
SECDE 

Secdeyi unutan 

Soru: Secde, farzdır. Namazda bir secdeyi unutan, namaz içinde hatırlarsa nasıl telafi eder? 

CEVAP 

Secdeyi unutan kimse rükûda hatırlarsa, rükûdan hemen sonra secdeye gider, o secdeyi yapıp 

tekrar kalkar, önceki rükûu iade eder. Sonra namaza devam eder. Namaz sonunda secde-i sehv 

yapar. 

Secdede iken hatırlarsa, celseye oturup secdeye gider, o secdeyi yaptıktan sonra, o rekâtta 

yapacağı normal iki secdeyi iade eder. 

Son oturuşta Ettehıyyatü'yü okurken hatırlarsa, unuttuğu secdeyi yapar ve tekrar oturur. 

Ettehıyyatü’yü okur ve secde-i sehv yapar. Tekrar oturmazsa namazı bozulur.  

Secdede parmakları kapatmak 

Soru: Biri, (Secdede parmakları kapatmak küfürdür, çünkü müşrikler parmakları arasına put 

koyarlarmış) dedi. Şâfiî biri de, (Münafık müşrikler, namaz kılarken putları koltuklarının altına 

alırlarmış, ara [intikal] tekbirleri için ellerini kaldırınca putlar yere düşermiş. Bunun için ara tekbiri 

alırken elleri omuza kaldırmamak küfür olur) dedi. Bildirilen iki husus küfür müdür? 

CEVAP 

Hayır, ikisi de küfür değildir. Secdede parmakları bitiştirmek sünnettir. Parmaklar açık olursa 

günah olmaz. İntikal tekbirleri denilen ara tekbirlerde elleri kaldırmak, Şâfiî’de farz değildir, 

sünnettir, ancak secde-i sehvi gerektiren sünnetlerden de değildir. Yani unutularak yapılmazsa bir 

şey gerekmez. Hanefî'de intikal tekbirlerinde elleri kaldırmak mekruhtur. 

Seccadelerde gizlenen şekiller 

Soru: Seccadelerde domuza benzeyen şekiller ve haç işaretleri gizleniyormuş. Bilmeden böyle 

seccadelerde namaz kılmanın mahzuru var mıdır? 

CEVAP 

Hayır, hiç mahzuru olmaz. 

Resimli seccadeler 

Soru: İslam harfleriyle yazılı, Kâbe veya cami resmi bulunan seccadede namaz kılmak caiz 

midir? 

CEVAP 

Üzerinde İslam harfleriyle yazılmış olan yazı, hattâ bir harf bulunan seccadeyi yere sermek 

tahrimen mekruhtur. Bunları, her ne için olursa olsun yere sermek, hakaret etmek olur. Hakaret 

etmek için sermekse küfür olur. Üzerinde Kâbe, cami resmi veya yazı bulunan seccadeleri namaz 

kılmak için yere sermek de caiz değildir. (Hadika c. 2, s. 633) 



Kâbe, cami veya İslam yazısı bulunan seccadeyi yere sermek [ona hakaret olacağı için] caiz 

değildir. Fakat resim bulunan battaniye böyle değildir. İbni Hacer-i Mekki hazretleri, fetvasında, 

(Canlı resmini, hürmet edilen yerlerde kullanmak caiz değildir, hürmet edilmeyen şeyler üzerinde 

caizdir) buyuruyor. Battaniye yere serilince onun üzerinde bulunan resme hürmet edilmemiş, 

hakaret edilmiş olur. Resim, secde edilen yerde değilse, böyle resimli battaniye üzerinde namaz 

kılmakta mahzur olmaz. Canlı resimleri, göbekten yukarıda bulunursa, orada namaz kılmak mekruh 

olur. Canlı resmi, basılan, oturulan yerde ise mekruh olmaz. Namaz kılanın arkasında göbekten 

yukarıda olursa tenzihen mekruh olur. (Redd-ül-muhtar) 

Şu halde canlı resmi bulunan şeyleri yere serince ona hakaret olduğu için, namaz mekruh 

olmuyor. Kâbe, cami resmi bulunan şeyleri yere sermek de ona hakaret olduğu için caiz olmuyor.  

