
AZAMiYE KÜLLiYESi 

Caminin kıble duvarına bitişik olan 
imam-ı Azam Türbesi, külliyenin IV. Mu
rad zamanında yapılan tamirle günümü
ze ulaşabilen tek elemanıdır. Harim ve 
doğu revaklarından iki kapıyla geçilen 
kare mekan, 7 m. çapında bir kubbeyle 
örtülüdür. Duvarlar pandantiflere kadar 
mermerle kaplıdır. Kıble duvarında iki 
pencere mevcuttur. Harimden geçilen ka
pının üzerinde yedi beyitlik 1322 (1904) 
tarihli kitabe bulunuyordu. Yüksek kas
naklı kubbe, dıştan iri motifli sır altı tek
niğiyle yapılmış çinilerle kaplıdır. Miğfer 
biçimindeki kubbe madeni bir alemle 
sonuçlanmaktadır. imam-ı Azam'ın ah
şap iskeletli gümüş kaplamalı yüksek 
sandukası, yine gümüş palmetlerle taç
landırılmıştır. 

Türbenin doğusunda bulunan ve re
vaktan geçilen minare kare kaideli , silin
dirik gövdelidir. Tamamen tuğladan ya
pılan minarenin mukarnas altlıklı bir şe
refesi vardır. 1974 yflında caminin batı
sındaki mezarlık kısmına aynı tipte ikin
ci bir minare daha yapılmıştır. Bağdat'
taki mozaik çinilerle süslü tuğla minare 
geleneği burada da devam etmiştir. 

Türbenin yanından başlayıp harimin 
kıble duvarı boyunca uzanan İmam-ı 
Azam Medresesi'nden bugün sadece bir 
iki duvar parçası kalmıştır. Klasik Türk 
medrese mimarisiyle ele alınan revaklı 
iki katlı medresenin yerine modern bir 
ilahiyat fakültesi binası yapılmıştır. Ay
rıca yüzlerce hücresi bulunan imaretle 
Sultan Il. Abdülhamid 'in yaptırdığı rüş
diye binası da yıkılarak yerine misafir
hane inşa edilmiştir. 

Selçuklu ve Osmanlı döneminde büyük 
bir dikkatle korunan imam-ı Azam Kül
liyesi. mimari asaletini kaybetmiş olma
sına rağmen. bugün de binlerce cemaati 
ve ziyaretçisiyle eski ihtişamını devam 
ettiren manevi bir merkez durumunda
dır. 
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AzAMiYYE 
(~'Sil) 

imiim-ı Azam Ebü Hanife'ye 
( ö . 1501 767) 

nisbet edilen bir tarikat 
(bk. EBÜ HANiFE). 

AZAP 
(yl~l) 

Allah'ı tanımayan veya 
emirlerine karşı gelenlere 

dünyada ve Ahirette verilen 
ilahi ceza. 

_j 

_j 

Arapça'da azab "terketmek, vazgeç
rnek, vazgeçirmek" gibi manalara gelen 
azb kökünden isim olup "işkence, ezi
yet ve elem" anlamında kullanılır. Elem 
ve ıstırapların bir kısmı beden, bir kıs
mı da ruh üzerinde etkili olduğuna gö
re azap hem maddi hem de manevi bir 
elem ve ceza niteliği taşır. 

Kur'an ve Hadiste Azap. Kur'an'da tü
revleriyle birlikte 490 defa geçen azap, 
genellikle ilahi emirlere karşı gelenle
re verilen cezanın adı olarak kullanılır. 

Kur'an-ı Kerim'de azap manasında ge
çen başka kelimeler de vardır. Bunlar
dan en çok tekrarlananlar nar, .cehen
nem, ricz, be's ve ikabdır (Ebü'l-Beka. s. 
191). ilgili ayetıerin incelenmesinden an
laşıldığına göre ilahi azap dünyada, ka
bir hayatında ve ahirette olmak üzere 
üç safhada gerçekleşir. Kainatın yegane 
yaratıcısı, yöneticisi ve dolayısıyla sahibi 
olan Allah kullarından dilediğine azap 
etmeye muktedir olmakla birlikte (el
Maide 51 40; el-Ankebüt 2912 1) O aza
bının inkara ve isyana karşılık olduğunu 
bildirmiştir (el-A'raf 7 / 96; et-Tevbe 9/ 
95 ; Yünus ı O/ 8, 70) . İlahi buyrukları ta
nımayanlara , peygamberlerini alaya alıp 
yalanlayanlara. kafirlere, fasıklara, zu-

imam - ı Azam 
Türbesi 

ve türbe 
kapısının 

gördüğü 

değ işiklikten 

önceki 
hali 

(Irak Müzesi 

Arşivi'nden) 

!üm ve haksızlık yapanlara, hak dine gir
dikten sonra dönenlere, işledikleri gü
nahlar sebebiyle bir ceza ve azap olmak 
üzere çeşitli felaketler gönderilerek dün
yada helak edildikleri muhtelif ayetler
de beyan edilmiştir. Bilhassa Nüh. Hüd, 
Salih, Lüt ve Şuayb peygamberlerin in
karcı kavimleri çeşitli şekillerdeki fela
ketlerle azaba uğratılmış, kimi yerin di
bine geçirilerek. kimine gökten taş yağ
dırılarak (el-Ankebüt 29/ 40). kimi suda 
boğularak (el -isra 171 ı 03), kimine yağ
mur felaketi verilerek (el-A'raf 7 / 84) bun
lar maddi cetaya çarptırılmış ; Kur'an'a 
inanmayan Ehl-i kitap ile münafıklarda 
olduğu gibi kimine de zillet damgası 
vurularak kıyamete kadar manevi aza
ba maruz bırakılmıştır. Yine Kur'an-ı Ke
rim kafirlerin sahip olduğu gelip geçici 
dünya nimetlerinin aslında kendileri için 
bir azap olduğunu (et-Tevbe 9/ 85) ha
ber vermiş, bu şekilde maddi imkanla
rın insan bedenine haz vermesine kar- . 
şılık ruhu için ıstırap kaynağı olabilece
ği, manevi mutluluğun madde ile değil 
Allah'a bağlanmakla gerçekleşeceği ve 
Allah yolunda harcanmayan servetin sa
hibini azaba sürükleyeceği aniatılmak 

istenmiştir (et-Tevbe 9/ 35) 

inkarcı ve isyankarların dünyada ilahi 
azapla cezalandırılmalarını. pişmanlık du
yup girdikleri sapık yoldan dönmelerini 
ve rablerine yönelmelerini sağlamak gi
bi gaye ve hikmetlere bağlayan Kur'an-ı 
Kerim (ei-En'am 6/ 64; en-Nahl 16/ 53 ; 
es-Secde 32/21), açık bir ifade ile ol
masa bile, ölümle başlayıp tekrar dirili
şe kadar sürecek olan kabir hayatında 
da sözü edilen kişiler için azabın devam 
edeceğine işaret eder, ancak ayrıntılı bil
gi vermez (b k. el-Mü'minün 23 / 100; el
Mü'min 40/ 46 ; Nüh 71 / 25) . 

iman edip ilahi buyruklara uyanların 
dışında kalan insanlarla cinler. inkarla-



rının derecesi ve günahlarının büyüklü
ğüne bağlı olarak asıl azabı ahiret ale
minde göreceklerdir (en-N isa 4/ 145; en
Nahl 16/ 88) . Bu azap tekrar dirilişle baş
layacak ve cehenneme girişle son şekli
ni alıp devam edecektir. Yine Kur'an'da 
belirtildiğine göre peygamber gönderil
meyen topluluklara azap edilmeyecek 
(el-isra ı 71 ı 5) ; buna karşılık Allah ' ın hu
zuruna çıkacaklarına inanmayıp ayetle
rini inkar eden kafirler, Kur'an'a sırt çe
viren yahudiler, hıristiyanlar, münafık

lar. müşrikler, peygamberlerin bir kıs
mına inanıp diğerlerini inkar edenler 
şiddetli azaba uğratılacaklar (ei-Kehf 18/ 
105-106; en-Nisa 4/ 139, 145. 161, 172 ; 
ei-Maide 5/ 72-73; Al -i imran 3/ 151 ; el
Ahzab 33 / 73); bunların yanında yetim
lerin mallarını haksız yere yiyen. mürni
ni kasten öldüren, iffetli kadınlara ifti
ra eden ve Kur'an'da belirtilen sınırları 
(hudGdullah) aşıp peygamberlerin bildir
diklerine aykırı davranan -büyük günah 
sahibi- mürninler de azaptan kurtula
mayacaklardır (en-Nisa 4/ 10. 14, 93, 97; 
ei-Maide 5/ 94-95; en-Nür 24/ 23. 63) 
Sözü edilen bu zümreler, kısaca kafirler 
ve asi müminler, azaplarını Allah'ın dile
diği sürece kalacakları cehennemde çe
keceklerdir (Hüd ı ı 1 106-ı07 ; en-Nebe' 
78/ 23). Kur'an 'daki cehennem tasvir
lerinden anlaşıldığına göre fizyolojik ve 
psikolojik nitelikli olmak üzere iki türlü 
uygulanacak olan azabın ilki yakıcı ateş
ler, dondurucu soğuklar, demir topuz
lar ve zincirler, ateşten yatak, örtü ve 
elbiseler. kaynar sular. zakkumdan ve 
dikenli ağaçlardan yiyecekler. katranlar, 
dar hücreler gibi vasıtalarla gerçekleş
tirilecek (en-N isa 4/ 55; İbrahim 14/ ı6-
ı 7, 49; el-Kehf ı8/ 29; el-Hac 22 / ı 9-2 ı ; 
el-Furkan 25 1 ı 3; es-Saffat 371 62; el
Mü'min 40/ 7 ı - 72; el-insan 76/ 4. ı 3); 
azabın ruhlara en şiddetli ıstırabı vere
cek olan ikinci türü ise bu azaba müs
tahak olanların Allah'ı görmekten ve 
O'nunla konuşmaktan mahrum bırakı

