
yük Kabiliye (Curcura Kabiliyesil denir. 
Kabiliyye adı Arapçakabail (kabileler) ke
limesinin Batı dillerine yansımış şeklidir 
ve Berberl kabilelerini ifade eder. Özel
likle Büyük Kabiliye, dağlık kesimler dı 

şındaki arazisi sulak ve tarıma elverişli 
olduğundan ülkenin en kalabalık yeridir. 
Bölgedeki önemli şehirler Burc- Menail. 
Dellis, Aynülhammam, Kal'atü Beni Ab
bas, Bicaye, Tizl-uzu ve Cicelli'dir. 

Kabiliye İslam'ın Kuzey Afrika'ya yayıl
masından sonra sırasıyla Rüsteml, Ağle
bl. Fatıml. Murabıt. Muvahhid, Hamma
di ve Hafsl idarelerinde kaldı. XVI. yüzyı
lın ilkyarısında burada Kükü, Beni Abbas 
ve Beni Cabir isminde üç mahalli emirlik 
ortaya çıktı. Bu sıralarda, daha önce Tu
nus Hafsl Sultanı Ebu Abdullah V. Mu
hammed'le anlaşarak Halkulvadl'ye (La 
Goletta) yerleşmiş olan Türk denizcileri 
Barbaros kardeşlere yaklaşan Kükü Emlri 
Ahmed b. Kadi onların Cicelli'yi ve ardın
dan Cezayir şehrini almalarına yardım et
ti. Cezayir bölgesini iki kısma ayıran Türk
ler de doğu kesiminin idaresini ona verdi
ler. Ancak bir müddet sonra bölge önemli 
ölçüde Osmanlı hakimiyetine girince ma
ham emirler Türkler'in varlığından rahat
sız olmaya ve gizliden gizliye, Afrika sa
hillerini ele geçirmeye çalışan İspanyol
lar'la birlikte hareket etmeye başladılar. 
1 524'te Ahmed b. Kadi'nin ayaklanması 
ve 1\mus Sultanı Muhammed'in saldırıya 
geçmesi üzerine Barbaros Hayreddin Ce
zayir şehrinden ayrılmak zorunda kaldı. 
Fakat üç yıl sonra daha güçlü bir şekilde 
geri döndü ve bütün Cezayir'e hakim ol
du (DİA, V, 65-66). Kablliye,1534'teCeza
yir Sultanı Barbaros Hayreddin'in Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından İstanbul'a 
davet edilip Cezayir beylerbeyi unvanıyla 
donanmanın başına geçirilmesinden son
ra Osmanlı toprağı oldu ve 1830'a kadar 
Garp ocaklarının bir parçası sayıldı. 

Rüstemller döneminde Hariciliğin Ağ
lebller devrinde ise Sünniliğin etkisinde 
kalan Kabiliye bölgesinde halkın dini ko
nularda önderliğini yapan murabıtlar 
(şeyhler, din alimleri). özellikle aileler ve 
kabileler arası kavgaları yatıştırma husu
sunda kendilerine güvenilen ve çok itibar 
gösterilen kimselerdir. Osmanlı dönemin
de idareciler onları her türlü vergiden 
muaf tutarken vefat edenlerine de tür
beler yaptırıyor, böylece Kabiliye ahalisi
nin devlete bağlılığını arttırmaya çalışı
yorlardı. Her köyün murabıt tarafından 
Arapça olarak kaleme alınan ve cemaat 
tarafından onaylanan İslam'ın emirleri-

ne ve yasaklarına uygun kuralları vardı . 

Fransızlar daha sonra bu kuralları dini 
özelliklerinden arındırıp örf ve adetlerin 
öne çıkarıldığı birer Fransızca metin ha
line getirdiler; ayrıca bölgede misyonerlik 
faaliyetlerine ağırlık verdiler. Bu arada 
Kabiliye'de yaygın olan ve Fransız işgali

ne karşı halkı direnişe çağıran Rahmaniy
ye tarikatının hemen hemen bütün zaYi
yelerini yıkıp ileri gelenlerini hapse attı
lar veya sürgüne gönderdiler. Aynı şekil
de diğer tarikatiara karşı da sert bir tu
tum takındılar. 

