


NAMAZHAKKINDA
uç nisÂrs
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Et-$eyh Abdiilazîz b. Abdullah b. Blz



ninixci nisÂln
Hz. Peygamber (SAY)'in Namaz Krhç $ekli:
Abdtilâziz ibn Abdullah ibn Bâz'dan; Buhari;nin nak_

lettif,i ùzere Peygamber (SAV)'in (Namaz krlarken beni
gôrdùf,ùnùz çekilde namaz kùn) buyrulu gere$nce, pey_
gamber (SAV) gibi namaz lulmayr 

"r",, 
éd"n her miis_

lùmana:
l- Abdesti en gûzel çekilde ahr. O da. yùce Allah'rn:

(Ey inananlar nam€rza durmak istedif,iniz zaman yùzle-
rinizi, dirseklere kadar ellerinizi yrkayrn, baçrnrzi mes-
hedin ve ayaklannrzr da topuklara Ladar iyrkayrn")
buyruf,una ve Hz. Peygamber (SAV)'in (Taharetsiz
"temizliksiz" namaz kabul olunmaz) hadisine uyarak,
Allah'rn emrettifii çekilde abdest almakla olur.

2- Namaz krlan nerede olursa olsun, btittin bedeniyle
krbleye-yani Kâ'be'ye yônelir. Kalbi ile de farz ol..,rr,
nafile olsun, diledigi namaza niyet eder. Diliyle niyeti
sôylemez. Çttnkti Peygamber (SAV) ve ashâbr (RA) dil_
le.niyet etmedikleri için dille niyeti sôylemek meçrû de_
gildir.

. 
Yine Peygamber (SAV)'in emri uyannca, ister imam

ister_yalnrz baçrna namaz hlan olsun ônùne sùtre (en_
gel) koyup ona karçr namaz lcrlmasr da sûnnettir.

3-. Secde edecefi yere bakarak (Allahu Ekber) deyip
tahrime tekbirini ahr.

4- Tahrime tekbirini ahrken her iki elini omuz veva
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oF,
5êt

kulaklannrn hizasrna kadar kaldrnr.
5- Vâil ibn Hucr'un ve Kabîsa ibn Hulb et-Tâî'nin ba-

basrndan (Allah onlardan razr olsun) naklettikleri hadiste
zikredildiÉi ûzere (tahrime takbirini aldrktan sonra) sa!
el sol elin ûzerinde olmak suretiyle ellerini gôf,sûnûn iis-
tûne .koyar.

6- Istiftâh (namaza baçlama) duâsrnr okumasr siinnet-
tir. Bu dua Qudur:

';fr éiét;. G
4 ,

t-P- t-{ çUth;

{Aî ;nt.c'Jfuil
Jr,st;\:r .

"Allahrm, dofuyla babnrn araslnl uzaklaçtrrdréttt gi-
bi, benimle gûnahlanmrn araslnl da uzaklaçtrr. Allah'-
rm, beyaz elbisenin kirden temizlenmesi gibi beni de
hatalanmdan anndrr. Allahrm, beni giinahlanmdan su,
kar ve d<rlu ile anndrr.

Dilerse o duâ yerine çunu okur:

ë7Jr'jljv ; i) #i';ijlr éÉr-3,

ér-É'É.i é ".,t(.'#ç
",Y 

ë rcr( '*;'a'î

,iÂ;
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(Sùbhaneke'llâhumme ve bi hamdike ve tebâreke'smu-
ke ve te'âlâ cedduke velâ ilahe f,ayruke) (Açrklamasr:
Allahrm seni tesbih ve sana hamd ederim. Adrn kutsal,

çânrn yùcedir. Senden baçka ilah yoktur.)

Sonra:
(^2Il

(Eûzu bi'l lâhi mineç-çeytanir-racîm, Bismi'llâhir-
rahmanirrahim) der. (Açrklamasi: Kovulmuç $eytandan
Allah'a sr$rnrnm, Rahman Rahim Allah'rn adryla
baçlanm.)

Sonra Hz. Peygamber (SAV)'in (Fâtiha okumayan'tn
namaz, yoktur) hadîsi geref,ince Fâtiha suresi okur ve
sonunda "Arnin" der.

Fatiha'nrn açrktan okunduiu namazlarda "Âmin"i de
açrktan sôyler.

Daha sonra Kur'andan kolayrna geleni okur.
7- Tekbir getirip rtkûa vanr, (ône e$ilece$ zaman)

her iki elini omuz veya kulaklarrnrn hizasrna kadar kal-
drrrr. (Rukû'da) baçr ile srrtrnr bir hizada bulundurur.
Ellcrini parmaklarr açrk olarak dizlerin ùzerine koyar.
Rùkû'da bir  stre ôvlece durur ve

r,,Jarlt 
'$ jV{',t

"Subhâne rabbive' l -âzim = Ulu olan Rabbimi tesbih
ederinr" der. Bu tesbih tç defa veya daha fazla tekrar-
larnak daha fazi let i id ir .  Bununla beraber su tesbihi  de
oku rsa rni i ,stahabtrr .

j;1t *, * çs, gtra'j,Jr b, *u,'*(,
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.o ' ) ' f l aiÉt,
Subhaneke'llâhumme rabbenâ ve bihamdike' Alla-

hummaffirlî) (= Allahrm, Rabbimiz seni tesbih ve sana

hamd eâerim. Allahrm, beni ba[rçla')

B- Baçrnr rùkûdan kaldrrrp dof,rulurken (yine ônceki

gibi) eilérini omuz veya kulaklannrn hizasrna kadar kal-

dtnr.
i *u -  .  o lsun  veya ya ln tz  baçrna  k r ls rn :

noÉ i'4,';\l /-^i,r "semiallahù limen hamideh : AI-

t"n Ë.nÉi.in.î"rn edeni içitir.") der.
Rukû'dan do[rulduÉunda da

etl,JJt ;br*,$ç + Ç9 ,i':3'rç'f 'g; vi
2 . ,(,..r! ^g ,y ;e:'V * Vj \ô{+tt' 

""yi i;tlJ&i

"Ey Rabbimiz, gôkler ve yer ile bu ikisinin arasmr dol-

duracak kadar, bunun drçrnda diledigin çey dolusu ka-

dar çok gûzel ve mùbarek hamd-û senâ sana olsun" der'

Ardrndan

fri 4J *t't{t Jriç et a;)q "tÂr
rj éi t4 # lj ,*tî u- e_u r

n:41 4ç, t tgq"

"natti t;;-r;{Ï:t

#"
z  L 2

frur
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duasrnr da okursa gùzeldir. (Açrklamasr: Ovgû ve yûce-
lige layrksrn, kulun sôyledigine en layrk olansrn. Hepi-
miz sana aidiz. Allahrm, senin verdi$ine kimse engel
olamaz ve senin mani oldufuna da kimse veremez. Se-
nin katrnda servet sahibinin zenginli[i fayda vermez. Çùn-
kù bu duâ bazr sahih hadislerde Hz. Peygamber
(SAV)'den sabit  olmustur.

i-u-u uymuç ise rùkû'dan dofrulurken yalnrz (Rab-
benâ ve lekel-hamd) diye baçlayu"., drr"y, 

"o.,,r.,u 
Èadu.

okur. Imam, imama uyan veya yùnrz baçrna krlanlar_
dan herbirinin rùkûdan ônce Lryam'da yaptrf,r gibi elle_
rini gôgsùne koymasr mûstehaptr. Çûnkii Vail iL., Huc,
ile Sehl ibn Sa'drn Peygamber (SAV)'den naklettikleri
hadiste bununla ilgili delil vardrr.

9- Tekbir getirip secdeye vanr. Mùmkùnse dizlerini
ellerinden ônce yere koyar, bunda zorluk çekerse elleri-
ni dizlerinden ônce kovabilir.

Ellerin ve avaklann parmaklan }<rble yônùne dôntik
olur. ellerin pa.maklarrir bitiçik bulundurur. Alinla bu-

l0- Tekbir getirip baçrnr secdeden kaldrnr, sol ayaf,r-
nr vatrnp tzerine oturur. saf, ayafrnr da diker, her iki
elini diz kapaklannrn ûzerine gelecek çekilde oylukla_
r t n  i i z t , r i n e  k , n  a r  r  e :
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run, iki el,
mak ùzere
esnasrnda:

orJ,"#l

iki diz ve iki ayaf,rn parmaklartnrn altlan ol-
yedi organ iizerine secde eder. Secde

-Jitri 'ê; u-ç,

"Sùbhâne rabbiyel âla (: 91,
Rabbim'in çânr yùcedir)" der. Bu tesbihi ùç defa veya
daha fazla tekrarlar. Bu tesbihle birlikte

éit;9,

Sùbhâneke'llahumma rabbenâ ve bihamdike Allahu-
me'$firlî) denmesi de mùstehabtrr.