larak ilahi Ianete uğratılmaları şeklinde 
vuku bulacaktır (ei-Bakara 2/ 161-162; 
Al-i imran 3/ 77) "Acıklı, büyük, şiddetli, 
aşağılayıcı, sürekli, uzun süreli " gibi ni
telikler taşıyan cehennem azabmm ka
firler için "ahkab" adı verilen uzun de
virler süreceği , bunun kilinatın ömrü ka
dar sürekli olacağı, fakat ilahi iradeye 
bağlı olarak sürenin uzatılıp kısaltılabi
leceği (ei-En'am 6/ ı28 ; Hüd ı 1/ 107 ; en
Nebe' 78 / 23). Kur'an'da verilen bilgiler 
arasında yer alır. 

Azaptan korunmak için sık sık dua 
etmelerini müminlere tavsiye eden (Müs-

Jim, "Mesacid", 128, ı 32) ve aza bı ilahi 
iradeye bağlayan (Bu ha ri, "TevJ:ıid", 3 I ; 
Tirmizi, "Şıfatü'ı-ıpyame ", 3) hadislerde 
de dünyada, kabir hayatında ve ahiret 
hayatının muhtelif safhalarında uygula
nan azap çeşitlerinden söz edilir (Müs· 

ned, Il, ı34; lll , 288; Müslim, "Cennet", 
67). Hadislerde ahiret azabına nisbetle 
daha hafif olarak nitelenen (Müsned, I, 
238) dünya azabı, Hz. Peygamber'in ma
ruz kalmaktan endişe ettiği bir azap tü
rü olarak gösterilmiştir (Müsned, VI , 66). 
İlahi rahmete nail olan ümmetinin ahi
retten çok dünyada azaba uğratılacağı
nı belirten (Müsned, IV, 410) Hz. Peygam
ber, kaza. cinayet ve savaşlarda vuku bu
lan ölümleri. veba gibi bulaşıcı hastalıkla
rı. deprem ve sel felaketlerini. iç anlaş
mazlıkları dünyevi azaplar arasında say
mıştır (Müsned, IV, 4 I 8; YI. 64; Tirmizi , 
"Cena\z", 66). Genellikle kabirde geçti
ği için kabir azabı olarak da bilinen ber
zah * alemindeki azap hakkında ayetle
re nazaran hadislerde daha ayrıntılı bil
giler mevcuttur. Konuyla ilgili hadislerde 
belirtildiğine göre asi müminlerle kafir
ler kabir sıkması. meleklerce dövülerek 
işkenceye uğratılmaları ve cehennemde
ki yerlerinin devamlı surette kendileri
ne gösterilmesi şeklinde çeşitli azapla
ra çarptırılacaklardır (Buhari, "Cena' iz", 
82, 87-9 ı ; Müslim, "Cennet", 68, 70 ; Tir
mizi, "Cena'iz", 67) . Hadislerde, iman ve 
iyi arnelleri sayesinde ahiret azabı gör
meden cennete girecek olan müslüman
lar yanında, günahından tövbe edenlerin, 
Allah' ı devamlı olarak ananların, Mes
cid-i Nebevi'de arka arkaya kırk vakit 
namaz kılanların da azaptan kurtulacak
ları haber verilir (Müsned, I. 27 ı; III, I 55; 
IV, 217 ; Tirmizi, "Da 'avat", 6, "Sıfatü'ı-ıp
yame", ı 2). Ayrıca bazı hadislerde ince
den ineeye hesaba çekilenierin ve kötü
lükleri ağır basanların mutlaka azaba 
uğratılacakları (Müslim, "Cennet", 79) bil
dirilir. Yine hadislerde belirtildiğine gö
re cehenneme girenlere farklı derece
lerde azap edilecektir. Peygamberleri öl
dürenler, sapıklığa önderlik yapıp top
luma bu şekilde yön verenler ve zalim 
devlet başkanları en şiddetli azaba ma
ruz bırakılacaklardır (Müsned, ı. 375, 407 ; 
n. 55). Müslüman olmamakla birlikte 
Hz. Peygamber'i himaye eden ve dolayı
sıyla İslamiyet'in yayılışını destekleyen 
Ebü Talib'e ise hafif bir azap uygulana
caktır (Müsned, 1, 290) Cehennemdeki
lerin kimi ayak bileklerine, kimi dizleri
ne, kimi de beline ve göğsüne kadar 
ateşe gömülecek (Müsned, lll, ı 3; Müs
lim, "Cennet", 33). kafirlerin bedenleri 

AZAP 

büyültülerek farklı şekillere sakulacak
tır (Müslim, "Cennet", 44, 45 ; Tirmizi, "Sı
fatü Cehennem", 3). 

Azap konusu İslam literatüründe dün
yada. kabirde, ahiret hayatının çeşitli 

safhalarında ve cehennemde olmak üze
re dört açıdan ele alınarak işlenmiş, ay
rıca azabın sürekliliği üzerinde de du
rulmuştur. Dünya azabını uyarı ve helak 
mahiyetinde olmak üzere iki şekilde mü
talaa etmek mümkündür. Uyarı azabı, 
Yünus peygamberin kavminde olduğu 
gibi ilahi buyruklara uymayan topluluk
ların gerçeği görüp kabul etmelerini sağ
lamak maksadıyla maruz bırakıldıkları 

felaketler türündendir. Kişilerin karşılaş
tığı hastalık vb. bazı afetleri de bu grup 
içinde ele almak mümkündür. Helak aza
bı ise Nüh. Hüd. Salih ve Lüt peygam
berlerin kavimlerinde görüldüğü üzere 
inkarcılık ve isyankarlıkta direnen mil
letleri mahvedip geride kalan insanlara 
müessir bir ibret vermek gayesini taşı
yan azaptır (Alüsi, XV, 36) Dünyevf aza
bın bir kısmı Allah tarafından konulan 
içtimal kanunlara uymamanın tabii bir 
sonucu, bir kısmı da ilahi gazabın neti
cesi olarak meydana gelir ki helak aza
bı bu ikinci türdendir (M. Reşid Rıza, IV, 
294) 

Ahiret Azabmm Mevcudiyeti. İslam bil
ginlerinin büyük çoğunluğu kafirlerle asi 
mürninler için kabir ve ahiret azabmm 
vuku bulacağı görüşünde birleşmişler

dir. Bazı Mürcie mensuplarıyla bir kısım 
filozoflar (Ebü Bekir er-Razi , s. 96 ; ibnü'I
Vezir, s. 366). daha çok akli gerekçelere 
dayanarak yaratıcının kullarına azap et
memesi gerektiğini ve ahiret aleminde 
bunun fiilen gerçekleşmeyeceğini iddia 
etmişlerdir. Bunların ilahi adalet ve hik
mete uygun olmadığı temel düşünce
sinden hareketle ahiret azabmm gerek
sizliğini ispat etmek için getirdikleri de
lilleri şu noktalarda toplamak mümkün
dür: 1. inkarcı ve isyankarlar azabı hak 
etse bile ilahi lutuf ve mağfiret onların 
affedilmesini gerektirir. Nitekim azap 
bir vaiddir (tehdit). Vaidden dönmek ise 
bir lutuf ve kerem örneğidir (Eş'ari, Ma· 

kalat, s. 146-148) 2. Azap, uygulayana 
fayda sağlamayan, uygulanana ise za
rar veren kötü bir fiildir ve hakim olan 
Allah ' ın böyle bir fiili işlemesi abestir. 3. 
Allah hem kafirlerin iman etmeyecekle
rini haber vermiş (el-Bakara 2/ 6-7). hem 
de onları iman ve itaat etmekle mükel
lef tutmuştur. Ayrıca şeytanı yaratmak 
suretiyle günah işlenmesine elverişli bir 
ortam hazırlamış. böylece kullarının in-
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AZAP 

kar ve isyanına sebep olmuştur. Buna 
göre kendi iradesiyle hazırlayıp meyda
na getirdiği bir neticeden cebir altında
ki kullarını sorumlu tutup azap etmesi 
kötü bir fiildir ve böyle bir fiili işiemek 
Allah'a yaraşmaz. 4. insanlar aynı kabi
liyette yaratılmamışlardır. Akıl ve zeka 
seviyesi ileri derecede olanlar kendileri
ni bir tehlikenin bekleyebileceğini düşü
nerek iman ve itaat etseler bile bu se
viyenin altında bulundukları için kendi
lerini azaptan kurtaracak itaati göste
remeyen insanların büyük çoğunluğu kö
tü akıbete uğrayacaktır. Halbuki bu du
ruma düşmelerinin sebebi kendileri de
ğil Allah'ın onları böyle yaratmasıdır. Şu 

halde Allah hikmete uygun olmadığı için 
kullarına azap etmeyecektir (Fahreddin 
er-Razi, ll, 54-56; Musa Bigiyef, s. 14, 35, 
59). 

