
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 
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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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nahı az olan mürninler içinse geçici ola
cağı kabul edilir. 

Kabir azabmm insanın bedenine mi ru
huna mı uygulanacağı hususu tartışma 
konusu olmuştur. Kerramiyye ve Salihiy
ye mensupları ka birde ölürrün hayat ol
maksızın azap veya nimet göreceğini id
dia etmiş, azap veya nimetin idraki için 
hayatın şart olmadığını söylemişlerdir. 

Alimierin çoğunluğu ise hayat olmadan 
azap veya nimetin idr ak edilerneyeceği 
fikrini benimsemekle birlikte bu hayatın 
niteliği hakkında farklı görüşler ileri sür
müştür. Selefiyye alimleri kabir hayatını 
nitelemenin mümkün olmadığını söyler
ken bunlardan bazıları ka bir hayatının sa
dece bedenle. bazıları da sadece ruhla ya
şanacağını belirtmiştir. İbn Hazm ve İbn 
Kayyim el-Cevziyye, kabir aleminde azap 
veya nimeti idrak edecek olanın yalnız 
ruh olduğunu savunur ( el-UşO.l ue'l-furO.', 

s. I 44- I 4 7; er-RO./:ı, s. 279-290). Ehl-i sün
net çoğunluğuna göre kabirdeki sual, 
azap ve nimet hem ruha hem bedene 
yöneliktir. zira bazı hadislerde sual esna
sında ruhun bedene iade edileceği bildi
rilmiştir (Ebu Davud. "Sünnet", 23). Eş

' ari ve Matüridi alimlerinin çoğunluğu, 
ölürrün cesedinde azabın acısını veya ni
metin lezzetini hissedecek kadar bir ha
yatın yaratılacağını söyleyerek ruhun ce
sede aynen iade edileceğini ifade etmek
ten çekinmiş , kabirdeki ölürrün hayatına 
dair kesin bir şey bilinemeyeceğini kay
detmiştir. Ölü üzerinde azap veya nime
tin belirtilerini göremeyişin sebebi, du
yulara ka bir alemini idr ak etme yetisinin 
verilmemiş olmasıdır. Her ne kadar Eş' ari, 
Mu'tezile'nin kabir azabını inkar ettiğini 
söylüyorsa da ( el-İbane, s. ı 8 ı) K adi Ab
dülcebbar, daha sonra Cebriyye'ye inti
sap eden Dırar b. Amr dışında kabir aza
bını inkar eden bir Mu'tezili alimin bu
lunmadığını belirtir. 

3. Kabir Nimeti. Kabirde nimetin varlı
ğı da ayet ve hadisler le sabittir. Kur'an-ı 
Kerim'de Allah yolunda öldürülenlerin ölü 
kabul edilemeyeceği, insanlar bunu an
lamasa da onların gerçekte diri olduğu 
(el-Bakara 2/1 54) ve Allah katında nimet
Iere mazhar kılındığı (Al-i İmran 3/169) 

haber verilmektedir. Sünni alimiere göre 
bu ayetler gerçek anlamda olup başka bir 
şekilde te'vil edilemez. Bakara suresinde
ki ayette yer alan, "Siz bunu anlayamaz
sınız" ifadesi, sözü edilen hayatın mah
şerde değil berzah aleminde vuku buldu
ğunu gösterir: çünkü herkes aynı alem
de bulunduğundan mahşerdeki hayat bü
tün insanlar tarafından idr ak edilir. Ayet-
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lerde şehidlerin nimetiere mazhar kılı
nacağının bildirilmesi, kabirde azap gör
meyen diğer müminlerin de nimete ka
vuşacağına işaret sayılır, zira azaptan 
kurtuluş da aslında bir nimettir. Kur'an'
da, Allah yolunda hicret edip de savaşta 
öldürülen yahut eceliyle ölenlerin Allah 
tarafından güzel bir rızık ve ni mete eriş
tireceklerini ve memnun olacakları bir 
yere yani cennete konulacaklarını beyan 
eden ayetlerde (el-Hac 22/58-59) şehid 

mertebesine çıkmayan müminlerin de 
ka birde iyi bir hayat yaşayacağına işaret 
vardır. Ayrıca kabir suali ve azabıyla ilgili 
hadislerin hemen hepsinde sorulara ce
vap veren müminlerin kabirierinin geniş
letilip aydınlatılacağı, cennet bahçelerin
den bir bahçe haline getirileceği ve mü
mine sabah akşam cennetteki yerinin 
gösterileceği bildirilmiştir (Müsned, lll, 
3-4; Müslim, "Cennet", 65-66; Tirmizi, "Ce
na'iz", 71 ). 
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KABISA b. UKBE 
(~~~) 

