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Sayı : 39 

FIKIH KÖŞESİ  

Mescitlerde ayağın kıbleye doğru uzatılarak oturulmasında veya uyunmasında bir sakınca 

var mıdır?  

İslam Dini, edep, terbiye, nizam ve intizam dinidir. Doğumdan ölüme, hayatın her safhasında, 

yemede içmede, giyimde kuşamda, bir yere girip çıkmada vs. her alanda bir Müslüman olarak 

korumamız ve hayatımızda tatbik etmemiz gereken edep kuralları vardır.  

Camilere girmenin, çıkmanın ve cami içinde bulunmanın da kendine özel has korunması 

gereken edepler vardır.  

Camiye girerken, sağ ayakla girmek, çıkarken sol ayakla çıkmak; camiye girerken selam 

vermek ve “Allah’ım rahmet kapılarını bana aç” diye; çıkarken de “Allah’ım fazıl ve 

keremini istiyorum” şeklinde dua etmek cami edeplerindendir. Cami içinde ağır başlı ve 

ciddiyetle bulunmak, kerahet vakti değilse en az iki rekat “tahiyyatü’l mescit” namazı kılmak 

ve vaktin namazı gelinceye kadar, tesbihat veya Kur’an tilaveti ile meşgul olmak ta diğer 

cami edeplerindendir.  

Camide oturmak, duruma göre yatmak ve uzanmak yasak değildir. Ancak yine de sere serpe 

uzanmak yerine, cami ve cemaat içinde olduğunu unutmayarak tesettür kaidelerine dikkat 

etmek gerekir. Sahabe-i kiram, Efendimiz (as)’ın camide uzandığına dair haberleri bize 

aktarmışlardır. Bunlardan bir tanesi şu, Abdullah b. Zeyd (r.a) hadisidir: 

Abdullah b. Zeyd (r.a) anlatıyor: “Allah’ın Resulü (s.a.v.)’i mescit içinde ayağını ayağı 

üzerine atmış olduğu halde sırt üstü yatarken gördüm.” İmam Buhari (rhm.), Hz. Ömer ve 

Hz. Osman’ın da böyle yaptıklarını anlatır. Fakat Hafız İbn Hacer (rhm.), “Onlar bunu 

istirahat zamanlarında yaparlardı; cemaatin içinde ise, kemali edep ve vakar içinde 

otururlardı” demektedir. (Fethu’l Bari, 2/223; Daru Tayyibe)  

Bizim örf ve geleneğimizde camilerde cemaatin yoğun olmadığı zamanlarda, yatmak ve 

uyumak vardır. Ancak mümkün mertebe ayakların Kıble istikametine denk gelmeyecek 

şekilde olmaması gerekir.  

Saf tutuşlarda özellikle kadınların aynı hizada olmak konusunda özensiz olduğunu 

gözlemliyoruz. Namazda saf tutuş şekli açısından kadınlarla erkekler arasında bir fark var 

mıdır? 

Cemaatle namaz kılarken saf bağlamak ve saf düzenine dikkat etmek son derece önemlidir. 

Bu noktada kadınla erkek arasında fark yoktur. Peygamber Efendimiz (as), safların tertibi ve 

düzeni hakkında bir çok defa ashabını, onların şahsında da bizi uyarmıştır. “Saflarınızı 

düzeltiniz; çünkü safların düzgün olması, namazın tamam olmasındandır.” (Müslim, 

1/324) “Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya da Allah aranıza ihtilaf sokar.” (Fethu’l Bari, 2/206-

207) hadis-i şerifleri bunlardan bazılarıdır.  Hadislerin muhatabı hem erkekler hem de 

kadınlardır.  
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Safların imamdan arka tarafa doğru oluşmasında ise tertip, önde erkekler, daha sonra erkek 

çocuklar, sonra kadınlar en sonda da kız çocuklar şeklinde sıralanmasıdır. 

 Erkek ve kadınlara nispetle ön ve arka safların faziletlerine dair de rivayetler söz konusudur. 

