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ler için hayır yapılıp sevabının onlara bağışlanabileceği İslam alimlerinin çoğunlu
ğu tarafından kabul edilmektedir. "Ölülerinize Yas'in sOresini okuyunuz" mealindeki hadiste ( İ b n Mace, "Cena,iz" , 4; EbO DavOd, "Cena,iz", 24) ölüm döşeğinde bulunan hastaların kastedildiği kanaatini taşı
yanlar yanında bu hadisi öldükten sonra
veya ölünün kabri başında Yasin sOresinin
okunmasının tavsiye edildiği şeklinde yorum layanlar da vardır.
İslam akaidine göre ölüler kabir aleminde dünyadaki inanç ve arnellerine uygun
biçimde nimet yahut azap içinde olacak
ve bu durum kıyamete kadar sürecektir.
"Allah yolunda öldürülenleri ölü sanma.
Bilakis onlar diridir ve rableri katında Allah ' ın lutfundan kendilerine verdiğ i nimetIerin sevincini yaşayarak rızıklara mazhar
olmaktadır" mealindeki ayetle (Al-i imran
3/ 169- ı 70) Hz. Peygamber'in mürninterin
ruhlarının cennette dalaştığını bildiren hadisi (Müslim, "İmfue", 121) bu hususu destekleyen deliller arasında yer alır. Kabir ziyaretinde ölülere selam vermenin sünnet
olması ve konuyla ilgili diğer hadisler (Buhar\', "Cena,iz", 68; "Megaz!" , 8) ölülerin yaşayan l a rın söylediklerinden haberdar oldukları şeklinde yorumlanmıştı r. İ slam

alimler i ölülere ve kabiriere saygı gösterilmesinin dini bir veeibe olduğunu belirtirken birçok hadisi delil gösterirler. "Öiünün kemiğini kırmak diri iken kemiğini kır
mak gibidir" ( İbn Mace . "Cena,iz", 63 ; Ebu
Davüd, "Cen§.>iz", 60); "Ölüler hakkında aşa
ğılayıcı sözler söylemeyin, artık onlar dünyada yaptıklarıyla baş başa kalmıştır" (Buhar!, "Cena,iz" , 97) meiHindeki hadislerle,
yanından geçen bir cenazeye saygı amacıyla ayağa kalkan Hz. Peygamber'e ölen
kişinin müslüman ol madığının söylenıne
si üzer ine onun , "O bir can değil midir?"
demesi (Buhar! , "Cena,iz" , 50 ; M üsli m,
"Cena,iz", 78-8 1) bu deliller arasında yer
alır. Mezarları n ziyaret edilip ölülere dua
edilmesi sünnettir; ancak onlara gösterilen saygı İslam inancının özünü zedeleyecek tarzda olmamalı , bu hususta yaygın
olan bid'at ve hurafelerden uzak durulmalıdır (bk. KABİR). Bedenin ölümden sonra
uğradığı fiziki değişiklikleri göz önünde bulunduran alimler insan cesedinin necis, insanın saygınlığını esas alanlar ise temiz olduğunu belirtmiştir.

