
Z DU LARI 

Cenaze kadın ise okunacak dua: 

78 



,, ,, ts 

t~~lj ,~ jj~ 4~_-;-~ G;l5 0LJ ~L.;.! 
,, !OJ ,, ,, O o O ,, o 

4 4~..f. ~jJI j ~l?JI j L>.r.JI j ~~I 
,, 

,, 

.: \ ~ \\ ,,"o \ 
~ Y' r->j 

Cenaze erkek çocuk ise okunacak dua: 
l "' ,, 

~\1" ~~Ll,, ~,, ~ o-4l\ ~"' J \ . ,, .J ,, ,, .J ,,.. .J .. ,, J,,-,, ,, ,, 
l 

"' ,,, "' ,,, ,,, ,.,oJ. ,., ,., ,,, ,, ,., ,., 

~ 8-\ ~ ,, ~"' J ' 'ljl!j\,., L; <~ ,, L; <,,, L; ~..;,,., ,., .... 0-4 .J ..r .J ~.J fa; .J 
,,, ,., l ,., 

\;._ ~s t.:.o :ı::~-:: ~ - - ~~ı t;._ ~u 
~ ..r- ,,, .. y 0-4 .J ~ ,., ~ ,~ 
ts ,,, ,,, o ılı ,., ~ ,., ,., o .lı ,., o 
' o' 8 ~\ ~~ll\ u,,.,· 8 ~' ~~ll\ qJ~~\ r.- . r-- jJ . r-- ,., .. , 

l 

,., ,., o,,,, , ,., ; 1 .. ,., o ,,, , ~ ~ J ,., , ~ ! , ~ , ~t "·,,., o , r ~ lf' r->.) ~ '--~~ Yi U-"·~·4.J ~~ w ~ 

. --=~\ ~" u .. ,-·,,, Y' 

Cenaze kız çocuk ise okunacak dua: 
,., ,., ,., ,., ı::.., ,., t o 

8\-';."' \..;~Ll"' ~,., ~ 0
-"-\ .,., .J ,., ,., J ,.,.. J .. ,., .J,.,-,., ,., ,., 

79 



cenaze namazı dört tekbir ve selamdan ibar 

ilk olarak "Allah için namaza, Rasulull h ı 
ıavata, meyyit (meyyite) için duaya" diye niyet edi-

lip tekbir alınır . 

Birinci tekbirden sonra "Sübhaneke" duası "ve 
celle senaüke" ile beraber okunur. 

İkinci tekbirden sonra "Allahümme Salli ve 
Barik" duaları okunur. 

Üçüncü tekbirden sonra aşağıda zikredilen cena .. 

ze dualan okunur. 

Dördüncü tekbirden sonra selam verilir. 1 

Namazdan sonra imam Efendi cenaze için cema
atten şu şekilde şehadet ve helallik ister: 

Cemaat-i müslimin, ihvan-ı din!Yüce Allah'ımız 
reelle ceıatühü} Kur'an-ı Kerim' de buyuruyor ki: 

" Her canh ölümü tadacaktır. Sonra da anca 
ze dönd ürüleceksiniz." 2 Bu hitabın içinde biz de 

1 
Cenaze na mazının tekbirlerinde kafayı aşağı yukan doğru a 

i eket ett irmek çok sakıncalıdır ve yapılmaması gerekir. 
Ankebut Suresi: 57 
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lunmaktayız.Ancak bugün bu gerçeği yüce davete 

icabet eden bu kardeşimiz yaşamaktadır. Yani biz

den biri olarak aramızdan aynlmış ebediyet yolculu

ğuna çıkmış bulunmaktadır. Her yolculuğa çıkana 

bir şeyler lazım olduğu gibi bu yolcuya da bir şeyler 

lazımdır. 

Bunlann büyük bir bölümü olan iman ve salih 

ameli kendisi tedarik etmiştir. Ancak bizden de iki 

şey beklemektedir. Birincisi hüsn-ü şehadet, ikincisi 

de helallik. 

El-merhum, el-mağfur, el-muhtac, ila rabbihi'I 

ğafur olan bu kardeşimizi hali hayatında kemali sıh

hatinde nasıl bilirsiniz? 

Allah'a, kitabına, peygamberine ve öldükten 

sonra dirilmeye imam ettiğine şahitlik eder misiniz? 

Mü'min ve muvahhid olduğuna şahitlik eder mi
siniz? 

Bu şehadetinizi ahirette de tekrar eder misiniz? 

Bu kardeşimize, dünya ve ahirete taalluk eden 

haklarınızı helal eder misiniz? 

Cenab-ı Hak şehadet ve helalliğinizi kabul eyle

yip, uzun yolculuğunda kendisine enis ve yoldaş ey

leye! Taksiratını affedip, seyyiatını hasenata tebdil 
eylesin. AMİN. 
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