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Fıkıh İbadet Namaz
Soru
Namaz Rekatlarını Şaşırma
Namaz kılarken sık sık hangi rekatta olduğunu şaşıran biri galip zannına göre ederken her
namazda sehiv secdesi yapmak zorunda mı?

Cevap
Bir kimse, kıldığı bir namazın rekatlarında şübhelense bakılır: Eğe bu şübhe kendisine
ömründe ilk kez olmuşsa, o namazı yeniden kılar. Fakat birkaç defa olmuşsa araştırır ve
kanaatine göre hüküm verir. Namazı yeniden kılması icab etmez. Araştırmada kalbin
şahidliği yeterlidir.
Örnek: Sabah namazını kılarken bir rekat mı kıldım, iki rekat mı? diye şübhelenip de bir
rekat kılmış olduğuna kalben hüküm verse, ihtiyaten buna bir rekat daha ilave eder. Bu
husustaki tereddütlerinden dolayı da sehiv secdeleri yapar. Aksine olarak iki rekat kılmış
olduğuna hüküm verdiği takdirde oturur. Teşehhüdden ve selamdan sonra sehiv secdelerini
yapar. Hiç birine karar veremediği takdirde de, az olanı esas alır, çünkü az olanda kesinlik
vardır. Bu durumda bir rekat daha kılar; ancak bu takdirde şübhelendiği rekatin sonunda
oturur. Ondan sonra kalkıp o bir rekatı kılar. Çünkü önce iki rekat kılmış olması ihtimali
vardır. Bu takdirde de namazın sonunda sehiv secdelerini yapar.
Dört rekatlı bir namaza başlamış olan kimse, kıldığı rekatın birinci rekat mı, ikinci rekat mı?
olduğunda şübhe edip bir tarafı seçemezse, kendisini bir rekat kılmış sayar ve her bir
rekatın sonunda ihtiyat olarak bir kere teşehhüd mikdarı oturur; bu şekilde dört defa kade
yapılmış olur. Çünkü birinci sayılan rekatın ikinci ve üçüncü sayılan rekatın dördüncü rekat
olması ihtimali vardır.
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Bir kimse kıldığı rekatın ikinci rekat mı, üçüncü rekat mı? olduğundan şübhelense, sahih
olan görüşü göre, bu rekatın sonunda oturmaz. Bir tarafı tercih edemezse, bunu ikinci rekat
sayar. Geri kalan rekatları da tamamlar. Akşam namazı ile vitir namazı bu hükmün
dışındadır. Bu şübhelenme bu namazlardan birinde olsa, oturmak gerekir. Çünkü
şübhelenilen rekatın üçüncü rekat olması muhtemeldir. Bu halde teşehhüdden sonra bir
rekat daha ilave edilir. Çünkü şübhelenilen rekatın ikinci rekat olması da mümkündür.
Bunların sonunda da sehiv secdeleri yapılır.
Dört rekatlı namazlarda, kılınan rekatın dördüncü rekat mı, beşinci rekat mı olduğunda ve
sabah namazında kılınan rekatın ikinci rekat mı, üçüncü rekat mı olduğunda, akşam ile vitir
namazlarında da kılınan rekatın üçüncü rekat mı, dördüncü rekat mı, olduğunda şübheye
düşülse, sonunda oturulur ve teşehhüdden sonra kalkılıp bir rekat daha kılınır. Çünkü bu
rekatların üçüncü, dördüncü veya beşinci rekat olması muhtemeldir. O halde ilave edilen
birer rekat ile fazla olan mikdar nafile olmuş olur. Sonunda da sehiv secdeleri yapılır. Bu
şübhe, kıyam veya rükü veya rükudan kıyama geçiş halinde olduğuna göredir.
İlk secde yapıldıktan sonra şübhelenme olursa, ittifakla namaz batıl olur. Çünkü şübhe
edilen rekatın ziyade olup son oturuşun terk edilmiş bulunması muhtemeldir. İlk secde
halinde şübhe olursa, yalnız İmam Muhammed'e göre, namaz batıl olmaz.(Ömer Nasuhi
Bilmen, Büyük İslam İlmihali, 185-186.)
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