Öte yandan fıkıhta hayvan ölüsü hakkın
da da bazı hükümler yer aldığından bu
çerçevede "meyte" kavramı özel bir öneme sahiptir. Kur'an-ı Kerim'de zaruret ha-
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li dışında yenilmesinin haram olduğu bildirilen meyte (el-Bakara 2/ 173; ei-En 'am
6/ 145; en-Nahl 16/!1 5), terim olarak "eti
yenilmesi helal olduğu halde kendi kendine ölen veya dini usullere göre boğazlan 
mamış hayvan" anlamına gelir. Suda yaşayan hayvanlar için hüküm farklıdır (bk.
HAYVAN). Domuz dışındaki hayvanların ölmesiyle içinde kan dalaşmayan boynuz, tır
nak, kıl ve kemik gibi parçalarının necis olmayacağı fakihlerin çoğunluğunca kabul
edilmiştir. Diğer parçalarının hükmü ise eti
yenen veya yenmeyen hayvanlardan olması . şer'! usule göre kesilmesi ve derisinin tabaklanması gibi hususlarla bağlan
tılı olarak mezhepler arasında tartışılmış
tı r. Hayvanın su içinde ölmesi halinde suyun necis olup olmayacağı meselesi de etinin yenip yenmemesi. suda kalma süresi
ve suyun miktarına göre değişiklik gösterir. Suda yaşayan hayvanların ve böceklerin suda ölmesi ise suyu necis kılmaz.
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Arapça'da m evt, vef at, helak gibi kelimelerle ifade edilen ölüm hayatın karşıtı
olup sözlükte " hayatın sona ermesi" anlamına gelir. Genellikle "ruhun bedenden ayrılması suretiyle kişinin maddi hayat kaynağını yitirmesi" şeklinde tanımlanan ölüm
ve ölüm sonrası hakkındaki al gılama, inanış ve uygulamalar kültürden kültüre, devirden devire değişmektedir. Daha çok gü-

nah ve yargı kavramlarıyla ~irlikte tasavvur edilmeye çalışı lan ölüm fikri ve ölüm
korkusu ile kurtuluş ve ölümsüzlük ümidi dinin ve felsefenin en tartışmalı konularından olmuştur. Ölümün taşıdığı anlam
da ilgili kültür, inanç ve felsefenin hayata
yüklediği mana ile bağlantılı biçimde şe
killenmiştir. Gerek farklı kültürlerde anlaşıldığı biçimiyle ölümün mahiyeti (tabii ya
da gayri tabii diye algıl a nması ) , gerekse insandaki ölümlülük bilincinin kaynağı (tecrübl
ya da içg ü düse l/fıtrl olup olmadığı ) gibi hususlar antropologlar ve filozoflar tarafından
tartışılmıştır. Ölümün bir geçiş olarak görüldüğü, bedenin ya da ruhun çeşitli biçimlerde hayatını sürdürdüğü inancının yanı sı
ra ölümü kesin bir son şeklinde kabul eden
inanışlar da vardır.
İslam Dışındaki Dinlerde Ölüm. Çeşitli
geleneklerce ölümün sebepleri hakkında
farklı açıklamalar yapılmıştır. Özellikle ilkel toplumlarda ölüm tabii bir durum kabul edilmeyip tanrıların gazabı, ruhun bedenden kurtulmak istemesi ya da yaygın
biçimde büyü sonucu ortaya çıkan bir durum olarak algılanmıştır (Choron, I, 634) .
Bazan da ölüm ve cesetle ilgili korku, ilkel insanları ölmek üzere olan kişiyi yalnız
başına ölüme terketmeye veya diri diri
mezara görnıneye kadar itmiştir.