Temel hadis kaynaklarımızda rivayet edilen şu hadisi şeriften de safların faziletlerini 

öğrenmekteyiz: “Erkeklerin en çok sevap kazanacağı saf ilk saf, en az sevap kazanacakları 

saf son saftır. Kadınların en çok sevap kazanacağı saf son saf, en az sevap kazanacakları 

saf ise ön saftır.” (Müslim, Salât 132; bk. Ebû Davûd, Salât 97; Tirmizî, Mevâkît 52) Fakat 

sadece kadınların oluşturduğu bir cemaatte yine ön saf daha faziletlidir. 

Namazların farz oluşunda  nasıl ki erkek kadın farkı yoksa, cemaatle namaz kılan kadınların 

safları düzgün tutarak namaz kılmalarında da bir fark yoktur.  Onlar da aynen erkeklerde 

olduğu gibi, safları sık ve düz tutacaklar, aralarında boşluklar bırakmayacaklar, safları, ileri 

geri durmak suretiyle gayri muntazam yapmayacaklardır.   

Tesbihat öncesi ve sonrası tespihlerin insanlara fırlatarak ulaştırılmasında bir mahzur var 

mıdır?   

Namazların peşinden tesbih çekilmesi ve akabinde dua edilmesi namazlara ait 

menduplardandır.  Peygamber Efendimiz (as), şöyle buyurmak suretiyle bize bunu tavsiye 

buyurmuştur: “Kim her namazın peşinden otuz üç defa Allah’ı tesbih eder (Sübhânallâh), 

otuz üç defa Allah’a hamd eder (Elhamdulillâh) ve otuz üç defa da Allah’ı tekbir eder 

(Allâhu Ekber), yüzü tamamlamak için de: Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, 

lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse, hata ve günahları deniz 

köpüğü kadar çok olsa bile bağışlanır.” (Müslim, Mesâcid, 146 (597). Benzer hadisler için 

bkz: Buhari, Ezân, 155; Tirmizi, Salât, 302; Nesâî, Sehv, 91) 

Namazlardan sonraki bu tesbih ve duanın bilhassa sayılarının tam olarak yerine getirilmesi 

noktasında zaman içinde bir çok değişiklikler olmuştur. Çok önceleri yani İslam’ın ilk 

döneminde müezzinlerin cemaate şimdiki gibi tesbih çektirdiğine ve dua ettirdiğine dair bilgi 

yoktur. Normal olarak, farz namaz kılındıktan sonra kişinin imamla ilişkisi sona erer, nafile 

namaz kılacaksa tek başına kılar, tesbih çekecekse tek başına çeker. Bu gün camilerimizde 

müezzinleri tesbih çektirme uygulaması sonraki dönemlerde -özellikle Osmanlı döneminde- 

ve Türk bölgelerinde cami adabına eklenmiştir.  

Peygamber Efendimiz (as), zamanında tesbihler, parmakla, çekirdekle, taşla sayılarak 

yapılırdı. Rasûlullah Efendimiz, bir kadının tesbihleri, çekirdeklerle saydığını görmüş, fakat 

men etmemiştir. Âlimler buradan tesbih kullanmanın caiz olduğunu bildirmişlerdir. Çünkü 

sayının tam olmaması halinde sui edep olacağı ifade edilmiştir. (İbn Abidin, 2/349, Şamil 

Yayınevi)   
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Camilerimizde bulunan tesbihler bu cevaz noktasından hareketle camilere konulmuştur. 

Ancak bu tesbihlerin camileri tertipsiz, düzensiz ve pejmürde bir hale getirmesi cami 

intizamına uygun değildir. Ayrıca hijyen açısından da problemlidir. Bir de ulu orta adeta birer 

ok gibi cemaatin birbirlerine tesbihleri fırlatmaları hiç de hoş değildir. En güzeli herkes 

tesbihini yanında taşımalı ve camiler bir bakıma görüntü kirliliğinden arındırılmalıdır. Ya da  

tesbihler caminin kamufleli bir yerinde muhafaza edilmelidir. Cemaate takdim edilecekse yine 

düzenli bir şekilde cemaate dağıtılmalıdır. Allah en iyisini bilir.  

 