Azabın varlığı ve uygulanmasıyla ilgili 
olarak öne sürülen bu tür itirazlara İs
lam alimleri muhtelif cevaplar vermiş
lerdir. Allah'ın lutuf, kerem ve mağfiret 
sahibi olduğunda şüphe yoksa da bü
tün semavl kitaplarda yer alan hakim 
telakkiye göre inananla inanmayanın, 

Allah'a itaat edenle O'na isyan edenin 
eşit tutulmaması ilahi adalet ve hikme
tin gereğidir. Kur'an~ı Kerim'in çeşitli 

ayetlerinde, Allah'ın lutuf ve keremine 
güvenerek inkar ve isyana düşülmeme
si konusunda bütün insanlar uyarılmak
ta (Lokman 31/ 33; Fatır 35 / 5 ; el-Hadid 
571 14; el-İnfitar 82 / 6). iyilerle kötülerin 
hem dünya hayatında hem de ahirette 
farklı muamelelere tabi tutulacakları ıs
rarla belirtilmektedir. Beşeri adalet ve 
hukuk sistemlerinde de aynı ayırımın 

gözetildiği bilinmektedir. Diğer semavl 
kitaplara paralel olarak Kur'an-ı Kerim 
de cehennemin insanlar ve cinlerle do
lacağını (Hud ı ı 1 I I 9; es-Secde 32 / ı 3), 
yetmiş defa af dilenseler bile kafirlerin 
affedilmeyeceğini (et-Tevbe 9/ 80), Al
lah'ın bağışlayıcı olması yanında azabı

nın da şiddetli olduğunu (el-Hicr 15 / 50) 

haber vermektedir. Ahiret azabını ka
bul etmeyenlerin bu azabı cezalandıran 
için faydasız görmeleri de isabetli değil
dir. İslam literatüründe bir adı da azap 
olan ceza, her şeyden önce adaletin ye
rine getirilmesine ve suçlunun ıslah edil
mesine yöneliktir. Kişinin yaratana ve 
yaratılmışlara karşı olan görevini yerine 
getirmeyişi Kur'an'da manevi bir hasta
lık olarak nitelendirilmiş (el-Bakara 2/ 
10), böylelerinin azabı görüneeye kadar 
inkarlarından vazgeçmeyecekleri belirtil
miş (Yunus 10/ 96-97) ve azabın bu has-
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talığı iyileştiren yegane ilaç olduğuna 
işaret edilmek istenmiştir. Buna göre 
insandaki inkarcı ruh halini gidermesi 
azap için yeterli bir fayda olarak müta
laa edilmelidir. Söz konusu azap dünya 
hayatında uygulanmışsa bir uyarı fonk
siyonunu icra eder. Ahiret aleminde asi 
müminlere uygulanmışsa onların cen
nete kabul edilmelerini sağlar. Katiriere 
uygulanmışsa adaletin tecellisine ve bel
ki arınıp bir gün bu cezadan kurtulma
larına vesile olur (aş. bk.). İlahi gazabın 
tecellisi bir yana, bazı İslam düşünürleri 
de inkar ve isyanın ruhta tabii bir tesir 
meydana getirdiği görüşündedir (M Re
şid Rıza, Xl, 301) Cahiz, M. Reşld Rıza 
gibi bazı ilk ve son devir bilginlerinin 
savunduğu bu görüşe göre selim fıtrat
larına ve Allah'ın koyduğu kanunlara ay
kırı davranarak günah işleyenierin ruh
larında meydana gelen kir kendilerini 
tabii bir yolla cehenneme iter, cehen
nem de onları adeta cezbeder. Bundan 
dolayı inkarcı ve isyankar kullara azap 
etmek hem bir adalet hem de rahmet 
olarak düşünülebilir. Nitekim günahkar
lardan ilahi azabın geri çevrilmeyeceği 
anlatılırken Allah'ın geniş bir rahmet sa
hibi oluşuna temas edilmesinde de (el
En"am 6/ 147) böyle bir hikmet aramak 
mümkündür. 

İnsanların inkar ve isyana düşebilecek
leri bir ortamda yaratılmaları ve farklı 

zihnl kabiliyetler taşımaları esasına da
yanan itirazlar da son derece sathl ve 
temelsizdir. Zira insanların tamamına 

yakını bazı ferdi farklılıklara rağmen iyi 
ile kötüyü birbirinden ayırabilecek sağ 
duyuya, yükümlülük ve sorumluluk şu
uruna. irade ve yapma gücüne, ayrıca 

peygamberlerin irşadına mazhar olmuş
tur. Bazı kötümser düşünürlerin aksi 
yöndeki kanaatlerine rağmen insanlığın 
ortak telakkisi de aynı yöndedir. Genel 
İslami anlayışa göre kişi eğer peygam
berlerin irşadına mazhar olmamışsa aza
ba da maruz kalmayacaktır (Aiusi, XV, 
39-41 ). Bazı Şif fırkalarla Hariciler'in dı
şında kalan islam alimlerinin çoğunlu
ğuna göre akıldan yoksun olanlarla ço
cuklar sorumlu tutulmayacak ve azap 
görmeyeceklerdir (Eş 'ari, Ma~alat, s. 55, 
ı 10-111) 

Hariciler'in tamamı ile bir kısım Mu'te
zile ve Şia bilgini istisna edilirse kelam
cıların büyük çoğunluğu kabir hayatın
da azabın vuku bulacağı hususunda bir
leşirler (Eş'ari, el·İbane, s. 247; Nesefi, vr. 
243b; İbn Teymiyye. IV, 284). Her ne ka
dar Ebü'l-Hasan el-Eş'ari ve Ebu Ya'la 

Mu 'tezile'nin kabir azabını inkar ettiği
ni naklederlerse de (Ma~alat, s. 430 ; el
Mu 'temed, s. ı 78) Mu'tezile kaynakları 
bu iddiayı İbnü'r-Ravendl'nin kendileri
ne yönelttiği bir itharn olarak değerlen
dirip reddeder (Kadi Abdülcebbar, s. 730-

734) . İnkaretiara ve gıybet etmek. koğu
culuk yapmak, ibadetlerin gerektirdiği 
maddi temizliğe uymamak, mazlumlara 
yardımdan kaçınmak gibi günahlar işle
yen müminlere uygulanacak olan (Buha
ri, "Cena'iz", 82, 89 ; İbn Receb, s. 46-50) 

kabir azabının kafirler ve asi mürninler 
için devamlı, küçük günah işleyen mü
minler için ise geçici olduğu görüşünü 
benimseyenler olduğu gibi (Lekani, s. 
222), kıyametin kopmasından itibaren 
dirilişe kadar geçecek süre içinde bu
nun bütün insanlardan kaldırılacağını 

söyleyenler de vardır (İbn Receb, s. 46-

49, 50-58) . Bazı Mu'tezile alimlerinin bu 
azabın sadece ruhi olacağını ileri sür
melerine karşılık kelamcıların çoğunlu
ğuna göre hem ruhi hem bedeni olacak
tır (Eş'ari. Makalat, s. 430). Bu, ya ruhla 
beden arasında bir ilişki kurularak veya 
bedenin parçalarında, azabın hissedil
mesini sağlayacak kadar bir hayat ya
ratılarak gerçekleşecektir (Ebu Ya 'la, s. 
178 ; Ramazan Efendi, s. 225; ka bir aza bı 
hakkında daha geniş bilgi için bk. KABİR). 

Ahirette insanlara uygulanacak olan 
asıl azap cehennemde vuku bulmakla 
birlikte yeniden dirilişle başlayıp cehen
neme girineeye kadar geçecek olan her 
safha kafirler ile asi mürninler için bir 
nevi azap halini alacak ve bunlar yakla
şan kötü akıbetierini ıstırap içinde bek
leyeceklerdir (İbn Kesir, ll , 4-14). 

