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~ 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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kubbe yapmayı yasaklayan hadislerin hü
kümlerinin mutlak olmadığı, bu umumi 
hükümleri kayıtlı ve sınırlı şekilde anla
yan bazı sahabilerin bulunduğu onların 

bu yöndeki tatbikatından anlaşılmakta
dır (Uludağ, ll/I [ı 9771. s. 29). Burada, 
hadiste yer alan yasağın ihlalinden ziya
de başlangıçta kabir ziyaretinde de oldu
ğu gibi tevhid inancını korumaya yöne
lik tavizsiz bir yasak getirildiği, tevhidden 
sapma ve şirke dönüş tehlikesinin azal
masıyla birlikte toplumsal talebe uygun 
olarak belli bir yumuşamaya gidildiği yo
rumu yapılabilir. Nitekim sahabe, tabiln 
ve tebeu't-tabiln nesillerinden bazı kim
selerin kabirler üzerine türbe (bina, ça
dırı" yaptıkları bilinmektedir. Mesela Hz. 
ömer Zeyneb bint Cahş'ın, Hz. Aişe kar
deşi Abdurrahman'ın, Muhammed b. 
Hanefıyye İbn Abbas'ın, Hz. Hüseyin'in kı
zı Fatıma da amcası Hasan'ın oğlu olan 
kocası Hasan'ın kabirieri üzerine türbe 
yaptırmışlardı. Daha sonra Abdurrah
man'ın kabri üzerindeki yapının Abdul
lah b. Ömer tarafından yıktınldığı nakle
dilir (Ayni, vıı. 46). Ali el-Karl, meşhur 
meşayih ve ulema kabirieri üzerine in
sanların ziyaret ve istirahati için kub
be ve türbe yapılmasının Selef alimleri 
tarafından caiz görüldüğünü kaydeder 
(Mir~atü'l-mefati/:ı, ll, 372; İbn Abid!n, I, 
237). Hanefi fakihlerinden İbnü'I-Hü
mam da kabrin yanında Kur'an okurken 
oturmak için böyle bir mekanın yapılma
sının tercih edilen görüşe göre rnekruh 
değil caiz olduğunu söylemiştir (Fet/:ıu'l
~adir, I, 473) . 

Hz. Peygamber, Cahiliye dönemine ait 
birtakım batı! inanç ve adetterin tama
men ortadan kalkması için önceleri ka bir 
ziyaretini yasaklamıştı. Fakat zamanla 
tevhid inancı gönüllere yerleşip endişe 
edilen sakıncalar ortadan kalkınca, "Sizi 
kabirieri ziyaret etmekten menetmiştim ; 

şimdi artık oraları ziyaret ediniz" (Müslim, 
"Cena'iz", 106; EbG DavGd, "Cena'iz", 81; 
Tirmizi, "Cena'iz", 60) mealindeki hadiste 
de ifade edildiği üzere ResOluilah müslü
manların kabirieri ziyaret edip ölüler için 
dua ve istiğfarda bulunmalarına izin ver
miş ve bunu teşvik etmiştir. Bizzat ken
disi de Mekke'nin fethi sırasında annesi
nin kabrini ziyaret edip ağlayarak yanın

dakileri de ağiatmış ve ölümü hatırlattığı 
için sahabilere kabirieri ziyaret etmelerini 
söylemiştir (Müslim, "Cena'iz", 108; EbG 
DavGd, "Cena'iz", 8 ı) . 

İslam alimlerinin çoğunluğu, Resul-i 
Ekrem'in zaman zaman Baki" Mezarlığı'
nı ziyaret edip orada yatanlar için dua et-
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tiğine dair hadisten (Müslim, "Cena'iz", 
ı 02) ve yukarıda anılan diğer hadislerden 
hareketle kabir ziyaretinin mendup (müs
tehap) olduğu görüşündedir. Hanefiler, bu 
konuda kadınların da erkeklerle aynı hük
me tabi olduğunu belirtirken çoğunluk 

