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 3 

 

 

 Soru: 

Şayet kabir açılmış olsaydı, kabrin değişmediğinin, 

kabrin daralmadığının veya genişlemediğinin görüleceğini 

gerekçe göstererek kabir azabını inkâr eden kimseye 

nasıl cevap verebiliriz? 

 Cevap: 

Hamd, yalnızca Allah'adır. 

Değerli âlim Muhammed b.Salih el-Useymîn -Allah 

ona rahmet etsin- şöyle demiştir: 

"Şayet kabir açılmış olsaydı, kabrin değişmediğinin 

görüleceğini gerekçe gösterip kabir azabını inkâr eden 

kimseye birçok yönden cevap verebiliriz: 

Birincisi:  

Kabir azabı İslâm şeriatıyla sâbittir. 

Nitekim Allah Teâlâ Firavun âilesi hakkında şöyle 

buyurmuştur: 
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ۚ وََعِشيّٗ  �ُغُدوّٗ  َهاَعلَيۡ  رَُضونَ ُ�عۡ  َّارُ ٱ ﴿ ـاَعةُ ٱ �َُقـومُ  مَ َوَ�ـوۡ  ا َّ دۡ  س
َ
ْ ِخلُـوٓ أ  َءاَل  ا

دّ  نَ َعوۡ فِرۡ  ََ َ
 ﴾ ٤ َذاِب عَ لۡ ٱ أ

 ]  ٤٦:وور  غفي رآلية [  

"Onlar (Firavun âilesi, kabirlerinde azap olunurlar ve 

hesap gününe kadar) sabah- akşam ateşe sunulurlar: 

Kıyâmetin kopacağı gün de (yaptıkları kötü amellerine 

karşılık olarak) Firavun âilesini en şiddetli azaba 

sokun!"0F

1 

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- de bu konuda 

şöyle buyurmuştur: 

َاـوُْت ((  َ
َ
ََنُور ل ََ رَـَدر  ْْ

َ
ََ أ ُُورهَهـل  فَلَـْو

ُُ ِه  َمَة رُـْـ�ََ  
ُ ْ
اه رم َْ َهبه ْْ  رهللاَ ّه

َ
أ

نْهُ  ْوَمُع مه
َ
هي أ

َ
َبْ ه رَ

ْ
ْن َاَبراه رر ْم مه

ُْ َع ََُُْل َالَيْ . ُْْسمه
َ
َََبـلَل َُُم أ ـهه  َََعـوَذُور : نَل اهوَْجهه

ْن َاَبراه رََلره  هللاه اهل ََـلره  هللاه �َُعوُذ اهل: قَلدُور. مه ْن َاَبراه ر ل: َََبـلَل . مه ـْن  هللاه َََعـوَذُور اـه مه
َبْ ه 
ْ
َبْ ه  هللاه �َُعوُذ اهل: قَلدُور. َاَبراه رر

ْ
ْن َاَبراه رر ِهَته  مهنَ  هللاه اهل َََعوَذُور: قَلَل . مه

ْ
 َمـل َظَهـَي رر

نَْهل َوَمل �ََطنَ  نَْهل َوَمل �ََطنَ  مهنَ  هللاه �َُعوُذ اهل: قَلدُور. مه ِهَته َمل َظَهَي مه
ْ
ل: قَـلَل . رر  هللاه َََعـوَذُور اـه

ْن فه�ْنَةه  ْن فه�ْنَةه رَلَجلله  هللاه اهلَ�ُعوُذ : قَلدُور. رَلَجلله مه  ]رورا مسلم [ )) .مه

"Şüphesiz bu ümmet,kabirlerinde imtihan 

olunacaktır. Şayet (işittiğiniz takdirde) birbirinizi 

                                                 
1 Ğâfir (Mü'min) Sûresi:46 
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defnetmemenizden  korkmasaydım, şahsen işittiğim 

kabir azabını size de işittirmesi için Allah'a duâ 

ederdim.  