Ebu Amir Kabisa b. Ukbe 
b. Muhammed es-Süvai ei-KO.fi 

(ö. 215/830) 

Hadis hafızı, müfessir. 
_j 

136 (753) yılı civarında doğdu. Beni 
Amir b. Sa'saa kabilesinin dört ana kolun
dan biri olan Süvae'ye mensuptur. Ami
roğulları'ndan bazı gruplar Mercirahit Sa
vaşı ( 65/684) sırasında çeşitli bölgelere 
göç ettiğine göre (DİA, III, 67) Kabisa'nın 

ailesi de muhtemelen bu tarihlerde KG
fe'ye yerleşmiştir. Küçük yaşta hadis öğ
renmeye başlayan Kabisa hadis tahsili 
için seyahatler yaptı. İsa b. Tah man, Ma
lik b. Miğvei, Asım b. Muhammed el
Ömeri, Şu'be b. Haccac ve Süfyan es
Sevri gibi hocalardan faydalandı. Oğlu 
U kbe ile Ahmed b. Hanbel, EbG Bekir b. 
EbG Şeybe, Osman b. Ebu Şeybe. Mu
hammed b. İsmail el-Buhari ve Ebu Zür'a 
er-Razi onun taiebelerinden bazılarıdır. 
Kabisa Muharrem 215'te (Mart 830) Ku
fe'de vefat etti. Saferayında öldüğü de 
kaydedilmiş, ancak ölüm yılının 21 3 (828) 
olarak gösterilmesi doğru bulunmamış
tır. 

Buhari, Kabisa'nın Süfyan es-Sevri'den 
rivayet ettiği kırkyedi (elli) hadise el-Ca
mi'u'ş-şaJ:ıfJ:ı'inde yer vermiş olup İbn 
Hacer bu sayıyı kırk dört olarak göster
miştir (Teh?ibü't-Teh?ib, VIII, 349). Diğer 

Kütüb-i Sitte imamlarının da rivayetleri
ne itibar ettiği Kab isa. Süfyan es-Sevri'
den küçükken hadis dinlediği, bu sebep
le çok hata ettiği ileri sürülerek eleştiril
miş, Yahya b. Main kuvvetli bir ravi olma
dığını söylemiştir. Buna karşılık aynı dö
nemin hadis alimlerinden İbn Nümeyr, 
Kabisa'ya güvendiğinden kimden rivayet 
ederse etsin rivayetlerini kabul edeceğini 
belirtmiştir. Süfyi'ın es-Sevıl'den çok hadis 
rivayet eden iki talebesi Kabisa ile Ebu 
Huzeyfe en-Nehdi'yi karşılaştıran Ahmed 
b. Hanbel, Kabisa'nın daha güvenilir sayıl
dığı görüşünde olup onların bütün riva
yetlerini yazdığım ( el-'İlel, I, 386) ve Kabi
sa'nın -çok yanılsa bile- sika olduğunu (İbn 
Hacer, Hedyü's-sari, s. 436) ifade etmiştir. 
İlk zamanlar hadis ezberlemeye önem 
vermemekle birlikte daha sonra rivayet
lerini ezberlediği belirtilen Kabisa'nın ha
dislerini Nesai de sakıncasız bulmuştur. 
Ebu Zür'a er-Razi, onun Süfyan es-Sev
ri'den rivayet ettiği hadisleri tek bir Iaf
zını değiştirmeden nakledebilen üç kişi
den biri olduğunu kaydeder (İbn Ebu Ha-