kadınların ziyaretini rnekruh saymıştır. 
Hanefiler, kadınların da erkekler gibi ka
bir ziyaretinde bulunmalarının mendup 
oluşunu, bu konuda ruhsat niteliğini ta
şıyan hadiste (Müsned, V, 355; Müslim, 
"Cena'iz", ı 06) kadın erkek ayırımı yapıl
mamasına dayandırmışlardır. Nitekim 
Hz. Fatıma her cuma günü Hz. Hamza'
nın kabrini ziyaret etmiştir. Hz. Aişe de 
Mekke'de medfun kardeşi Abdurrah
man'ın kabrini ziyaretten dönerken İbn 
Müleyke'nin, "Hz. Peygamber kabir ziya
retini yasaklamamış mıydı?" şeklindeki 
sorusuna, "Evet, yasaklamıştı; fakat da
ha sonra yasağı kaldırıp ziyareti emretti" 
karşılığını vermiştir (Ayn!, VI, 435; Şevka
nl, IV, ı 25) . Bununla beraber kadınların 
ziyareti üzüntülerini tazeleme. ağlayıp 
sızlama. feryat gibi ziyaret adabına uy
mayan bir durumun ortaya çıkmasına se
bep olursa bu caiz değildir. Cahiliye adet
lerinden olan bu şekildeki ağlamayı Re
sGI-i Ekrem yasaklamış ve biatını kabul 
ettiği hanımlardan bu hususta da söz al
mıştır (Ayn!, VI, 453-454; vıı. ı 3). Şafii ve 
Hanbelller'e göre kadınların bu şekilde 
yapacakları ziyaret haram, ölünün iyilik
lerini sayıp dökmeden, feryat etmeden. 
yalnız ahireti hatırlamak ve ibret almak 
amacıyla yapacakları ziyaret de mekruh
tur. Bununla beraber Şafii ve Malikller'
den kadınların ka bir ziyaretini ilke olarak 
caiz görenler de vardır. Sonuç olarak ka
bir ziyaretinin ölümü hatırlamak ve ölü
ye rahmet dilemek amacıyla yapılması, 
dinen hoş görülmeyen davranışlardan 
uzak durulması halinde kadınların da ka
birleri ziyaret etmesinde herhangi bir sa
kınca görülmemiştir (Nevevl, V, 276-277; 
Şevkanl, ıv, ı 26; Seyyid Sabık, ı. 566-567) . 

Kabir ziyaretinin belli bir zamanı yok
tur. Ziyaretçi kabristana vardığında bu 
konuda rivayet edilen hadisiere de uya
rak "es-Selamü aleyküm ya ehle'l-kubur" 
(Selam size, ey bu ka birde yatanları; Tir
mizi, "Cena'iz", 59) şeklinde veya, "es-Se
lamü aleyküm ehle'd-diyar mine'l-mü'
minlne ve'l-müslimln ve inna inşaallahu 
le-lahikün es'elüllahe lena ve lekümü'l
atiye" (Selam size ey bu diyarın mürnin ve 
müslim halkı! inşallah yakında bizler de 
aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de 
bağışlamasını dilerim;Müslim, "Cena'iz", 
ı 04) diyerek selam verir. Ziyaretini ayak-

ta yahut oturarak yapabilir. yönünü kıb
leye veya ölünün yüzüne doğru dönerek 
dua eder, Kur'an'dan bildiğisureve ayet
leri okur. Hz. Peygamber ve ashaptan 
nakledilen ve bir kısmı zayıf sayılan bazı 
rivayetlerde Yas'in ve Fatiha surelerinin 
okunınası tavsiye edilmiştir (İbn Mace, 
"Cena'iz", 4; EbG DavGd, "Cena'iz", 20; ibn 
Kudame, 11, 566-567; Muttaki el-H indi, 
XV, 650; XVI, 479; Şevkanl, IV, 25, 106). 
Bu sırada kabrin çevresinde dönülme
mesi, kabrin taşlarının. türbenin eşiği
nin, sandukanın örtüsünün öpülmeme
si, yüze sürülmemesi ve ölüden bir şey 
istenmeyip yalnız Allah'tan talep edilmesi 
gerekir (Nevev1', V, 278; Vehbe ez-Zühayll, 
II, 542-543). 

Kabirierin süslenmesi, m um yakılması. 
türbelere, ağaçlara bez bağlanması · za
manla halkın tevhid inancını zedelediği, 
açık ve gizli şirke saptırdığı için yasaklan
mıştır. Kabirierin yanında kurban kesil
mesi, herhangi bir vesileyle bir türbe ve
ya yatıra kurban adanması da bunun gi
bidir. Kurban bir ibadet olup yalnız Allah 
için yapılır, aksi davranış şirk olmasa bile 
büyükgünahtır (Şevkanl, N, 102-103; Ka
raman, İslam'ın lşığında, I, 73-74). Nite
kim Hz. Peygamber. "İslam'da kabiriere 
kurban kesilm ez" buyurmuştur ( Müsned, 
III, 197; EbG DavGd, "Cena'iz", 74). 

