin te ehhüdünde bulu-
nan imama uymak câizdir. Bu durumda imama uyan ki i cemaate yeti mi  sayõ-
lõr. Aynõ ekilde sehiv secdesinde namaz hali devam ediyor oldu u için meselâ 
kõsalttõ õ bir namazda üzerine sehiv secdesi gereken yolcu, sehiv secdesini yap-
tõktan sonra ikamete niyet eylese, kõldõ õ namazõ dörde tamamlar. 
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16. mamla cemaat arasõnda ihtilâf olursa ve meselâ cemaat üç kõldõn 
dese, imam da dört kõldõ õnõ söylese; e er imamõn dört kõldõ õna yakýni 
varsa, yani dört kõldõ õndan eminse, cemaatin sözüne itibar edilmez. E er 
imam dört kõldõ õndan emin de ilse, söz cemaatindir. htilâf cemaat arasõnda 
olursa, bazõsõ dört kõldõ, bazõsõ üç kõldõ derse, imam hangi tarafta ise söz 
imamõndõr, imamla birlikte bir ki i dahi olsa. Ama imam e er namazõ iade 
etse, cemaat de iktidâ etse, yani imamla birlikte namaza ba lasalar, 
iktidâlarõ sahih olur. Zira e er imamõn sözü gerçek ise, sonra kõldõklarõ na-
maz nâfile olur ve cemaat imama nâfilede uymu  olur. E er imamõn sözü 
yanlõ  ise kõldõ õ namaz, vakit namazõ olur, farz olur. 

cc) mamlara Özel Durumlar 

Farz ve nâfile namazlar ile bayram ve cuma namazõnda sehiv secdesinin 
hükmü kural olarak aynõ olmakla birlikte Hanefîler bayram ve cuma na-
mazlarõnda kalabalõk cemaatin karga aya dü mesini önlemek için, bu na-
mazlarda sehiv secdesi yapõlacak durumlarõ en aza indirmeye çalõ mõ , ço u 
durumda sehiv secdesinin terkedilmesini daha uygun (evlâ) görmü lerdir. 

mam bayram namazõnõn tekbirlerinden bir veya ikisini terketse, sehiv 
secdesi gerekir. Ebû Hanîfe'den bir rivayete göre, bayram namazlarõnõn bütün 
tekbirlerinin terkedilmesi durumunda da sehiv secdesi yapõlõr. 

mam olan kimse namazda gizli okunacak yerde açõktan (cehr) veya açõk-
tan okunacak yerde gizlice okusa zâhir rivayete göre bunun az veya çok ol-
masõna bakõlmaksõzõn sehiv secdesi gerekir. Bazõ âlimler bunu bir ölçüye ba -
lamaya çalõ mõ lardõr. Buna göre, Fâtiha'nõn tamamõnõ veya büyük bir kõsmõnõ 
yahut sûreden üç kõsa âyet veya bir uzun âyeti, kõsaca namaz sahih olacak 
miktardaki âyeti, gizli okunacak yerde açõktan veya açõk okunacak yerde giz-
liden okumak durumunda sehiv secdesi gerekir. Gizli okunacak yerde Fâtiha'-
nõn ço u sehven açõktan okunsa, geri kalan kõsmõ gizli okunmalõdõr. Açõktan 
okunmasõ gereken bir namazda Fâtiha kõsmen gizliden okunup, açõktan 
okunmasõ gerekti i hatõrlanõrsa Fâtiha yeni ba tan açõktan okunur. 

mam meselâ sabah namazõnda Fâtiha'yõ gizliden okuyup sonra bu du-
rumu farketse, Fâtiha'yõ yeniden okumasõna gerek yoktur. Ekleyece i sûreyi 
açõktan okur. 

mam teravih namazõnda gizli okusa, sehiv secdesi gerekir. 

Bir kimse, açõktan okunan namazõn ilk iki rek‘atõnda kõraat etmese, son 
iki rek‘atta açõktan okur ve sehiv secdesi yapar. 
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Bir kimse gece namazõnõ kazâya bõraksa, gündüz imam olarak kazâ eder-
ken sehven gizliden okusa, sehiv secdesi gerekir. Gündüz namazõnõ kazâya 
bõrakõp geceleyin imam olarak kazâ etse ve sehven açõktan okusa yine sehiv 
secdesi gerekir. Bir kimse geceleyin nâfile namaz kõldõrmak üzere bir toplu-
lu a imam olsa ve sehven gizliden okusa, yahut gündüz nâfile namaz kõl-
dõrmak üzere imam olup sehven açõktan okusa (cehr) sehiv secdesi gerekir. 
Bunu kasten yaparsa isâet etmi  olur. 

 

B) T LÂVET SECDES  

Tilâvet secdesi, Kur'ân-õ Kerîm'de on dört yerde geçen secde âyetlerin-
den birini okumak veya i itmek durumunda yapõlan secdeye denir. Peygam-
berimiz’in, içinde secde âyeti bulunan bir sûre okudu unda secde etti i, 
sahâbenin de onunla birlikte secde etti i ve bazõlarõnõn alõnlarõnõ koyacak 
yer bulamadõklarõ rivayeti yanõnda bu konuya ili kin olarak Peygamberi-
miz’in öyle buyurdu u rivayet olunmaktadõr: 

"Âdemo lu secde âyetini okuyup secde edince, eytan a lar ve 'Vay be-

nim halime! Âdemo lu secde etmekle emrolundu ve hemen secde etti; cen-

net onundur. Ben ise secde etmekle emrolundum, ama secde etmekten 

kaçõndõm, bundan dolayõ cehennem benimdir' diyerek oradan kaçar" (Müs-
lim, “Îmân”, 35). 

Secde âyetlerinin bir kõsmõnda genel olarak mü riklerin yüce yaratõcõnõn 
kar õsõnda boyun bükmekten ve secde etmekten kaçõndõklarõ anlatõlmakta, 
bir kõsmõnda ise müminler/muhataplar do rudan secde etmekle emrolun-
maktadõr. Secde âyetlerinin bu muhtevasõ göz önünde bulundurulursa, bu 
âyetleri okuyan veya i iten kimsenin secde yapmasõ, hem emre itaat etmek 
hem de secde etmekten kaçõnanlara tepki göstermek ve muhalefet etmek 
anlamõna gelmektedir. Bu bakõmdan, tilâvet secdesiyle yükümlü olabilmek 
için her eyden önce, dinlenen âyetin secde âyeti oldu unun bilinmesi gere-
kir. Dinledi i âyetler arasõnda secde âyeti bulundu unu bilmeyen ki inin 
secde etmesi gerekmez. Meselâ teyp, radyo ve televizyonda okunan Kur'an'õ 
dinlerken secde âyeti geçse ve dinleyen ki i bunun secde âyeti oldu unu 
bilmiyorsa onun secde etmesini beklemek do ru olmaz. Fakat okunan 
Kur'an'õn meâli veriliyorsa ve dinleyen ki i üslûptan veya lafõzdan secde 
etmenin uygun olaca õnõ çõkarõyorsa secde etmesi gerekir. Çünkü, ya bütün 
mahlûkatõn Allah'õ tesbih ve tâzim etti i, iyi kullarõnõn Allah'a secde ettikleri 
anlatõlõyordur, ya da mü riklerin secde etmekten kaçõndõklarõ söz konusu 
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edilmi tir. Her iki halde de dinleyen ki inin, içinden müminlerin secde edi-
ini tasvip, inanmayanlarõn itaatsizli ini ise tekzip etmesi, bu duygusunun 

bir gösterimi ve dõ a vurumu olarak da secde etmesi gerekir. Âlimlerin, 
secde âyetini telaffuz etmeksizin sadece gözüyle süzen ki inin secde etmesi-
nin gerekmeyece ini söylemeleri, gözüyle süzmenin okuma sayõlõp sayõlma-
yaca õ tartõ masõ yanõnda, secde âyetinin açõktan okunup ardõndan secde 
edilmesinin meydana getirece i izlenim ile de ilgilidir. 

Secde âyetini okuyan veya i iten her mükellefin secde etmesi gerekir. Ti-
lâvet secdesi, ibadet içeri inin ötesinde bir inanç anlamõ ve ba lantõsõ içerdi i 
için, abdestsiz olan ki ilerin, hatta hayõzlõ kadõnlarõn hemen secdeye kapan-
malarõnõn mümkün hatta gerekli oldu unu söyleyenler olmu sa da, âlimlerin 
ço unlu u tilâvet secdesi için abdest artõnda õsrar etmi lerdir. Tilâvet secdesi 
yapmak, Hanefîler'e göre vâcip, di er üç mezhebe göre ise sünnettir. 

Tilâvet secdesi öyle yapõlõr: Ba ta, tilâvet secdesi yapacak ki inin abdestli, 
üstünün ba õnõn temiz ve avret yerlerinin de örtülü olmasõ arttõr. Tilâvet sec-
desi yapmak niyetiyle abdestli olarak kõbleye dönülür ve eller kaldõrõlmaksõzõn 
"Allâhüekber" diyerek secdeye varõlõr. Üç kere "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denil-
dikten sonra yine Allâhüekber diyerek kalkõlõr. Bu secdede aslolan, yüzün yere 
konulmasõ, yani secde edilmesidir. Secdeye giderken ve kalkarken "Allâhü-
ekber" ve secde esnasõnda "Sübhâne rabbiye'l-a‘lâ" denilmesi sünnettir. Aynõ 
ekilde secdenin oturdu u yerden de il de, ayaktan yere inilerek yapõlmasõ, 

secde yapõp oturmak yerine aya a kalkõlmasõ ve secdeden kalkarken 
"gufrâneke rabbenâ ve ileyke'l-masîr" denilmesi müstehaptõr. 

Tilâvet secdesini hemen yerine getirmek mecburiyeti olmamakla birlikte, 
bu secdenin anlamõna ve amacõna uygun olan davranõ , mümkünse secde-
nin hemen o anda yapõlmasõdõr. Meselâ, arabada giderken tilâvet secdesi 
yapmasõ gereken kimse bunu ima ile yapabilir. 

Bir toplulukta Kur'an okunurken secde âyeti okunmu sa, Kur'an okuyan 
ki inin kendisi öne geçerek tilâvet secdesini topluca yaptõrmasõ güzel olur. Bu 
secde yapõlõrken kadõnlarla aynõ hizada durulmu  olmasõ problem te kil etmez. 
Fakat herkes istedi i gibi, bulundu u yerde tek tek de secde yapabilir. 

Secde âyetinin namazda okunmasõ durumunda tilâvet secdesinin nasõl 
yapõlaca õ hususunda öteden beri birçok görü  öne sürülmü  ve birtakõm 
öneriler getirilmi tir. Genel olarak söylemek gerekirse, secde âyeti Alak sûre-
sinde (96/19) oldu u gibi rek‘atõn sonuna tesadüf ediyorsa, tilâvet secdesi 
namaz secdeleriyle yerine getirilmi  olur; namazdan sonra ayrõca tilâvet 
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secdesi yapõlmaz. Hatta Hanefî mezhebinde, niyet etmesi durumunda, yapa-
ca õ rükûun da tilâvet secdesi yerine geçece i kabul edilmi tir. Secde âyetini 
okuduktan sonra okumaya daha devam edecekse tilâvet secdesine varõp 
kalkmasõ gerekir. Âlimlerin bu görü lerine ra men, elimizde Hz. Peygam-
ber'in namazda tilâvet secdesi yaptõ õna ili kin sa lõklõ bilgi bulunmadõ õ 
gibi, namazdaki ki iden ayrõca bir de tilâvet secdesi yapmasõnõ istemek yu-
karõda ortaya konulan anlam ve amaç çerçevesi içerisinde tutarlõ ve gerekli 
de ildir. Çünkü namaza durmu  olan kimse, lisân-õ hâl ile, zaten yaratõcõ-
sõna kar õ bir muhalefet içerisinde olmadõ õnõ, aksine bir boyun bükü  ve 
tevazu içerisinde oldu unu göstermekte ve ayrõca namaz gere i rükû ve 
secde yapmaktadõr. Bu bakõmdan, namaz esnasõnda yapaca õ secdelerin 
aynõ zamanda tilâvet secdesi görevi de görece ini söylemek daha mâkul ve 
namaz disiplini bakõmõndan daha uygun gözükmektedir. 

Secde âyetlerinin hangileri oldu unu görmek için u âyetlere bakõlmasõ 
ve bu âyetlerin meâllerinin okunmasõ uygun olur: el-A‘raf 7/206; er-Ra‘d 
13/15; en-Nahl 16/49; el- srâ 17/107; el-Meryem 19/58; el-Hac 22/18; el-
Furkan 25/60; en-Neml 27/25; es-Secde 32/15; Fussõlet 41/37; Sâd 38/24; 
en-Necm 53/62; el- n ikak 84/21; el-Alak 96/19. 

