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belirli unsurlardan oluşan
her bir bölümü.

hakkında görüş ayrılığı vardır.

Hanefıler'e
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Sözlükte "boyun eğmek, eğilmek" anlamasdanndan türeyen rek'at
terim olarak namazın kıyam, kı r aat, rüku
ve iki secdeden ibaret her bir bölümünü
ifade eder. Kur'an'da rek'at kelimesi geçmese de bu kökten türeyen kelimeler genellikle, ibadet amacıyla Allah'ın huzurunda eğilmeyi ya da Allah'a boyun eğmeyi
anlatmakta (M. F. Abdülbaki, el-Mu'cem,
"rk'a" md.), hadislerde ise rek'at terim anlamıyla, bu kökten türeyen kelimeler de
sözlük manalarıyla pek çok yerde geçmektedir (Wensinck, el-Mu'cem, "rk'a" md.).
Namazın bölümlerini belirtmek için rek'at
kelimesinin kullanılması aynı kökten gelen rükunun bu konuda sağlıklı bir ölçüt
olmasına dayandırılmıştır (Zemahşerl. s.
314). Buna göre bir namaz kaç rükua sahipse o kadar rek'ata sahiptir. Hz. Peygamber'in, imama rükuda yetişen kişinin o
rek'ata yetişmiş sayılacağına dair açıkla
ması da bu kanaati desteklemektedir (Ebu
DavQd, "ŞaliH", 151. 152) Bir rek'atı oluş
turan unsurlar kıyam, kıraat, rükQ ve iki
secdedir. Ayrıca ilk rek'atta iftitah tekbiri
ve her iki rek'atın sonunda ka'de bulunmaktadır. Rükusuz ve secdesiz kılındığın
dan cenaze namazında rek'at söz konusu
mındaki rükı1'

değildir.
Akşam ile vitir namazları dışında namazlar ikişer rek' atlık bölümler (şef') ha·linde kılınır. Hz. Aişe başlangıçta namazların ikişer rek'at olarak farz kılındığını açık
lamıştır (el-Muvaçta', "1\asrü 'ş-şalat" , 8).
Şarkiyatçı E. Mittwoch, namazların ikişer
rek'atlık bölümler halinde kılınmasında o
dönemdeki yahudilerin etkili olduğunu ileri sürerse de (DMİ, XIV, 286) bu hususu
her iki dinin aynı ilahi kaynaktan beslenmesinin bir sonucu olarak görmek daha
sağlıklı bir yaklaşımdır (a.g.e., XIV, 305).
Nitekim Kur' an, Hz. Musa dahil önceki peygamberlerin namaz yükümlülüğünden söz
ederek (el-Maide 5/1 2; Taha 20114) vahyin

kaynağının birliğine işaret etmiştir.

Günde beş vakit kılınan farz namazların
rek'at sayısı konusunda bütün müslümanlar arasında icma bulunmaktadır. Buna
göre sabah namazı iki, öğle, ikindi ve yatsı
namazları dörder, akşam namazı üç rek'attır. Farzlarla beraber kılınan sünnetiere iliş
kin rivayet farklılıklarından dolayı bunların

göre müekked sünnet olarak
sabah namazından önce iki, öğle namazın
dan önce dört. öğle, akşam ve yatsı namazlarından sonra ikişer rek'at; gayri müekked sünnet olarak da ikindi ve yatsı namazlarından önce dörder rek'at kılınır. Yaygın uygulama bu yönde olmakla birlikte Hanefi kaynaklarında öğle namazından sonra
dört, ikindi namazından önce iki veya dört,
akşam namazından sonra altı, yatsı namazından önce iki veya dört, sonra da dört
rek'at gayri müekked sünnet kılınabilece
ği kaydedilir. Şafii ve Hanbeli mezhepleri
müekked ve gayri müekked sünnetler hususunda Hanefi mezhebine oldukça yakın
görüşte olup aradaki farklar şöylece özetlenebilir: Öğle namazından önceki sünnet
iki rek'attır; yatsıdan önce gayri müekked
sünnet yoktur. Ayrıca Şafiller' e göre akşam
namazından önce iki rek'at kılmak müstehaptır. Malikller'e göre sabah namazından
önce, öğle namazından önce ve sonra, ikindi namazından önce ve akşam namazın
dan sonra rek'at sayısına bağlı olmaksızın
sünnet kılınabilir.
Hanefi mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre sünnet olan vitir namazının
rek'at sayısı hususunda rivayetlerdeki farklılık sebebiyle mezhepler arasında görüş ayrılığı bulunmaktadır. Hanefıler'e göre vitir
üç rek'at olup tek selamla kılınır. Malikller de ikinci ve üçüncü rek'atlarda selam
vermek üzere vitrin üç rek'at olduğu görüşündedir. Şafii ve Hanbelller'e göre vitri
bir rek'at kılmak caizdir. Bununla birlikte
Şafıller'e göre son kılınan kısmın tek rek'at
olması ve aralarının selamla ayrılması şar
tıyla üç-on bir rek'at kılmak efdaldir. Hanbeliler'e göre de vitir namazını üç veya
daha fazla rek'at kılmak efdal olup arada
selam vermeden kılmak da caizdir.
Cuma

namazının farzının

iki rek'at olihtilaf yoktur; sünnetleri ise ihtilaflıdır. Hanefiler'e göre farzdan önce dört,
farzdan sonra Ebu Hanife'ye göre dört,
Ebu Yusuf ve Muhammed'e göre dört ve
iki rek'at olmak üzere altı rek'at sünnet kı
lınır. Şafiiler'de farzdan önce iki rek'at tahiyyetü'l-mescid namazı olup imam hutbeye başlamamışsa ayrıca bir miktar nafile
de kılınabilir; farzdan sonra ise iki rek'atta bir selam vermek suretiyle dört rek'at
sünnet kılınır. Hanbeliler'e göre farzdan
önce tahiyyetü'l-mescid dışında nafile namaz olmayıp sonrasında ise iki, dört veya
altı rek'at nafile kılınabilir. Maliki mezhebine göre farzdan önce sünnet kılınmaz;
duğunda

farzdan sonra belirli sayı ile sınırlamadan
nafile kılınmasında bir sakınca yoktur.
Bayram namazları bütün alimierin ittiiki rek'attır. Teravih namazının Hz.
Peygamber tarafından sekiz rek'at kılın
dığı rivayet edilse de Hz. Ömer zamanın
da tesbit edilerek günümüze kadar gelen biçimiyle yirmi rek'at kılınması (Tecrid
Tercemesi, IV, 70-97) dört mezhep imamı
nın dahil olduğu büyük çoğunluğun görüşüdür. İbn Kasım'dan gelen bir rivayete
göre ise İmam Malik teravihin otuz altı
rek'at kılınmasını tercih etmiştir (İbn Rüşd,
I, 257-258).

fakıyla

Hadis kaynaklarındaki farklı rivayetler sebebiyle, özel bir zamanı veya adı bulunan
diğer nafile namazlar hakkında gerek meş
ruiyet gerek rek'at sayısı bakımından atimler farklı görüşlere sahiptir. Ancak cumhur
aralarında selam vermek kaydıyla gece ve
gündüz nafilelerinin ikişer rek'at, Ebu Yusuf ve Muhammed gece nafilelerinin ikişer, gündüz nafilelerinin dörder rek'at kı
lınmasını benimsemiş, Ebu Hanife ise genel olarak nafilelerin dörder rek'at kılın
masını tercih etmiş , gece namazlarının
selam vermeden iki-sekiz rek'at kılınabi
leceğini belirtmiştir.
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