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 Soru:  

Cemaat namazının hükmü nedir? 

 Cevap:  

Cemaat namazının en büyük, en kuvvetli ve en 

faziletli ibâdetlerden biri olduğu konusunda âlimler ittifak 

etmişlerdir. 

Nitekim Allah Teâlâ, kitabı Kur'an-ı Kerim'de 

cemaatle namazı zikretmiş onu (savaş gibi) korku halinde 

bile emrederek şöyle buyurmuştur:  

تت فِتتِِم    ُكنتتَ   ِإَوَذا ﴿ َقم 
َ
تتوَ   ٱ لَُمتت ُ  َ  فَأ  َتُق   فَو تت ةَ لصَّ

ِتن   ئَِفة  َطا   َعتَ   ُم م  َ  مَّ  َول 
 
و  أ ُُ ت ا  ُخت س 

َ
وا   فَتَِِذا وَِحَتُم    أ ُُ ََ  َست

َ  ئُِك   َوَرا   ِمن َُِك نُ ا  فَو    َول 
 
ت ئَِفة  َطا   تِ أ خ 

ُ
 يَُصتوو ا   لَت    َرى  أ

َ  َمَعَ   َُِصوو ا  فَو    َول 
 
وا  أ ُُ ُ   ُخ ت رَُه   ِحت س 

َ
ِيتنَ ٱ َودَّ  وَِحَتُم    َوأ  َّلَّ

س   َعن   ُفوُ نَ َتغ   لَ    َفُروا  كَ 
َ
م   وَِحتُِك   أ

َ
َِِمِوُ نَ  تَِعتُِك   َوأ  َف

  ِ ِ   ُك َعوَ ة   َو   وَة  مَّ َُ ِ   ُجَناحَ  َوَل  ِح  بُِكت    ََكنَ  إِن ُك   َعوَت
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ذ  
َ
ِن ىأ َطتر   م  و   مَّ

َ
تر   ُكنتُت  أ ن َضى مَّ

َ
ت ا  تََضتُع    أ س 

َ
 وَِحَتُك    أ

وا   ُُ ُ   وَُخ َ ٱ إِنَّ  َرُك    ِح َُّ  ّللَّ َع
َ
اب   فِرِينَ َك  لِو   أ َُ ِمِن   اَع   ﴾ ١٠٢ امو

   [ ٢٠١: اآلية النساءسورة  ]

"(Ey Nebi!) Cephede sen de onların (mü'minlerin) 

arasında bulunup da onlara namaz kıldırmak 

istediğinde, içlerinden bir grup kalkıp seninle 

beraber namaza dursunlar, silahlarını da yanlarına 

alsınlar.Namazda olanlar secdeye vardıklarında (bir 

rekât kıldıklarında), diğer bir grup (düşmana yüzlerini 

dönmüş bir halde  sizi korumak için) arkanızda 

dursunlar. (İlk grup, 2. rekâtı kendileri kılıp selâm 

verdikten sonra), namaza daha başlamamış olan diğer 

grup gelip seninle beraber namaza dursunlar.(1.rekâtı 

seninle birlikte kıldıktan sonra 2. rekâtı kendileri 

tamamlasınlar). Düşmanlarına karşı ihtiyatlı davranıp 

silahlarını da yanlarına alsınlar.İnkâr edenler arzu 

ederler ki, silâhlarınızdan ve eşyanızdan bir gafil 

olsanız da size ani bir baskın yapsalar. Yağmurdan 

zahmet çekerseniz veya hasta olursanız, silâhlarınızı 

bırakmanızda size bir vebal yoktur. Bununla beraber 
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ihtiyatlı olun (tedbirinizi alın). Şüphesiz Allah, 

inkârcılara alçaltıcı bir azap hazırlamıştır."1   

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetin-

de cemaatle namazın gerekliliğine delâlet eden çok 

sayıda hadis vardır.  