C) ÜKÜR SECDES  

ükür secdesi bir nimetin kazanõlmasõndan veya bir felâket ve musibetin at-
latõlmasõndan dolayõ kõbleye dönerek tekbir alõp secdeye varmak, secdede iken 
Allah'a hamd ve ükür ettikten sonra yine tekbir alarak aya a kalkmaktõr. 

Hz. Peygamber'in ve ashabõn ileri gelenlerinden birço unun çe itli se-
beplerle ükür secdesi yaptõklarõna dair rivayetler bulundu u için ükür sec-
desi bu gibi durumlarda müstehap kabul edilmi tir. Bu bakõmdan bir kimse 
kendisi için önemli olan bir sonuca ula tõ õ ve yine kendisi için tehlikeli olan 
sonuçtan beri oldu u her durumda ükür secdesine kapanabilir. 

 

XVII. CENAZE NAMAZI 

Bâki olan Allah'tõr ve her canlõ ölümü tadacaktõr. Do um gibi ölüm de 
Allah'õn de i mez sünneti içerisinde do al bir olaydõr. Fakat slâm inancõ 
bakõmõndan ölüm bir son de il, yeni bir hayatõn ba langõcõdõr. Dolayõsõyla bu 
âlem için ölüm denilen olay, ba ka bir âlem için mahiyeti farklõ yeni bir do-
um olarak gerçekle ir. Mutlaka ya anacak olan bu yeni hayat için insanõn 

bu dünyada iken hazõrlõk yapmasõ gerekir. Esasen Allah'õn emirleri ve Pey-
gamberimiz’in tavsiyeleri dikkate alõnõp onlara uygun davranõ lar sergilen-
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mesi dõ õnda özel bir hazõrlõk yapmaya gerek yoktur. Bu emir ve tavsiyeler, 
bu geçici dünyanõn en güzel ekilde ya anmasõnõ sa lamaya yetece i gibi, 
müstakbel hayat için de bir hazõrlõk te kil edecek özelliktedir. 

nsanõn ölüsü de saygõya lâyõktõr. Bu saygõ bir yönüyle, ölünün yakõnla-
rõna bir teselli mahiyeti ta õdõ õ gibi ölümün hiçlik olmadõ õnõ anlatmak ama-
cõna da yöneliktir. O ölmü tür, fakat yine insandõr; bu dünya açõsõndan öl-
mü tür, fakat ba ka bir âlem için yeniden do mu tur. Ölünün âdeta yeni 
do mu  bir çocuk gibi yõkanmasõ, bir yönüyle bu yeniden do u  olayõnõ 
sembolize etmekte, bir yönüyle bu fâni yolculu un yani dünya hayatõnõn 
kendisi üzerinde bõraktõ õ kir, toz ve bula õklarõ gidermeyi temsil etmektedir. 
Bu yõkamanõn ardõndan, yeni do an çocu a giydirilen zõbõn misali kefene 
sarõlõr ve büyük bir ihtimamla be i ine indirilir. Ötesini Allah biliyor, giden-
ler biliyor. Biz de bildirildi i kadarõnõ biliyoruz... 

Cenaze, ölü anlamõna geldi i gibi, tabut veya tene ir anlamõna da gelir. 
Son nefesine yakla mõ  ve ölmek üzere olan ki iye muhtazar, ölen ki iye 
meyyit (ço ulu mevtâ), ölü için genel olarak yapõlmasõ gereken hazõrlõklara 
teçhiz, ölünün yõkanmasõna gasil, kefenlenmesine tekfin, tabuta konulup 
musallâya yani namazõn kõlõnaca õ yere ve namazdan sonra kabristana 
ta õnmasõna te yî ve kabre konulmasõna defin denir. Telkin, muhtazarõn 
yanõnda kelime-i tevhid ve kelime-i ehâdet okumaya denildi i gibi definden 
sonra, sorulmasõ muhtemel sorularõ ve cevaplarõ ölüye hatõrlatma konu ma-
sõna da denilir. Ölünün yakõnlarõna ba sa lõ õ dile inde bulunmaya tâziye 
denir ki teselli etmek anlamõndadõr. 

Ölen bir müslümanõ yõkamak, kefenlemek, onun için namaz kõlõp dua 
etmek ve bir kabre gömmek müslümanlar için farz-õ kifâyedir. 

Peygamberimiz "Ölülerinizin güzel i lerini yâdedin, kötü taraflarõnõ dile 

getirmeyin" (Tirmizî, “Cenâiz”, 34) diyerek, ölmü lerimizi hayõrla anmamõzõ, 
iyi taraflarõnõ ön plana çõkarmamõzõ tavsiye etmi tir. Ölenin olumsuz yönleri 
konusunda suskun kalma hususu, ölen ki inin ölmeden önceki davranõ la-
rõyla ilgili oldu u kadar, ölüm anõndaki durumu, gasil i ini yapanlarõn gör-
dükleri ho  olmayan eylerle de ilgilidir. Fakat ölen ki i haramõ açõkça i le-
yen bid‘at ve sapõklõkla tanõnmõ  ve bu hal üzere ölmü  biriyse, ba kalarõnõ 
sakõndõrmak maksadõyla onun bu durumu gerekti inde söylenebilir. 

Ölmek üzere olan ki iyi, e er bir güçlük yoksa kõbleye do ru ve sa  yanõ 
üzerine çevirmek müstehaptõr. Sõrtõna, ensesine yastõk gibi eyler konup ba õ 
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yükseltilerek yüzü kõbleye gelecek ekilde ve ayaklarõ kõbleye uzanõk du-
ruma getirilmesi aynõdõr. 

Bir hadiste "Kimin son sözü ‘Lâ ilâhe illallah’ olursa, o ki i cennete girer" 
buyurulmu tur (Ebû Dâvûd, “Cenâiz”, 16). Ölümü yakla mõ  ki iye kelime-i 
tevhid telkin edilmesi sünnettir (Müslim, “Cenâiz”, 1). Ona "sen de söyle" 
dememeli, sadece yanõnda kelime-i tevhid ve kelime-i ehâdet okumalõdõr. 
Bu telkinin amacõ, hastanõn son nefeste bu sözleri söylemesi ve son sözü-
nün bu kelimeler olmasõdõr. Bu bakõmdan bu telkini hastanõn sevdi i kimse-
ler yapmalõdõr. Bu telkin tövbeyi de içine alacak ekilde öyle de yapõlabilir: 
Esta firullâhe'l-azîm ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-Hayye'l-Kayyûm ve 
etûbü ileyh. Ölümü yakla mõ  ki inin (muhtazar) yanõnda Yâsîn veya Ra‘d 
sûresini okumak müstehaptõr. 

Muhtazar ölünce gözleri kapatõlõr, bir bezle çenesi ba lanõr. Bunlarõ ya-
pan ki i öyle dua etmelidir: 

Bismillâhi ve alâ milleti resûlillâh. Allahümme yessir aleyhi 
emrehû ve sehhil aleyhi mâ ba‘dehû ve es‘idhu bi likaike vec‘al mâ 
harece ileyhi hayren mimmâ harece anhü (Allah'õn adõyla ve Resûlul-
lah'õn dini üzere… Ey Allahõm bunun i ini kolayla tõr ve sonrasõnda güçlük 
gösterme. Onu, cemalinle mutlu eyle. Gitti i yeri, ayrõldõ õ yerden daha hayõrlõ 
eyle). 

Ölünün üzerinden elbisesi çõkarõlõr. Üzerine bir örtü çekilir, i memesi 
için karnõ üzerine bõçak gibi demirden bir ey konur ve yõkanaca õ yere ko-
nulur. Elleri yanlarõna uzatõlõr, gö sünün üzerine konmaz. Cünüp, hayõz, 
nifas hallerinde bulunanlar ölünün yanõnda bulunmaz. Ölünün yanõnda 
güzel kokulu bir ey bulundurulur. 

Ölü yõkanõncaya kadar yanõnda Kur'an okunmaz. Yõkanma i lemi ta-
mamlanmadan ölünün yanõnda Kur'an okumak mekruhtur. Fakat ba ka bir 
odada yüksek sesle okumak mekruh olmadõ õ gibi ölünün bulundu u odada 
gizlice, içinden Kur'an okumakta da kerâhet yoktur. 

A) Cenazenin Yõkanmasõ 

Cenazenin bir an önce yõkanmasõ, kefenlenip hazõrlanmasõ ve defnedilmesi 
müstehaptõr. Yõkama i ini yapmak için cenaze önce, tene ir denilen tahta bir 
sedir üzerine, ayaklarõ kõbleye gelecek ekilde sõrt üstü yatõrõlõr. Tene irin çev-
resi güzel kokulu bir eyle üç, be  veya yedi defa tütsülenir. Göbe inden diz 
altõna kadar olan avret yeri bir örtü ile örtülür ve elbiseleri tamamen çõkarõlõr. 
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Cenaze yõkayan erkek veya kadõn, farz olan yõkama görevini yerine ge-
tirmeye niyet etmeli ve besmele ile ba lamalõdõr. Yõkama bitinceye kadar da 
Gufrâneke yâ rahmân (Artõk senin af ve ma firetinle ba  ba a, sen onu ba-
õ la ey rahmân olan Allah) demelidir. 

Yõkayõcõ eline bir bez alarak örtünün altõndan ölünün avret yerlerini temizler. 
Sonra abdest aldõrmaya ba layarak, önce yüzünü yõkar. A õz ve burna su veril-
mez. Sadece dudaklarõnõn içini ve dõ larõnõ, burun deliklerini, göbek çukurunu 
parmakla veya parma õna sardõ õ bezle mümkün mertebe siler. Ondan sonra 
ellerini, kollarõnõ yõkar. Sahih olan görü e göre ba õnõ da meshedip, ayaklarõnõ 
geciktirmeksizin hemen yõkar. Böylece ölüye abdest verilmi  olur. Namazõn ne 
oldu unu anlamayacak ya ta ölen çocu a abdest verilmesine gerek yoktur. Ce-
nazenin abdest i i tamamlanõnca üzerine õlõk su dökülür. Varsa hatmî denilen 
güzel kokulu bir ot ile, yoksa sabun ile yõkanõr. Sonra sol tarafõna çevrilerek, sa  
tarafõ bir defa yõkanõr. Böylece sa  ve sol taraflarõ üçer defa yõkanõr. Bundan 
sonra cenaze hafifçe kaldõrõlõr. Bu kaldõrõ ta cenaze, yõkayan ki inin gö süne 
veya eline veya dizine dayandõrõlõr. Sonra karnõ hafifçe ovulur. Bir ey çõkarsa su 
ile yõkanõp giderilir. Yeniden abdest verilmesine ve ba tan yõkanmasõna gerek 
yoktur. i ip da õlmak üzere olan ölünün üzerine sadece su dökmekle yetinilir; 
abdest verdirmeye ve üç defa yõkamaya gerek yoktur. 

Ölünün saçõ sakalõ taranmaz; saçlarõ ve tõrnaklarõ kesilmez; sünnet ol-
mamõ sa sünnet edilmez. Cenaze yõkanõrken pamuk kullanõlmaz. Yõkandõk-
tan sonra havlu ve benzeri bir ey ile kurulanõr. Ondan sonra kefen gömle i 
giydirilir ve geri kalan kefenleri yayõlõr. Ba õna ve sakalõna hânît denilen 
kâfur veya benzeri güzel kokulu bir ey konur. Secde yeri olan alõn, burun, 
eller, dizler ve ayaklara da kâfur konur. 

Ölü kapalõ bir mekânda yõkanmalõ, yõkayan ve yardõm edenden ba ka 
kimse görmemelidir. Bir ölüyü ona en yakõn olan biri veya takvâ sahibi güve-
nilir bir kimse yõkamalõdõr. Yõkama kar õlõ õnda para alõnmasa iyi olur. 

Erkek ölüyü erkek, kadõn ölüyü kadõn yõkamalõdõr. Yõkayan ki iler ab-
destli olmalõdõr. Yõkayõcõnõn gayri müslim olmasõ mekruh olmakla birlikte 
müslüman bir ölüyü yõkayacak müslüman kimse yoksa bu takdirde gayri 
müslim yõkasa da olur. 

