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Neler Öğreneceğiz? 

1. Vefat Anında Yapılması Gerekenler 
2. Vefat Sonrası Yapılması Gerekenler  



Vefat eden bir yakınınız 
oldu mu?  
Vefat eden bu kişi için 
neler yapıldı? 



 1. Vefat Anında Yapılması Gerekenler 

• Ölüm, yeryüzündeki bütün canlılar için geçerli 
olan ilahi bir kanundur.  

 
• Her canlı için kaçınılmaz bir sondur. 
 
• Bir kimsenin ölüm zamanını sadece Yüce Allah 

bilir. 



• Yüce Allah ölüm ile ilgili şöyle buyurmuştur: 
 

 “De ki: Kaçıp durduğunuz ölüm, 
muhakkak sizi bulacaktır...”  
                                                       (Cuma suresi, 8. ayet) 

 
 “Nerede olursanız olun sağlam ve 

güçlendirilmiş kaleler içinde bulunsanız 
bile ölüm size ulaşacaktır...’’  
                                                        (Nisa suresi, 78. ayet) 



• İslam inancı bakımından ölüm bir son değil 
yeni bir hayatın başlangıcıdır.  

 
• İnsan ne zaman, nerede ve nasıl öleceğini 

bilmediğine göre her an ölüme hazır olmalıdır. 
 
• Ölümü unutmamalı, Allah’ın rızasına uygun iş 

ve davranışlar yapmalıdır. 
 
• Hem dünyada güzel işler yaparak yaşamanı 

güzelleştirmeli hem de ahireti için 
hazırlanmalıdır. 



Dikkat Edelim 

• Bir mümin başına ne kadar şiddetli bir sıkıntı gelirse gelsin ölümü arzu 
etmemelidir. 
 

• Bu konuyla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 
 
     "Hiçbiriniz başına gelen bir zarar ve felaket sebebiyle asla ölümü temenni etmesin! 

Eğer buna mecbur kalırsa şöyle desin; Allah'ım! Hayat hakkımda hayırlı olduğu 
müddetçe beni yaşat; ölüm hakkımda hayırlı olunca da benim ruhumu al!”  

(Ebu Davud, Cenaiz, 13) 



• Müslümanların vefat eden bir 
Müslümana karşı yerine getirmeleri 
gereken dinî sorumlulukları vardır. 

 
• Vefat eden kişinin yakınlarının yerine 

getirilmesi gereken görevleri, 
Peygamberimiz hem sözleriyle 
belirtmiş hem de davranışlarıyla 
göstermiştir. 



Vefat eden 
Müslümanlara karşı 
yapılması gereken dini 
sorumluluklar nelerdir? 
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Biliyor Musunuz? 

• Son nefesine yaklaşmış ve ölmek üzere olan Müslümana muhtazar denir. 



Ölüm anı yaklaşan kişi, 
 
• Ziyaret edilmelidir. 
 
• Kendisine ve yakınlarına  

sabır dilenmelidir. 
 
• Helallik alınmalıdır. 
 
• Moral verilmelidir. 
 
• Dua edilmelidir. 



Ölmek üzere olan kişi, 
 

• Mümkünse yüzü kıbleye gelecek şekilde sağ 
tarafa yatırılmalıdır. 

 
• Mümkün değilse başı hafifçe yükseltilip 

ayakları kıbleye doğru uzatılarak sırt üstü 
yatırılmalıdır. 

 
• Bu da mümkün değilse sıkıntı verilmeyecek 

şekilde en uygun konumda yatırılmalıdır. 



Dikkat Edelim 

• Ölüm döşeğindeki hastanın ağzı 
genellikle susuzluktan kurur. 
Hastanın hizmetinde bulunanlar bir 
miktar suyla sık sık onun ağzını 
ıslatmalı ve susuzluğunu gidermelidir. 



• Ölümü yaklaşmış olan kişiye sesli bir 
şekilde kelime-i tevhidi söylemesi 
hatırlatılmalıdır. 
 

• Ölen kişinin yanında Kelime-i tevhid ve 
şehadet okunmalıdır. 
 

• Uzaktaki yakınlarına helallik almaları için 
haber verilmelidir. 



Biliyor Musunuz? 

