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Müslümanların din kardeşliği esasına 
dayalı olarak gerçekleştirdikleri ve 

katılmak zorunda oldukları 
birlik, beraberlik 

(bk. TEFRİKA}. 
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Namazda 
imama uyanlar anlamına gelen 

fıkıh terimi. 

_j 

_j 

"Toplamak, bir araya getirmek" anla
mındaki cem' masdanndan türeyen Arap
ça bir isim olup sözlükte "insan toplulu
ğu" manasma gelir. Fıkıh terimi olarak 
namazı imamla birlikte kılan topluluğu 
ifade etmek için kullanılır. 

islam dininde cemaat halinde ibadet 
teşvik edilmiş, hatta bazı ibadetler için 
cemaat şart koşulmuştur. Her gün kılı 
nan beş vakit namaz, haftada bir kılı-

nan cuma namazı, bayram namazları 

cemaatle eda edilen belli başlı ibadet-
lerdir. Cemaatle namaz, müslümanlar 
arasında mevcut manevi bağın en önem
li tezahürlerinden biridir. Namazların ce-
maatle kılınmasının hikmeti, müslüman
ların birbirleriyle görüşüp hallerinden 
haberdar olmalarını, bilgi alışverişinde 

bulunmalarını, aralarında disiplin, sevgi 
ve düzenin yerleşmesini ve ibadetlerini 
severek yapmalarını sağlama amacına 
yönelik olmalıdır. Hz. Peygamber'in ha
yatı boyunca cemaate namaz kıldırma
sı, hasta landığında da cemaate katıla

rak Ebu Bekir'in arkasında kılması, ko-
nunun islam'daki yerini göstermesi ba
kımından önemlidir. 

Hz. Peygamber'den, düşman korkusu
nun bulunduğu sefer halinde bile müs
lümanlara namazı cemaatle kıldırması
nın istenmesi (bk. en-Nisa 4/ 101-102), 
namazın normal zamanlarda öncelikle 
cemaatle kılınması gereğini ortaya ko
yar. öte yandan sahih hadislerde, cema
atle kılınan namaza verilecek sevabm 
tek başına kılınan namazın sevabmdan 
yirmi beş veya yirmi yedi kat fazla ol
duğu ve cemaate gitmek için atılacak 
her adımın mükafatlandırılacağı bildiril
miş, ayrıca cemaate katılanların sayısı 

arttıkça kılınan namazın sevabının da 
ona göre artacağı haber verilmiştir. Bu 
arada cemaate gelmeyenlerin evlerinin 
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Mi{tahu künazi's-sünne, "şalat" md). Bir 
rek'atı imamla kılan kimsenin o nama
zın tamamını imamla kılmış gibi olaca
ğını ifade eden hadisi değerlendiren 

imam Malik, imam selam vermeden ön
ce namaza yetişen kimsenin ona uymak-
la mükellef bulunduğunu, ancak cemaat 
sevabını alabilmesi için en az bir rek'atı 
imamla birlikte kılmasının gerekli oldu
ğunu söylemiştir. imam Şafii, cuma dı
şındaki namazlarda imamla en az kı

yam, rükü, secde gibi bir rükünde bera
ber bulunan kimsenin, baştan imama 
uyanın faziletini elde etmese de cemaat 
faziletini kazanabileceğini, Hanefiler'le 
Hanbelfler ise imam selam vermeden 
cemaate yetişen kişinin cemaat sevabı
nı alabileceğini belirtmişlerdir. 

Namazları cemaatle kılmak Hanbeli
ler'e göre farz-ı ayın, Şafiiier'e göre farz-ı 
kifayedir. Hanefi ve Maliki fakihlerinin 
bir kısmı ilgili hadislerden başka, "Rü
kQ edenlerle birlikte siz de rükQ ediniz" 
(el-Bakara 2/ 43) mealindeki ayete daya
narak cemaatin vacip olduğunu söyle
mişse de cemaatle kılınan namazın tek 
başına kılınana göre daha fazla sevap 
kazandırdiğını ifade eden hadislerden 
hareketle cemaatin namazın rükünle
rinden olmayıp bu ibadeti daha kamil 
ve daha etkili hale getiren tamamlayıcı 
bir unsur olduğu ileri sürülmüştür. Bu 
sebeple de Hanefi ve Maliki fakihlerin 
çoğunluğuna göre cemaatle namaz kıl