Bir kadõn vefat eden kocasõnõ yõkayabilir. Çünkü kadõn iddet bekleyecek-
tir. Bu iddet çõkmadõkça evlilik devam ediyor sayõlõr. Fakat koca, ölmü  karõ-
sõnõ yõkayamaz. Çünkü erke in iddet beklemesi gerekmez, karõsõ ölünce 
aralarõndaki evlilik ba õ kalkmõ  olur. Ancak yõkayacak kimse bulunmadõ õ 
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takdirde, koca karõsõna teyemmüm verir. Di er üç imama göre koca karõsõnõ 
yõkayabilir. 

Erkekler arasõnda ölmü  bulunan bir kadõnõn orada bir mahremi varsa, 
mahremi kendisine teyemmüm verdirir. Mahremi yoksa yabancõ bir erkek 
eline bir bez alarak bakmadan kadõna teyemmüm ettirir. 

Su bulunmadõ õ zaman yine teyemmüm ile yetinilir. Bir cenaze için te-
yemmüm yaptõrõlõp cenaze namazõ kõlõndõktan sonra su bulunacak olursa, 
yeniden yõkanõr. Cenaze namazõnõ yeniden kõlmaya gerek olup olmadõ õ 
konusunda Ebû Yûsuf'tan, biri kõlõnaca õ, di eri kõlõnmasõna gerek olmadõ õ 
eklinde iki görü  rivayet edilmektedir. 

Henüz bulû  ça õna yakla mamõ  küçük kõz çocu unu gerekti inde er-
kek yõkayabilece i gibi, aynõ durumdaki erkek çocu unu gerekti inde bir 
kadõn yõkayabilir. Cinsel organõ kesilmi  veya yumurtalarõ alõnmõ  erkek de 
erkek yõkayõcõ tarafõndan yõkanõr. 

Erkek mi kadõn mõ oldu u anla õlmayan ve bu bakõmdan kendisine 
hünsâ-i mü kil denilen kimse ölünce yõkanmaz, sadece teyemmüm ettirilir. 
Kefenleme hususunda kadõn sayõlõr ve ona göre kefenlenir. 

Suda bo ulmu  olan bir kimse, yõkamak niyetiyle üç defa suda hareket 
ettirilerek yõkanõr. Yalnõz su içinde kalmõ  olmasõ, hayattaki müslümanlarõ 
cenazeyi yõkama farzõnõ yerine getirmekten kurtarmaz. 

Bir müslümanõn akrabasõ veya karõsõ olan bir gayri müslim öldü ü za-
man onun dinda larõna verilir. E er bunlara verilmezse sünnete uygunluk 
artõna dikkat edilmeksizin yõkanõr ve kefenlenerek gömülür. 

Ölen müslümanõn gayri müslimden ba ka akrabasõndan bir velisi bu-
lunmasa bile cenaze gayri müslimlere verilmez. Çünkü bunun teçhiz ve tek-
fini müslümanlarõn borcudur. 

Dü ük neticesinde ölü do an çocuk, bir bez parçasõna sarõlarak gömülür, 
yõkanmasõ gerekmez. 

Ölmü  bir müslümanõn ba õ ile beraber vücudunun ço u bulunuyorsa 
yõkanõr, kefenlenir ve namazõ kõlõnõr. Fakat ba sõz olarak yalnõz vücudun 
yarõsõ bulunsa veya gövdesinin ço u kaybolmu sa yõkanmaz, kefenlenmez 
ve üzerine namaz kõlõnmaz. Bir beze sarõlarak gömülür. 

Kefene sarõldõktan sonra ölüden çõkacak bir sõvõ veya benzeri eyler artõk 
yõkanmaz, öylece gömülür. 



NAMAZ 359 

 

B) Cenazenin Kefenlenmesi 

Ölen erkek veya kadõnõ, bedenleri örtülecek ekilde kefenlemek farzdõr. Ke-
fen, cenazenin yõkanõp kurulanmasõndan sonra sarõldõ õ bez demektir. Bu bez, bir 
yönüyle ölünün bedenini örtme görevi gördü ü gibi, bir yönüyle de insanõn bu 
dünyadan bir ey götüremeyece ini, do du u gibi çõplak ve sade gidece ini tem-
sil etmek üzere yensiz ve yakasõz, diki siz ve oyasõz sade bir bezdir. 

Erke in kefeni, biri gömlek (kamîs) yerini, biri  etek (izâr) yerini ve biri de 
sargõ-bürgü (lifâfe) yerini tutmak üzere yensiz ve yakasõz, etrafõ diki siz üç kat 
bez; kadõnõn kefeni ise bu üç kata ilâve olarak bir ba  örtüsü ve bir de gö üs 
örtüsü olmak üzere be  kat bezdir. Bu söylenen sünnet üzere kefenleme için 
gereken parça sayõsõdõr (kefen-i sünnet). Bu sayõda parça bulunamayõp, erkek 
için izâr ve lifâfe ve kadõn için bu ikisine ilâveten bir ba  örtüsü ile yetinilmesi 
durumunda, bu da yeterlidir (kefen-i kifâyet). Bu kadarõ da bulunmaz ve gerek 
erkek gerek kadõn için sadece bir kat bez bulunabilirse, ölü tek parça beze 
sarõlõr (kefen-i zarûret). 

Kamîs, boyun kõsmõndan ayaklara kadar uzanan gömlek yerinde bir bezdir. 
zâr, eteklik yerinde, ba tan aya a kadar uzanan bir bezdir. Lifâfe ise, sargõ 

yerinde olup ba tan aya a kadar uzanan, ba  ve ayak taraflarõndan dü ümlenen 
bir bezdir. Bu bakõmdan izârdan biraz daha uzundur. 

Kefenin beyaz renkli pamuk bezinden olmasõ daha faziletlidir. Gelenek 
olarak da beyaz patiskadan yapõlmaktadõr. Kefen olarak kullanõlacak bez 
çok basit ve âdi olmamalõdõr, fakat çok pahalõ olmasõna da gerek yoktur. 
Ölünün mal varlõ õna uygun olmalõdõr. Kadõnlar için ipekten ve zaferan ile 
usfur denilen boyalarla boyanmõ  bezden kefen yapõlabilir. 

Ölülere sarõlmadan önce kefenlerin birkaç defa güzel kokulu eylerle tüt-
sülenmesi âdettir. 

Önce lifâfe tabut içine veya hasõr veya kilim gibi bir ey üzerine yayõlõr, 
onun üzerine izâr serilir, sonra da ölü, kefen gömle i içinde izârõn üstüne 
konur. Ölü erkek ise, izâr önce soluna, sonra da sa õna getirilerek sarõlõr, 
sonra lifâfe de aynõ ekilde sarõlõr. Açõlmasõndan korkulursa, kefen bir ku ak 
ile de ba lanabilir. 

Ölü kadõn ise, saçlarõ ikiye ayrõlarak kefen gömle i üzerinden gö sü 
üzerine konulur ve üstüne, yüzünü de örtecek ekilde ba  örtüsü konur. 
Sonra üzerine izâr sarõlõr ve izârõn üzerinden gö üs örtüsü ba lanõr. Daha 
sonra lifâfe sarõlõr. Gö üs örtüsü lifâfeden sonra da ba lanabilir. 
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Bulû  ça õna yakla mõ  çocuklar, büyükler hükmündedir. Bu ça a gel-
memi  çocuklarõn kefenleri sadece izâr ve lifâfeden ibaret olur. Kefenin tek 
kat olmasõ da mümkündür. Fakat üç kat yapõlmasõ daha iyidir. 

Kefen, ölen ki inin kendi malõndan kar õlanõr. Kefen harcamalarõ, ölen ki-
inin borcundan, vasiyetinden ve vârislerin haklarõndan önce gelir. Geriye mal 

bõrakmamõ  kimselerin kefen masrafõ, hayatta iken nafakasõnõ vermekle yü-
kümlü bulundu u kimselere aittir. Böyle bir kimsesi yoksa, duruma göre bir 
devlet kurumu tarafõndan veya oradaki müslüman halk tarafõndan kar õlanõr. 

Hanefî mezhebinde fetvaya esas olan görü e göre, arkada mal bõraksõn 
bõrakmasõn kadõnlarõn kefenleri kocalarõna aittir. mam Muhammed'e göre ise, 
arkada mal bõrakmayan kadõnlarõn tekfin ve teçhiz masraflarõ, bu kadõnlarõn 
nafakalarõnõ temin etmekle yükümlü olan kimselere aittir. Kendilerine ait mal-
larõ varsa, masraflar oradan kar õlanõr. âfiî'nin görü ü de böyledir. 

Bir ölünün teçhiz ve tekfin masraflarõnõ vârislerden birisi kar õlamõ sa, bu 
masraflarõ ölünün terekesinden alabilir. Fakat akraba olsun olmasõn, bu mas-
raflarõ vâris olmayan bir kimse, vârislerin iste i veya izni olmadan kar õlamõ -
sa, terekeden alma hakkõ olmamakla birlikte vârisler bu ki inin yaptõ õ masrafõ 
ödemek isterlerse, bu ki inin harcadõ õ miktarõ almasõnda sakõnca yoktur. 

Ölünün alnõna veya sargõsõna veya kefenine kendisinin iman üzere, ezelî 
ahid üzere sabit oldu una dair ahidnâme denilen bazõ mukaddes kelimeler ya-
zõlacak olursa, ölen ki inin yüce Allah'õn ma firetine kavu masõnõn umulaca õ 
söylenmi tir. Bunun mürekkeple veya kalõcõ ba ka bir eyle yazõlmasõ çe itli 
nedenlerle ho  kar õlanmamõ , bunun yerine, ölü yõkandõktan sonra ahadet 
parma õ ile alnõna bismillâhirrahmânirrahîm ve gö sü üzerine yine i aretle 
Lâ ilâhe illallah yazõlmasõ uygun ve faydalõ görülmü tür. 

C) Cenaze Namazõ 

Yõkanõp kefenlenen ölüye son duayõ yapmak üzere cenaze namazõ kõl-
mak görevi vardõr. Bu görev farz-õ kifâyedir. Namaza duracak olan müslü-
manlarõn yönü kõbleye gelecek ekilde, cenaze ön tarafa konulur. Müslü-
manlar abdestli ve kõbleye yönelik olarak dua mahiyetindeki bu namazõ 
kõlarlar. 

Cenaze namazõna niyet arttõr. Bu niyetle ölünün kadõn veya erkek, kõz 
çocuk veya erkek çocuk oldu u belirlenir (ta‘yîn). Bu durumu bilmeyen ki i 
"üzerine imamõn namaz kõldõ õ ki i" diye niyet edebilir. 
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mam olan ki i, Allah Teâlâ'nõn rõzâsõ için orada bulunan cenazenin na-
mazõnõ kõlmaya ve o cenaze için dua etmeye niyet ederek namaza ba lar. 
Niyette ölünün erkek veya kadõn, kõz veya erkek çocu u oldu u belirtilmeli-
dir. Di er namazlarda, cemaat içinde kadõn bulunmasõ durumunda imamõn, 
kadõnlar için de imamlõ a niyet etmesi gerekli oldu u halde, bu namazda 
gerekmez. Cemaat ise, Allah rõzâsõ için o cenaze namazõnõ kõlõp onun için 
dua etmeye ve imama uymaya niyet eder. 

Cenaze namazõnõn rükünleri kõyam ve tekbirdir. Sünnetleri ise hamd ve 
senâ etmek, salât ve selâm getirmek, hem ölüye hem de di er müslüman-
lara dua etmekten ibarettir. Duanõn rükün oldu unu söyleyenler de vardõr. 

Cenaze namazõnda iftitah tekbirinden ba ka, üç tekbir bulunmaktadõr. 

Cenaze namazõnda cemaatin bulunmasõ art de ildir. Yalnõz bir erke in 
veya yalnõz bir kadõnõn bu namazõ kõlmasõyla farz yerine getirilmi  olur. Bir 
ölünün namazõnõ sadece kadõnlar kõlmõ  olsalar, bu câizdir ve farz yerine 
gelmi  olur. Onlar kendi aralarõnda bu namazõ cemaatle kõlabilecekleri gibi 
tek tek de kõlabilirler. 

Di er namazlarda oldu u gibi cenaze namazõnda da namazõ kõldõrmaya 
en yetkili ve lâyõk olanlar yöneticilerdir. Bu olmadõ õ takdirde sõrasõyla 
müftü, cami imamõ ve daha sonra veraset sõrasõna göre ölünün velisi olan 
yakõnlarõ gelir. Namaz kõldõrma sõrasõ veliye geldi i halde izni olmadan, önce 
sayõlanlar dõ õnda birisi namazõ kõldõrmõ sa, veli isterse yeniden namaz kõla-
bilir ve ba ka bir cemaate yeniden cenaze namazõnõ kõldõrabilir. Ölen bir 
kadõnõn velisi bulunmazsa namazõnõ kõldõrmaya kocasõ, sonra mahalle sa-
kinleri yetkili olurlar. Ebû Hanîfe'den bir rivayete ve Ebû Yûsuf'un ve âfiî'-
nin görü üne göre cenaze namazõnõ kõldõrma önceli i ölenin velisine aittir. 

