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 Soru:  

Aynı mekânda ikâmet eden bir grup insanın, 

cemaat olup bu mekânda namaz kılmaları câiz mi, yoksa 

mescide gitmeleri mi gerekir? 

 Cevap:  

Bir meskende ikâmet eden bu topluluğun, 

namazlarını mescitlerde kılmaları gerekir. Çevresinde 

mescit bulunan herkesin mescitte namaz kılması gerekir. 

Hiç kimsenin veya hiçbir topluluğun, yakınlarında mescit 

bulunduğu halde evde namaz kılmaları câiz değildir. 

Fakat mescit uzak olduğu ve ezanı duymadıkları zaman 

namazı cemaat olarak evde kılmalarında bir sakınca 

yoktur.Bu konuda gevşeklik gösterenlerin dayanakları; 

bazı âlimlerin, "cemaat namazındaki maksadın, mescit 

dışında bile olsa, insanların namaz için toplanmalarıdır", 

demeleridir. Onlara göre insanlar, evlerinde bile olsa, 

namazı cemaatle kıldıklarında görevlerini yerine getirmiş 

olurlar.Fakat doğru olan görüşe göre, cemaatin 

mescitlerde toplanması bir zorunluluktur.  
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Nitekim Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- bu 

konuda şöyle buyurmuştur: 

ن   َهَمم ت   لََقد  )) 
َ
ررَ  أ راَلِة  آم  ََ  بِالصَّ ررَ  ث رمَّ  َفت َقرا  آم 

الا  ن َطلِ  ث مَّ  بِانلَّاِس  َفي َصِّلَ  رَج 
َ
م   بِرَِجال   َق أ َ   َمَعه  ََ ر  ِمرن   ح 

َ   إَِل  َحَطب   ونَ  َل  قَو  َهد  اَلَة  يَش  َحِرَق  الصَّ
 
م   َعلَي ِهم   فَأ  ب ي وَته 

 [رواه ابلخاري ومسلم ]  .((بِانلَّارِ 
"Andolsun içimden şöyle geçirdim: Bir adama 

cemaate namaz kıldırmasını emredeyim; sonra 

ellerinde odun demetleri olan adamlarla namaza 

(cemaate) gelmeyenlere gideyim ve evlerini üzerlerine 

cayır cayır yakayım!"1 

Hâlbuki bu insanlar bulundukları yerlerde 

namazlarını kılıyorlardı. 

Bu sebeple bu topluluğun namazlarını mescitte 

cemaatle kılmaları gerekir. Ancak mescide uzak bir yerde 

ikâmet ediyor ve o mescide gitmek onlara meşakkatli 

geliyorsa, bu takdirde evde cemaat olabilirler. 

                                                 
1 Buhârî, Kitabu'l-Ezan, Cemaat namazının gerekliliği bâbı, hadis no: 644. 

Müslim, Kitabu'l-Mesâcid, Cemaat namazının fazîleti bâbı, hadis no: 251 

(651). 

 


