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BİR iBADET BiÇİMİ OLARAK NAMAZIN 
TARiHÇESi 

Özet: 

Metin YİGiT" 

~~~~ll';~ 

Dua ve bir dua biçimi olarak namaz, bütün peygamberler tarafın
dan yapılan müşterek bir ibadettir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse 
diğer kitaplarda bu hususu ortaya koyan çok sayıda açıklama bulun
maktadır. 

Hz. Peygamber'in bi' setten önce Haniflik üzere ibadet ettiği arıla
şılmaktadır. Ancak ne şekilde ibadet ettiğine dair detaylı bilgiler bu
lunmamaktadır. 

Bi' setten sonra ilk olarak gece namazı emredilmiştir. Daba sonra 
Mekke döneminin sonlarına doğru Miraç hadisesi gerçekleşmiş ve bu 
esnada ilk olarak beş vakit namaz farz kılınmıştır. Miraçta farz kılınan 
beş vakit namaz -akşam hariç- ilk etapta ikişer rekattır. Daba sonra 
ikamet halindeki öğle, ikindi ve yatsı namazları dörde çıkarılmış; sefer 
halinde ise eski şekil korunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İbadet, Namaz; Beş Vakit Namaz, Gece Na
mazı, B i' set, Haniflik. 

The History of Prayer (saliilı) as a Method of Worship 

Abstract: 

Prayer and prayer in the form of salah(physical supplication), is a 
comman practice of worship performed by all Prophets. There are 
many explanation in theHoly Quran and other holy scriptures which 
prove this. 

lt is understood that the Prophet Muhanırnad (peace and blessings 
be upon him) worslıipped according to the Hanifi school of thought 

* Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi liahiyat Fakültesi 
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principles before his prophethood. However, detailed information 
which explain this are not found. 

The night prayer was ordered fırst, after it was revealed to the 
Prophet Muhammad that he was assigned as a Prophet. Then towards 
the end of the Meccan period, the Miradj event took place and the fı
ve daily prayers was cornmanded as compulsory for the fırst time. 
The fıve daily prayers ordered during the Miradj at fırst order was two 
raka'ats or units each, except for Maghrib or sunset prayer. Later the 
noon, aftemoon and nightfall prayers were raised to four raka'ats or 
units, where the fırst revealed two units of prayer was kept for only 
those who travel, and are granted this special circumstance. 

Key Words: Worship, Prayer, Five daily prayers, Night prayer, 
Prophethood, Harıif principles. 

İnsan, yapısı itibariyle zayıf bir varlıktır. Hayatını sürdürmek ve rahat etmek için 

çok şeylere ihtiyaç duyar. Ancak gücü sınırlı ve sonludur. Çok geniş bir istidada sa

hip olduğu için varlık illemindeki her şeyle ilgilidir. Yakın-uzak, etrafında meydana 

gelen bütün gelgitlerden etkilenir. Geçmişten acı, gelecekten endişe duyar. Bütün gü

zelliklere rağmen hayatın geçici ve sınırlı alınası onu derinden sarsar ve düşündürür. 

Bütün aynlıklara ve acılara karşı içinde derin bir ebediyet arzusu taşır. Ancak bu ar

zuyu tatmin edecek gücü kendinde bulamaz. Kilinattaki bütün işleyişi elinde bulun

duran ve onun en gizli ihtiyacını da bilen bir güç ancak onu tatmin edebilir. Başka 

bir ifadeyle insanı dakilinatı da .yaratan ve her şeyin idaresini elinde bulunduran AI

lah'a dayanmak ancak insanı tatmin edebilir. Allah'a dayanmanın en belirgin şekli 

ibadet, ibadetin en belirgin şekli ise namazdır. 

Namaz, özü itibariyle bir duadır ve farklı şekil ve fonnlarda da olsa bütün Pey

gamberlerin şeriatlannda yer alan temel bir ibadettir. Bütün dini metinlerde bu ibade

tin izine rastlamak mümkündür. Namazlan değişik açılardan tasnife tabi tııtınak müm

kündür. Fakihler genelde namazlan farz ve nafile şeklinde iki gruba ayırmışlardır. 

Bu makalemizde elimizdeki bilgiler ışığında gerek önceki peygamberler döne

minde gerekse Hz. Peygamber (s.a.s.) döneminde farz namazların tarihine ve geçir

diği evrelere bakacağız. 

I. ÖNCEKi PEYGAMBERLER (A.S.) DÖNEMİNDE NAMAZ 

Kur'an-ı Kerim'de namazı ifade etmek için kullanılan başlıca kelimeler; kıyfu:n 1 , 

Bakara, 238; Müzzemmil, 2, 20. 
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rukfi\ secde3
, tesbih4

, zikirS, iman6 ve salattır7 • Ancak "salat" kelimesi diğerleriyle kı

yaslanmayacak ağırlıkta ve sıklıkta geçmektedir. Salat, sözlükte dua anlamına gel

mektedir.8 Namaz da bir dua biçimi olduğundan namazı özel bir dua şekli tarzında ta

nımlamak da mümkündür. Aslında içinde duanın bulunmadığı bir ibadetten bahset- . 

rnek mümkün değildir. Nitekim bir hadis-i şerifte "dua i badetin özüdür"9 buyrulınak

tadır. 

Dua ve bir dua biçimi olarak namaz bütün peygamberler tarafından ikame edil

miştir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse diğer kitaplarda bu hususu ortaya koyan 

çok sayıda açıklamalarla karşılaşmaktayız. Kur' an-ı Kerim, önceki peygamberlerin 

de namazı kılıp emrettiklerini açıkça ifade etmektedir. 

