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Ölüm-Kıyamet-Ahiret Ölüm ve Kabir Alemi Muhtelif
Soru
Ölüye Telkin Vermek
Telkin hakkında bilgi verebilir misiniz? Ölü Telkinde bulunan kişiyi duyar mı?

Cevap
Telkin. Cenaze kabre konduktan ve başında Kur'an okuma da tamamlandıktan sonra,
kalabalığın orayı terkedip geride kalan bir kimsenin kabrin başında yüksek sesle ve ölüye
hitaben iman esaslarını hatırlatması işleminin adıdır. Peygamberimiz’in "Ölülerinize ‘lâ ilâhe
illallah’ telkin ediniz" (Müslim, “Cenâiz”, 1) sözündeki "ölüleriniz" kelimesi, âlimlerin
çoğunluğu tarafından, "ölmek üzere olanlarınız" şeklinde anlaşılmış ve bunlar telkinin
sadece ölüm döşeğindeki hasta için olduğunu, definden sonraki telkinin meşrû olmadığını
söylemişlerdir. Bazı Hanefî âlimleri ise bu konuda açık bir hüküm bulunmadığını, yani ölü
defnedildikten sonra telkin vermenin tavsiye edilmediği gibi yasaklanmadığını ileri
sürmüşlerdir. Mâlikîler'e göre de telkin, ölüm döşeğinde iken verilir; gömüldükten sonra
telkin vermek ise mekruhtur. Hanefî mezhebinde mükelleflik yaşına girdikten sonra ölen
kimsenin mezarı başında telkin verilmesi meşrû görülmüştür. "Telkin yapılmaz", "Ne yapın
denir, ne de yapmayın" diyen Hanefî fıkıhçılar da vardır. Şâfiî mezhebine ve bir kısım
Hanbelî fıkıhçılara göre de, telkin yapılması müstehaptır. Telkin şöyle yapılır: Cenaze
defnedildikten sonra iyi hal sahibi bir kimse ölünün yüzüne karşı durur ve ona ismiyle
hitaben "Ey falan!" diye üç kez seslenir ve sonra şöyle der: "Üzkür mâ künte aleyhi min
şehâdeti en lâ ilâhe illallah…" "Ey falan! Hayatta iken üzerinde olduğun, benimsediğin şu
hususları unutmayasın: Allah'tan başka İlah yoktur ve Muhammed O'nun resulüdür. Cennet
ve cehennem gerçektir, yeniden diriliş vardır, kıyamet saati kuşkusuz gelecektir. Allah
kabirde yatanları yeniden diriltecektir. Yine unutma ki, sen Rab olarak Allah'ı, din olarak
İslâm'ı, peygamber olarak Muhammed'i, imam olarak Kur'an'ı, kıble olarak Kâbe'yi ve
kardeş olarak müminleri seçmiş ve bununla mutlu olmuştun. Rabbim olan Allah'tan başka
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İlah yoktur, ben ona dayandım, büyük arşın Rabbi de O'dur." Bundan sonra üç kere, Yâ
abdellâh, kul lâ ilâhe illallâh (Ey Allah'ın kulu, lâ ilâhe illallah de) denilmesi ve bunun
ardından üç kere Rabbim Allah, dinim İslâm, peygamberim Muhammed'dir. Ey Rabbim, sen
onu tek başına bırakma, vârislerin en hayırlısı sensin denilmesi âdet olmuştur. Umulur ki bu
telkinler ölüye yarar sağlar, orada bulunanlara ikaz olur. (Diyanet İslam İlmihali)
Ayrıca Sahih-i Buhari'de ve Müslimde geçen şu Hadis-i Şerif ölmüş olanların sağ olanları
duyabileceğine işaret eder:
Resulullah efendimiz, Bedir’de bir çukura gömülü müşrik ölülere, (Rabbinizin size
vâdettiğine kavuştunuz mu?) buyurunca, Hazret-i Ömer, (Ya Resulallah, cansız ölülere
neden söylüyorsun?) dedi. Cevaben buyurdu ki: (Rabbimin hakkı için söylüyorum ki, siz beni
onlardan daha iyi işitmezsiniz, ama cevap veremezler.) [Buhari, Müslim]
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