• Peygamberimiz ölen kişinin yanında Yâsîn 
veya Ra’d surelerini okumayı tavsiye 
etmiştir. 



Bir yakınınız yanınızda vefat 
etseydi ilk ne yapardınız? 



 2. Vefat Sonrası Yapılması Gerekenler 

• Vefat eden kişinin elbisesi çıkarılır. 
 
• Üzerine bir örtü yayılır. 
 
• Şişmemesi için karnının üzerine bıçak ve 

makas gibi demirden bir cisim konur.  
 
• Göz kapakları indirilir.  



• Elleri yanlarına uzatılır.  
 
• Ayakları birleştirilip baş  

parmaklarından bir bez parçası  
ile bağlanır. 

  
• Çenesi yine bir bez parçası  

ile başına bağlanır.  
 
• Cenaze ile ilgili hizmetlerin  

ve dinî görevlerin yerine  
getirilmesi için tanıdıklarına uygun bir şekilde 
ölüm haberi ulaştırılır. 



Biliyor Musunuz? 

• Ölüm haberini alanların şu ayeti okumaları 
öğütlenmiştir: 

 
 
 
 
“… Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz.”  

                                          (Bakara suresi, 156. ayet) 



Dikkat Edelim 

• Yıkanma işlemi tamamlanmadan ölünün yanında Kur’an okumak mekruhtur. 
 
• Ölünün arkasından yüksek sesle ağlamak, isyana varacak davranışlarda 

bulunmak ve uzun süre yas tutmak dinimizce hoş karşılanmamıştır. 



 2. 1. Cenazenin Yıkanması ve Kefenlenmesi 

• Vefat eden kişinin yıkanmasından kabre 
konulmasına kadar yapılması gerekenler 
vardır. 

 
• Bu uygulamalara ve bu işler 

için ihtiyaç duyulan malzemenin  
hazırlanmasına teçhiz denir. 



• Ölen bir Müslümanın yıkanması, 
kefenlenmesi, cenaze namazının 
kılınması ve defnedilmesi farz-ı 
kifayedir. Bu işlemlerin geciktirilmeden 
yerine getirilmesi gerekir.  

Dikkat Edelim 



 
• Ölüyü yıkayacak kişi bu işi bilen ve Müslüman biri olmalıdır. 
 
• Ölünün yıkanacağı yerin kapalı olması ve onu yıkayanlardan ve yardım 

edenlerden başkasının cenazeyi görmemesi gerekir. 
 
• Yıkama işini yapmak için cenaze önce, teneşir denilen yere, ayakları 

kıbleye gelecek şekilde sırt üstü yatırılır. 
 
• Teneşirin çevresi güzel bir kokuyla tütsülenir.  



Biliyor Musunuz? 

• Ölünün yıkanmasına gasil, ölüyü yıkayan kişiye ise gassal denir. 
 



 
• Ölünün elbiseleri tamamen çıkarılmalı ve göbeğinden 

diz altına kadar olan avret yeri örtülmelidir. 
 
• Cenaze yıkayacak kişi “Niyet ettim Allah rızası için 

vefat etmiş olan bu kimseyi yıkamaya.” diyerek niyet 
etmeli ve yıkamaya besmele ile başlamalıdır.  

 
• Yıkama bitinceye kadar “Ey Rahman olan Allah! Artık 

senin af ve mağfiretinle baş başa, sen onu bağışla!” 
anlamına gelen “Gufrâneke ya Rahman” cümlesi 
tekrar edilmelidir. 
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Gassal, eline bir bez 

alarak örtünün 
altından cenazenin 

avret yerlerini 
temizler. 

Ölüye yüzünden 
başlayarak abdest 

aldırır.  

Abdest işi 
tamamlanınca 
üzerine ılık su 

dökülür. 

Ölünün vücuduna 
güzel kokular 

sürer. 

Sonra çevirip sol 
tarafını yıkar. Bu 

yıkama işlemini üç 
kez tekrarlar. 

Ölüyü sol tarafına 
hafifçe çevirip sağ 

tarafını yıkar. 

Yıkama işlemi bitince 
havlu ve benzeri bir 

şey ile kurular. 