Birkaç cenaze bir araya gelmi  olsa bunlarõn namazlarõnõ ayrõ ayrõ kõl-
mak daha iyidir, hangisi daha önce getirilmi se önce onun namazõ kõlõnõr. 
Birlikte getirilmi lerse daha faziletli olana öncelik verilir. Bununla birlikte 
orada bulunan cenazelerin hepsine birden bir namaz kõlmak da yeterli olur. 

mam ölünün gö sü hizasõnda durur. Cemaat de hiç olmazsa üç saf ba lar. 
Cenaze namazõnda saflarõn en faziletlisi en arka saftõr. Cenaze musallaya, ba  
tarafõ imamõn sa õna gelecek ekilde konulur. Ters konulmu sa, namaz câiz 
olmakla birlikte sünnete aykõrõ davranõldõ õ için kötü bir i  yapõlmõ  olur. 

Cenaze namazõna ba landõktan sonra gelip cemaate katõlan kimse hemen 
tekbir alõr, noksan kalan tekbirlerini de dua okumaksõzõn pe  pe e alõr, böylece 
cenaze musallâdan kaldõrõlmadan tekbirlerini tamamlayõp selâm verir. 
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mamõn dördüncü tekbirinden sonra cemaate katõlan kimse hemen tekbir 
alarak imama uyar, imamõn selâmõndan sonra da üç tekbiri kazâ eder. Fet-
vaya esas alõnan görü  budur. 

iddetli ya mur gibi bir mazeret bulunmadõkça cenazeyi cami içine alarak 
namazõ orada kõlmak do ru olmayõp tenzîhen mekruhtur. Cenaze mescidin ön 
tarafõna konularak imam ile cemaatin bir kõsmõ cenaze ile orada, bir kõsmõ da 
mescid içinde durur ve saflar biti ik olursa, bu takdirde mekruh olmaz. Cenaze 
namazõnõn kabristanda kõlõnmasõ uygun görülmemi tir. 

Cenaze namazõnda kadõnlarõn her zaman oldu u gibi arka safta yer tut-
malarõ uygun olur; çünkü sünnet olan saf düzeni böyledir. Bununla birlikte 
erkeklerin hizasõnda veya önünde saf tutacak olsalar, hepsinin namazõ ta-
mam olur; di er namazlarda oldu u gibi kadõnõn iki yanõnda duran birer 
erke in ve arkadaki bir erke in namazõ bozulmaz. Çünkü cenaze namazõ 
mutlak namaz de ildir. 

Cenaze namazõnõ kõldõracak imamõn âkõl-bâli  olmasõ arttõr. 

Di er namazlarõ bozan eyler cenaze namazõnõ da bozar. 

 

D) Cenaze Namazõnõn Kõlõnõ õ 

Cenazeye kar õ ve kõbleye yönelik olarak saf ba lanõr, niyet edilir. mam 
olan zât tekbir alarak ellerini namazda oldu u gibi ba lar. Cemaat de gizlice 
tekbir alarak ellerini ba larlar. Bu tekbir bir bakõma rükün bir bakõma arttõr. 
Bu tekbirin arkasõndan hem imam hem cemaat, "ve celle senâüke" cümlesini 
ilgili yere ekleyerek içlerinden "Sübhâneke"yi okurlar. Ardõndan imam elleri 
kaldõrmadan Allahüekber diye açõktan tekbir alõr. Cemaat de ellerini kaldõrma-
dan gizlice tekbir alõr. Bundan sonra hepsi içlerinden Allahümme salli ve 
Allahümme bârik dualarõnõ okurlar. Tekrar aynõ ekilde Allahüekber diye 
tekbir alõnõr. Bu tekbirden sonra ölüye ve di er müminlere gizlice dua edilir. 
Ölünün erkek veya kadõn olmasõna göre yapõlacak dua metinleri a a õda veri-
lecektir. Cenaze namazõ esas itibariyle bir duadan ibaret oldu u için, bu dualarõ 
Arapça okumak art de ildir. steyen bu ekliyle Arapça okuyabilir, isteyen de 
bu dualarõn kendi dilindeki anlamlarõnõ okuyabilece i gibi, benzer anlamda 
ba ka dualar da edebilir. Bu duadan sonra yine Allahüekber denilip tekbir 
alõnõr ve arkasõndan önce sa a sonra sola imam yüksek sesle, cemaat alçak 
sesle selâm verir. Böylece namaz tamamlanmõ  olur. Vâcip olan bu selâm veri-
lirken ölüye, cemaate ve imama selâm vermeye niyet edilir. 
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Hanefîler, cenaze namazõnõn dua niteli ini baskõn gördüklerinden Fâtiha 
sûresinin Kur'an tilâveti niyetiyle okunmasõnõ tahrîmen mekruh sayar, fakat 
dua niyetiyle okunmasõnda sakõnca görmezler. Fâtiha'nõn okunmasõ 
âfiîler'e göre, di er namazlarda oldu u gibi, cenaze namazõnda da bir rü-

kündür. lk tekbirden sonra okunmasõ daha faziletlidir. Hanbelîler'e göre de 
Fâtiha bir rükün olup ilk tekbirden sonra okunmasõ vâciptir. Mâlikîler'e göre 
ise Fâtiha'nõn okunmamasõ daha iyi olup okunmasõ tenzîhen mekruhtur. 

a) Erkek cenaze için cenaze namazõ duasõ. Allâhümma' fir lihayyinâ 
ve meyyitinâ ve âhidinâ ve gaibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sagýrinâ 
ve kebîrinâ. Allâhümme men ahyeytehû minnâ fe ahyihî ale'l-islâm ve 
men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale'l-îmân. Ve hussa hâze'l-mey-
yite bi'r-ravhi ve'r-râhati ve'l-ma fireti ve'r-rõdvân. Allâhümme in 
kâne muhsinen fe zid fî ihsânihî ve in kâne müsîen fe tecâvez anhü ve 
lakkihi'l-emne ve'l-bü râ ve'l-kerâmete ve'z-zülfâ, bi rahmetike yâ 
erhame'r-râhimîn (Anlamõ: Allahõm! Dirimizi, ölümüzü, burada bulunanla-
rõmõzõ bulunmayanlarõmõzõ, erke imizi kadõnõmõzõ, küçü ümüzü büyü ümüzü 
ma firet buyur, ba õ la. Allahõm! Aramõzdan ya atacaklarõnõ slâm üzere ya-
at, öldüreceklerini iman üzere öldür. urada duran ölüye, kolaylõk ve rahatlõk 

ver, onu ba õ la. Bu ki i, iyi bir kimse idiyse sen onun iyili ini artõr; e er kötü 
davranmõ  günahkâr bir kimse idiyse, sen rahmet ve merhametinle onlarõ 
görmezden gel. Ona güven, müjde, ikram ve yakõnlõk ile mukabele et. Ey 
merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahõm). 

b) Ölen ki i çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise, duadaki ve men 
teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale'l-îmân (öldüreceklerini iman üzere öldür) 
cümlesi yerine Allâhümme'c‘alhü lenâ feratan, Allâhümme'c‘alhü lenâ 
ecren ve zuhran, Allâhümme'c‘alhü lenâ âfi‘an mü effe‘an (Allahõm! Sen 
onu bizim için önden gönderilmi  bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve âhiret 
azõ õ eyle, onu bize efaati kabul edilen bir efaatçi eyle!) diye dua edilir. 

c) Ölen ki i kadõn ise, duanõn ana metni ve anlamõ aynõ kalmak üzere, 
duadaki … ve hussadan sonraki zamirler kadõn yerini tutacak ekilde öyle 
de i tirilir: Ve hussa hâzihi'l-meyyite bi'r-ravhi ve'r-râhati ve'l-ma fi-
reti ve'r-rõdvân. Allâhümme in kânet muhsineten fe zid fî ihsânihâ 
ve in kânet müsîeten fe tecâvez anhâ ve lakkiha'l-emne. 

Bu dualarõ bilmeyenler kolaylarõna gelen ba ka uygun dualar da okuyabi-
lirler. "Rabbenâ âtinâ" duasõ bu dualardan biridir. Ayrõca "Allahõm beni, bu 
ölüyü ve bütün müminleri ba õ la" eklinde dua edilebilir. 
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E) Cenazeye li kin Bazõ Meseleler 

Kõble yönü ara tõrõlõp ona göre namaz kõlõndõktan sonra hataya dü üldü ü 
anla õlsa, namaz yeniden kõlõnõr. Fakat namazdan sonra cemaatin abdestsiz 
oldu u anla õlsa namaz iade edilmez; çünkü imamõn namazõ sahih olunca, 
bununla cenaze namazõnõn farziyeti yerine gelmi  olur. 

Genel olarak namaz kõlmanõn mekruh sayõldõ õ vakitlerde yani güne in 
do masõ veya batmasõ veya zevale yakla masõ hallerinde cenaze namazõ 
kõlmak da mekruhtur. Fakat bu vakitlerde kõlõnmõ  olan cenaze namazõnõn 
iade edilmesi yani yeniden kõlõnmasõ gerekmez. Bu vakitlerde cenazenin 
defnedilmesi ise mekruh de ildir. 

Hanefî ve Mâlikî fakihleri, kõble yönünde sapma meydana gelece i ge-
rekçesiyle, gaip yani orada bulunmayan bir cenaze üzerine namaz kõlmayõ 
câiz görmezler. Fakat âfiîler'e göre gaip üzerine cenaze namazõ kõlõnabilir. 
Çünkü Peygamberimiz Necâ î'nin namazõnõ bu ekilde kõlmõ tõr. Hanbelîler'e 
göre de aradan bir ay geçmedikçe gaip üzerine cenaze namazõ kõlõnabilir. 

Namazõ kõlõnmayarak gömülmü  olan bir cenazenin henüz da õlmamõ  
oldu u muhtemel ise, ölünün hakkõnõ ödemi  olmak için, kabri üzerine na-
maz kõlõnõr. 

Diri olarak do du u bilinen bir çocuk yõkanõp namazõ kõlõnõr. Ölü olarak 
do arsa, yõkanõr fakat üzerine namaz kõlõnmaz. 

Bir ölü yõkanmadan kefenlenmi se veya bir yerinin yõkanmasõ unutul-
mu sa, kefen açõlõr ve yõkanmasõ tamamlanõr. E er üzerine namaz kõlõndõk-
tan sonra durum anla õlõrsa, yine açõlõr, yõkanmasõ tamamlanõr ve namaz 
iade edilir. Kabre konulup üzerine toprak atõlmadõ õ sürece hüküm böyledir. 
Fakat kabre konulup üzerine toprak atõldõktan sonra, kabirden çõkarõlmasõ 
artõk haramdõr. Hiç yõkanmamõ  bile olsa artõk öyle kalõr. Ancak namaz kõ-
lõnmamõ sa kabri üzerinde namaz kõlõnabilir. Benimsenen görü  budur. Ke-
fensiz olarak kabre konuldu u zaman da kabir açõlamaz. 

Ebû Yûsuf'a göre, yanlõ lõkla veya dayanõlmaz bir a rõ ve acõdan dolayõ 
olmadõkça, bilerek kendini öldüren yani intihar eden kimsenin cenaze na-
mazõ kýlýnmaz. ledi i cürmün a õrlõ õnõ göstermesi bakõmõndan bu görü  
yerinde olmakla birlikte, bu durumun acõlõ ailenin acõsõnõ bir kat daha artýra-
caðý dü üncesiyle, böyle kimselerin de namazõnõn kõlõnabilece i söylenmi tir. 

Anasõnõ veya babasõnõ kasten öldüren kimselerin de cenaze namazõ kõ-
lõnmaz. 
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Çatõ ma esnasõnda öldürülen e kõyanõn, teröristlerin ve soyguncularõn da 
cenaze namazõ kõlõnmaz. Fakat er‘î bir cezanõn uygulanmasõ sonucunda 
ölenlerin cenazeleri yõkanõr ve namazlarõ kõlõnõr. 

rtidad ederek Müslümanlõk’tan çõkmõ  olan kimsenin cenaze namazõ kõ-
lõnmayaca õ gibi, müslüman mezarlõ õna da defnedilmez. 

