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İTFAİYE

müc te hi din gö rü şü nün ka bul et me si nin 

de it ti bâ de ğil tak lit ol du ğu gö rü şün de dir. 

Tar tış ma, bir müc te hi din di ğer bir müc-

te hi di tak lit et me si nin câiz olup ol ma dı ğı 

yö nün de ki usul mülâha za la rıy la il gi li dir 

(bk. İC Tİ HAD; TAK LİD).

Ce ma at le Kı lı nan Na maz da İma ma İt ti-
bâ. Ce ma at le kı lı nan na maz da ken di si ne 

uyu lan ki şi ye imam, ima ma uy ma ya ik ti-

dâ ve it ti bâ, ima ma uyan ki şi ye de muk-

tedî, müt te bi ve me’mûm gi bi ad lar ve-

ri lir. Ce ma at le kı lı nan na maz da ce ma atin 

ima ma han gi hu sus lar da it ti bâ ede ce ği 

ve bu nun hük mü fı kıh mez hep le ri ara sın-

da ay rın tı lı bi çim de ele alın mış tır. Fı kıh 

âlim le ri Hz. Pey gam ber’in, “İmam an cak 

ken di si ne uyul mak için imam ya pıl mış tır, 

öy ley se o tek bir al dı ğı za man siz de tek bir 

alın, o rükû yap tı ğın da siz de rükû ya pın, 

o ba şı nı kal dır dı ğın da siz de ba şı nı zı kal dı-

rın, o, ‘Se mi allåhü’ de di ği za man siz, ‘Rab-

benâ le ke’l-hamd’ de yin, o sec de et ti ğin de 

siz de sec de ye gi din” ha di si ni (Müs lim, 
“Øalât”, 77) vb. ha dis le ri de lil gös te re rek 

ce ma at le kı lınan na maz da muk tedînin 

na ma zın farz, vâ cip ve sün net le ri ni ye ri-

ne ge tir me de imama uy ma sı ge rek ti ği ni 

ifa de eder ler (bk. CEMA AT; İK TİDÂ). Ce-

ma atin kı yam, rükû, sücûd gi bi fi ilî rü kün-

ler de ve kavlî rü kün olan if ti tah tek bi rin de 

ima ma it ti bâ ede rek bu rü kün le ri ye ri ne 

ge tir me si nin farz / vâ cip ol du ğu ko nu sun-

da fı kıh âlim le ri ara sın da her han gi bir gö-

rüş ay rı lı ğı bu lun maz ken kavlî bir rü kün 

olan kı ra at te ima ma uyu lup uyul ma ya-

ca ğı hu su sun da fark lı gö rüş ler ile ri sü rül-

müş tür. Ha nefî fa kih le ri, “Bir ki şi ye imam 

olan kim se nin kı ra ati o ki şi nin kı ra ati dir” 

meâlin de ki ha di si (İbn Mâce, “İšåme”, 13) 
de lil gös te re rek Fâti ha ve sûre nin açık tan 

(ceh rî) ve giz li ce (hafî) okun du ğu na maz-

lar da kı ra ati sa de ce ima mın ya pa ca ğı nı, 

ima mın oku ma sı nın ce ma atin oku ma-

sı ye ri ne ge çe ce ği ni, ce ma atin su sa rak 

ima mın kı ra ati ni din le me si ge rek ti ği ni 

söy le miş ler dir. An cak İmam Mu ham med 

oku ma nın giz li ya pıl dı ğı na maz lar da ce-

ma atin de kı ra at te bu lun ma sı nı câiz gör-

müş, İmam Mâlik bu nu gü zel bir dav ra nış 

ola rak ni te len dir miş tir. Ah med b. Han bel 

giz li ce oku nan na maz lar da ce ma atin de 

giz li ce kı ra at te bu lun ma sı nın, ay rı ca kı-

ra atin açık tan ol du ğu na maz lar da ima mı 

işi te me yen ce ma atin de bu nu yap ma sı nın 

vâ cip ol du ğu fik rin de dir. İmam Şâfiî giz-

li ce oku nan na maz lar da ce ma atin hem 

Fâti ha’yı hem sûre yi oku ma sı, açık tan 

oku nan na maz lar da ise sa de ce Fâti ha’yı 

giz li ce oku ma sı ge rek ti ği ni ifa de et miş tir.