Hz. Peygamber (SAV)'in (Rùkû'da Allah'r ytceltin.
secdede çok duâ etmefe çahçrnrz. Çùnkù oradaki duâ-
nrz kabule çâyandrr) hadisi ve Mùslim'in Sahih'inde nak-
letti$i (Bir kulun Rabbin'e en yalun oldu{u zaman
secdede bulundu$u zamandrr. Bundan dolayr secdede
bol bol duâ ediniz) hadisi gerefince, secdede çok duâ
etmek gerekir.

Krhnan namaz ister farz ister nafile olsun, ,Allah'tan
kendi çahsrna ve di$er mûslùmanlara dùnyacla ve âhi-
rette ivilik vermesini ister. Secdeye varrrken, dirsekleri-
ni  yanlanndan, karnrnr oyluklardan, oyluklarrnr
bacaklanndan, uzak bulundurup dirseklerini yerden kal-
drnr. Çùnkù Pevgamber (SAn çôyle buyurmuçtur: (Sec-
dede tlùzgùn durun. Sizden biriniz, kôpe[in vaptrfir gibi
kollannr yere sermesin.)
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u t l o . o o t s /--,J *+'-J
o

é -i-zs-l èi-v-Ll

j3t;c;qç,J#(At
iïè,5+y6 -*-reî

" Rab bif,'firli, Rabbiffrili R ab bigfrrli Allah' um mef, -
frli ve'rhamni ve'rzukni ve âfini ve'hdini ve'cburni (:'ûç
defa' Rabbim beni bairçla; Allahrm beni bairçla, bana
merhamet et, bana nzrk, afiyet ve hidayet ver, bana zen-
einlik ver" der.

Rtrkû'dan dof,ruldufu zam&n olduf,u gibi bu oturuçta
da omurganrn bùttn eklemleri yerlerine gelinceve ka-
dar bekler. Çtnkri Hz. Peygamber (SAD rtkù'dan sonra
ve ik i  secde arasrnda do$ruldu[unda bir  mùddet bek-
le rd i .

I1- Tekbir le ik inci  secdeve vanr !e bir inci  secdede
vaptrplrnr avnen vapar.

l2- Tekbir  get i rerek baçrnr secdeden kaldrrrr ,  ik i  sec-
t le arasrnt la ol t l t rpu gibi  hsa bir  sùre durur.  Buna ist i -
rahart  oturuçu denir .  lJ lemanrn ik i  gôrtçi inden en dof iru
olanrna gôre bu () tr t rug mtstahab olup terkederse mah-
zrrr  voktur.  Bu oturuç esnasrnda herhangi bir  z ik ir  ve.va
t l t r a  ok t rnmaz .

f )aha sonra ik inc i  rekâta mùmkùnse d iz ler ine daya-
narak kalkar .  bu zor  gel i rse (e l iv le)  vere dayanarak kal -
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kabilir. Sonra fatihayr ve fatihadadan sonra Kur'ân'dan
kolayrna geleni okur. Sonra birinci rekâtta yaptrf,rnr ay-
nen yapar.

Imama uyamn imamr geçmesi kesinlikle caiz defildir.

Çùnkû Hz. Peygamber (SAV) ùmmetini (imamlanndan
ônce hareket) eimekten çiddetle sakrndrrmrgtrr. imamla
aynr anda hareket etmek te mekruhtur.

Sùnnet olan, gecikmeksizin ve imamrn sesi kesilir ke-
silmez imamdan sonra hareket etmektir. Çqinkù Hz. Pey-
gamber (SAV) çôyle buyurmuçtur: ([mam ancak
kendisine uyulmasr içindir. Bunun için ona aykrn hare-
ket etmeyin. O, tekbir getirince siz de getirin, samiâ'lla-
hù Iimen hamideh deyince" "rabbena ve lekel-hamd"
deyin, secdeye vannca siz tle secde edin). Hadis-i Bu-
hari ve Mùslim rivayet etmi$tir.

l3- Namaz sabah, cuma ve bayram namazlan gibi,
iki rekâth ise, ikinci secdeden dofrulduktan sonra (etta-
hiyatu'yu okumak ûzere) otururken sa$ ayafrnr diker,
sol ayafrnr da yatrrarak ùzerine otur. Saf, elini çehadet
parma$r hariç di$er parmaklannt yumarak saf uylufu-
nun ùzerine koyar. $ehadet parma$ryla Allah'rn birligi-
ne içaret eder. E[er serçe ile yûzûk parmaklan yumarak,
baç ile orta parma$rnr halka gibi yaprp, çehadet parma-

fryla igaret edersek bu da gùzeldir. Çtinkil bu iki çekil
Peygamber (SAV)'den sabit olmuçtur. Efdal olan, bir
defa bayle, di$er sefer ônceki çekilde yapmaktrr.

Sol elini de diz kapaklarrnrn ùzerine gelecek çekilde
sol uyluiun ùzerine koyar.
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Sonra bu (birinci) oturuçta çu teçehhùd'ù (tahiyyat'r)
okur:

)rt( LVU î,nV ;rLV{
)\Ai ')6; A^gt'61V! (Aty"
âJ ij\.?.n,*.Ai io rV &i W'Â-i-s; 'i,É W I <vs ̂\g

"Ettahiyatu li ' l lahi ve'ssalavâtu ve'ttayyibâtu. E'sse-
lâmu âleyke eyyuhe'nnebiyyu ve rahmatu'llahi ve bere-
kâtthù. E'sselâmu âleyna ve âla ibadi'l lâhissalihîn.
Eghedù en'la ilâhe illallah ve eçhedù enne Muhamme-
den a'bdùhû ve resulùh." (Açrklamasr: Her tûrlù ta'-
zim, her tùrlù ôvgùler, duâlar, btitùn salih amel ve
ibâdet ler Al lah'a mahsustur.

Ey Peygamber selâm sana, Allah'rn rahmet ve bere-
ketleri sana, selâm bize ve Allah'rn iyi kullarrna olsun.
Çehadet ederim ki, Allah'tan bagka ilah yoktur. Yine çe-
hadet ederim ki. Nluhammed Allah'rn kulu ve elcisidir.)
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Sonra çunu okur:

' \ ,  , 7  , : . ? 1  )  , : ' . -  ,  , r ' , ,  , -  a . \ ,

Jej;J.; \? g li,le : rdJ, J?At
1 1  - ' i  - . . 2 , i , -  _ ( r i ' f < . . -  . ( " . 1)4,)ir^\;*aV))Vj;4V

,,, - '11 7l ) , ' , ' . , '  i .2 ',, "r , '
___P,rr! 6 ii)\)6?Jt +\ 3

0  . , û  z z ( ,  , . , , , ' , \ , .* 3-?3-?,'dI*U,r'J, r-Pi'e -;

Allahumme salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muham-
med'in kemâ salleyte alâ Ibrâhîme ve alâ âli ibrâhime in-
neke hâmîd.r.t -""id. Ve bârik alâ Muhammed'in ve.àla
âli Muhammed'in kemâ barehe âlâ lbrâhîme ve alâ âli Ib-
rahime, inneke hamidun mecid" (= Allahrm, Ibrahime
ve ibrahim'in ailesine rahmet ettifin gibi Muhammed'e
ve Muhammed'in ailesine de rahmet eyle. Do$rusu sen
ôvgùye laytksrn, yùcesin. yine, Ibrahim'e ve Ibrahim'in
âilesine bereketler verdi[in gibi Muhammed'e ve Mu-
hammed âilesine de bereketler ver. Dofirusu sen ôvgù-
ye layrksrn, ytcesin. Bundan sonra:

(Allahrm, kabir ve cehennem âzabrndan, hayatrn, ôlù-
mùn ve Deccal'tn fitnesinden sana srfitntrtm) diyerek,
dOrt çeyden Allah'a sr$nrr. Sqnra dùnya ve âhiret'te iyilik
dilemek suretiyle istedigi çekilde duâ eder.