Kur'an'da birçok vesileyle, Hz. İbrahim'in ve evlatlarımn namazından söz edil

mektedir: "[İbrahim:] Ey Rabbimiz ben evlatlanından bazısım senin mukaddes olan 

. evinin yamnda ekinsiz bir vadiye yerleştirdim. Ta ki namazı dosdoğru kılsınlar. Ar

tık sen insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir."10 

"Rabbim, beni dosdoğru namaz kılınakta devamlı kıl. Nesiimden de (böyle na

maz kılanlar yarat). Ey Rabbimiz, duaını kabul buyur." 11 

"Ona (İbrahim'e) İshak'ı balışettik Üstüne Ya'kfib'u da (ihsan ettik.) Her birini 

salih insanlar yaptık. Onları emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren rehberler kıldık 

Kendilerine hayırlı işler yapmayı, dosdoğru namaz kılına yı, zekat vermeyi vahyettik. 

Onlar sadece bize kulluk eden kimselerdi."12 

Bir ayet-i kerimede İsrailoğullarına hitaben şöyle buyrulınaktadır: 

2 Bakara, 43, 125; Ali İrıınlıı, 43; Hac, 26, 77; Feth, 29; Murselat, 48. 

3 Bakara, 125; Ali lrıınlıı, 43; Hac, 26, 77; Alak, 19. 

4 Tiiha, 130; Kiif, 39-40; Tilr, 48-49; lnsiin, 26. 

5 Bakara, 239. 

6 Bakara, 143. 

7 Bakara, 3; Müminun, 2. 

8 İbn Manzilr, Lisaııu'l-Arab, Tsh. Emin Muhammed Abdulvahhab, Muhammed es-Sadık e1-Ubeydi, 
Diiru İbyru't-Turiis, Beyrilt. 1426/1996, VII/397. Salat kelimesi Allah'a nisbet edildiğinde rahmet, 
meleklere nisbet edildiğinde ise istiğfar manasma gelmektedir. Bkz. İbn Manzilr, a.g.e., VII/397. 

9 Tirmizi, Ebil İsa Muhammed b. İsa b. Silre, (Thk. İbriihim Atve İvad}, es-Swıemı't-Timıizi, Matbaatu 
Mustafa el-Babi el-Halebi, Mısır 1395/1975, hadis nr: 3247; lbiı Mace, Muhammed b. Yezid el
Kazvini, es-Swıeıı (Sindi Şerhiyle birlikte), Thk. Halil Me'miin Şihii, Diiru'l-Ma'rife, Beyrut 
1418/1997, hadis nr: 3838. 

10 İbriihim, 37. 

1 1 İbriihim, 40. 

12 Enbiya, 72-73. 

.....J<:..--. 
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"Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rükı1 edenlerle beraber rükfi edin."13 

Hz. Lokman'ın, şu sözlerle oğluna namazı öğütlediği belirtilmektedir: "Yavrum 

namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten vazgeçirve başına gelene sabret. Çün

kü bunlar azınolunması gereken işlerdendir."14 

Bir başka ayette Hz. Adem, Hz. Nuh ve Hz. İbrahim'den sonra gelen neslin na

mazı zayi ettiğinden bahsedilmektedir: "Onlardan sonra yerlerine; namazı zayi eden ve 

şehvetlerine uyan bir nesil geldi."15 

Medyen dönüşü yolda Hz. Musa'ya gelen emirlerden biri şöyledir: "Yalıuz bana 

kulluk et ve beni anmak için namaz kıl." 16 

Hz. Zekeriyya'mn namazından şöyle söz edilmektedir: "Zekeriyya mabette ayak

ta durmuş namaz kılarken melekler ona: 'Allah sana bir kelimeyi doğrulayıcı, efen

di, nefsine hakim ve salihlerden bir Peygamber olarak Yahya'yı müjdeler' diye ses

lendiler." 17 

Hz. İsa, beşikte konuşurken, kendisine namazın emredildiğini söylemektedir: 

"Beni bulunduğum her yerde insanlara yararlı kıldı. Sağ olduğum sürece bana namaz 

kılmayı, zekat vemıeyi emretti."18 

Hz. İsmail, ailesine namazı emretıniştir: "Kitap'ta İsmail'i de an! Gerçekten o, 

sözüne sadıktı, resUl ve nebi idi. Ailesine namaz kılmayı, zekat vermeyi emreder
di."ı9 

Hz. İbrahim, Hz. Liit, Hz. İshak ve Hz. Yakub'un salih kullar oldukları belirtil

dikten sonra namaz kılmakla emrolundukları belirtilmektedir: "Onları, emrimizle 

doğruyu gösteren rehberler yaptık ve onlara hayırlı işler yapmayı, namaz kılınayı ve 

zekat vermeyi vahyettik."20 

Bu ayetler, namazın hak dinin aynlmaz bir parçası olduğunu, tarihin değişik dö

nemlerinde gönderilen bütün ilaru mesajlarda yer aldığım göstermektedir. 

13 Bakara, 43. Aynca bkz. Nisa, 162; Maide, 12. 

14 Lokrnan, 17. 

15 Meryem, 59. 

16 Tilhii, 14 .. 

17 Aı-i 1ınriin, 39. 
18 Meryem, 31. 

19 Meryem, 54-55. 

20 Enbiya, 73. 

~~ 
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Eski ve Yeni Ahit'in elimize ulaşan mevcut şekillerinde de namazın varlığım 

gösteren ifadeler bulunmaktadır. Kanaatimizce bu metinlerde yer alan ve "dua" şek

Iinde tercüme edilenifadelerin önemli bir kısmı namazlailgilidir.21 Ancak bunlan ka

tl bir şekilde ayırmak mümkün değildir.22 Yukanda belirttiğimiz gibi Kur'an'ı Ke

rim' de namazı ifade etmek için seçilen "salil.t" kelimesi de temelde dua anlamına gel

mektedir. Günümüzde Süryanileriiı23 ve ihranilerin namaz ibadetini ifade etmek için 

kullandığı ve temelde Ararniceden alınma "sluto" kelimesi de sözlükte "eğilmek, rü

kfida bulunmak" gibi anlamlara gelmektedii4 ki bunun da duayı çağrıştırdığı açıktır. 

