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KENDİLERİNE İSLÂM DÎNİ ULAŞMAYAN
KÂFİRLERİN ÂKİBETİ
Kendilerine İslâm dîni ulaşmayan kâfirlerin âkibeti ne olacaktır?
Hamd, yalnızca Allah'adır.
Hiçbir kavme tebliğ etmeden ve onlara hüccet ikâme etmeden
azap etmemesi, Allah -azze ve celle-'nin adâletindendir. Zirâ Rab
Teâlâ hiç kimseye zulmetmez.
Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:
ً
ّ
ّ
[١٥ :))وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑ� ﻰﺘ ﻧﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻ(( ] ﺳﻮرة ﻹﺮﺳاء اﻵﻳﺔ
"Kim doğru yolu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş
olur (bunun sevabı kendisine döner). Kim de doğru yoldan saparsa
(bâtıl yola uyarsa), bunu ancak kendi aleyhinde sapmış olur (bunun
da azabı kendisine döner). Hiçbir günahkâr nefis, başka günahkâr
nefsin günah yükünü üslenmez. Biz, bir elçi (peygamber)
göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz (onu
cezalandırmayız)." (İsrâ Sûresi: 15)
İbn-i Kesîr -Allah ona rahmet etsin- bu âyetin tefsiri hakkında
şöyle demiştir:
Allah Teâlâ:
ً
ّ
ّ
[١٥ :))وﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﻌﺬﺑ� ﻰﺘ ﻧﺒﻌﺚ رﺳﻮﻻ(( ] ﺳﻮرة ﻹﺮﺳاء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
"Biz, bir elçi (peygamber) göndermedikçe hiç kimseye azap
edecek değiliz (onu cezalandırmayız)."
Buyurmakla, kendi adâletini haber vermiş ve hiç kimseye elçi
(peygamber) gönderip kendisine hüccet ikâme etmedikçe ona azap
etmeyeceğini bildirmiştir.
Nitekim Allah Teâlâ başka bir âyette şöyle buyurmuştur:
))ﻛﻤﺎ ﻟﻲﻘ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻮج ﺄﻬﻟﻢ ﺧﺰﻧﺘﻬﺎ ألﻢ ﻳﺄﺗ�ﻢ ﻧﺬﻳﺮ ﻗﺎلﻮا ﺑ� ﻗﺪ ﺟﺎءﻧﺎ ﻧﺬﻳﺮ ﻓﻜﺬﺑﻨﺎ
[٩ -٨ :وﻗﻠﻨﺎ ﻣﺎ ﻧﺰل اﷲ ﻣﻦ ﺷء إن أﻧﺘﻢ إﻻ ﻓ ﺿﻼل ﻛﺒ�(( ] ﺳﻮرة ﻤﻟﻠﻚ اﻵﻳﺔ
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"Cehennem, (kâfirlere olan) öfkesinden dolayı neredeyse
çatlayacak haldedir. Ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun
bekçileri (azarlayarak) onlara:
- (Dünyada iken) sizi (içerisinde olduğunuz bu azaptan) uyaran
bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar.
Onlar şöyle cevap verirler:
- Evet, doğrusu bize (bu azap ile) uyaran bir peygamber gelmişti,
ama biz onu yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz
olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik." (Mülk Sûresi: 89)
Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:
))وﺳﻴﻖ ﺬﻟﻳﻦ �ﻔﺮوا ﻰﻟ ﺟﻬﻨﻢ زمﺮا ﻰﺘ إذا ﺟﺎءوﻫﺎ ﻓﺘﺤﺖ أﺑﻮاﺑﻬﺎ وﻗﺎل ﻟﻢ ﺧﺰﻧﺘﻬﺎ ألﻢ
�ﻳﺄﺗ�ﻢ رﺳﻞ ﻣﻨ�ﻢ ﻳﺘﻠﻮن ﻋﻠﻴ�ﻢ آﻳﺎت ر��ﻢ و�ﻨﺬروﻧ�ﻢ ﻟﻘﺎء ﻳﻮﻣ�ﻢ ﻫﺬا ﻗﺎلﻮا ﺑ
[٧١ :وﻟ�ﻦ ﺣﻘﺖ ﻛﻤﺔ اﻟﻌﺬاب ﻋ لﺎﻜﻓﺮ�ﻦ(( ] ﺳﻮرة الﺰمﺮ اﻵﻳﺔ
"Kâfirler bölük bölük cehenneme sürülürler.Nihayet oraya
geldikleri zaman kapılar (cehennemin yedi kapısı) açılınca
cehennem bekçileri (azarlayarak) onlara şöyle sorarlar:
- Size, içinizden Rabbinizin âyetlerini okuyan ve Allah’ın
huzuruna çıkacağınız bu günü bildirerek, sizi uyaran elçiler
(peygamberler) gelmediler mi?