Bazı alimler, ateşten yaratılan şeyta
nın ve cinlerin ateşle cezalandırılmala
rının bir azap teşkil etmeyeceğini göz 
önünde bulundurarak bu yaratılıştaki ka
fir ve asilerin dondurucu soğukla (zem
herir, bk. el-insan 76/ ı 3). insanların ise 
ateşle azap edileceklerini kabul etmiş
ler (İbnü'l-Arabi, ll, 289; N, 385); bunun
la birlikte en büyük saadet olan cemal-i 
ilahiyi müşahede etmekten ve Allah'a 
yakın olmaktan mahrum bulunmayı da 
en ıstıraptı azap olarak telakki etmiş
lerdir (İbn Receb, s. 153; M. Reşid Rıza, 
X, 536). 

islam alimleri. ahiret azabının kişinin 
cismanl veya ruhanı varlığının hangisine 
uygulanacağı konusunda farklı görüşler 
ileri sürmüşlerdir. Haşviyye 'ye mensup 
bazı alimler azabın sadece bedene uy
gulanacağını savunurken Selefiyye 'nin 
önde gelen alimleriyle Ehl-i sünnet, Şla 



ve Mu'tezile kelamcılarının çoğunluğu 

azabın hem bedeni hem de ruhi olaca
ğını kabul etmişlerdir (İbn Teymiyye, IV, 
282-283; Muhammed Ahmed Abdülkadir, 
s. 347, 358) İbnü ' I-Arabi de bu görüşe 
katı lır (el-FütaJ:ıat, IV, 385, 450, 45 ı) is
lam Meşşal filozofları ise ahiret hayatı
nı sırf ruhani bir hayat kabul ettiklerin
den azabın da yalnız ruhi olacağını ileri 
sürmüşlerdir (b k. İbn ST na, s. 29 ı -295). 
Azabın sadece bedeni olacağını söyle
mek. hem bazı naslar hem de ruhsuz 
bir bedenin idrakten yoksun olacağı re
alitesi karşısında isabetsiz göründüğü 
gibi onun sadece ruhi olacağını ileri sür
mek de Kur'an 'da tereddüde yer bırak
mayacak açıklıkta yapılan maddi cehen
nem tasvirlerine aykırı düşmektedir. Ak
If ve nakli hiçbir zaruret bulunmadığı 
halde bunca nassı te'vil ederek cismanl 
azabı inkar etmek de isabetli kabul edi
lemez. insan kavramı ruhla bedenden 
meydana gelen bir varlığı ifade ettiğine 
ve ilahi emirlere bu şekliyle m uhatap ol
duğuna göre azabın hem ruhi hem de 
bedeni olması akla daha uygun görün
mektedir (KazvTni, s. 77) 

Azabın Ebediliği. Cehennem azabının 

ebediyeti hakkında İslam öncesi dinler
den beri çeşitli görüşler ileri sürülmüş
tür. SabiTler'le Brahmanizm'e mensup 
olanların cehennem azabmm 7000 de
vir (asır) süreceğine ve bir gün mutla
ka sona ereceğine inandıkları nakledilir 
(Makdisi, I, ı 97- ı 98) Kur 'an-ı Kerim, ya
hudilerin azabın sayılı günler devam et
tikten sonra sona ereceğine inandıkla
rını haber vermiştir (Al -i İmran 31 24) 
Ancak bu akfde Ahd-i Atık'te bulunma
yıp Hz. Musa'dan yedi asır sonra vuku 
bulan Babil esareti sırasında ve sonraki 
devirlerde İran kültürü. Hıristiyanlık ve 
İslamiyet'in etkisiyle teşekkül eden ahi
ret inancının bir sonucudur. Ahiret inan
cının kesin olarak yer aldığı H ıristiyan

lık'ta ise azabın ebedl olacağı kabul edi
lir. Nitekim Ahd-i Cedld'de, "Fani olan 
yiyecek için değil, ebedl hayatta baki 
olan yiyecek için çalışın.. denilmektedir 
[Yuhanna, 6/ 27; ayrıca bk. Matta, 25/ 
3 ı -34) 

Asi mürninler ve kafirler için azabın 
ebedfliği konusunda islam alimlerinin 
görüşleri birbirinden farklıdır. Ehl-i sün
net'e ve bazı Şla fırkalarına göre cehen
neme giren müminler, ister küçük ister 
büyük günah işlemiş olsunlar, eninde so
nunda oradan çı kacaklardır [Eş'arT, Ma
ka/at, s. 294 ; İbn Babeveyh, s. 90-91) Bazı 
Eş'arT alimleri ise Ehl-i sünnet'in dışın -

daki mezhep liderlerinin ebediyen azap 
göreceklerini iddia etmişlerdir (Bağda

dT, s. 242). Haricfler, Mu'tezile ve bunla
rın görüşüne uyan bir kısım Şla'ya göre 
de kendi mezheplerinden büyük günah 
işleyen müminlerle muhalif mezheplere 
mensup olanların tamamı için azap ebe
dldir [Eş'arT, Makalat, s. 54-55 , 274, 474; 
Kadi Abdülcebbar, s. 674 vd.). Bunların 
mezhep taassubundan kaynaklanan süb
jektif iddialar olduğu açıktır. 

Kafirlere uygulanacak azabın ebedfli
ğine gelince, her ne kadar Cehm b. Saf
van ile Ebü'l -Hüzeyl ei-Ailaf dışındaki 
bütün islam alimlerinin bu azabın ebe
dfliği üzerinde ittifak ettiği nakledilirse 
de (Eş'ari, Ma/(:alat, s. 474; İbn Hazrn, el· 
Usul, s. 43) aslında konu ile ilgili olarak 
bir ittifak veya icmadan söz etmek ol
dukça güçtür. Çünkü İslamiyet'in ilk de
virlerinden günümüze kadar farklı gö
rüşler benimseyen alimler var olagel
miştir (Taberl, XII, 71; İbn Kayyim, s. 286; 
Robson, s. 386). Bu görüşleri iki nokta
da toplamak mümkündür. 1. Ahirette 
kafirlere uygulanacak olan azap ebedl
dir. Ehl-i sünnet'in çoğunluğu ile Mu'te
zile, Şla ve Haricfler bu görüşü benim
semiştir (Eş'arT, Makalat, s. 4 74; Tabata
baL XI, 24). 2. Söz konusu azap uzun 
asırlar devam ettikten sonra bir gün so
na erecektir. Ashaptan Hz. Ömer. Hz. Ali. 
Abdullah b. Abbas, Abdullah b. Mes'Qd, 
Abdullah b. Amr, Ebü Hüreyre, Cabir b. 
Abdullah ve Ebü Said ei-Hudrl; tabiin
den Abd b. Humeyd, Şa'bl ve İshak b. Ra
hüye'nin dahil olduğu (İbrahim b. Hasan, 
S. 473) selef alimlerinden başka Cehm 
b. Safvan, Ebü'I-Hüzeyl ei-Ailaf ve bazı 
Şii fırkalarla Mevlana Celaleddin-i Rüml 
(Musa Bigiyef, s. ı 7), İbn Teymiyye, İbn 
Kayyim ei-Cevziyye, İbnC1'1 -Vezlr ve is
mail Hakkı İzmirli gibi önemli bir grup 
alim bu görüşün savunucuları arasında 
yer almaktadır (Ta beri, XII, 7 I ; Eş'arT, Ma· 
/(:alat, s. 475; İbn Hazm, el·Uşal, s. 45; 
a.mlf. , el-Faşl, IV, 145 ; İbn Kayyim, s. 286) 
Bunlardan Cehm b. Safvan ile Ebü'I -Hü
zeyl el-Ailaf diğer alimlerden farklı ola
rak ahiret hayatını sonlu kabul ettikle
rinden cennet nimetleri yanında cehen
nem azabının da sona ereceği görüşü
nü savunurlar. Çünkü onlara göre hadis 
olan hiçbir nesne ve olay sonsuz olarak 
devam edemez. Cehm ile AliM'ın ahiret 
alemini sonlu kabul ederken ileri sür
dükleri delillerin kuwetli olmadığına işa
ret etmek gerekir. Zira hadis nesnele
rin meydana gelişi kendiliklerinden de
ğil Allah'ın yaratmasıyla gerçekleştiğine 
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göre onların varlıklarının sürdürülmesi 
de Allah'ın kudret ve iradesiyle olacak
tır; bu ise hiçbir şekilde muhal değildir. 
Mu 'tezile 'den Cahiz ile Sümame b. Eş
res'in, Ehl-i kitap çoğunluğunu cennete 
girecekler arasında gördükleri doğru ise 
(Ebü Ya'la, s. 277), bunların da bir bakı
ma azabı ebedi kabul etmediklerini söy
lemek mümkündür. Bittihıyye adı verilen 
fırka mensupları da cehennemin ebedl 
olarak devam edeceğini. fakat burada 
bulunanların zamanla içinde bulunduk
ları ortama intibak edeceklerini ve bu 
şekilde cehennemin bir azap yeri olmak
tan çıkarak içinde bulunanların nimet 
göreceği ebedi bir yurda dönüşeceğini 
kabul etmişlerdir (Eş'ari, Makalat, s. 475) 
Daha sonra Muhyiddin İbnü'I-Arabi de 
bu görüşü benimsemiş ve geliştirmeye 
çalışmıştır (el-Fütahat, III, 98, 99; IV, 327-
328) Abdülkerim ei-Cflf'nin de bu kana
ati paylaştığı nakledilir (M ReşTd Rıza, 

VIII, 70) Azabın ebedfliğiyle ilgili olarak 
İbnü'I-Arabf'ye nisbet edilen görüşler, 
bu görüşleri nisbet edenlerin şahsi yo
rumları sebebiyle olacaktır ki farklılık
lar arzetmektedir. Onun el-FüWhô.tü'l 
Mekkiyye'sinde yer alan kanaati şöy
ledir: Cehennem ebedidir, içinde bulu
nan kafirler de ebediyen orada kalacak
lardır. Ancak belli bir süre azap edildik
ten sonra aşırı elemin tesiriyle bir nevi 
bayılma ve uyku haline girecekler, belli 
bir süre sonra uyanacak, tekrar azap 
edilecek ve yine bayılacaklardır. Baygın
lık sırasında elem hissetmeyeceklerdir. 
Bu durum birkaç defa tekrarlandıktan 
sonra bir daha bayılmayacak. fakat Al
lah'ın. gazabından çok fazla olan rah
meti sayesinde elem de hissetmeyecek
lerdir. Bu onlar için bir nevi unutulma 
ve terkedilme halidir. Artık onlara mad
di bir azap uygulanmayacaktır. Bu on
lar için bir nimet yerine geçecek : za
man zaman da azaba maruz kalma kor
kusu kendilerini saracak. bu da onlar 
için azap yerine geçecektir. Bu durum 
sonsuz olarak devam edecektir (III, 96-
99; IV, ı74-ı75; krş. Şa'ranT, II, 183). 