İster "dua" kelimesiyle karşılansın, isterse doğrudan "salat" ve türevleri şeklinde 

geçsin eski metinlerde namazıanlatan bazı ifadelerin olduğu kesindir.25 

· II. SON PEYGAMBER HZ. MUHAMMED (S.A.S.) DÖNEMİNDE NAMAZ 

A. Bİ'SETTEN ÖNCE 

Hz. Peygamber'in hisetten önce ibadet edip etmediğine dair en net bilgiler Hz. 

21 Buna dair bir takım örnekler vermek gerekirse: 
Eski Ahid'de Daniel Peygamber'le ilgili şu ifadeler yer almaktadır: 

"Daniel yasanın imzalandığım görünce evine gitti. Yukan odasımn Y eruşalim yönüne bakan pence
releri açıktı. Daha önce olduğu gibi üç kez diz çöküp dua etti. Tannsına övgüler sundu." Eski Ahid, 
D ani el, 611 O. 
Hz. Süleyman • ın duası şu cümleleri e anlatılmaktadır: 
"Süleyman Rab b' e duasını ve yalvanşını bitirince elleri göklere açık, dizleri üzere çökmüş olduğu 
halde Rabbin sunağının önünden kalktı. Ayakta durup bütün !srail topluluğunu yüksek sesle kutsadı." 
I. Krallar, 8/54-55. 

Hz. llyas'la ilgili şu cümleleri okumaktayız: 
"llyas Karmel dağının tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu." I. Krallar, 
18/42. 
Ezra'nın duası bölümünde şunlar anlatılmaktadır: 
"Akşam sunusu saati gelince üzüntümü bir yana bırakıp kalktım. Giysimle cübbem hala yırtıktı. Diz 
çöküp ellerimi Rab b' e açtım." Ezra, 5. 

Yeni Ahidde buna benzer ifadeler bulunmaktadır. Matta İncilinde Hz. lsa şunlan anlatmaktadır: 
" [İsa] Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya 
başlamıştı. Onlara: 'Ölesiye kederliyirn' dedi. 'Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun' dedi. 
Biraz ilerledi, yüz üstü yere kapanıp dua etmeye başladı." Matta, 26/39; Markosl4/34-35. Geniş bilgi 
için bkz. Sıliii el-Mfihli, Abdurreiziik Rahlm, el-lbiidat fi'l-Edyani's-Semaviyye, Daru'l-Eviiil, 
Dirnaşk, 2001, s. 152-175. Görüldüğü gibi yukandaki ifadelerde belli bir pozisyon eşliğinde yapılan 
dualardan söz edilmekıedir. Diz çökrnek, ayağa kalkmak ve yere kapanmak gibi bazı ifadelerin 
namazın belli bölümlerini anlatan ifadeler olması kuvvetle muhtemeldir. 

22 Bkz. Nedvl, Ebu'I-Hasan All el-Hasenl, el-Erkiinu'l-Erbaa:Daru'l-Vefii, Kuveyt, 1398/1978, s. 63, 
67 vd. 

23 Bkz. Kızıl, Hayrettin, Süryanilikde ibadet (Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004-
yayımlanmarnış yüksek lisans tezi), s. 46. 

24 Cevvad All, Tarfhu's-Salatfi'l-lslam, Matbaatu Bağdat, ty. s. 7. 

25 Geniş bilgi için bkz. Abdurrezziik Rahlm, el-lbiidatfi'l-Edyani's-Semaviyye, s. 74-94. 
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Aişe'nin aktardığı bir hadiste geçmektedir. Şöyle demektedir Hz. Aişe: "Allah Rasü

lüne gelen ilk vahiy rüya-ı sadıka şeklinde idi. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gi

bi ortaya çıkıyordu. Daha sonra kendisine yalnızlık/halvet sevdirildL Hira mağara

sında kalıp gecelerce tahannüste bulunuyordu ... "26 

Zühıi, hadiste geçen "tahannüste bulunuyordu" kelimesini "ibadet ediyordu" şek

linde izah etmektedir.27 Fakat hadis şarihleri genelde "tahannüs" kelimesini "günah

tan kaçınma" şeklinde yorumlamaktadırlar.28 

HZ. Peygamber'in bi' setten önce ibadet ettiğini savunan alimler, onun hangi şe

riata göre ibadet ettiği konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Kimi, Hz. 

Nuh'un, kimi Hz. İbrahim'in, kimi Hz. Musa'mn, kimi de Hz. İsa'mn dinine göre 

ibadette bulunduğunu ileri sürmüştür. Bazıları da bir peygambere aidiyeti sabit olan 

herhangi bir şeriata göre ibadet ettiğini savunmuştur.29 Sübki, bu görüşleri aktardık

tan sonra tercihe şayan görüşün tevakkuf etmek olduğunu belirtmektedir.30 Subki'nin 

ifadesini şerh eden Mahalli de birçok alimin bu kanaatte olduğunu ifade etmektedir.31 

Ancak İbn Hişam'ın "tehamıüs" kelimesine dair yaptığı bir izah Hz. Peygamber' in, 

Hz. İbrahim'in dini üzere ibadet ettiğini söyleyen görüşü öne çıkarmaktadır. İbn Hi

şam Arap dilinde yaygın bir geleneğe göre "[peltek] sa" harfi yerine "fa" harfinin 

kullamldığım, yukarıdaki ibarenin de bu türden bir kullanım içerdiğini yani "tehan

nüs" kelimesiyle "tehamıüf'ün kastedildiğini belirtmektedir.32 Tehannüf, hanifliğe 

yani Hz. İbrahim'in dinine uymak demektir.33 Yukarıda zikrettiğimiz ayetlerde de 

görüldüğü üzere Hz. İbrahim, rlamaza ayn bir önem vermiş ve neslinden gelecek 

olanların namaz kılan kimseler olması için Allah'a duada bulunmuştur. Hz. İbra

him'in nesiinde gelen bir kimse olarak Hz. Peygamber'in bi' setten önce de Hira'da 

veya uygun bulduğu mekanlarda Hallifler gibi ibadet etıniş olması mümkündür. Ni-

26 Buhfui, Muhammed b. lsmiiil, el-Cfimiu's-Sahih. (Fethu'l-Bfui ile birlikte), Thk. Abdulaziz b. Baz, 
Dilru'l-Fikr, Beyrut 1414/1993, Bed'u'l-Vaby, hadis nr: 3. 

