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1. Kelime-i Şehadet ve Tehlili Mahsus Zikri
Ayet-el Kürsi Duası ile Birlikte

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin
ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin
yatrifu bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ard.
ve külli şey in hüve fî ılmike kâinun ev qad kân.
Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!
Ey Allah’ım! Şüphesiz Ben Sana her nefesin, her saniyenin,
gök ehlinin ve yer halkının her göz kırpmasının
ve Senin ilminde olmuş ya da olacak diye bilinen herşeyin öncesinde
şu zikri takdim ediyorum.
İşte bütün bunların öncesinde Sana şunu takdim ediyorum ki…
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Eşhedü en lâ ilâhe illâllah
ve Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûluh.
Ben şahitlik ederim ki Allah-u Te'ala'dan başka hiçbir ilah yoktur.
Yine şahitlik ederim ki Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) hiç şüphesiz
O'nun kulu ve Rasulüdür.

Lâ ilâhe illallâh Muhammedun rasûlullâh.
fî külli lemhatin ve nefesin
adede mâ vesiahu ilmullâh.
(Allah, Allah, Allah)
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah'ın Rasulü'dür.
(zikrini) her an ve nefes, Allah-u Te'ala'nın ilminin kapladıkları sayısınca
(tekrar ediyorum).
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Zamanı

Sayısı

Herhangi Bir Zaman

1 Kere

(Bütün zikirler baştan sona birlikte okunur)
Faziletleri
1. Bu zikirlerin (1 kere) tilavet edilmesi dahi sevap bakımından dünya ve ahiretin
tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir.
2. Bu zikrin başında da bu vird (Ayet-el Kürsi Duası) okunursa 24 saatin her
saatinde Allah-u Te’ala’nın kabul makamına milyarlarca hasene yükselir ve
melekler bu sevapları yazıp bitiremezler.
Not
Cübbeli hocamız bir çok videosunda değer verdiği ve sevdiği ahirete intikal etmiş
bir mümin kardeşimizin arkasından kelime-i şehadet ve tehlili mahsus zikrini
söylemeyi ihmal etmiyor.
Ayet-el kürsi duasını açıklarken de diğer ibadetlerin başında bu duanın
okunabileceğini açıklıyor.
(Örnek olarakta Fatiha, Kelime-i Tevhid, Salevat ve benzeri ibadetlerde)
Uygun olan bu kitaptaki okunacakların başına bu zikri ekliyorum.
Kaynak
Çok Faziletli Salat-ü Selamlar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (101’den 107’ye kadar)
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (144-145)
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2. 100 Milyon Salevata Denk Salevat

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin
ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin
yatrifu bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ard.
ve külli şey in hüve fî ılmike kâinun ev qad kân.
Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!
Ey Allah’ım! Şüphesiz Ben Sana her nefesin, her saniyenin,
gök ehlinin ve yer halkının her göz kırpmasının
ve Senin ilminde olmuş ya da olacak diye bilinen herşeyin öncesinde
şu zikri takdim ediyorum.
İşte bütün bunların öncesinde Sana şunu takdim ediyorum ki…
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Allahümme sallî ‘alâ Seyyidinâ Muhammedin
‘abdike ve Nebiyyike ve Rasûliken-Nebiyyil-Ümmiyyi
ve ‘alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslîmen
bikaderi ‘azameti zâtike fî külli vaktin ve hîn.
Allah’ım Senin kulun, Peygamberin ve Resulün
olan O Nebii Ümmi olan Efendimiz Muhammed
(Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e, O’nun Al’ine, Ashabına,
her an ve her zaman Senin Zat’ının büyüklüğü kadar salat ve selam eyle!
Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Rivayet edildiki:
1. Bu salevat-ı şerifenin (1 Tanesi) 100 Milyon salevata denktir.
2. Her kim bir Müslüman kardeşiyle musafaha ederken bu salatı:
(10 Kere) okursa Allah-u Te'ala ikisini de bağışlamadıkça ayrılmazlar.
Not
Salevatın kıymetinden dolayı sevdiklerimize pahabiçilmez bir hediye olur.
Ayet-el kürsi duası ile birlikte salevatın etkisi arttırılabilir.
Unutmayın Allah’ın rahmeti geniştir. Allah herşeyden büyüktür.
7

(Allah’ın büyüklüğü karşısında bütün büyük olan şeyler yok olmaya mahkumdur)
Kaynak
Faziletleriyle Salevat-ı Şerifeler
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (133-134)
Kaynak
Salevat-ı Muza’afat
(Cübbeli Ahmet Hoca)
Sayfa (35-36)
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3. Salavatı Azimiyye

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Allâhümme innî uqaddimu ileyke beyne yedey külli nefesin
ve lemhatin ve lahzatin ve tarfetin
yatrifu bihâ ehlüssemâvâti ve ehlül ard.
ve külli şey in hüve fî ılmike kâinun ev qad kân.
Uqaddimu ileyke beyne yedey zâlike küllih.
Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla!
Ey Allah’ım! Şüphesiz Ben Sana her nefesin, her saniyenin,
gök ehlinin ve yer halkının her göz kırpmasının
ve Senin ilminde olmuş ya da olacak diye bilinen herşeyin öncesinde
şu zikri takdim ediyorum.
İşte bütün bunların öncesinde Sana şunu takdim ediyorum ki…
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Allâhümme innî es-elüke bi nûri vechillâhil azîm.
Ellezi mele-e erkâne arşillâhil azîm.
Feqâmet bihî avâlimullâhil azîm.

En tusalliye alâ mevlânâ Muhammedin zil qadril azîm.
ve alâ âli nebiyyillâhil azîm.
Bi qadri azameti zâtillâhil azîm.

Fî külli lemhatin ve nefesin adede mâ fî ilmillâhil azîm.
Salâten dâimeten bi devâmillâhil azîm.
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Ta'zîmen li haqqike yâ mevlânâ
yâ Muhammedu ya zel huluqil azîm.
ve sellim aleyhi ve alâ âlihi misle zâlik.

vecma' beynî ve beynehû kemâ cema'te beynerrûhi
vennefsi zâhiran ve bâtınen yaqazaten ve menâmâ.

vec-alhu yâ rabbi rûhal-li zâtî min cemî-il vucûhi
fiddünyâ qablel âhirati yâ azîm.
Ey Allah’ım!
Büyük Allah'ın alemlerinin kendisiyle kaim olduğu (ayakta durduğu)
O Allah'ın büyük Arşının rükün (direk)lerini dolduran,
O büyük Allah'ın Zatının nuru hürmetine Senden diliyorum ki,
Büyük şeref sahibi Efendimiz Muhammed'e ve O büyük Allah'ın Nebisinin Ehl-i
Beytine her an ve her nefeste, büyük Allah'ın (hadsiz olan) ilmindekiler adedince
ve büyük Allah'ın (varlığının) devamı müddetince daim (var) olacak bir salat ile,
büyük Allah'ın Zatının azameti nisbetinde salat edesin.
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Ey Efendimiz! Ey Muhammed! Ey büyük ahlak sahibi!
(Bu salatı) senin hakkına tazim(imi göstermek) için (istiyorum).
(Ey Allah’ım!) Ona ve onun Ehl-i Beyt'ine aynı ölçüde de selam eyle.
(Ey Allah’ım!) Ruhla nefsin arasını cemettiğin gibi,
Onunla (Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ile) benim aramı da zahiren
ve batınen, ayıkken ve uyurken (her hal-ü karda) cem eyle.
Ey Rabbim! Ey Büyük (Allah’ım)! Ahiretten önce dünyada,
sen onu (Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’i) benim için bütün yönlerden
ruh (mesabesinde hayat kaynağı) kıl.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Ölmüş Birine

Sayısı
12 Kere

Faziletleri
Bu salevatın diğer havaslarını burada belirtmiyorum.
Sadece bu kitab ile ilgili olanlarını belirtiyorum.
1. Bu salevat-ı şerife Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından
Hızır (Aleyhisselam) vasıtasıyla Ahmed ibni İdris Hazretleri'ne öğretilmiştir.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Hızır (Aleyhisselam)’a diğer tüm ezkar ve
salevatı cem edici olup sevabı daha çok olan zikirleri, salevat ve istiğfarı Ahmed
ibni İdris Hazretleri'ne öğretmesini emir buyurdu.
2. Bu salevatın bir kere okunması dünya ve ahiretin ve içinde bulunanların kat katı
dolusunca sevap kazandırır. Nitekim Ahmed ibni İdris (Kuddise Sirruhu) şöyle
anlatmıştır:
Sonra Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz bana:
Ey Ahmed! Ben göklerin ve yerin anahtarlarını sana verdim.
İşte onlar; (diğerlerinden farklı ve ilaveli lafızla) özel olan tehlil, salat-ı azimiyye ve
istiğfar-ı kebirdir.
Bu zikirlerin bir kere (tilavet edilme)si dahi (sevap bakımından) dünya ve ahiretin
tamamının ve onlar içerisinde bulunan her şeyin kat katına denktir, buyurdular.
4. Şeyh Muhammed Zahir er-Raşidi el-Ahmedi (Kuddise Sirruhu) şöyle demiştir:
12

Salat-ı Azimiyye (12 kere) okunup sevabı günahkar olarak ölmüş bir kişiye
bağışlanırsa Allah-u Te'ala bu salatın bereketiyle o günahkar kulunu yüce
mertebelere nakleder ve kendisini lütfuna mazhar kılmış olduğu nebiler, sıddıklar,
şehitler ve salihler zümresine ilhak eder.
Bu husus Allah-u Te'ala'nın dostlarından ehl-i keşif nezdinde müşahede ve ayan ile
(göz görüşüyle) sabit olmuştur.
5. Bu Salat-ı Azimiyye'nin sevabı ve mükafatı dünyada ve ahirette devam eder. Bir
kimse cennete girse de okuduğu bu salatın sevabı devam eder, bilakis sonsuza
kadar katlanarak devam eder.
Çünkü bu salevatı okuyan kişi, büyük Allah'ın devamıyla daim olan bir salat ile
habibine salat etmesini istemiştir. Büyük olan Allah'ın devamı zail olmayacağına
göre Onun devamına bağlanan bir salatın ecri de bitmeyecektir.
Dolayısıyla dünyada da berzah aleminde de mahşerde de cennette de bu salevatın
mükafatı sahibine ulaşmaya devam edecektir.
Kaynak
Lalegül Dergisi Nisan 2016
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (82-83-84)
Kaynak
Çok Faziletli Salat-ü Selamlar
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (99’dan 112’e kadar)
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4. Kabristana Girildiğinde Okuyanın
50 Senelik Günahını Bağışlatacak Bir Zikir

Esselâmu alâ ehli lâ ilâhe illallâh,
min ehli lâ ilâhe illallâh,
yâ ehle lâ ilâhe illallâh,
keyfe vecedtüm qavle lâ ilâhe illallâh,
yâ lâ ilâhe illallâh!
bi haqqi lâ ilâhe illallâh, iğfir limen qâle lâ ilâhe illallâh,
vahşurnâ fî zümrati men qâle lâ ilâhe illallâh. (Amin)
Lâ ilâhe illâllâh ehlinden (olan bizlerden)
Lâ ilâhe illâllâh ehline (den olan sizlere) selam olsun!
Ey Lâ ilâhe illâllâh ehli! Lâ ilâhe illâllâh sözünün (faydasını) nasıl buldunuz?
Ey Lâ ilâhe illâllâh (ey Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah)!
Lâ ilâhe illâllâh bahşı hakkı için Lâ ilâhe illâllâh diyenlerin (günahlarını) bağışla
ve bizi Lâ ilâhe illâllâh diyenler zümresinde haşreyle. (Amin!)

