
Farz namaz için kâmet getirildiği zaman nafile 

namaz kılan kimse ne yapmalıdır? 
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 Soru:  

Bir kimse, nafile namaz kılarken farz namaz için 

kamet getirildiği zaman ne yapması gerekir? 

 Cevap:  

Nafile namaz kılarken farz namaz için kamet 

getirildiği zaman, bazı ilim ehlinin görüşüne göre son 

teşehhütte bile olsan, hemen o nafileyi kesip (farz 

namazı kılman için) imama uyman gerekir. 

Bir kısım ilim ehli de der ki: O namazı kesmeyip 

tamamlarsın.Ancak cemaate yetişemeden imamın selam 

vereceğinden endişe ediyorsan, kıldığın nafileyi kesip 

imam selam vermeden ona katılman gerekir. 

İşte karşılıklı iki görüş: 

Birinci görüş: Namaz için kamet getirildiği anda 

son teşehhütte bile olsan nafileyi hemen kesmelisin. 

İkinci görüş: İmamın namazından senin iftitah 

tekbirini alabileceğin kadar süre kaldığı müddetçe 

kıldığın nafileyi kesmeyip namaza devam etmelisin.Eğer 

imamın selam vermesinden önce onun İftitah tekbirine 
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yetişebileceğinden endişe etmiyorsan, nafile namazını 

kesme (bozma).  

Bu iki görüş, birbirine zıt iki görüştür. Yani son 

görüşe göre bütün rekâtları kaçırsan bile imam selam 

vermeden önce iftitah tekbirine yetişme imkânın olduğu 

müddetçe namazını devam ettir. Bu nafileyi 

tamamlamaya çalış. Bana göre bu konudaki orta yol 

şudur: Sen ikinci rekâtta iken farz namaz için kamet 

getirildiği zaman nafileyi hafifçe kılarak tamamla. Sen 

birinci rekâtta iken kamet getirildiği zaman ise nafileyi 

hemen kes (boz).  

Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu 

konuda şöyle buyurmuştur: 

د رَكَ  َمن  )) 
َ
َعة   أ اَلِة، ِمنَ  َرك  د رَكَ  َفَقد   الصَّ

َ
اَلةَ  أ  .(( الصَّ

 [رواه ابلخاري ومسلم ] 

"Kim, namazın bir rekâtına yetişmişse, o namaza 

yetişmiş demektir."1   

O halde farz namaz için kamet getirilmeden önce 

sen nafileden bir rekâtı kılıp tamamladığın zaman, yasak 

                                                 
1 Buhârî, Kitâb Mevakıti’s-Salât, Namazdan bir rekata yetişen bâbı; 

Müslim, Kitâbu’l-Mesâcid, Namazdan bir rekata yetişen, namaza yetişmiş 

sayılır bâbı. 
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ve engelden önce nafileden bir rekâta yetişmişsin 

demektir 

Yasak ve engelden önce bir rekâtına yetiştiğin 

zaman o namaza yetiştin demektir. Böylece o namazın 

tamamı yasaklanmamış bir namaz haline gelmiş olur. 

Fakat uzatmadan,kısa keserek kılmalısın. Çünkü farzın bir 

parçasına yetişmek nafilenin bir parçasına yetişmekten 

daha hayırlıdır.Fakat sen (nafile namazın) birinci rekâtında 

bulunursan, farz namaza yetişecek kadar bir vakte 

ulaşmamışsın demektir. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve 

sellem- şöyle buyurmuştur: 

د رَكَ  َمن  )) 
َ
َعة   أ اَلِة، ِمنَ  َرك  د رَكَ  َفَقد   الصَّ

َ
اَلةَ  أ  .(( الصَّ

 [رواه ابلخاري ومسلم ] 

"Kim, namazın bir rekâtına yetişmişse, o namaza 

yetişmiş demektir."1   

Buna göre sen kılmakta olduğun ve henüz daha 

birinci rekâtını bile tamamlayamadığın namazını hemen 

kesersin.  

                                                 
1 Buhârî, Kitâb Mevakıti’s-Salât, Namazdan bir rekata yetişen bâbı; 

Müslim, Kitâbu’l-Mesâcid, Namazdan bir rekata yetişen, namaza yetişmiş 

sayılır bâbı. 
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Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu 

konuda şöyle buyurmuştur: 

ِقيَمِت  إَِذا)) 
ُ
اَلةُ ا أ تُوَبةُ  إِّلَّ  َصاَلةَ  فَاَل  ،لصَّ  .(( ال َمك 

 [رواه مسلم ] 

"Namaz için kamet getirildiği zaman, farz 

namazdan başka namaz kılınmaz."1 

 

 

           

 

                                                 
1 Müslim, Kitab Salâti'l-Musâfirin, Müezzinin kâmet getirmesinden sonra 

nafile namaza başlamanın kerâheti bâbı. 