Bundan sonra 
cenazeyi hafifçe 
kaldırır ve karnını 

hafifçe ovar.  



• Ölünün saçı ve tırnakları kesilmez. 
 
• Su bulunmadığı durumlarda teyemmüm yaptırılmalıdır. 
 
• Erkek ölüyü erkek, kadın ölüyü de kadın yıkamalıdır. 

Dikkat Edelim 



Biliyor Musunuz? 

• Şehit düşenlerin yıkanması zorunlu değildir. 



• Cenazenin yıkanıp kurulanmasından sonra kefen adı verilen yakasız, 
dikişsiz sade bir beze sarılır. Bu işleme kefenleme denir. 

 
• Ölen bir Müslümanın bedeninin örtülecek şekilde kefenlenmesi farz-ı 

kifayedir. 
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Kefenleme işlemi nasıl yapılır?  



• Yıkanan ve kurulanan ölüye önce gamîs giydirilir.  
 
• Ardından baştan ayağa kadar uzanan izar sarılır. 
  
• En son lifâfe sarılır.  
 
• Kefenin açılmaması için bir bez kuşakla bağlanır.  
 
• Kadınlarda ise gömlek giydirildikten sonra baş örtüsü 

sarılır ve izar sarıldıktan sonra göğüs örtüsü konulur. 



• Kefen bezlerin tamamı bulunamazsa erkekler için izar ve lifâfe yeterli olur.  
 
• Kadınlar için de bunlara sadece başörtüsü ilave edilir, buna kefen-i kifaye 

denir. 
 

• Bunlar da bulunamazsa erkek ve kadın için sadece bir kat bez, kefen olarak 
yeterlidir. Buna kefen-i zarure denir. 

 
• Kefenlenme işi tamamlanınca cenaze,  

tabut içine konulup cenaze namazı  
kılınacak yere götürülür. 



Hiç cenaze namazına katıldınız mı? 
Katıldınız ise gözlemlerinizi ve 
tecrübelerinizi paylaşınız. 



 2. 2. Cenaze Namazı ve Duaları 

• Yıkanıp kefenlenen ölüye son duayı yapmak 
üzere cenaze namazının kılınması diğer 
Müslümanlar için farz-ı kifâyedir.  

 
• Cenaze, namaza duracak olan cemaatin yönü 

kıbleye gelecek şekilde ön tarafa konulur.  
 
• Cemaate katılanlar abdestli olarak dua 

mahiyetindeki bu namazı kılar. 



Kimlerin cenaze namazı 
kılınır? 



• Cenaze yıkanıp kefenlendikten sonra namazının kılınabilmesi için; 

 

Ölen kişinin  
Müslüman 
olması gerekir. 

 

 

Yıkanmış 
olması gerekir. 

 

 

Bedeninin 
tamamı veya 
başıyla birlikte 
bir kısmının 
bulunması 
gerekir. 

 

Cenazenin 
cemaatin 
önünde ve 
musalla taşının 
üzerinde 
olması gerekir.  



 
• Cenaze namazının şartı niyet, rükünleri ise kıyam ve tekbirdir.  
 
• Cenazenin erkek veya kadın, büyük veya küçük olduğu bilinmelidir.  

Dikkat Edelim 



 Cenaze Namazının Kılınışı: 
 
• İmam cenazenin göğsü hizasına durur. 
 
• “Resulullah için salâvata, ölen kimse için duaya, erkek/kadın/çocuk 

niyetine” şeklinde niyet edip yüksek sesle tekbir alır. 
 
• Cemaat de aynı şekilde niyet eder ve imamla birlikte tekbir alır. 
 
• İmam ve cemaat Sübhâneke duasını “ve celle senâüke” cümlesiyle 

birlikte sessizce okurlar. Şafiîler Sübhâneke yerine Fatiha suresini 
okurlar.  



 
• Daha sonra ikinci kez tekbir alınır ve bu 

tekbirden sonra “Allahümme salli-barik” 
duaları okunur. 

 
• Üçüncü kez tekbir alır ve ardından cenaze 

namazı duası okunur. 
 
• Dördüncü tekbir getirilir ve ardından sağa ve 

sola selam verilir.  



Biliyor Musunuz? 

