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 Soru:  

Riyad’da öğrenim gören, Cuma akşamı gidip 

pazartesi akşamı dönen bir kimse, namazlar ve diğer 

konularda yolculuk hükümlerinden yararlanabilir mi? 

 Cevap:  

Bu kimse şüphesiz bir yolcudur. Çünkü öğrenim 

gördüğü beldeyi kendisi için vatan edinmemiş, kesin 

ikâmete de niyet etmemiştir. Aksine o, bir maksat için 

ikâmet etmektedir. Fakat cemaatle namaz kılınan bir 

beldede ikâmet ediyorsa, namazlarını cemaatle kılması 

gerekir. Halktan bazı kimseler arasındaki yaygın olan ; 

"Yolcuya cemaatle namazı ve Cuma namazı farz değildir" 

görüşünün aslı yoktur. Savaş halinde bile olsa yolcunun 

namazını cemaatle kılması gerekir. 

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle 

buyurmaktadır: 

تت فِتتِِم    ُكنتتَ   ِإَوَذا ﴿ َقم 
َ
تتوَ   ٱ لَُمتت ُ  َ  فَأ  َتُق   فَو تت ةَ لصَّ

ِن   ئَِفة  َطا   َعَك  ُم م   [  ٢٠١:  من اآلية النساءسورة  ] ﴾ ... مَّ
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"Sen onların aralarında bulunup da onlara 

namaz kıldırdığın zaman içlerinden bir kısmı seninle 

beraber namaza dursun..."1  

Ezânı işiten herkese Cuma namazı farzdır.  

Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle 

buyurmaktadır: 

َماَي   ﴿ يُّ
َ
ِينَ ٱ أ توَ    نُ دِيَ  اإِذَ  ا  َءاَمُن    َّلَّ  مِ يَت    ِمتن ةِ لِوصَّ

ت إَِل   ا  َع   س  ٱفَ  ُمَعةِ ل ُ ٱ ِ ٱ رِ ذِك  َ ٱ َوَذُروا   ّللَّ  َخت     لُِكت   َذ   َع  ِ تل 
   [٩: اجلمعةسورة  ] ﴾ ٩ وَُم نَ َتع   ُكنُت    إِن لَُّك   

"Ey îmân edenler! Cuma günü namaz için çağrı 

yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine (hutbeyi 

dinlemeye ve namazı kılmaya) gidin ve alış-verişi 

bırakın.Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır."2  

Fakat cemaati kaçırırsan veya mescitlerden uzak bir 

yerde bulunursan, bu takdirde dört rekâtlı namazları iki 

rekât olarak kılarsın. 

           

                                                 
1 Nisâ Sûresi: 102 
2 Cuma Sûresi: 9 


