
ŞÂFİÎ MEZHEBİNİ TAKLİT 

Sual: Diş dolgusu sebebiyle Şâfii mezhebini taklit eden nelere dikkat eder? 

CEVAP 

Maliki mezhebi daha kolaydır. Maliki’yi taklit etmenizi tavsiye ederiz. Şâfii’yi 

taklit eden, sadece Şâfii’deki farzlara uyar, müfsidlerinden kaçar.  

Bunlar da şunlardan ibarettir: 

1- Abdestte ve teyemmümde niyet ve tertip farzdır. Abdestte yüzü yıkamaya 

başlarken niyet edilir. Sakalın altındaki deriyi de ıslatmak farzdır. 

2- Gusülde niyet farzdır. Gusle başlarken niyet edilir. Gusle başlarken 

cünüplükten temizlenmeye diye niyet edilir; cünüp olduğunu bilerek gusleden, zaten 

buna niyet etmiş demektir. 

3- Gusülde sünnet derisinin altını ıslatmak da farzdır. Kadının da örgülü saçı 

çözüp her tarafını ıslatması farzdır. 

4- Namaz vakti girmeden önce teyemmüm edilmez.  

5- Abdestte çenenin altını da yıkamak farzdır. 

6- Meni şehvetsiz de gelse, guslü gerektirir. Fakat her akıntı meni değildir. 

Gusülden sonra, idrar yapmış olsa da meni çıkarsa gusül gerekir.  

7- Teyemmüm yalnız toprakla yapılır. Aynı topraktan birden fazla teyemmüm 

edilemez.  

8- İmam arkasında da her rekatta Fatiha okumak farzdır. Fatihadan önce 

besmele farzdır. Fatihayı rükuda tamamlamak namazı bozar.  

9- Yabancı kadına ve kendi hanımının tenine hâilsiz yani çıplak olarak 

dokunmak, abdesti bozar. 

10- Kendisinin, başkasının veya bebeğin iki avret yerine elinin içi ile dokunmak 

abdesti bozar. 

11- Ta’dil-i erkân farzdır.  

12- El üzerine secde sahih değildir. İkinci teşehhüdde tahiyyat ve salevat-ı 

şerife okumak farzdır. Namazdan çıkmak için selam vermek farzdır. 

13- Bir kimsenin avret mahalli çok az açık olsa ve çok az bir zaman açık kalsa da 

namaz bozulur. Mesela uyluğundaki yırtık bir yerinden azıcık teni görülse bozulur. 

Yahut başörtüsü açılsa hemen kapasa bile yine bozulur. Halbuki Hanefi’de bir rükün 

miktarı açık kalırsa ancak o zaman bozulur. Hem de Hanefi’de bir uzvun dörtte biri 

açılırsa bozulur, daha az açılırsa bozulmaz. 

14- Mestin hiç yırtığı olmamalıdır. 



15- Köpeğe dokunmak abdesti bozmaz. Köpeğin üstü ve kılları yaş iken 

dokunursa veya köpeğin salyası üstümüze bulaşırsa, o yeri biri çamurlu su olmak 

üzere, yedi defa temiz su ile yıkamak gerekir. 

16- Çok az bir necasetten de sakınmak lazımdır. Mesela, bir damla kan veya 

idrar bulunan elbise ile namaz kılınmaz. 

17- Kadınların hayz müddeti en fazla 15 gündür.  

En azı bir gündür. 24 saatten az ve 15 günden çok devam eden kana istihaza 

kanı denir, hayz değildir. 

18- Nifasın en çoğu 60 gündür. 

19- Hamile kadın âdet görebilir. 

20- Âdeti kesilen kadın, yıkanmadan kocası ile beraber olamaz. Hanefi’de 

mahzuru olmaz. 

21- Cünüp ve Hayzlı, bir kılıf ile de olsa Mushaf’ı tutamaz. Hanefi’de kılıflı olunca 

tutabilir. 

22- Teravih namazında dört rekatta bir selam vermek caiz değildir, her iki rekatta 

bir selam verilir.  

23- Cuma namazında en az mukim kırk kişi olması şarttır.  

24- Giriş çıkış günleri hariç, 4 gün veya daha fazla kalmaya niyet eden 

mukim olur. 3 veya daha az kalırsa seferi olur. 

25- Bir iş için gittiği yerde önceden kaç gün kalacağına karar vermeyen kimse, 

bugün yarın derken 18 gün geçtikten sonra mukim olur.  

Hanefi’de ne kadar çok kalırsa kalsın hep seferi olur. 

Sual: Şafii mezhebinde karı-kocanın saçları birbirine değerse abdestleri bozulur 

mu? 

CEVAP  

Bozulmaz. 

Sual: Şafii’yi taklit ediyorum. Siz Maliki’yi taklit etmemi öneriyorsunuz. Yani bu 

durumda taklit ettiğim mezhebi kolayca değiştirebilir miyim?  

CEVAP 

Buna mezhep değiştirmek denmez. Bir hususta uymak denir, buna taklit denir. 

Dört hak mezhepten birine uyulur. Hangisi daha kolaysa o tercih edilir. 
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