Ölümün ve bilhassa geç gelen ölümün
normal bir durum olarak algılandığı eski
Mısır dininde ölümün ardından hayatın devam ettiği inancı daima korunmuş . sonraki dönemlerde buna yeniden diritme fikri
eklenmişti r. Ancak dirilen insanın eskisi
gibi yeryüzünde mi yoksa tanrılarla birlikte mi yaşayacağı konusu açık değildi r.
Yeniden d i rilişle ilgili bir diğer teori, tıpkı
ölen Osiris'ten yeni bir Osiris'in doğmasın
da olduğu gibi , çürüyen bedenden manevi bir bedenin filizlenip gelişeceği ve insanın asli unsurlarının bu manevi bedende bir araya geleceği şekli n dedir (ERE, IV,
458). Bu inanışların bir uzantısı olarak ölün ün yerin altındaki ölüler diyarında rahat
ve uzun yaşamasını temin maksadıyla veya sonraki biçimiyle yeniden doğma inancı
gereğince cesedin mu myalanması , diğer
geleneklerde de rastlandığı üzere (Çin , Japon vb.) ölüyle birlikte mezara sevdiğ i eş
ya ve yiyeceklerin, hatta kölelerinin konulması ve bilhassa kadınlar tarafından icra
edilip ölüyü tekrar hayata döndürme etkisine sahip kabul edilen ağıt uygulaması
eski Mıs ır cenaze merasimlerinin önem li
unsurlarındandır. Tören sırasında ayrıca
ölen kişinin yargılamadan geçip Osir is'in
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evine yani cennete girmesini kolaylaştır
mak için sihirli güce sahip olduğuna inanılan dualar icra edilirdi.
Erken Grek geleneğinde yeniden dirilme fikri yerine. bedenin hayat kaynağı kabul edilen ruhun ölüler diyarı olan Hades'e
gidip orada hayatını devam ettirdiğine
inanılmıştır. Fakat genellikle ölüm sonrası hayat olumlu çağrışıma sahip değildir.
Bununla birlikte klasik Grek kültüründe
kahramanlık göstermek suretiyle erken ölmek ve arkada iyi bir isim bırakmak yeryüzündeki uzun yaşama tercih edilmiştir
(Bremm er, s. 100- 103). Mistik kült ve felsefelerde (orfizm, gnosti sizm , Hermetizm
ve Neo- Platonizm) ölümün ardından insanları daha iyi bir hayatın beklediği inancı mevcuttur. Gizli bilgiye ulaşmak suretiyle ruhu bedenin boyunduruğundan kurtarınayı amaçlayan bu öğretilerde gerek
yaşarken gerekse öldükten sonra ruhun
bedenden ve madde dünyasından kurtulması, ait olduğu yüksek alemde sonsuz
saadete ulaşması hedeflenmiştir (Brandon, IV, 228-229)
Hint

geleneği başından

inanışları

içinde
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farklı

barındırınasma rağmen

bugün de benimsendiği şekliyle , klasik Hindu inancında tenasüh (reenkarnasyon) inancının bir uzantısı olarak insanın "karma"
diye adlandırılan sonsuz doğum ve ölüm
çemberini kırıp mutlak saf ruh durumuna
(Nirvana) ulaşıncaya kadar farklı bedenlerde veya biçimlerde tekrar doğması söz
konusudur. Hindu geleneğinde ölünün yakılması da ruhun yeni bir bedende doğu
şunu sağlamaya hizmet etmektedir. Ayrı
ca gerek Hint gerekse Jainist geleneğinde
dini amaçlı intihar meşru kabul edilmiştir.
Bununla bir likte erken döneme ait Hint
kutsal metinleri Vedalar'da tenasüh ve
Nirvana inancına herhangi bir atıf yer almayıp bu metinlerde ölüm daha çok hayatın zıddı olarak anlaşılm ı ş ve ölenlerin
bir nehri aşıp Yam a diyarına gitliğine inamlmıştır (ERE, IV, 475) Tenasüh ve Nirvana kavramlarını belli farklarla devam ettiren Budist inancında ise hayat gibi ölüm
de hem kaçınılmaz ve acı verici bir durum
hem de yeni bir var oluşun başlangıcı diye
görülmüştür. Bu sistemde esas olan, ölümü ne acı ne de arzu duymaksızın beklemektir (a.g.e., IV, 446)
İyi ile kötü güçler arasındaki kozmik mücadele fikrine dayanan kurtuluş merkezli Zerdüşt dininde öldükten sonra iyilerin
Ahura Mazda ile birlikte Neşlde Evi'nde
yaşayacağ ı. kötülerin ise Yalan Evi'nde yaşamaya mahkum olacağı inancı benimsenmiştir. Benzer şekilde Hint yarımada-

sında yaşayan Parsiler arasında da iyilerin
cennete , kötülerin cehenneme gideceği
ne, ölmeden önce tövbe edenlerin Çinvat
(Chinvat) Köprüsü'nün sonunda cezasını çekip cennete ulaşacağına inanılınıştır (Eir.,
VII, 179)