Fransız işgali sonrasında tarım yapılan 

toprakların buyük bir kısmını oluşturan 
446.000 hektar arazi Fransa'nın Alsace
Loraine bölgesinden getirilen çiftçilere 
dağıtıldı. Bu çiftçilerin yerleştirilmesini 
sağlayan ve özellikle yahudileri kayıran 
Cremineux kanunu (ı 8 7 ı) bölgede bü
yük bir ayaklanmaya sebep oldu; ayrıca 
aynı yılda çıkan Muhammed el-Mukranl 
ayaklanmasına da 180.000 Kablliyeli ka
tıldı. Bu gibi olumsuzluklarla hayat şart
ları gittikçe ağırlaşan Kabiliyeliter 1907 yı
lından itibaren Fransa'ya işçi olarak git
meye başladılar. Fransa'daki Cezayirli iş
çilerin o/o 20'si Kabiliye'den gelme idi ve 
bunlar ülkelerinde iken yaptıkları gibi ora
da da Cezayir'in bağımsızlığı için atılan 
her adıma iştirak ediyorlardı . S Ağustos 
1945'te başlayan ilk ayaklanma derhal 
Küçük Kabiliye'ye sıçramış ve Fransız or
dusu bölgeyi uçaklarla bom balayarak çok 
sayıda insanın (ülke genelinde Fransızlar'a 
göre I 5.000, Cezayirliler'e göre 45.000 ki
şi) ölümüne sebep olmuştur. Cezayir'in 
bağımsızlığı yolunda önemli adımlardan 
biri olarak 1 Kasım 1954'te başlayan si
lahlı mücadele de Avres ve Kabiliye'den 
bütün ülkeye yayılmıştı. Bağımsızlık son
rasında da Ahmed b. Bella'ya karşı yü
rütülen muhalefette Kabiliye bölgesinin 
bazı ileri gelenleri yer almışlardır. 
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Arapça'da Mölünün gömüldüğü yer" an
lamında ka br (çoğu 1 u kubur). "ka birierin 
bulunduğu yer" karşılığında makber ve
ya makbere (çoğul u mekabir) kelimeleri 
kullanılır. Türkçe'de kabirle eş anlamlı 
olan mezar ise kelimenin kök anlamıyla 
da irtibatlı olarak özellikle ziyaret edilen 
önemli kişilerin kabirierini (ziyaretgah) 
ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de birer ayet
te ka br (et-Tevbe 9/84) ve mekabir (et-Te
kas ür 102/2). beş ayette kubur (el-Hac 22/ 
7; Fatır 35/22; el-Mümtehine 60/13; el-in
fitar 82/4; el-Adiyilt 100/9) geçmekte, bir
çok hadiste de gerek kabrin yapısı ve şek
line, kabir ziyaretine, gerekse kabir suali 
ve azabı gibi uhrevl hayatla ilgili açıkla
malara yer verilmektedir. 

İslam Öncesi Dinlerde. Ölümden son
ra bedenler zamana ve coğrafyaya göre 
değişik şekillerde defnedilmiştir. İnsanlı
ğın başlangıcında cesetlere ne gibi işlem
ler yapıldığı konusundaki bilgiler kısıtlıdır. 
Kabir uygulamasının sağlık, bilinmeyen
den korkma gibi sebeplerden dolayı ölü 
bedenden uzaklaşma ve cesedi koruma 
arzusuyla ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Ölüm fikrindeki tarihi değişimlere para
lel olarak her din, gerek mimari açıdan 
gerekse onun etrafında örülü inançlar 
bakımından kabre farklı değerler yükle
miştir. 

Tarih öncesi toplulukların ve günümüz
de mevcut bazı iptidai kültürlerin ölü 
gömme adetleri aynı değildir. İptidai kül
türlerde muhtemelen hastalık yayacağı 
kaygısı ve ölüm gibi tabiat üstü bir feno
meni ima ettiğinden dolayı genellikle ta
bu olarak kabul edilen cesetlerin korun
ması ve yaşayanlardan uzak tutulması 
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özel bir önem taşımakta, bu sebeple bazı 
durumlarda ceset yerleşim alanının dışı
na, defnedilmeden.atılmakta. ağaçlara 
asılmakta veya suya bırakılmaktaydı. Di
ğer taraftan kaba taş çağında yaşamış 
olan insanların (neanderthal) ayakları ka
rına çekilmiş vaziyette ve çeşitli günlük 
kullanım eşyalarıyla birlikte kabiriere gö
müldükleri, bazı prehistorik merkezler
de insanların evlerde zemine açılan çu
kurlara, bazan da kilden yapılmış bir kü
pe kanarak defnedildikleri bilinmektedir. 
Eski Hint-Avrupa kültürlerinde ise ceset
ler yakıldıktan sonra külleri ya kutsal ka-. 
bul edilen nehirlere bırakılmakta veya bir 
kaba konularak saklanmakta ya da kapla 
birlikte toprağa gömülmektedir. Her şeye 
rağmen yaygın uygulama, cesetleri top
rağa çukur açılarak oluşturulan kabirie
re gömme şeklinde olmuştur. 