Namaz ister far z ister nafile olsun. namaz esnastnda
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babasrna, annesine ve di$er mtslûmanlara duâ etme-
sinde mahzur yoktur.

Sonra, "Esselâmû âleykum ve rahmetullah, .... Esse-
lâmu aleykum ve rahmetullah (: Allah'rn selam ve rah-
meti ùzerinize olsun) diyerek (baçrnr sa$a ve sola çevirip)
selâm verir.

l4- E$er namaz akçam namazr gibi ùç rekâth ise, ve-
va ôf,Ie, ikindi ve yatsr namazlan gibi dôrt rekâth ise,
az ônce zikredilen ettahiyyatu'yu okur ve salavatlan da
ilave eder. Sonra dizlerine dayanarak ayaSa kalkar, kal-
karken ellerini omuzlanmn hizasma kadar kaldrrarak (Al-
lahri Ekber) der. Daha ônc.e anlatrldr$ ûzere her iki elini
gôf,sùnûn ûstûne koyar. (Uçùnct ve dôrdùncû rekâtlar-
da sadece fatihayr okur.)

Ebu Said' in Hz. Pevgamber (SAV)'den naklett i$ i  ha-
dis buna delil teçkil ettigi için, efier ôf,le namazrnrn ûçùn-
cû ve dôrdtncù rekâtlarrnda ara slra fatihadan sonra
zammr sure okursa mahzuru yoktur.

Daha sonra akçamrn ùçûncù rekatrn son oturuEunda,
ô[le, ikindi ve yatsr namazlannrn da dOrdtlnct rekatr-
nrn son oturuçlannda. iki rekâù namazlarda geçti$ ûzere
ettahiyvatu'vu okur; Hz. Pevgamber'e (SAV) salât ve se-
lâm okur; cehennem ve kabir âzabrndan; deccal fitne-
sinde, Allah'a sr[,rnarak bol bol duâ eder.

Ancak bu son oturuçta çôvle oturur: Sol aya$rnr safi
avaf,rn altrna kovup, saf, ayafirnr diker, kaba yerini yere
kovup ùzerine oturur. Sonra safirna ve soluna selâm ve-
rerek: (Esselâmt âleyktm ve rahmetullah, ...Esselamû
alevkûm ve rahmetu'llah) der.
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Selâm'dan sonra ûç kere Allah'a istiffar eder ve çôy-
le duâ eder:

#J' q;#rl tî-Qt:t,
-e)j,i'; )#('tù ë$v

',1; SitJlr'a irt ct';* f*tùr 11,'ir; i,

w.elri{ijf ,'$ t;; S * i'j'i;ir
N,,i'éy.tj c;; t4 # t;,#Â
'Àr {;!1.r i''.il 

'tit 
t; Ji i i,;i, q

iw'Âj'Jiïn'Â5 '.4'I âÉt,it.t ,, rj
j; gq,'u! ;4çl'Àr i;t; i fr,ir

,,oit$, |f

(Açrklamasr çôyledir: Allahrm! Sen selâmsrn. Banç, gû
ven verensin. Ey haqmet ve ikram sahibi! Senin çânrn
yûcedir. Allah'tan baçka ilâh yoktur, birdir, eçi yoktur,
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mûlk onundur. Allahrm! Senin verdif,in çeye kimse en-
gel olamaz. Senin menettif,ini de kimse veremez ve se-
nin katrnda servet sahibinin zenginlif,i (liitlûn olmadrkça)
fayda etmez. Gtç ve kuvvet ancak Allah'tandrr. Allah'-
tan baçka ilâh yoktur ve O'ndan baçkasrna da ibadet et-
meyiz.

Nimet ve lùtuf O'nundur. Giizel ôvgù de O'na mah-
sustur. Allah'tan baçka ilâh yoktur. Kafirlerin hoçuna
gitmese de dini yalnrz Allah'a halis krlanz.)

Bu duadan sonra otuz ùç kere (Subhâna'llah), otuz
ûç kere (El-hamdùIillâh), otuz ùç kere (Allahù Ekber)
ds1. Yùzûncû olarak sôvle dua eder:

"Lâ ilâhe illa'llah vahdehti lâ gerîkelehû lehi.il-mulku
ve lehul-hamdii ve hva alâ kulli gey'in kadîr.'

Her enamazdan sonra, Âyet-el Kûrsi'yi, Felak ve Nâs
surelerini okur. Peygamber (SAV)'den rivayet edilen sa-
hih hadis gere$ince, sabah ve akçam namazlannda bu
tç sureyi ùçer defa tekrarlamak mùstehabhr. Yine Pey-
gamber (SAV)'den sabit olmuç bir hadis'e gôre. sabah
ve akçam namazlnrn sonunda geçen tesbihlerden son-
ra: (lâ ilâhe illallâh vahdehû lâ çerike lehû lehûl-mùlkù
ve lehûl-hamdû. Yuhyi ve yumit ve hûva alâ kùlli çey'in
kadir. (: Allah'tan baçka ilah yoktur, birdir, eçi yok-
tur, mtilk O'nundur, hamd O'na mahsustur. airittir. tit_
dùrtr ve O, her çeye kadirdir) duasrnr on kere okumak
mùstehabtrr. Ef,er cemâata namaz krldrnyorsa ùç kere
"estaifiru'llah" deyip, sonra Allahùmme entes-selâm ve
minkes-selâm , tebârekte yâ zel-celâli vel-ikram" dedik-
ten sonra cemâata dof,ru yônelir ve yûziinù onlara çevi_
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rir. Sonra zikrettigimiz difer tesbihleri okur. Çùnku
Peygamber (SAV)'den nakledilen bir çok hadis buna de-
lalet etmektedir. Bu hadislerden biri, Hz. Aiçe (RA)'dan
rivayer edilen Mùslim'in Sahih'indeki bir hadistir.

Bùtùn bu zikirler sùnnet olup, farz defildir. Aynca
her mûslùman erkek ve kadrnrn mukim oldu$u (yolcu-
lukta bulunmadr$r) sùrece, ô[leden ônce dôrt, sonra iki
rekât, akçamdan sonra iki rekât, yatsrdan sonra iki re-
kât ve sabah namazrndan ônce iki rekât olmak ûzere on
iki rekât sùnnet namazlanna devam etmesi mûstehab-
trr. Çûnkù, Hz. Peygamber (SAV) bu sûnnetleri devamli
lalardr. Bu sùnnetlere "Revatrb" denilir.

Mtislim Sahih'inde sabit olduSu ùzere Ummu Habibe
Peygamber (SAV)'in çôyle dedifini nakleder:

"Her kim, gùndùzùnde ve gecesinde nafile olarak (Al-
lah nzasr için) on iki rekât sùnnet krlarsa, Cennet'te ona
bir ev yaprhr."

lmam Tirmizî de bu hadisi naklettikten sonra, dedigi-
miz gibi açrklamrçtrr.

Yolculuk esnasrnda ise Peygamber (SAV) ô$le, alqam
ve yatsr sùnnetlerini terkederdi ve yalnrz sabah ile vitir
sùnnetlerini dâima hrlardr.

Yûce Allah'rn, "C,erçekten sizin için Allah'rn resûlùnde
(takip edece[iniz) pek gtzel bir ôrnek vardrr." buyrugu
ve Hz. Peygamber (SAV)'in "Namaz lolarken beni gôr-
dLigtintiz çekilde namaz krhn" hadîsi gerelince, bizim
için Resûlullah (SAV) de gùzel bir ôrnek vardrr. Baçarr
Allah'a aittir. Allah'rn salat ve selamr, Peygamberimiz,
Abdullah o$lu Muhammed'e, âilesine, ashâbrna ve kr-
yâmete kadar en gùzel çekilde ona uvanlara olsun.
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irixci nisÂm

Namazr cemaatla krlmamn gart oldu$una dâirdir.
Abdulâziz ibn Abdullah ibn Bâz'dan; bu risalemi gô-

ren mùslùmanlara Allah'rn rvaslna uygun olan çeylerde
Allah onlan muvaffak krlsrn, beni ve onlan takva sahibi
olup ondan korkanlardan eylesin, -Amin-

Selâm, Allah'rn rahmeti ve bereketi iizerinize ol-
sun . . .

Duvdu$uma gôre, bir çok mtslùman cemâatla nama-
zr eda etmeyi bazan ihmal ediyor ve bu husustaki bazr
alimlerin yumuçak tavrrlarrnr ileri sûrùyorlarmrg.