he ves le ri ne (el-En‘âm 6/56,150; er-Ra‘d 
13/37; el-Câsi ye 45/18), in sa nın ken di 

hevâsı na, şeh vet le ri ne (en-Nisâ 4/27), 
bâtı la, Ya hudi lik ve Hı ris ti yan lı ğa (el-Ba ka-
ra 2/120), Al lah’ı kız dı ran şey lere (Mu ham-
med 47/28), za lim le rin emirlerine (Hûd 
11/59), boz gun cu la rın yo lu na (el-A‘râf 
7/142), zan na (Yû nus 10/66) ve mü min le-

rin yo lun dan baş ka yol la ra (en-Nisâ 4/115) 
uyul ma sı neh ye dil miş ve yeril miş tir.

Ha dis ler de hem it ti bâ ke li me si hem ay-

nı kök ten fi il ve isim ler yer alır (Wen sinck, 
el-Mu£cem, “tb£a” md.). Hz. Pey gam ber bir 

ha di sin de müs lü man la rın Kur’an ve Sün-

net’e tâbi ol duk la rı sü re ce doğ ru yol dan 

sap ma ya cak la rı nı ha ber ver miş tir (Mu-
va¹¹aß, “Æader”, 3). Resûl-i Ek rem, ya ban-

cı ül ke le rin hü küm dar la rı na gön der di ği 

İslâm’a da vet mek tup la rı nın baş lan gı cın-

da ve ya so nun da, “Selâm (kur tu luş) yal nız 

hidâye te tâbi olan la rın dır” iba re si ne yer 

ver miş, mu ha tap la rın dan Al lah’a iman 

et me le ri ni ve ken di si ne tâbi ol ma la rı nı 

is te miş tir (Hamîdul lah, II, 297, 315, 329, 
332, 334). Al lah ve resûlü nün emir le ri 

ola rak ülü’l-em rin ve âlim le rin emir le ri ne 

it ti bâ edil me si üze rin de önem le du ru lur-

ken (Müs lim, “İmâre”, 8) Al lah’a is yan ve 

gü nah ola rak be lir len miş hu sus lar da it ti-

bâ et me nin câiz ol ma dı ğı ifa de edil miş tir 

(Bu hâ rî, “A¼ kâm”, 4; Müs lim, “İmâre”, 
38-39). Bir ha dis te, “Kim gü zel bir âdet 

baş la tır sa ken di si ne hem o âde tin hem de 

ona tâbi olup onun la amel eden kim se le-

rin se va bı ka dar se vap ya zı lır. Yi ne kö tü 

bir âdet baş la tan kim se ye hem o ame lin 

hem de ken di si ne tâbi olup onun la amel 

eden kim se le rin gü na hı ka dar gü nah yük-

le nir” buy rul muş tur (Müs ned, IV, 361; bk. 
Müs lim, “£İlim”, 15; Tir mizî, “£İlim”, 15).

Müc te hi din İc ti had ve Fet va sı na İt ti bâ. 
Fı kıh usu lü te ri mi ola rak it ti bâ “bir kim se-

nin baş ka bir kim se nin (müc te hi din) da yan-

dı ğı de li li de bi le rek gö rü şü nü ka bul edip 

onun la amel et me si” şek lin de ta nım lan-

mış tır. De li li ni bil di ği müc te hi din ic ti ha-

dıy la amel eden ki şi ye tâbi / müt te bi, tâbi 

olu nan ki şi ye de metbû / müt te ba‘ de nir. 