27 Askalfuıi, İbn Hacer, Fethıı'l-Bfiri bi Şerlıi Sahilıi'l-Bıılıfiri, Thk. Abdulaziz b. Baz, Dilrıı'I-Fikr, 
Beyrııt, 141411993, JJ34. 

28 Askalfuıi, Fethu'l-Bfiri, IJ34. 

29 Subki, Tiicuddin Abdulvabhiib, Cem'ıı'l-Cevfimi' (Bennfuıi haşiyesiyle birlikte), Dilrıı'l-Fikr, Beyrut, 
1402/1982,UJ325. 

30 Subki, Cem'ıı'l-Cevfimi', UJ325. 

31 Maballi, CeJaıuddin, Şerlııı Cem'i'l-Cevfimi' (Bennfuıi haşiyesiyle birlikte), Diirıı'l-Fikr, Beyrııt, 
1402/1982, UJ325. 

32 İbn Hişiim, Eb il Muhammed Abdulınelik, es-Siyretu 'n-Nebeviyye, Thk. Mustafa es-Saka, İbriihim el
Enbfui, Abdulhafiz eş-Şelebi, Dilrıı İbn Kesir, Dirnaşk-Beyrııt, 2005/1426. s. 215. 

33 Askalfuıi, Fethu'l-Bfiri, JJ34. 
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tekim meşhur haniflerden Zeyd b. Amr ve Ebu Zerr el-Gifan'nin cahiliye dönernin

de de namaz kıldıklan ve sadece Allah'a secde ettikleri bilinmektedir.34 Binaenaleyh 

diğer hanifler gibi Hz. Peygamber'in de bu dönemde namaz kılmış olması uzak bir 

ihtimal değildir. 

B. Bİ'SETTEN SONRA NAMAZ 

Kaynaklar incelendiğinde bi'setten sonra namazın son şekle kavuşmadan önce 

birkaç aşamadan geçtiği anlaşılmaktadır. Kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ışığın

da bu dönemi birkaç başlık halinde incelemek istiyoruz. 

1. Gece Namazı 

Tefsir otoritelerinin çoğuna (curnhuri5 göre Hz. Peygamber Hira mağarasında ilk 

vahye muhatap olduktan sonra Hz. Hatice'nin yanına dönmüş ve "beni örtünüz, be

ni örtünüz" demiştir. Bunun üzerine Müddessir Suresi ve hemen akabinde de Müz

zemrnil Suresi inrniştir.36 Birinci surede namazla ilgili açık bir ifade bulunmamakla 

birlikte namazı çağrıştıran tekbir ve ternizlik emri gibi hususlar yer almaktadır.37 

İkinci surenin ilk ayetleri ise mealen şöyledir: "Ey örtülere bürünen! Birazı hariç ge

celeri kalk! (Namaz kıl). Yansını kıl yahut bunu biraz azalt ya da çoğalt ve Kur' an' ı 

tane tane oku! Zira biz sana (taşıması ağır) bir söz vahyedeceğiz."38 

Görüldüğü üzere bi'setin ilk günlerinde inen bu surenin ilk ayetleri gece namazı

nı enıretmektedir. "Biz sana (taşıması ağır) bir söz vahyedeceğiz." ifadesinden de bu 

ayetlerin ilk inen ayetlerden olduğu. anlaşılmaktadır. Binaenaleyh mezkür ayetlerin 

ilk inen ayetler olduğu doğrudan Kur'an'ın delaletine dayanınış olmaktadır. Dolayı

sıyla burada enıredilen gece namazının da bi'setin başlangıcında enıredilen ilk na

maz olma ihtimali kuvvet kazanma1.1:adır. 

Gece namazının enırolunan ilk namaz olduğu hususuna dair bir takım rivayetler 

de bulunmaktadır. Bu hususu İmam Şafii' den okuyalım: "nrnine ve rivayetine gü

vendiğim birinin şöyle dediğini duydum: Allah Terua önce bir namazı farz kıldı, son-

34 İbn Habib, Ebu Cafer Muhammed, el-Muhabber, Dilru'l-Afiiki'l-Cedide, Basım yeri yok,l361, s. 
171-172; Muslim, e/-C[imiu's-Sahilz, Fedailu's-Sahabe, hadis nr: 6309. 

35 Bkz. Alfisi, Rıllzu'l-Me{inf, XVI/174. 

36 Alfisi, Şihabuddln Mahmud, Rılhu'l-Me[ini ft'l-Kur'[ini'l-Azim ve's-Seb'i'l-Mes[ini, Daru'l-Fikr, 
Beyrut, 1414/1994, XVI/174. 

37 İbn Aşfir, Muhammed et-Tilhir, Tefsinı't-Ta/Jrir ve't-Tenvir, Basım yeri ve tarihi yok, XXIX/296. 