14

Zamanı
Mezarlığa Girildiğinde

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Ali ibni Ebi Talib (Radıyallahu Anh)’den rivayetle:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Her kim kabristanlara uğradığında bu sözleri derse:
1. Kendisi için (50 senelik) günahları bağışlanır.
2. Bir kimsenin (50 senelik) günahı yoksa, Anne-babası, akrabası ve umumi
Müslümanlar için (günahlarını bağışlatır).
Kaynak
Lalegül Dergisi Aralık 2017
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (92-93)
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5. Cenaze Görünce Okunacak Dua
{ 1. Dua }

Subhânel hayyillezî lâ yemût.
Hiç ölmeyecek olan O ebedi hayat sahibini tesbih ederiz.
Zamanı
Cenaze Görünce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Cenaze gören veya onunla karşılaşan kimsenin:
(1. Duayı) demesi müstehaptır.
Bu duayı okuyan bir kişinin, bu zikri sayesinde ahirette kurtulduğu rivayet
olunmuştur.
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{ 2. Dua }

Lâ ilâhe illallâhul hayyullezî lâ yemût.
Ebediyyen diri olup, hiç ölmeyecek olan Allah-u Te’ala’dan başka hiçbir ilah yoktur.
Zamanı
Cenaze Görünce

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İmam Ebu’l-Mehasin er-Ruyani (rahimehullah) el-Bahr adlı kitabında şöyle
demiştir:
Cenaze gören kişinin:
(2. Dua) şeklinde zikretmesi müstehaptır.
Ayrıca ölü için dua etmek ve onu iyilikleriyle anmak da müstehaptır.
Kaynak
Lalegül Dergisi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (?)
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6. Ölünün Kabrinde Üç Kere Okununca
Kıyamete Kadar Azabı Kaldıracak Bir Dua

Allâhümme bi haqqi seyyidinâ Muhammedin
ve âli Muhammedin sallallâhu aleyhi
ve selleme lâ tüazzib hâzel meyyit.
Ey Allah’ım! Efendimiz Muhammed’in
ve Efendimiz Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
ehli beytinin hürmetine bu ölüye azab etme.
Zamanı
Mezarlığa Girildiğinde

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
İmam-ı Sühaymi (Rahimehullah)’ın el-Cevhere üzerine yaptığı şerhte zikredilen bir
hadis-i şerifte:
1. Herhangi bir kul (kabir azabına duçar olmuş bir) ölüsünün kabrinin yanında
(3 kere) (yukarıdaki duayı) derse:
Sur’a üfürülünceye kadar ondan azab kaldırılır, buyrulmuştur.
Not:
Rasûlüllâh (sallallâhu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu:
"Kabir içinde ölü su içinde kurtarılmayı bekleyen gibidir; kendisine babasından,
kardeşinden veya sevdiği samimi bir arkadaşından gelecek yardımı, duayı bekler.
18

O yardım geldiğinde ise, bu, kendisi için dünya ve içerisindekilerden daha sevimli
gelir. Yaşayanların ölülere en güzel hediyesi dua ve istiğfardır."
Efendimiz (sallallâhu aleyhi ve sellem):
"Ne kadar kötü, feci bir yer gördümse, kabir ondan daha fecidir" buyurmuşlardır.
Kaynak
Lalegül Dergisi Haziran 2018
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (10-11)
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7. Sahibinin 100 Bin, Ana-Babasının da 24 Bin Günahını
Affettirecek Bir İstiğfar
İbni Abbas (Radıyallahu Anhuma)’dan rivayete göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim, cuma namazından sonra, oturduğu yerden kalkmadan (100 kere):
{ 1. Zikir }

Sübhânallahi ve bihamdihi.
Sübhânallahil'azîm ve bihamdihi.
Estağfirullâh.
Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
Büyük olan Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
ve Allah'tan mağfiret dilerim.
derse, Allah-u Te’ala o kişinin (100 bin) günahını, ana-babasının da (24 bin)
günahını mağfiret eder.
İbnü Hibban (Rahimehullah)’da cumadan sonra, (100 kere):
yukarıdaki tesbihi (1. Zikir) yapanı Allah-u Te'ala'nın zengin edeceğine dair bu
hadis-i şerifi zikretmiştir.
Zamanı
Cuma Namazından Sonra

Sayısı
100 Kere
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Fazla vakit bulamayanlar:
{ 2. Zikir }

Sübhânallahil'azîm ve bihamdihi.
Büyük olan Allah'ı tesbih ederim ve O'na hamdederim.
Zamanı
Cuma Namazından Sonra

Sayısı
100 Kere

demekle de yetinebilirler. Zira "Hidaye" sahibi Merğinani (Rahimehullah),
Muhammed ibni Ahmed el-Hatibi (Rahimehullah)’dan senediyle birlikte bu şekilde
bir hadis-i şerif zikretmiştir.
İbni Sünni'nin Iafzı da böyledir. Nitekim onun lafzı (2. Zikir) şeklindedir.
Ancak bu lafızda, Söyleyen kimsenin anne-babasının (24 Bin) ama kendisinin
(1000) günahının bağışlanacağı zikredilmiştir.
Dolayısıyla insan kendi vaktine göre hareket etmelidir.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (336)

21

8. 80 Yıllık Sevab Yazdıran
Onu, Anne-Babasını, Dedelerini Affettiren Salevat

Allahümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âlihi
ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyyetihi
ve ehli beytihi ve ashârihi ve ensârihi ve eşyâ’ıhi
ve muhibbihi ve ümmetihi ve ‘aleynâ me’ahüm ecma’îne
yâ erhamer-râhımîne yâ Rabbel-‘âlemîn.
Allah’ım! Muhammed (Sallallahü Aleyhi ve Sellem)’e,
O’nun al’ine, ashabına, evladına, eşlerine, zürriyyetine,
ehli beytine, hısımlarına, ensarına, taraftarlarına, sevenlerine,
ümmetine ve onlarla beraber cümlemize salat eyle,
ey merhamet edenlerin en merhametlisi!
Ey alemlerin Rabbi!
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Zamanı
Herhangi Bir Zaman

Sayısı
3 Kere

Faziletleri
Muhammed bin Abdillah eş-Şerif (Rahimehullah) şöyle demiştir:
Bir kişi bu salatı ömründe (1 defa) dahi (3 kere) okursa:
1. Allah-u Te’ala onu da, ana babasınıda ve bütün ecdadını da bağışlar.
2. Allah-u Te’ala kendisine 80 senelik amel sevabı yazar.
Kaynak
Salevat-ı Muza'afat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (41-42)

23

9. Yatarken ve Ölü Mezara Konurken Okunacak Bir Dua

Bismillâhi ve alâ milleti Rasûlillahi.
Allah'ın ismiyle ve Rasulüllah'ın milleti (dini) üzere.
Zamanı

Sayısı

Yatacağın Zaman
ve Ölü Mezara Konulurken

1 Kere

Faziletleri
Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur:
Yatacağın zaman, bir de ölü mezara konulurken: (Yukarıdaki Zikri) de(mek
suretiyle zikirde bulun).
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (252)
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10. Bin Sabah 70 Meleğin Sevabını Yazıp Bitiremediği Salavat
{ 1. Salevat }

Allâhümme yâ rabbe Muhammedin ve âli Muhammedin.
Salli alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammedin.
Veczi Muhammeden sallallâhu aleyhi
ve alâ âlihi ve selleme mâ hüve ehlüh.
Ey Muhammed’in ve Ali Muhammed’in Rabbi olan Allah’ım!
Muhammed’e ve Muhammed’in Ehli Beyt’ine salat et.
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Ala Alihi ve Sellem)’i hak ettiği şeyle
mükafatlandır.
{ 2. Salevat }

Allâhümme yâ rabbe Muhammedin. ve âli Muhammedin.
iczi Muhammeden mâ hüve ehlüh.
Ey Muhammed'in ve Al-i Muhammed'in
Rabbi olan Allah! Muhammed'i hak ettiği şeyle mükafatlandır.
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Zamanı
Sabah ya da Akşam

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
İbni Seb (Radıyallahu Anh)’ın kendisine ait eş-şifa kitabında zikrettiği bir rivayete
göre:
1. Her kim sabah yada akşam bu duayı okursa bunun sevabını yazmak
(Bin sabah) (70 katib meleği) yorar.
2. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu kişi üzerinde ödenmemiş hakkı
kalmaz.
3. Allah-u Te’ala onu da, ana babasını da affeder.
4. Kıyamet günü o kişi Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ve Ehl-i Beyt’iyle
birlikte haşredilir.
Kaynak
Salevat-ı Muza'afat
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (46-47-48)
Kaynak
Faziletli Kırk Salevat-ı Şerife
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (157-158)

26

11. Hırz ve Eman Olan İstiğfarlar, Bütün Tehlikelerden Eman Olan Bir İstiğfar
{ 1.İstiğfar }

Bismillâhirrahmânirrahîm.
Estağfirullâh. Estağfirullâh. Estağfirullâhel azîmellezî
lâ ilâhe illâ hüvel hayyel qayyûme ve etûbu ileyh.

Min cemî-i mâ yekrahullâhu qavlen ve fi'len
ve hâtıran ve nâzıran ve bâtınen ve zâhirâ.
Rahman ve Rahim olan Allah 'ın adıyla.
Allah'tan mağfiret dilerim. Allah'tan mağfiret dilerim.
O Hayy ve Kayyum olan, Kendisinden başka hiç bir ilah bulunmayan
O büyük Allah'tan mağfiret dilerim.
Hatırıma gelen ya da gördüğüm şeyler içerisinden Allah-u Te'ala'nın istemediği
her türlü söz ve fiilden, zahiren ve batınen (dıştan ve içten) O'na tevbe ederim.
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{ 2.İstiğfar }

Allâhümme innî estağfiruke limâ qaddemtü
ve ehhartü ve mâ a'lentü ve mâ ente a'lemu bihî
minnî entel muqaddimu ve entel muahhiru
ve ente alâ külli şey in qadîr.
Ey Allah’ım! Ben (Senin rızana uygun olmayan şeylerden) öne aldığım,
geri bıraktığım, açıkça yaptığım ve Senin benden daha iyi bildiğin herşey için
Senden mağfiret talep ediyorum, öne geçiren ancak Sensin,
geri bırakan da ancak Sensin ve Sen herşeye hakkıyla gücü yetensin.
{ 3.İstiğfar }

Allâhümme innî estağfiruke min külli
zenbin tübtü minhu sümme udtü ileyh.
Ey Allah’ım! Kendisinden tevbe ettiğim, sonra tekrar ona avdet ettiğim
her günahtan dolayı Senden mağfiret talep ediyorum.
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{ 4.İstiğfar }

Estağfiruke limâ eradtü lehû vechekel kerîme
fehâletanî fîhi mâ leyse leke bihî ridâ.
Kıymetli Zatını murad ettiğim halde, sonradan içerisine Senin razı olmadığın
işler karışmış olan şeylerden dolayı Senden mağfiret talep ediyorum.
{ 5.İstiğfar }

ve estağfiruke limâ deânî ileyhil hevâ
min qıbelirruhâsı mimmeştebehe aleyye
ve hüve ındeke muharram.
Ruhsatlar kabilinden olup bana şüpheli gelen, oysa Senin katında haram olan
şeylerden hangilerine nefsin arzusu beni çağırdıysa, onlar için de Senden mağfiret
talep ediyorum.
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{ 6.İstiğfar }

ve estağfiruke minenniamilletî en-amte bihâ
aleyye festeantü bihâ alâ meâsîke

ve estağfiruke minezzünûbilletî lâ yettaliu
aleyhâ ehadün sivâke ve lâ yuncî minhâ ehadün ğayruke
ve lâ yeseuhâ illâ hilmuke ve lâ yuncî minhâ illâ afvük.
Bana in'am etmiş olduğun nimetlerden hangileriyle Sana isyan etmeye güç
bulduysam onlar için de Senden mağfiret talep ediyorum.
Senden başka kimsenin farkına varamayacağı, Senden gayrı kimsenin
kurtaramayacağı, Senin hilminden başka bir şeyin kaplayamayacağı
ve Senin affından başka bir şeyin halas edemeyeceği bütün günahlar için
Senden mağfiret talep ediyorum.
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{ 7.İstiğfar }

ve estağfiruke min külli yemînin hanestü fîhi
ve hüve ındeke muharramun ve ene muâhazün bihi.
Hangi yemini bozmam Senin katında haram iken, ben onu bozduysam
ve ben onunla mesül olacaksam onun için de Senden mağfiret talep ediyorum.
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{ 8.İstiğfar }

ve estağfiruke lâ ilâhe illâ ente yâ âlimel ğaybi
veşşehâdeti min külli seyyietin amiltühâ fî sevâdilleyli
ve beyâdınnehâri fî melein ve halein qavlen

ve fi'len ve ente nâzırun ileyye izâ ketemtühû
ve terâ mâ eteytühû minel ısyâni
Yâ Kerîmu Yâ Mennânu Yâ Halîmu ve estağfiruk.
Ey gizliyi ve aşikarı bilen ve Kendisinden başka ilah bulunmayan Zat!
Ey kerem sahibi!
Ey bol lütuf sahibi! Ey ceza vermekte acele davranmayan!
Gecenin karanlığında ve gündüzün aydınlığında söz ve davranış olarak,
ortalıkta ve tenhada, Sen benim gizlediğime bakarken ve işlediğim isyanı
görürken yapmış olduğum her fenalık için de Sana istiğfarda bulunuyorum
ve Senden mağfiret talep ediyorum.
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{ 9.İstiğfar }

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim,
şüphesiz ki ben günah işleyerek nefsine zulmedenlerden oldum.
{ 10.İstiğfar }

ve estağfiruke min külli ferîdatin vecebet aleyye
fî ânâilleyli ve etrâfinnehâri ve teraktühâ sehven
ev ğafleten ev hataen ve ene mes-ûlün bihâ

ve estağfiruke min külli sünnetin min süneni seyyidil mürselîne
ve hâteminnebiyyîne seyyidinâ Muhammedin
sallallâhu teâlâ aleyhi ve sellem.
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ve teraktühâ sehven ev ğafleten ev hataen
ev tehâvünen feinnî estağfiruke Yâ Allâh Yâ Allâh.
Gece saatlerinde ve gündüzün kenarlarında hangi farz benim üzerime vacib
olmuş da, ben yanılarak yahut gaflet veya hata nedeniyle onu terketmişsem
ve ondan sorumlu olacaksam, onun için de Senden mağfiret talep ediyorum.
Gönderilenlerin Efendisi ve peygamberlerin sonuncusu olan Muhammed
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimizin sünnetlerinden hangi sünneti yanılarak
veya gaflet ederek yahut hata ile ya da hafife alarak terketmişsem
onlar İçin de Senden mağfiret talep ediyorum. Ey Allah’ım! Ey Allah!
{ 11.İstiğfar }

Lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî küntü minezzâlimîn.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim,
şüphesiz ki ben günah işleyerek nefsine zulmedenlerden oldum.