İt ti bâın mu ka bi li, “bir kim se nin baş ka 

bir kim se nin (müc te hi din) da yan dı ğı de li-

li bil me den gö rü şü nü ka bul edip onun la 

amel et me si” di ye ta nım la nan tak lid dir. 

Bu ki şi ye de mu kal lid de ni lir. Ki şi tak lit-

te müc te hi din ic ti had so nu cun da ulaş tı ğı 

hük mü, it ti bâda ise o hük mün da yan dı ğı 

de li li ka bul et mek te dir. Bu ba kım dan it ti-

bâ ic ti had la tak lit ara sın da or ta bir mer te-

be dir. An cak fa kih le rin bü yük ço ğun lu ğu, 

bir kim se nin, de li li ni ik na edi ci bul du ğu 

“Ondo kuzun cu Yüz yıl da İs tan bul’un Es ki ve Ye ni 
İtfaiye Teşkilat la rı ve Bir Ya ban cı nın Gözlem le ri”, 
Mülkiye , XXVI/233 (2002), s. 175-189; Er kan Tu-

ral, “Türkiye , Hol lan da, İn gil te re ve Amerika’da 
Modern İt fa iye Teş ki la tı nın Ku ruluşu ve Ha rik 
(Yangın) Ni zam na me le ri”, Çağ daş Yerel Yöne-
timler, XIII/1, An ka ra 2004, s. 67-91; Kema let tin 

Kuzucu, “Széchen yi Pa şa ve Os manlı İt faiye si nin 
Mo dern leş ti ril me si (1874-1922)”, Türk Kül tü rü 
İn ce le me le ri Der gi si, sy. 14, İs tan bul 2006, s. 31-
52; “İt fa iye”, TA, XX, 445.

ÿKe ma let tin Ku zu cu
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Bir müctehidin görüþüne göre
amel etme;

cemaatle namazda
imama uyma anlamýnda terim.˜ ™

Söz lük te “ar dın ca git mek, uy mak, ita at 

et mek” an la mın da ki te ba‘ kö kün den tü-

re yen it ti bâ‘ ay nı mâna yı ta şır (Lisânü’l-
£Arab, “tb£a” md.; Kåmus Ter cü me si, III, 
196-197). Arap ça’da ik ti dâ, ik tifâ, imtisâl, 

i‘ti mâm, i‘ti mâr, itâat ke li me le ri de “uy-

mak, tâbi ol mak” an la mın da kullanı lır. 

Kur’an ve Sün net’te söz lük an la mı çer-

çeve sin de sık ça kul la nı lan it ti bâ fı kıh 

usulün de ic ti had-tak lit te rim le riy le bağ-

lan tı lı ola rak kav ram ha li ne gel miş, fürû-i 

fı kıh ta ise “ce ma at le na maz kı lar ken ce-

ma atin ima ma uy ma sı ve onun yap tı ğı fi-

il le rin ay nı sı nı yap ma sı” an la mıy la te rim-

leş miş tir.

Kur’an’da it ti bâ ke li me si iki âyet te ge-

çer (el-Ba ka ra 2/178; en-Nisâ 4/157), ay nı 

kök ten fi il ka lı bın da da 135 âyet te zik re-

di lir (M. F. Ab dülbâk¢, el-Mu£cem, “tb£a” 
md.). Bu âyet ler de kim le rin inanç ve amel-

le il gi li söz le ri nin din le nip peş le rin den gi di-

le ce ği, kim le rin söz le ri nin din len me ye ce ği 

hu su sun da ay rın tı lı bil gi le re yer ve ril miş 

ve bu âyet le rin ço ğun da Al lah ve re su lü ne 

it ti bâ et me nin ge re ği üze rin de du rul muş-

tur. Şöy le ki: Al lah’ın rı za sı na (Âl-i İmrân 
3/162,174; el-Mâide 5/16), Al lah’ın yo lu-

na (el-Mü’min 40/7), Al lah’ın hidâye ti ne 

(el-Ba ka ra 2/38; Tâhâ 20/123), Al lah’tan 

in di ri le ne / vah ye (el-En‘âm 6/50; el-A‘râf 
7/203), Kur’an’a (el-Ba ka ra 2/170), âyet le-

re (Tâhâ 20/134), şe ri ata (el-Câsi ye 45/18), 
hak ka (Mu ham med 47/3), zik re (Yâsîn 
36/11), nu ra (el-A‘râf 7/157), dine (Âl-i 
İmrân 3/ 73), sırât-ı müs takîme / İslâm’a 

