12363 - CENAZE NAMAZININ KILINIŞ ŞEKLİ
Soru
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den sâbit olduğu gibi cenaze namazının kılınış şeklini bana
açıklamanızı ricâ ediyorum. Çünkü birçok insan cenaze namazını nasıl kılınması gerektiğini
bilmiyor.
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ve ashâbı -Allah onlardan râzı olsun-cenaze namazının
kılınış şeklini bize açıklamışlardır.
Cenaze namazı şöyle kılınır:
1. Önce tekbir alır. Sonra Euzû Besmele çeker ve Fâtiha sûresini, kısa bir sûreyi veya bazı âyetler
okur.
2. Sonra tekbir alır ve namazın son oturuşunda yaptığı gibi, salavât duâlarını okur.
3. Sonra tekbir alır ve ölü için duâ eder. Bu arada şu duâyı okuması daha fazîletlidir:
و،مﻼﺳ اْﻻﻠ ﻋﻴِﻪﺣﻨﱠﺎ ﻓَﺎ ﻣﺘَﻪﻴﻴﺣ اﻦ ﻣﻢ اَﻟﻠﱠﻬ.َﻧْﺜﺎَﻧﺎ اﺮِﻧﺎَ و ذَﻛ و،َﺒِﻴﺮِﻧﺎ ﻛﻴﺮِﻧﺎَ وﻐ ﺻ و، َﺒِﻨﺎ ﻏﺎَﺋ و،َﺪِﻧﺎ ﺷﺎَﻫ و،َﻨﺎِﺘﻴ ﻣ و،َِﻨﺎﻴﺤ ﻟﺮ اﻏْﻔﻢاَﻟﻠﱠﻬ
اﻟﺜﱠﻠْﺞ وﺎء ﺑِﺎﻟْﻤﻠْﻪاﻏْﺴ و،ﺪْﺧَﻠَـﻪ ﻣﻊﺳو و،ﻟـَﻪ ﻧُﺰﺮِمﻛا وﻨْﻪ ﻋﻒاﻋ و،ﻪﻋﺎَﻓ و،ﻪﻤﺣار و ﻟَﻪﺮ اﻏْﻔﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،ِﺎن اْﻹﻳِﻤﻠ ﻋﻓﱠﻪﻨﱠﺎ ﻓَﺘَﻮ ﻣﺘَﻪﻓﱠﻴ ﺗَﻮﻦﻣ
ﻠْﻪﺧد اﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،ﻪﻠﻫ اﻦﺮاً ﻣ ﺧَﻴﻼﻫا و،ارِه دﻦﺮاً ﻣ داَراً ﺧَﻴﺪِﻟْﻪﺑ اﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،ِ اﻟﺪﱠﻧَﺲﻦ ﻣﺾﻴﺑ اﻻب اﻟﺜﱠﻮﻨَﻘﱠﻤﺎَ ﻳ اﻟْﺨَﻄﺎَﻳﺎَ ﻛﻦ ﻣﻪّﻧَﻘ و،ِدﺮاﻟْﺒو
ﺪَهﻌﻠﱠﻨﺎَ ﺑ ﺗُﻀ ﻻ وهﺮﺟﻨﺎَ اﺮِﻣ ﺗَﺤ ﻻﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،ﻴﻪ ﻓ ﻟَﻪِرﻧَﻮ وﺮِه ﻗَﺒ ﻓ ﻟَﻪﺢاﻓْﺴ و،ِﺬَابِ اﻟﻨﱠﺎر ﻋﻦﻣﺮِوﺬاَبِ اﻟْﻘَﺒ ﻋﻦ ﻣﺬْهﻋا و،َﻨﱠﺔاﻟْﺠ
“Allahım! Dirimize ve ölümüze, hazır olanımıza ve olmayanımıza, küçüğümüze ve büyüğümüze,
erkeğimize ve kadınımıza mağﬁret eyle. Allahım! Bizden kimi yaşatırsan, onu İslâm üzere yaşat.
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Kimi de öldürürsen, onu îmân üzere öldür. Allahım! Onu bağışla ve ona merhamet et. Ona âﬁyet
ver ve onu aﬀet. Onu hoş karşıla ve yerini genişlet. Onu, beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi
günahlardan temizle. Allahım! Ona, evinden daha iyi bir ev, âilesinden daha hayırlı bir âile ver.
Allahım! Onu cennete koy. Onu kabir azabından ve cehennem azabından koru.Müslim, (2/663).
Kabrini genişlet ve onu orada nurlandır.”Müslim, (2/634).
Allahım! Onun ecrinden bizi mahrum etme ve bizi ondan sonra saptırma.”İbn-i Mâce, (1/480),
Ahmed (2/368); Bkz. Sahih-i İbn-i Mâce, (1/252).
Bütün bu duâlar, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'den bilinip ezberlenmiştir. Bu duâlardan
başka duâlarla duâ ederse, herhangi bir sakıncası yoktur.
Örneğin şöyle duâ edebilir:
ﻦزْ ﻋﻴﺌﺎً ﻓَﺘَﺠﺎَوﺴنْ ﻛﺎَنَ ﻣ ا وﻪﻨﺎَﺗﺴ ﺣ ﻓﻨﺎً ﻓَﺰِدﺴﺤنْ ﻛـﺎَنَ ﻣ اﺬَاﺑِﻪ ﻋﻦ ﻋ ﻏَﻨﻧْﺖ ا و،َﻚﺘﻤﺣ رﻟ اﺘﺎَجﺣﻚَ اﺘﻣ اﻦاﺑﺪُكَ وﺒ ﻋﻢاَﻟﻠﱠﻬ
ِلِ اﻟﺜﱠﺎﺑِﺖ ﺑِﺎﻟْﻘَﻮِﺘْﻪ ﺛَﺒﻢ اﻟﻠﱠﻬ، ﻟَﻪﺮ اﻏْﻔﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،ﺳﻴﺌﺎﺗﻪ
“Allahım! Bu kulun eğer iyilik sahibi ise onun iyiliklerini artır. Eğer günahkâr ise, günahlarını
bağışla. Allahım! Onu bağışla ve (hak üzere) sabit kıl.”
Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- ölünün defnini bitirince başında durur ve şöyle derdi:
“Kardeşiniz için bağışlanma isteyin ve onun için sebat dileyin. Çünkü o şu anda sorguya çekiliyor.”
Ebu Dâvud, (3/315); Hakim, sahih olduğunu söylemiş, İmam Zehebi de ona muvafakat etmiştir.
(1/370)
4. Sonra dördüncü tekbiri getirir ve biraz bekler, ardından sadece sağına olmak üzere bir defa
"Esselâmu Aleykum ve Rahmetullah" diyerek selâm verir.
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