Başta Babil ve eski İ srail olmak üzere
Mezopotamya geleneklerinde ölüm yeni
bir hayat veya yeniden doğuş şeklinde görülmeyip hayatın tamamen sona erdiği ve
geri dönüşün mümkün olmadığı kasvetli
bir durum olarak anlaşılmıştır. Bununla birlikte Su m erler'in cenaze töreni yaptıkları
na. ölülere takdime sunduklarına dair bilgiler mevcuttur. Ceset genellikle toprağa
gömüldükten veya yakıldıktan sonra cenaze yakınları yiyecek, içecek, elbise ve araç
gereç sunarlardı. Bu takdime daha sonra
her ay sembolik ekmek ve içecek eşliğin
de atalarlayapılan bir tür ayine (komünyon) dönüşmüş ve buradan da Sam"itoplulı.iklarına geçmiştir. Ruhun sükunet bulmasının ve hatta ölümsüzlüğünün aylık
olarak icra edilen bu ritüele bağlı olduğuna
inanılmış, bu anlamda gerçek ölümsüzlük
de -özellikle erkek- nesle sahip olmak şek
linde anlaşılmıştır. Ayrıca Sumerler arasında ölülerin bir tür küçük ilahlar haline
geldiği ve yaşayanların hayatları üzerinde
iyi veya kötü etkide bulundukları inancı
vardır (ERE, IV, 444-44 5) .

ruh-beden ayırımının yer
daha çok bu dünya hayatı ile sı
nırlı bir bakış açısının hakim olduğu eski
İsrail inancında iyi ve uzun bir hayatın ardından ölmek ve atalar mezarlığına gömülmek arzu edilen bir durum hatta bir
nevi mükafat (Tekvln , ı 5/ 15 ; Meseller; 3/
1-2), er ken ölüm ise şahsi günahın cezası
(Sayı lar, 27/3; Mezmurlar, 34/ 2 I) olarak görülmüştür. Asıl olumsuzluk ölümün kendisinden ziyade ölüm sonrasına atfedilmiş.
iyi ve kötü bütün insanların öldükten sonra yerin altında karanlık ve kasvetli bir yer
olan Şeol'e gitliğine ve geri dönüşün mümkün olmadığı bu yerde gölge gibi yaşad ığı
na inanılınıştır (Eyub, 7/9; Mezmurlar, 88/
4-5 ; işay a , 38/ 10, 18) . Fakat daha geç dönemlerde Pers ve Grek kültürlerinin de etkisiyle yeniden dirilme ve ruhun ölümsüzlüğü inancı İsrailoğulları arasında görülmeye başlanmıştır (İ ş a y a, 26/ 19 ; Dani el,
ı 2/ 2). Bilhassa Roma döneminde yaşanan
kıyımın bir sonucu olarak, "Salihler ölümde dahi yaşarlar, kötülerse yaşarken bile
ölüdürler" düsturunda ifadesini bulduğu
gibi ölümün aslında kurtuluş olduğu ve iyileri ölümün ardından ebedl hayatın beklediği fikri öne çıkmıştır (ll. Makkabiler, 7/9;
Berakoth , vr. I Sb, 6 I b; Kiddushin , vr. 39b;
Tam