(el-En‘âm 6/153) ve Hz. Pey gamber’e (el-
Ba ka ra 2/ 143) it ti bâ em re dil miş ve övül-

müş tür. Bu na kar şı lık şey ta na (el-Ba ka ra 
2/168) kâ fir le rin, Ehl-i ki tabın, âyet le ri 

ya lan la yan la rın ve bil me yen le rin hevâ ve 
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de re si nin kan yo nun da Ro ma lı lar’a ait bir 

de po nun ba zı ka lın tı la rı na te sa düf edil-

miş tir. Gü nü müz de İv ra ca’nın Or ta çağ’a 

ait ha ra be le ri, Le va de re si ge çi di nin en 

dar nok ta sın da ku rul muş olan kü çük 

müs tah kem Vra tit sa’dır. Bu ye rin ta rihi 

ar ke olo jik bul gu lar la be lir len mek te dir (X. 
yüz yıl dan kal ma iş len me miş Slav sera-
miği, Bi zans lı lar’a ait se ra mik, XI ve XII. 
yüz yıl Bi zans im pa ra tor la rı, XI II ve XIV. 
yüz yıl Bul gar çar la rı ile Yıl dı rım Ba ye zid 
adı na ba sıl mış ma denî pa ra lar). Ay rı ca 

ma den ci lik te kul la nı lan araç ge reç le rin 

ya nın da taş tan ya pıl mış kü çük ev le rin ve 

yi ne taş tan ol duk ça kü çük ki li se le rin ka-

lın tı la rı da or ta ya çı ka rıl mış tır. 1941’de bir 

ki li se nin yı kın tı la rı ara sın da XI II. yüz yı la ait 

Bul gar ca bir ya zıt bu lun muş, bu ra da ka-

sa ba nın adı Vra tit sa di ye kay de dil miştir. 

Ya zıt ta, “Asen, bü tün Bul ga ris tan’ın çarı” 

ifadesi nin geç me si, kitâbe nin 1246 ile 

1256 yılla rı ara sın da ül ke yi yö ne ten Çar 

Mic ha el Asen za ma nı na ait ol du ğu nu dü-

şün dü rür (Iva no va, bk. bibl.).

Or ta çağ’ın Vra tit sa’sı, Yıl dı rım Ba ye zid’ın 

oğul la rı ara sın da çı kan iç sa vaş ve ya da ha 

bü yük bir ih ti mal le Var na Sa va şı (1444) 
sı ra sın da Haç lı kuv vet le rin ce yı kıl mış tı. 

Yı kım dan son ra şe hir kan yonun dı şın da 

ka lan açık alan da tek rar in şa edil di (tıp kı 

La ris sa / Ye ni şe hir, Şum nu, Lof ça ve di ğer yer-

ler de ol du ğu gi bi). İv ra ca hak kın da Os man lı 

dö ne mi ne ait en es ki ka yıt lar 884 (1479) 

ta rih li bir ic mal def te rin de yer alır. Def ter-

de bu ra sı Er doğ du Bey’in zeâ me ti ne bağ lı 

ola rak ge çer. Şe hir de yirmi üç müs lü man 

ve 296 hı ris ti yan hânesi bu lun mak ta dır. İv-

ra ca ay nı za man da bir pa zar ye ri dir. Par ça 

ha lin de bu gü ne ulaş mış Niğ bo lu san ca ğı na 

ait 890 (1485) ta rih li bir ic mal def te rin de 

İv ra ca’nın 287 hâne ve kırk se kiz mü cer-

ret ten (bekâr) oluşa n hı ris ti yan nü fu su bu-

lun du ğu kayıtlıdır . Müs lü man lar ise yir mi 

beş hâne ye ve yir mi dört ten faz la mü cer-

ret nü fu sa sahip tir. 922’de (1516) şe hir de 

bir imam da hil yet miş hâne ve yir mi al tı 

mü cer ret müs lü man nü fus var dı (340-350 
ki şi) ve 1479’da ki nü fu sa gö re üç ka tı bir 