Bundan dolayr, konunun ônem ve ciddiyetini açrkla-
vrp. Allah'rn Yùce Kitab'rnda ônemini vurguladr$, Ra-
stlii 'nde -Rabbin'den en ytce salat ù selam ona olsun-
ônemini belirttif,i bir konuda mtslùmanrn gevçek dav-
ranmasrnln dof,ru olmadrfirnr belirtmek bana vacip ol-
muçtur.

Yiice Allah Kurân-r Kerim'de namazt bir çok yerde
anarak çânrnr vùceltmiç, onu devamh kr lmayr ve cemâ-
atla eda etmeyi emretmiçtir.

Onu ihmal etmenin veya ûçenip vaktinde eda etmeme-
nin, ise mùnafrklann ôzelliklerinden olduf,unu haber ve-
lerek apaçrk kitab'rnda çôyle buyurmuçtur: "Namazlarr
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ve orta namazr (ikindi namaztnr) daima (vaktinde) krhn'

Ginùlden bafilùk ve sayg ile Allah'rn huzuruna durun'"

(El-Bakara, 238).
Bir insan, mùslùman kardeçleriyle namazl eda etmek-

ten geri kahp, onu ônemsemiyorsa onun-namazr devamh
krtrfkrlmadi$.tt, o.tu ônem verip vermedi$ini bilmek na-

srl mi.imkûn olabilir?
Ytice Allah çôyle buyurmuçtur: 

'oNamazt krhn, zekâtr

verin, rûkû eden mûminlerle beraber rûkû edin." (El-

Bakara, 43) Bu âyet'i kerime cemâatla namaz lolmanrn

ve cemâatla namaz krlan mùsltmanlara içtirak etmenin
vacib oldufuna dair kesin bir delildir.

Çtinktl gaye sadece namazln krhnmasr olsaydr, Yùce

Allah ayetin baçrnda namazrn klhnmastnt emrettiii için,

âyetin sonundaki "Rûkû eden mùminlerle beraber ru-

kû edin" ifadesinin hiç bir anlamr kalmazdr.
Yine Yûce Allah çôyle buyurmuç: "(Savaçta) sen on-

larla beraber olup da onlara namaz krldrraca$rn vakit'

onlann bir krsmr seninle beraber namaza dursun' silah-

lanru da yanlanru alsrnlar. (Namazda olanlar) secdeye
vardrklarrnda dif,erleri sizin arkanrzda dursunlar. Son-

ra namaz krlmamrç olan gurup gelsin, seninle namazr

krlsrnlar. Tedbirli olsunlar ve silahlannr yanlanna alsrn-
lar. (En-Nisa, 103) Ve savaçta bile namazr cemaatla krl-
mayr emretmiç oldu$una gôre savaç olmadrf,r zaman nasil
emretmemiç olabilir?

E[er bir kimse namazln cemaatle krl-rnmamastna mû-

saade ediyorsa, elbette dùçman karçtsrnda dizilen ve hù-

cuma u$amaktan korkan askerlerin cemaah terketmesine
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mùsade edilmesi daha uygun olurdu.
Bu caiz olmadr!,rna gôre, namazr cemaatle krlmamn

en ônemli vecibelerden oldufu ve cemâattan geri kal-
manln caiz olmadrir anlaçrlmrg olur.

Buhari ve Mùslim'de Ebu Hùreyra (RA)'dan peygam-
ber (SAV): "Muhakkak içimden gôyle geçiyor: Nama-
zrn krhnmasrnr emredeyim, namaz için kâmet getirilsin,
sonra bir adamrn mûminlere namaz krldrrmasrnr emre-
deyim. Daha sonra ellerinde odun ba$larr bulunan bir
gurup adamla grdip, namazagelmeyenlerin evlerini, on-
lar evde iken ateçe vereyim." buyurmuçtur.

Mûslim Sahù'inde Abdullah ibn Mesud (RA)'dan çôy-
le rivayet etmigtir: "Bizim zamanrmrzda, cemâata ancak
mûnaûkl$ açikar olan ve hasta olan gelmezdi. Hasta olan
iki kiçi tarafindan koltuklanarak namaza gelirdi." yine
çôyle demiçtir: "Resûlullah (SAV) bize hidayet yollan-
nr ôfiretti; ezan okunan camilerde namaz krlmak da bu
hidayet yollanndan biridir"

Yine Mtislim Sahih'inde Abdullâh ibn Mesud'ran çunu
nakletmiçtir: 'trftyamet gûnû mûslûman olarak Allah'a
kavuçmak isteyen kimse, nerede ezan okunursa bu na-
mazlan hemen orada lalsrn. Allah Peygamberimize hi-
dayet yollannr gôstermiçtir. $ùphesiz bu namazlar da
hidayet yollanndan biridir. E[er siz cemâata gitmiyen
çu adam gibi evde krlacak olursanrz peygambéri-i"'in
stnnetini (yolunu) terketmiç olursunuz. Ef,er peygam_
beri (SAS)'mn yolunu terkederseniz o 

".** 
da sapitmrç

olursunuz. Kim gtizelce abdest alu da bu mescidlerden
herhangi birisine giderse, attrfr her adrm için, Allah ona
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bir sevap yazar, derecesini bir kat yi'ikseltir ve bir gù-

nahrnt ufféa".. Bizim zamantmtzda ancak mûnafik ol-

dufu belli olan mùnafrklar cemâata devam etmezlerdi'
(Hlsta olan) bazr kiçiler" iki adam tarafindan koltukla-

narak sallana sallana camiye getiril ir ve safta durduru-

lurdu."
Yine Mùsiim Sahih'inde Ebu Htreyra (RA)'dan çôy-

le rivayet edilmiçtir: (Amâ bir adam, "Yâ Ra^sûlallah beni

mescide gôttrecek biri yoktur' evim de namaz krlmam

için bana mûsade var mt?" dedi. Resûlullah (SAV) ona:
'iLzan sesini duyuyor musun?" diye sordu' Adam:
o'Evet" deyince, ôyleyse icabet et (cemaate gel)" bu-

yurdular.
Cemâatle namaz'rn gereklil iSine ve Allah'rn inça edil-

mesine ve içlerinde adtntn antlmastna izin verdifi Al'

lah'rn evlerinde krhnmasr gerektifl ine delil teçkil eden

hadisler pek çoktur.
O halde, Allah ve Resûlù'nùn emirlerine uymak, on-

lann yasak ettiklerinden sakrnmak ve Yùce Allah'rn bir

çok çirkin niteliklerle vasrflandtrdrf,r ve en kôtt huylan

arasmda da namaza olan ùçenmelerini zikretti['i iki yùz-

lùlerden uzaklaçmak için her mùslûmanrn gôrevi

cemaat'la namaza ônem vermek, cemaatle namaza koç-

mak. onu çocuklanna, ailesine, komçularrna ve dif,er

mùsltman kardeçlerine tavsiye etmektir.
(Mùnafikiann namazr ile ilgili olarak) Yùce Allah çôy-

Ie buyurmuçtur: "Mùnafiklar (zanlannca) Allah'r kan-

drrmaya çahçrrlar. Halbuki Allah onlarrn hilelerini

baçlanna geçirir, Onlar namaza kalktrkian zaman isle-
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miye istemive kalkarlar, insanlara gôsteriç yaparlar. Al-
lah'r pek az hatrrlarrna getirirler. O mûnafiklar ktfùrle
iman arasrnda tereddùttedirler. Ne mùminlere ne de ka-
firlere baf,hdrrlar. Allah kimi çaçrrtrrsa artrk ona bir yol,
kurtuluç bulamazsrn."

Cemâatla namazdan geri kalmak avnr zamand a namazr
tamamen terketmenin bashca sebepler inden bir idir .

Çùphesiz namazr terketmek ktiftir. saprkhk (dalâlet) ve
Islam çerçevesinin drçrna çrkrç oldupu bilinen bir husus-
tur. Çtnkt Peygamber (SAV): "Kisi ile çirk ve kiifùr ara-
srnclaki  srnlr  namazr terketmekt ir ."  buyurmuçrur.

H a d i s i .  i m a m  \ 4 i t . l i m  S a h i h ' i n d e  C a b i r  ( R A ) ' d a n  r i -
ravet etmiçt i r .  Hz. Pevgamber (SAV): "Onlar la bizim
aramrzdaki fark namazdrr. Namazr terk eden kafir ol-
muçtur . "  buvurmuçtur .