Yahudilik'te kabir anlayışını şekillendi
ren ana tema ölmüş kişinin veya cesedin 
"kirli" olduğu şeklindeki inançtır; bu kir
lenmenin sebebi ise artık ruhun bedeni 
terketmiş olmasıdır. Ruhsuz beden et 
yığınıdır ve bir an ewel terkedilmeli veya 
topluluğun yaşayan üyelerinden uzaklaş
tınlmalıdır (Levililer, 21/1; Sayı lar, 6/6; 19/ 
13). İbranice'de kabiriçin kullanılan ana 
kelime kvrdir. Kvr esas itibariyle toprağa 
açılan çukuru belirtir (/DB, ll, 4 71 ). Kaya
lara oyularak yapılan ka birler için kullanı
lan yaygın teri m ise kôktür (b k. a.g.e., IV, 
663). Fakat terimler zaman zaman birbi
rinin yerine kullanılmıştır. Yahudi inanç
larına göre ölme sürecine giren kişi yalnız 
bırakılmaz, yanında gereksiz şeyler ko
nuşulmaz, ölüm gerçekleşmeden cenaze 

Likya bölgesinde ver alan Myra IDemrel antik kentinin 
kaya mezarları 
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hazırlıkları yapılmaz. Ceset, hemcinsleri 
tarafından belli kurallar gözetilerek yı
kandıktan sonra kıllar, tırnaklar kesilir, 
göz ve ağız kapatılır. Yahudiliğin erken 
dönemlerinde ölüyle birlikte giyim ve süs 
eşyaıarı da gömülürdü; ancak bu durum 
rabbilerce hoş karşılanmamış, miladi dö
nemlere doğru kefenleme geleneği yay
gınlaşmıştır. Güzel kokular sürülen ceset 
beyaz bezden yapılan kefenlerle sarılmak
taydı. Erken zamanlarda ceset kamışlar
dan yapılan bir örtü üzerine yatırılarak 
gömüldüğü gibi tabut içinde de defne
dilmiş (Tekvln, 50/26), zamanla bu gele
nek yaygınlaşmış olmasına rağmen gü
nümüzde İsrail'de ve Doğu ülkelerinde 
bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Definde 
dikkat edilmesi gereken en önemli hu
sus cesedin toprakla tamamen örtülme
sidir. İsrailoğulları, milattan önce iki binli 
yılların başlarında kabirierini toprak içine 
veya kayalara oymak suretiyle şehir dı
şında yapmışlardır; mesela İbrani "ata
lar" daha çok kaya kabirierine gömülmeyi 
tercih etmişlerdir (Tekvln, 23/9; 25/9; 49/ 
30; 50/13). 

Kabirler genellikle aile mezarlıkları 
şeklindeydi. Ortaçağ'a doğru bu kabirler 
yerini herkesin gömüldüğü büyük me
zarlıklara bırakmış. buna paralel olarak 
kabrin mimari biçimi değişmiş, mermer
den veya taştan sanduka şeklinde kabir
ler yapılmıştır. Yahudilik'te ölümle ruhun 
bedenden uzaklaştığına ve bu dünya ile 
ilişkisinin bittiğine in anılır, ka birde yatan 
cesedin herhangi bir ıstırap çekeceği dü
şünülmez. İslam geleneğinde mevcut 
kabir azabı veya sorgulaması inancına 
Yahudilik'te rastlanmamaktadır. Fakat 
ölünün geride bıraktıklarının dua ve ha
yır işleriyle ruhun ahiretteki hayatını 
olumlu yönde etkileyebileceği inancı Ya
hudilik'te de yaygındır. 