Örneğin bir hadiste o şöyle buyurmaktadır: 

ن   َهَمم ت   لََقد  )) 
َ
ررَ  أ راَلِة  آم  ََ  بِالصَّ ررَ  مَّ ث ر َفت َقرا  آم 

الا  ن َطِلَق  ث مَّ  بِانلَّاِس  َفي َصِّلَ  رَج 
َ
م   بِرَِجال   أ َ   َمَعه  ََ ر  ِمرن   ح 

َ   إَِل  َحَطب   ونَ  َل  قَو  َهد  اَلَة  يَش  َحِرَق  الصَّ
 
م   َعلَي ِهم   فَأ  ب ي وَته 

 [رواه ابلخاري ومسلم ]  .((بِانلَّارِ 

"Andolsun içimden şöyle geçirdim: Bir adama 

cemaate namaz kıldırmasını emredeyim; sonra 

ellerinde odun demetleri olan adamlarla namaza 

(cemaate) gelmeyenlere gideyim ve evlerini üzerlerine 

cayır cayır yakayım!"2 

                                                 
1 Nisâ Sûresi: 102 
2 Buhârî, Kitabu'l-Ezan, Cemaat namazının gerekliliği bâbı, hadis no: 644. 

Müslim, Kitabu'l-Mesâcid,Cemaat namazının fazîleti bâbı, hadis no: 251 (651). 
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Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- yine şöyle 

buyurmaktadır: 

َُ  إِلَّ ِمرن  َمن  َسِمَع انلَِداَء فَ ))  تِِه فَراَل َصراَلَة 
 
لَم  يَأ

ر  
ذ   [رواه ابن ماجه ] .(( ع 

"Her kim, ezanı işitir de özürsüz olarak mescide 

gelmezse, onun namazı yoktur  (evinde veya işyerinde 

kılmış olduğu bu namaz kendisinden kabul olunmaz)."1  

İbn-i Abbas'a -Allah ondan ve babasından râzı 

olsun-: 

- Özür nedir? diye sordular.  

-Düşman korkusu veya hastalıktır."  

Âmâ bir adam olan İbn-i Ümmi Mektûm'un 

hadisinde sâbit olduğuna göre o, (Rasûlullah -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'e gelerek) şöyle demiştir: 

 (( ِ َّّ رروَل ا ِ  إَِل  !يَررا رَس  رروى  ق  َُ َِ قَا ِررد   إِنَّرره  لَرر  َي 
ِجدِ  ِ   ال َمس  َّّ روَل ا َل رَس 

َ
َُ   فََسأ  ََ ن  ي ررَِِّ

َ
أ

                                                 
1 İbn-i Mâce, Kitab Mesâcid, Cemaat namazından geri kalmanın günahının 

büyük oluşu, hadis no:793 
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ا َوَّلَّ َىََعه  َفَقاَل   َفي َصِّلَ ِِف بَ  ِتهِ  َُ  فَلَمَّ  ََ رَمع   :فَرََِّّ َهل  تَس 
الَ  ِجب   :قَاَل   َنَعم   :قَاَل  ؟ةِ انلَِداَء بِالصَّ

َ
 [ رواه مسلم ] .(( فَأ

"Ey Allah’ın elçisi! Beni mescide götürecek 

kimsem yoktur. Evimde namaz kılmama izin var mı? 

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- önce 

izin verdi. Adam dönüp gitmeye başlayınca onu 

çağırdı ve: 

-Ezânı işitiyor musun? diye sordu.  

Âmâ adam:  

-Evet, dedi.  

Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurdu: 

- O halde icâbet et (cemaate gel)."1 

Abdullah b. Mes'ud'dan -Allah ondan râzı olsun- 

rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir: 

                                                 
1 Müslim, Kitab Mesâcid, Ezanı işitenin mescide gelmesinin gerekliliği 

bâbı, bâb no:43, hadis no: 255 (653). 
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ن  يَل ىَق اهلَل َغرداا م  )) 
َ
ه  أ َ َمن  ََسَّ ََ رِلماا فَل ي اراَفِ    س 

لَواَِت  م    َحي ث  ي ناَىَى بِِهرنَّ  َهِذهِ الصَّ ِِريِك  ََ نِلَ فَرِِنَّ اهلَل َرَ
ََنَ ال ه دَى  م  َصلَّي ررت م  ِِف  س  نَّك 

َ
ََنِ ال ه دَى  َولَو  أ َوإِنَّه نَّ ِمن  س 

م   تِك  ُ  ِِف بَ  ِترِه  ب ريو  تََخلِر ررنََّة َكماَ ي َصِّل َهذاَ ال م  رت م  س  ك  لرََتَ
م   م  لََضلَل رت م   نَبِريِك  رنََّة نَبِريِك  ت م  س  رل   َوماَ ِمرن   َولَو  تََرك  رَج 