• Cenaze namazı esas itibariyle bir duadan ibaret olduğu için, bu duaları 
Arapça okumak şart değildir. İsteyen kendi dilindeki anlamlarını 
okuyabileceği gibi, benzer anlamda başka dualar da edebilir.  
 

• Cenaze namazı için cemaat şart değildir, bir kişinin kılmasıyla bile farz yerine 
getirilmiş olur. 



• Cenaze namazı kılındıktan sonra cemaatten 
helallik istenir. 

 
• Kısa bir cenaze konuşması yapılabilir. 
 
• Helalleşme ve kısa bir konuşmadan sonra 

cenaze kabristana götürülür. 
 



Biliyor Musunuz? 

• Rûkusu ve secdesi olmayan tek namaz cenaze namazıdır. 



Bir yakınız vefat ettiğinde 
taziyeye gittiniz mi? 



 2. 3. Defin ve Taziye 

• Namazı kılındıktan sonra cenazeyi 
bekletmeden defnetmek için kabristana 
götürülür. 

 
• Cenaze kabre öncelikle yakın akrabaları 

tarafından ve kıble yönünden yavaşça 
indirilir.  

 
• Cenaze kabre konurken sağ yanına yatırılır 

ve yüzü kıbleye çevrilir. 
 



 
• Mezarın üzeri tahta, perde gibi 

malzemelerle kapatıldıktan sonra üstü 
toprakla örtülür.  
 

• Cenaze defnedildikten sonra kısa bir 
süre bekleyip ölü için dua edilir. 

 
• Kabrin başında Kur’an okumak da 

övülen davranışlardan biridir. 



Biliyor Musunuz? 

• Cenazenin tabuta konulup namazının kılınacağı yere musalla ve daha sonra 
kabrine taşınmasına teşyî denir. 



Dikkat Edelim 

• Yoldan geçen bir cenaze gördüğümüzde ayağa kalkmak nezaket kurallarından biridir. 
 
• Cenaze taşınırken arkasından veya önünden sessizce yürünmelidir. 
 
• Cenazeyi kabre götürenlerin ölümü, ahireti ve Allah’ı (c.c.) düşünmeleri, dünyevî 

meseleleri konuşmamaları, gülmemeleri gerekir. 
 
• Alkışlamak, slogan atmak doğru değildir.  
 
• Yüksek sesle Kur’an okumak ve tekbir getirmek de mekruhtur. 



 
• Yakını vefat eden bir kimseyi baş sağlığı dileme ve 

tesellide bulunma amacıyla ziyaret edilir. 
 

• Taziyede bulunurken çok konuşmamak ve fazla 
kalmamak gerekir. 
 

• Vefat eden kişinin yakınlarının üzüntülerine ortak 
olunmalı ve güzel dualar edilmelidir. 
 



Dikkat Edelim 

• Taziye evinde yemek yememek aksine yemek götürmek gerekir. 
 
• Ölen kişinin arkasından kötü konuşulmamalıdır. 



Vefat eden kişinin borcu varsa 
bununla ilgili neler yapılır? 



 2. 4. Vefat Edenin Borç, Vasiyet ve Mirası  

• Vefat eden kimsenin geride kalan 
yakınlarının yerine getirmeleri gereken 
birtakım sorumluluklar vardır.  

 
• Bunlardan biri de ölenin borcu varsa geride 

bıraktığı mal varlığından yakınları 
tarafından gecikmeden ödenmesidir. 



Biliyor Musunuz? 

• Vasiyet: Bir kimsenin, malını cennet sermayesine dönüştürmek üzere bir veya birkaç 
kişiye ya da bir hayır kurumuna bırakmasıdır. 

 
• Miras: Vefat eden kimsenin geride bıraktığı mal varlığının hak sahiplerine nasıl 

paylaştırılacağını düzenleyen kurallardır. 
 
• Terike: Ölünün geride bırakmış olduğu mal varlığıdır. 
 
• Varis: Mirasta hak sahibi olan kişilerdir. 
 
• Mûris: Vefat edip mal bırakandır. 



 
• İslam dini vasiyete önem vermiş, hem Müslümanları bu 

hususta teşvik etmiş hem de geride kalanlara meşru 
vasiyetlerin yerine getirmesini emretmiştir. 