mak müekked sünnettir. Bu görüş, za
manımızda çeşitli işlerle meşgul olmak 
mecburiyetinde kalan müslümanlara ko
laylık sağlamaktadır. Ancak vakti olan 
müslümanların namazlarını cemaatle 
kılmak suretiyle bu dini ve içtimal görevi 
yerine getirmeleri gerekir. Hatta fakih
lerin çoğunluğuna göre, islam'ın şiarın
dan sayılan cemaati tamamen terkede
rek camilerini kapalı, minarelerini ezan
sız bırakan belde halkı bu şiarı ihya et
meye zorlanır. 

Hz. Peygamber, cemaatin iki kişiden 
meydana gelebileceğini ifade etmiştir 

(Buhari, "E~an", 35; Nesai, "İmfunet", 43-
45) Buna göre imamdan başka bir kişi

nin katılmasıyla cemaat oluşur. Hanefi 
ve Şafii fakihleri cemaatin mümeyyiz 
bir çocukla dahi teşekkül edebileceğini 
ileri sürerlerse de Malikller bununla ce
maatin teşekkül etmiş sayılamayacağı
nı belirtirler. Hanbelfler'e göre ise farz 
namazlarda değilse bile nafile namaz
larda mümeyyiz küçüğün cemaati oluş-

turması caizdir. Nitekim Hz. Peygamber, 
nafile namaz kılarken kendisine Uyan 
Abdullah b. Abbas'a imamlık etmiştir. 
Cemaatle namaz kılmanın fazileti kadın 
ve erkek için aynı derecededir. Çeşitli 

hadis kaynaklarında yer alan rivayetler
den anlaşıldığına göre Hz. Peygamber, 
kadınların camiye gitmelerine engel olun
mamasını ısrarla istemiş, onların gece
leri bile camiye gitme taleplerinin olum
lu karşılanmasını emretmiştir (mesela bk. 
BuharT. "E~an", 162. "Nika.I.ı" . ı 16; Müs
lim, "Salat", 134- 136; Ebü Davüd, "Salat", 
52) Buna karşılık Ahmed b. Hanbel'in 
naklettiği bir hadiste, kadınlar için en 
hayırlı namaz kılma yerinin evleri oldu
ğu ifade edilmiştir (Müsned, VI, 297, 30 ı) 
Ancak bazı alimler bu rivayeti, herhangi 
bir fitneye sebebiyet verilmesi haline 
tahsis etmişlerdir. Gelişen sosyal hayat 
çerçevesinde toplumun çeşitli kesimle
rinde, birçok iş yerinde ve alışveriş ma
hallinde bulunabilen müslüman kadını
nın, bilhassa kendileri için özel yerler ay
rılması durumunda, cami ibadetlerine 
katılmasının fitneye sebebiyet verebi
leceğini ileri sürmek makul olmasa ge
rektir. 

Cemaatle kılınan namazlar esas itiba
riyle farz namazlardır. Bayram namazı
nı vacip kabul edenlere göre bayram na
mazları ile teravihten sonraki vitir na
mazı cemaatle kılınan vacip namazları; 
teravih namazı, yağmur duası (istiska} 
namazı ve güneş tutulması dolayısıyla 
kılınan namaz da (küsüf namazı) cemaat
le kılınan sünnetleri teşkil eder. Bütün 
mezheplerin ittifak ettiğine göre cuma 
namazı ancak cemaatle kılınabilir. Fakat 
cuma namazında cemaat için gerekli olan 
sayı diğer namazlardan farklıdır (bk. cu
MA). Cuma kılınan yerde bu namazı kı
lamayan kimsenin o günün öğle nama
zını cemaatle kılması Şafiiler'e göre sün
nettir. Hanefiler'e göre ancak cuma kı