رَ  رِجد  ِمرن  َهرِذهِ  َُتََطهَّ َُع ِمرد  إَِل َمس  هرو َر ث رمَّ  ِسرن  الطه َفي ا 
رَوة  َط طو هراَ َحَسرنَ  ط  رِل ِّ  َُ  بِك  ةا ال َمساَِجِد إِلَّ َكتَرَب اهلل  

َفع ه  بِهاَ َىرََجة ُ   َوََي طه  َويَر  َُتََخلَّ ي رت ناَ َوماَ 
َ
بِهاَ َس ِئَرةا َولََقد  رَأ

رل   َعن هاَ  َ  انلِرفاَِق َولََقرد  َََن الرَّج  ناَفِق  َمع لو  ْ َ    إِلَّ م   بِرهِ  ي ر
ِ َحّتَّ  لنَي  َ الرَّج  ُ قَ ي هاَىَى َبني    ُِ ََ ِِف الصَّ  [ رواه مسلم]  .((ا

"Kıyâmet günü müslüman olarak Allah’a 

kavuşmak isteyen, nerede ezân okunursa, namazları 

orada kılsın. Şüphesiz ki Allah, nebinize hidâyet 

yollarını meşrû kılmıştır.İşte bu namazlar da 

hidâyet yollarından birisidir. Şayet siz, cemaatten geri 

kalan şu adam gibi namazları evinizde kılarsanız, 

nebinizin yolunu terk etmiş olursunuz. Nebinizin 
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yolunu terk ederseniz, işte o zaman sapıtırsınız. Her 

kim, güzel bir şekilde abdest alır, sonra da bu 

mescitlerden birisine gelirse, attığı her adım için, 

Allah ona bir sevâp yazar, derecesini bir kat yükseltir 

ve bir günahını da siler. Bizim zamanımızda 

namazdan ancak münâfıklığı belli olan kimse geri 

kalırdı. Hasta olan kimse, iki kişi tarafından 

koltuklanarak namaza getirilir ve safta 

durdurulurdu."1 

Sahih görüş, cemaatle namaz kılmanın farz 

olduğunu gerektirir. Çünkü İslâm ümmeti, tek bir 

ümmettir. Birliğinin kemâli, ancak ibâdetinde birlik 

olmasıyla gerçekleşir.İbâdetlerin en büyüğü, en faziletlisi 

ve en kuvvetlisi ise, namazdır. O halde İslâm ümmetinin 

bu namaz üzerinde birleşmesi de farzdır.  

Âlimler, cemaatle namazın ibâdetlerin en büyüğü, 

en faziletlisi ve en kuvvetlisi olduğunda birleştikten sonra 

bunun namazın sıhhati için şart olup-olmadığında veya 

cemaat olmadan kılınan namazın günah olmakla birlikte 

                                                 
1 Müslim, Kitab Mesâcid, Ezanı işitenin mescide gelmesinin gerekliliği 

bâbı, bâb no:43, hadis no: 255 (654). 
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sahih olup olmadığında ihtilâf etmişlerdir.Bu konuyla 

ilgili daha başka ihtilâfları da vardır. 

Doğru olan görüş şudur: 

Cemaat, namaz için bir farzdır ama namazın 

sıhhatinin bir şartı değildir. Fakat şer‘î bir mazereti 

olmadıkça cemaati terk eden kimse günahkârdır. 

Namazın sıhhati için cemaatin bir şart olmadığının delili 

ise, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’in cemaatle kılınan 

namazın, tek başına kılınan namazdan daha faziletli 

olduğunu söylemesidir.1 Cemaatle kılınan namazın, tek 

başına kılınan namazdan daha faziletli olduğunun söylen-

mesi, tek başına kılınan namazın da bir fazileti olduğunu 

gösterir. Bu bir fazîlet ise, ancak namaz sahih olduğu 

zaman olur. 

Her hâlükârda akıllı erkek ve erişkin her 

müslümanın, ister yolcu olsun, isterse mukim olsun, 

cemaat namazına gelmesi gerekir. 

           

                                                 
1 Müslim, Kitab Mesâcid, Ezanı işitenin mescide gelmesinin gerekliliği 

bâbı, bâb no:44, hadis no: 256 (654). 