 
• Üzerinde kul hakları bulunan kimselerin, alacaklıların 

ispata yarayacak delilleri yoksa bu borcun ödenmesi 
için vasiyette bulunmalarını istemiştir. 

 
• Defin işlemleri bittikten sonra ilk iş olarak ölen 

kimselerin borçlarının ödenmesi emredilmiştir. 



 
• Teçhiz ve tekfin masrafları çıktıktan, ölünün borçları 

belli bir sıraya göre ödendikten, vasiyeti de terikenin 
üçte birini aşmama kaydıyla yerine getirildikten sonra 
kalan mal varlığı mirasçılarına intikal eder.  
 

• Kalan malda varisler arasında adaletli bir şekilde 
bölünür. 
 

• Mal bölümü esnasında kalp kırmamaya ve kul hakkına 
girmemeye dikkat edilmelidir. 



Ünitemizi Değerlendirelim 

1. Vefat anında neler yapılması tavsiye edilir? 
2. Bir yakınınız vefat ettiğinde yapılması gerekenler nelerdir? 
3. Cenaze namazı nasıl kılınır? 
4. Taziye evinde nelere dikkat edilmelidir? 



Cevaplayalım 

1-3 arasındaki soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız. 

Ahmet Amca’nın ölmek üzere olduğu yakınlarına haber verildi (I). Oğlu, babasının yanına geldi ve 
ondan helallik istedi (II). Babasının yüzünü sol tarafa doğru çevirdi (III). Kelime-i Tevhid’i 
söylemesi gerektiğini hatırlattı (IV) ve babasına su içirdi (V). Babası, oğluna vasiyetini yazdırdıktan 
sonra vefat etti (VI). Oğlu, ölen babasının yanında Kur’an okumaya ve dua etmeye başladı (VII). 
Babasına karşı son görevini yerine getirmek için cenaze işlemlerini başlattı (VIII). 

1. Dinimize göre Ahmet Amca’nın vefatı sırasında yapılan hata veya hatalar 
numaralandırılmış cümlelerin hangisinde yer almaktadır? 
 
A)Yalnız VII       B) Yalnız V         C) III-VII            D)  IV-V                E)  II-VIII 



2. Aşağıdakilerden hangisi  Ahmet Amca’nın oğlunun babasının vefatından sonra 
yapmaması gereken davranışlardan biridir? 
 
A)Gözlerini kapatır. 
B)Ayaklarını bağlar. 
C)Tırnaklarını keser. 
D)Üzerine bir bez örter. 
E)Çenesini başının üstünden bağlar. 



3. Aşağıdakilerden hangisi Ahmet Amca’nın vefatından sonra yapılması gereken 
davranışlardan biri değildir? 
 
A)Borçlarını ödemek  
B)Cenaze namazını kılmak 
C)Vasiyetini yerine getirmek 
D)Cenazeyi yıkarken Kur’an okumak 
E)Cenazeyi kefenlemek ve defnetmek 

 



4.  
I. Ölüye karşı bir duadır. 
II. Niyet etmek şarttır. 
III. Secdeden sonra selam verilir. 
IV. Cemaatle kılmak zorunludur. 
V. Fatiha suresini okumak zorunludur. 
VI. Cenaze duasını bilmeyenler istedikleri dilde dua edebilirler. 
 

Cenaze namazıyla ilgili verilenden bilgilerden hangileri yanlıştır? 
A)I, II ve III 
B)II ve IV 
C)III, IV ve V 
D)IV, V ve VI 
E)II, III ve V 



5. 
I.Terike: Ölünün geride bırakmış olduğu mal varlığı 
II.Varis: Mirasta hak sahibi 
III. Muhtazar: Vefat edip mal bırakan kişi 
IV.Teşyî: Cenazenin tabuta konulup kabrine kadar taşınması 
V.Mûris:Ölmek üzere olan Müslüman 
 
Yukarıda tanımı verilen kavram eşleştirmelerinden hangi ikisinin yeri değiştirilse yapılan hata 
ortadan kalkar? 
 
A)I-IV 
B)II-III 
C)II-V 
D)III-V 
E)II-IV 
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