Bir müslümanla evli bulunan hõristiyan veya yahudi kadõnõn hangi me-
zarlõ a gömülece i hususu tartõ malõdõr. En do rusu bu konuda kendisinin 
bir vasiyeti varsa ona uyulmasõ, yoksa ailesinin iste ine bõrakõlmasõdõr. 

Müslüman olanlarla müslüman olmayanlarõn cenazeleri karõ acak olsa, 
ayõrt etme imkânõ varsa ayõrt edilir ve ona göre davranõlõr. Ayõrma imkânõ 
yoksa bu takdirde hepsi yõkanõr ve müslümanlara niyet ederek hepsinin 
üzerine birlikte cenaze namazõ kõlõnõr. 

 

F) Ta õnmasõ 

Cenazeyi te yî etmek, yani arkasõndan mezara kadar gitmek sünnettir, 
bunda büyük sevap vardõr. Hatta akraba veya kom ulardan olup iyi haliyle 
bilinmi  ki ilerin cenazesini te yî etmenin nâfile namazdan daha faziletli 
olaca õ söylenmi tir. 

Hazõrlanmõ  olan cenazeyi bir an önce götürüp defnetmek iyidir. Cuma 
günü sabahleyin hazõrlanmõ  olan cenazeyi, cemaati daha çok olsun diye 
cuma namazõ sonrasõna ertelemek mekruhtur. Ancak cenaze ile ilgilenildi i 
takdirde cuma namazõnõn kaçõrõlaca õ endi esi varsa bu takdirde cenaze 
cuma namazõ sonrasõna bõrakõlabilir. Bayram namazõ vaktinde hazõrlamõ  
olan cenazenin namazõ da bayram namazõndan sonra hutbeden önce kõlõnõr. 

Cenazenin ta õnmasõnda sünnet olan ekil, dört ki inin dört taraftan ce-
nazeyi yüklenmesidir. Her bir taraftan sõrayla yüklenip onar adõm, toplam 
kõrk adõm götürmek müstehaptõr. Cenaze önce ön taraftan sa  omuza, sonra 
ayak tarafõndan sa  omuza alõnõr. Sonra yine ön taraftan bu defa sol omuza, 
sonra arka taraftan sol omuza alõr. Her bir omuzlamada onar adõm yürünür. 

Cenazeyi, omuzlara yüklenerek kabre götürmek onlarõn haklarõnda gös-
terilen en büyük hürmet ve saygõ ni anõdõr. Böyle bir hareket insanlõ õn 
eref ve kõymetini gösterir. Bir insanõ âhiret evinin kapõsõna e ya ta õr gibi 

götürmek insanõn hassas kalbini incitebilir. Bunun için de bir zaruret olma-
dõkça cenazeyi sõrtlamak, hayvan veya arabaya yüklemek mekruh görül-
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mü tür. Ancak büyük ehirlerde oldu u gibi, mezarlõklarõn ehir dõ õnda ve 
uzak yerlerde olmasõ halinde, cenazenin arabayla ta õnmasõ mekruh olmaz. 

Cenazeyi takip edenlerin, cenazenin arkasõndan yürümeleri daha faziletli 
olmakla birlikte, önden yürümekte de bir kerâhet yoktur. Cenazeyi yaya 
olarak takip etmek binitli olarak takipten daha faziletlidir. E er binitli olarak 
takip edilecekse, cemaati rahatsõz etmemek için ya en önden gitmek ya da 
cemaatin arkasõndan gelmek uygun olur. Cenaze vakar içinde izlenmeli, 
cenaze ve üzüntü ortamõna uygun dü ecek ekilde davranmalõ, gerekmedik-
çe konu mamalõdõr. Yapõlacak i , dua etmek, tefekkür ve tezekkür etmektir. 

Bu bakõmdan uygunsuz ekilde davranmak, son zamanlarda görüldü ü 
gibi, cenazeyi alkõ lamak ciddiyetsizlik olmak bir yana, ölüye ve ölü sahip-
lerine saygõsõzlõktõr ve slâm dininin öngördü ü edep ölçüsünün dõ õndadõr. 

Allah'a isyan anlamõnõ içerecek ekilde dövünüp, saç ba  yolmamak ve 
yersiz sözler söylememek artõyla cenaze için kalben kederlenmek ve göz 
ya larõ dökerek a lamak do aldõr ve bu bakõmdan günah de ildir. Ölü, ken-
disi sa lõ õnda tavsiye etmedikçe, arkasõndan a layanlar yüzünden kabrinde 
azap çekmez. 

Cenazeyi izleyen kadõn erkek herkesin usulünce namaza katõlmalarõ uy-
gun olur. Namaza i tirak etmeyecek olan kimselerin mümkünse namaz kõlõ-
nan yerlerin uza õnda bulunmalarõ yerinde bir davranõ  olur. 

Cenazeyi takip edenler, hayatõn sonlu oldu unu, bir gün kendi hayatla-
rõnõn da son bulaca õnõ dü ünmeli; gün gelip kendisi de böyle eller üzerinde 
ta õnõrken, cenazeye katõlan insanlara kendisi hakkõnda "Ne iyi adamdõ, 
incinmedik kõrõlmadõk, bir kötülü ünü görmedik" dedirtmenin anlamõnõ ve 
önemini hissetmelidir. 

 

G) Defin 

Cenaze kabre götürülüp omuzlardan indirilince bir engel yoksa, cemaat 
oturur. Cenaze omuzdan inmeden oturmalarõ mekruh oldu u gibi, cenaze 
yere indikten sonra ayakta durmalarõ dahi mekruhtur. 

Kabrin bir insan boyu kadar derin olmasõ yeterlidir. Kabirlerde lahit 
yapmak faziletlidir; kabrin içinde kõble tarafõ oyulur ve ölü, yüzü kõble tara-
fõna gelecek ekilde sa  tarafõ üzere buraya konur. Lahitin önüne tahta, 
kerpiç veya kamõ  gibi eyler konur ve böylece atõlan toprak ölünün üstüne 
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de il, bu eylerin üstüne gelmi  olur. Bu ölüye saygõnõn bir gere idir. E er 
kabrin kazõldõ õ yer lahit yapõlamayacak derecede yumu ak veya õslak ise, 
bu durumda, dere gibi bir çukur kazõlõr, ki buna ak (yarma) denir. Gerekirse 
bunun iki yanõ kerpiç veya tu la gibi bir eyle örülür. Sonra ölü bunlarõn 
arasõna konur ve üzerine ölüye dokunmayacak ekilde tahta veya kerpiçle 
tavanõmsõ bir örtü yapõlõr. Kabrin dibi õslak veya yumu ak oldu u durum-
larda cenaze tabut ile birlikte gömülebilir. Fakat gerekmedikçe tabut ile 
gömmek mekruh sayõlmõ tõr. Kimi âlimler kadõnlarõn tabut ile gömülmelerini 
güzel kar õlamõ lardõr. 

Kabir temininde güçlük bulundu u takdirde, daha önce defin yapõlmõ  
bir kabre, önceki ölünün çürüyüp sadece kemiklerinin kalaca õ bir sürenin 
geçmesinden sonra ikinci bir cenaze defnedilebilir. Bu süre iklim, bölge ve 
toprak özelliklerine göre de i iklik gösterebilir. kinci defin önceki ölünün 
kemikleri dikkatlice bir kenara toplandõktan sonra yapõlõr. 

Cenaze kõble tarafõndan kabre indirilir, sa  yanõ üzerine kõbleye döndü-
rülür ve kefen üzerinde ba õ varsa çözülür. Cenazeyi kabre koyan ki iler 
Bismillâhi ve alâ milleti resûlillâh (Allah'õn adõyla ve elçisinin dini üzere) 
derler. Cenazeyi kabre koyacak ki ilerin sayõsõ ihtiyaca göre de i ir. Kadõn-
larõ kabre koyacak kimselerin ölüye akrabalõk yönünden mahrem olmalarõ 
daha uygundur. Kadõnlar kabre yerle tirilinceye kadar gerekirse kabirleri 
üzerine bir perde çekilir. 

Definde bulunan ki ilerin kabir üzerine üç avuç toprak atarak birinci 
defada "Sizi bundan (topraktan) yarattõk", ikincisinde "Sizi tekrar top-
ra a iade edece iz", üçüncüsünde de "Sizi bir kez daha topraktan çõka-
raca õz" demeleri müstehaptõr. 

Kabrin topraktan bir iki karõ  yükseltilip, deve hörgücü gibi yapõlmasõ 
menduptur. Kabir üzerine su serpmekte -gerekli olmamakla beraber- bir 
sakõnca da yoktur. 

 

H) Kur'an Okuma ve Telkin 

Cenaze defni üzerinden bir süre geçtikten sonra, orada Kur'an okumak 
bazõ toplumlarda ho  kar õlanmõ tõr. Genellikle Mülk, Vâkõa, hlâs, Felak ve 
Nâs sûreleri, sonra Fâtiha ile Bakara sûresinin ilk be  âyeti okunur. Sevabõ 
da cenazenin ve di er müminlerin ruhlarõna ba õ lanõr. Ölünün ba õ lan-
masõ için dua edilir ve yava  yava  cemaat da õlõr. Peygamberimiz bir ce-
naze gömüldükten sonra bunlarõ yapmamakla beraber hemen dönmez, bir 
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müddet mezarõ ba õnda bekler ve cemaate öyle derdi: Karde iniz için 
yüce Allah'tan ma firet isteyiniz ve kendisine sükûnet vermesini 
dileyiniz. O imdi sorguya çekilmektedir (Ebû Dâvud, “Cenâiz”, 67-69). 

Telkin. Cenaze kabre konduktan ve ba õnda Kur'an okuma da tamam-
landõktan sonra, kalabalõ õn orayõ terkedip geride kalan bir kimsenin kabrin 
ba õnda yüksek sesle ve ölüye hitaben iman esaslarõnõ hatõrlatmasõ i leminin 
adõdõr. Peygamberimiz’in "Ölülerinize ‘lâ ilâhe illallah’ telkin ediniz" (Müslim, 
“Cenâiz”, 1) sözündeki "ölüleriniz" kelimesi, âlimlerin ço unlu u tarafõndan, 
"ölmek üzere olanlarõnõz" eklinde anla õlmõ  ve bunlar telkinin sadece ölüm 
dö e indeki hasta için oldu unu, definden sonraki telkinin me rû olmadõ õnõ 
söylemi lerdir. Bazõ Hanefî âlimleri ise bu konuda açõk bir hüküm bulunma-
dõ õnõ, yani ölü defnedildikten sonra telkin vermenin tavsiye edilmedi i gibi 
yasaklanmadõ õnõ ileri sürmü lerdir. Mâlikîler'e göre de telkin, ölüm dö e-
inde iken verilir; gömüldükten sonra telkin vermek ise mekruhtur. 

Hanefî mezhebinde mükelleflik ya õna girdikten sonra ölen kimsenin 
mezarõ ba õnda telkin verilmesi me rû görülmü tür. "Telkin yapõlmaz", "Ne 
yapõn denir, ne de yapmayõn" diyen Hanefî fõkõhçõlar da vardõr. âfiî mezhe-
bine ve bir kõsõm Hanbelî fõkõhçõlara göre de, telkin yapõlmasõ müstehaptõr. 

Telkin öyle yapõlõr: Cenaze defnedildikten sonra iyi hal sahibi bir kimse 
ölünün yüzüne kar õ durur ve ona ismiyle hitaben "Ey falan!" diye üç kez 
seslenir ve sonra öyle der: 

"Üzkür mâ künte aleyhi min ehâdeti en lâ ilâhe illallah…" 

"Ey falan! Hayatta iken üzerinde oldu un, benimsedi in u hususlarõ 
unutmayasõn: Allah'tan ba ka Tanrõ yoktur ve Muhammed O'nun elçisidir. 
Cennet ve cehennem gerçektir, yeniden dirili  vardõr, kõyamet saati ku kusuz 
gelecektir. Allah kabirde yatanlarõ yeniden diriltecektir. Yine unutma ki, sen 
Rab olarak Allah'õ, din olarak slâm'õ, peygamber olarak Muhammed'i, imam 
olarak Kur'an'õ, kõble olarak Kâbe'yi ve karde  olarak müminleri seçmi  ve 
bununla mutlu olmu tun. Rabbim olan Allah'tan ba ka Tanrõ yoktur, ben ona 
dayandõm, büyük ar õn Rabbi de O'dur." 

