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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: اآلية اإلساء سورة [ رسوالً )) نبعث ىت معّذب� كّنا ((وما

"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: 
 )) نبعث ىت معّذب� كّنا ((وما

ً
] ١٥: اآلية من اإلساء سورة [ رسوال

"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: 
 فكذبنا نذيي جاءنا قد ب� قالوا نذيي يهر�م للم خزنتها سهلم فوج فيها لحق ((كدا

] ٩ -٨: اآلية اللك سورة[ كب�))  ضالل ف إال لنتم إن شء من اهللا نزل ما وقلنا
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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: 8-
9) 

Yine Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: 
 للم خزنتها لم وقال لبوابها فتحت جاءوها إذا ىت زميا جهنم إل �فيوا الين ((وسيق

 ب� قالوا هذا يوم�م حقاء و�نذرون�م ر��م آيات علي�م يتلون من�م رسل يهر�م
] ٧١: اآلية الزمي سورة [ الكفي�ن)) ع احعذاب كدة ىقت وح�ن

"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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ْر�ََعةٌ 
َ
ِقيَاَمةِ  يَْومَ  «ل

ْ
َامّ  رَُجٌل : اح

َ
ْحَُق، َورَُجٌل  َشيْئًا، �َْسَدعُ  ال ل

َ
 ِف  َماَت  َورَُجٌل  َهَيٌم، َورَُجٌل  ل

ةٍ  ْتَ ّما. ََ
َ
َامّ  فَه

َ
يَُقوُل  اَ ْسَدعُ  َوَما اإلِْسالمُ  َجاءَ  حََقدْ  رَّب : ََ

َ
ّما َشيْئًا، ل

َ
ْحَقُ  َول

َ
يَُقوُل  اَ  حََقدْ  رَّب : ََ

َْعِي، َ�ِْذفُوِ�  َوالّصبْيَانُ  اإلِْسالمُ  َجاءَ 
ْ
ّما بِال

َ
ـَهَيمُ  َول

ْ
يَُقوُل  اح ََ : ِّ ْعِقُل  َوَما اإلِْسالمُ  َجاءَ  حََقدْ  َر

َ
 ل

ّما َشيْئًا،
َ
ي َول ِ

ّ
ةِ  ِف  َماَت  ال َفْتَ

ْ
يَُقوُل  اح رَاِ�  َما رَّب : ََ

َ
ُخذُ  رَُسوٌل  لََك  ل

ْ
يَه يُعّنهُ  َمَواِ�يَقُهمْ  ََ ِِ ُ

ُ�ِْسُل  ََ ََ 
ِْهمْ  ََ نِ  إِ
َ
َّارَ  اْدُخلُوا ل ي: قَاَل . ا ِ

ّ
 »وََسالًما بَيًْدا َعلَيِْهمْ  حََكنَْت  َدَخلُوَها لَوْ  �ِيَِدهِ، ُمَّددٍ  َ�ْفُس  فََوال

َدنْ : رواية و� ََ َها لَمْ  َوَمنْ  وََسَالًما بَيًْدا َعلَيْهِ  َكنَْت  َدَخلََها «
ْ
َْها» �ُْسَحُب  يَْدُخل ََ  رواه [ إِ

 ]الامع  احي  ف اَلا� واححه ىبان، وابن لحد
"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. 
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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. 