manasıyla

almadığı ,

The Works o{Philo, s. 416) . Yeniden dirilme ve öte dünya fikri Ortaçağ yahudi düşüncesinde de önemini korumakla birlikte Eski Ahid'deki hayatı kutsayan ve (uzun)
hayatla (erken) ölüm arasında rahmet-lanet zıtlığını öngören bakış açısı (Tesniye,
30/ 19; Hezek.i el, I 8/30-3 2) Rabbiıni literatüründe de varlığını korumuş. hayatın kutsallığı ve korunması gerektiği kabul edilmiş (Megillah, vr. 27b-28'; Berakoth, vr.
54b- 55'; MK, vr. 28'), aynı zamanda hayatın ölümden sonra devam ettiği fikri uyarınca defin ve yas uygulamasına yönelik
kurallar konulmuştur (bk. MATEM)
Farklı gnostik unsurları içinde barındı
ran kurtuluş merkezli hıristiyan inancında
ölüm, ilk insan çiftinin işlediği ve bu yolla
bütün insanlığa sirayet eden asli günahın
bir sonucu ve insanın Tanrı'dan uzaklaş
ma ve O'na yabancılaşma süreci olarak görülmüştür. Fakat bu noktada isa Mesih'e
inananlarla inanmayan günahkarlar arasında fark olduğu düşünülmüştür. Ona
inanmayanlar için ölüm asli günaha ilaveten kendi ferdi günahlarının cezası ve tamamen kurtuluşun dışında kalma durumunu , inananlar içinse ebedl kurtuluşun
başlangıcını ifade etmektedir. Nitekim Yeni Ahid'de ölüm inananlar için uyku olarak
tasvir edilmiş (Yuhanna, ı 1/13), isa Mesih'e
iman üzere ölenlerin yattıkları yerden bir
gün kaldırılıp ona yükseltilecekleri belirtilmiştir (Selanikliler'e Birinci Mektup, 4/1318; Vahiy, 7/9- ı 7) İki önemli hıristiyan sakramentinden biri olan vaftizin ölüp isa'da
yeniden doğuşu , komünyonun sembolik
anlamda Tanrı ile birleşmeyi ifade ettiği
ne inanılmış , ölümün ise hem ruh hem beden için nihai manada Tanrı'nın krallığına
katılıp mutlak kurtuluşa ermeye karşılık
geldiği kabul edilmiştir (New Catholic Encyclopedia, IV, 688-690 ). Ölüm ve yeniden diriliş inancının hıristiyan teolojisindeki merkezi ve olumlu yerine rağmen h ı ristiyan
Avrupa tarihinde ölüme yönelik ilgi ancak
O rtaçağ'da popülerlik kazan abil m iş . Rönesans, reform ve barok dönemlerinde ise
ölüm korkusu oldukça yaygın bir tema haline gelmiştir. Aydınlanma ile birlikte ölüm
ve sonrasından ziyade ölü yakınlarının teselli edilmesi üzerinde yoğunlaşılmıştır (Bremmer, s. 94-95) .
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İslam'da Ölüm. Kur'an-ı Kerim'de yaşat

olarak imate ( canlının hason verme) ve teveffi (ruhunu kabzetme) kavramları geçmektedir. Yirmi bir
ayette imate, iki ayette kaza-i mevt (birinin ölümüne hükmedip bunu ge rçe kleş
tirmek) ve on iki ayette teveffi kökü Allah'a nisbet edilmiştir. Bunların dışında
ölümü gerçekleştirme eylemi (teveffi) altı
ayette çoğul sigasıyla meleklere, iki ayette "melekler" anlamında Allah'ın elçilerine
(ru sül) izafe edilmiş, bir ayette de Azrail
"melekü'l-mevt" şeklinde anılmıştır (M. F.
Abdülbiiki, el-Mu'cem, "15Zy" , "mvt", "vf)"'
md.leri) Ölüm hadis literatüründe de aynı kavramlarla ifade edilmekte, ayrıca kabz
kökü (canlının ruhunu alma) kullanılmak
tadır. A. J. Wensinck'in el-Mu'cem'inde
mevt kırk, teveffi on yerde gösterilmekte, kabz da üç sütun kadar yer almakta,
canlının hayatına son verme fiili çok defa
Allah'a, bazı hadislerde mutlak manada
meleğe veya Azrail'e izfıfe edilmektedir
("J:5bz" , "mvt" , "vfY" mdleri). Birçok ayet
ve hadiste belirtildiği üzere yaşatan ve öldüren Allah'tır. Bu sebeple insan için çok
önemli bir hadise olan ve onun iradesi dı 
şında vuku bulan ölüm fülinin gerçekleş
tirilmesi Allah'a nisbet edilmiştir. Ancak
naslardan anlaşıldığına göre Cenab-ı Hak
bu fiili görevlendirdiği melekler vasıtasıy
la icra' etmektedir (bk. AZAAİL)