38 Müzzemınil, 1-5. 
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ra onu bir başka farzia neshetti. Daha sonra bu ikinci farzı da beş vakit namazı farz 

kılmakla neshetti."39 

Aleabinde İnıarn Şiifii, ismini vermediği bu şahsın maksadını şerhetmeye çalışır: 

"Bu zat sanırım mezkur sözüyle 'Ey örtülere bürünen, birazı hariç geceleri kalk na

maz kıl, yarısını kıl yahut bunu biraz azalt!' ayetini kastetmektedir. Bu ayetler daha 

sonra aynı surede yer alan şu ayetlerle neshedilmiştir: 'Senin gecenin üçte ikisine ya
kın bir kısmını, (bazen) yarısıru, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdi

ğini Rabbin biliyor ... O halde Kur'an'dan kolayımza geleni okuyun.' (Müzzemırıil, 

20) Dolayısıyla (surenin başında emredilen) gecenin çoğunu ya da yarısını yahut da
ha azını veya daha çoğunu namazla geçirme emri, Kur'an'dan kolay geleni okuma 

emriyle neshedilırıiş olmaktadır. Buzatın dediği husus güzel görünmektedir. Ancak 

her kesin geceleri kendisine kolay gelen miktarı okuruayı terk etmemesini ve şöyle 

denilmesini [daha] uygun buluyorum: Müzzemırıil Suresi'nin mezkur ayetleri 'Gün

düzün güneş dönüp gecenin karanlığı bastırıncaya kadar namaz kıl. Bir de sabah oku

yuşunu dosdoğru yap. Çünkü sabah okuyuşu şahitlidir. Gecenin bir kısmında uyana

rak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl' (İsra, 78-79) ayetiyle neshedilmiş
tir. Ayetteki güneşin dönüşüyle (dulfrk) zevaı vakti, gecenin karanlığıyla (gasak) yat

sı, sabah okuyuşuyla da sabah namazı kastedilmektedir. Cenab-ı Hakk burada gece 

namazının farz değil nafile olduğunu belirtmektedir ... "40 

Görüldüğü üzere İnıarn Şitiii burada farz kılınan ilk namazın gece namazı oldu

ğunu belirtmekte ve bu konuda güvenilir rivayetlerden bahsetmektedir. Ancak gece 
namazının farziyetine yönelik ehırin hangi ayetlerle neshedildiği konusunda iki gö

rüşten bahsetmektedir. Bir görüşe göre gecenin çoğunu namazla geçirme emri, Müz
zemmil Suresi'nin son ayetiyle yani "kolayıruza geleni okuyun" emriyle neshedil

ırıiştir.İkinci görüşe göre -ki bu aynı zamanda Şafii'nin de tercih ettiği görüş tür- ge

ce narnazına yönelik ilk emir, beş vakit namazı emreden ayetlerle neshedilırıiştir. İs

ter birinci görüşü esas alalım, ister ikinci görüşü her iki durumda da gece namazının 

emredilen ilk namaz olduğu ortaya çıkmaktadır. Şafii'nin aktardığı bu husus, benzer 

ifadelerle tefsir ve hadis kaynaklarında da yer almaktadır!' 

39 Şafii, Muhammed b. İdris, el-Umm, (Thk. Rifat Fevzi Abdulmuttalib), Dfıru'l-Veffı, Mısır 
1425/2004, II/149; Krş. Şirbini, Muhammed b. el-Hatib, Muğni'l-Mulıtiic i/ii Marifeti Meiini e/fiizi'l
Min!ıiic, Thk: Muhammed Halll İtfıni, Dfıru'I-Marife, Beyrut, 1428/2007, fV/275. 

40 Şafii, e/-Umm, II/149-150. 
41 Bu kaynakJar, gece namazının başlangıçta farz olduğunu, bu farziyetİn daha sonra inen Müzzernrni1 

Suresi'nin son ayetleriyle ya da beş vakit namaz emriyle nesh edildiğini kaydetrnektedirler. Maturidf, 
Ebu Mansur, Tevfliitu Elıli's-Siimıe (Tiık: Fatıma Yusuf el-Himi), Muessesetu'r-Risale, Beyrut, 
2004/1425, V/304; Kurtubl, Ebu Abdilliili Muhanırned b. Ahmed, el-Ciimi' li-A!ıkiinıi'l-Kur'an, 
XIX/25-6; Alfisi, Rıllıu'l-Meiinf, XIX/I 73; Muslim, e/-Ciinıiu's-Salıflı, Saliitu '1-Musafirin, hadis nr: 
1736; Ebu Davud, Sımen, Saliit, hadis nr: 1342-5. 
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Nakl e dayalı bu bilgilerin yanı sıra söz konusu edilen tarihi dönem ve yaşanan sü

reç de gece namazının emredilen ilk namaz olma ilıtimalini teyid etmektedir. Bilin

diği gibi vahyin ilk günlerinde Hz. Peygamber ve sahabiler açıkça tebliğde bulunma

mış ve din! emirleri gizlice yerine getirmeye çalışmışlardır. Gündüz vakti eda edile-. 

cek namazların yerine ilk olarak gece namazının emredilİniş olması Hz. Peygam

ber'in bu dönemde izlediği genel tutumla daha uyumludur. Gecenin karanlığında Hz. 

Peygamber' in ve sahabilerin ibadetlerini yerine getirmeleri daha kolay olmalıydı. 

