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Soru:Cenaze namazında neden secde yapılmaz? 

  

      

  

Söylentilere göre Ademoğlu´nun Ademoğlu´na secdesi olmazmış o yüzdenmiş. Öyle olsa
bile, yapılan secde Allah´a yapılmaz mı? Kimse bir insana secde yapmayı düşünmez.
Öyleyse 
 neden cenaze namazında secde yoktur?

  

  

Cevap:Cenaze namazı esas itibarıyla bir dua mahiyetindedir.Duada rüku ve secde şart
değildir. 

  

Hikmetine yönelik çeşitli yorumlar yapılsa da,cenaze namazı dua yeridir; kıraat mahalli
değildir. 

  

Cenaze namazı, ölü için dua ve istiğfardan ibaret farz-ı kifâye bir namazdır; ölünün günah
ve kusurlarının affolunmasını Allah'tan istemektir.

  

Cenaze namazında dua etmek rükündür. Hz. Peygamber: "Cenaze namazı kıldığınızda
ölen kimse için içtenlikle dua ediniz" buyurmuştur.

  

Hadiste: "Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz, siz de öylece namaz kılınız."

  

Abdullah b. Ebi Evfa'dan şöyle dediğine dair gelen rivayettir: "Rasûlullah (s.a) (cenaze
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namazında) dört tekbir getirirdi." Hadisi Beyhaki (IV, 35) sahih bir senedle rivayet
edilmiştir.

  

Mezheblere göre farklı dualar okunsa da Hanefilere göre mesela;

  

Avf İbn Mâlik (r.a.)’in rivayet ettiği hadis ile bizlere intikâl eden şu duayı okumaktır:

  

“Allah’ım! Onu afvet. Ona merhamet et. Ona afiyet ver. Onun günahlarından vazgeç. Onu
ağırla. Girdiği yeri (mezarını) genişlet. Onu suyla, kar ve dolu ile yıka. Beyaz elbisenin
kirlerden arınışı gibi, onu günahlardan arındır. Ona evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden
daha hayırlı bir aile, eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu kabir azabından ve cehennem
azabından koru”veya;

  

“Allahım, dirimizi, ölümüzü, burada olanımızı, olmayanımızı,
erkeğimizi, kadınımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü bağışla.
Allahım, bizden yaşattığını İslâm üzerine yaşat. Öldürdüğünü iman
üzerine öldür. Bu ölüye de sevinç, rahat, mağfiret ve rıza ihsan eyle.
Allahım, eğer (bu kimse) iyi idiyse iyiliğini artır, eğer kötü idiyse
kötülüklerinden geç. Onu güven, müjde, ikram ve rahmetine yaklaştır. Ey
merhametlilerin en merhametlisi.”denilir.

  

*Ayakta durmak cenaze namazının farzlarındandır.

  

Cenaze namazının farzı ikidir: l— Dört kere tekbir getirmek, 2— Ayakta kılmaktır. (Dürer
c.l,s.161; İbni Âbidîn c.l,s.583)
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