Lâ ilâhe illâ ente yâ rabbel âlemine
ente rabbî lâ ilâhe illâ ente vahdeke lâ şerîke lek.
Ey alemlerin Rabbi! Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Benim Rabbim ancak Sensin.
Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen teksin, hiçbir ortağın yoktur.
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Subhâneke yâ rabbel âlemîne ve ente alâ külli şey in qadîr.
ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.
Ey alemlerin Rabbi! Seni tenzih ederim. Sen herşeye hakkıylagücü yetensin.
O çok yüce ve pek büyük olan Allah-u Te'ala'nın yardımı olmadan hiçbir güç
ve kuvvet yoktur.

ve sallallâhu teâlâ alâ seyyidinâ
Muhammedin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.
Allah-u Te'ala Nebiyy-i Ümmi olan Efendimiz Muhammed'e
ve al-i eshabının cemisine salat eylesin.

Subhâneke rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn.
ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.
(Müşriklerin) nitelemekte oldukları şeylerden tesbih, O izzet sahibi Rabbine!
Selam olsun o tüm gönderilen (peygamber)lere!
Bütün (nimetlere karşı) hamdler de Allah'a; o tüm alemlerin Rabbine!
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(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. İstiğfarlar sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Ömründe

Sayısı
1 veya 4 Kere

Herhangi Bir Zaman

1 Kere

Faziletleri
Abdüh Muhammed Baba (Rahimehullah) "el-Mecmu’atü'l-mübareke" isimli
eserinde:
Abdullah ibni's-Sultan (Radıyallahu Anh)’ın istiğfarıdır ki bu, her şeyden koruma
ve emniyettir.
Abdullah ibni's-Sultan bu istiğfarı Receb ayının her gecesinde okurdu.
Bu kişi içki, zina, fısk-u fücur, namaz ve oruca gevşeklik ile tanınmış biriydi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) zamanında bulunan bu kişi öldüğü zaman
onu yıkayacak, cenaze namazını kılacak ve ardı sıra gidecek kimse bulunmadı.
Cibril (Aleyhisselam) Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in yanına gelerek:
Ey Muhammed! Rabbin sana selam söylüyor, seni tahiyye ve ikram ile seçkin
kılıyor ve:
Kalk Abdullah ibni's-Sultan 'ın cenazesine yürü, onu yıka, kefenle ve namazını kıl,
Buyuruyor, dedi.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ayaklarının parmakları üzerinde yürüyerek
onun cenazesine katıldı, lahdine indi ve tebessüm buyurdu, sahabe-i kiram
(Radıyallahu Anhum) bu duruma şaşırdı.
Cenazesinden döndüklerinde Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e,
parmaklarının uçları üzere yürümesinin sebebini sordukları zaman:
Ben meleklerin toplandıklarını gördüm, onların çokluğundan dolayı, parmak
uçlarımdan başka yerin üzerine basacağım bir mekan kalmadı, buyurdu.
O zaman tebessümünün hikmetini sorduklarında:
Cennetten bir avlunun onun kabrine geldiğini, onun ardında da bin huri
bulunduğunu gördüm ki, herbir hurinin elinde Havz-ı Kevser'den doldurulmuş bir
kadeh olup, her biri: Ben kalkacağım ve onu içireceğim, diyordu.
İşte bunun için tebessüm ettim, buyurdu.
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Sonra Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): Kalkalım, onun evine gidelim de, hal-i
hayatında ne amel ettiğini eşine soralım, buyurdu.
Evin kapısına vardıklarında onu kilitli buldular. Kapıyı çaldıklarında kadın:
Fısk ve fücur ehlinin kapısını çalan da kimmiş? deyince
eshab:
Ya Ümme'l-hayr! Gönderilenlerin Efendisi ve peygamberlerin sonuncusu için kapıyı
aç, dediler. O da kapıyı açtı. Onlar ona eşinin halini ve hayatında yaptıklarını
sorduklarında kadın:
Ya Rasulellah! Ben ondan ancak çirkin işler, içki içmeler ve fısk-u fücur gördüm.
Lakin Receb ayı geldiğinde kalkar, şu duayı okurdu.
Çok okuduğu için onu ondan ezberledim, dedi.
Bunun üzerine Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Ali (Radıyallahu Anh)’a:
Bu istiğfarı yaz, buyurdu.
Böylece kadın söylüyor, Ali (Radıyallahu Anh)’da yazıyordu. Yazmayı bitirince
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
1. Bu istiğfarı okuyan ve evine yahut eşyasının içine koyan kimseye:
a. Allah-u Te'ala (1000) sıddık sevabı,
b. (80 bin) melek sevabı,
c. (80 bin) şehit sevabı,
d. (80 bin) hac sevabı,
e. (80 bin) mescit imarı sevabı,
f. boynu cehennemden azad olunmuş (80 bin) kişinin sevabı,
g. Havz-ı Kevser'den içen (80 bin) kişinin sevabı,
h. melaike-i kiramdan (80 bin) melek sevabı,
ı. abidlerden (80 bin) abid sevabı,
i. yedi kat gök ehlinin sevabı, yedi kat yer ehlinin sevabı,
j. sekiz cennet kapısından girenlerin sevabı,
k. Arş'ın ve Kürsi'nin taşıyıcılarının sevabı,
l. Levh'in ve Kalem'in görevlilerinin sevabı,
m. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ibni Meryem ve
Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in sevapları kadar sevap ihsan eder.
2. Bu istiğfarı ömründe (1 kere) dahi okuyanı da, cehennem ehlinden olsalar bile
anne-babasını da Allah-u Te'ala bağışlar.
Gecesinde ve gündüzünde bunu okuyan, Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in
civarında olur.
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3. Bu istiğfarı okuyana Allah-u Te'ala (80 bin) kasr (köşk) bina eder.
Her bir hucrede (80 bin) serir, her bir seririn üzerinde de hur-i'inden
(80 bin) huri bulunur. Onlardan herbirinin başı ucunda da dünya ve içindekileri
gölgeleyecek kadar büyük bir ağaç olur.
İşte bu mükafatlar bu istiğfarı (ömründe 4 kere) okuyanlar içindir. Şüphesiz Allahu
Te'ala o kişiye Mekke, Medine ve Beyt-i Makdis'te ibadet edenlerin sevabını verir.
Bunu okuduğu gece ya da gündüz vefat edecek olursa Allah-u Te'ala (80 bin)
meleğe onun cenazesine katılmalarını ve kendisi için istiğfarda bulunmalarını
emreder.
4. Allah-u Te'ala o kişiye Münker ve Nekir sualini (kabirdeki sorulara cevap
vermeyi) asan eder. Allah-u Te'ala kabrinde ona cennete doğru bir kapı açar.
Kıyamet günü kabrinden kalktığında yüzü aydan daha parlak olur.
O zaman mahşer ehli: Bu gönderilmiş bir nebi (peygamber) midir, yoksa mukarreb
(yakın kılınmış) bir melek midir?' der de:
Hayır! Adem oğullarından rastgele bir kuldur ki Allah-u Te'ala ona bu duanın
bereketiyle değer vermiştir, denilir.
Sonra ona bineceği bir Burak getirilir de böylece o, cennetin kapısına doğru yürür
ve hesapsız olarak oraya girer.
5. Bu istiğfarı okuyana yılan, akrep, yırtıcı hayvan ve eziyet veren bir şey
yaklaşamaz.
6. Kendisi ani ölümden kurtulur, zalimlerin, hilekarların, kıskançların, büyücülerin,
fasık ve facirlerin şerrinden kurtulur.
7. Allah-u Te'ala ona rahmet nazarıyla tecelli eder ve o, cinlerden, ifritlerden,
şeytanlardan ve bütün eziyet verenlerden selamet bulur, buyurdu.
Not
Bu kıssadan, İnsan ne günah yapsa da ve salih amel işlemese de, sadece bu
istiğfarla kurtulur, gibi bir mana çıkartılmamalıdır.
Ancak Receb ayı gibi haram ayların ve bazı özel istiğfarların ne kadar faziletli
olduğu anlaşılmalıdır ki bu sayede Allah-u Te'ala en günahkar kuluna bile son
nefesinde makbul tevbeler nasip edebilir.
Kaynak
İstiğfar Risalesi
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (272 den 278 e kadar - 281 den 293 e kadar)
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12. 1. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Subhâneke lâ ilâhe illâ ente,
Yâ rabbe külli şey in ve vârisehû
ve râziqahû ve râhimehû subhânek.
Tenzih Sana! Senden başka hiçbir ilah yoktur.
Ey her şeyin Rabbi, ardında kalacak varisi, rızıklandıranı ve merhamet edeni!
(Bütün noksan sıfatlardan) tesbih Sana!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
Bu ism-i şerifin diğer havaslarını burada belirtmiyorum.
Sadece bu kitab ile ilgili olanlarını belirtiyorum.
6. Bu ism-i şerifin havassından biri de şudur:
Her kim bu ism-i şerifi ölülün kefenine yazıp onunla birlikte defnederse:
Allah-u Te'ala bu meyyitin lisanını sorgu-sual meleklerinin cevabıyla (rahatça)
konuşturur, o kişi mezarında korkmaz, dehşete kapılmaz.
Allah-u Te'ala kabrinde ona cennetten bir pencere açar, kabrini cennet
bahçelerinden bir bahçe yapar.
Bu rivayetle amel etmek isteyen kişi önceden kefenini hazırlamalı, Zemzem'le
yıkamalı, bu ism-i şerifi yazdırmalı ve yakınlarına da bu kefenin yerini öğreterek
vasiyette bulunmalıdır.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (45-46-47)
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13. 17. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ mennânu zel-ihsâni qad amme
küllel-halâiqi mennüh. Yâ Mennân.
Ey iyiliği bütün yaratıkları kaplamış olan ihsan ve lütuf sahibi! Ya Mennan!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
Bu ism-i şerifin diğer havaslarını burada belirtmiyorum.
Sadece bu kitab ile ilgili olanlarını belirtiyorum.
11. Her kim bu ism-i şerifi misk ve zaferan (safran) ile cam bir bardağa yazıp, bu
bardağı ölüyle birlikte kabre koyarsa, o mevta (ölü kişi) kabrinde sıkıntı görmez.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (137’den 140’a kadar)
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14. 18. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ deyyânel-ibâdi küllün yeqûmu hâdıan
lirahbetihî ve rağbetih. Yâ Deyyân.
Ey kullara karşılıklarını veren Zat ki herkes O'nun korkusuyla
ve O'ndan beklentisiyle boynu bükük halde kabrinden kalkacaktır. Ya Deyyan!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
Bu ism-i şerifin diğer havaslarını burada belirtmiyorum.
Sadece bu kitab ile ilgili olanlarını belirtiyorum.
1. Her kim bu ism-i şerifi Ka’be Muazzama'nın örtüsünden yahut ceylan derisinden
bir parça üzerine misk ve safranla yazıp meyyitin kefeninin göğüs kısmına koyarak
defnederse:
O meyyit Allah-u Te'ala'nın izniyle kabrinde rahat eder, azaba duçar olmaz,
kabir suali çabuk geçer ve bedeni kabirde çürümez.
Ölen kişi büyük bir günahkar olsa bile böylece tesir eder.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (141’den 145’e kadar)
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15. 37. İsm-i Şerif (Erba'in-i İdrisiyye)

