Cemaatte Safa Girmemek, Tek Başına
Namaz Kılmak
Cemaatte Safa Girmemek Hakkında. Özellikle sürekli cemaatle namaz kılanların
zaman zaman gördüğü bir durumdur. Birisi safa girmeden arkada tek başına
namaza başlamış ve imama uymuştur. Bunun çeşitli sebepleri olabilir; safa
girmenin gereğini bilmemek, iftitah tekbirine yetişmek için safa katılmamayı
evla bilmek, nasılsa yanıma kadar saf ulaşır diye düşünerek geri kalmak,
hattâ hattâ sadece ğaflet bile olabilir. İsmailağa Camii Fıkıh Kurulu
camilerde görülebilen bu durumu ele alarak okuyanların faydasına sundu.

Cemaate Gelen Bir Kimse Safa Girmeyip
Arkada Tek Başına İmama Uyması
Allah Teâlâ’ya hamd, Resulüne, al ve ashabına salat-u selam olsun…
Dinimiz, cemaate katılmayı teşvik etmiş, ittihadı öngörmüş, şaz olmayı ve tek kalmayı
mekruh görmüştür. Nizam ve disiplini teşvik etmiş, dağınıklığı çirkin görmüştür.
Namazın

cemaatle

kılınması,

Müslümanları

bu

manada

terbiye

etmede

İslam’ın

vesilelerinden biridir. Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cemaate
imamlık yaptığında, tekbir almadan önce cemaate yüzünü dönüp şöyle buyurması da bunun
en bariz örneklerindendir;
َ
أ ﻗ ِﻴﻤُﻮا ﺻ ُﻔُﻮﻓ َﻜ ُﻢْ وَﺗَﺮ َاﺻ ُّﻮا
“Saflarınızı sık ve düzgün yapınız. “[1]
ِﺳَﻮُّوا ﺻ ُﻔُﻮﻓ َﻜ ُﻢْ ﻓ َﺈِ نَّ ﺗَﺴ ْﻮ ِﻳَﺔَ اﻟﺼ َّﻒّ ِ ﻣِﻦ ْ ﺗَﻤَﺎمِ اﻟﺼ َّﻼ َة
“Saflarınızı düzgün yapın zira saffın düzgünlüğü namazı tamamlayanlardandır.”[2]
ْاﺳْﺘَﻮُوا وَﻻ َ ﺗَﺨ ْﺘَﻠِﻔُﻮا ﻓ َﺘَﺨ ْﺘَﻠِﻒَ ﻗ ُﻠُﻮﺑ ُﻜ ُﻢ
“Aynı hizada olun; farklı saf tutmayın zira saffın farklı olması kalplerin bir
olmamasındandır.”[3]
Bu sahih hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere namazdaki cemaat; nizam, saf
düzgünlüğü, mutedil ve birlik olmada İslam’ın sosyal bir tatbikidir. Saf düzeni, İslam
toplumunun bir nevi fikir yapısını aksettiren bir aynadır.
َ
َ
ﻋ َﻦ ْ وَاﺑِﺼ َﺔَ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ أ نَّ ر َﺳُﻮلَ اﻟﻠَّﻪِ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ر َأ ى ر َﺟ ُﻼ ً ﻳُﺼ َﻠِّﻰ

َ
َﺧ َﻠْﻒَ اﻟﺼ َّﻒّ ِ وَﺣ ْﺪَه ُ ﻓ َﺄ ﻣَﺮ َه ُ أَنْ ﻳُﻌِﻴﺪ

Tek Başına Kılanın Namazı Sahih mi?
Vabisa b. Ma’bed‘den rivayete göre Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem);
Saf arkasında tek başına namaz kılan birini gördüğünde ona namazını iade etmesini
emretmiştir.[4]
Bu ve emsal hadis-i şeriflerden yola çıkarak İmam en-Nehaî, Hasan b. Salih, İshak,
Hammad, İbn Ebi Leyla ve Vekî’ (Allah onlara rahmet etsin); kişinin safa katılmadan
tek başına imama uymasının sahih olmadığını, bu şekilde kılınan namazın iade
edilmesinin gerekli olduğunu söylemişlerdir. Aynı zaman da bu görüş; Ahmet b.
Hanbel‘in de (Allah ona rahmet etsin) görüşüdür.
İmam Ebu Hanife, İmam Malik ve İmam Şafii‘ye (Allah onlara rahmet etsin) göre ise bu
kişinin namazı mekruh olmakla beraber sahihtir.