\ iamaz'a ônem ve defer ver i lmesi.  devamh lchnmasr
gerekt i f i .  Al lah'rn emrett ipi  çeki lde krhnmasr ve rerker-
rnekten çiddet le , .akrnr lmasr konusunda pekçok avet in
bulunclupu malumdur.

Al lah ve Resûluna uvmak ve Al lah'rn gazabrndan ve
acrkh azabrndan sakrnmak l .ônùnden. namazr Al lah'rn
er ler i  olan camilerde kardeçler iv le bir l ikte.  ccmâatla Al-
lah'rn emrett ipi  çeki lde re vakt inde kr l rnak her mùslù-
rranln gôrcr ic l i r .

Hak ortava çrkrp del i l ler i  açrk bir  hale gel ince çunun
veva btrnun sôzi i  iç in ondan avrr lmak dof,ru def i ld ir .

Çùnkù YùceAl lah çôr le Lrur t i r .mulrur:  "-Eg".  hlrhan-
gi  birçevde anlaçmazhpa di içerseniz:  Al lah ve Resulûne
(gerçek ten)  inann,orsan lz  onu A l lah 'a  le  Resû luna gô-
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tùrùn. Bu daha iyidir ve sonuç bakrmrndan daha gùzel-
dir." Yine Cenab-r Hak çôyle buyurmaktadr: ttAllah ve
Rastliiniin emrine aylun davrananlar, kendilerine
bir b€lanm çarpmasm.lu yahut onlara acr bir azabt-
n uiramarndan sakuernlar.tt

$ùphesiz cemâatla krhnan namazlarda da birçok fay-
da ve menfaatlar vardrr. Bunlar içersinde en açrk olan-
lan çirnlardrr: Camide mûslùmanlarla tanrçrp hayrr ve
takva yolunda yardrmlaçmak. Din kardeqlerine hakkr ve
hak yolunda sabretmeyi tavsiye etmek, namaza devam
etmeyenleri teçvik etmek, bilmeyenlere ô$retmek, iki yûz-
lùleri ô{kelendirip onlann yollanndan uzaklaçmak, AI-
lah'rn emir ve ibadetlerini kullan arasrnda açrkça yerine
getirmek, sôz ve fiîlle Allah'a davet etmek ve bunlann
drçrnda pek çok faydalar vardrr.

Yùce Allah, rrzasrna uygun olan dtnya ve âhiret içle-
rinin dûzeltilmesine dair konularda beni ve sizi bagan-
ya ulaçtrrsrn. Cûmlemizi nefislerimizin kOttiltiklerinden,
iglediklerimizin kOttiltiklerinden, kafir ve mùnafiklara
benzemekten korusun. Çûphesiz O sonsuz veren ikram
sahibidir.

Allah'rn selâmr rahmet ve bereketi ùzerinize olsun.
Allah, Peygamberimiz Muhammed'e ve âl ve ashabr-

na salât ve selâm etsin.
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ûçûxcû nisÂrn

Namaz krlan kimse rûkû'dan do$rulduktan Bonra
ellerini nereye koymahdrr?

Hamd Allah'a, salât ve selâm Resûlullah'a, âline ve
ashabrna olsun.

Yurtdrçrndan ve yurtiçinden namaz krlanrn, rtkûdan
baçrnr kaldrnp dofrulduktan sonra ellerini nereye ko-
yaca$rnr soranlar hayli çofaldr. Mûslùmanlara (dof,ru-
yu) tavsiye etmek, haklçr izah etmek, çûpheyi kaldrrmak
ve sùnneti vaymak gayesiyle buna biraz detayl-r bir ce-
rap verme[i  uygun gôrdi im.

Divorum ki, Rasûlullah (SAV)'dan gelen sahih sûn-
net'in delalet ettifi ùzere Resûlullah (SAV) namazda
a,vakta dururken saf, elini sol elin ùzerine ba[lardr ve
ashaba bôr le  rapmavr  emrederd i .

Imam Buhari  (Al lah ona rahmet etsin) Es-Sahih' inde;
"Saf,  el in sol  el  ùzerine konmasr bôlùmùnde" çôyle de-
miçt i r .  Mal ik ' ten. o da Ebû Hazim'den. O da Sehl b.  Sa'-
d'dan (R.A.) onun çôyle dedigini  r ivafet et t i :

"Sahabe. namazda saÉ elini sol kolun ûzerine koymak-
la emrolunurlardr."
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Ebu Hazim çu açrklamada bulunmuçtur: "Ben onun,
bunu Rasûlullah'a izâfe ettil ini iyi biliyorum."

Bu sahih hadiste, namaz krlanrn avakta dururken ru-
kû'dan ônce ve sonra saf, eli sol el ûzerine koymanrn
meçru oldu[unu kanrtlama çekli çôyledir:

Sehl, Sahabe'nin nantaza duran kiçiye sa$ elini sol ko-
lunun ùzerine koymasrnr emretti$ini sôylemiçtir. Bilin-
difi gibi sùnnet olan, namaz krlanrn rukûda ellerini
dizlerinin ùzerine koymasr; secdede ise omuz veya ku-
laklarrnrn hizasrnda yere koymast, iki secde arastndaki
oturuç ile ettahiyyat oturuçunda oyluklarla dizlerin ùze-
rine koymasrdrr. Bunlan sûnnette açrklandr[r ùzere ya-
par. Geriye ayakta duruç esnasrnda ellerin nereye
konulmasr gerekti$i meselesi kalmrç oluyor ki, bu suret-
le Sehl'in naklettif,i hadiste kasdedilenin bu oldu[u an-
laçrlmrç olmaktadrr. Bôylece anlaçrlmaktadtr ki, meçrû
olan, namaz ktlanrn ayakta duruçu esnastnda sa$ elini
sol kolunun ûzerine koymasrdrr. Bu. ister rukû'dan ôn-
ceki ayakta duruçta, ister rukûdan sonrakinde olsun.

Çtinkti bildigimiz kadanyla iki duruç arasrnda fark ol-
du$una dair Hz. Peygamber (SAV)'den kesinlikle bir-

çey sabit olmamrçtrr. Fark oldu[u sôyleyenin ise delil
getirmesi gerekir.

Sùnen-i Nesâî'de sahih bir isnadla Vail ibn Hucr'un
nakiettiSi hadiste çôyle denmektedir. "Peygamber (SAV)
namazda ayakta dururken saf, elini sol elinin ùzerine baf,-
lardr." Yine onun ve Ebu Davud'un Vâil'den (RA) sa-
hih bir isnadla rivayet ettikleri hadiste çôyle denmektedir.
Iftitah tekbirini getirdikten sonra Hz. Peygamber'in
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(SAV) saf, elini sol elinin ûstùne, mafsal ve bilefii kavra-
yacak çeki lde kovdu{unu gôrdûm."

Bu hadis ûamaza duranrn ayakta dururken saf, elini
sol elinin ùzerine mafsal ve bilËgi kavrayacak çekilàe ko-
vacafrna dair apaçrk bir delildir. Bu hadiste rûkû'dan
ôn<'eki ve sonraki kryam (ayakta duruç) arasrnda ayrlm
l 'apr lmamrçtrr .

Bôr,lelikle bu hadisin rùkûdan ônce ve sonraki her iki
ay'akta duruçu da içine aldrf,r açrkça anlaçrlmrçrrr.

Hafiz ibn Hacer de (Allah rahmet ersin) Fethûl-Bârî'de
Buhâri'nin az ônce bahsi geçen konu baçhfr ile ilgili ola-
rak çt ;v le demiçt i r :  "(Namazda saf el i  .o l  . l i . r  ùzerine
kovma bôlùmt) saf, elin sol el ùzerine konmasr ayakta
d u r u ç  e s n a s r n d a d r r .  H a d i s t e k i  " s a h a b e l e r
emrolunurlardr" sôzû de mtrfû htkmùndedir .  Çùnkù
ilericie de gelecefi ùzere onlara emreden bizzat Pevgam-
ber (SAVI'dir .

"Kolun ùzerine" sôzùnde, kolun neresine konulacaÀr
bel i r t i lmemiçt i r .

Ebu Davud ve Nesaî 'deki  Vai l ' in hadisinde de sôyle
denmiçtir: "Daha sonra saf, elini, sol elinin iizerine. maf-
sal ve bile[i karrayacak çekilde kor.du." ibnu Hûzer,-
me ve baçkalan hadisin sahih olduÀunu sôvlemislerdir.