ar tış ol du (BA, MAD, nr. 11, vr. 154b-158a). 
Bunun se be bi kıs men dı şa rı dan da ha faz la 

müs lü man nü fu sun gel me si ve ye rel nü-

fus tan belir li bir mik ta rın ih ti da et me si dir. 

Yet miş hâne den on üçü nün ba ba sı müs-

lü man adıy la kay de dil di (% 18’den faz la). 
Şeh rin hı ris ti yan nü fu su nun sa yı sı bü yük 

oran da ön ce den ol du ğu gi bi kal dı (on bir 
ma halle ye bö lün müş 300 hâne). Mü cer ret 

sayısı 1485’teki % 14’ lük oran dan 1516’da-

ki % 27’lik ora na çı kar ken ge nel nü fus da 

1170’ten 1420’ye yük sel di.

otu ruş ta Ta hiy yât’ı oku duk tan son ra ima-

mın selâmı nı bek le me den selâm ve re bi-

lir, an cak imam dan ön ce selâm ve ril me si 

mek ruh tur. Ce ma at le kı lı nan na maz es-

na sın da imam ab des ti nin bo zul ma sı ve-

ya has ta lan ma sı gi bi bir du rum da çe ki lip 

ye ri ne ce ma at ten bi ri ni ge çi rir. İma mın 

ye ri ne ge çen ki şi na ma za ka lı nan yer den 

de vam eder (bk. İS TİHLÂF). Ha nefî mez-

he bi ne gö re ce ma atin na ma zı nın sa hih 

ol ma sı ima mın na ma zı nın sa hih ol ma sı na 

bağ lı dır. Bu na gö re me selâ imam unu-

ta rak na ma zı ab dest siz ola rak kıl dır dıy sa 

ce ma atin de na ma zı ge çer siz olur. Do la yı-

sıy la ce ma atin de bu du ru mu öğ ren me si 

ha lin de imam gi bi na ma zı nı ye ni den kı lar.
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Bulgaristan’da tarihî bir şehir.˜ ™

Ku zey Bul ga ris tan’da bir idarî bi ri min 

mer ke zi olup gü nü müz de ki adı Vrat sa’dır. 

Ba tı Bal kan dağ la rı nın ku zey etek le rin de 

de niz den 375 m. yük sek lik te bir düz lük te 

ku rul muş tur. Şeh rin en es ki kıs mı, kü çük 

bir de re olan Le va’nın dar ve ol duk ça gü zel 

bir kan yo nu ge ri de bı ra ka rak düz lü ğe gir-

di ği yer de bu lun mak ta dır. İv ra ca’nın da ha 

ye ni kı sım la rı ise düz lü ğün çe şit li yer le ri ne 

ya yıl mış tır. Bul gar ca is mi, es ki bir ke li me 

olan ve şeh rin en dar nok ta sı nı ni te le yen 

Vra cis ta’dan (ka pı, ka pı da) gel mek te dir.

Şeh rin bu lun du ğu ke sim de es ki Trak 

uy gar lı ğı na ait yer leş me iz le ri ne rastlanır . 

