
Cenaze Erkek ise: 

 

"Allâhümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şâhidinâ ve gâibinâ ve zekerinâ ve ünsânâ ve sağîrinâ kebîrinâ . 

Allâhümme men ahyeytehû minnâ feahyihî alel islâmi ve men teveffeytehû minnâ feteveffehû alel îmâni ve 

hussa hâzelmeyyite  birravhi verrâhati  velmağfireti verrıdvân. Allâhümme in kâne muhsinen fezid fî ihsânihî 

ve in kâne müsîen fetecâvez anhü ve lakkıhil' emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike yâ 

erhamerrâhimîn." 

Mânâsı: Allâh'ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, 

erkeklerimizi ve kadınlarımızı afv ü mağfiret buyur. Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden 

öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. Yâ Rabb! Eğer 

bu ölü, muhsin ise ihsanını artır; ve eğer yaramaz bulunmuş ise affet. Kendisine emniyet, beşâret, kerâmet ve 

kurbaniyet nasib buyur, rahmetinle, ey merhametlilerin en merhametlisi." 

Cenaze Kadın ise: 

 

"Allahümma'ğfir lihayyina ve meyyitina ve şahidina ve gaibina ve zekerina ve ünsana ve sagyrina ve kebirina. 

Allahümme men ahyeytehü minna fe ahyihi ale'l islam ve men teveffeytehü minna fe teveffehü ale'l iman. Ve 

hussa hazihi'l meyyite bi'r ravhi ve'r rahati ve'l mağfireti ve'r rıdvan. Allahümme in kanet muhsineten fe zid fi 

ihsaniha ve in kanet musieten fe tecavez anha ve lakkiha'l emne velbüşrâ velkerâmete vezzülfâ birahmetike 

yâ erhamerrâhimîn.." 

 Mânâsı: Allâh'ım! Bizim dirilerimizi, ölülerimizi, hâzır ve gâib olanlarımızı, büyüklerimizi ve küçüklerimizi, 

erkeklerimizi ve kadınlarımızı afv ü mağfiret buyur. Yâ Rabb! Bizden yaşattıklarını İslâm üzere yaşat. Bizden 

öldürdüklerini iman üzere öldür. Bilhassa bu ölüyü kolaylığa, rahatlığa, mağfirete, rızâna erdir. Yâ Rabb! Eğer 

bu ölü, muhsin ise ihsanını artır; ve eğer yaramaz bulunmuş ise affet. Kendisine emniyet, beşâret, kerâmet ve 

kurbaniyet nasib buyur, rahmetinle, ey erhamerrâhimîn." 

 



 Cenaze çocuk ise: 

 

Ölen kişi çocuk gibi mükellef olmayan bir kimse ise:  

Duadaki ve men teveffeytehû minnâ fe teveffehû ale'l-îmân (öldüreceklerini iman üzere öldür) cümlesi 

yerine, Allâhümme'c‘alhü lenâ feratan, Allâhümme'c‘alhü lenâ ecren ve zuhran, Allâhümme'c‘alhü lenâ 

şefi‘an müşeffe‘an (Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir sevap vesilesi yap, ecir vesilesi ve 

âhiret azığı eyle, onu bize şefaati kabul edilen bir şefaatçi eyle!) diye dua edilir.  

NİKAH DUASI 

"Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve 
mehabbeten ve karara; ve la tec'al beynehuma nefraten ve fitneten ve firra. 

Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte 
beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-
Zehra. 

AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila. 

Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma verzukhuma rızkan ya hayra'r-

razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya 
ahsene'l-halikın. 

Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-sifahi ya settar. Ve la tekşif 
sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar. 

 
Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiyyike Muhammedin 
sallallahu aleyhi ve sellem. 

Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine 
imama. 

Rabbena atina fi'd-dunya hasaneten ve fi'l-ahirati haseneten ve kına 'azabe'n-nar." 

Allah'ım! Huzurunda nikahlarını kıydığımız şu iki genci ömürleri boyunca mesud ve bahtiyar eyle; 
ömürlerine bereket, vücutlarına sıhhat, rızıklarına genişlik ihsan eyle; ahlaklarını güzelleştir, 
kendilerine yararlı çocuklar lütfeyle. Kendilerini doğru yoldan, İslam'ın yolundan ayırma; kötü 

yollara sapmaktan koru; sırlarını faş eyleme; günahlarını bağışla ey bağışlaması bol Rabbimiz! 
Allah'ım! Muhammed aleyhi'sselam yüzü suyu hürmetine dualarımızı kabul buyur. Peygamberimize 
bizden salat ve selam ulaşıir. Rabbimiz! Bizi cehennem azabından koru.  

Subhane rabbike rabbi'l-'izzeti amma yasiffın, ve selaimun ale'l-murselln, ve'l - hamd u 
lillahi rabbi'l-alemıne'l-fatiha 

 

 



 

 