Bu hadisin ash N,ltislim Sahih'inde f.zlalrk.r, olarak
mer'<rudtur.

Rus[ kel imesinin "râ" harf i  ôtrel i .  's in.  payn" harf le-
ri de sakindir. Anlamr: Bilek ile .l u.u.,ùuki mafsala
den i r .
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Namaz bolûmùntin sonuna doSru buna benzer bir ha-

ber gelecektir. Bu rivayette de aynr çekilde ellerin be-

denin neresine konulacaf ir  hakkrnda açrklama

yaprlmamrçtrr. ibnu Hùzeyme de Vâil'den "ellerini gôf,-

sûnùn ùstûne koydu" diye rivayet etmigtir.

El-Bezzar ise "Gifsiinûn yamndan" diye rivayet et-
migtir.

Imam Ahmed de Hulb El-tai'den buna benzer bir ha-
dis rivayet etmiçtir.

Hulb kelimesinin, "ha" harfi ôtrelidiro "lam, ba" harf-
leri de sakindir.

Ayrrca Imam Ahmed'in Musned'inin ziyadelerinde
(Ziyâdâtu'l-Musned) Hz. Ali'den nakledildiii tzere, "el-
leri gôbefiin altrna koydu" denmiçtir. Ancak bunun is-
nadr zayftrr. Ed-Dâni de Etrâfu'l-Muvatta' adh eserinde
bu hadise itaraz etmiç ve "Ebu Hâzim bunu zanna da-
yanarak sôylemiçtir ve bu sebeple hadis ma'luldur." de-
miç ve "Ef,er Ebu Hâzim "Ben.. .  bi l iyorum." dememiç
olsaydr hadis merfû hùkmùnù ahrdr. Çùnkti sahabenin
"Bu çekilde emrolunuyorduk" sôzùnùn zahirîne bakr-
larak onlara emredenin bizzat Peygamber (SAV) oldu-

$u neticesine vanhr. Çtinkii sahabe çeriâtr tanrtma
makamrndadrr. Bu sebeple onlara emredenin çeriatr ko-
yan Pevgamber (SAV) oldufuna hûkrnedilir. Hz. Aige
(RA)'nr, 'Biz orucu kaza etmekle emrolunuyorduk" sô-
zù de buna benzer. Çtinkti bu çekilde emredenin Hz.
Pevgamber olduf,una hùkmedilmigtir.

El-Be,vhaki de genelleme yaparak, "Bu konuda hadis
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ehli arasrnda hiç bir ihtilaf yoktur, Allah herçeyi daha
iyi  bi lendir ."  demiçt i r .

Ebu Davud, ve En-,l\esaî Sùnen'lerinde ve ibn S"ken
Sahihi'nde emreden ile emrolunanln ve ta'yini hakl<rn-
da konumuza rçrk tutan çu hadis nakledilmigtir: ibn M"-
sud (RA)'dan çôyle dedi[i rivayet edilmiçtir: ',Sol elimi
safi elimin ùzerine koydu$um bir srrada Peygamber
(SAV) beni o çekilde gôrùnce, sol elimi çekti ve sag eli-
mi sol elin ûzerine koydu" Hadisin senedi hasendir.

"E[er bu hadis merfû olsaydr Ebu Hazrm '.Ben onun
bunu.. . .  iy i  bi l iyorum' demesine gerek duymazdr."  de-
nilmiçtir.

Bu sôzùn cevabr çôyledir: Ebu Hâzrm bu sôzùyle, (sa$
eli sol kol ûzerine koymayr) emredenin Hz. Peygamber
oldufunu açrklamak istemigtir. Çtinkti birincisine ancak,
merfû hùkmûndedir" denilir fakat merfû denilmez.

Ulema: "el baSlamamn gerçek hikmeti için çôyle der-
ler: Bu (edepli davraruç) mutevazi olarak Allah'a yalva-
rarùann ôzelli$i olup odan faydasu çeylerden alrkoymalca
ve tevazu ile niyaz etmeleri için daha uygun olmaktadu.

Imam Buhari de bunun farkrna varmlç olmah ki, bu-
nun ardrndan "huçû bôlùmt"nû zikretmiçtir. Bazilann

çu sôzû de gtzeidir: Kalp niyet yeridir. (Onun için eller
ùsrttne konulur.) Çtinkti insan bir çeyi korumak istedi-

li .zaman ellerini ùstùne koyar.
Ibn Abdilberr de çôyle der: "Hz. Peygamber

(SAV)'den el ba[lamaya ayk.rn bir gey rivayet edilme-
miçt i r ."
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Bu, Sahabe ve tabiin'in çof,unlu$un gôrûçûdûr. irnum

Malik te bunu el.-Muvatta'da zikretmiçtir. Ibnû'l-Munzir

ve baçkalan Malik'ten bunun drçrnda herhangi birçey

naklet memiçlerd i r .
Ancak ibnul-Kasrm Imam Malik'ten, ellerin salnaca-

frnr rivayet etmiç, Malikî ulemastntn çofu da bu gôrûçii

benimsemigler. Yine Malik'ten, farz ile nafile arasrnda

aynm yaptrfir rivayet edilmiçtir.
Malikîlerden bir Issmr da el baflamayr mekruh gôr-

mùçttr. ibnul-Hacib bunun çayet bilerek dinlenmek için

eller ba$lanrrsa mekruh olduSunu nakletmiçtir."
Hafiz ibn Hacer'in sôzù burada bitti. Onun dedikle-

ri. bu konuda rivayet edilenleri açrklamaya tam mana-
srvla yeterlidir.

imam ibn Abdul-berden naklettiSi rivayet ise sa$ elin
sol el ùzerine baf,lanmasrnrn kryamda olduSuna dalalet
etmektedir, ve bu ulemanrn çofunluf,unun gôrtçtdùr.
Ibn Abdilberr. rukûdan ônceki ve sonraki lavam ara-
srnda ayrrm yapmamlçtlr.

i*u- Muvaffak (Ibn Kudâme) el-Mufnî adh eserin-
de, el-Furû adh eserin mùellifi ve di$er alimler, Imam
Ahmed'in (Allah rahmet etsin) namaz l<rlanrn rùkûdan
dofmldukan sonra ellerini baflamak ve salmak ara-

srnâa s"rbest oldu$u gôrùqùnde olduiunu nakletmigler-

dir. Bu gôrùçûn çer'i bir dayanafrnrn oldu$unu bilmi-
yorum. Biluki" zikredilen sahih hadislerin açrk manalan,

iki durugta da el baflamantn sûnnet olduf,una delil teç-

kil ederler.
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Aynr çekildebazr Hanefilerin de "rûkûdan do$rulur-
ken elleri salmak daha faziletlidir." diye ileri sùrdûkle-
ri gôrùçleri de geçen hadislere aykrn olduf,u için çer'i
bir dayanaktan yoksundur.

Ilim ehlinin açrkca belirttikleri gibi, gôrùçe dayanan
hù-kùm hadislere aykrn dùçerse ona itimad edilmez.

Ibn Abdtil-berr'in, Malikîler'den btiytik lcsmrmn, "el-
leri salmak daha faziletlidir" dedif,ini nakletmesine ge-
lince, bununla rûkûdan ônceki ve sonraki ayakta
duruqlan kasdeder. $tiphesiz Malikilerin bu gôrùçù za-
yrf olup naklettifimiz sahih hadislere ve ilim ehlinin ço-
f,'unluiunun gôrûçùne de aykrndu.

Vâil ibn Hucr ile Hulb et-Tâî'nin nraklettikleri hadis-
ler, namazda ayakta dururken elleri gô$ûs ùstûne koy-
manrn daha faziletli oldu!'una dair delil teçkil ederler.
Bu iki hadisi Hafiz lbn Hacer'in naklettigini daha ônce
zikretmiçtik. Hadislerin ikisi de iyi olup isnadlan da za-
rarsrzdrr.

Birinci hadisi (yani Vail' in hadisini) i-*- ibn Hûzey-
me tahriç etmig ve sahih old[unu sôylemiçtir. AIIâme
eç-$evkâni'de Ney'lt ' l-Evtâr adh eserinde bunu zikret-
miçt i r .

Ik inci  hadisi  de (Hulb'un hadisini)  Imam Ahmed Ha-
sen bir isnadla tahriç etmiçtir.

