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Sayı : 29 
FIKIH KÖŞESİ YAZISI  
 
Teravih fıkıh 

1. Oruç tutamayanlar teravih namazı kılabilirler mi? 
Teravih namazı Ramazan ayına mahsus kılınan bir sünnet namazdır. Yatsı namazı 
ile vitir namazı arasında yirmi rekat olarak cemaatle kılınır. Bu namazın oruç 
tutulup tutulmaması ile alakası yoktur. Nitekim bir mazereti sebebiyle oruç 
tutamayan müslümanlar da teravih namazını kılabilirler. Hatta tek başlarına 
evlerinde bile kılabilirler.  

2. Teravih namazı yirmi rekattan az ya da fazla kılınabilinir mi?  
Teravih namazı Peygamber efendimiz (a.s.) tarafından bizzat kılınmış bir 
namazdır. Rek’at sayısı açısından ihtilaflar olsa da Hz. Ömer (r.a.) efendimizin 
hilafeti zamanında sahabenin halen büyük bir kısmının hayatta olduğu bir 
dönemde teravih namazının yirmi rekat olarak kılınmasına karar verilmiş; bu 
noktada da hiç bir muhalafet söz konusu olmamıştır. Çünkü Peygamber 
efendimiz (s.a.v.), “Benim ve benden sonra gelecek raşit halifelerimin 
sünnetine sarılınız“ (Keşfu’l Hafa, 2/206, H. No: 2296) buyurmuştur. Buna 
rağmen cemaatin dışında bir insan, yirmi rekatten az olarak teravih namazını 
kılacak olsa, böyle bir durumdan dolayı o insan kınanmaz.     

3. Kaza namazı borcu olan birisi teravih namazı kılmalı mıdır?  
Farz namaz borcu olan bir müslümanın önce bu farz olan namaz borcunu yerine 
getirmeleri konusunda nerde ise ümmetin alimlerinin ittifakı vardır. Buna 
rağmen nafile namaz da kılınabilir mi? konusunda ihtilaflar söz konusudur. 
Hanefiyye mezhebinde farz borcu olan bir insan nafile namazlar da kılabilir. Şafii 
mezhebinde ise önce farz borç ödenecek, sonra nafile namazlar kılınacaktır. Diğer 
mezheplerde de farz namazların öncesinde ve sonrasındaki sünnet namazların 
kılınmasına cevaz varken mutlak nafilenin kılınmasının doğru olmayacağına dair 
görüşler vardır. Teravih namazları da güçlü nafile namazlardandır. Dolayısı ile 
Şafii mezhebinin dışındaki diğer mezheplere göre farz borcu olanlar da Teravih 
namazını kılabilirler. (İbn Âbidin, Reddu'l-muhtâr, Meymeniyye, 1307, c. I, s. 542; 
el-Fıkhu ale'l-mezâhib, c. I, s. 378) 

 
Teheccüd 

1. Teheccüd namazı ile gece namazı arasında bir fark var mıdır? 
Teheccüd namazına aynı zamanda gece namazı da denir. Aralarında bir fark 
yoktur.  

2.  Teheccüd için mutlaka bir miktar uyumak gerekir mi? 
Teheccüd namazı tarif edilirken, yatsı namazı ile fecr-i sâdık (sabah namazı vakti) 
arasında bir müddet uyuyup uyandıktan sonra kılınan nafile gece namazı denilir. 
Şu âyet-i kerimede de buna işaret vardır: “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana 
mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) Rabbinin, seni, övgüye 
değer bir makama göndereceğini umabilirsin”. (İsra, 17:79) Yine bu âyete 
göre gece namazı Peygamber Efendimiz (a.s.) üzerine farz, müslümanlar üzerine 
sünnet-i müekkede ile sünnettir; denilmiştir. Uygulama uyuyup uyandıktan sonra 
kılınmasıdır. Ancak uyuduktan sonra uyanamama korkusu olursa uykuya 
yatmadan önce de kılınması caizdir.  

1. İtikafın hükmü nedir? 
İtikakaf, sünnet-i müekkede ile sünnettir.  
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2. İtikaf sadece Ramazan-ı Şerif'e mahsus bir ibadet midir? 
İtikaf, sünnette sabit olduğu şekliyle, yani Ramazan ayının son on gününde eda 
ediliş şekliyle Ramazan ayında yapılması lazım olan bir ibadettir. Ancak bir 
müslüman her ne zaman camiye girse ve girerken de itikaf yapmaya niyet etse 
itikaf yapmış sevabı alır, denilmiştir.  

1. İsraf ne zaman olur? İsrafın sınırı var mıdır? 
Kısaca ifade etmek gerekirse, israfın sınırını kabaca şunların oluşturduğu 
görülür:  
İslâmın haram kıldığı harcamalar; içkiye, kumara, uyuşturucu maddelere, altın ve 
gümüş kap kacağa yapılan harcamalar gibi harcamalar israftır. Yine kişiye ve 
başkalarına, maddî-manevî hiçbir faydası olmayan harcamalar da yine israftır. 
Başkalarına muhtaç hale gelecek kadar ölçüsüz bağışlar ve harcamalar da israftan 
sayılmıştır. Şu âyet-i kerimeler bize bazı tarifler vermektedir: “Bir de akrabaya, 
yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Eli sıkı olma; 
büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, (kaybettiklerinin) hasretini çeker 
durursun” (İsra, 17: 26 ve 29)  

 
 

 

 


