
NAMAZDAN SONRA DUA 

 

Dua ederken 

Soru: Duaya el kaldırırken, bazı imamlar, iki eli aynı anda kaldırıyor, bazılarıysa, önce sağ eli, 

sonra sol eli kaldırıyorlar. Hangisi doğrudur? 

CEVAP 

İki eli aynı anda kaldırmalıdır. 

Soru: Ben dua ederken, (Ya Rabbi, sen kalblerdekini bilirsin. Benim ne isteyeceğimi, neye 

ihtiyacım olduğunu sen bilirsin. Onları kabul et!) diyorum. Başka dua etmiyorum. Bunun mahzuru 

var mı? 

CEVAP 

Dua ibadettir, ibadetin tarif edilmesi değil, yapılması gerekir. Allahü teâlâ elbette istediklerimizi 

bilir, fakat bunları duada söylemek ibadettir. Yapılmadan (Yaptım kabul et!) veya (Ya Rabbi, namaz 

kılacağımı ve namazda neleri okuyacağımı sen biliyorsun, o hâlde onları kılmış ve okumuş gibi kabul 

et!) denmez. Bildirildiği şekilde okumak ve yapmak lazımdır. 

Dua ederken, parmakların araları açılır mı? 

  

Soru: Dua ederken, parmakların araları açılır mı? 

CEVAP 

Hayır, beşi de bitişik olur. 

Namazdan sonra Amener-resulü okunurken 

Soru: Amener-resulü okunurken dinleyenlerin dua kısmında âmin demeleri caiz mi? 

CEVAP 

Caizdir, iyi olur. (Şir’a) 

Duaya el kaldırırken 

Soru: Namazdan sonra duaya başlarken, (Sübhâne rabbiyel aliyyil a’lel vehhâb) demek mi, 

yoksa (Ve mâ erselnâke illâ rahmeten lil-âlemîn) âyet-i kerimesini mi okumak evladır? 

CEVAP 

İkisini birlikte okumak evladır. 

Dua etmek de ibadettir 

Soru: Çalgı aleti veya TV olan yerde namaz kılmak mekruh olup, edilen dualar makbul 

olmadığına göre, orada mecburen namaz kılıyorum, fakat kabul olmayacağı için dua etmiyorum. 

Doğru yapıyorum değil mi? 

CEVAP 



Dua etmemek hiç uygun olur mu? Çünkü dua etmek, namaz, oruç gibi ibadettir.  

Odada uygunsuz şeyler olsa da, dua vazifesi terk edilmez. Bir zaruret olunca, helâda da namaz 

kılınır, dua edilir. Çalgı aleti olan yerde namazın mekruh olması demek, sevabının azalması demektir. 

Ama namaz kılmayan haram işlemiş olur. Mecbur kalınca, namaz kılınır, dua da edilir. 

Namaz içinde dua 

Soru: Bir hadis-i kudsîde, (Abdesti bozulunca, abdest almayan, abdest alıp da, iki rekât namaz 

kılmayan, namaz kılıp da, bir ihtiyacı için bana dua etmeyen kimse, bana cefa etmiş olur. O kişi, dua 

eder de, duasını kabul etmezsem bu sefer ben ona cefa etmiş olurum. Hâlbuki ben cefa etmem) 

buyuruluyor. Namaz bittikten sonra değil de, namaz içinde, Salli Bariklerden sonra dua eden, bu 

müjdeye kavuşur mu? 

CEVAP 

Evet, namazda Salli Bariklerden sonra, Rabbena âtina veya başka dualar okunursa, Allahü 

teâlâdan ihtiyacımız olan şeyler istenmiş olur. Namazdan sonra da dua edilse, yine bu müjdeye 

kavuşulmuş olur. 

Son sünnetten önce dua 

Soru: Camide bazen öğle namazının farzının ikinci rekâtına yetişiyorum. Daha ben namazı 

bitirmeden, imam duaya başlıyor. Son sünneti kılmadan imamla birlikte dua etmem uygun mudur? 

CEVAP 

Farzla sünnet, sünnetle farz arasında, konuşmak ve dua etmek uygun değildir. Bunun için 

namazı bitirdikten sonra, tesbihleri çekip ondan sonra dua etmelidir. 

Soru: Sünnetle farz arasında dua da okumak caiz değildir. (Allahümme entesselam ve 

minkesselam tebarekte ya zel-celali vel-ikram) demek de buna dâhil midir? 

CEVAP 

Hayır, dâhil değildir. Farz olsun, nafile olsun, her namazdan sonra, (Esselamü aleyküm ve 

rahmetullah) diye selam verdikten sonra, (Allahümme entesselam ve minkesselam tebarekte ya zel-

celali vel-ikram) denir. (Redd-ül-muhtar)  

Namazlardan sonra 

Soru: Hadis-i şeriflerde, (Farz namazlardan sonra şu duayı okumak sevabdır) deniyor. Farzı 

kılınca mı okunacak, yoksa duadan sonra mı? 

CEVAP 

Hanefî'de namaz bitip dua ettikten sonra okunur, çünkü farzla sünnet, sünnetle farz arasında 

dua okumak, Hanefî'de caiz değildir. (İbni Abidin) 
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