Ebu Davud da (Al lah rahmet etsin) Tavus' tan. o da
Hz. Pevgamber (SAV)'den. Vâi l  ve Hulb'un hadisler i -
ne uvgun bir  hadis r ivavet etmiçt i r .  Bu hadis te mùrscl
o iuo  iv id i r .
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Ef,er, "Ebu Davud, Hz. Ali'nin "Namazda siinnet olan
elleri ùst ùste gôbe$in albna koymaktrr." dedi$ini nak-
letmiçtir, dersen lbn Hacer'in (Allah rahmetsin) daha
ônce zikrettifimiz ûzre geçen sôzùnde bunun bu hadi-
sin zayrflr$rnr ortaya koyduf,u gibi biz de bu hadisin za-
yrf oldu$unu sôyleyerek cevap veririz. Çtinkti bu hadisi
rivayet eden Abdurrahman ibn Ishak El-Kûfi, ya da el-
Vasrti'dir. Oysa bu çahrs bùtùn ilim ehli nazartnda zayrf
olup rivayetleri delil olamaz..

Imam Ahmed, Ebu Hatrm, lbn Ma'in ve baqkalan da
onun zayrf oldu$unu sôylemiçlerdir.

Ebu Davud'un, Ebu Hùreyra'dan merfû olarak nak-
lettifi: "Namazda ellerini ùst ùste gôbe$inin altrna koy-
du." hadisi de zayûlr. Çiinkti hadisin ravileri arasrnda
durumunu ôfrendif,in adrgeçen Abdurrahman b. ishak
vardrr.

Çeyh Ebu't-Tayyib Muhammed $emsul-hak "Avnul-
Ma'bûd $erhu Suneni E bî Dâvûd adh eserinde sôzleri
arasrnda gunlar vardrr: Tavus'tan mtirsel olarak gelen
rivayet ile, Hulb ve Vail ibn Hucrun hadisleri, elleri gô[-
sùn ùstùne koymanrn mùstahab oldu$una delâlet eder-
ler. Do$ru olan da budur.

Elleri gôbek altrndan veya ùsttnden baflamak ise, bu
hususta Peygamber (SAV)'den herhangi bir hadis sabit
olmatnrçtir.

Durum, Allah kendisine rahmet etsin, onun zikri ge-

çen hadisler haklanda soyledigi gibidir.
E[er denilse ki, Allâme $eyh Nâsrruddîn el-Elbâni "Sr-

fatu salati'n-Nebî" adh eserinin altrncr baskrsrnrn sayfa
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145'in dip notunda çôyle demiçtir: "Ayakta dururken
(yani rûkûdan sonra) elleri gôf,ûs ùstûne koymarun sa-
prk bid'ât oldu$undan gûphe etmiyorum. Çûnkti namazla
ilgili hadisler o kadar oldu[u halde hiçbirinde bu husus
zikredilmemiçtir. E[er bunun ash olsaydr bir kanaldan
olsa dahi bize ulaçrrdr.

Seleften hiçbir kimsenin bunu yapmamasr ve bildi$-
me gôre hadis imamlanndan hiçbirinin zikretmemesi de
bunu dof,rulamaktadrr. Elbani'nin sôzii burada bitti.
Bunun cevabr gôyledir:

"Evet kardeçimiz Allâme $eyh Nasrruddin el-Elbânî
adr geçen kitabrnrn dipnotunda yukanda anrlan gôrûçû-
nù ileri strmektedir. Buna birkaç yônden cevap vere-
cegiz:

Birincisi: "Rûkû'dan sonra sa$ eli sol elin ùzerine koy-
manrn saprk bir bid'at oldf,'unu kesin olarak ileri sùr-
mesi bir hatâdrr. Bildigim kadanyla ondan ônce ilim
ehl inden kimse bunu iddia etmemiçt i r .  Aynr zamanda
bu gôrtç ônceki sahih hadislere de aykrndrr.

Ben onun ilminden faziletinden, geniç aragtrrmasrn-
dan ve sùnnete verdi$i  ônemden hiç çùphe etmiyorum.
(Allah onun bilgi ve baçarrsrnr. artrrsrn) Fakat bu konu-
da açrkça hatay'a dtçmùçtùr.  Imam Mal ik ' in buyurdu-
[u ùzere. "Bizim ictihadlanmrz va baçkasr tarafrndan red
edi l i r  veva biz baçkasrnrnkini  reddederiz.  (Peygamber
(SAV)i kasdederek.) fakat bu kabrin sahibinin sôzù mûs-
tesnadrr." dedigi gibi her âlimin sôzù va kabul edilir veya
red edilir. Ondan ônce ve sonra gelen btittin âlimler bôy-
le sôr ' lemiçt i r .  Ovsa bu davranrç onlann ne de$erler ini
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eksiltmiç ne de mertebelerini dùçùrmùçtûr. Bilâkis sa-
hih bir hadiste Hz. Peygamber (SAV)'in: "Mûcte!.id isa-
bet ederse iki sevahr vardrr. hata ederse bir sevabr
vardrr" buyurdu$u tzre onlar ya bir ya da iki sevap ka-
zanm a durumundadrrlar.

Ikinciei: Daha ônce zikredilen (Sehl ve Vâil ibn Hucr
ve baçkalanndan nakledilen) hadislere dikkat eden. bu
hadislerin namazda rukûdan ônce ve sonra saf eli sol
elin tizerine koyrnanrn meçru oldufuna delil teçkil etti-
[ini açrkça anlar. Çùnkù hadiste (rukûdan ônce ve son-
ra) diye açrklama yaprlmamrçtrr. O halde esas olan, iki
duruç arasrnda aylrlm yapmamaktrr.

Çiinkti Sehl'in hadisinde namazda safi eli sol kolun
tzerine koymak hakkrnda kesin emir vardrr. Fakat na-
mazrn neresinde oldu$u açrklanmamrçtrr. $u var ki. ko-
nuyla ilgili hadislere dikkat eni$imizde anlaçrLyor ki,
namazda sùnnet olan elleri, rûkûda dizlerin ùzerine. sec-
de esnasrnda yere, oturuçta da diz e oyluklarrn ûzerine
koymaktrr.

Ceriye, ayakta drrruç esnasrnda ellerin konulacafir ver
kahvor ki, Sehl'in hadisinde kasdedilenin de bu olriugu
anlaçrhyor. Gerçekten de bu gayet açrktrr.

Vâil' in hadisine gelince, Vâil (RA) "Peysamber
(SAV)'in baf,ladrgrnr gôrdtigiin u " açrkça beiirt màktecl ir.
Bu hadisi, en-Nesai sahih bir isnadla rivayet etmiçtir.

$tphesiz Vâi l ' in bu i fadeler i ,  rûkûdan ônce ve son-
raki  her ik i  ayakta duruçu da iht iva eder.  Makalemizin
baçrnda da degindi$imiz tizere (iki duruç) arùsrnda ay-
rrm yapanrn del i l  get i rmesi gerekir .
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Uçiincùsû, Ibn Hacer'in naklettilimiz sôzlerinde de
geçtifi ùzere, ulema, sa$ eli sol elin ùzerine baf,lama-
nrn hikmeti haklunda çôyle demiçtir: Bôyle yapmak bo-
yun efmeye ve huç'ûa daha yakrn olup, lùzumsuz
hareketlerden de insanr tam manaslyla uzak tutar. Na-
maz krlanrn bu hikmeti yerine getirmesi ise rukûdan ônce
de sonra da gereklidir. Kabul edilmesi gereken açrk bir
delil olmadan iki duruç arasrnda ayrlm yapmak caiz de-
[ i ld ir .

Allâme kardeçimizin: "Namaz haklondaki hadisler bu
kadar çok olmasrna ragmen bu hususta bu hadislerde
herhangi birçey zikredilmemiçtir. E[er bunun asl-r olsaydr
bir  voldan dahi olsa bize ulaçrrdr."  sôzùne gel ince, bu-
na ce\,ap olarak çôyle denir: Bu husus sizin deferlen-
rlirdifiiniz gibi defiildir. Bilâkis daha ônce geçtifi ùzere,
Sehl. Vâil ve baçkalanndan nakledilen hadisler buna ke-
sin rielil teçkil etmektedirler. Rûkûdan do[rulduktan son-
raki ayakta duruçu, bu hadislerin manasl drçrna çrkaranrn
bunu açrklavrcr sahih bir delil getirmesi gerekir.