İkinci olarak gece namazını emreden ayetler bu namazın gerekçesini de aktarmakta

dır. Ayetler adeta Hz. Peygamber'i ağır şartların beklediğini ve bundan dolayı gece 

namazı vasıtasıyla yoğun şekilde rum bir hazırlık yapması gerektiğini ifade etmekte

dir: "Ey örtülere bürünen! Birazı hariç geceleri kalk! (Namaz kıl.) yarısını kıl yahut 

bunu biraz azalt ya da çağalt ve Kur'an'ı tane tane oku! Zira biz sana (taşıması ağır) 

bir söz vahyedeceğiz. Muhakkak ki gece kalkıp ibadet eden nefis hem uygunluk ba

kımından daha kuvvetlidir hem de okuyuş bakırnından daha sağlamdır. Çünkü gün

düz senin için uzun bir meşguliyet vardır."•2 

Bu ifadelerden, gece namazının kişiyi karşılaşacağı sıkıntılara karşı hazırlıklı kı

lan bir özelliğe sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi hazırlayıcı şeyler de ta

biatıyla başta yer alır. Bu da gece namazının vahyin başlangıcında emredildiği bilgi

sini teyid etmektedir. 

2. Beş Vakit Namaz 

Kaynaklar, beş vakit namazın ilk olarak miraç gecesinde farz kılındığı konusun

da müttefiktirler!3 

Fukahanın genel kanaatİ İsra'dan evvel-gece namazı haricinde- farz namazın ol

madığı şeklindedir ..... Bununla birlikte bazı kaynaidarda yer alan bir takım bilgilerden 

hareketle, İsra'dan evvel ikişer rekatlık iki vakit namazın var olduğunu söyleyenler 

42 Müzzemmil, 1-5. 

43 İbn Receb, Fetlıu'l-Barf, II/306, 307. 

44 Örnek için bkz. Askalfuı:i, Fetlıu'l-Bari, II/12; Şeyh Süleyman el-Cemel, Haşiyeru'l-Cemel ala 
Şerlıi'l-Menlıec, Diiru İhyru't-Turiisi'l-Arabi, Beyrut, ty. U263; Hat:ib eş-Şirb:in:i bu konuda şunlan 
kaydetmektedir: "İnsanlan uyarma ve tevhide çağırma emrinden sonra gece namazının farziyeline 
yönelik ilk emir, Müzzemmil Suresi'nin ilk ayetleriyle nazil olmuştur. Bu farziyet, daha sonra aynı 
surenin son ayetleriyle veya İsra gecesinde emredilen beş vakit namazla neshedildi ... " (Şirb:in:i, 

Muğni, fV/275) Bu açıklamaya göre gece namazından sonraki aşama, beş vakit namaz aşamasıdır ve 
arada başka bir aşama bulunmamaktadır. Aynı husus, yukanda İmam Şafii' den aktardığırnız ifade
lerden de açıkça anlaşılmaktadır. Şafıl mezkur açıklamasında gece narnazına yönelik ilk emrin 
bazılanna göre Müzemmil Suresi'nin son ayetleriyle daha güçlü bir görüşe ise beş vakit namazla nes
hedildiğini aktarmaktadır. Netice itibariyle, her iki yaklaşıma göre gece namazıyla beş vakit namaz 
arasında üçüncü bir aşamanın olmadığı anlaşılmaktadır. 
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de olmuştur:5 Bu görüşe göre, gece namazından sonra ve henüz beş vakit farz kılın

madan önce sabah-akşam ikişer rekat olarak kılınan bir namaz bulunmakta idi. Bu 

alimler, bir takım deliliere dayanmışlardtr.46 Ancak bu deliller, kısmen subı1t kısmen 

45 Geniş bilgi için bkz. İbn Receb ei-Hanbeli, Zeynuddin Ebu'l-Ferec, Fethıı'l-Bdri Şerlıu Sahlhi'l
BııJıari, Thk: Komisyon, Mektebetu'I-Gureba el-Eseriyye, Medine, 1417/1996, II/303-304; Şeyh 
Süleyman ei-Cemel, Hdşiyetıı'l-Cemel, 11263; Tahir Olgun, Miisliimanlı/..'ta Ibadet Tarihi, Akçağ, 
Ankara, 1998, s. 50; Cevvad Ali, Tdrfhıı's-Saldtfi'l-lsldm, s. 28 vd. 

46 Bu alimierin dayandığı başlıca deliller şunlardır: 

:,ı-.-, , Buhaıi'nin aktardığına göre İslam'ın ilk yılianna tekabül eden bir dönemde Ebu Süfyan, 
Bizans'a bir sefer düzenler. Bu sefer esnasında Herakliyus'la aralannda bir konuşma geçer. 
Herakliyus kendisine Peygamber hakkında bir takım sorular sorar. Sorulan sorulardan biri de yeni 
çıkan bu şahsın [Peygamber' in] neyi emrettiği hususudur. Ebu Süfyil.n'ın verdiğicevapta şöyle bir 
cümle geçmek-ıedir: "O bize namazı ve iffeti emretmektedir." (Buhil.ri, ei-Cdmiıı's-Salıfh, Salat, nr: 7.) 
Bu cümle, Hz. Peygamber'in İslam'ın ilk günlerinden itibaren namazı kılıp emrettiğini göstermekte
dir. 

b. Genel kabule göre ilk inen ayetler, Alak Suresi'nin ilk beş ayetidir. Daha sonra inen müteakip 
ayetlerde şöyle buyrulmaktadır: "Namaz kılarken bir kulu (Peygamberi) engelleyeni görmedin mi? .. 
Hayır ona uyma! (Rabbine) secde et ve yaklaş!" (Aiak, 10,19) Bu ayetlerin Ebu Cehl'in 
"Muhammed' i Beytullah'ın yarunda secde ederken görürsemandolsun ki onun boynunu ezeceğim" 
demesi üzerine indiği belirtilmektedir. (Muslim, Ebu'l-juseyn b. el-Haccac b. Muslim el-Kuşeyıi, ei
Cdmiıı's-Salıflı (Nevevl şerhiyle birlikte), Thk. Halil Me'mfın Şihil., Dil.ru'l-Ma'rife, Beyrut 
1418/1997, Sıfatu'l-Muniifıkin ve Ahkiimuhum, hadis nr: 6596) Bu ifadeler tsra öncesine, yani beş 
vakit namazın farz kılınmasından önceki döneme aittir. 