Azabın ebedl olacağını savunan islam 
alimleri çoğunluğunun dayandığı delil
leri şöylece özetlemek mümkündür: 1. 
Kur'an'da kafirlerin ebedl olarak cehen
nemde kalacakları özellikle "hulüd" ve 
"ebed" kelimeleriyle ifade edilmiş, azap
larının hafifletilmeyeceği , aksine arttırı
lacağı . azabı tatmaları için tenlerinin ve
ya vücutlarının devamlı surette yenilene
ceği ve hiçbir şekilde cennete giremeye
cekleri belirtilmiştir. Hadislerde de aynı 
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bilgiler mevcuttur. Şu halde azap ebedl
dir (İbn Kayyim. s. 292-293; Şerhu'f. 'Ai!:1· 
deti'!· Tahaviyye, s. 425-426). Z. Kur'an'da 
belirtildiği ne göre (Hud ı ı 1 ı 07) Allah· ın 
dilemesi müstesna olmak üzere gökler 
ve yer devam ettiği müddetçe azap da 
sürecektir. Ahiret hayatı ebedl olduğu
na göre orada göklerin ve yerin varlığı 
da ebedl olacaktır. Ayette geçen "gök
ler" ve "yer" anlamındaki kelimelerle 
dünyadaki değil ahiretteki gökler ve yer 
kastedilmiş olmalıdır. Aynı ayette her 
ne kadar azabın devamı istisna kaydıy
la ilahi iradeye bağlanmışsa da yüce Al
lah azabı sona erdireceğini beyan etme
miş, hatta aksini bildirmiştir. Ahiret ha
yatının ebedl oluşu dikkate alınırsa söz 
konusu istisna. "gökler ve yer var oldu
ğu müddetçe" şeklindeki ifadenin his
settirebileceği zaman sınırlandırmasını 

ortadan kaldırmaya yönelik olmalıdır. 

Aksi takdirde bir sonraki ayette aynı ka
yıtlarla zikredilen cennet nimetlerinin de 
sona ereceğini kabul etmek gerekir ki 
bu hem nimetierin kesintisiz olacağına 
dair bilgi ile çelişir, hem de ahiretin ebe
dfliği fikrine ters düşer. Şu halde ilahi 
iradeye bağlanan istisna kaydı ebedi
yeti teyit edici olarak kabul edilmelidir 
(Ta beri, XII. 71 ; Halim I, ı. 461; Fahreddin 
er-Razi. XVIII , 64-65). 3. Azabın uzun de
virler boyunca devam edeceğini "ah kab" 
kelimesiyle ifade eden ayet (en-Nebe' 
78 / 23) ya ehl-i kıble ile ehl-i tevhld hak
kındadır veya bu kelime "ardı arkası ke
silmeyecek, sonsuza kadar peş peşe sü
rüp gidecek olan sonsuz devirler" anla
mına gelmektedir. Söz konusu ayetteki 
"ahkab", sonlu uzun asırlar anlamında 
olsa bile ebediyet ifade eden ayetler da
ha çok ve daha sarihtir; binaenaleyh ter
cihe şayan olan onların ifade ettiği hü
kümdür (Ta beri, XII. 70-71; XXX. 89; El
malı! ı , VIII. 5542). 4. Hadislerde sadece asi 
müminlere şefaat edileceği ve cehen
nemden yalnız bunların çıkacağı haber 
verilmiştir. Kafirler de çıkacak olsa şefa
atın müminlere tahsis edilmesinin bir 
manası kalmazdı. Bunun yanlışlığı ise 
ortadadır (Kurtubl. s. 511-512; İbn Kayyim. 
s. 293; Şerhu 'l·'Ak1deti 't·Tahaviyye, s. 425-
426). s. Allah katirieri affetmeyeceğini 
açıkça belirtmiş, ahirette azabı gördük
ten sonra tövbe etseler bile bunun ka
bul edilmeyeceğini açıklamıştır. Bu hu
sus azabın sona ereceği düşüncesiyle çe
lişir durumdadır (Aiüsi, ı. 141. 143) 6. İla 
hi rahmet dünyada herkese şamil olduğu 
halde ahirette sadece müminlere tahsis 
edilmiştir, kafirlerin nasibinin ise sade
ce ateşten ibaret olduğu ifade edilmiştir 
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(Elmalılı. IV, 2825). İlahi rahmetin gazap
tan geniş olması ise azabın mutlaka so
na ereceği manasma gelmez. Bunu aza
bın hafifletilmesi, nimet gibi telakki edil
mesi veya azap görenlerin rahmete nail 
olanlara nisbetle daha az sayıda olması 
tarzında yorumlamak mümkündür (Alu
si, ı. 140). 7. Kafirler için azabın ebedl 
olacağı hususunda ashap, tabiln ve Ehl-i 
sünnet alimleri ittifak etmişlerdir. Bu 
konuda ihtilaf çıkaranlar ise b id ' at ehli
dir. İcmaa aykırı olan görüş ise yanlıştır 
(İbn Kayyim, s. 292; Mustafa Sabri, s. 112). 

8. Kesin nakli deliller varken akli veya 
zayıf bazı nakli deliliere dayanarak aza
bın sona ereceğini ileri sürmenin dini bir 
değeri yoktur. Bu sebeple de Allah· ın 
kullarını azaba uğratmasında mutlaka 
bir hikmet aramak isabetli değildir. Eğer 
hikmet aranır ve ebedl azabın hikmete 
aykırı olduğu kabul edilirse uzun asırlar 
sürecek azabın da hikmete aykırı olma
sı gerekir. Zira ebedl azaba dayanama
yan aciz kullar uzun devirler sürecek 
olan azaba da dayanamaz (Alüsi, ı. 141 ; 

Mustafa Sabri, s. 22, 23, 50. I 08). 9. Allah 
katirieri ebedl olarak azapta bırakaca

ğını haber vermiştir (vaid). Azabı sona 
erdirecek olursa sözünden dönmüş ve 
gerçek dışı beyanda bulunmuş olur ki 
bu Allah hakkında muhaldir (Musa Bigi
yef, s. 36). 10. Allah'ı inkar edip ona eş 
tanımanın cezası ancak ebedl olarak sü
recek bir azap olabilir. Daha hafif bir ce
za işlenen suça denk düşmez. Kur'an - ı 

Kerim'de de işaret edildiğ i gibi (ei-En'am 
6/28) kafirler dünyada ebedl olarak kal
salar bile küfür ve inkarlarına devam 
eder, durumlarında bir değişiklik mey
dana gelmezdi. Bu onların ebedl bir in
kar psikolojisi içinde olduklarını göste
rir. Ebedl inkara ebedl azap cezasının 

verilmesi de makul ve mantıklıdır (Mak
disi. ı. 201-202; İbn Kayyim, s. 294). 

Katiriere uyguianacak azabın sona ere
ceğini kabul eden alimierin dayandığı de
liller de şöylece özetlenebilir : 1. Kur'an-ı 

Kerim· in üç ayetinde cehennemde kali 
şın ebedl olmadığı açıkça belirtilm iştir. 

Bunlardan biri, şakilerin (kafirlerin) gök
lerle yerin devam ettiği müddet kadar 
cehennem ateşinde kalacaklarını, fakat 
Allah'ın dilemesi halinde bu sürenin kı 

saltılabileceğini haber veren ayettir (Hüd 
11 / 107) En'am süresinde (6/128) yer 
alan diğer bir ayet de aynı mahiyette
dir. Üçüncü ayet ise azgınların cehen
nemde "ahkab" süresince bekleyecekle
rini bildiren ayettir (en-Nebe ' 78/ 23) Bi
rinci ayette yer alan "gökler ve yer" ke-

limelerinden kastedilen. dünya hayatın

daki gökler ve yerdir. Çünkü ayetin de
vamında belirtilen Allah' ın dilernesine 
bağlı istisna kaydı bunu göstermekte
dir. Eğer karşı grubun iddia ettiği gibi 
ahiretteki gökler ve yer kastedilmiş ol
saydı bu istisna aynı zamanda ahiret 
hayatının da sona ereceğini ifade etmiş 
olurdu. Halbuki ahiret yurdunun ebe
dl olduğunda , Cehm b. Safvan ve Ebü'l 
Hüzeyl el-Allaf gibi isimler dışında, bü
tün İslam alimleri ittifak etmiştir. Gerek 
bu ayette gerekse konuyla ilgili üçüncü 
ayette söz konusu edilen şakiler ve az
gınlardan (et-tagTn) maksat. asi mürnin
ler değil kafirlerdir. Çünkü üçüncü aye
tin devamında azgınların azaba çarptı

rılmalarının sebebi açıklanmış, onların 

ahirette hesaba çekileceklerine inanma
yan ve Allah'ın ayetlerini yalanlayan kim
seler oldukları bildirilmiştir (en-Nebe' 
78/ 26-28) Hud süresindeki (ll/ ı 07) şa 