lınmayan yerlerde öğle namazı cemaat
le kılınabilir, aksi halde cemaat rnekruh 
sayılır. Maliki fakihleri ise mazeretsiz 
olarak cuma namazını kılmayan kimse 
için cemaati rnekruh görürken mazeret
ten dolayı kılamayan için caiz telakki 
ederler. Hanbelfler, bu durumdaki kim
selerin fitneden korkmadıkları takdirde 
açıkça, böyle bir ihtimalin bulunması ha
linde ise gizli olarak cemaatle kılabiie
ceği görüşündedirler. Hanefi, Maliki ve 
Hanbeliler cuma namazı gibi bayram na
mazlarının da ancak cemaatle kılınabi
leceğini söylerler. Şafiiler'e göre ise bay-



ram namazını cemaatle kılmak sünnet
tir. Vitir namazını cemaatle kılmak ra
mazanda sünnet, ramazan dışında Ha
nefiler'ce mekruh, Hanbeliler'ce mubah
tır. Sünnet namazlardan teravihi cema
atle kılmak Malikiler'e göre mendup, di
ğer üç mezhebe göre sünnettir. istiska 
namazı da Maliki ve ŞafiTier'e göre ce
maatle, Hanefiler'e göre ise tek başına 
kılınır. 

Cemaatin islam dinindeki önemine rağ
men belirli mazeretierin varlığı halinde 
terkedilmesi mümkündür. Hz. Peygam
ber can güvenliğinin bulunmayışını. özel
likle hastalığı. sefer halinde iken gece 
karanlığını ve yerin çamurlu olmasını ce
maate engel kabul etmiştir. Bu hadisle
ri, ayrıca dinde kolaylığın tercih edildi
ğini (bk. el-Hac 22 / 78) ve kimseye gü
cünün üzerinde yük yüklenmeyeceğini 
(b k. ei-Bakara 2/ 286) belirten ayetleri göz 
önünde bulunduran islam alimleri ha
vanın çok soğuk veya çok sıcak olması
nı, şiddetli rüzgar, kar, yağmur. çamur 
vb. tabii engelleri, hastalık, körlük veya 
yürüyemeyecek kadar felçli olma gibi 
önemli bedeni özürleri, ayrıca can gü
venliğinin bulunmayışını. hastaya bak
ma, cemaate gittiği takdirde bir daha 
elde ederneyeceği ilmi bir fırsatı kaçır
ma, cenaze hizmetleriyle meşgul bulun
ma, kaybolan bir malı arama gibi önemli 
meşguliyetleri ve soğan, sarımsak vb. 
şeyleri yemiş olma gibi durumları ce
maate katılınama için mazeret kabul et
mişlerdir. 

Cemaatle namaz kılmanın kendine has 
adabı vardır. Hz. Peygamber karnet du
yulduğunda namaza kalkılmasını, cami
ye giderken vakarlı ve rahat olunması
nı, yetişilen kadarının kılınıp kalan kıs

mın tamamlanmasını emretmiştir (Bu
harT, "E~an", 23). Buna göre cemaate ye
tişmek için koşmak hoş karşıtanmamak
la birlikte acele ile yürünebilir. Ayrıca mü
ezzin karnet getirmeye başlayınca veya 
farz namaza durulunca başka namaz kı
lınmayacağını bildiren hadisleri (Buhari, 
"E~an", 38; Müslim, "Müscllirin", 63-64) 
dikkate alan fakihler, cemaate gelen 
kimsenin, farz namazın kılınmaya baş
lanmış olması halinde vaktin sünneti de 
olsa nafile namaza durmaması gerekti
ğini söylemişlerdir. Öğle veya cuma na
mazının sünnetine başlandıktan sonra 
cemaatin farza durması veya hatibin 
hutbeye çıkması halinde iki rek'at ta
mamlanınca selam verilir. Maliki, Şafii 