Çev re sin de ki al tı tü mü lüs bu iz le rin gös-

ter ge si dir. İv ra ca’nın gü ne yin de ki Le va 

Fa kih le rin or tak gö rü şü imam gi bi ce-

ma atin de “Sübhâne ke”yi, “tekbîrât” ve 

“tesbîhât”ı, “Ta hiy yât”, “sa lavât”’ı ve du-

ala rı oku ma sı ge rek ti ği yö nün de dir. Ce-

ma at imam gi bi if ti tah tek bi ri ni alır ken 

el le ri ni yu ka rı kal dı rır, rükû ve sec de ye 

gi der ken ve kal kar ken “Al la hü ek ber”, 

rükûdan kal kar ken “Se mi allåhü li-men ha-

mi deh” (tes mî‘) ve “Rab benâ le ke’l-hamd” 

(tah mîd) der. Ebû Hanîfe’ye gö re imam 

tes mîi, ce ma at de tahmîdi söy ler (bk. 
TESMÎ‘). İmam Fâti ha’yı bi tir dik ten son ra 

ce ma at “âmin” der. Ce ma atin na maz la 

il gi li fi il le ri imam la bir lik te ve ya onun he-

men ar dın dan yap ma sı, rükûa ve sec de ye 

imam dan ön ce git me me si, yi ne rükûdan 

ve sec de den ba şı nı imam dan ön ce kal dır-

ma ma sı ge re kir. Ce ma at rükûda üç de fa, 

“Sübhâne rab bi ye’l-azîm” ve sec de de üç 

de fa, “Sübhâne rab bi ye’l-a‘lâ” de me den 

imam ba şı nı kal dı rır sa muk tedî bun la rı 

ta mam la ma dan ima ma uy mak için ba-

şı nı kal dı rır. İlk otu ruş ta (ka‘de-i ûlâ) ce-

ma at Ta hiy yât’ı bi tir me den imam üçün cü 

rek‘ata kal kar sa ce ma at is ter se Ta hiy yât’ı 

ta mam lar, is ter se ima ma uya rak kal kar. 

İmam bay ram tek bir le ri ni, bi rin ci otu ru-

şu, tilâvet sec de si ni, se hiv sec de si ni ve Ku-

nut du ası nı ter ke der se ce ma at de bun la rı 

ter ke der. Son otu ruş ta (ka‘de-i ahîre) ce-

ma at Ta hiy yât’ı bi tir me den imam selâm 

ve rir se Ta hiy yât’ı ta mam lar, son ra selâm 

ve rir. Eğer Ta hiy yât’ı bi tir miş ve ge ri ye 

sa la vat la dua lar kal mış sa ce ma at on la rı 

ter ke dip imam la be ra ber selâm ve rir. An-

cak Şâfiî ve Han belî mez he bin de sa la va tın 

okun ma sı vâ cip ol du ğun dan ce ma at on la-

rı da oku duk tan son ra selâm ve rir.

Na ma zın as lın da bu lun ma yan bir hu-

sus ta ce ma at ima ma uy maz. Me selâ 

imam na maz da faz la dan bir sec de yap sa 

ve ya son otu ruş ta selâm ve re cek yer de 

seh ven kalk sa bu du rum lar da ce ma at 

ima ma uy maz ve ima mı uyar mak üze re 

“sübhânel lah” der. Eğer imam kalk tı ğı 

rek‘atın faz la dan ol du ğu nu sec de ye var-

ma dan ön ce far ke dip otu rur sa ce ma at 

onun la bir lik te selâm ve rir ve se hiv sec-

de si ya par. Şa yet imam bu faz la rek‘atı 

sec de ile ta mam lar sa ce ma at ar tık onu 

bek le me yip yal nız ca selâm ve rir. Eğer 

imam son otu ru şu unu ta rak faz la bir 

rek‘ata kal kar sa ce ma at bek le yip yi ne 

ima mı uyar mak üze re “sübhânel lah” der. 

İmam yap tı ğı ha ta yı an la ya rak he men ge-

ri dö nüp otu rur sa bir lik te selâm ve rip se-

hiv sec de si ya par lar. Şa yet imam bu faz la 

rek‘atı sec de ile ta mam lar sa farz olan son 

otu ruş ter ke dil di ğin den hem ima mın hem 

de ce ma atin na ma zı bo zu lur. Ce ma at son 