kilerden maksat da kafirlerdir (bk. Ta
ha 20 / 123; ei-A'!.3. 87/11-12) Zira şaki 
tevhid ehli statüsü içinde mütalaa edi
lemez. Bunlar gibi cehennemde kalışla
rı Allah'ın dilernesine bağlı kılınan kişi

lerin de kafir olduklarını bizzat kendile
rinin itiraf ettiği belirtilmiştir (el-En'am 
6/ 128-130) Son ayette yer alan "ahkab" 
kelimesi ise "peş peşe gelen sonsuz de
virler" manasma alınamaz. Çünkü bu, 
azlık bildiren çoğul (cem'u' l - kılle) kelime
lerden olup sonlu yılları ifade eder (İb
nü'I -Arabi. IV. 391) Hüd süresinde (ll / 
107) şakilere verilecek azabın göklerle 
yer var olduğu sürece devam edeceği 
belirtildikten sonra. "ancak rabbinin di
lediği hariçtir" buyurolmuşsa da bu is
tisna ile Allah'ın azap süresini uzatmayı 
mı yoksa kısaltınayı mı irade edeceğine 
dair bilgi verilmemiştir. Bununla birlik
te aynı istisna ardından gelen ayette 
cennet ehli hakkında da yapıldıktan son
ra ayetin devamında, "Bu bitmez tüken
mez bir lutuftur" denilerek cennet ha
yatının sonsuzluğu kesin olarak tasrih 
edilmiştir ki cehennem azabı hakkında 
böyle bir beyan yoktur. Buna göre 107. 
ayette yer alan şakilerin azap süresj ile 
ilgili istisna, ilahi iradenin günün birin
de bu aza bı sona erdireceği. 108. ayet
te geçen cennet ehli hakkındaki istisna 
ve bunun devamındaki açıklama ise ilahi 
iradenin cennet hayatını ebediyen sür
dürme yönünde tecelli edeceği fikrini 
vermektedir. Bu yorum Allah'ın rahme
tinin her şeyi kuşatmış olduğu müjdesi
ne daha uygundur. Nitekim ashaptan 
Hz. Ömer. Abdullah b. Mes'Qd, Abdullah 
b. Amr, Ebü Said el -Hudrl de söz konu-



su ayetteki istisna kaydını bu şekilde 

yorumlamış ve cehennemin bir gün so
na ereceğini kabul etmişlerdir. Adı ge
çen sahabilerle bunların görüşüne uyan 
bir kısım tabiln, yukarıdaki iki muhkem* 
ayetin cehennemde kalışı "ebed" ve "hu
IOd" kelimeleriyle mutlak olarak ifade 
eden bütün vald ayetlerini tahsis ettiği
ni kabul etmişlerdir (Taberi, XII , 71 ; Fah
reddin er-Razi, XVII! , 63; İbn Kayyim, s. 
288-292) Kafirlerin cehennemden çıkma
yacaklarını ve azaplarının hafifletilmeye
ceğini bildiren ayetler ise cehennemin 
yok olmayacağını değil cehennem var ol
dukça azabın devam edeceğini gösterir 
(ibn Kayyim, s. 95) Cehennem yok olun
ca azabın devam etmesi mümkün de
ğildir . Binaenaleyh mutlak olan bu nevi 
ayetleri dikkate alarak azabın hiçbir za
man sona ermeyeceğine hükmetmek isa
betli sayılmaz . Yorum ları üzerinde du
rulan yukarıdaki üç ayetin dışında, azabı 
konu edinen diğer ayetlerde de azap Al
lah'ın dilernesine bağlı kılınarak kayıtlan
dırılmıştır (mesela b k. el-A'raf 71 156) Aza
bın kendisi ilahi irade ile kayıtlı olunca 
devam süresinin de kayıtlı olması tabii
dir (ibnü'l-Vezir, s. 353; Musa Bigiyef, s. 
34, 42 -43) z. Hadislerde hiçbir hayır iş le

meyen ve azaptan kurtulmak dileğinde 
bulunan cehennemiikierin buradan çı 

karılacakları belirtilmiştir (Buhari, Tev
llid", 24; Tirmizi, "Şıfatü Cehennem", l O; 
İbn Kayyim, s. 297, 309) . Bunu bütün azap 
görenlere teşmil etmek mümkündür ( İ bn 

Kayyim, s. 303-31 Ol 3. Azaptan söz eden 
bazı ayetler onu "bir gün "ün aza bı ola
rak niteler. "Bir gün" ün süresi hakkın

da çeşitli görüşler ileri sürmek müm
kün olsa da "gün"ün belirli bir zaman 
parçası olduğu şüphesizdir. Buna karşı

lık naslar cennet nimetleri için "bir gü
nün nimeti" tarzında bir ifade kullan
mamaktadır. Bu da azabın geçici, nime
tinse devamlı olduğunu gösteren delil
lerden bir idir (İbn Kayyim, s. 307). 4. Rah
meti bütün yaratıkları kuşatmış olan Al
lah, yaratıkianna rahmet sıfatıyla mua
mele edeceğini vaad etmiş (el -En'am 6/ 
12; el-Mü'min 40/ 7), rahmetinin dünyada 
olduğu gibi ahirette de gazabını geçece
ğini haber vermiş (Buhari, "Tevhid", 55), 
yüce zatını güzel isim ve s ıfatlarıyla ta
nıtırken kullarına karşı şefkatli olduğu

nu ısrarlı bir şekilde vurgulayan isim ve 
sıfatları bulunduğuna dikkat çekmişti r. 

Esrna-i hüsnadan. inkarcılarla isyankar
ları cezalandıracağına işaret eden "mün
takim" ile bir anlamda "kahhar" ismi dı
şında kalanlar yüce Allah'ın affediciliğini, 
müşfik, rahman ve rahlm oluşunu tekit 

eden isimlerdir (bk. ESMA-i HÜSNA). Es
ma-i hüsna içinde gafOr, gaffar. rah
man ve rahlm isimleri bulunmasına kar
şılık muakıb (ceza veren), gazban (gazap 
eden) ve muazzib (azap eden) isimlerinin 
yer almayışı , azabın ebedl olmayacağını 
gösteren bir delil olarak kabul edilmeli
dir. Zira rahmet O'nun zatından ayrıl

mayan kadim ve ezelT bir sıfattır. Azap 
ise O'nun sıfat ve isimlerinden olmayıp 
kulların yaptıkları kötülüklere karşılığı

nı veren adi sıfatına bağlı fiilinin bir so
nucudur. EzelT ve ebedl olan ilahi isim 
ve sıfatiarın devamlılığı esastır. Azap 
"şer" olması itibariyle de Allah'a atfedi
lemez. Cenab - ı Hakk'ın zatı ve sıfatları 

mutlak kemal özelliğine sahiptir , fiilieri 
ise sırf hayırdır. Azabın dayanağı olan 
ilahi gazap Allah'tan ayrılması imkansız 
olan zatl bir sıfat olmadığına göre aza
bın devamlılık arzetmesi gerekli değil
dir. Öyleyse gazap da onun neticesi olan 
azap da arızldir, rahmet ise zatl bir s ı 

fat olduğu için devamlıdır (İbn Kayyim, 
s. 301, 304) Nitekim ilahi rahmet dün
yada gazabını aşm ıştır. Yüce Allah rah
met s ıfatıyla tecelli ederek kullarını ha
yat sahnesine çıkarmış, kendiler ine tür
lü nimetler vermiş, günah işlemelerine 
rağmen lutfunu esirgememiştir. Eğer 

günah larından dolayı kullarını cezalan
dıracak olsaydı dünyada canlı bir varlık 
bırakmazdı (en-Nahl 16/ 61 ; Fatır 35/ 45) . 
Dünyada her yaratığa şamil olan bu ila
hi rahmet ahiretteki rahmetin yüzde bi
ri olduğuna (Buhari, "Rikak", 19) ve ga
zabını aştığına göre ahiretteki rahmeti
nin gazabını aşmaması nasıl mümkün 
olur (i b n Kayyim, s. 3 ı 3) . Azap ebedl olur
sa ve ilahi rahmet kafirleri kapsamına 
almazsa bu rahmetin her şeyi kuşattığı 
ve gazabı aştığı nasıl söylenebilir (Musa 
Bigiyef, s. 47 , İzmirli, s. 9, 30) S. Bazı ha
dislerde belirtildiğ ine göre (f'Vlüsned, Il , 
451 , 482; ııı, 362; Buhari, "Rikiil5:", 18 ; 
Müslim, "Müniilikiin ", 71). cennet e gire
cek olanlar işledikleri arneller sebebiyle 
değil Allah'ın rahmet ve ihsanı sayesin
de bu nimete nail olacaklardır. Buna gö
re cehennem ehlinin de ilahi bir lutfa 
mazhar olmaları gerekir. 6. Azabın ebe
dl olacağı konusunda ümmetin ihtilafı 
vardır. Zira ashap, tabiin. tebeü't-tabiln 
ve her asrın ulemasından az da olsa bir 
grup azabın ebedi olmadığı görüşünü 
savunmuştur (Makdisi, ı. 20 ı ; ibn Kay
yim, s. 286-288; MO sa Bigiyef, s. 76-77). 
Şu halde bu görüş bid'at kabul edile
mez. 7. Azap inkar ve isyan edenlere yö
nelik bir valddir. Ehl-i sünnet alimleri
nin de kabul ettiği gibi Allah'ın valdin-