ve Hanbeliler, cemaatle kılınan farzın 

kaçırılmasından endişe edildiği takdir-

de nafile namazın hemen kesilebilece
ğini söylemişlerdir. Malikiler'e göre. de
vam ettiği takdirde bir rek'at da olsa 
cemaate yetişebileceğini. Hanefiler'e gö
re ise yalnızca bir rek'at kaçıracağını tah
min eden kimse iki rek'at kılarak selam 
verir. Çünkü Kur'an'da, "Amellerinizi ip
tal etmeyiniz" (Muhammed 47 / 33) buyu
rulmuştur. Buna göre üçüncü rek'ata 
başlayan kimsenin dört rek'atı tamam
laması gerekir. öte yandan dört rek'at
lı bir farz namazı tek başına kılmakta 
olan kimse, cemaatle namaz için karnet 
getirildiğinde henüz bir rek'atı tamam
lamamışsa hemen, birinci rek'atın see
desini yapmışsa ikinci rek'atı tamamla
dıktan sonra namazını keserek cemaa
te katılır. Malikiler'e göre, üçüncü rek'a
ta başlamışsa seedesini yapmadıkça dö
nüp oturur ve namazdan çıkıp cemaate 
katılır. Fakat üçüncü rek'atı da tamam
lamışsa namazını tek başına bitirir. Üç 
rek'atlı akşam ve iki rek'atlı sabah na
mazlarına gelince, Hanefiler'e göre sa
bah veya akşam namazını tek başına kıl
makta olan kimse, ikinci rek'atın see
desini yapmadıkça namazını keser ve 
cemaate katılır. Namazını tamamlayan 
kişi daha sonra cemaate katılabilir. Böy
le bir kimsenin cemaate katılmasının ca
iz olduğu ve ikinci namazının nafile sa
yılacağı konusunda alimler ittifak et
mişlerdir. Çünkü Hz. Peygamber. evde 
namazını kılıp gelen ve bu sebeple ce
maate katılmayan kimseye, "Namazı kıl
mış olsan bile cemaatle birlikte bir da
ha kıl" demiştir (Tirmizi, "Şalat", 49; Ne
sai. "İmfunet", 54). Ancak Hanefiler, sa
bah ve ikindi namazlarından sonra na
file kılınması rnekruh olduğundan bu iki 
namazın ve tek rek'atlı nafile bulunma
dığı için de akşam namazının cemaatle 
tekrarlanmasını rnekruh kabul etmiş

lerdir. Hanbeliler'e göre akşam, Maliki
ler'e göre de akşam ve ayrıca vitir kılın
mışsa yatsı namazı cemaatle tekrarlan
maz. Bunların dışındaki namazlar tek
rarlanabilir. Şafiiler'e göre ise nafile ola
rak kılınmatan söz konusu olmayan adak 
ve cenaze namazları hariç her namaz 
cemaatle tekrar kılınabilir. 

Belli bir imamı ve cemaati bulunan 
bir mahalle mescidinde namazı cema
atle kıtamayanların veya imamdan hoş
lanınama vb. sebeplerle cemaate katıl

mayanların namazı yeni bir cemaatle 
kılmaları hoş karşılanmamıştır. Çünkü 
bu davranış cemaatin anlam ve özelli
ğini kaybettirdiği gibi fitneye ve müs
lüman cemaat arasında parçalanmaya 
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da sebep olabilir. Belirli bir imamı ve 
cemaati olmayan yerlerde ise ayrı ay
rı cemaatle namaz kılmakta bir mahzur 
yoktur. 

Mukim ile misafirin cemaatle namaz 
kılmaları caiz olup mukimin imam ol
ması daha uygundur. Ancak misafirin 
imam olması halinde mukim olan ce
maate kendisinin sefer halinde olduğu
nu, dört rek'atlık farzı iki rek'at kılıp se
lam vereceğini, cemaatin geri kalan iki 
rek'atı kendi kendilerine tamamlamala
rı gerektiğini hatırlatması tavsiye edil
miştir. 
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Daha çok 
Kütüb-i Sitte müellifleri hakkında 

kullanılan hadis terimi. 
_j 

Hadis şarih,leri, kaynağını tesbite ça
lıştıkları bir hadisin Kütüb-i Sitte veya 
onunla birlikte Ahmed b. Hanbel'in el
Müsned'inde yer alması halinde, bütün 
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