Hıristiyanlık'ta ölüm düşüncesi doğru
dan ilk insan çiftinin işlediği günahın so
nucuyla alakalandırılmıştır. Buna göre öl
mek günaha kefarettir, ka bir de günahın 
bedelini temsil eder. Özellikle Ortaçağ'
dan itibaren işlenen bu teolojikyorum ka
birlerin simgesel işlevini yoğun bir şekil
de gündemde tutmuştur. Hıristiyanlık'ta 

kabir geleneği yahudi kültürünün etkisi 
altında gelişmiştir. Bu geleneğe göre öle
nin gözleri kapatılır, bedeni yıkanır, bütün 
vücut kefenle sarılır, güzel kokular .sürü
lür ve sazdan yapılmış yataklar üzerinde 
toprağa gömülür veya kaya oyuklarına 
yerleştirilirdi. Kabiri er genellikle aile me
zar! arı olup daha çok şehrin dışına yapı
lırdı ( Resulleri n İşleri, 9/37; Markos, ı 5/46; 
16/1; Matta, 9/23; Luka, 8/52; Korintoslu-

lar'aBirinci Mektup, ı 5/54) . Fakat zaman
la yahudi tesirinden uzaklaşilmasına pa
ralel olarak kabirler daha farklı bir hüvi
yet kazandı . Ayrıca IV. yüzyıldan sonra şe
hidler için yapılan abidevi kabirler özel 
bir mimari anlayışının doğuşuna yol açtı, 
böylece kilise kompleksleri içinde anıtsal 
mimari birimler doğdu. Hıristiyanlık'ta 
cesetleri yakma geleneği IV. yüzyıldan ön
ce mevcuttu. Genel eğilim daima toprağa 
gömme şeklinde olsa da bugün Protes
tan çevrelerinde ceset yakma işlemi az 
çok devam etmektedir. Katalik ve Orto
dokslar'da yaygın olan toprağa gömme
dir. Beden kabre iyice temizlendikten 
sonra tabutla birlikte konulur. Bazan da 
ceset mumyalanmaktadır. Hıristiyanlık'
ta ölümle ruhun bedenden ayrıldığına, 
beden bozulurken ruhun yüceltilmiş vü
cuduyla yeniden bir araya gelmenin ar
zusu içinde Tanrı'ya gitliğine ve son gün
de insanların yeniden diriltileceğine ina
nılmakla birlikte İslam'daki hakim telak
kiye benzer bir ka bir aza bı kavramı yok
tur. 

Kabirle ilgili inançların tek ortak nok
tası ölü bedenden bir an önce uzaklaşma 
isteği olsa gerektir. Ayrıca kabirierin sim
gesel anlamı topluluğun yapısında önem
li bir fonksiyon üstlenmiştir. Kabirler bir 
yandan öteki dünyaya açılan kapılar. di
ğer yandan ölümü hatırlatan abideler 
hüviyetine bürünmüştür. 

ll. Mahmud Türbesi'nin haziresindeki bazı ka birler

Divanyolu 1 Istanbul 



BİBLİYOGRAFYA : 

V. Kaufmann. The Religion of lsrael, London 
1961 ; M. Lamm. The Jewish Way in Death and 
Mourning, New York 1969; L. Jacobs, A Jewish 
Theology, London 1973; G. Chapman, Cate
chism of the Catholic Church, London 1994, 
s. 226-242; P. Knobel. "Burial", The Oxford 
Dictionary of the Jewish Religion (ed. Z. Wer
blosky- G. Wigoder). Oxford 1997, s. 143; W. L. 
Reed. "Grave",/DB, ll, 471; a.mlf., "Tomb", a.e., 
IV, 663-664, 668; E. S. Hartland, "Death and 
Disposal of the Dead [lntrod. and Primitive[", 
ERE, IV, 414,417-418, 421-425; S. H. Langdon, 
"Death and Disposal of the Dead [Babylonianj", 
a.e., IV, 444; L. De la Vallee. "Death and Dispos
al of the Dead [Buddhistj ", a.e., IV, 446, 447; 
E. K. Mitchell, "Death and Disposal of the Dead 
[Early Christian 1 ", a.e., IV, 456-457; A. Hille
brandt, "Death and Disposal of the Dead JHin
duJ", a.e., IV, 475-476; W. H. Bennett. "Death 
and Disposal of the Dea d JJewi sh J", a.e., IV, 
497-498. 