Yâ kerîmel-afvi zel-adli entellezî mele-e
külle şey in adlüh. Yâ Kerîm.
Ey affı değerli olan adalet sahibi!
Adaleti her şeyi dolduran ancak Sensin. Ya Kerim!
Faziletleri
Bu İsm-i Şerifin Bazı Havassı
Bu ism-i şerifin diğer havaslarını burada belirtmiyorum.
Sadece bu kitab ile ilgili olanlarını belirtiyorum.
1. Bir kişinin günahları denizlerin köpüğü kadar bile çok olur da bu ism-i şerifi
yalvara-yakara zikretmeye devam ederse, Allah-u Te'ala o kişinin bütün
günahlarını affeder.
Diğer bir rivayete göre bu kişi, bu ism-i şerifi (her gün 3500 kere) olmak üzere
(115 gün) boyunca zikrederse, Allah-u Te'ala onun ve o kişinin geçmişlerinin bütün
günahlarını bağışlar.
5. Bu ism-i şerif cemali isimlerdendir. Allah-u Te'ala bu ism-i şerifi İbrahim
(Aleyhisselam)’a inzal buyurmuştur. O da bu sayede çok cömert ve kerim bir zat
olmuştur.
Dolayısıyla şu bir gerçek ki her kim hayatı boyunca bu ism-i şerifi zikretmeye
devam ederse, ömrü hayatı boyunca devamlı Allah-u Te'ala'nın lütuflara nail olur.
Öldükten sonra da Allah-u Te'ala'nın rahmetine ğark olur.
6. Her kim gömülecek olan kişinin avucunun içerisine bu ism-i şerifi yazdıktan
sonra o ölüyü defnederse, diğer bir rivayete göre ise bu ism-i şerif bir kağıda
yazılıp ölünün kefenine konulursa:
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Allah-u Te'ala o kişinin kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe yapar.
Sonra rahmet meleklerinden biri o kişinin kabrine gelir de Münker-Nekir
meleklerinin suallerine vereceği cevaplarda ona yardım ederek rahmete nail
olmasına vesile olur.
Kaynak
Erba'in-i İdrisiyye
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (222’den 225’e kadar)
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16. Ölmüş Olan Kimseyi Rüyada Görmek İçin Dua ve Namaz
Hasan Basri hazretlerinden rivayet olunmuştur:
Ölmüş olanlardan bir kimse ile rüyada buluşup görüşmek isteyen kimse:
- Yatsı namazını kıldıktan sonra (4 rekat) bir nafile namaz kılıp
- Her rekatında zammı sure olarak (Tekasür Suresini) okuyarak namazını tamamlar.
- Yatağına gelince:
Allah'ım! (Görüşmek istediği kimsenin İsmi) Kimse ile görüşmek istiyorum.
Bulunduğu durumunu bana göster'der, uyursa:
Allah-u Te’ala'nın izni ile kendisine gösterilir.
Kaynak
Faziletleriyle Sureler ve Dualar
(Mustafa İsmail Fındıklı)
Sayfa (645)
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17. Kabirde Yoldaş Olan Zikir

Lâ ilâhe illallahül-Melikül-Hakkul-Mübîn.
Eserleriyle aşikar, hakiki mevcut ve yegane padişah olan
Allah'tan başka hiç bir ilah yoktur.
Zamanı
Hergün

Sayısı
100 Kere

Faziletleri
Bu zikrin diğer havaslarını burada belirtmiyorum.
Sadece bu kitab ile ilgili olanlarını belirtiyorum.
Rasullullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim (Günde 100 kere) (bu tesbihi) derse:
2. Kabir yalnızlığında yoldaş olur.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (275-276)
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18. Namazların Ardından Kendilerini Okumaya Devam Edenlerin
Dünya ve Ahiret Müşkillerinin Hallolacağı On Kelime

Bismillahirrahmânirahîm

Hasbiyallahu li dînî. Hasbiyallahu li dünyâye.
Dinim için Allah bana yeter. Dünyam için Allah bana yeter.

Hasbiyallahu limâ ehemmenî. Hasbiyallahul limen begâ 'aleyye.
Mühim işlerim için Allah bana yeter. Bana karşı azanlar için Allah bana yeter.

Hasbiyallahu limen hasedenî. Hasbiyallahu limen kadeni bi sûin.
Beni kıskananlara karşı Allah bana yeter.
Bana kötü hile yapanlar için Allah bana yeter.
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Hasbiyallahu indel mevt. Hasbiyallahu indel mes’eleti fil kabri.
Ölüm zamanında Allah bana yeter. Kabirdeki suallerde Allah bana yeter.

Hasbiyallahu indel mîzân. Hasbiyallahu indes sırât.
Mizan'da Allah bana yeter. Sırat'ta Allah bana yeter.

Hasbiyallahu lâ ilâhe illâ hüve. Aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîbu.
(Her yerde ve her zaman) Allah bana yeter. O'ndan başka hiç bir ilah yoktur.
Ancak O'na güvendim ve ancak O'na yönelirim.
(Okuma kolaylığı için parçalara ayrılmıştır. Sonuna kadar hepsi okunur.)
Zamanı
Beş Vakit Namazın Ardından

Sayısı
1 Kere

Faziletleri
Büreyde (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim beş vakit namazın ardında şu (10 kelimeyi) okursa:
Allah-u Te'ala'yı onların yanında (yani bu kelimeleri okuması sebebiyle) kendisine
yeterli gelinmiş ve ihtiyacı görülmüş olarak bulur.
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O on kelimenin beşi dünya için, beşi de ahiret içindir: (Yukarıdaki Dua)
Not
Ahiretle ilgili olduğu için buraya ekledim.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (140-141)
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19. Abdest Aldıktan Sonra
Mescide Gitmek Üzere Evden Çıkarken Ana Babaya Dua
Semure ibni Cündüb (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu:
Her kim güzelce abdest alır da, sonra mescide gitmek üzere evinden çıkarken:
{ 1. Zikir }

Bismillahi ellezi halakanî fe hüve yehdîni.
Beni yaratan ve hidayet eden Allah'ın ismiyle (çıkıyorum). derse:
Allah-u Te'ala mutlaka onu doğru amellere hidayet eder.
{ 2. Zikir }

vellezî hüve yut’ımunî ve yeskîni.
O Allah ki, beni yediriyor ve içiriyor. derse:
Allah-u Te'ala ona mutlaka cennet taamlarından yedirir ve cennet şarabından
içirir.
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{ 3. Zikir }

ve izâ maridtu fe hüve yeşfîni.
Hastalandığım zaman O bana şifa verir. derse:
Allahu Te'ala mutlaka ona şifa verir.
{ 4. Zikir }

vellezî yumîtunî summe yuhyîni.
O Allah ki beni öldürür sonra diriltir. derse:
Allah-u Te'ala mutlaka onu şehitlerin hayatıyla yaşatır, şehitlerin ölümüyle öldürür.
{ 5. Zikir }

vellezî atmeu en yağfira lî hatîetî yevmed dîni.
O Allah ki, kıyamet gününde benim hatalarımı affetmesini ümit ederim. derse:
Denizin köpüklerinden fazla günahları da olsa, Allah-u Te'ala mutlaka bütün
hatalarını affeder.
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{ 6. Zikir }

Rabbi heb lî hukmen ve elhıknî bis sâlihîne.
Ey Rabbim! Bana hüküm ver ve beni salihlere kat. derse:
Allah-u Te’ala mutlaka ona hüküm (ilimde ve amelde kemal) verir ve onu geçmiş
ve gelecek salih kullarına ilhak eder (katar).
{ 7. Zikir }

Vec’al lî lisâne sıdkın fîl âhırîne.
Sonra gelecek ümmetler içinde beni hayırla yadettir. derse:
Allah-u Te'ala indinde mutlaka sıddık olarak yazılır.
{ 8. Zikir }

Vec’alnî min veraseti cennetin naîmi.
Beni Na'im cennetinin varislerinden kıl. derse:
Allahu Te'ala mutlaka ona cennette köşkler ve makamlar verir.
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{ 9. Zikir }
İmam Hasen bu duaların sonuna:

Ve'ğfir livâlideyye kemâ rabbeyânî sağîren.
Anam-babam beni küçükken büyüttükleri gibi, Sen de onları affet.
diye ilave ederdi.
Zamanı

Sayısı

Abdest Aldıktan Sonra
Mescide Gitmek Üzere Evden Çıkarken

1 Kere

Not
Bu zikirlerin sonunda ana-babaya dua geldiğinden çok kıymetli bir zikir ve duadır.
Kaynak
Dualarım
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (83-84-85)
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20. Anne Babanın Hakkını Ödemek İçin Okunacak Mühim Bir Dua
{ 1. Dua }
{ Anne-Babanın Hakkını Ödemek İçin Okunacak Mühim Dua }

Elhamdülillâhi rabbissemâvâti ve rabbil eradîne rabbil âlemîn.
ve lehül kibriyâu fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.
Elhamdülillâhi rabbissemâvâti ve rabbil eradîne rabbil âlemîn.
ve lehül azametü fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.
Lillâhil mülkü rabbissemâvâti ve hüvel azîzül hakîm.
( Allâhümmec-al sevâbehâ livâlideyy. )
Bütün (nimetlerin sadece Allah-u Te'ala tarafından akıtılmakta olduğu gün gibi
ortaya çıktığına göre, tüm övgüler ve) hamdler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi
ve tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Göklerde ve yerde (eserleri aşikar olduğu üzere, mülk ve saltanat, hiçbir şeye
boyun eğmeyen bir yücelik ve) büyüklük ancak O'na aittir.
(Hiç yenilmeyecek yegane güç sahibi olan) Aziz de, (kaza ve kaderlerinin tümünde
hikmet ve isabetli olan) Hakim de ancak O'dur.
Ey Allah’ım! Bunun sevabını anne-babama ulaştır.
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{ 2. Dua }
{ Tüm Müminlerin Sayısınca Sevaba Nail Kılan Dua }

Elhamdülillâhi rabbissemâvâti ve rabbil eradîne rabbil âlemîn.
Ve lehül kibriyâu fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.
Elhamdülillâhi rabbissemâvâti ve rabbil eradîne rabbil âlemîn.
Ve lehül azametü fissemâvâti vel ardı ve hüvel azîzül hakîm.
Lillâhil mülkü rabbissemâvâti ve hüvel azîzül hakîm.
Allâhümmec-al sevâbehâ lil mü'minîne vel mü'minâti hayyihim ve meyyitihim.
Bütün (nimetlerin sadece Allah-u Te'ala tarafından akıtılmakta olduğu gün gibi
ortaya çıktığına göre, tüm övgüler ve) hamdler, göklerin Rabbi, yerin Rabbi
ve tüm alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.
Göklerde ve yerde (eserleri aşikar olduğu üzere, mülk ve saltanat, hiçbir şeye
boyun eğmeyen bir yücelik ve) büyüklük ancak O'na aittir.
(Hiç yenilmeyecek yegane güç sahibi olan) Aziz de, (kaza ve kaderlerinin tümünde
hikmet ve isabetli olan) Hakim de ancak O'dur.
Ey Allah’ım! Sen bunun sevabını imanlı erkek ve kadınlara, onların dirilerine ve
ölülerine hibe eyle.
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Zamanı