Bundan sonra üç kere, Yâ abdellâh, kul lâ ilâhe illallâh (Ey Allah'õn 
kulu, lâ ilâhe illallah de) denilmesi ve bunun ardõndan üç kere Rabbim Al-
lah, dinim slâm, peygamberim Muhammed'dir. Ey Rabbim, sen onu 
tek ba õna bõrakma, vârislerin en hayõrlõsõ sensin denilmesi âdet ol-
mu tur. Umulur ki bu telkinler ölüye yarar sa lar, orada bulunanlara ikaz 
olur. 
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Bir kimse "Falan zat beni yõkasõn, namazõmõ kõldõrsõn veya beni kabre 
koysun" eklinde vasiyet ederse, bu vasiyeti yerine getirmek gerekmez. 
Ancak ölünün velisi olan ki i, buna rõzâ gösterirse bu vasiyet yerine getirilir. 

Cenazeyi ta õmak veya kabri kazdõrmak için ücretle adam tutmak câizdir. 

Bir kimsenin kendisi için kefen alõp hazõrlamasõ câiz oldu u gibi, günümüzde 
ehirlerdeki cârî âdete göre aile mezarlõ õ olarak mezar yeri almak da -genel ola-

rak müslümanlara bir sõkõntõ getirmezse- câizdir. Tabii ki aslolan, bir insanõn 
kendisi için kabir hazõrlamasõ de il, kendisini kabir için hazõrlamasõdõr. 

Cenazenin gündüzün gömülmesi müstehaptõr; gece defnedilmesini 
mekruh görenler, gecenin ve karanlõ õn yol açaca õ sakõncalarõ göz önünde 
bulundurmu lardõr. Ba kaca bir sakõnca bulunmadõ õnda gece de defin ya-
põlabilir. 

Ölünün velisi, ölünün gömülmesinin ertesi gününden ba layarak yedinci 
güne kadar, imkânõ ölçüsünde fakirlere sadaka vermeli ve sevabõnõ ölüye 
ba õ lamalõdõr. Bu bir sünnettir. Bunu yapamazsa iki rek‘at namaz kõlarak 
sevabõnõ ölüye ba õ lar. 

Ölü sahiplerinin ölümün birinci, üçüncü günlerinde veya haftasõnda yemek 
vermeleri konusunda herhangi bir sünnet veya tavsiye bulunmamaktadõr. 
Bununla birlikte, ölü sahiplerine eziyet olmamak, gere inden fazla önemse-
memek yani dinî bir görev saymamak artõyla ve daha ziyade fakirlerin do-
yurulmasõna yönelik olarak bu zamanlarda yemek verilebilir. Kom ularõn ilk 
üç gün içerisinde, ölü sahipleri için yemek hazõrlayõp getirmeleri, ülkemizde 
yaygõn olarak yapõlan güzel âdetlerdendir. 

 

I) Tâziye 

Tâziye, ölünün yakõnlarõna mümkün oldu unca teselli edici, rahatlatõcõ 
sözler söylemek ve üzüntüsünün payla õldõ õnõ göstermekten ibarettir. Tâ-
ziye için ço unlukla "Allah size güzel sabõrlar ihsan etsin ve mükâfatõnõ da 
versin", "Ba õnõz sa  olsun! Allah geride kalanlara ömür versin!" gibi sözler 
söylenir. Tâziyenin kabristanda veya ölünün kapõsõnõn önünde yapõlmasõ 
mekruh görülmü tür. 

Tâziye süresi, aynõ yerde ya ayanlar için üç gündür. Tâziyenin üç gün i-
çinde yapõlmasõ müstehaptõr. Ölü sahipleri normal hayata daha çabuk döne-
bilseler diye, üç günden sonra tâziye yapmak mekruh kabul edilmi tir. Ölü 
sahipleri yapõlacak tâziyeleri kabul için üç gün süreyle evlerinde oturabilir-
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ler. Ba ka yerde oturanlar veya aynõ yerde oldu u halde haberi olmayanla-
rõn üç günden sonra tâziye yapmalarõ mümkün görülmü  ise de, aslolan 
tâziye i inin üç gün içinde bitirilmesidir. 

 

J) Iskat ve Devir 

badetlerde õskat, namaz, oruç, kurban, adak, kefâret gibi ibadet ve borç-
larõ ifa etmeden vefat eden bir kimseyi bu borçlarõndan kurtarmak için fakirlere 
fidye ödenmesi i lemini ifade eder. Fõkõhta daha çok namaz ve oruç borcunu 
dü ürme anlamõna gelen õskat-õ salât ve õskat-õ savm terimleri kullanõlõr. Bu-
rada fidyeden maksat söz konusu ibadetlerin yerine geçmesi amacõyla yapõlan 
nakdî veya aynî ödemelerdir. Bu ba lamda õskat-õ salât, bir kimsenin sa lõ-
õnda eda veya kazâ edemedi i namaz borçlarõnõ uhdesinden dü ürebilmek 

için ölümünden sonra fidye ödenmesi i lemini, devir de bu fidye ödemede 
geli tirilen bir yöntemi ifade eder. 

a) Iskat 

Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn ve tebeu’t-tâbiîn dönemlerinde yukarõdaki 
anlamda õskat söz konusu olmadõ õndan, õskat-õ salât ve õskat-õ savm anla-
yõ  ve uygulamasõnõn Kitap, Sünnet ve sahâbe fetvalarõndan delillendirilmesi 
yerine, fõkhõn geli im seyri göz önünde tutularak ele alõnmasõ daha do ru 
olacaktõr. Öte yandan, õskat-õ salât telakki ve uygulamasõ hem teori hem de 
tarihî seyir itibariyle õskat-õ savm fikrine dayandõrõldõ õ için, öncelikli olarak 
õskat-õ savm, sonra da õskat-õ salât hakkõnda bilgi verilmesi yerinde olur. 

badetler ve bu nitelikteki kefâretler Allah hakkõ grubunda yer aldõ õ için 
kural olarak õskat kabul etmez. Dinî mükellefiyetlerin ifasõnda mükellefin 
niyeti ve ibadetin Allah rõzâsõ için yapõlmasõ ibadetin özünü, ekil artlarõ ise 
maddî unsurunu te kil edece inden, ibadetler ancak âriin belirledi i sebep-
lere ba lõ olarak ve O'nun emretti i tarzda yerine getirilirse ifa edilmi  sayõ-
lõr. badetlerin dinin taabbüdî (kullu u ve teslimiyeti sembolle tiren) hükümle-
rinin en ba õnda yer almasõnõn da anlamõ budur. 

Fõkõh kültüründe ibadetler; bedenî, malî, hem bedenî hem malî eklinde 
üçlü ayõrõma tâbi tutulur ve her bir ibadetin mükellef tarafõndan zamanõnda, 
bizzat ve ayrõ ayrõ ifa edilmesi gerekti i, her ibadetin kendine mahsus bir 
sebebi ve gayesi oldu u, hiçbirinin di erinin yerine geçmeyece i önemle 
vurgulanõr. Aynõ ekilde namaz, oruç gibi bedenî- ahsî ibadetlerin mükellef 
adõna bir ba kasõ tarafõndan yerine getirilmesi de (niyâbet) câiz görülmemi -
tir. badetlerin ifasõyla ilgili genel prensipler böyle olmakla birlikte âri‘, dinde 
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kolaylõk ilkesinin de bir gere i olarak, sõnõrlõ ârizî hallerde bazõ istisnaî hü-
kümler sevketmi  ve ifa edilemeyen bazõ ibadetlerin aynõ veya ba ka cinsten 
bir di er ibadet ya da fiille telâfisine imkân tanõmõ tõr. Seçimlik kefâretler, 
hacca gidemeyenin yerine bedel gönderilmesi, kadõnlarõn hayõz ve nifas 
hallerinde namazdan muaf tutulmasõ ve orucu da -ileride kazâ etmek üzere- 
tutmamalarõ, hasta ve yolcunun oruç tutup tutmamakta serbest olmasõ ve 
tutmadõ õ oruçlarõ di er günlerde kazâ edebilmesi, unutma veya uyku sebe-
biyle kõlõnamayan namazõn ilk fõrsatta kõlõnmasõ gibi hükümler bunun ör-
nekleri ise de bu grupta yer alan belki de en önemli istisnaî hüküm oruç 
tutmaya güç yetiremeyenlerin bunun yerine fidye ödemeleridir (el-Bakara 
2/184). Hanefî fakihlerinin oruç yerine fidyenin ödenmesine "misl-i gayr-i 
ma‘kul ile kazâ" demeleri de bunun istisnaî ve kural dõ õ oldu unu belirtmeyi 
amaçlar (Serahsî, I, 49). 

bn Abbas, bn Ömer, bn Mes‘ûd, Muâz b. Cebel ve Seleme b. Ekva‘õn da 
aralarõnda bulundu u bir grup sahâbî, "Sizden ramazan ayõna yeti enler o ayda 

oruç tutsun" (el-Bakara 2/185) meâlindeki âyet nâzil oluncaya kadar ashaptan 
dileyenin oruç tuttu unu, dileyenin de tutmayõp fidye verdi ini, bu âyet nâzil 
olduktan sonra ise oruç tutmaya gücü yetenler hakkõnda fidye hükmünün 
neshedilip yalnõz hasta ve ya lõlar için bir ruhsat olarak kaldõ õnõ belirtirler (Müs-
lim, “Sõyâm”, 149-150; Cessâs, Ahkâmü'l-Kur'an, I, 218). Bu sebeple, oruçta fidye 
ile ilgili âyette (el-Bakara 2/184) geçen “Oruç tutmakta güçlük çekenler” (oruca 

zorlukla güç yetirenler veya güç yetiremeyenler) kaydõ ile bir sonraki âyette yer 
alan ramazan ayõna eri en herkesin oruç tutmasõ emri birlikte ele alõnarak, oruç 
tutmaya gücü yetenlerin fidye ödemesinin câiz olmadõ õ hususunda görü  birli-
ine varõlmõ tõr. Hz. Peygamber ve sahâbenin uygulamasõ da bu yönde olmu tur. 

Sonuç olarak, slâm âlimlerinin ortak kabulüne göre, ihtiyarlõk ve iyile me ümidi 
kalmamõ  hastalõk sebebiyle oruç tutamayan kimseler, kazâ etmeleri de mümkün 
olmadõ õ için tutamadõklarõ gün sayõsõnca fidye öderler. Âyetin tutulamayan 
orucun kazâ edilmesini de il de her bir oruç için bir fakir doyumu fidye ödenme-
sini emretmesi, burada hastalõk, bünye zayõflõ õ, me akkat ve yolculuk gibi geçici 
bir mazeretin de il, ya lõlõk ve iyile me umudu kalmamõ  hastalõk eklinde de-
vamlõlõk arzeden bir mazeretin kastedildi i yorumuna haklõlõk kazandõrmõ tõr. Bu 
kimselerin, tekrar sa lõ a kavu up oruç tutabilir hale gelmeleri ümit edilmedi in-
den tutulamayan orucun, aynõ cinsten bir ibadetle telâfisi talep edilmemi , "Her 
bir oruç için bir fakiri doyurma" eklinde sosyal amaçlõ, orucun mahiyetiyle de 
alâkalõ bir ba ka ibadet istenmi tir. slâm ümmeti içinde ortaya çõkan õskat-õ 
savm ve akabinde õskat-õ salât tatbikatõ, temelde âyetin sõnõrlõ mazeretler için 
getirdi i bu istisnaî hüküm etrafõnda geli tirilen zorlama yorum ve temennilerden 
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kaynaklandõ õndan âyetin kimler için hangi imkân ve hükümleri öngördü ünün 
iyi bilinmesi ayrõ bir önem ta õmaktadõr. 

Ölüme kadar her geçen gün bünyesi zayõflayan hasta ve ya lõlarõn, tu-
tamadõklarõ farz oruçlarõ için kaideten sa lõklarõnda fidye ödemeleri, de ilse 
fidyenin ödenmesini vasiyet etmeleri gerekir. Böyle bir vasiyetin mevcudi-
yeti ve terekenin üçte birinin de yeterli olmasõ halinde mirasçõlarõn bu fid-
yeyi ödemeleri dinî bir vecîbedir. Vasiyeti yoksa veya üçte bir yeterli de ilse, 
mirasçõlarõn teberru kabilinden bunu ödemeleri tavsiye edilmi tir. 