Mazeret Durumu
Bu hükümler her hangi bir mazereti bulunmaksızın safa girmeyip tek başına arkada saf
tutan kişi içindir. Şayet cemaate gelen kişi safta boşluk bulamaması gibi bir
mazeretten dolayı arkada tek başına cemaate uyacak olsa bu caiz olur. Şu kadar var ki;
ön saftan birini yanına çekmesinin müstahap olduğunu söyleyenler olduğu gibi bunu
mekruh görenler de olmuştur.
Kişi cemaate gittiği halde safa katılmayıp tek başına imama uymasını kabullenmeyen bir
din anlayışı, cemaate hiç gitmeyen kişinin durumunu gözler önüne sermektedir.
Allah Teâla şöyle buyuruyor:
ِوَاﻋ ْﺘَﺼ ِﻤُﻮا ﺑِﺤ َﺒْﻞ ِ اﻟﻠَّﻪِ ﺟ َﻤِﻴﻌًﺎ وَﻻَ ﺗَﻔَﺮ َّﻗ ُﻮا وَاذ ْﻛ ُﺮ ُوا ﻧِﻌْﻤَﺖَ اﻟﻠَّﻪ
َ
َ
َ
ْﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُﻢْ إِذ ْ ﻛ ُﻨْﺘُﻢْ أ ﻋ ْﺪَاءً ﻓ َﺄ ﻟَّﻒَ ﺑ َﻴ ْﻦ َ ﻗ ُﻠُﻮﺑِﻜ ُﻢْ ﻓ َﺄ ﺻ ْﺒَﺤ ْﺘُﻢ
َ
ْﺑِﻨِﻌْﻤَﺘِﻪِ إِﺧ ْﻮَاﻧًﺎ وَﻛ ُﻨْﺘُﻢْ ﻋ َﻠَﻰ ﺷ َﻔَﺎ ﺣ ُﻔْﺮ َةٍ ﻣِﻦ َ اﻟﻨَّﺎرِ ﻓ َﺄ ﻧْﻘَﺬ َﻛ ُﻢ
َﻣِﻨْﻬ َﺎ ﻛ َﺬ َﻟِﻚ َ ﻳُﺒَﻴِّﻦ ُ اﻟﻠَّﻪُ ﻟَﻜ ُﻢْ آﻳَﺎﺗِﻪِ ﻟَﻌَﻠَّﻜ ُﻢْ ﺗَﻬ ْﺘَﺪُون
“Hep birlikte Allah’ın ipine (Kur’an’a) sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin.
Allah’ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O,
kalplerinizi birleştirmişti. Yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında idiniz de O
sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru
yola eresiniz.”[5]

İki Hadis
َ
َاﻟﻠَّﻪِ ﺻ َﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻗ َﺎل
َّ ﻋ َﻦ ْ ﻣُﻌَﺎذ ِ ﺑ ْﻦ ِ ﺟ َﺒَﻞ ٍ أ نَّ ﻧَﺒِﻲ
ْ
َإِنَّ اﻟﺸ َّﻴ ْﻄ َﺎنَ ذ ِﺋْﺐ ُ اﻹْ ِﻧْﺴ َﺎنِ ﻛ َﺬِﺋْﺐ ِ اﻟْﻐَﻨَﻢِ ﻳَﺄ ﺧ ُﺬ ُ اﻟﺸ َّﺎة

ِاﻟْﻘَﺎﺻ ِﻴَﺔَ وَاﻟﻨَّﺎﺣ ِﻴَﺔَ ﻓ َﺈِ ﻳَّﺎﻛ ُﻢْ وَاﻟﺸ ِّﻌَﺎبَ وَﻋ َﻠَﻴ ْﻜ ُﻢْ ﺑِﺎﻟْﺠ َﻤَﺎﻋ َﺔ
ِوَاﻟْﻌَﺎﻣَّﺔِ وَاﻟْﻤَﺴ ْﺠ ِﺪ
Muaz b. Cebel‘den rivayete göre Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
şöyle buyurmuştur: “Şeytan, koyunun kurdu gibi insanın kurdudur. Kurt sürüden
uzaklaşmış tek başına kalan koyunu yakalar. Dolayısıyla tefrikaya düşmekten sakının.
[6]

Cemaate, genel Müslümanların yoluna ve mescide devam edin.”

ُﻋ َﻦ ْ اﺑﻦ ِ ﻋ ُﻤَﺮ َ أنَّ ر َﺳُﻮلَ اﻟﻠَّﻪِ ﺻ َﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪُ ﻋ َﻠَﻴ ْﻪِ وَﺳَﻠَّﻢَ ﻗﺎل ﻳَﺪ
َّ
ْ
ِاﻟﻠ ﻪِ ﻣَﻊَ اﻟ ﺠ َﻤَﺎﻋ َﺔِ وﻣَﻦ ْ ﺷ َﺬ َّ ﺷ َﺬ َّ إِﻟﻰ َ اﻟﻨَّﺎر
İbn Ömer‘den rivayete göre Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle
buyurmuştur: “Allah’ın yardımı cemaat üzerinedir. Kim Müslümanlardan ayrı olarak tek
kalırsa cehennem yoluna girer.”[7]
Allah Teâlâ hazretleri kalplerimizi hak üzerine birleştirsin, tefrikaya düşmekten
muhafaza eylesin. Âmin.
HÜSAMEDDİN VANLIOĞLU BAŞKANLIĞINDA FIKIH KURULU

[1] El-Buhârî, Kitabu’l-cemaat.. bab; ikbalu’l-imam…
[2] Müslim, kitabu’s-salat, bab: tesviyetu’s-sufuf…
[3] a.g.e
[4] Ebu Davut, Tirmîzî, İbn Mace kitab; ikametu’s-salat… bab; salatu’r-reculi halfe’ssaffi…
[5] Âli İmran Suresi/103
[6] Ahmet b. Hanbel Müsnet 22029
[7] Tirmîzî; kitabu’l-fiten, bab; luzumu’l-cemaat

