
NAMAZIN MEKRUHLARI 

 

Namazın mekruhları 

Soru: Namazda genel olarak işlenen mekruhlar nelerdir? 

CEVAP 

Mekruh; kerih, çirkin, beğenilmeyen iş demektir.Namazda müekked sünneti ve vacibi terk 

etmek, tahrimen mekruh, müekked olmayan sünneti terk, tenzihen mekruh olur. Mekruh olarak 

kılınan namaz sahih olursa da, sevabı çok az olur. 

Daha çok işlenen mekruhlardan bazıları şunlardır: 

1- Namazda tadil-i erkanı terk etmek. 

2- Başı döndürüp bakmak. 

3- Secdede iki kolu yere döşemek. [Kadınlar döşer.] 

4- Başı bir tarafa eğmek. 

5- Esnerken ağzı kapatmamak. 

6- Özürsüz gözleri yummak. 

7- Öndeki safta boş yer varken, geri safta kılmak. 

8- Üzerinde canlı resmi bulunan elbise ile namaz kılmak. 

9- Canlı resmi asılı odada namaz kılmak. 

10- İş elbisesi ile ve büyüklerin yanına çıkamayacak elbise ile veya kötü kokulu çorap ile 

kılmak. 

11- Abdest sıkıştırırken kılmak. 

12- Tekbir alırken ve teşehhüdde otururken parmakları açık veya kapalı tutmak. [Kendi haline 

bırakılır. Secdede parmaklar kapalı, rükuda ise açık tutulur.] 

13- Secdeye inerken pantolonunu yukarı çekmek. 

14- Başı açık kılmak. [Mekke’de, ihramlı iken, namaz baş açık kılınır.] 

15- Namazda ağırlığı, bir ayağa çok, diğerine az vermek. 

16- İmam namaza durunca, sabahın sünnetini caminin girişinde veya direk arkasında kılmayıp, 

saf arasında veya başka yerde kılmak. [İmam namaza az sonra duracaksa, öğle, ikindi ve yatsının 

sünnetlerine durulmaz, hemen imama uyulur.] 

17- İmam, açıktan yani sesli okurken Sübhanekeyi okumak. 

18- Secdeye veya rükuya, imamdan önce başını koymak veya kaldırmak. 

19- Çıplak ayakla namaz kılmak. [Şafii’de çıplak ayakla kılınır.] 

20- Kolu sığalı veya kısa kollu gömlekle namaz kılmak. 



21- Sağa-sola eğilmek, sallanmak. 

22- Secdede burnu yere değmemek. 

23- Secdede bir ayağı kaldırmak. [İki ayak kalkarsa, bazı âlimlere göre namaz bozulur.] 

24- Kıyamda okuduğunu rükuda, rükuda okuduğunu kıyamda tamamlamak. 

25- Bir rükünde iki defa bir yeri kaşımak. [Bir rükünde, üç defa ayrı kaşımak bozar.] 

26- Namazda 4-5 kişi duyacak kadar yüksek sesli okumak. [Kendi işitmeyecek kadar sessiz 

okunursa namaz sahih olmaz.] 

27- İkinci rekâtta, birincide okuduğu âyeti tekrar okumak veya ondan evvelki bir âyeti 

okumak. [Unutarak okumak mekruh olmaz.] İkinci rekâtta birinciden üç âyet uzun okumak. 

28- Özürsüz teşehhüdde, sünnete uygun oturmamak. Kıyamda sünnete uygun olarak ayakları 

dört parmak kadar açmamak. [Şafii’de bir karış kadar açmak sünnettir.] 

29- Özürsüz bir şeye dayanıp kalkmak. 

30- Farzdan sonra hemen son sünnete kalkmamak. Yahut konuşmak veya bir şey okumak. 

31- Namaz kılanın önünden geçmek veya önünden geçilebilecek yere namaza durmak. 

32- Namazın sünnetlerinden birini terk etmek. Sünnet iki kısımdır: Birincisi Sünen-i hüda. 

Bunlar, müekked sünnetlerdir. İkincisi Sünen-i zevaid. Bunlar, müekked olmayan sünnetlerdir. 

Namazda müekked sünneti ve vacibi terk etmek, tahrimen mekruh olur.  

Müekked olmayan sünneti terk, tenzihen mekruh olur.  

Müstehabı terk, mekruh olmaz. 

Tenzihi mekruh helale, tahrimi mekruh harama yakındır. Mekruh olarak kılınan namaz sahih ise 

de, sevabı çok az olur. (İmadü’l-islam) 

Abdest sıkışıkken 

Soru: Abdesti sıkışıkken namaz kılmak tahrimen mekruhtur, fakat vakit dar olur da, abdest 

almak, namaz vaktinin geçmesine sebep olacaksa, bu hâlde o namazı kılması gerekir mi? 

CEVAP 

Evet, kılması gerekir, çünkü kazaya bırakma günahı, mekruh olarak kılmak günahından daha 

büyüktür. Kerahat vaktinde kılmak mekruh, kazaya bırakmaksa haramdır. (Hindiyye) 

Namazın iadesi 

Soru: Mekruh olarak kılınan namazın iadesi vacib midir? 

CEVAP 

Namazın vaciblerinden birini terk etmek, tahrimen mekruh olur. Namaz sahih olur ise de, vacib 

terk edildiği için günah olur. Bu namazı iade etmek, yani tekrar kılmak vacibdir.  

Namazın müekked sünnetlerinden birini terk etmek de, tahrimen mekruhtur. Böyle mekruh 

kılınan namazı, iade etmekse, vacib değil, sünnettir.  



Soru: İlmahal’de, (Farzların 3. ve 4. rekatlarında Fatiha okumak sünnettir. Vacib diyenler de 

olmuştur) deniyor. Yani üçüncü veya dördüncü rekatlarda hiçbir şey okumadan biraz bekleyip rüku’a 

eğilsek namaz sahih olur mu? 

CEVAP 

Sünnet dendiğine göre sünneti terk etmek mekruh olur. Vacib diyen âlimlere göre ise, Fatiha 

okumadan kılınan namazın iadesi vacib olur.  

Maliki ve Şafii’de, her rekatta fatiha okumak farzdır. Taklit edenin okuması farzdır.  

Soru: Hanefide namazın sonunda selam verip namazdan çıkmak farz mıdır vacib midir? 

CEVAP 

Müftabih kavil vacibdir. Kendi ihtiyarı ile namazdan çıkmak, İmam-ı a’zama göre farzdır. 

İmameyne göre farz değildir.  

Bir kimse namazın sonunda teşehhüd miktarı oturduktan sonra kasten namaza aykırı bir iş 

yapsa, mesela gülse, konuşsa, yiyip içse namazı sahih olur. Fakat elinde olmadan abdesti bozulsa, 

bu durumda imameyne göre yine namaz tamam olur. İmam-ı a’zama göre, hemen abdest alarak 

gelip selam vererek kendi ihtiyarı ile namazdan çıkması gerekir. Fetva İmameynin kavlidir. 
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