Sayısı

Ömründe

1 Kere

Faziletleri
Ali ibni Ehi Talib (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle
buyrulmuştur:
Hangi bir mümin ömründe (velev 1 kere olsa):
(Yukarıdaki 1. Dua)’yı der, sonra da:
Ey Allah’ım! Bunun sevabını anne-babama ulaştır. derse:
1. Anne-babasının kendisi üzerinde olan tüm hakk(lar)ını eda etmiş (ödemiş) olur,
Allah(-u Te'ala) onun mükafatını cennet yapar ve Allah(-u Te'ala) ona Musa ve
Harun (Aleyhimesselam)’a verilenin (sevap bakımından) mislini verir.
Eğer kişi bu duayı (Yukarıdaki 2. Dua)’yı ikinci kere söyler ve:
Ey Allah’ım! Sen bunun sevabını imanlı erkek ve kadınlara, onların dirilerine ve
ölülerine hibe eyle. 'derse:
2. Allah(-u Te'ala) bütün dirilere ve ölülere bir yıllık ibadet sevabı ihsan eder.
3. Allah(-u Te'ala) dirilerden ve ölülerden her iman eden kadın ve erkeğe mukabil
o kişiye bir yıllık ibadet sevabı verir.
4. Allah(-u Te'ala) o kişiye (bu duasındaki) her kelimeye karşılık (cennette)
bin huri ile beraber bir de şehir verir.
5. O kişinin ölümü şehid ölümü olur.
Kaynak
Lalegül Dergisi Aralık 2019
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (78-79-80)
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21. Ölmek Üzere ve Ölmüş Olan Kişiye Karşı Vazifelerimiz
1. Cenaze, kıble tarafından kabre konulur. Sağ tarafı üzerine kıbleye döndürülür.
Bağı varsa çözülür. Sırt üstü yatırılmaz. Cenazeyi kabre koyanlar şöyle derler:
Allah'ın adı ile ve Rasülullah'ın dini üzere (cenazeyi kabre koyuyorum).
Daha sonra üzerine toprak atılmaya başlanır.
Definde bulunanların kabir üzerine üçer avuç toprak atmaları:
İlk defasında:
(sizi topraktan yarattık)
İkincisinde:
(sizi toprağa çevireceğiz)
Üçüncüsünde de:
(diğer bir defa daha sizi topraktan diriltip çıkaracağız)
ayetlerini okumaları müstehaptır.
2. Bir Müslüman kabrine gömüldükten sonra orada, bir deve boğazlanıp
paylaşılacak kadar bir zaman bekleyip Kur'an-ı Kerim okumak güzel görülmüştür.
Çok kez Mülk, Vakıa, İhlas, Felak ve Nas sureleri,
sonra Fatiha ile Bakara Suresi'nin başı okunur.
Sevabı da, cenazenin ve diğer iman sahiplerinin ruhlarına bağışlanır.
Ölünün bağışlanması için Yüce Allah-u Te’ala’ya dua edilir.
3. Cenaze toprağa gömülür gömülmez din kardeşlerinin hemen oradan dağılmaları
uygun değildir. Cenazenin ruhu, onların bulunuşu ile alışkanlık kazanır,
yöneltilecek sorulara hazırlanmış olur ve Yüce Allah'ın mağfiretini gözetlemiş
bulunur.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), cenaze gömüldükten sonra hemen geri
dönmezdi. Bir müddet mezarı başında durur ve cemaate karşı şöyle buyururdu:
Kardeşiniz için Yüce Allah'tan mağfiret isteyiniz ve kendisine sükunet ihsan
buyurmasını dileyiniz. Çünkü o, şimdi sual görecektir.
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4. Bir Müslüman kıldığı namazın, tuttuğu orucun, okuduğu Kur'an-ı Kerim'in,
verdiği sadakanın sevabını, ister hayatta olsun ve ister olmasın, bir Müslüman'a
veya bütün Müslümanlara hediye edebilir. Bu sevap onlara verilir ve her birinin
aynı sevaba kavuşacağı Allah-u Te’ala’nın ihsanından beklenir.
Kaynak
Lezzetleri Kaçıran Ölüm ve Cenaze Hakkında Meseleler
(Adem Şener)
Sayfa (107-108)

