45815 - Yolcu kimse, namazını dört rekât olarak cemaatle mi, yoksa tek
başına iki rekât olarak mı kılmalıdır?
Soru
Ben, yolculukta bulunuyordum. Akşam ve yatsı namazını cem' ve kasrederek kılmak için otobüsten
indim ve mescide girdim. Akşam namazını kıldıktan sonra yatsı namazını kılmaya niyet ederken
mescitte yatsı namazı için kâmet getirildiğini gördüm. Bu durumda cemaatle dört rekât mı, yoksa
tek başıma niyetime göre iki rekât kılıp yolculuğa devam edeyim mi (yola çıkayım mı)?
Detaylı cevap

Allah’a hamd olsun.
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Cemaat namazı, hem mukimlik, hem de sefer halinde erkeklere farzdır. Eğer mescitte yolcu olan
bir cemaati namaz kılarken bulursan, sen de onlarla birlikte namazı kasrederek kılarsın. Yoksa
mukim olan cemaatle dört rekât olarak kılarsın.
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle demiştir:
"Cemaat namazı yolcudan sâkıt olmaz (düşmez). Çünkü Allah Teâlâ savaş hâlinde iken cemaat
namazını emrederek şöyle buyurmuştur:
ٌﻔَﺔتِ ﻃَﺂﺋﻟْﺘَﺎ وﻢآﺋر وﻦﻮﻧُﻮاْ ﻣﺪُواْ ﻓَﻠْﻴﺠذَا ﺳ ﻓَﺎﻢﺘَﻬﺤﻠﺳﺧُﺬُواْ اﺎﻟْﻴﻚَ وﻌﻢ ﻣﻨْﻬﻔَﺔٌ ﻣ ﻃَﺂﺋةَ ﻓَﻠْﺘَﻘُﻢﻼ اﻟﺼﻢ ﻟَﻬﺖﻗَﻤ ﻓَﺎﻴﻬِﻢ ﻓﻨْﺖذَا ﻛاو
ﻢﻠَﻴﻴﻠُﻮنَ ﻋﻤ ﻓَﻴﻢﺘﻌﺘﻣا وﻢﺘﺤﻠﺳ اﻦ ﺗَﻐْﻔُﻠُﻮنَ ﻋواْ ﻟَﻮﻔَﺮ ﻛ اﻟﱠﺬِﻳﻦد وﻢﺘَﻬﺤﻠﺳا وﻢﻫﺬْرﺧُﺬُواْ ﺣﺎﻟْﻴﻚَ وﻌﻠﱡﻮاْ ﻣﺼﻠﱡﻮاْ ﻓَﻠْﻴﺼ ﻳى ﻟَﻢﺧْﺮا
ﺪﱠﻋ اﻪنﱠ اﻟ اﻢﻛﺬْرﺧُﺬُواْ ﺣ وﻢَﺘﺤﻠﺳﻮاْ اﻌنْ ﺗَﻀ اﺿﺮ ﻣﻨﺘُﻢ ﻛوﻄَﺮٍ اﻦ ﻣذًى ﻣ اﻢِﺎنَ ﺑنْ ﻛ اﻢﻠَﻴ ﻋﻨَﺎح ﺟﻻﺪَةً واﺣﻠَﺔً وﻴﻣ
١٠٢ :ﻬِﻴﻨﺎً ] ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔﺬَاﺑﺎً ﻣ ﻋﺮِﻳﻦﺎﻓْﻠ]ﻟ
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"(Ey Peygamber!) Sen (savaş meydanında) içlerinde bulunup da onlara namaz kıldırmak istediğin
zaman, onlardan bir grup ayağa kalkıp seninle namaza dursunlar, silahlarını da yanlarına
alsınlar.Namazda olanlar secdeye vardıklarında, diğer birgrup düşmana yüzlerini dönmüş bir halde
sizi korumak için arkanızda dursunlar. (İlk grup, ikinci rekâtı kendileri kılıp selâm verdikten sonra),
namaza henüz başlamamış olan diğer grup gelip seninle birlikte namaza dursunlar.(Bir rekâtı
seninle birlikte kıldıktan sonra, ikinci rekâtı kendileri tamamlasınlar). Düşmanlarından sakınıp
silahlarını da yanlarına alsınlar." (Nisâ Sûresi: 102)
Buna göre bir kimse, kendi memleketinden başka bir memlekette ise, ezânı işittiği zaman
mescitteki cemaate gelmesi gerekir. Ancak mescide uzak ise veya yol arkadaşlarını kaybetmekten
endişe ediyorsa, bu takdirde cemaatten ayrı olarak tek başına kılabilir. Zirâ ezân veya kâmeti
işiten kimsenin cemaatle namaz kılmasının farziyetine delâlet eden deliller umumidir." ("Mecmû'
Fetâvâ İbn-i Useymîn"; c: 15, s: 1065)
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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