- Onlar: Evet geldiler, ama kâfirler hakkında azap hükmü
kesinleşti, şimdi ne desek boş! derler." (Zümer Sûresi:71)
Ne İslâm dîni hakkında, ne de Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında bir şey işiten kimseye, dâvet
doğru bir şekilde ulaşmamış demektir. Buna göre Allah Teâlâ, küfür
üzere ölmesinden dolayı ona azap etmez.
O halde bu hal üzere ölen kimsenin âkibeti ne olur? diye
sorulacak olursa, cevap olarak şöyle diyebiliriz:
Şüphesiz Allah Teâlâ onu kıyâmet günü imtihan edecektir. Eğer
itaat ederse, cennete girecektir. Yok eğer O'na karşı gelirse,
cehenneme girecektir.
Bunun delili, Esved b. Serî'den rivâyet olunan hadiste,
Peygamberi -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:
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ٌ َ
ٌ ُ
َ َ ٌ ُ َ ٌ َ َ ٌ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ َ ُ ٌ َﻤ
َ ْ
ّ
 َرﺟﻞ ﻣﺎت ِﻓ،
ﺟﻞ ﻫﺮم و،
ورﺟﻞ ﺣﻖ ور، َﺻَﻢُ ﻻ �ﺴﻤﻊ ﺷيﺌﺎ
 َرﺟﻞ:»أ ْر�َ َﻌﺔ ﻳَ ْﻮ َم اﻟ ِﻘﻴَﺎﻣ ِﺔ
ُ ُ َ ْ ّ ﻤ
ْ ََ ّ
ّ
ًْ َ
ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ََ ّ ُ ََُ ّ
َْﺮ
 َبِ ﻟﻘﺪ:َأَﻣَﺎ ﻷَﺣَ ُﻖ �ﻴَﻘﻮل، ﻼم َوﻣﺎ أﺳ َﻤ ُﻊ ﺷيﺌﺎ
اﻹﺳ
ِ  َبِ ﻟﻘﺪ ﺟﺎء: َﺄَﻣَﺎ ﻷَﺻَﻢُ �ﻴﻘﻮل.َﺘ ٍة
َ
ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ّ �َ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ ّ
ُ َْ ُ َْ ّ
ْ ْ
ُ ﺎء اﻹ ْﺳ
َ َﺟ
اﻹﺳ
:َأَﻣَﺎ اﻟـﻬﺮم �ﻴﻘﻮل، ﻮ� ِﺎﺒﻟَﻌ ِﺮ
ﻼم َالﺼِﺒﻴﺎن � ِﺬﻓ
ﻼم َوﻣﺎ أﻋ ِﻘﻞ
ِ ِ ﻟﻘﺪ ﺟﺎء
ِ
ِ
ْ
ّ ّ
ُ ْ ُ َ ُ ّ َ َ ﻟْﻔَﺮ ْ َ َ َ ُ ُ ّ َ َ َ َ َ َ ُ ٌ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ُﻄ
ًْ َ
� ِﺳﻞ
�  َبِ ﻣﺎ أﺗ ِﺎ� لﻚ رﺳﻮل �ﻴﺄﺧﺬ مﻮا ِ�ﻴﻘﻬﻢ َِﻴﻌُﻨَﻪ:ﻟَي ﻣﺎت ِﻓ ﺘةِ �ﻴﻘﻮل
ِ َأَﻣَﺎ، ﺷيﺌﺎ
ّ َ َ َ َ ّ ُ ُ ْ َ ْ َْ
ً
ً
ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ َﺎ
ّ اﺬﻟَي َ� ْﻔ ُﺲ
« ل ْﻮ دﺧﻠﻮﻫﺎ ﻜﻧﺖ ﻋﻠﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑَ ْﺮدا َو َﺳﻼﻣﺎ،َُِﻤَ ٍﺪ ِ�ﻴَ ِﺪه
ِﻴﻟ ِﻬﻢ أ ِن ادﺧﻠﻮا
ِ  ﻮ: ﻗﺎل.ﻟَﺎر
َ ُ َ ْ ُ َْ ُ ْ َ َْ ْ َ َ ً َ َ َ ًَْ َْ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ َ َ
َ
ْ
 »�ﻤﻦ دﺧﻠﻬﺎ ﻛﻧﺖ ﻋﻠﻴ ِﻪ ﺑﺮدا وﺳﻼﻣﺎ وﻣﻦ لﻢ ﻳﺪﺧﻠﻬﺎ �ﺴﺤﺐ ِﻴﻟﻬﺎ« ] رواه:و� رواﻳﺔ
[  وﺻﺤﺤﻪ ﻷﺒﻟﺎ� ﻓ ﺻﺤﻴﺢ ﺠﻟﺎﻣﻊ،ﻤﺣﺪ واﺑﻦ ﺣﺒﺎن
"Dört sınıf insan kıyâmet günü (müslüman olmadan ölmelerini)
Allah'a mazeret (gerekçe) göstereceklerdir.(Bunlar:) Hiçbir şey
