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Soru:
Namazda imamdan önce hareket etmenin hükmü
nedir?
Cevap:
Namazda imamdan önce hareket etmek haramdır.
Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu
konuda şöyle buyurmuştur:
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"Başını imamdan önce kaldıran kimse, Allah'ın
onun başını eşeğin başına çevireceğinden veya Allah
onun yüzünü eşeğin yüzüne çevireceğinden korkmaz
mı?"1
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Buhârî, Kitâbu’l-Ezan, İmamdan önce başını kaldıranın günahı bâbı; hadis

no: 691. Müslim, Kitâbu’s-Salât, (Namazda) imamı geçmenin haram oluşu
bâbı; hadis no: 114 (427).
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Bu, (namazda) imamdan önce hareket edenler için
bir tehdittir. Tehdit ise, ancak haram kılınmış bir fiili
işlemekten veya bir farzın terk edilmesinden dolayı olur.
Yine Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-’den sâbit
olduğuna göre o şöyle buyurmuştur:
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"İmam, ancak kendisine uyulması içindir. O
halde o tekbir aldığı zaman siz de (ondan sonra)
tekbir alın, o tekbir almadıkça siz tekbir almayın. O
rükûya vardığı zaman siz de (ondan sonra) rükûya
varın, o rükûya varmadıkça siz de rükûya varmayın."1
Bu münasebetle şunu söylemek isterim ki, imama
uyan kimsenin imamla birlikte dört hâli vardır:
1. İmamı geçme hâli.
2. İmamla birlikte aynı anda hareket etme hâli.
3. İmamdan hemen sonra hareket etme hâli.
1

Buhârî, Kitâbu Taksîri's-Salât, Oturarak namaz kılanın bâbı, hadis no:

1114
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4. İmamdan geride kalma hâli.
İmamı geçme hâli: Bir şeye imamdan önce
başlamasıdır ki, bu haramdır. Eğer İftitah (başlangıç)
tekbirini imamdan önce alırsa, kesinlikle namazı olmaz.
Namazı yeniden kılması gerekir.
İmamla birlikte aynı anda hareket etme hâli:
İmamla aynı anda yapmasıdır. İmamla beraber rükûya
varması, imamla beraber secde etmesi ve imamla
beraber kalkmasıdır. Delîller açıkça bunun da haram
olduğunu göstermektedir. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi
ve sellem-: "... o rükûya varmadıkça siz de rükûya
varmayın." buyurmuştur.
Bazı âlimler, İftitah tekbiri dışındaki yerlerde bunun
haram değil mekruh olduğu görüşündedirler. Çünkü
İftitah tekbirini imamla beraber aynı anda aldığı zaman
namazı olmaz. Namazı yeniden kılması gerekir.
İmamdan hemen sonra hareket etme hâli:
Namazın fiillerini geciktirmeden imamdan hemen sonra
yapmasıdır. İşte dînen meşrû olan budur.
İmamdan geride kalma hâli: İmamdan hemen
sonra hareket etme hâlinden çıkacak derecede imamdan
geride kalmaktır ki, bu meşrû değildir.
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