c. İbn İshil.k'ın aktardığı bir rivayet İsra'dan önce Hz. Peygamber'e !alim edilen bir namazın 
varlığım göstermektedir: 

"Hz. Peygamber' e namaz farz kılınınca Cebrail ona gelip vadinin yan tarafından bir geçiti sarstı. 
Bunun üzerine yerden bir pınar fışkırdı. Cebrail (aleyhisseliim) abdest alıyor, Muhammed (aleyhis
seliim) da ona bakıyordu. Cebrail yüzünü yıkadı. Ağzına ve bumuna su verdi. Başını ve kulaklannı 
meshetti. Ayaklannı topuklanna kadar yıkadı ve eteğine su serpti. Sonra kalkıp iki rekat namaz kıldı. 
Yüz üstü dört kez secdeye vardı. Sonra Peygamber (aleyhisseliim) gözü ve gönlü aydınlannuş bir 
halde ve sevdiği şey (valıy) Allah tarafından kendisine gelmiş olduğu halde (ailesinin yanına) geri 
geldi. Hatice'nin elinden tutup aynı kaynağın başına vardı. Cebrail'in abdesti gibi abdest aldı. Sonra 
Hatice'yle birlikte dört seedeli iki rekat namaz kıldılar. Daha sonralan o ve Hatice gizlice namaz 
kılıyorlardı."(İbn İshil.k, Muhammed b. Yesil.r, Slretıı lbni lsJıak ei-Miisenımdt bi Kitdbi'I-Mııbteda 
ve'l-Meb'as ve'l-Meğdzf, Thk. Muhammed Harnldullil.h, Hayra Hizmet Vakfı, Konya, 198111.401, 
paragraf: 169.) Burada görüldüğü üzere isradan önce cereyan eden iki rekatlık bir namaz öğretimin
den söz edilmektedir. 

d. Aynı içeriği teyid eden bir rivayet de Usiime b. Zeyd'den aktanlınaktadır. Usiime, Cebriiii'in 
ilk sıralarda Hz. Peygamber'e gelip ona abdesti [namazı] öğrettiğini belirtmektedir. (Ahmed b. 
Hanbel, Miisned, Çağn Yayınlan, İstanbul, 1992/1413, V/203.) 

e. Beyhaki kendi senediyle Katil.de'nin şöyle dediğini aktarmaktadır: "Başlangıçta namaz sabah 
ve akşam olınak üzere ikişer rekattı." (Beyhaki, Ebubekr Ahmed b. el-Huseyn b. Ali', es-Swzemı '1-
Kııbra, Thk. Muhammed Abdulkadir Ata, Dil.r'l-Kutubi'l-İlmiyye, 1424/2003, 11529; aynca bkz. İbn 
Receb, Fetlııı'l-Bdr/, II/304; aynı içerik için bkz. Munavi, Abdurrauf, Feyzıı '1-Kadfr, Tsh. Ahmed 
Abdussamed, Dil.ru'I-Kutubi'l-İlıniyye, Beyrut, 1427/2006, Vl/213.) 

İlk müfessirlerden Mukatil b. Süleymil.n Bakara Suresi'nin 142. ayetini izah ederken bu konuyu çok 
açık bir biçimde ifade etmektedir: "Peygamber ve ashabı Mekke'de sabah-akşam üzeri ikişer rekat 
namaz kılıyorlardı. Allah Resiilü gece vakti miraca çıkanlınca beş vakit namazla emrolundu." 
(Mukatil b. Süleymil.n, Tefsfnı Mukatil b. Süleyman, Thk. Ahmed Ferid, Beyrut, 1424/2003, 1'82.) 
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de delillet açısından tartışmaya açıktır. Mamafıh bu namazın farz olarak emredilme

diğini ancak mendup düzeyde teşvik edildiğini söylemek de mümkündür.47 Biz, tar

tışmaların detaylarına girmeyip müteakip aşamaya yani, beş vakit namaz aşamasına 

geçmek istiyoruz. 

Hadis kaynakları beş vakit namazın ...,akşam namazı hariç- ilk etapta ikişer rekat . 

olarak farz kılındığını kaydetmektedirler. Daha sonra sabah ve akşam namazı eski 

şekli üzere bırakılmış, geri kalan kısını ise dörder rekata çıkarılınışlardır. Dolayısıy

la beş vakit aşamasını da kendi içinde iki merhalede mütalaa etmek mümkündür. 

a. Akşam hariç bütün namazların ikişer rekat olarak kılındığı dönem. 

b. Akşam ve sabah hariç bütün namazların dörder rekat olarak kılındığı dönem. 

Buhfui ve Müslim'in ufak bazı farklılıklarla aktardığı miraç hadisinde Allah Ra-

sülü, semaya çıkarıldığını, değişik tabakalarda peygamberlerle görüştüğünü, Cenab-ı 

Hakk'ın bu ümmete elli vakit namazı farz kıldığını, Hz. Musa'nın sözü üzerine Rab

bine döndüğünü ve bu gidiş-gelişin birkaç kez tekerrür ettiğini ve en sonunda beş va

kitle sınırlandırıldığını beyan etmektedir.48 Konuyla ilgili diğer hadisler incelendiğin

de burada farz kılınan beş vaktin şu anki şekliyle farz kılınmadığı anlaşılmaktadır. 

Buhfui ve Müslim'in Hz. Aişe'den aktardığı bir hadis-i şerifte bu husus şöyle an

latılınaktadır: "Namaz, ilk olarak hem yolculukta hem de İkarnet halinde ikişer rekat 

olarak farz kılındı. Ardından yolculuk halinde kılınan namaz, olduğu gibi bırakıldı. 