{ Cenaze ile İlgili Meseleler }
1. Dinimiz ölecek kişinin: iman, tevbe, zikir ve ihlas gibi kurtarıcı haller üzere
olması gerektiği hususunda ve yanında bulunanların ona karşı ne gibi
sorumluluklar taşıdıkları konusunda önemli beyanlarda bulunmuştur.
Ölmek üzere olan kişinin Allah-u Te'ala'yı çok zikretmesi hatta
Allah-u Te'ala'dan başka bir şeyle meşgul olmaması sünnettendir.
Nitekim Mu'az ibni Cebel (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Bir kere ben Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e:
Amellerin hangisi Allah-u Te'ala'ya daha sevgilidir?' diye sorduğumda
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
Sen ölürken dilinin Allah'ın zikriyle ıslak olmasıdır, diye cevap verdi.
Yine Mu'az ibni Cebel (Radıyallahu Anh)dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kimin (dünyadan ayrılırken) son sözü La ilahe illallah olursa cennete girdi.
Bu kişi kalbini dünya ve onda bulunan her şeyden tümüyle koparıp kendisini
ölüme hazırlamalı, kendi gücünü kuvvetini bir kenara bırakıp Rabbinin fazlına
ve lütfuna itimat etmelidir.
Bu sırada yaptığı hayırları ve şerleri hatırına getirmemelidir.
Zira bu, o kişiyi Rabbine karşı takınması gereken hüsn-ü zandan
(güzel beklentiden) alıkoyabilir.
Oysa Cabir (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiği üzere:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz vefatından üç gün evvel şöyle
buyurmuştur:
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Sizin biriniz Allah(ın kendisine rahmetiyle muamele yapacağı) hakkında güzel
düşüncede bulunmaktan başka bir hal üzere asla ölmesin.
{ Ölmek Üzere Olana Karşı Vazifelerimiz }
1. Ayakları kıbleye doğru uzatılıp sırt üstü yatırılır.
2. Ölmek üzere olan kişinin arkasına bir yastık konularak yüzünün kıbleye
çevrilmesi sağlanır.
3. Yanında bulunanların kelime-i tevhid okumaları yani
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden Rasûlüllâh
yahut Lâ ilahe illallâh Muhammedün Rasûlüllâh demeleri sünnettir.
Nitekim Ebu Sa'id el-Hudri (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Ölecek olanlarınıza Lâ ilâhe illâllâh (söylemelerini) telkin edin (öğütleyin).
Telkin yapanlar sadece yanında onun işiteceği şekilde okurlar, ayrıca "Sen de oku"
diye telkinde bulunmazlar.
Zira belki o, sesli okumaya takat getiremediğinden dolayı gizlice veya kalbinden
söyleyebilir veya bir uzvuyla işaret ederek bunu ikrar edebilir ki gizliyi ve en gizliyi
bilen Allah-u Te'ala katında bu, ona kafi gelir.
“Şerhu'l-meşarik’te” zikredildiğine göre ulema:
Ölecek kişinin yanında tevhid telkininin çokça yapılmasını kerih görmüşler,
buna gerekçe olarak da: Ölecek kişi sıkıntısının şiddetinden ve durumunun
darlığından dolayı bu tekrardan rahatsız olup, (Me'azellah / Allah korusun) imanı
hususunda sıkıntıya düşebilir, demişlerdir.
4. Hasta bu kelime-i tevhidi bir defa söyledikten sonra bir başka şey söylemezse
telkinde bulunmayı bırakırlar.
"Şerhu'z-Zahidi" isimli eserde zikredildiğine göre:
Abdullah ibni Mübarek (Radıyallahu Anh)’a vefat edeceği zaman fazlaca telkinde
bulunulduğunda kendisi: Ben bunu bir defa söylediğim zaman yeni bir kelam
etmedikçe bu zikir üzereyim demektir, diye beyanda bulunmuştur.
5. Bu kişinin yanında Yasin Suresi'nin okunması müstehaptır.
Nitekim Ma'kıl ibni Yesar (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
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Ölecek olanlarınızın yanında onu yani Yasin (Suresi'n)i okuyun.
Bazı müteahhir (son dönemdeki) alimler Ra'd Suresi'nin okunmasının güzel
olduğunu söylemişlerdir.
Bu konuda Cabir (Radıyallahu Anh):
Yanında Ra'd Süresi okunursa ruhunu kolay teslim eder, demiştir.
Aynı rivayet Kaf Süresi hakkında da varid olmuş ve bu böylece mücerreb
(denenmiş)tir.
6. Muhtazarın (ölmek üzere olan) ağzından vefatından önce kafir olmasını
gerektirecek sözler dökülecek olursa kafır öldüğüne hükmedilmez.
Ölümünden sonra Müslümana yapılan bütün vazifeler ona da yapılır. Söyledikleri
ise can havliyle aklının başından gitmesi sebebiyle söylenmiş olan boş sözler olarak
değerlendirilir.
7. Ölecek kişinin yanında hayır-hasenatta bulunan takva kişilerin bulunması
gerçekten güzeldir. Hayızlı ve nifaslı kadınların yanına girmesinde de bir sakınca
bulunmamaktadır.
Ancak İmam-ı Zahidi (Rahimehullah) muhtazar (ölmek üzere olan) kişi hakkında
yapılacak on şeyi zikrederken, hayızlı, nifaslı ve cünüplerin bu kişinin yanından
çıkartılmasını ilk sırada beyan etmiştir.
Dolayısıyla bu bir mecburiyet değilse de buna riayet etmek ölecek kişi hakkında
daha hayırlı olsa gerektir.
{ Ölen Kişiye Karşı Vazifelerimiz }
1. Mümkünse hayattayken kendisine en çok merhamet eden annesi gibi birinin,
ölünün gözlerini kapatması ve bir bez parçasını alt çenesinin altından geçirip
başının üstüne bağlaması güzeldir.
Ayrıca bunları yapan kişi zikir üzere olmalıdır.
Nitekim Bekr ibni Abdillah (Radıyallahu Anh) şöyle demiştir:
Ölünün gözlerini kapatacağın zaman:
Allah'ın adıyla ve Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in milleti (dini) üzere
diye söyle.
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2. Mafsalları ovularak yumuşatılır. Elleri göğsünün üzerine konulmaz,
yanlarına uzatılır. Üzerindeki elbiselerin çıkartılması müstehaptır.
Sonra hiçbir yeri gözükmeyecek şekilde büyük bir örtü ile üzeri örtülür ve yüksek
bir sedir üzerine konulur. Şişmesini engellemek için de karnının üzerine bir bıçak
veya demir parçası konulur.
3. Bulunduğu odaya güzel koku sıkılır veya etrafına güzel kokular yayan tütsüler
yakılır. Zira böyle yapılması ölünün yanında hazır bulunan meleklere hoş gelir.
4. Ölüm haberi eşe-dosta, yakın-uzak diğer Müslümanlara bildirilip cenaze
namazına katılmaları sağlanır. Böylece onlar, hem dini bir vazifeyi yerine getirir
hem de sevap kazanırlar.
5. Yüce dinimiz İslam, ölülerimizi hayırla yad etmeyi, onların güzel yönlerinden
bahsetmeyi, varsa fenalıklarını anlatmamayı ve haklarında kötü şeyler
söylemekten imtina etmeyi (çekinmeyi) Müslümanlar için bir vazife görür.
Nitekim İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Ölülerinizin (yaşarken sahip oldukları iyilik ve) güzelliklerinden bahsediniz.
Kötülüklerini söylemekten geri durunuz.
6. Cenazenin güzel haline delalet eden yüzünün nurlanması ve ruhu çıktığında
güzel bir kokunun ortaya çıkması gibi durumlardan bahsetmek müstehaptır.
Çirkin bir koku ve yüzünün kararması gibi hallerinden bahsetmek ise gıybettir,
haramdır.
{ Cenazenin Yıkanması }
1. Cenazenin yıkanması, kefenlenmesi, namazının kılınıp bir kabre defnedilmesi
gibi ameliyeler, buna şahit olan bütün Müslümanların vazifesidir.
Bir kısmı bu vazifeyi yerine getirirse diğerlerinden mesuliyet (sorumluluk) düşer.
Bu vazifeler Müslümanların tamamı tarafından terk edilecek olursa hepsi günahkar
olur. Bu vazifelere "Farz-ı kifaye" denilmesinin anlamı da budur.
2. Cenaze bir an önce yıkanmalıdır. Bu, bazılarının yapmasıyla diğerlerinden düşen
vacip bir vazifedir. Bu vazifenin vacip oluşu İslam alimlerinin ittifak ettikleri bir
konudur.
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Kişinin ölmesinden sonra defnedilmesine kadar gerekli olan şeylerin
karşıtanmasına "Techiz" denilir, belli bezlerle kefenlenmesine de "Tekfin" denilir.
Bunların hepsine birden "Techiz-ü tekfin" denir.
3. Cenazeyi yıkayacak olan kişi ilk olarak "Besmele" çeker .
Yıkamaya başladığı andan itibaren sonuna kadar:
Gufrâneke yâ Rahmân!
(Ey çokça rahmet eden Allah! Onun da, bizim de günahlarımızı mağfıret et!) der.
4. Yıkanmak için üzerine konacağı teneşir tahtasının çevresi (3-5 veya defa) güzel
kokuyla tütsülenir.
Sonra ölü, ayakları kıbleye gelecek şekilde, bütün elbiseleri çıkartılmış halde ve
göbekle diz kapağı arası bir bezle örtülmüş vaziyette sırt üstü bu tahta üzerine
yatırılır.
Cenazeyi yıkayacak olan kişi eline bir bez sarar ve ölünün üzerine örtülmüş bezin
altından İstincasını yapar (ölüye taharet aldırır). Ele bez sarmarlan çıplak elle
istinca yaptırmak ise haramdır.
5. Yıkayan kişi ölünün göbekle diz kapağı arasına da bakamaz. Aynı şekilde kadın
da ölü bir kadını yıkarken onun avret mahalline yani göbeği ile diz kapağı arasına
bakmamalıdır.
6. Sonra ölüye namaz abdesti gibi bir abdest verdirilir.
Ama namazı anlamayacak kadar küçükse abdest verdirmeye gerek yoktur.
Cenazeye abdest verdirmeye önce yüzü, sonra kollan yıkanarak başlanır.
Ağzına ve bumuna su verilmez. Sadece dudaklarının içi-dışı, burun delikleri ve
göbek çukuru parmakla veya parmağa sarılan bir bez parçasıyla imkan dahilinde
meshedilir.
Sahih olan görüşe göre; cenazenin başını meshedip ayaklarını yıkama işlemi tehir
edilmez, hemen yıkanır. Böylece ölüye abdest verdirilmiş olur.
Bütün bedeni yıkamadan önce ölüye abdest verdirrnek sünnettir.
Bütün bedeni yıkamak ise farzdır.
7. Cenazenin sıcak su ile yıkanması daha fazlletlidir. Mümkünse saçı sakalı
taranmaksızın hatmi denilen güzel kokulu bir otla yıkanır. Bu bulunmazsa sabunla
yıkanır.
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Sonra yıkamaya sağ tarafından başlamak için önce sol tarafı üzerine yatırılır ve sağ
yanı bir defa yıkanır.
Sonra sağ yanı üzerine çevrilerek sol yanı bir defa yıkanır. Bu işlem, yanları üçer
defa yıkanana kadar yapılır.
Ardından ölü hafifçe kaldırılıp yarı oturur şekle getirilir ve karnına hafifçe
dokunulur. Bir şey çıkarsa su ile giderilir.
Yeniden abdest verilmesine gerek bulunmadığı gibi, yeniden yıkanması da
gerekmez.
Yıkama işi bitince temiz bir bezle kurulanır. Tırnakları, saç ve sakalı kesilmez.
Sünnetsizse sünnet edilmez. Yıkama esnasında pamuk kullanılmaz. Yıkama
bittikten sonra kulak ve burun gibi tabii menfezlere (açık duran yerlere) pamuk
konulabilir.
8. Cenaze, bakanların göremeyeceği dört tarafı kapalı bir mahalde yıkanır.
Cenaze yıkanırken avret yerleri görülmesin diye, yıkayanlardan başkasının
cenazenin yanına girmemesine özen gösterilir.
9. Cenazeler, yakınları yahut müttaki kişilerce yıkanır. Dini bir vazife olduğundan
yıkama ücreti alınmaz. Yıkayacak fazla kişi bulunduğunda yıkama ücreti almak caiz
olur ama yıkayan kişiden başka yıkayacak kişi bulunmaması halinde ücret alması
caiz olmaz.
10. Cenaze yıkayanın abdestli olması sünnettir. Abdesti olmayan
kişinin cenaze yıkaması ise mekruh değildir.
Doğru olan, cenaze yıkama işleminin, bu vazifenin vacip ve sünnetlerini
bilen kişiler tarafından yapılmasıdır.
Yıkama işlemi, o esnada meydana gelen nahoş durumları anlatmayacağı
konusunda kendisine güvenilen kişiler tarafından yapılmalıdır.
11. Cenazeler Müslümanlar tarafından yıkanır. Hayızlı veya nifaslı
yahut kafir bir kimsenin cenaze yıkaması geçerli olsa da mekruhtur.
12. Meyyitin yüzünün ay gibi parlaması, gözünden yaş gelmesi
ve etrafa güzel koku saçması gibi, yıkayanı hayrete düşürecek ve ölünün
salih bir zat olduğuna delalet edecek şeyleri anlatmak müstehaptır.
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Ölüyü yıkayanın yanında buhurdanlık bulunması müstehaptır.
Böylece varsa çirkin koku giderilmiş olacağı gibi hem yıkayan hem de ona yardım
edenler bıkkınlık göstermeden güzel bir şekilde vazifelerini yerine getirmiş olurlar.
13. Erkek cenazeyi erkek, kadın cenazeyi de kadın yıkar. Erkek cenazeyi yıkayacak
bir Müslüman bulunmaması durumunda cenazeyi gayrimüslim bir erkeğin
yıkamasında herhangi bir kerahet söz konusu olmaz. Kadının cenazesinde de
hüküm böyledir.
14. Doğarken ses çıkarmak veya bir harekette bulunmak gibi hayatta olma emaresi
gösterip ölen çocuğun adı konur, yıkanır ve cenaze namazı kılınarak defnedilir.
Ölü olarak doğarsa bir bez parçasına sarılarak defnedilir, cenaze namazı kılınmaz.
15. Cenazenin yıkanması için bedeninin çoğu veya en azından başıyla birlikte
yarısının bulunması gerekir. Bu durumda tam bir beden gibi yıkanır, namazı kılınır
ve defnedilir.
Başı bulunmaksızın bedeninin yarısı bulunacak olursa o zaman yıkanmaz, namazı
da kılınmaz, bir bez parçasına sarılarak defnedilir.
16. Bir yerde ölü biri bulunduğunda üzerinde Müslüman alameti olup olmadığına
bakılır. Eğer üzerinde sakal ve sarık emsali Müslüman alameti bulunursa ona göre
hareket edilir.
Böyle bir alamet yoksa bulunduğu yere bakılır, Müslümanların yaşadığı bir
bölgeyse Müslüman gibi defnedilir. Yani yıkanır, kefenlenir ve namazı kılınarak
defnedilir.
Gayrimüslimlerin yaşadığı bir bölgedeyse bir bez parçasına sarılıp defnedilir.
17. Erkekler, ölen kadınları yıkayamazlar. Aynı şekilde kadınlar da ölen erkekleri
yıkayamazlar. Şehvet duyulamayacak yaşta küçük bir erkek çocuğunu kadınlar
yıkayabileceği gibi, erkekler de aynı şekildeki bir kız çocuğunu yıkayabilirler.
18. Kadının ölen kocasını yıkaması caizdir. Çünkü kadın dört ay on gün iddet
bekleyecektir. Bu süre içerisinde nikah bakidir.
Ancak bir erkek ölmüş olan karısını yıkayamaz. Zira erkeğin iddet
beklemesi söz konusu değildir. Dolayısıyla ölümüyle birlikte aralarındaki
karı-kocalık nihayet bulmuş (sona ermiş) olur.
19. Eğer kadın cenazeyi yıkayacak bir kadın bulunamazsa ölü kadının kocası ona
teyemmüm verdirir.
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Şafı'i, Maliki ve Hanbeli mezheplerine göre ise: koca, ölen karısını yıkayabilir.
20. Cinsel organı kesilmiş veya hayaları (testisleri) çıkartılmış olan erkek,