Allah'ın yaratıkları arasında insana ver
diği değer ve ona duyulması gereken say
gı dolayısıyla (el-isra 17/33, 70) kabirieri 
korumak, temiz tutmak, bir plana göre 
düzenlemek, yıkılanları tamir etmek, de
fın ve ziyaret esnasında kabirieri çiğne
memek, üzerlerine oturmamak gerekir. 
ResGl-i Ekrem bu konularda titiz davra
nılmasını tavsiye etmiş ve kendisi de ör
nek olmuştur (Buhar!, "Cena'iz", 82; Müs
lim, "Cenii'iz", 96-98). Bu arada kabirden 
çıkabilecekkemiklerinde korun up bir ye
re gömülmesi icap eder. Hz. Peygamber, 
kabir kazarken eski kabirden çıkan ke
mikleri kırarak sağa sola atan kimseye, 
"Öiünün kemiğini kırmak günah yönün
den dirinin kemiğini kırmak gibidir" de
miş (Müsned, VI, ı 05; İbn Mace, "Cena'iz", 
63; EbG DavGd, "Cena'iz", 64) ve kırılan 
kemikleri kabrin bir köşesine gömmesini 
emretmiştir (Muhammed b. Abdülhad1' 
es-Sindl, ı. 492; Azlmabadl, IX, 24) . 

Kabir azabmm hafiflemesine vesile ol
mak, ayrıca kabristanlara güzel bir gö
rünüm kazandırmak amacıyla ağaç vb. 
şeyler dikmek sünnettir. ResGiullah bir 
ziyareti sırasında kabirde yatan iki kişi
den birinin koğuculuk yaptığı, diğerinin 



de idrardan sakınmadığı için azap gör
düklerini haber vererek yanındaki saha
bilerden yeşil bir hurma dalı getirmeleri
ni istemiş, getirilen hurma dalını ikiye bö
l erek her kabrin başına birer tane dik
miştir. Bunları niçin diktiğini soranlara 
da, "Bu ağaçlar yeşil kaldıkça umarım ki 
azapları hafifler" demiştir (Buhar1, "Vu
ç!if", 55, "Cena,iz", 89). Fıkıh alimleri, bu 
tür hadisiere dayanarak kabristana diki
len ağaçların ve yetişen atların tesbih et
tiği, bu sebeple de ölülerin kabir azabmm 
hafiflemesine vesile olacağı gerekçesiyle 
ağaçları kesip yeşil otları ve çiçekleri ko
parmanın sünnete aykırı bir davranış ol
duğunu, kuruyan ağaç ve atların ise ke
silip satılarak kabristana veya kamu ya
rarına harcanabileceğini belirtmişlerdir 

(el-Feta.va'L-Hindiyye, ı. 166-167; Th.htav1, 
s. 515 , 516; ibnAbidln, ll, 245-246; ayrıca 
b k. MEZARLlK). 
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!il MEHMET ŞENER 

D KELAM. Kabir kelimesi, ölümle mah
şerdeki diriliş arasında insanların yaşa

yacağı berzah hayatını da ifade eder. İs
lam inancına göre ölen kişi. nerede ve 
hangi durumda bulunursa bulunsun ka
bir ve berzah alemi safhasından geçer. 
İnsanın toprak ve kabirle ilgisi şu ayette 
vurgulu bir şekilde ifade edilir: "Sizi top
raktan yarattık, yine oraya döndüreceğiz 
ve bir defa daha sizi oradan çıkaracağız" 
(Taha 20/55). Topraktan yaratılmış olan 
insanın ölünce yine toprağa gömülmesi 
Hz. Adem'in oğlu Kabil'in, öldürdüğü kar
deşi Habil'i yeri eşeleyen kargadan ilham 
alarak gömmesiyle başlayan bir gelenek 
( ei-Maide 5/31) ve bütün peygamberlerin 
ümmetierine emrettiği bir görevdir. Al
lah'ın ölen insanınkabre konulmasını em
retmesi ve onu hayvaniara yem olmaktan 
kurtarması, insanın değerli bir varlık ol
duğunun ve kıyametin kopmasından son
ra tekrar diriltileceğinin bir işareti sayılır. 
Hz. Osman'dan rivayet edilen bir hadiste 
ResOluilah tarafından "ahiret durakları
nın ilki" olarak nitelenen kabir hakkında 
(Müsned, 1, 63-64) A. J. Wensinck'in ha
zırladığı dizinde dokuz sütun tutacak ka
dar hadis rivayeti mevcut olup (Mifttil:ıu 
künQzi's-sünne, s. 389-392) bunlar genel
likle kabir sorgusu, kabir azabı ve nimeti. 
mezarlıkların mescid yerine çevrilmeme
si, kabir ziyareti, kabiriere saygı gösterip 
üzerlerine bina inşa edilmemesi gibi ko
nulara dairdir. 