~ KüRŞAT DEMİRCİ 

D FIKIH. Ölen bir müslümanın cenaze
sinin yıkanması, namazının kılınması ve 
bekletilmeden defnedilmesi müslüman
lar üzerine terettüp eden farz-ı kifaye ni
teliğinde dini bir görev olduğu gibi cena
zenin ka bre konulmasında uyulacak usul 
ve adab, kabirve kabristanla ilgili şekli 
kurallar ve kabir ziyareti konuları da fü
rG-i fıkıhta önemli bir yer tutar. 

Bir kabre birden fazla kişinin konulması 
ulemanın çoğunluğuna göre mekruh, bir 
kısmına göre ise haramdır. Ancak yer 
darlığı, toprağı kazma zorlu ğu gibi bir za
ruretin söz konusu olduğu durumlarda 
birden fazla kişi birlikte defnedilebilir. 
Uzunluğuna açılmış bir kabre, birinin başı 
diğerinin ayağına gelecek şekilde cenaze
ler yerleştirilebileceği gibi genişçe bir ye
re birkaç kişi yanyana da konabilir. Bu du
rumda kıble tarafından başlanmak üzere 
namazda imamlık önceliği (fazilet) göze
tilir ve birbirlerine değmemeleri için ara
larına toprak yerleştirilir. Çok zorunlu ol
madıkça erkek ve kadın cenazeler bir ara
da gömülmez. Gömülmeleri halinde ise 
cemaatle namazdaki saf sırasına göre ön
ce ergin erkekler, sonra erkek çocuklar 
ve ardından hanımlar konur. İhtiyaç bu
lunması ve öncekinin kemiklerinin çürü
mesi halinde bir kabre başka bir kişinin 
defnedilmesi, üstüne ev yapılması veya 
ziraat için kullanılması da caizdir. Mezar
dan bazı kemik parçalarının çıkması ve 
yer sıkıntısının bulunması durumunda 
kemikler mezarın bir köşesine gömülerek 
diğer cenaze defnedilir. Aynı şekilde zaru
ret bulunmadıkça bir müslümanın gayri 
müslimlerin, bir gayri müslimin de müs
lümanların kabristanına defnedilmesi 
caiz görülmemiştir. 

Hz. Peygamber'in. kabrin geniş ve de
rin kazılması ve güzel yapılmasına dair 
tavsiyesi doğrultusunda (EbG DavGd, "Ce
na,iz", 71; Nesa!, "Cena,iz", 86) fıkıh alim
leri çeşitli ölçüler belirlemeye çalışmışlar
dır. Hanefiler'e göre sünnete uygunkabir 
normal bir insanın yarı boyu kadar derin 
olmalıdır. Derinliğin göğüs hizasında ve
ya bir adam boyu olması daha güzeldir. 
Şafiller. sünnete uygun derinliği kollarını 
yukarı kaldırmış bir kişinin boyu kadar 
takdir ederler. Malikiler kabrin, cesetten 
kokunun yayılmasına ve yırtıcı hayvanla
rın kabri deşmesine engel olacak derin
likte bulunmasını müstehap, fazlasını 
rnekruh görürler. Hanbe111er'e göre belli 
bir ölçü söz konusu olmayıp kabrin yete
rince derin ve geniş kazılması sünnettir. 
Kabrin uzunluğu ise ölünün sığacağı ka
dar olmalıdır. 

Kabir kazıldıktan sonra kıble tarafın
daki duvarın dibine ve uzunlamasına ölü
n ün sığacağı kadar. "lahit" denilen girinti 
şeklinde bir oyuk kazılır. Yine ResGl-i Ek
rem'in tavsiyesinden hareketle (Ebu Da
vGd, "Cena,iz", 65; Tirmizi, "Cena,iz", 53) 
alimler. böyle yapmanın kabrin ortasın
da uzunlamasına bir çukur açılmasından 
(şakk) daha iyi olduğunu belirtmişlerdir. 
Yıkılınaması için lahdin kenarları kerpiç 
vb. şeylerle örülür ve cenaze yüzü kıble 
tarafına çevrilerek sağ yanı üzerine yatı
rılır. Üzeri cenazeye değmeyecek şekilde 
ahşap bir kapak vb. ile örtülür. Fıkıh alim
leri ka bir toprağının sert olması halinde 
lahit yapmanın. yumuşak ve gevşek ol
ması durumunda ise şakyapmanın daha 
uygun olduğunu ifade etmişlerdir. 