Yukarõda özetle verilen hükümler, devamlõ hastalõk ve ya lõlõk sebebiyle 
oruç tutamayanlara mahsus olup bu iki durumun dõ õnda kalan yolculuk, 
hastalõk, gebelik, süt emzirme, ileri derecede açlõk ve me akkat gibi maze-
retler oruç tutmamaya veya ba lanmõ  bir orucu bozmaya ruhsat te kil etse 
de, tutulamayan oruçlar için fidye ödenmesini câiz kõlmaz, mazeret hali 
kalktõktan sonra kazâ edilmeleri gerekir. Bu kimseler kazâ edemeden vefat 
etmi se, mirasçõlarõn aynõ ekilde bu oruçlar için de fidye vermesi slâm 
âlimlerince câiz, hatta tavsiye edilen (mendup) bir davranõ  olarak görül-
mü tür. Bu konuda fõkõh mezhepleri arasõnda önemli bir görü  ayrõlõ õ yok-
tur. Çünkü kazâ borcunu geciktirmemek gerekli ise de, burada ba langõçta 
mazerete, devamõnda ise ihmale ve ileride kazâ etme ümidine dayalõ ho  
görülebilir bir terk söz konusudur. Ayrõca vefat, bu kimsenin orucunu kazâ 
etme imkân ve ihtimalini ortadan kaldõrdõ õndan ya lõ ve hasta için söz ko-
nusu olan acz hali burada da var sayõlabilir. 

Mükellefin oruç borcunun vefatõndan sonra fidye ödenerek dü ürülmesi 
(õskat-õ savm) arzu ve te ebbüsünün yukarõda özetlenen artlarla ve zikredilen 
iki durumla sõnõrlõ kalmasõ beklenirken hangi dönemde ba ladõ õ tam olarak 
bilinemeyen fakat hicrî II. asrõn sonlarõna do ru ortaya çõkmasõ muhtemel olan 
bir yorum ve kõyaslama ile, sa lõ õnda mazeretsiz olarak oruç tutmamõ  ve 
kazâ da etmemi  kimse adõna vefatõndan sonra fidye verilebilece i ve bu fid-
yenin ölenin oruç borcunu õskat etmesinin muhtemel oldu u görü ü gündeme 
gelmi  ve uygulama alanõna girmeye ba lamõ tõr. Fakihlerin ço unlu una ait 
oldu u sanõlan bu görü , sa lõ õnda mazeretsiz olarak oruç tutmayõp kazâ da 
etmeyen kimsenin vefat etmekle kazâ etme imkânõnõ yitirdi i için, mazerete 
binaen oruç tutamayan kimsenin durumuna kõyasen bu kimse adõna da fidye 
verilebilece i, vasiyeti varsa kõyasõn daha güçlü olaca õ gerekçelerine sahiptir. 
Hanefî kaynaklarõnda, mam Muhammed'in ölenin vasiyeti olmasa bile miras-
çõlarõn onun oruç borcu için fidye vermesinin Allah'õn dilemesine ba lõ olarak 
yeterli olaca õnõ söyledi i rivayet edilir. Yine ileri dönem fõkõh kitaplarõnda, 



NAMAZ 373 

 

vasiyetin bulunmasõ kaydõyla veya mutlak olarak fidye ile õskat-õ savmõn câiz 
oldu u ve bunun cevazõ hakkõnda nas bulundu unun ifade edilmesi de, bu 
son kõyasõn dayandõrõldõ õ âyet hükmünün mazeretsiz olarak tutulmayan ve 
kazâ edilmeyen oruçlar için de fidye verilebilece ini kapsadõ õ iddiasõnõ içer-
mesi yönüyle tetkike muhtaç bir konudur. Konu, di er fõkõh mezheplerinde de, 
benzeri bir yakla õmla ele alõnõr. 

Iskat-õ savm hakkõnda yapõlan bu geni letici yorumun, yine hicrî II. yüzyõlõn 
sonlarõndan itibaren namaz hakkõnda da dü ünülmeye ba landõ õ tahmin edil-
mektedir. Ki inin sa lõ õnda iken kõlmadõ õ veya kõlamadõ õ namazlar için vefa-
tõndan sonra fidye verilerek borcunun dü ürülmesi temenni ve te ebbüsüne ad 
olan õskat-õ salât hakkõnda, mam Muhammed e - eybânî hariç tutulursa ilk 
Hanefî müctehidlerinden olumlu bir görü  bilinmemektedir. Kaynaklarda mam 
Muhammed'in ez-Ziyâdât'ta õskat-õ savm için yukarõdaki görü ünü açõkladõktan 
sonra "Bir kimse namaz borcu için fidye verilmesini vasiyet etse, Allah'õn dileme-
sine ba lõ olarak bu fidye onun için yeterli olur" temennisini belirtti i, ancak 
õskat-õ savm hakkõnda kõyas yaparken namaz hakkõnda böyle bir kõyasa giri -
meyip namazõn hükmünü orucunkine ilhak etmekle yetindi i aktarõlõr. Burada 
kõyastan de il de ilhaktan söz edilmesi, kõyasõn dayandõrõlabilece i bir aslõn bu-
lunmayõ õndandõr. Bir mazeret sebebiyle kõlõnamayan farz namazlarõn bu maze-
ret kalkõnca hemen kõlõnmasõ veya kazâ edilmesi emredilmi  ise de (Buhârî, 
“Mevâkýt”, 37; Müslim, “Mesâcid”, 314; Ebû Dâvûd, “Salât”, 11), mazeretsiz olarak 
kasten terkedilen namazlarõn daha sonra kazâ edilmesi gerekti ine ve bu kazâ-
nõn ki iden namaz borcunu dü ürece ine dair açõk bir nas yoktur. Böyle olunca, 
kõlõnmayan veya kõlõnamayan bir farz namazõn yerine, sa lõ õnda mükellefin 
veya vefatõndan sonra mirasçõlarõnõn fidye vermesinin cevazõnõ ve bu fidyenin 
söz konusu namaz borcunu dü ürece ini açõk veya dolaylõ ekilde bildiren hiçbir 
âyet veya hadisin bulunmamasõ gayet tabiidir. mam Muhammed'in õskat-õ salât 
hakkõnda "Allah dilerse yeterli olur" eklinde ihtiyatlõ bir temennide bulunmasõ da 
bu sebeptendir. Serahsî de, ölenin namaz borcu için verilecek fidyenin namazõn 
yerine geçmesinin kesinlik ta õmadõ õnõ, fakat bunun Allah'õn lutuf ve keremine 
kaldõ õnõ söyler (Usul, I, 51). 

Zaten õskat-õ salâtõn cevazõna kail olan fakihler de, namaz ve oruç bor-
cuyla vefat eden kimsenin her iki ibadet açõsõndan da ifa edemez olma (acz) 
durumuna dü tü ünü, namazõn oruçtan daha önemli oldu unu, oruç hak-
kõndaki ruhsatõn gerekçesinin "acz" olmasõ halinde namazõ da oruca ilhak 
etmenin ihtiyaten de olsa mümkün olaca õnõ, ancak cevazõn üpheli, õskatõn 
da bir temenniden öteye geçmedi ini ifade ederler. Öte yandan õskat-õ salât 
hakkõndaki bu yorum ve temenniler, namaz borcuyla ölen kimsenin bu 
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yönde vasiyetinin bulunmasõ ve bõraktõ õ malõn üçte birinin buna yeterli 
olmasõ kaydõyla söz konusu edilir. Ortada böyle bir vasiyet veya mal yok-
ken mirasçõlar kendiliklerinden böyle bir çabaya girmi lerse, ölenin, ibadeti-
nin bu ekilde olsun telâfisine yönelik bir niyet ve ihtiyarõ bulunmadõ õ için 
namaz borcunun fidye ile sâkõt olmasõ temennisinin daha da üpheli ve 
zayõf hale geldi i, belki sadece fakirlere fidye olarak da õtõlan para sebebiyle 
bir hayõr ve tasadduktan söz edilebilece i dile getirilir. 

âfiî mezhebinde a õrlõklõ görü , namaz borcuyla veya itikâf adak borcuyla 
ölen kimsenin yakõnlarõnõn ölen adõna bu ibadetleri ifa etmesinin de, fidye 
vererek bu borçlarõ dü ürmesinin de câiz olmadõ õ yönündedir. Bununla bir-
likte orta ve ileri dönem âfiî literatüründe, mam âfiî'nin oruç borcuyla ilgili 
görü ünden yola çõkõlarak yakõnlarõnõn ölen adõna bu iki ibadeti ifa edebilece i, 
yine tahrîc usulü i letilerek ölenin namaz ve itikâf borcu için fidye verilebile-
ce i görü leri dile getirilir. Ancak bunun, VIII. yüzyõl âfiî fakihlerinden Süb-
kî'nin de yaptõ õ gibi istisnaî ve biraz da Hanefîler'i takliden gidilebilecek bir 
çözüm oldu u belirtilerek mezhepte tercih edilen görü ün bu olmadõ õ vurgu-
lanmak istenir. 

fa edilemeyen ibadetler için mükellefin vefatõndan sonra fidye ödenmesinin 
cevazõ ve borcu dü ürücü olup olmadõ õ tartõ masõ, bedenî ibadet olmalarõ sebe-
biyle namaz ve oruç üzerinde odakla õr. Mükellefin sa lõ õnda iken ifa etmedi i 
kurban, adak, malî kefâret veya zekât gibi ibadetlerin vefatõndan sonra vasiye-
tine ba lõ olarak hatta mirasçõlar tarafõndan kendili inden malî ödeme ile telâfi 
edilmesi, hem iki ifa arasõnda cins birli inin bulunmasõ hem de bu tür ibadetlere 
üçüncü ahõslarõn haklarõnõn taalluk etmesi ve malî ibadetlerde niyâbetin kural 
olarak câiz olmasõ sebebiyle daha anlamlõdõr. Bu ödemelerin, mükellef tarafõndan 
bizzat yerine getirilmeyi i ve niyetin bulunmayõ õ sebebiyle ibadet niteli i tartõ -
malõ olsa bile en azõndan üçüncü ahõslarõn (fakirlerin) haklarõnõ õskat edebilece i 
savunulabilir. Öte yandan fidye, kefâret orucu gibi ba ka bir ihlâlden do an ve 
seçimlik bir ceza olarak tutulmasõ gereken oruçlarda de il de ramazan orucu gibi 
bizâtihî asõl olan oruçta gündeme getirilir. 

b) Devir 

Iskat-õ savm ve salâtõn kõyaslama, ilhak ve temenni tarzõnda da olsa 
tartõ maya açõlmasõ ve ölenin bütün ibadet borçlarõnõn fidye ile õskat edilebi-
lece i dü üncesinin kamu oyuna aksetmesi, bu yönde bir uygulamanõn 
hõzla yaygõnla masõnõn bir âmili oldu u gibi, bu imkân bedenî ibadet yü-
kümlülü ü açõsõndan zengin ve fakir arasõnda bir ayõrõm yaptõ õ için ayrõ bir 
tartõ mayõ da ba latmõ  oldu. Çünkü söz konusu anlayõ  ve uygulama gün-
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deme geldi inde sadece malî imkânõ elveri li olan aileler ve mirasçõlar vefat 
eden yakõnlarõnõn yüksek mebla lar tutan fidye borcunu ödeme imkânõ 
bulmaktaydõ. Bu ayõrõmõn yol açtõ õ sõkõntõ, hicrî IV. yüzyõlõn sonlarõndan 
itibaren "devir" i leminin bulunmasõ ve câiz görülmesiyle giderilmeye çalõ-
õldõ. Devir, õskat için fakirlere nakdî bedeli tamamen vermek yerine muay-

yen bir miktarõ hibe edip tekrar hibe yoluyla ondan geri alma ve toplam borç 
miktarõna ula õncaya kadar bu hibe ve kar õ hibe i lemini devam ettirme 
usulünün adõdõr. Böylece elde devredilen para ile devir sayõsõnõn çarpõmõyla 
elde edilen mebla õn fidye olarak hibe edilmi  olaca õ, neticede de õskat için 
gerekli fidyenin tamamen ödenmi  olaca õ var sayõlmaktadõr. 

Ölenin toplam fidye borcunun hesaplanmasõnda sadece ifa edemedi i na-
maz ve oruç borçlarõ için fidye verilmesi, kurban, adak ve kefâret türündeki 
bilfiil ibadet borçlarõnõn ödenmesi ile yetinilmeyip ihtiyaten ölenin bulû dan 
vefatõna kadar devam eden döneme ait bütün bedenî ibadetleri ve Allah hakkõ 
grubundaki bütün dinî mükellefiyetleri göz önünde bulundurulup bunlar fidye 
ile õskat edilmek istenir. Bu yakla õm ve arzu, haliyle ödenecek meblâ õ yük-
seltmekte ve devri âdeta kaçõnõlmaz kõlmaktadõr. Öte yandan, devir usulüyle 
önemli bir ödeme kolaylõ õ getirilmi  olmasõ da böyle bir talebi ve hesaplama 
yöntemini te vik etmektedir. lemin sonunda arada devrolunan miktar fakir-
lere verilir ve böylece toplam borç miktarõ kadar para fidye olarak da õtõlmõ  
sayõlõr. Zekât ödeme dahil di er malî mükellefiyetlerin ifasõnda câiz olmayaca õ 
açõkça belirtilen bu i leme belli bir dönemden sonra bazõ fakihlerin õskat-õ 
savm ve salâtta istisnaî olarak cevaz vermeye ba ladõ õ, sorulan fetvalar ve 
verilen cevaplar dikkatlice incelendi inde, onlarõn bu yöneli inin temelinde, 
herhangi bir er‘î delilden ziyade ümit, ihtiyat ve temenniye dayalõ bir iyim-
serli in, âdet baskõsõnõn ve bazan menfaat beklentisinin yattõ õ görülür. 