İkarnet halinde kılınan namaz ise artırıldı. "49 

Bazıları Hz. Aişe tarafından söz konusu edilen namazların İsra'dan önceki döne

me ait sabah-akşam ikişer rekatlı namaz olduğunu söylemişlerse de bu çoğunluk ta

rafından kabul görmemiştir. Cunıhura göre bu hadiste kastedilen namaz, İsra'da farz 

kılınan beş vakit farz namazdır.50 Hz. Aişe'den aktarılan diğer rivayetler konuyu ye

terli bir bicimde acıklamaktadır: 
> > 

47 Yukarıda aktardığımız gerekçelerin hiçbiri -birinci gerekçe hariç- ileri sürülen lsra öncesindeki farz 
namaza gerekçe olamaz. Birinci gerekçede geçen açıklama ise, gece narnazına yönelik olabilir. Bu 
açıklamayı, sabah-akşam ikişer rekat olarak kılınan namazla ilgili olarak ele aldığımızda da açıkla
mada söz konusu edilen emrin teşvik amaçlı veya mendup düzeyde bir talebi ifade etmiş olması muh
temeldir. Sonraki maddelerde aktarılanlarda ise farziyeti çağnştıran herhangi bir açıklama .bulunma
maktadır. Binaenaleyh İsra öncesi sabah-akşam kılındığı belirtilen namazın mendup olması uzak bir 
ihtimal değildir. 

48 Buhilri, el-Ciimiu's-Salıflı, Saliit, hadis rır: 349; Müslim, el-Ciimiu's-Salıflı, lmiin, hadis rır: 409,414. 

49 Buhilri, el-Ciimiu's-Salıflı, Saliit, hadis rır: 350; Aynı hadisin ufak değişikliklerle rivayeti için bkz. 
Müslim, el-Ciimiu 's-Salıflı, Salatu' 1-Musiifirin, hadis rır: I 568-1570. 

50 Bkz. İbn Receb, Fetlıu'l-Biirf, II/304. 
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Buhilıi'nin Kitabu'l-Hicresinde aktardığına göre Hz. Aişe şöyle demiştir: "Namaz 
iki rekat olarak farz kılındı. Sonra Allah Rasülü hicret edince dört olarak farz kılındı."51 

İmam Ahmed'in Hz. Aişe'den aktardığı rivayet ise şöyledir: "Namaz Mekke'de 
ikişer rekat şeklinde farz kılındı. Allah Rasülü (sallallahu aleyhi ve sellem) Medi
ne'ye gelince iki rekat daha ilave etti. Fakat akşamı hariç tuttu. Zira akşam günün vit
ridir. Sabah narnazına da -kıraatın uzunluğundan dolayı- herhangi bir ilavede bulun
madı. Yolculuğa çıktığı zamanlarda namazı ilk şekliyle kılardı."52 

Bu rivayetlerdeki açıklamalar bahse konu olan ve hicretten önce İsra'da farz kı
lınan,ı:ıamazın beş vakit namaz olduğunu açıkça göstermektedir. 

' '• 

Burada aktardığımız hadisiere aykırı bir biçimde beş vakit namazın -sabah ve ak
şam hariç- ilk andan itibaren dörder rekat olarak farz kılındığını anlatan rivayetler de 
bulunmaktadır. Ancak bu rivayetler hadis otoriteleri tarafından serred ve metin bakı
mından tenkit edilip sahilı görülmemiştir. 53 

Sonuç 

Buraya kadar aktardıklanmızdan özetle şunlar anlaşılmaktadır: 

Şekil açısından bir takım farklılıklar arz etse de namaz, bütün Peygamberler tara
fından yapılan müşterek bir ibadet biçimidir. Nitekim bir hadis-i şerifte gece namazı 
için: "Gece narnazına dikkat ediniz. Zira o, sizden önceki salih insanların adeti
dir ... "54 buyrularak bu manaya işaret edilmiştir. 

Hz. Peygamber' in bi' setten önce Harriflik üzere ibadet ettiği kanaati ağır basmak
tadır. Ancak ne şekilde ibadet ettiğine dair açık bilgiler bulunmamaktadır. 

Bi' setten sonra ilk olarak gtıce namazı emredilrniş -bazı alirnlere göre-akabinde 
sabah ve akşam vakitlerinde ikişer rekatlı bir namaz farz kılınmıştır. 

Daha sonra Mekke döneminin sonlarına doğru miraç hadisesi gerçekleşmiş ve bu 
esnada ilk olarak beş vakit namaz farz kılınmıştır. Burada farz kılınan beş vakit na
maz -akşam hariç- ilk etapta ikişer rekattır. Daha sonra ikamet halinde öğle, ikindi ve 
yatsı namazlan dörde çıkarılmıştır. Sabah ve akşam namazlan ise eski şekli üzere bı
rakılmıştır. 

Pek çok hükümde olduğu gibi namazın teşriinde de tedrid bir seyir gözlenmek
tedir. Önce gece namazı sonra beş vakit namaz emredilrniştir. Beş vakit merhalesi de 
kendi içinde iki aşamaya ayrılmıştır. İlk aşamada -akşam hariç- bütün namazlar iki
şer rekat olarak farz kılınmıştır. İkinci aşamada ise, sabah ve akşam namazlan aynen 
korunmuş, bunların haricinde kalan namazlar ise dört rekata çıkarılmıştır. 

51 Askaliinl, Fet/ıu'l-Biirf, Wl. 

52 Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI/24 I; buna benzer diğer bir varyant için bkz. Ahmed, Miisned, VI/265. 

53 Bkz. İbn Receb, Fetlıu'l-Biiri, W333. 

54 Tirmizi, es-Sunen, Daavat, hadis nr: 3549. 