Cenaze defnedildikten sonra kabrin 
belli olması ve çiğnenmemesi için üstü 
toprakla bir karış kadar veya biraz daha 
fazla yükseltilir. Diğer üç mezhebin aksi
ne Şafiiler'in çoğunluğu. kabrin üstünün 
yerle aynı seviyede tutulmasının daha uy
gun olduğu görüşündedir. ResGl-i Ekrem, 
Osman b. Maz'Gn'un kabri başına büyük
çe bir taş dikmiş ve. "Bununla kardeşi
min kabrini tanır ve bulurum, ailemden 
ölenleri de yanına gömerim" demiştir 
(E bO DavGd, "Cena,iz". 63; krş. ibn Ma ce. 
"Cena,iz", 42). 

Fakihlerin çoğunluğu. ka bre yazı yazıl
masını yasaklayan hadislerden hareketle 
(Müslim, "Cena,iz". 94, 95; Ebu DavGd, 
"Cena,iz". 76; Tirmizi, "Cena,iz" , 58) ma
hiyeti ne olursa olsun kabir üzerine yazı 
yazmayı rnekruh saymıştır. Hanefiler'e ve 
diğer ulemadan bazılarına göre ise ölü
nün kabrinin kaybolmaması . saygı duyu-
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lup çiğnenmemesi için gerekirse yazı yaz
makta bir sakınca yoktur; çünkü hadiste
ki yasağa rağmen icma derecesinde bir 
uygulama ile kabir taşlarına yazı yazıla
gelmiştir. Hakim en-NisabGrl. bu konu
daki rivayetlerin sahih olmasına rağmen 
uygulamanın bunlara göre gelişmediği
ni. bütün müslümanların önderlerinin 
kabirieri üzerine yazılar yazıldığını ve bu 
durumun halefin seleften devraldığı bir 
uygulama olduğunu belirtir (el-Müsted
rek, ı, 370). Hakim'in tesbitini naklettik
ten sonra bu hususun Osman b. Maz
'Gn'la ilgili hadiste daha da kuwet kaza
nacağını söyleyen İbn Abidin yazının an
cak yukarıda belirtilen gerekçelerle yazı
labileceğini. ka bir taşına ayet. şiir ve ölü
yü öven yazıların yazılmasının rnekruh 
olduğunu ifade eder (Reddü'l-muf:ıtar, Il, 
237-238). 

Kabirierin dış şekliyle ilgili olarak Hz. 
Peygamber'in son hastalığı sırasında söy
lediği. "Allah yahudi ve hıristiyanlara la
net etsin. Bunlar peygamberlerinin ka
birlerini mescid edinip mabed haline ge
tirdiler" söz,ünü (Buhar!, "Cena,iz", 62; 

EbG DavGd, "Cena,iz", 76) ve benzeri ha
disleri dikkate alan alimler kabir üzerine 
ku b be, türbe. bina gibi şeyler yapma ko
nusunda farklı görüşler ileri sürmüşler
dir. Hanefl. Maliki ve Şafiller'e göre özel 
mülkiyete tabi topraklardaki kabirierin 
üstüne gösteriş ve övünme maksadıyla 
ev, kubbe. türbe yapmak haram. böyle 
bir maksat yoksa mekruhtur. Özel mül
kiyet altında olmayan umumi mezarlık
larla sahiplerinin mezarlık için vakfettik
leri topraklardaki kabirler üzerine bina 
vb. bir şey yapmak ise her iki durumda 
da haramdır. Hanbel1ler. böyle bir ayırım 
yapmaksızın bunu harama yakın derece
de rnekruh görürler. Mezarlık içinde mes
cid yapılması veya namaz kılınması diğer 
mezheplere göre rnekruh iken Hanbel1ler 
bunu haram kabul etmişlerdir. Hadisler
deki yasaklamanın amacı tevhid inancını 
korumak. gösteriş ve israfı önlemektir. 
Dini bilgisi zayıf kişilerin mabedle mezarı 
birbirine karıştırmaianna ve mezarda ya
tan kişinin insan üstü bir varlık olduğuna 
inanmalarına sebep olur endişesiyle ka
birlerin mescid gibi yapılması ve mescid 
haline getirilmesi yasaklanmıştır. Ayrıca 
kabirierin mermer. taş vb. malzemeyle 
masraflı ve gösterişli bir şekilde inşası da 
caiz görülmemiştir. 

1 

Hz. Peygamber. Hz. Ebu Bekir ve 
ömer' e a'ıt naaşların bir hücre içerisin
de bulunmasından kabir üzerine bina ve 
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