AZAP 

den dönmesi mümkün olup bu, lutuf
karlığına ve affed i cil iğine daha uygun
dur. Cenab - ı Hak Kur'an'da va'dinden 
dönmeyeceğini açıkladığı halde valdin
den dönmeyeceğini bildirmemiştir. Şu 

halde vaidini yerine getirip getirmeme
si ilahi iradesine bağlıdır. Va'd kulun Al
lah 'tan talep edeceğ i hakkı ise vaid de 
Allah'ın kuldan talep edeceği hakkıdır, 

dilerse bağışiayarak hakkından vazgeçe
bilir. Valdinden dönen övgüye layık olur. 
Allah ise her türlü övgüye en çok layık 

alandır. Yerine getir ilmesiyle getirilme
mesi açıkça belirtilmeyen bir valdde bu
lunması ise insanları kötülükten alıko

yup iyiliğe yönelmelerini sağlama gaye
sine yönelik olmalıdır (Fahreddin er-Ra
zi, II , 57-58; İbn Kayyim, s. 311-3 1 3) Vald
den dönmeyi yalanla aynı şey kabul et
mek (Mustafa Sabri, s. ı 9), Allah'ın affe
dici olmadığını söylemenin bir başka ifa
desidir. Çünkü affetmek, işlenen bir su
ça verileceği beyan edilen cezadan vaz
geçmek demektir. Valdde de durum ay
nıdır. 8. insanları günahları sebebiyle ce
za landırmak yerine affetmek, adalet ye
r ine lutufla muamele etmek Allah · a da
ha çok yaraşır (İbn Kayyim, s. 302, 31 Ol 
Nitekim o bütün günahları affedeceğini 
müjdelemiştir. Şirki bağışlamayacağını 

beyan etmesi ise affetme tarzının de
ğişik olmasıyla ilgili bir husustur. Yani 
bazı günahları azap etmeden affeder. 
şirki de azap ettikten sonra affeder (MO
sa Bigiyef, s. 54) Zira Allah ' ı inkar edip 
ona ortak koşmanın kul üzerindeki men
f i tesir lerini gidermek azap etmeyi ge
rektirebilir . Uzun devirler boyunca uy
gulanan azap sonunda hastalığın iyileş
ınesi ve günah kir lerinin temizlenme
siyle azabın da sona ermesi gerekir. Zi
ra azap böyle bir gaye taşıyorsa mak
sat hasıl olmuştur. kahrının tecellisi gi
bi bir sebepten ötürü ise o da gerçek
leşmiştir. Buna göre ebedl olarak de
vam edecek e!Tm bir azapta hiçbir hik
met ve fayda yoktur. Allah ise hikmetsiz 
ve abes iş yapmaktan münezzehtir (Fah
reddin er-Razi, XVIII, 63 ; İbn Kayyim, s. 
300-306, 308) Kur'an-ı Kerim'de inkarcı

ların yeniden dünyaya gönderilmeleri ha
linde bile küfür ve isyanlarına devam 
edecekler inin belirtilmesi, uzun devirler 
boyunca azap görmelerinden önceki du
rumlarıyla ilgilidir. Asırlarca azap gör
dükten sonra kafirlerin inkara devam 
etmeleri muhtemel değildir, çünkü ateş 
onların inkarcı halini yok edecektir. Aksi 
takdirde inkarın insana ait zati bir vasıf 
kabul edilmesi ve bu sebeple insanın 

ondan sorumlu tutulmaması gerekir. 9. 
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AZAP 

Ebedl olarak sürecek azap ilahi adalete 
aykırıdır. Çünkü kısa bir ömür içinde iş
lenen sonlu günahlara verilecek olan ce
zanın da sonlu olması gerekir. Allah ve
recekleri cezaların suçlara denk olması
nı kullarına emretmiş ve cezalandırma
da aşırı gitmelerini yasaklamışken ken
disinin, ebediyete nisbetle çok kısa bir 
süreyi kapsayan dünya hayatında suç 
işleyenleri sonu gelmeyen bir azapla ce
zalandırması makul değildir (MakdisT, 1, 
200 ; Fahreddin er-Razi, ll. 56 ; XVI II , 63 ). 

Azabın ebedl olmadığını benimseyen 
alimlerden İbn Kayyim ile Müsa Bigiyef 
gibi bazı müellifler, cehennemin eninde 
sonunda yok olacağını ve kafirlerin de 
cennete gireceğini kabul ederler (İbn 

Kayyim, s. 297-298, 305 , 308-309 ; Müsa 
Bigiyef, s. 8-9) Bunlardan İbn Kayyim, 
kafirlere uygulanacak olan azabın ebe
dl olacağını savunanlarla sona ereceğini 
kabul edenlerin görüşlerini tartışırken, 

açıkça belirtmemekle birlikte, inkar ve 
isyan suçunun gerektirdiği kadar azap 
gördükten sonra kafirlerin de cennete 
girebileceklerine işaret eder. O bu konu
da iki önemli delile dayanır: 1. Hz. Pey
gamber, kalplerinde zerre kadar hayır 
bulunanların şefaatçıların şefaatıyla ce
hennemden çıkarılmasından sonra, hiç
bir hayır işlemeyen bazı cehennemlikie
rin (kafirlerin) Allah' ın rahmetiyle bura
dan çıkarılıp cennete gireceklerini ha
ber vermiştir (BuharT, "Tevhld", 24) . Yi
ne Hz. Peygamber, cehennemin dürül
mesinden sonra cennet için yeni bazı in
sanlar yaratılacağını bildirmiştir (Müs
lim, "Cennet", 38, 39) ki bunlar hiçbir ha
yır işlemedikleri halde cehennemden çı
karılanlar olmalıdır. 2. Cennete sadece 
temiz ruhluların gireceği , inkar ve isya
nın kirlettiği kirli ruhluların (kafirlerin) bu
raya girerneyeceği doğrudur. Ancak in
kar ve isyanın kötü tesirleri azap saye
sinde temizlendikten sonra kafirlerin de 
Allah'ın rahmetiyle cennete girmelerine 
izin verilebilir. Kötülüğü ve kirliliği hiç
bir şekilde yok olmayacak olan varlıkları 
yaratıp sorumlu tutmak hikmetle bağ
daşmayacağına göre, kafirlerin yaratıl
masıyla gözetilen hikmet gerçekleşince 
Allah'ın bunları yeniden yaratarak ruh
larındaki inkarı imana. isyanı da itaate 
çevirmesi, böylece cennete girebilecek 
hale dönüştürmesi mümkündür (İbn Kay
yim, s. 308-309). Müsa Bigiyef ise iman
küfür arasındaki sınırı kaldırarak ve ba
zı nasların zahiri manalarını indi yorum
lara tabi tutarak azabın dahi vuku bul
mayacağını ileri süren bir tutarsızlıkla 
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herkesin cennete girebileceğini söyler 
(Rahmet·! ilahiyye Burhan/an, s. 8-9 ve 
tür. yer.) . 

Netice. Azabın ebediyeti konusunda 
her iki gruba mensup alimierin dayan
dıkları naklf ve akli deliliere karşı taraf
larca ileri sürülen birçok itiraz vardır. 
Bunların bir kısmı objektif olmadığı için 
problemin çözülmesine yardım etmek
ten uzaktır. Öyle görünüyor ki kafirler 
için azabın ebediyeti problemi iki yön
den önem kazanmaktadır. Kafirin ebe
diyen azapta kalacağını ve hiçbir şekil
de cennete giremeyeceğini savunanlar 
Kur'an'daki "hulüd" ve "ebed" kelime
lerine dayanmaktadır. Ancak sadece bu 
iki kelimeye dayanarak böyle bir hükme 
varmakta çeşitli zorluklar vardır. Çünkü 
hulüd sözlükte, "değişikliğe uğramadan 
bir yerde uzun müddet beklemek" anla
mındadır. Ebed de "sonsuzluk" manasın
da değil "uzun süren zaman· anlamında 
kullanılır (Ragıb el-isfahani, el·Müfredat 

".l]ld" ve "ebed" md.leri ; M. Reşid Rıza, ı. 

