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Soru:
Bazı ülkelerde şöyle bir âdet var: Birisi öldüğü
zaman ölünün evinde hoparlörler vâsıtasıyla yüksek sesle
Kur’ân okumaktadırlar.
Bu davranışın hükmü nedir?
Cevap:
Biz bunun kesinlikle bid‘at olduğunu söyleriz. Çünkü
bu davranış, ne Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, ne de
onun ashâbının zamanında vardı.İnsan,-herkesin işiteceği
hatta oyun ve eğlenceye dalanların bile işiteceği şekilde
hoparlörlerle okunduğu gibi değil de- Kur’ân’ı sadece
kendi kendine okuduğu zaman hüzünleri hafifler.
Öyle ki hoparlörlerle okunduğu zaman çalgı âletlerini
dinleyenlerin bile böylece aynı anda hem Kur’ân’ı, hem de
bu çalgı âletleri dinlediklerini görürsünüz. Bu davranışlarıyla
onlar, sanki bu Kur’ân’da yaygara çıkarıyorlar ve onunla
alay ediyorlar.
Ayrıca ölünün yakınlarının taziyeye gelenleri
karşılamak için toplanmaları, Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem-'in zamanında bilinmeyen (olmayan) davranışlar3

dandır.Hatta bazı âlimler bunun bid‘at olduğunu söylemişlerdir. Bu sebeple ölünün âilesinin taziyeleri kabul
etmek için toplanmalarını uygun görmüyoruz. Aksine
kapılarını kapatmalarını ve çarşıda birisiyle karşılaştıkları
veya herhangi bir hazırlık yapmaksızın ve herkese kapı
açmadan tanıdıklarından birisi geldiği zaman böyle
yaparsa, bir sakınca yoktur. Taziyeleri kabul etmek için
toplanmaları ve kapıları insanlara açmalarına gelince bu,
Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in zamanında bilinmeyen
(olmayan) bir şeydi.Hatta sahâbîler, cenaze evinde
toplanılmasını ve (taziyeye gelenler için) yemek konulmasını bir nevi ölünün ardından ağıt yakmak saymışlardır.
Bilindiği üzere ölünün ardından ağıt yakmak, büyük
günahlardandır.
Zirâ Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem- ağıt yakan
kadınlara ve onları dinleyenlere lânet ederek şöyle
buyurmuştur:
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bırakmayacaktır.

(Bu
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yıldızlar

aracılığıyla

yağmur

yağmasını istemek ve ölünün ardından ağıt yakmaktır.
(Sonra) buyurdu ki:
Ölünün ardından ağıt yakan kadın, tevbe
etmeden ölürse, kıyâmet günü üzerinde katrandan bir
elbise ve uyuzlu bir gömlek olduğu halde (kabrinden)
kaldırılır." 1
Allah Teâlâ'dan dünya ve âhirette âfiyet ve selâmet
dileriz.
Müslüman kardeşlerime tavsiyem; dînde olmayıp
da sonradan çıkarılan bu yenilikleri (bid‘atları) terk
etmeleridir. Zirâ bu, Allah katında onlar için daha evlâdır.
Aynı şekilde ölü için de daha evlâdır. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem- âilesinin kendisinin üzerine
ağlaması ve ağıt yakması sebebiyle ölünün azâp
çekeceğini haber vermiştir.Yani ölü, bu ağlama ve ağıt
sebebiyle cezalandırılmayacak olsa bile acı çekecektir.
Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmaktadır:
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Müslim, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu't-Teşdîd fi’n-Niyâha", hadis no: 934
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[١٦٤ :] ﺳﻮرة اﻷﻧﻌﺎم ﻣﻦ اﻵﻳﺔ
"Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, başka
birisinin (günah) yükünü taşımaz." 1
1F

Azâbın, ceza olması gerekmez. Nebi -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu görmez misiniz?

َ ُ
ُ ََ ﺮ
ْ ،ﻗِﻄ َﻌ ٌﺔ َﻦ اﻟْ َﻌ َﺬاب
ْ ﻔَﺮ
ُ ﻳَـﻤ
ُ َّ)) ا َﺴ
،ﺷاﺑَـﻪ
َﻨَﻊ أَﺣَ َﺪ� ْﻢ ﻧ ْﻮَﻪُ وَﻃَﻌَﺎﻣَﻪُ و
ِﻣ
ِ
َذَ  ﻗَﻰﻀ
ْ ََ أ
ُ
[(( ]ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ.أَﺣَﺪُ�ﻢْ ﻧَـﻬْـﻤَﺘَـﻪُ ﻓَﻠْﻴُـﻌَﺠِّﻞْ إﻰﻟ ﻫﻠِـ ِﻪ
ا
"Sefer (yolculuk) azaptan bir parçadır. Yolculuk,

birinizi uykusundan, yemeğinden ve içeceğinden (tam
anlamıyla zevk almaktan) alıkoyar. Bu sebeple biriniz
ihtiyacını karşıladıktan sonra, âilesine dönmekte
acele etsin." 2
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Hâlbuki yolculuk bir ceza değildir. Aksine elem,
keder ve benzeri şeyler acı sayılır. Başlarına şiddetli bir
keder ve üzüntü geldiği zaman insanların dilinden
düşmeyen şöyle bir söz vardır:
"Vicdanım sızlıyor."
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Sözün özü; kardeşlerime, onları Allah’tan daha
fazla uzaklaştırmaktan ve ölülerinin daha fazla acı
çekmelerinden başka bir işe yaramayan bu gibi âdetleri
terk etmelerini tavsiye ediyorum.
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