Ölüm hayatın bu iki dönemini birbirine bağ
layan ve insanı ebedi!eştiren bir araçtır. Bu
sebeple ölüm yaklaşık yirmi ayette "lika"
(Allah'la bu lu şmak) kavramıyla ifade edilmiştir (M F. Abdü lbaki, el-Mu' cem, "ll5y"
md.). Bütün dinler ve beşeri sistemler insan hayatını saygın kabul edip korunması için tedbir alır, onu ihlal edenlerin cezalandırılacağını bildirir. İslam dininin haram
kıldığı şeylerin çoğu bu amaca yöneliktir.
Kur'an'a göre haksız yere bir cana kıyan
kimse bütün insanları öldürmüş, bir canı
kurtaran da bütün insanlara hayat vermiş gibidir (el-Maide 5/32) . Dünyanın kozmik düzeninin Allah'ın murat ettiği zamana kadar devam edebilmesi için insan
hayatının korunması gerekmektedir. Hz.
Peygamber'in ne kadar sıkıntıda olursa olsun hiç kimsenin ölümü temenni etmemesi yolundaki öğütleri Kütüb-i Sitte'nin
tamamında yer almaktadır (MiftafJ.u kü-

manın karşıtı

nilzi's-sünne, s. 484-485) .

yatına

ve insani değerlerin korunmaimar edilmesi ve ebediyet için
gerekli hazırlığın yapılabilmesi için Allah
insana hayatı sevdirmiş, ölümü ise acı ile
karşılanır bir niteliğe büründürmüştür. Nitekim bazı ayetlerde ölümden musibet olarak bahsedilmiştir (el-Bakara 2/ 156; elMaide 5/106; krş. Müsned, IV, 415; İbn Kes!r, 1, 349). Ancak ölümün bir gün mutlaka geleceğini akıldan çıkarmamak, zamanı bilinmediğinden daima hazırlıklı olmak,
geldiğinde de rıza göstermek kamil müminin vasıflarını teşkil eder. Kur'an-ı Kerlm'de Allah ile buluşma sevincini hissetmeyen, yalnız dünya hayatına gönül bağ
layıp orada huzur bulan gafiller yerilmiştir
(Yunu s 10/7-8). Bir hadise göre mürnin
öleceğini hissettiği anda Allah'a kavuşma
yı her şeye tercih eden bir duyguya sahip
olur (Müslim, "Zikir" , 14-18 ; Tirmizi, "Cena'iz", 67, "Zühd", 6)

Ölüm mukadder ise de insanın dünyaya
gelmesinin amacı ölmek değil yaşamaktır.
Allah, ruhundan üfleyip halkettiği ve şuur
la bezediği Adem'in nesiine aslında ebedi
hayat vermiştir. Ancak hayat iki devreye
ayrılmış olup ilk devre bir tür eğitim ve sı
nav, ikincisi ilk devrede elde edilen sonuçların şekillendireceği ebediyet sürecidir.
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Hayatın