234; VI, 78-79; VIII, 68, 99) Kelamcılar ise 
Kur'an'da yer alan bu kelimeleri terim
leştirerek bunlara sözlük anlamları dı

şında sonsuzluk ve ebediyet manası ver
mişlerdir. Halbuki Kur'an'da bi'r mümini 
kasten öldürmek suretiyle büyük günah 
işleyen veya Allah'a asi olan mürninler 
için de "hulüd" kelimesi kullanılarak ce
hennemde kalacakları belirtilmiştir (en
Nisa 4/ 14, 93) Eğer hulüd ebediyet ma
nası taşısaydı büyük günah işleyen mü
minlerin de Mu'tezile'nin öne sürdüğü 
gibi cehennemde ebedl olarak kalacakla
rını ve hiçbir zaman buradan çıkamaya
caklarını kabul etmek gerekirdi. Halbu
ki Ehl -i sünnet alimleri arasında mü
minlerin bir süre azap gördükten son
ra cehennemden çıkacakları noktasında 
icma vardır. Şu halde "hulüd" ebediyet 
değil uzun süre anlamındadır. Esasen 
"hulüd" kelimesine bu manayı vermek, 
Ehl-i sünnet ile Mu'tezile kelamcıları ara
sında önemli bir münakaşa konusu olan 
büyük günah ile iman ve inkarın sınırı 

problemlerine çözüm getiren bir kapı 
açar. Zira asi mürnin işlediği günah ka
dar azapta kaldıktan sonra cehennem
den çıkar, kafir ise daha şiddetli ve uzun 
müddet azapta kalır, böylece iman ve 
inkar farklı cezalara çarptırılmış olur. 
"Ebed" kelimesi de aynı manada olup 
kafirler için bu sürenin daha uzun ola
cağını belirtmiş ve tekit etmiş olabilir. 
Cennetin devamlı olacağı ise açık bir şe
kilde "daim" kelimesiyle belirtilmiş (er
Ra 'd 131 3 5) ve kesintiye uğramayacağı 

açıklanmıştır. "Hulüd" ile "ebed" kelime
lerinin sonsuzluk manasında olmadığını 
gösteren bir başka husus da kafirlerin 
cehennemde kalışlarının "mesva", "lübs" 
ve "müks" kelimeleriyle ifade edilmiş ol
masıdır. Bu üç kelimenin ilki "durak, ko
naklama yeri", diğer ikisi ise "belli bir 
müddet beklemek ve gecikmek" anlam
larındadır. Malik adındaki cehennem mu
hafızının kafirlere "bekleyeceksiniz" de
mesi (ez-Zuhruf 43 / 77), cehennemden 
"konaklama yeri" diye bahsedilmesi (en
Nahl16/ 29 ; el-Ankebüt 29/ 68) ve ölüm
den haşre kadar insanların kabirde ge
çirdikleri sürenin "lübs" kelimesiyle an
latılması (Yünus 10/ 45), ahiret azabmm 
sonlu olduğunu göstermektedir. Aynı 

kelimeler cennet ehli hakkında kullanıl
mamıştır. "Lübs" ayrıca "ahkab" ile bir 
arada kullanılarak cehennemin cennet
ten farklı bir devam sürecine tabi oldu
ğuna işaret edilmiştir. Kur'an'da cennet 
ehlinin buradan "çıkarılmayacakları" be
lirtilirken (el-Hicr 15 / 48) cehennem ehli 
için aynı ifade kullanılmamış, onların ce
hennemden çıkmak istedikleri zaman 
" çıkamayacakları" (el-Maide 5/ 37) ve çık
malarına dair hükmü vermenin Allah'a 
ait olduğu (el-Mü'min 40/ 11 - 12) bildi
rilmiştir. İki ifade arasındaki fark açık
tır. Azabın ebedl olduğunu kabul etmek 
aklen de zaruri değildir. Nitekim azabın 
ebedl olarak devam edeceğini savunan
lar bile bunu " akıllarına sığdıramadık

larını" itiraf etmektedirler (Mustafa Sab
ri, s. 15). Problemin ikinci yönünü oluş
turan kafirlerin cennete girip gireme
yecekleri konusuna gelince, her ne ka
dar bununla ilgili naslarda açıkça "Ka
firler cennete asla giremeyeceklerdir" 
denilmemekte, bunların "deve (veya ha
lat) iğnenin deliğinden geçineeye kadar 
cennete giremeyecekleri" belirtilmekte 
(el-A'raf 71 40) ve bunu da kafirler için 
cennete girişin çok zor gerçekleşeceği 
manasında anlamak mümkün görülmek
teyse de cennetin Allah'a şirk koşanla
ra haram kılındığını açıkça bildiren ayet 
(el-Maide 5/ 72) karşısında kafirlerin ora
ya girebileceklerini söylemek oldukça 
güçtür. Böyle önemli bir konuda İbn 
Kayyim 'in yaptığı gibi, manaya delaleti 
açık olmayan bir iki hadise ve birtakım 
akli istidlallere dayanmak isabetli gö
rülmemektedir. Gerçi Zemahşerf gibi ba
zı Mu'tezile alimleri, "suçluyu ve günah
karı bağışlamanın akıl nazarında güzel 
bulunduğu" ilkesinden hareketle en bü
yük suçu işleyen katirieri bağışlamayı 
hikmetinen güzeli kabul ederler (el·Keş· 

şa{, ı , 375) ; Fahreddin er-Razi gibi bir 



kısım Sünni alimler de "ilahi iradenin 
hiçbir kayıtla bağlı olmadığı" esasını dik
kate alarak Allah'ın müttaki mürninleri 
cehenneme, buna karşılık kafirleri cen
nete koyabileceğini nazari olarak müm
kün görürler (Tefsir, XII, 136). Ancak bu 
nevi akli hükümleri nasların önüne ge
çirmek mümkün değildir. Eğer ahiret 
alemi kafirler için bir mükellefiyet yur
du haline getirilip iman ve itaat etmek
le yükümlü tutuldukları tasawur edilir
se, asırlar boyu süren bir azap içinde bu 
yükümlülüklerini yerine getirdikten son
ra, "erhamü'r-rahimin" olan Allah'ın, tıp

kı dünyada kullarını yalvarıp yakarma
ları. günahlarından tövbe edip temizlen
meleri için bela ve musibetlere maruz 
bırakmak suretiyle cezalandırdığı ve ne
ticede af dileyenleri bağışlad ı ğı gibi (ei
En'am 6/40-41) kafirleri de bağışlayabi
leceği söylenebilir. Bütün bunlara rağ 

men ahirette kafirlere yapılacak mua
melenin mülkünde yegane tasarruf sa
hibi olan yüce Allah'ın iradesine bağlı ol
duğuna inanmak en isabetli hüküm ol
sa gerektir. Ehl-i sünnet çoğunluğunun 
ilk devir İslam alimlerinin aksine azabın 
ebediyeti görüşünü tercih etmesini, ll. 
(VIII.) yüzyılda başlayan katı bir tekfir*
ciliğin giderek yaygınlaşması ve muhte
lif mezhepterin elinde güçlü bir silah ha
line getirilmesine bağlamak isabetli gö
rünmektedir. 

isıarn alimlerinin çoğunluğuna göre, 
dinen yasak sayılan bir fiili işleyen kim
se dünyada dinin koyduğu cezaya çarp
tırıldığı takdirde ahirette ayrıca azaba 
uğratılmayacaktır. Çünkü ceza suçun ke
fareti sayılır. Hanefiler'e göre ise had, 
kısas vb. müeyyideler suçun dünyevl ce
zası olup ahiret azabını kaldırmaz. Ahi
ret azabından kurtulmak için ayrıca sa
mimi bir tövbe gereklidir. 
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liJ YusuF ŞEvKi YAvuz 

AZAPKAPI CAMii 

1 
AZAPKAPI 

ı 

İstanbul' da 
Galata'nın sur kapılarından biri 

L 
(bk. GAlATA). 

_j 

1 
AZAPKAPI CAMii 

ı 

İstanbul'da 
Unkapanı Köprüsü'nün 

Şişhane tarafındaki ayağı yanında 

L 
XVI. yüzyıla ait cami. 

_j 

Kapılarından birinin üstünde bulunan. 
ancak kınldığı için 1941 ·de eski kahbı
na göre Relsülhattatin Kamil Akdik ta
rafından yeniden yazılan manzum kita
besine göre 985 ( 1577 -78) yılında Sad
razam Sokullu Mehmed Paşa tarafından 
yaptırılmıştır. Bu sebeple Sokullu Meh
med Paşa Camii adıyla da anılır. Mimarı 
Koca Sinan'dır. Cami fevkani olarak ya
pıldığından altında gözler halinde geniş 
bir badrum bulunmaktadır. Vaktiyle Ga
lata surlarının Tersane'ye komşu ucun
da ve sur duvarlarının hemen dış tara
fında deniz ile sur arasındaki dar kıyı 
üzerinde inşa edilen cami. buradaki ka
pıdan dolayı Azapkapı Camii adıyla ta
nınmıştır. Cenevizliler devrinde Porta di 
San Antonio olarak adlandırılan bu ka
pı, XVI. yüzyılda Tersane'nin Kasımpa
şa'ya gelmesiyle Tersane hizmetindeki 
Türk asıllı Bahriye azeblerinin (azeban-ı 
Tersane) kışiasının o çevrede olmasından 
dolayı Azapkapısı adını almıştır. Daha 
sonraları Yenikapı olarak adlandırılmış, 
XIX. yüzyılda köprü yapılmasından sonra 
da Köprükapısı olarak tanınmıştır. Her
halde köprü ile birlikte gayet süslü bi
çimde geçen yüzyılın Batı üsiObunda ye
niden yapılan ve bir zafer takını andı

ran bu kapı, Galata surları yıktınlineaya 
kadar durmuştur. 

Azapkapı Camii Galata ile istanbul ara
sındaki bağlantı iskelesinin başında ya
pıldığından şehrin en hareketli ve kala
balık yerlerinden birinde bulunuyordu. 
1222 ( 1807) yangınında zarar gören ve 
minaresi de kısmen yıkılan cami kürsü 
kısmından itibaren yeniden yapılmıştır. 
Balkan ve 1. Dünya savaşlarından az ön
ceki yıllarda Azapkapı Camii'nin tami
rine başlanarak birçok kısımları sökül
müş, fakat peş peşe gelen felaketler yü
zünden çalışmalar durdurularak bu çok 
değerli sanat eseri uzun yıllar bir hara
be halinde kaderine terkedilmiştir. Ca
minin bir ara tamamen yıktırılıp temelle-
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