normal erkekler gibi, erkekler tarafından yıkanır.
21. Suda boğulmuş olan bir kişi, yıkama niyetiyle suda üç defa hareket ettirilerek
yıkanır.
22. Ölen kadını yıkayacak kadın bulunmaz da sadece erkekler bulunursa bakılır:
Aralarında babası, kardeşi ve oğlu gibi nesepten (soydan) mahremi bulunuyarsa
eline bir bez parçası sarmadan ona teyemmüm verdirir.
Yok eğer böyle biri bulunmuyarsa eline bir bez parçası sarar, gözlerini kapatır ve
ona teyemmüm verdirir.
23. Cenazeyi yıkayacak su bulunmazsa teyemmüm ile yetinilir.
Cenaze namazı kılındıktan sonra su bulunacak olursa yeniden yıkanır.
Namazının tekrar kılınıp kılınmayacağı hususunda İmam-ı Ebu Yusuf
(Rahimehullah)’dan iki görüş nakledilmiştir.
24. Bir Müslümanın gayrimüslim yakını ölecek olursa onunla kendisi ilgilenmez,
dindaşlarına teslim eder.
25. Ölen bir Müslümanın gayrimüslim yakınlarından başka yakınları bulunmayacak
olursa onlara teslim edilmez. Çünkü onun techiz-ü tekfini ve cenaze namazı bütün
Müslümanlar için bir farz-ı kifayedir. Bu vazifeyi onlar yerine getirmelidirler.
26. (İki uzvu da bulunduğu için) erkek veya kadın olduğu belirgin olmayan
"Hunsa-i müşkil" yıkanmaz, kendisine teyemmüm verilir.
Kefen hususunda da kadın gibi kabul edilir.
27. Ölü yıkanmadan yanında ruhuna hediye edilmek üzere Kur'an-ı Kerim okumak
uygun değildir. Lakin yıkanmadan önce de yanında bulunmayanların okuyup
ruhuna hediye etmeleri caizdir.
28. Ölüye Kur'an-ı Kerim okunmasını uygun görmeyen sapık Vehhabi fırkasının bu
görüşleri kesinlikle yanlıştır.
Zira Ma'kıl ibni Yesar (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz:
Ölülerinizin üzerine Yasin okuyun,
buyurarak bu hususta teşvikte bulunmuştur.
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Vehhabiler bu hadis-i şerifte geçen mevta tabirini ölüler olarak değil de ölecek
olanlar şeklinde yorumlamaktadırlar.
Oysa Ümmü Şüreyk el-Ensariyye (Radıyallahu Anha):
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bize:
Cenaze üzerine Kitab (Kur'an)'ın Fatiha'sını okumamızı emretti, demiştir ki
burada geçen cenaze tabirinin ölmüş olan kimse hakkında kullanıldığı hususu
yoruma açık değildir.
{ Cenazelerin Kefenlenmesi }
1. Ölüyü kefenlemek farz-ı kifayedir. Müslümanların bir kısmının yapmasıyla
diğerlerinden bu sorumluluk düşer. Ama bunu hiç kimse yapmazsa hepsi günahkar
olur.
2. Kefenler üç kısımdır.
1. Kefen-i sünnet:
Erkekler için üç parça: izar, kamis ve lifafedir.
Kadınlar için beş parça: izar, kamis, lifafe, hımar ve hırkadır.
İzar: Ölüyü, baştan ayağa kadar örten bez parçasıdır.
Lifafe: Baştan ve ayaklardan aşan uzunlukta olup kefenin en geniş parçasıdır.
Baş üstünden ve ayak altından uçları büzülüp bezle bağlanır.
Kamis: Bir gömlek yerindedir ki boyun kökünden ayaklara kadar uzanan bez
parçasıdır. Yeni ve yakası olmaz.
Hımar: Başörtüsü demektir.
Hırka: Göğüslerin bağlandığı bez parçasıdır.
2. Kefen-i kifaye:
Erkeklerde: izar ve lifafe,
Kadınlarda ise: bunlara ilave olarak başörtüsünden ibarettir.
3. Kefen-i zaruret: Gerek erkekler gerekse kadınlar için bir giysidir.
Ama bir zaruret yokken bir kat bezle yetinilmemelidir.
3. Erkeğin kefeni cuma ve bayram namazlarına giderken, kadının da anne ve
babasını ziyarete giderken giydiği elbiseler dikkate alınarak takdir edilir.
Buna kefen-i misil denir.
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Kefenin beyaz pamuk bezinden olması daha faziletlidir. Yenisiyle yıkanmışı
arasında fark yoktur.
Nitekim Cabir (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Sizden biri kardeşini kefenlediği zaman kefenini güzel yapsın.
Ebu'd-Derda (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Kabirlerinizde ve mescitlerinizde Allah'ı kendisiyle ziyaret ettiğiniz şeylerin
(kefen ve giysilerin) en güzeli beyazdır.
4. Vârister arasında muhtaç kişiler veya çocuklar bulunuyorsa kefende aşırı ya
kaçıp sünnet miktarını aşmak mekruhtur.
5. Kefenler ölüye sarılmadan önce güzel kokularla tütsülenir.
Erkekler şöyle kefenlenir:
Önce lifafe, üstüne de izar serilir. Sonra ölü, izar üzerine konur ve kamis (gömlek)
giydirilir. Başına, sakalına ve vücudunun diğer yerlerine, hanut denilen güzel koku
sürülür.
Erkeklerin kefenine, zaferan (safran) ve vers (güzel kokulu sarı bir ot) hariç, diğer
güzel kokuların sürülmesinde bir sakınca yoktur. Alnı, burnu, elleri, dizleri ve
ayaklarının üzerine kafur konulur.
Sonra, izarın sol tarafı meyyitin (ölünün) üzerine konur. Daha sonra da sağ tarafı
ölünün üzerine atılır.
Böylece hal-i hayatında olduğu gibi elbisesinin sağı solunun üzerine gelmiş olur.
Lifafe de aynı yapılır. Ayrıca kefenin açılacağından korkulursa bir şeyle bağlanır.
Kadının kefenlenmesi:
Erkekleri kefenlerken yapıldığı gibi kadın kefenlenirken de önce lifafe ve üzerine
izar serilir. Sonra cenaze izar üzerine konur ve gömleği giydirilir.
Kadının saçı iki bölük yapılır ve gömleğin üstünden göğsünün üzerine uzatılır.
Sonra da başörtüsü örtülür. Ardından erkeklerde anlattığımız gibi, izar ve lifafe
kapatılır. Son olarak da hırka (kuşak) kefenin üstünden göğüslerinin üzerine
bağlanır.
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6. Büluğa (ergenliğe) yakın olan kız-erkek çocukları büluğa ermiş gibi kabul edilir ve
onlar gibi kefenlenirler.
Daha küçük olan çocukların kefeni ise sadece izar ve lifafedir.
Hatta bir parça elbiseyle de kefenlenebilirler. Yine de en güzeli, onların
kefenlerinin de üç ayrı parça elbise olmasıdır.
7. Hiç mal bırakmadan ölenin kefeni, ona bakmakla yükümlü olan kişiler tarafından
karşılanır. Böyle bir kimse bulunmazsa devlet hazinesinden karşılanır. Buna da
imkan bulunamazsa Müslümanlar kendi aralarında tedarik edip kefenlerler.
8. Ölen kadın zengin olsa da kefeni kocası tarafından temin edilir.
Bu, İmam-ı Ebu Yusuf (Rahimehullah)’ın görüşüdür.
İmam-ı Muhammed (Rahimehullah)’a göre ise:
Ölen kadın zengin ise kefen masrafları kendi malından, fakir olursa hal-i hayatında
nafakasını temin kime vacibidiyse onun malından karşılanır.
9. Defin masraflarını vârislerden biri yapacak olursa yaptığı harcamayı ölünün
geride bırakmış olduğu maldan alabilir. Ama bu harcamayı vâris (mirasçı) olmayan
yabancı biri vârislerin emri bulunmaksızın yapacak olursa geri alamaz.
10. Defnedildikten kısa bir süre sonra ölünün kefeni çalınacak olsa tekrar
kefenlenir. Bu kefen, miras taksimi yapılmamışsa mirastan, yapılmışsa vârisler
tarafından tedarik edilir.
{ Cenaze Namazı }
1. Cenaze namazı farz-ı kifayedir. Müslümanların bir kısmının kılmasıyla
sorumluluk diğerlerinden düşer. Tümünün terk etmesi durumunda ise hepsi
günahkar olur.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz
ve ashabı (Ridvanullahi Te'ala Aleyhim Ecma'in) bu namaza devam etmişlerdir.
O dönemden bu güne kadar da İslam ümmeti her ölen Müslümanın cenaze
namazını kılmıştır.
2. Ölen her Müslümanın cenaze namazı kılınır. Küçük, büyük, erkek, kadın, hür
veya köle olması fark etmez. Ancak İslam devletine başkaldırıp silahlı mücadeleye
girenlerin, yol kesenler ve bunların konumunda sayılan kimselerin cenaze
namazları kılınmaz.
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3. Cenaze namazı için cemaat şart değildir. Erkek olsun kadın olsun bir kişinin
kılmasıyla bu namaz yerine getirilmiş olur. Yani farz sorumluluğu herkesin
zimmetinden düşer.
4. Cenaze namazında niyet şarttır. Bu niyetiyle kişi, namazını kılmakta olduğu
kimsenin erkek veya kadın, kız yahut erkek çocuk olduğunu tayin eder (belirler).
5. İmam olan kişinin, cemaat içerisinde bulunan kadınlara imam olmaya niyet
etmesi şart değildir. İmam olan, cenazenin namazını kılmaya ve onun için dua
etmeye niyet ederek namaza başlar.
6. Cemaat, hem Allah rızası için namaz kılmaya hem dua etmeye hem de imama
uymaya niyet eder.
Namazı kılınacak olan cenaze erkekse "Er kişi niyetine (şu erkek için)",
kadınsa "Hatun kişi niyetine (şu kadın için)" diyerek duaya niyet eder.
7. Cenazenin erkek mi, kadın mı, çocuk mu, büyük mü olduğunu bilmeyen kişi,
namazı kılınacak ölüye diye niyet eder.
8. Cenaze namazında ayakta durmak ve tekbir getirmek rukündür.
Dört tekbirle kılınır. Birini terk edecek olursa namazı olmaz.
Birinci tekbirden sonra Sübhaneke'yi okumak,
ikinciden sonra salli-barik okumak,
üçüncü tekbirden sonra da o ölüye ve diğer Müslümanlara dua etmek sünnettir.
{ Cenaze Namazının Kılınışı }
1. Cenazeye karşı ve kıbleye yönelik olarak saf tutulur, niyet edilir.
İmam namazda olduğu gibi ellerini bağlar. Cemaat de gizlice tekbir alarak ellerini
bağlarlar. Bu tekbir bir bakıma rukün, bir bakıma da şarttır.
Bu tekbirin arkasından hem imam, hem de cemaat
"ve celle senaüke" ekleyerek "Sübhaneke"yi okurlar.
Sonra imam, ellerini kaldırmaksızın sesli şekilde "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır.
Cemaat da, ellerini kaldırmaksızın sessiz olarak tekbir alırlar.
Bundan sonra hepsi gizlice "Allahümme Salli ve Allahümme Barik" dualarını
okurlar.
Tekrar aynı şekilde "Allahü Ekber" denilerek tekbir alınır. Bu defa da ölüye ve diğer
müminlere gizlice dua edilir.
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Bu duadan sonra yine "Allahü Ekber" denilip tekbir alınır ve arkasından önce sağ
tarafa, sonra da sol tarafa imam yüksek sesle, cemaat de gizlice selam verirler.
Böylece namaz tamamlanmış olur.
Vacip olan bu selamla ölüye, cemaate ve imama niyet edilir. Bazılarına göre bu
selamda ölüye niyet edilmez.
{ Cenaze Duası Hakkında Varid Olan Bazı Rivayetler }
Ebu Hureyre (Radıyallahu Anh)’dan rivayete göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir cenaze üzerine namaz kıldığında şöyle
dua ederdi:
Ey Allah’ım! Sen bizim dirimizi, ölümüzü, burada hazır olanımızı,
burada bulunmayanımızı, küçüğümüzü, büyüğümüzü, erkeğimizi, dişimizi
mağfiret eyle (bağışla).
Ey Allah’ım! Bizden kime can vereceksen ona İslam üzere hayat ver,
bizden kimi de öldüreceksen onu da iman üzere öldür.
Bazı fıkıh kitaplarımızda bu ve "Mefze'u'I-halaik" gibi mev'ıza kitaplarında duanın
akabinde şöyle bir dua daha zikredilmiştir:
Ey Allah’ım! Sen bu ölüyü huzurla rahatlıkla, rahmet(in)le, mağfiret (in)le
ve rıza(na nailiyet) ile seçkin kıl.
Ey Allah’ım! Eğer bu ölü iyi biri idiyse iyiliğini(n sevaplarını) artır, yok eğer kötü biri
idiyse ona ceza vermekten (vaz)geç. Sen ona emniyet (azaptan güvence), bişaret
(cennet müjdesi), keramet ve kurbet (ikram ve yakınlık) kavuştur.
Ey Allah’ım! Sen onun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle,
kabrini cehennem çukurlarından bir çukur yapma.
Ey Rabbim! Beni, anne-babamı, inanan erkeklerle kadınları, ölüleriyle-dirileriyle
tüm Müslüman erkeklerle kadınları rahmetinle mağfiret eyle.
Ey acıyanların en merhametlisi (duamızı kabul eyle).
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Ali (Radıyallahu Anh)’ın, cenazesini kıldırdığı bir zat hakkında cenaze namazında
şöyle dua ettiği rivayet olunmuştur:
Ey Allah’ım! Bu kişi Senin kulundur ve kulunun oğludur.
Bugün (berzah aleminde rahmetine muhtaç bir halde) Sana misafir olmuştur.
Sen ise kendisine misafir olunanların en hayırlısısın.
Ey Allah’ım! Sen bu kişi için kabrini geniş et, günahını mağfiret et (bağışla),
biz onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyoruz, ama onu en iyi bilen ancak
Sensin.
Avf ibni Malik el-Eş'ari (Radıyallahu Anh)’dan rivayet edildiğine göre:
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz cenazesini kıldırdığı bir ölü
hakkında şöyle dua etmiştir:
Ey Allah’ım! Sen onu(n günahlarını) suyla, karla ve doluyla yıka, bembeyaz
elbisenin kirden arındırılması gibi onu da (yaptığı) hatalar(ın azabın)dan arındır.
Ölen kadınsa bu dualarda geçen zamider müennes okunur.
Ölen çocuk olursa İmam-ı Azam Ebu Hanife (Rahimehullah)’ın şöyle dua ettiği
rivayet edilmiştir:
Ey Allah’ım! Onu bizim için bir öncü yap.
Ey Allah’ım! Onu bizim için bir mükafat ve ahiretimiz için bir azık yap.
Ey Allah’ım! Onu bizim için (ahirette) şefaati makbul bir şefaatçi yap.
Ey Allah’ım! Şüphesiz o, Senin kulundur, erkek kulun ile kadın kulunun oğludur.
Onu Sen (yoktan) yarattın, Sen rızıklandırdın, Sen öldürdün, yine Sen dirilteceksin.
Ey Allah’ım! Sen onu ana-babası için bir öncü ve bir sevap vesilesi yap.
Onun sebebiyle onların mizanları(ndaki sevapları)nı ağırlaştır.
Onun (ölümüne sabretmeleri) sebebiyle ecirlerini büyük eyle.
Bizi de, onları da bu çocuğun sevabından mahrum etme.
Bizi de onları da bu çocuğun ardından (dinimizde) fitneye düşürme.
Ey Allah’ım! Sen onu Efendimiz İbrahim (Aleyhisselam)’ın kefaleti altında
müminlerin geçmişlerinin salihlerine ilhak eyle. Sen ona evinin yerine daha
hayırlısını, ailesinin yerine daha hayırlısını ihsan eyle.
Ey Allah’ım! Geçmişlerimizi de, öncülerimizi de, bizi imanla geçmiş olan kişileri de
mağfıret eyle.
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Ey Allah’ım! Bizden kime can vereceksen ona iman üzere hayat ver, bizden kimi de
öldüreceksen onu da İslam üzere öldür.
Ey Allah’ım! Müslüman erkeklerle kadınların, inanan erkeklerle kadınların dirilerini
de ölülerini de mağfıret eyle.
2. Bu duaları güzel bir şekilde okuyabiliyorsa okur. Yoksa kolayına gelen dilediği
herhangi bir duayı okur.