işitmeyen sağır kimse, ahmak (deli) kimse, yaşlı ve bunamış kimse
ve fetret döneminde (iki peygamber arasındaki dönemde kalan ve
kendisine bir peygamber veya uyarıcı gönderilmeden) ölen kimse.
Hiçbir şey işitmeyen sağır kimse (müslüman olmadan ölmesine
gerekçe olarak) şöyle diyecektir:
- Rabbim! İslâm geldiğinde ben hiçbir şey işitmiyordum. (Bu
sebeple müslüman olamadan öldüm).
Ahmak (deli) kimse (müslüman olmadan ölmesine gerekçe
olarak) şöyle diyecektir:
-Rabbim! İslâm geldiğinde çocuklar (benimle alay ederek) bana
deve dışkısı fırlatıyorlardı. (Bu sebeple müslüman olamadan öldüm).
Yaşlı ve bunamış kimse (müslüman olmadan ölmesine gerekçe
olarak) şöyle diyecektir:
-Rabbim! İslâm geldiğinde (bunadığımdan dolayı) hiçbir şeyi
akıl edemiyordum. (Bu sebeple müslüman olamadan öldüm).
fetrette (iki peygamber arasındaki dönemde kalan ve kendisine
bir peygamber veya uyarıcı gönderilmeden) ölen kimse (müslüman
olmadan ölmesine gerekçe olarak) şöyle diyecektir:
-Rabbim! Bana bir elçi (peygamber) göndermedin (ki müslüman
olayım. Bu sebeple müslüman olamadan öldüm).
Bunun üzerine Allah Teâlâ onlardan kendisine mutlaka itaat
edeceklerine dâir söz alır. Ardından onlara bir melek gönderir.
4

Melek onlara:
- Ateşe (cehenneme) girin, diye emreder (ama onlar bundan
imtina ederler).
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- Muhammed'in nefsi elinde olan Allah'a yemîn olsun ki şâyet
ateşe girmiş olsalardı, ateş onlar için bir serinlik ve selâmet olurdu."
Başka bir rivâyette hadisin sonunda şöyle buyurmuştur:
"Kim, o ateşe girerse, ateş onun için bir serinlik ve selâmet olur
(imtihanı kazanmış olur). Kim de (emre itaat etmeyip) ateşe
girmezse, sürüklenerek ateşe sokulur (böylece imtihanı kaybetmiş
olur)."(İmam Ahmed ve İbn-i Hibbân rivâyet etmişler, Elbânî de
"Sahîhu'l-Câmi"; hadis no: 881'de hadisin sahih olduğunu
belirtmiştir.)
Kendisine İslâm dâveti doğru bir yolla ulaşan herkese hüccet
ikâme edilmiş demektir. Kim de kendisine İslâm dâveti ulaşmadan
ölür veya kendisine İslâm dâveti doğru bir şekilde ulaşmadan ölürse,
onun durumu Allah Teâlâ'ya kalmıştır. O kullarını en iyi bilendir.
Zirâ Rab Teâlâ hiç kimseye zulmetmez ve Allah Teâlâ kullarını
hakkıyla görendir.
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