Ardından yüzünü bize dönerek: 

-Cehennem azabından Allah'a sığının, buyurdu. 

(Sahâbe):  

-Cehennem azabından Allah'a sığınırız, dediler. 

-Kabir azabından Allah'a sığının, buyurdu. 

(Sahâbe):  

-Kabir azabından Allah'a sığınırız, dediler. 

Fitnelerin açık ve gizli olanından Allah'a sığının, 

buyurdu. 

(Sahâbe):  

-Fitnelerin açık ve gizli olanından Allah'a 

sığınırız, dediler.  

-Deccâl'in fitnesinden Allah'a sığının, buyurdu.  

(Sahâbe):  
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 -Deccâl'in fitnesinden Allah'a sığınırız, 

dediler."1 

Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- kabre konulan 

mü'min hakkında şöyle buyurmuştur: 

ييُنَلىهي مُ ََ ((...  ْْ َصَدَق َ�ُْده
َ
ِه ردَسَملءه أ ـنَ   نَلىي  فْيهُشـوُا مه

َ
ََنـةه  فَأ

ْ
  رْ

نَ  ـهُسوُا مه
ْ
ر
َ
ََنةه  َوأ

ْ
ََنةه   رْ

ْ
 رْ

َ
ُ اَلاإل ّه 

َ
�َُحور   َْ َهل :قَلَل   َور ْن َروْحه َهيهه مه

ْ
يَأ ُهَهـل  ََ ي   َوطه

ْ هاه َمَد اََصهاه 
َُ ِه   ُ

َ
َسُح   ِْ َُ   ]أاو ىروى ِ حديث طوَل رورا أحد و[ )) ...َو

"...Bunun üzerine semâdan bir münâdi seslenir:  

-Kulum doğru söyledi. Ona cennetten bir yer 

döşeyin (makamını hazırlayın), onu cennetten giydirin 

ve ona (kabrinden) cennete giden bir kapı açın. 

Nebi-sallallahu aleyhi sellem- buyurdu ki: 

-Ona cennetin esintisinden ve güzel 

kokusundan kokular gelir ve kabri, gözünün 

görebileceği yere kadar genişletilir..."2F

2 

Bunun gibi daha bir çok delil vardır. 

                                                 
1 Müslim, hadis no: 2868 
2 İmam Ahmed ve Ebu Dâvûd rivâyet etmişlerdir. 



 

 7 

Bundan dolayı zanna ve hayalî sözlere dayanarak 

Kur'an ve sünnetten gelen bu delillere karşı çıkmak câiz 

değildir.Aksine bu delilleri tasdik etmek ve onlara boyun 

eğmek gerekir. 

İkincisi:  

Aslolan; kabir azabının ruhun üzerinde olmasıdır. 

Bedende hissedilen ve algılanan bir şey değildir. Şayet 

bedende hissedilen ve algılanabilen bir şey olsaydı, kabir 

azabı gayba îmândan sayılmaz ve buna îmân etmenin de 

hiçbir faydası olmazdı. Oysa kabir azabı gaybî şeylerden-

dir.Berzah hayatındaki haller, dünyadaki hallerle asla 

kıyaslanamaz. 

Üçüncüsü:  

Kabir azabı, kabir nimetleri, kabrin geniş veya dar 

olması gibi şeyleri, başkası değil de sadece ölü hisseder. 

Nitekim bir kimse, yatağında uyurken ayakta durduğunu, 

gittiğini, döndüğünü, birisine vurduğunu veya birisinin 

kendisine vurduğunu görebilir.  
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Yine uykuda kendisini dar ve korkunç veya geniş 

ve güzel bir yerde görebilir.Fakat kendisinin çevresinde 

bulunan kimse bunu göremez ve hissedemez.  

Bu gibi şeylerde insana düşen görev; işitip itaat 

ettik, îmân edip tasdik ettik, demektir." 1 

 

 

           

 

                                                 
1 "Mecmû' Fetâvâ İbn-i Useymîn", cilt: 2, sayfa: 29 