sı, dünyanın

Bir müminin Allah 'ın lutrettiği ömür nimetinin şükrünü eda etme bilinciyle insanlar için faydalı olması ve ebedl hayata
daha çok hazırlanmanın sona ermesi dı
şında ölümden korkması için herhangi bir
sebep yoktur. Son nefesinde imanını şey
tana kaptırma ve ölüm esnasında korkunç acılar çekmeyle ilgili telakki ve kaygıların gerçeğe uyduğunu söylemek zordur. Dini hakikatierin zihin ve kalp ile benimsenmesi müminde sarsılmayan bir kararlılık ve süreklilik psikolojisi meydana getirir. Pratik hayatta irade zaafı vb. faktörlerden doğan hataları olsa bile gönlü Allah'la, resulüyle ve müslüman toplumla barışık olan kişinin imanı son nefesinde kendisinden ayrılmaz, şeytanın vesvesesinden

etkilenmez. Ölüm hastalığının verdiği sı
kıntılar yüzünden insanın bilincini kaybederek bazı sözler sarfetmesi veya kendisinde hoşa gitmeyecek fizyolojik görünürnIerin oluşması onun manevi durumu hakkında hüküm vermek için bir delil sayıl
maz. Hayatı boyunca mürnin olarakyaşa
yan bir kişinin son nefesinde imandan yoksun olabileceğine hükmetmekAllah'ın lutuf ve adaleti hakkındaki inançla da bağ
daşmaz . Çeşitli sebeplerle meydana gelen
irtidad vak' aları ise ayrı bir kategori olup
son nefesle ilgili değildir. Kur'an-ı Kerim'de, iyiler zümresi içinde yer alarak ölmeyi
nasip etmesini Allah'tan istemenin öğüt
lerrmesi (Al-i im ran 3/193). bazı peygamberlerin bu yolda dua ve niyazda bulunduklarının haber verilmesi de (Yu suf 12/
!Ol; en-Nemi 27/19) aynı mahiyettedir.
Resül-i Ekrem'in, "Ey kalpleri halden hale
çeviren Allahımı Benim gönlümü din üzere sabit kıl" mealindeki duası (Müsned, IV,
182 , 418; İbn Miice, "Du<a"', 2; Tirmizi. " ~
der", 7) irtidaddan sakın ma konusunda
bütün mürninler için uyulması gereken bir
örnek oluşturmaktadır ( ayrıca bk. HATiME)

Ölümün çok müessir bir vaiz olduğu söZÜ eskiden beri genel kabul görmüş, ha-

dis diye de nakledilmiştir (Aclunl, ll, 112).
İnsanları manevi bir hastalık olan gafletten kurtarmak amacıyla ölümü bir uyarıcı
olarak kullanma yöntemi ilahi ve nebevi
beyanlarda yer almakta, ashaptan itibaren birçok menkıbevi rivayet de buna eklenmektedir (mesela bk. İbn Kuteybe, ll,
325-34 3). Ölüm ve ölüm ötesi hayata dair
önemli bir eser kabul edilen Muhammed
b. Ahmed el-Kurtubi'ye ait et-Te?;kire adlı kitapta bu yöntem kullanılmıştır. Kurtubl, bu eserinin ölüm sırasında şeytanın
yardımcılarıyla gelip mümini İslam dininden caydırması konusuna ayırdığı bölümde isnadsız bazı hadisler nakletmiş, fakat
bu hadisleri nisbet edildikleri Tirmizi ile
Nesai'nin es-Sünen'lerinde bulamadığı
nı belirtmiştir. Kurtubi, benzer hadislerin
muhtevasını Gazzali'nin de Keşfü 'ulCı
mi'l-aljire adlı kitabında zikrettiğini de
söylemiştir (et-Te;;;kire, s. 38-40).
Ebu Katade'nin rivayetine göre Hz. Peygamber dünyadan ahirete intikal eden insanları mürnin ve facir diye ikiye ayırmış,
birincisi için "istirahata çekilen kimse",
ikincisi için de "ölümü sebebiyle insanların
rahata erdiği kimse" ifadesini kullanmış
ve şöyle demiştir: "Mümin öldüğü andan
itibaren dünyanın meşakkati, elem ve eziyetlerinden kurtulmuş olur. Kafir veya gü-