Öte yandan, bedenî ibadetlerde aslolan fakirle zenginin e it olmasõdõr. 
Ölenin namaz ve oruç borcunu fidye ödeyerek õskat etme bir imkân ise bu 
imkânõ, yakõnlarõnõn ibadet borçlarõ için fidye verme arzusu içinde olan fakat 
malî durumlarõ buna elvermeyen fakir ailelere de tanõmak ve böylece bedenî 
ibadetlerde mükellefiyet ve ifa imkânõ yönüyle e itlik ilkesini korumak gere-
kir. Bu dü ünce de devir i leminin câiz görülmesinde önemli bir âmil ol-
mu tur. Bu fakihler, devir usulüne, vasiyet edilen miktarõn (ki bu miktar 
terekenin kural olarak üçte birini geçemez) toplam fidye borcunu ödemeye 
yetmemesi durumunda ba vurulabilece ini belirtmi  ve devirin, daha fazla 
harcama yapmak istemeyen zenginler için bir hile kapõsõ olmayõp fidye bor-
cunu ba ka türlü ödeme imkânõ bulunmayanlar için zayõf bir ümide de da-
yansa âdeta son çare oldu unu vurgulamak istemi lerdir. Bu fakihlerin 
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böyle bir cevaz kapõsõnõ aralarken iyi niyetle hareket ettikleri ve tasaddukla, 
hayõr ve hasenatla sonuçlanmasõ sebebiyle õskat ve devir i lemine sõcak 
bakmõ  olacaklarõ do rudur. Ancak açõlan bu cevaz yolunun, yukarõda zik-
redilen sõnõrlandõrõcõ ve yönlendirici mülâhaza ve kayõtlar da göz ardõ edile-
rek daha sonralarõ dinî bir imkân veya gereklilik olarak telakki edilip zengin-
fakir herkes tarafõndan alabildi ince kullanõldõ õ ve âdeta dinî ödevlerde 
hileyi sembolize eden bir gelenek halini aldõ õ da inkâr edilemez. 

Sonuç itibariyle, âyette sadece oruç tutmaya gücü yetmeyen sürekli mazeret 
sahibi kimselerin fidye vermesinin emredildi i, bunun dõ õndaki õskat-õ savmõn 
âyette yer almadõ õ, õskat-õ salâtõn ve devir i leminin ise Kur'an veya Sünnet'ten 
herhangi bir delile veya fõkhî hüküm elde etmede kullanõlan bir usule dayanma-
dõ õ açõktõr. Zaten bedenî ibadetler ruhun Allah'a yükseli ini sembolize etti i, 
ki inin kendini geli tirip e itmesine yardõmcõ oldu u ve tabii olarak mükellef 
açõsõndan birçok mânevî ve derunî yararlar ta õdõ õ için bunlarõn sõradan bir borç-
alacak ili kisi çerçevesinde mütalaa edilmesi ve neticede õskat usulünün alternatif 
ifa olarak görülmesi bu ibadetlerin ruh ve amacõna aykõrõdõr. Ancak vefat eden 
kimsenin yakõnlarõnõn müteveffanõn uhrevî mesuliyetini azaltacak bir eyler 
yapabilme yönündeki iyi niyeti ve gayreti, müteahhirînden bazõ fakihlerin de 
ihtiyat ve temenniden öte gitmeyen fakat neticede fakirlere tasaddukla sonuçla-
nan õskat i lemine engel olmamalarõ hatta olaya sõcak bakmalarõ, bu sürecin tabii 
bir devamõ olarak fakirler için de devir usulünün bulunmasõ, õskat ve devrin s-
lâm toplumunda hõzla yaygõnla masõnõn temel âmili olmu tur. Mazeretsiz olarak 
tutulmayan ve kazâ edilmeyen oruçlar için õskat-õ savmõn, bütünüyle õskat-õ 
salâtõn ve devrin cevazõ yönünde Kur'an'da, sünnette veya sahâbenin ve 
müctehid imamlarõn fetvalarõnda hiçbir açõklama yer almadõ õ halde bütünüyle 
õskat ve devrin uygulamada giderek yaygõnla masõ, bunun slâm'õn öngördü ü 
veya cevaz verdi i bir usul olarak algõlanmasõna, insanlarõn sa lõklarõnda iba-
detleri ifada tembellik etmesine veya ihmalkâr davranmasõna, slâm'õn bu âdet 
sebebiyle yanlõ  anla õlmasõna ve haksõz ithamlara mâruz kalmasõna yol aç-
maktadõr. Ancak ölen için bir eyler yapõp Allah'õn rahmetini umma, dinî bir 
görevi ifa etme, bu vesileyle ihtiyaç sahiplerine yardõm etme gibi birçok farklõ 
niyetin içiçe oldu u, psikolojik ve iktisadî sebeplerin ve sosyal baskõnõn ön plana 
çõktõ õ bu i lemin sadece ilmî ve eklî bir yakla õmla bid‘atlardan ve yanlõ lardan 
arõndõrõlmasõ da kolay görünmemektedir. Din adõna yapõlan bu tür yanlõ  uygu-
lamalarõ önlemenin belki de en etkili yolu, geride kalanlarõn ölenler için yapabile-
cekleri en iyi hizmetin onlarõn namaz-oruç borcu için para ödemek de il kendi 
ibadetlerini düzenli ekilde yerine getirmek, dünyada iyi bir müslüman olarak 
ya amak ve ölen yakõnlarõ için, sevabõnõ onlara ba õ lamak üzere hayõr, eser, 
iyilik, ibadet ve dua yapmak oldu u bilincine ermeleridir. 
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K) ehidlere Ait Hükümler 

Allah yolunda canõnõ veren kimseye ehid denir (ço ulu ühedâ). Böyle 
bir ki iye ehid denilmesinin ne anlama geldi i konusundaki görü lerden 
bazõlarõ unlardõr: Böyle bir ki iye ehid denilmi tir; çünkü bu ki inin cen-
nete girece ine ahitlik edilmi tir. Böyle bir ki iye ehid denilmi tir; çünkü 
ölümü anõnda birtakõm rahmet melekleri hazõr bulunmu tur. Böyle bir ki iye 
ehid denilmi tir; çünkü kendisi Cenâb-õ Allah'õn mânevî huzurunda hazõr 

olarak rõzõklandõrõlacaktõr. 

ehidlik Muhammed ümmetine tahsis edilmi  üstün bir pâye, büyük bir 
mertebedir. Kur'an'da "Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin! Onlar diri-

dirler, fakat siz farketmiyorsunuz" (el-Bakara 2/154) ve "Allah yolunda öldü-

rülenleri ölü sanmayõn! Onlar diridirler. Rableri katõndan rõzõklandõrõlmakta-

dõrlar" (Âl-i mrân 3/169) buyurulmu tur. Peygamberimiz de bir hadislerinde 
" ehid cennettedir" buyurmu  (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 25), ba ka bir hadiste 
de "Allah katõnda hayõrlõ bir mertebede iken ölmü  kullar içinde, dünya 

içindekilerle birlikte kendisine verilecek olsa bile, ehidden ba ka hiçbir 

kimse yeniden dünyaya gelmek istemez. Çünkü ehidler, ehidli in ne denli 

üstün bir mertebe oldu unu görmü  olduklarõ için, dünyaya dönüp yeniden 

bir kere daha ehid olmak için can atarlar" (Buhârî, “Cihâd”, 6) diyerek, 
âhirette verilen üstün mertebe yanõnda ehâdet erbetini içmenin, ehidli i 
tatmanõn da ayrõ bir zevki bulundu unu ifade etmi  olmaktadõr. slâm di-
ninde ehidlik yüksek bir mertebe olarak kabul edildi i ve Allah yolunda 
öldürülenler ehidlik pâyesiyle taltif edildi i için, müslümanlar açõsõndan 
Allah yolunda ölmek sevimli ve gönülden istenen bir i  haline gelmi tir. 

Birçok hadiste hangi durumda bir müslümanõn ehid olaca õ konusuna 
açõklõk getirilmi tir. Bir hadiste, canõ, malõ ve namusu u runa ölen ki inin 
ehid olaca õ bildirilmi tir. Korunmasõ dinin amaçlarõ arasõnda yer alan can, 

mal ve namus u runa ölmenin ehid olarak nitelendirilmesi, bu hususlara 
dinimizde ne kadar önem verildi ini de göstermektedir. 

slâm hukukçularõ ilgili hadislerden yola çõkarak dünyevî ve uhrevî hü-
kümler bakõmõndan ehidleri üç kõsõmda de erlendirmi lerdir. 

1. Hem dünya hem âhiret hükümleri bakõmõndan ehid sayõlanlar: Bun-
lar Allah yolunda sava õrken öldürülen ki ilerdir. Kâmil mânada ehid bun-
lardõr ve bunlara "hükmî ehid" denilir. Bu tür ehidler yõkanmaksõzõn, kanlõ 
elbiseleriyle defnedilir, elbiseleri onlarõn kefeni yerine geçer. Üzerindeki silâh 
ve ba ka a õrlõklar alõndõktan sonra cenaze namazõ kõlõnarak defnedilir. Di-



378 LM HAL 

 

er üç mezhebe göre, ehidlerin yõkanmasõna gerek olmadõ õ gibi üzerlerine 
cenaze namazõ kõlõnmasõna da gerek görülmemesi, yine ehidin elde etmi  
oldu u yüksek pâye ile ilgilidir. 

2. Sadece dünya hükümleri bakõmõndan ehid sayõlanlar: Kalbinde nifak 
bulunmakla yani münâfõk olmakla birlikte, dõ  görünü ü itibariyle müslü-
man oldu una hükmedilen ve müslümanlarõn saflarõnda bulundu u sõrada 
dü man tarafõndan öldürülen ki iler bu grupta yer alõr. Bunlar dünyada ya-
põlacak i ler bakõmõndan ehid muamelesi görürler. 

3. Sadece âhiret hükümleri bakõmõndan ehid sayõlanlar: Allah yolunda 
sava õrken aldõ õ bir yaradan dolayõ o anda de il de, daha sonra ölen ki iler 
bu grupta yer alõrlar. 

Ayrõca hadislerde ehid olduklarõ bildirilmekte olan, yanlõ lõkla veya 
haksõz yere öldürülen ki i, yangõnda, denizde veya göçük altõnda can veren 
ki iler; veba, kolera, sõtma gibi yaygõn ve önlenmesi zor hastalõklar sebe-
biyle ölenler, ilim tahsili yolunda, helâl kazanç u runda, gerek kendisinin 
gerekse, -isterse gayri müslim olsun- ba kalarõnõn can, mal ve namuslarõ 
u runda ölenler, lo usa iken ölen ve cuma gecesinde ölen kimseler de bu 
grupta yer alan ehidlerdir. 

Kur'an'da "Allah'a ve elçisine itaat eden kimseler; Allah'õn nimetine maz-

har olmu  bulunan peygamberler, sõddîklar, ehidler ve iyi/sâlih kullar ile 

birlikte bulunacaklardõr" (en-Nisâ 4/69) buyurularak, ehidlerin Allah katõn-
daki itibarõna i aret edildikten sonra Allah ve Resulü'ne itaat eden, yani 
slâm dininin getirdi i hükümlere boyun e en kimsenin de aynõ ekilde iyi 
muamele görece i belirtilir. Hz. Peygamber de"Kim ehid olmayõ içtenlikle 

dilerse, Allah onu ehidlerin menzilesine ula tõrõr, bu ki i isterse yata õnda 

ölmü  olsun" (Müslim, “ mâre”, 156-157; Nesaî, “Cihâd”, 36) buyurarak müs-
lümanõn iyi niyet ve samimi arzusunun bile Allah katõnda üstün bir de ere 
sahip oldu unu belirtmi tir. 

 

 

 

 

 

 