Yine onun (Allah kendisini muvaffak krlsrn) "Bildif,im
kaclanvla seleften kimsenin bunu yapmamasr, hadis
imamlanndan hiç bir is inin bunu zikretmemesi gôrùçù-
rntzt  desteklemektedir ."  sôztne gel ince, buna cevap
olarak çôyle denir: Bu sôzùnùz çok gariptir. Çtinkti ne-
re ist inaden scleftcn kimsenin bunu vapmadrf,rnr sôyle-
rebi l i r iz? Bi lâkis dof i rusu çudur ki ,  bu durum selef in
rûkûrlan clof ,rulma esnasrnda el ler ini  baf, ladrklarrnr ka-
nrt lar.  Ef,er buntrn aksini  yapmrç olsalardr mutlaka (bi-
zt ' )  nakledi l i rdi .  Ci inkt daha ônce zikrer l i len hadisler.
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ayakta duruç esnasrnda ister rûkû'dan ônce olsun, ister
sonra olsun el ba$lamanrn meçrû oldu['una dair delil teç-
kil ederler.

Nitekim, i-u- Buharin'in (Allrt rahmet etsin) ma-
kalemizin baçrnda nakletti$imiz konu baçhgr da bunu ge-
rektirmektedir. Aynr zamanda lbn Hacer'in bu konu
baçh$r ile ilgili sôzù de aynr çeyi gerektirmektedir.

Çayet seleften birisi buna aykrn bir çey yapmrç olsay-
dr, mutlaka bize, ulaçrrdr.

Bundan da ônèmlisi Hz. Peygamber (SAV)'in rûkû-
dan dof,rulma esnasrnda ellerini saldr$ da kendisinden
rivayet edilmemiçtir. Çtinkti Hz. Peygamber bôyle yap-
mrç olsaydr, Sahâbe Peygamber (SAV)'in bundan daha
az ônemli sôz ve fii l lerini bize naklettikleri gibi, bunu
da mutlaka aktarrrlardr.

lbn Abdi l -berr ' in (Al lah ona rahmet etsin) "Hz. Pey-
gamber (SAV)'den el  baf lamaya aykrrr  bir  çey
nalk olunmamrçbr" dedigini daha ônce zikretmiçtik. HaÊ'
Ibn Hacer de onun bu sôzùnt onaylamrçtrr. Baçkalarr-
nrn cla onun bu sôylediklerine aylorr birçey sôyledifiini
bi lmiyoruz.

Anlattrklarrmrzdan açrkça anlaçrhyor ki, faziletli $eyh
\asrru<ldin el- [ , lbâni s i iz ler ine dikkat le balop i l im ehl i -
nin uvguladrklarr kurallara giire ôlçtiifiùmùzde sôylcdi-
Si sôzler lehine dcfil, bilâkis aley]rine delil teçkil
e tmekted i r .

Al lah bizi  ve onu aff t ' ts in re hepimizc affry la muâme-
le eylesin. Bu makalede sunduftumuz delilleri okuduk-
tan sonra kendilerinin hakkr açrkça giirtip ona dônrnesini
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ûmit ediyoruz. Çtinktl hak mû'min'in kayrp mahdtr, onu

nerede bulursa ahr. Allah'a hamdolsun ki, kendileri hak-
kr arzu edenlerden, ona koçan, ona davet eden ve onu
açrklamak için bûyùk gayret sarfedenlerdendir.

ONEMLI BIR UYARI

$unun bilinmesi gerekir ki, rûkûdan ônce ve sonra el-
leri ba[layrp gôf,sùn ùsttne koyma ve bunun drçrndaki
araçtrrmaslnr yaptr[rmrz konular, bûtùn bunlar il im eh-
line gôre vacib defil, ancak sûnnet kabilindendir.

Farzedelim birisi namazda rùkûdan ônce veya sonra
ellerini sahp baf,lamasa namazr do$rudur. Yalnrz namaz-
da daha faziletli olanr terketmiç sayrhr.

Bu veya buna benzer konulardaki ihtilaflan çekiçme,
danlma ve tefrika mevzuu yapmak, hiç bir mùslùmana

,valcçmaz.
Hatta eg-$evkâni'nin (Neylùl-evtâr) adh eserinde ter-

cih ettif,i, "el baglamak vacibtir" gôrùçû kabul edilse
dahi, mûsltmanlarrn bôyle davranmalan caiz deSildir.

Her mtslùmanrn gôrevi hayrr ve takva yolunda yar-
drmlaçma hususunda emek sarfetmek, hakkr delil i i le be-
raber açrk-lamak; temiz kalplil if ie ve gôntlleri birbirine
karçr her ttrlt kin ve nefretten anndrrmaya ôzen gôs-
termektedir .
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Aynt zamanda tefrika ve dûçmanL$a sebep olacak her

çeyden de saktnmak gerekir. Çûnkû yûce Allah (elbir-

lik Allah'rn ipine (dinine) srmsrkr sanhn, birbirinizden
aynLp daf,rlmayrn (ltli Imran I03.) ayetinde olduf,u gibi
topluca Allah'rn ipine (dinine) sanLp, daf,rlmamayr bû-
tiin mûslûmanlaravacib krlmrgtrr.

Peygamber (SAV) de çôyle buyurmuçtur: "Allah si-
zin için ûç geyden hoçnut olur: Yalnrz O'na ibadet edip,
hiç bir çeyi O'na eç koçmamanrz; topluca Allah'rn ipine
sarrhp daf,rlmamanrz ve yônetimi altrnda bulunduf,unuz
idarecinize de ô[ùt vermeniz"

Afrika ve diier mùslùman ûlkeler de bulunan mûs-
lùman kardeçlerimiz arasrnda, el baflama ve salma hu-
susunda bir çok dùçmanhk ve dargrnhklarrn meydana
geldiÉini duydum. $ûphesiz bu krnanacak bir husus olup,
onlarrn boyle bir çeye meydan vermeleri dofru defil-
dir .

Bilâkis herkesin gôrevi, delilik ile birlikte hakl<r tanr-
mak uf,"runda birbirine nasihat edip, karçrhkL anlayrç gôs-
termektir. Aynr zamanda sevgi, gôntl temizli$i ile iman
kardeçligi de devam etmelidir.

Rasûlullah'rn (SAV) ashâbr ve onlardan sonra gelen
ulema. bazr teferruata ait konularda ihtilaf ederlerdi. Fa-
kat bu, aralannda daf,rlma ve dargrnhk çrkmasrnr gerek.
tirmezdi. ÇUnkii onlardan her birisinin gayesi hakkr
deliliyle birlikte ôfirenmekti. Ne zaman hakikat açrkça
onaya çrkarsa hep birlikte onu kabul ederlerdi. Bi. gu-
rup hakikatr bulamazsa di$er din kardeçlerini yanhç yo-
la i letmerzdi.  Aynca bu. kardesine ktsmeye. i l iski ler i



kesip, arkasrnda namaz krlmamayr da gerektirmezdi.
Mûsliiman olarak hepimizin gôrevi, Yùce Allah'tan kor-
kup hakka bafhhk konusunda bizden ônceki salih sele-
fin yolunda yûrûyerek, ona davet etmek, birbirimize ôf,ût
vermek, delil ile beraber hakla ttf,renmek için ôzen gôs-
terip, aynr zamanda sevgi ve iman kardeçIifini devam
ettirmek;

Bir hsmrmrz delilini bilnediSi için ictihad ederek va-
raca$ htiktimde mùsli.iman kardegine ayhn dawanabi-
lir, tiiyle ônemsiz bir konudan dolayr onunla iligkilerimizi
kesip bir birimize danlmamahyu.

Allah'tan, gûzel isimleri ve yûce srfatlan hùrmetine,
bizim ve btlttin mùslùmanlann hidayet ve baçansrnr ar-
trrmasrnr, hepimizi, dininde derin ilim sahibi krlmasrnr,
onda sebat edip, sabretmeyi ve ona davet etme-
yi bahgetmesini dileriz. Çûnkii bunu yapacak olan an-
cak Ô'dur ve O buna kaàirdir. Allah'in .dât 

"" 
selâmr

Peygamberimiz Muhammed'e, âline, ashâbrna ve krya-
mete kadar onun hidâyetiyle dof,ru yolu bulup sûnneti-
ni yiiceltenlere olsun.
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