3. Cenaze namazında Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler okunmaz.
Ancak Fatiha-ı Şerife'nin dua niyetiyle okunmasında bir sakınca yoktur.
Kıraat niyetiyle okunursa caiz olmaz. Çünkü cenaze namazı dua mahallidir, kıraat
mahalli değildir.
4. Cenaze namazının dört tekbirden ibaret olduğunu yukarıda beyan etmiştik.
Buna göre; imam sehven (yanılarak) beşinci tekbir getirecek olursa cemaat imama
uymaz, öylece bekler ve imamı selam verdiğinde o da selam verir.
{ Cenaze Namazını Kimler Kıldırabilir }
1. Cenaze namazını kıldırmaya en layık olan kişi; hazırsa devlet reisi, o mevcut
değilse şehrin en yetkilisi, o da hazır değilse hakim, hakim de hazır değilse mahalle
imamıdır.
Bunlardan hiçbiri bulunmayacak olursa miras hukukundaki asaba tertibine göre
önce ölüye en yakın olan, ondan sonra en yakın olan şeklinde devam eder.
Şu kadar var ki; ölenin oğlu ölüye babasından daha yakın olduğu halde cenaze
namazını kıldırma konusunda ölenin babası oğlundan mukaddem (öncelikli)dir.
İmam-ı Muhammed (Rahimehullah) "el-Asi" isimli muteber eserinde, cenaze
namazını kıldırmaya en layık olan kimsenin, (o kişinin sağken namazlarını ardında
kıldığı) mahalle imamı olduğunu söylemiştir.
2. Namazı kıldırmak için sıra kendisine gelen vel'i, başkasına izin verebilir.
Dereceleri veliden önce olan kişiler dışında hiç kimse velinin izni bulunmaksızın
namaz kıldıramaz. Kıldırması durumunda vel'i, bir başka cemaate namazı yeniden
kıldırabilir.
Aynı derecede bulunan velilerden biri namazı kıldırır veya birine kıldırmaya dair
izin verir, o da kıldırırsa artık namaz tekrarlanmaz.
3. Vel'isi bulunmayan kadının namazını kıldırmaya en layık olan öncelikle kocası
sora komşularıdır.
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4. Bir kadının cenaze namazını sadece kadınlar kılacak olsalar bu caizdir. Bununla
farz yerine getirilmiş olur.
5. Aynı anda birkaç cenaze hazır olursa imamı muhayyer (serbest) dir;
her birine ayrı ayrı namaz kıldırabileceği gibi, hepsine niyet ederek bir namaz da
kıldırabilir.
Bu durumda cenazeler imamın önünde yan yana dizilirler. İmam cenazelerden en
faziletli olanın hizasında durur. Ya da en faziletli olan cenaze imamın önünde olur,
sonra fazilet sıralamalarına göre diğerleri onun ardına tek sıra halinde dizilirler.
Bu cenazeler erkek, kadın ve hunsa şeklinde karışık olurlarsa namazdaki
saf tertibine göre ardı ardına dizilirler.
Şöyle ki; kıble duvarına doğru en önce erkekler, sora erkek çocuklar,
sora hunsa (cinsiyeti belirsiz olan)lar, sora kadınlar, daha sora da kız çocukları
konulur ve her biriyle diğeri arasına topraktan bir haciz (ayıncı bir set) yapılır.
{ İntihar edenin cenaze namazı kılınır mı? }
1. Hanefi, Maliki ve Şafi'i mezhebinin cumhuruna göre;
İntihar edenin cenaze namazı kılınır. Zira intihar, her ne kadar büyük günah olsa da
helal kabul etmedikçe kişiyi dinden çıkarmaz.
Ayrıca İbni Ömer (Radıyallahu Anhüma)’dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim Allah'tan başka ilah yoktur, dediyse (ve İslam üzere yaşayıp Müslüman
olarak öldüyse) onun üzerine (cenaze) namaz(ı) kılın.
İmam-ı Evza'i ve İmam-ı Ebu Yusuf (Rahimehumellah):
Kasıtlı olarak hayatına kastetmek suretiyle intihar eden bir kimsenin cenazesi
yıkanacak olsa da namazı kılınmaz, demişlerdir.
Bu büyük müctehitler bu görüşlerine delil olarak,
Cabir ibni Semüra(Radıyallahu Anh)’dan nakledilen:
Bir kere Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e bıçakla kendini öldüren bir
adamın cenazesi getirildiğinde onun cenaze namazını kılmadı. rivayetini
göstermişlerdir.
Yine buna benzer bir hadi's-i şerifi Ebu Davud rivayet etmiştir.
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Bazı ulema bu hadis-i şerifleri:
intihar edenin tevbesi için kabul yoktur, bu yüzden cenazesi kılınmaz, şeklinde
anlamışlardır.
İmam-ı Ebu Yusuf (Rahimehullah) ise
"Kılınmaz" derken "Kafir olacağı için değil, bâğî konumunda olduğu için"
kılınmayacağını söyler.
İmam-ı Ebu Hanife ve İmam-ı Muhammed (Rahimehumellah)’a göre bu hadis-i
şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) başkasının kılmasını emretmiştir ve
hadis-i şerifte Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in o kişinin cenaze namazını
kılmadığından başka bir ifade yoktur. Bu tutum, insanları bu tür eylemlerden
uzak tutmak için caydırıcı mahiyette olabilir.
Nitekim ilk dönemler Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) borcu ödenmeden
ölenin cenaze namazını da kılmamıştır. Ayrıca bu hadis-i şeriften sahabenin
kılmadığı anlaşılmamaktadır.
Hanbeli mezhebine göre intihar eden kişinin cenazesini sair insanlar kılarlar fakat
imam yani devlet başkanı kılmaz. Yukardaki hadis-i şerifleri böyle anlamışlardır.
Hanbeli mezhebinin bazı kitaplarında:
İmam (devlet reisi) cenaze namazını kılsa sahih olur ama güzel olmaz.
Yine böylece valinin ve o köyün imamının da kılmaması güzeldir, denilmiştir.
Hanefiler ise Peygamber Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in bu kişilerin
cenaze namazını kılmayışının İslam'ın ilk dönemlerinde olduğunu, daha sonraları
ise kıldığını söylemişlerdir.
Sonuç olarak; İslam alimlerinin tamamına yakın çoğunluğuna göre intihar edenin
cenaze namazı kılınır.
2. Hata yoluyla (yanlışlıkla) kendini öldürenin cenazesinin kılınacağına dair tüm
alimler sözbirliği içindedir. intihar eden kimsenin kefenlenip Müslüman
mezarlığına gömülmesi de alimlerinin tamamının ittifaklı görüşüdür.
Yani tercih edilen çoğunluğun görüşüne göre intihar eden Müslüman kişi diğer
Müslümanlar gibi yıkanır, kefenlenir, cenazesi kılınır ve Müslüman mezarlığına
defnedilir.
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{ Cenaze Defnedildikten Sonra }
1. Cenazeyi defnettikten sonra ölüye dua ve telkin yapmak da sünnettir.
Zira definden sonra meleklerin meyyite gelip sorgu sualde bulunacakları, bu
yüzden ona dua yapılmasının faydalı olacağı sahih hadls-i şeriflerde sabittir.
Nitekim Osman ibni Affan (Radıyallahu Anh)’dan rivayet olunduğuna göre
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) cenazeyi defnetme işini bitirdiği zaman
kabrinin üzerinde durur ve:
Kardeşiniz için mağfiret talep edin ve (meleklerin sorgulaması karşısında İslam'ı
ikrar üzere) sabit kalabilmesi hususunda kendisi için dilekte bulunun.
Zira gerçekten o, şu anda sorguya tutulmaktadır, buyururdu.
Yine böylece büyük muhaddis Müslim (Rahimehullah)’ın tahric ettiği bir rivayete
göre İbni Şemmase el-Mehri (Radıyallahu Anh)
Amr ibni As (Radıyallahu Anh)’ın vefat ederken:
Beni defnettiğiniz zaman üzerime toprağı azar azar dökün, sonra kabrimin
etrafında bir deve kesilip eti bölüştürülecek kadar durun ki sizinle ünsiyet edeyim
(yalnızlık hissimi gidereyim) ve Rabbimin elçileri (olan sorgu melekleri)ne ne ile
karşılık vereceğime bakayım, dediğini rivayet etmiştir.
2. İşte bundan dolayı ölüye bir hatırlatma babından kendisine yöneltilecek suallere
kolayca cevap vermesi için telkinde bulunulmasını Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve
Sellem) tavsiye etmiştir.
Nitekim Sa'id ibni Abdilah el-Evdi (Radıyallahu Anh) şöyle anlatmıştır:
Halet-i nez'inde (can çekişme halinde) iken Ebu Ümame (Radıyallahu Anh)’ın
yanında bulundum ve onun şöyle dediğini duydum:
Ben öldüğüm zaman Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in, ölülerimize
yapmamızı emrettiği şeyi bana da yapın. Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)
bu konuda bize şöyle yapmamızı emretmiştir:
(Din) kardeşlerinizden biri öldüğü zaman onun kabri üzerine toprağı düzlediğinizde
sizin biriniz onun kabrinin baş ucunda dikilsin, sonra:
“Ey felan kadının oğlu felan kişi!” desin, şüphesiz o ölü onu duyar ama cevap
veremez. (Bu telkin ölü için, dünya ve içindekilerden, üzerine güneşin doğup
battığı her şeyden daha hayırlı olur.)
Sonra tekrar: “Ey felan kadının oğlu felan kişi” dediği zaman o ölü (kabrinde)
düzgün bir şekilde oturur.
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Ardından yine: “Ey felan kadının oğlu felan kişi” dediği zaman o ölü
(kendisi için telkin veren kişiye):
“Bizi irşad et, Allah sana rahmet etsin” der, lakin siz bunu farkedemezsiniz.
Sonra o kişi (ölüye telkin yapmak üzere):
“Dünyadan kendisi üzere çıkmış olduğun şu inancı (hatırla);
Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına ve Muhammed'in gerçekten O'nun kulu ve
Rasulü olduğuna şahitlik ettiğini, senin Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan,
peygamber olarak Muhammed'den, imam olarak Kur'an'dan razı olduğunu hatırla”
desin.
Şüphesiz (ölüye bu telkin yapıldığı zaman) Münker ve Nekir (ismindeki iki sorgu
meleğin)’den her biri arkadaşının elinden tutarak:
“Haydi gidelim, hucceti telkin edilmiş (cevabı öğretilmiş) olan bu kişinin yanında
(boşuna) oturmayalım” der.
Böylece o iki meleğe karşı o ölüye cevabını öğreten Allah-u Te'ala olur" buyurdu.
Bunun üzerine bir adam: "Ya Rasulellah! Telkin yapan kişi ölünün annesinin adını
bilmiyorsa ne yapsın?" diye sorunca Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
"Onu (ilk annesi olan) Havva'ya nispet ederek: 'Ey Havva oğlu felan!' der" buyurdu.
Üstadımız Hacı Mahmud Efendi (Kuddise Sirruhu) Hazretleri
bu rivayetlerden yola çıkarak, kendi meşayihından tevarüs ettiği şekilde
ölüye şu lafızlarla telkinde bulunurdu:
Ey felan kadının oğlu felan kişi!
Sana selam olsun. İşte burası baki olan ahiret konaklarından ilk konağındır.
Fani dünyanın menzillerinden ise son konağındır.
Ey felan kadının oğlu felan kişi!
Dünyadan kendisi üzere çıkmış olduğun şu ahdi hatırla ki:
Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığı ve Muhammed (Aleyhisselam)’ın
gerçekten O'nun kulu ve Rasulü olduğu, kıyametin hiç şüphesiz mutlaka gelecek
oluşu ve Allah'ın kabirde olanları kesinlikle diriltecek olduğuna dair şehadetindir.
Ey felan kadının oğlu felan kişi!
Diriltilip mahşere çıkmak şüphesiz haktır, Sırat ile Mizan haktır,Cennet ile
Cehennem haktır, Allah-u Te'ala ve Rasulü'nün haber verdiği her şey haktır.
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Ey felan kadının oğlu felan kişi!
Rahman Te'ala tarafından gözleri şimşek çakan çok korkunç iki melek sana gelip
Rabbinden, peygamberinden, dininden, kitabından, kıblenden, erkek ve kadın
kardeşlerinden sorgu sual etmek üzere sana geldiği zaman Rabbinin yardımıyla
onlardan korkma ve onlara cevap verirken:
Rabbim Allah, Peygamberim ve Rasulüm
Muhammed Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem),
dinim İslam, kitabım ve imamım Kur'an, kıblem Ka'be,
erkek ve kızkardeşlerim de inanan erkeklerle inanan kadınlardır' de.
Ey felan kadının oğlu felan kişi!
Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur.
Muhammed (Aleyhissalatü Vesselam) Allah'ın elçisidir, de. (3 kere)
Ey Rabbim! Sen onu tek başına bırakma
(salih amellerini kabrinde kendisine enis ve yoldaş eyle).
Varislerin en hayırlısı ancak Sensin.
Allah-u Te'ala Efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına salat ve selam etsin.
İzzet sahibi Rabbine onların (yakışıksız) nitelemelerinden tenzih olsun.
Gönderilen tüm peygamberlere selam olsun.
Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Amin!
{ Ölüm Hastalığında Okunması Gerekenler }
1. Burada yeri gelmişken imanlı ölmek hatta şehitlerden yazılmak, kabir azabından
korunmak ve cennete meleklerin kanatlarıyla götürülmek için kişinin ölüm
hastalığında okuması tavsiye edilen İhlas Süresi'nin fazileti hakkında:
Yezid ibni Abdillah'ın, babasından (Radıyallahu Anhüma) rivayet ettiği şu hadis-i
şerifi zikretmeyi münasip gördük.
Rasulüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:
Her kim öleceği hastalığında 'Kul hüvallahü ehad' okursa kabrinde (sorgu sualin
şiddetine ve kabir azabına düçar edilerek) fitneye uğratılmaz, kabrin sıkmasından
emin olur ve kıyamet gününde melekler onu avuçlarında taşıyarak Sırat'ı geçirip
Cennet'e girdirirler.
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Ulemanın beyanı vechile, Öleceğİ hastalığında:
- İhlas Süresi'ni (3 kere)
- veya "La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minezzalimin" zikrini (40 kere)
- yahut kelime-i tevhidi (7 kere)
- ya da Yasin Süresi'ni (1 kere) okuyan kişi:
Şehit olarak ölür, yatağında ona cennet şarabı içirilir.
- Kelime-i tevhidi (40 kere) okursa nebiler ve sıddıklarla haşredilir.
Alimler bu kişiyi şehit olarak ölen ve kabirlerinde kendilerine sorgu sual olmayan
bahtiyarlar zümresinde addetmişlerdir.
Bu süreyi okuduktan sonra ölümü yakın olmayıp hastalığı bir süre daha uzasa da
bu müjdeye nail olur.
Mevla Te'ala'dan ısrarla niyazımız şudur ki;
bu eseri okuyan ve okutan herkese son nefeste İhlas-ı Şerif ve kelime-i tevhid
zikriyle çene kapamayı müyesser eylesin. Amin!
Not
İman - İslam İlmihali’ni (Cübbeli Hocamızın Yazdığını) alıp lütfen okununuz.
İlmihal bilgilerini ben biliyorum demeyiniz. Bu kitaptaki bilgilerinizi pekiştiriniz.
Beni yanlış anlamayın, her evde bulunması, okunması ve okutulması gereken bir
kitaptır. İlmihal bilgilerinizi (sağdan-soldan ordan burdan öğrenmek yerine) tam
bir kitaptan öğrenmeniz dünya ve ahiret için yerinde-yararlı olacaktır.
Kaynak
İman - İslam İlmihali
(Ahmet Mahmut Ünlü)
Sayfa (625’den 649’a kadar)
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