Kelam literatüründe ka bir alemiyle il
gili olarak genellikle üç meseleden söz 
edilir. 1. Kabir Sorgusu. Kabre konulan 
insanın sorguya çekileceği hadislerde be
lirtilir. Allah'ın, iman edenleri hem dün
yada hem ahirette sağlam söz ve kararlı 
davranışa mazhar kılacağını bildiren aye
tin (ibrah1m 14/27) kabir suali hakkında 
nazil olduğu rivayet edilmiştir (BuharT, 
"CeniJ.>iz", 86; Müslim, "Cennet", 73-74). 

Ölü, kabre konulup mezar üzerindeki in
sanların çekilmeye başladığı bir sırada 

KABiR 

Münker ve Nekir adlı iki melek tarafın
dan sorguya çekilir ve özellikle son pey
gamber Hz. Muhammed hakkındaki fikri 
sorulur. Mürnin olan kimse onu Allah'ın 
kulu ve elçisi olarak benimsediğini beyan 
eder; kafir ise, "Bilmiyorum, ben de çev
remdeki insanların kanaatini paylaştım" 
diye cevap verir (Buhar1. "Cena,iz", 67, 86; 

Müslim, "Cennet", 70-72). 

2. Kabir Azabı. Duyular ve akıl yürüt
me vasıtasıyla bilinemeyip vahiy yoluyla 
sabit olan gaybi konulardan biri de kabir 
azabıdır. Bu hususta bazı ayetlerin işareti 
ve çeşitli hadislerin açık beyanları mev
cuttur. Firavun ve taraftarlarının sabah 
akşam ateşe arzedildiğini, kıyamet gü
nünde de en şiddetli azaba maruz bıra
kılacaklarını (el-Mü'min 40/46), Nüh kav
minin suda boğulmasının ardından ate
şe atıldığını (NGh 71/25) bildiren ayetler 
Ehl-i sünnet alimlerine göre kabir azabı
na ilişkin delillerdendir. Bunların dışında, 
iyilerle kötülere dünyada ve ahirette ya
pılacak muamelenin aynı olmayacağını 
(ei-Casiye 45/21-22). münafıkların iki de
fa azap gördükten sonra büyük bir aza
ba maruz bırakılacağını (et-Tevbe 9/1 Ol). 
kafir ve münafık olanlara cehennemdeki 
büyük azaptan önce yakın bir azabın tat
tırılacağını (es-Secde 32121; et-TGr 52/47) 

belirten ayetler de kabir azabına işaret 
eden deliller arasında zikredilir. Hadisler
de belirtildiğine göre ResOluilah kabirde 
azap gören bazı kimselerin sesini işitmiş 
(Müsned, lll. 103, 104; Müslim, "Cennet", 
67-69). kabir azabından Allah'a sığınmış 
ve ashaba da Allah'a sığınmalarını söyle
miş (Müsned, lll, 296; Müslim, "Cennet", 
67). cenaze namazını kıldırdığı ölüyü ka
bir azabından koruması için Allah'a dua 
etmiş (Müslim, "Cena,iz", 86). ayrıca azap 
görenlerin sesini hayvanların işittiğini ha
ber vermiştir (N esaT, "Cena,iz", 115) . Gıy

bet ve koğuculukyapmak (Müsned, 1, 
225; Buhar1, "Cena,iz", 88, "Vuç!G,.', 57). 

ölüye ağıtlar yakarak ağlamak (Buharl , 
"Cena,iz", 33; Müslim, "Cena,iz", 16-28). 

borçlu olarakölmek(ibn Mace, "Şadal5at", 
ı 2), yalan söylemek, zina etmek, faiz ye
mek, içki içmek (Buhar1, "Cena,iz" , 92: 

"Ta<bJ:rü'r-rü,ya", 48) gibi fiilierin ka bir 
azabına sebep teşkil ettiği yine hadisler
de bildirilmektedir. Hadislerde kabrin sık
ması (Tirmizi. "Cena,iz", 70). kişiye sabah 
akşam cehennemdeki yerinin gösterilme
si (Buharl, "Cena,iz", 88; Müslim, "Cen
net", 65-66) gibi azap şekillerinin bulun
duğu da haber verilmiştir. Kabir azabı
nın kafirler ve günahı çok olan mürninler 
için kıyamete kadar devam edeceği, gü-
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