Soru: Minare resimli seccadede namaz kılmak mekruh mu? 

CEVAP 

Değildir. 

Soru: Aslan, geyik gibi canlı resmi bulunan battaniye, halı üzerinde namaz kılmak mekruh olur 

mu? 

CEVAP 

Resim, namaz kılanın ayağı altında, oturduğu yerde veya secde ettiği yerde olmazsa, böyle 

resimli battaniye, seccade üzerinde namaz kılmak mekruh olmaz. Resim, yerlerde bulunduğu için 

ona hakaret edilmiş olur. Fakat secde edilen yerde ise, yahut basılan ve oturulan yerde ise sanki 

insan vücudunda bulunmuş gibidir. Namaz mekruh olur. Onun için üzerinde resim bulunan elbise ile 

namaz kılmamalıdır! (Zevacir) 

Soru: İlmahal’de, (Secde edilmeyen yerlerinde canlı resmi bulunan seccadede namaz kılmak 

mekruh değil) dendikten sonra, (Resim, namaz kılanın ayağı altında, oturduğu yerde, bedeninde 

olursa mekruh olur) deniyor. Bu ikisi arasındaki fark nedir? 

CEVAP 

Birinci cümlede, canlı resmi bulunan seccade yere serilince resme hakaret oluyor ve resimsiz 

yerine secde edince mekruh olmuyor. İkincisinde ise, resimli yaygıyı biz sermiyoruz. Resme değer 

vermek için yere serilmiştir. Yerdeki böyle resim, bedendeki resim gibi oluyor. Onun için mekruh 

oluyor. Elbisede resim olması, resme kıymet vermekten ileri geliyor. 

Resimli gazete 

Soru: Üstünde resim olan gazeteyi yere seccade gibi sererek üzerinde namaz kılınabilir mi? 

CEVAP 

Resim, secde yerinde olmazsa, kılınabilir. Resimli bir yaygı yere serilince, üstündeki resme 

hürmet edilmemiş olur, yani basıldığı için hakaret edilmiş olur. Resim, secde edilen yerde değilse, 

böyle yaygı üzerinde namaz kılmak caiz olur. (Redd-ül-muhtar) 



Kâbe resimli seccade 

Soru: Kâbe resmi olan seccade, bir bezle kaplanıp, Kâbe resmi görülmese, namaz kılmak yine 

caiz olmaz mı? 

CEVAP 

Kâbe resmi görülmüyorsa, o kısma basmamak şartıyla, namaz kılmak caizdir. Yani üstü örtülü 

olsa da, Kâbe resmi olan kısma basmamalıdır. 

Akıllı seccade 

Soru: Akıllı seccadenin talimatıyla namaz kılınır mı? 

CEVAP 

Asla caiz olmaz. Namaz kılan birine, dışarıdan başka biri de talimat verse, namaz kılan, o 

talimata uysa, namaz bozulmuş olur. Ama namaz dışında, bu seccadeden, namazın nasıl kılındığını 

öğrenmenin mahzuru olmaz. 

Timsah resmi 

Soru: Üstünde küçük timsah amblemi olan kıyafetle namaz kılmakta mahzur var mıdır? 

CEVAP 

Canlı resmi, küçük olup yere koyunca, ayakta duran kimse, uzuvlarını ayırt edemezse, namaz 

mekruh olmaz.  

Şâfiî'de resimli elbise 

Soru: Şâfiî mezhebinde, canlı resmi bulunan elbiseyle namaz kılmak caiz midir? Duvardaki 

resim de namazı mekruh eder mi? 

CEVAP 

Hanefî mezhebindeki gibi, Şâfiî mezhebinde de, canlı resmi bulunan elbiseyle namaz kılmak 

mekruhtur. 

Canlı resmi, namaz kıldığı odanın neresinde bulunursa bulunsun, kalbi meşgul etmiyorsa, 

Şâfiî’de namazı mekruh yapmaz. (İslam Ahlakı) 
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