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İbadet Namaz Fıkıh
Soru
Bayram Namazları
Bayram namazları hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap
Bayram namazları hakkında Büyük İslam İlmihalinde şöyle geçmektedir:
BAYRAM NAMAZLARI İLE ALAKALI BAZI MESELELER
1. Kendilerine cuma namazı farz olanlara, cuma namazının vücub ve eda şartları içinde,
Ramazan ve Kurban Bayramı namazları vacibdir. Yalnız Bayram namazlarında hutbeler
vacib değildir. Bu namazlardan sonra hutbe okunması sünnettir. 2. Bayram namazlarının ilk
vakti, işrak zamanıdır. Güneşin görünüşüne nazaran ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar
yükselip kerahet vaktinin çıktığı andır. Bu andan itibaren istiva veya zeval vaktine kadar
kılınması caizdir. (Mekruh vakitler bahsine bakılsın!.) 3. Bayram namazları ikişer rekattır.
Cemaatle aşikare olarak kılınırlar. Ezan ve ikamet yapılmaksızın imam, iki rekat Ramazan
veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat da böyle iki rekat bayram namazı kılmak
için imama uymaya niyet eder." Allahü Ekber" diye iftitah tekbiri alınır, eller bağlanır. Hep
birlikte gizlice "Sübhaneke" okunur. Sonra imam yüksek sesle, cemaat da gizlice "Allahü
Ekber" diye üç tekbir alırlar. Tekbirlerde eller yukarıya kaldırılıp ondan sonra yanlara
salıverilir, her tekbir arasında üç teşbih mikdarı durulur. Üçüncü tekbirden sonra eller
bağlanır, imam gizlice "Euzü-Besmele" çektikten sonra, aşikare olarak Fatiha suresi ile bir
mikdar daha Kur'an-ı Kerimden okur. Aşikare "Allahü ekber" diyerek bilindiği gibi rüku ve
secdelere gider. Cemaat da gizlice tekbir alarak imama uyar. Sonra yine tekbir alınarak
ikinci rekata kalkılır. İmam gizlice "Besmele"den sonra yine aşikare olarak Fatiha suresi ile
bir mikdar daha Kur'an okur. Tekrar üç defa eller kaldırılarak birinci rekatta olduğu gibi üç
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tekbir alınır. Ondan sonra imam yine aşikare, cemaat ise gizlice "Allahü Ekber" diye rükua
ve secdelere varırlar. Sonra oturulup gizlice "Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena atina" duaları
hep birlikte okunur ve iki tarafa selam verilerek namaz tamamlanır. Bu halde bayram
namazlarının her rekatında üç fazla tekbir bulunmuş olur ki bunlar da vacibdir. 4. İmam
bayram namazını kıldırdıktan sonra hutbe okumak için minbere çıkar. Cuma'da olduğu gibi
iki hutbe okur. Ancak bu bayram hutbelerine tekbir ile başlanır. Cemaat da bu tekbirlere
hafifçe katılır. Hatib, Ramazan Bayramı hutbesinde cemaata Fıtır Sadakası üzerinde, Kurban
Bayramı Hutbesinde Kurban ve Teşrîk tekbirleri konusunda bilgi verir. Cuma hutbelerinde
sünnet olan şeyler, bayram hutbelerinde de sünnettir. Mekruh olanlar da aynen mekruhtur.
Bayram hutbelerinin namazdan önce okunmaları caiz olmakla beraber mekruh sayılmıştır. 5.
Bayram namazlarında, birinci rekatın rüküuna varmış olan bir imama yetişen kimse, bu
rükua kavuşacağını tahmin ediyorsa, hem iftitah tekbirini, hem de Bayram tekbirlerini
ayakta alarak ondan sonra rüküa varır. Rüküu kaçıracağından korkuyorsa, îftitah
tekbirinden sonra hemen rükua varır ve Bayram tekbirlerini rüküda alır. Bu tekbirleri
alırken ellerini kaldırmaz. Tekbirleri tamamlayamasa dahi, imam kıyama kalkınca o da
imamla kalkar, imamın alacağı tekbirlerde imama uyar. İmam sünnete uygun olan
tekbirlerin dışına çıkmadıkça, imama tekbirlerde uyulur, sünnet dışında az veya çok almış
olduğu tekbirlerde ona uyulmaz. 6. Bayram namazının ikinci rekatına yetişen kimse, imam
selam verdikten sonra birinci rekatı kaza etmeye kalkınca, önce Besmele ile Fatiha süresini
ve ilave edeceği bir sureyi okur. Sonra gizlice tekbirleri alarak namazı tamamlar. Bu şekilde
mesbuk olanlar, kendi mezheblerinde alacakları tekbirleri getirirler, imamın almış olduğu
tekbirlerin sayısını gözetmezler.
Bayram namazına yetişemeyen kimse, kendi başına
Bayram namazı kılamaz. İsterse dört rekat nafile namazı kılar. Bu, bir kuşluk namazı yerine
geçer, sevabı büyük olur. (Şafiî'lere göre Bayram namazları Müekked Sünnet'lerdir. Bir
rivayete göre de, Farz-ı kifaye'dir. İslam alametlerinden sayılır. Cemaatla kılınması daha
faziletlidir. Yalnız başına da hutbesiz kılınabilir. Bunu misafirlerde, kadınlarda yalnız
başlarına kılabilirler. Güneşin doğuşundan zeval vaktine kadar kılınabilir. Malikîlere göre
Bayram namazı müekked sünnettir. Bir görüşe göre de, Farz-ı kifaye'dir. Hanbelî
mezhebinde de Farz-ı kifayedir. İmam ile kılmayı başaramayanın bunu kaza etmesi
sünnettir.) 7. Kurban Bayramı namazını ilk vaktinde kılmak, Ramazan Bayramı namazını da
biraz geciktirmek müstahabdır. Bayram namazı cenaze namazına ve cenaze namazı da
Bayram hutbesine takdim edilir (önce kılınır). (Ömer Nasuhi Bilmen)
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