


TERÂVİH

Terâvih, Ramazan ayında, yatsı namazı ile vitir

namazı arasında kılınan nafile namaza verilen isimdir.

Namazın her dört rek’atinin sonunda bir miktar

oturulup dinlenmek müstehap olduğu için bu isim

verilmiştir.

Son yıllarda bu ibadetle ilgili, böyle bir namazın

olup olmadığı ve rekatı konusunda istifhamlar

oluşturulmak istenmektedir.

Terâvih namazını Hz. Peygamber bizzat kendisi

kılmış, kıldırmış ve tavsiye etmiştir.



TERÂVİH

Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:

ذًبه هي تقدم ها له غفر واحتسابا إيواًا رهضاى قام هي
“Kim inanarak ve sevabını Allâh’tan bekleyerek

Ramazan namazını (teravih) kılarsa, onun geçmiş günahları

bağışlanır” buyurmuştur (Buhârî, Salâtü’t-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 174.).

Hz. Peygamber terâvih namazını iki defa cemaatle

ashaba kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle

cemaatle kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Terâvih, 1;

Müslim, Müsâfirîn, 177).

Terâvih Namazının Rekatı

Hz. Peygamber’in kıldırmış olduğu teravih namazlarının

kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır.
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Hz. Aişe’den, Rasulullah’ın Ramazandaki gece

namazından sorulduğunda, Hz. Aişe, “Rasulullah ne

Ramazanda, ne de Ramazandan başka gecelerde on bir rekat

üzerine ziyade etmiş değildir.” karşılığını vermiştir (Muvatta, 88

(H. No: 261).). Başka bir rivayette bu sayı on üç olarak

zikredilmektedir (Muvatta, 88 (H. No: 262); Müslim, I/508-510.).

Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan teravih

namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır: yirmi

rekat, on bir rekat. (Muvatta, 85-86 (H. No: 248, 249, 250); İbn Ebî Şeybe, Musannef,

II/163-164.) Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler;

Nevevî ve Buhârî şârihi Bedreddin Aynî tarafından, “Hz.

Ömer’in on bir rekat emri, döneminde ilk kılınan teravih

gecelerine aitti. Sonra teravih yirmi rekat olarak yerleşti.

Şimdiye kadar devam eden de budur.” şeklinde

yorumlanmıştır.
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Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali dönemlerinden

başlayarak, günümüze kadar teravih namazı yirmi rekat

olarak kılınmıştır. Sahabeden kimse buna itiraz etmemiş

ve alimler tarafından da bu şekilde kabul edilmiştir.

Bununla birlikte şunu da ifade etmek gerekir ki,

teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi

kabul edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk,

meşguliyet ve benzeri sebeplerle, teravih namazının evde

8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de

sünnet yerine getirilmiş olur.
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Terâvîh Namazının Cemaatle Kılınması

Hz. Peygamber terâvih namazını iki defa cemaatle ashaba

kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaatle

kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Terâvih, 1; Müslim, Müsâfirîn, 177).

Bunun için nafile namazların tek başına kılınması daha

faziletli olduğu halde, terâvih namazının cemaatle kılınması

sünnettir.

Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih

namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha hoş

olacağını düşünmüş ve ashapla istişare ederek bu namazın

yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın bir vecd

içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “ne güzel bir adet oldu”

diyerek sevincini belirtmiştir (Buhâri, “Salâtu’t-Terâvîh” 1; Muvatta, 84 (H. No:

245).).
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Hz. Ali de, “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle

nurlandırdığı gibi, Allâh da Ömer’in kabrini öyle

nurlandırsın” duası ile memnuniyetini açığa vurmuştur

(Muvatta, 88 (H. No: 261).).

O dönemden günümüze kadar, bu ibadet büyük bir

iştiyakla cemaatle kılınmaktadır. Ancak salgın hastalık

sebebiyle Diyanet İşleri Başkanlığınca terâvîh namazlarının

camilerde kılınmaması kararı alınmıştır. Bu sebeple bu

namazların evde kılınması doğru olacaktır.

هٌه فرارا تخرجىا فال بها وأًتن بأرض وقع وإذا عليه تقدهىا فال بأرض به سوعتن فإذا
“Vebâ hastalığı kötü bir hastalıktır… Bir yerde bu hastalığın

bulunduğunu işitirseniz, oraya gitmeyin; sizin bulunduğunuz bir
yerde olursa, hastalıktan kaçacağım diye oradan çıkmayın.” (Buhârî,
“Enbiyâ” 52)
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