Namazın mekruhları

Bazı hareketler namazın ciddiyetine ve yüceliğine aykırı olurlar. Namaz kılan, sanki Rabbi’nin
huzurunda olup O’nunla konuşurcasına bir ciddiyetle namaz kılmalıdır. Namazın mekruhları
şunlardır:

1-

Elbise ile oynamak,

2-

Yanlarına yahut yukarıya doğru bakmak

3-

Gözleri kapalı tutmak,

4-

Başı örtmeden namaz kılmak,

5- Secdede başparmağını Kıbleyi gösterir şekilde tutmamak veya secdeden kalkarken de
ayak başparmaklarını Kıble istikametini gösterecek şekilde tutmamak,

6-

Birisi aç iken, yemeğin hazır yenir vaziyette olduğu halde yemek yemeyip namaza girmesi,

7-

Hacet varken onu gidermek yerine namaza devam etmek,

8-

Bir mezarlıkta bir mezarın önünde namaza durmak,

9- Rahat olarak namaz kılmanın mümkün olmadığı biçimde dar elbise giyerek namaz kılmaya
çalışmak,

1/3

Namazın mekruhları

10- Uygun olmayan bir yerde; mesela bir ahırda, hayvanların ağılında, bir çöplükte yahut çok
gürültülü bir çarşıda namaz kılmak,

11- Namazda bir ayak üstünde durmak yahut namaza yakışmayan hareketler yapmak,

12- “Sütre” kullanmadan açık bir yerde namaz kılmak, (“Sütre” namaz kılanın yerini ve sınırını
belirlemek üzere kullandığı, yahut önüne koyduğu eşyaya denir.)

13- Namazdayken birisi selam verirse ona cevaben başı sallamak,

14- Bir şeyler yedikten sonra ağzı çalkalamadan namaz kılmak,

15- Namazda sûrelerin sırasını değiştirmek. Mesela ilk rekatta sonraki sûreyi ve daha sonraki
rekatta önceki bir sûreyi okumak,

16- Secdede elleri, alnın altına koymak,

17- Secde halindeyken karnını bir yere yaslamak,

18- Secdede dirsekleri yere yapıştırmak,

19- Rüku yahut secdede Kuran-ı Kerim’in ayetlerini okumak,

20- İmamdan önce hareket etmek; yani imam bir hareket yapmadan o hareketi yapmak.
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Not 1: Namaz kılan birisi tehlikeli bir hayvanı mesela bir yılanı yahut akrebi görürse onu
öldürebilir yahut namaz yerinden onu uzaklaştırabilir.

Not 2: Namaz yeri mümkün olduğu kadar temiz olmalıdır. Havası da temiz ve her çeşit pis
kokudan uzak olmalıdır. Bir Müslüman kendisi namaz kılmıyorsa bile yine de namaza saygı
göstermelidir. Mesela o, diliyle yahut eliyle namaz kılmakta olan birisini incitmemeli ve onun
namazına bir halel getirmemelidir. Zaten bundan dolayı namaz kılanın önünden geçmek
yasaktır. Demek ki eğer başka bir yol yoksa, geçmek isteyenin, namaz kılanın namazı
bitirmesine kadar beklemesi gerekir.
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