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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) davranışlar-
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dandır.Hatta bazı âlimler bunun bid‘at olduğunu söyle-

mişlerdir. 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 konul-

masını 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:  

َرْتُ  (( َر  رله غ ـ ةة  
ْ
ْكةي  َا

ر
ْنْ   ْ ْـم   ُ  ْ ْرفر أ م 

ر
ُُنـ ْ َر ةو فرْخةُي : ُُ

ْ
ةلب    ا  ْرسر

ر
أل
ْ
م  ا

ُة، ور رللر  لُق ا لُُِوو   وراِّ رلرر
َ ْسق ْسىر

ْ
لب  ورا اْسر

ر
أل
ْ
ْعُن م  ا ُـ رْء �رتُةْب �ربْةلر : ورا  رُة إ ذرا ل اِـلئ 

ُرل �ُىرل ْور  يرٍب كر ْن جر  ْ يراٍ  ورد رْعأ   ُ ْن  ر  ْ  
فرللأ ْ ُرل س  ة  وربرغر ْ ْر ى  رل

ْ
رْو ر ا   ] رواه كسغء  [ )).ُ َ 

"Ümmetimde dört haslet, câhiliyet işlerindendir. 

(Ümmetim) bu hasletleri bırakmayacaktır. (Bu 

hasletler:)  
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Şerefiyle övünüp iftihar etmek, (başkasının) 

soyunu karalamak, 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:  

ٞ  تَزِرُ  َوَ�  ... ﴿ خۡ  رَ وِزۡ  َوازَِرة
ُ
  ﴾ ... َرىٰۚ أ

                                                 
1 Müslim, "Kitâbu’l-Cenâiz, Bâbu't-Teşdîd fi’n-Niyâha", hadis no: 934 
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   ]١٦٤: ْن اآلَة نعل األسورر  [

"Kendi (günah) yükünü taşıyan hiç kimse, başka 

birisinin (günah) yükünü taşımaz."1F

1 

Azâbın, ceza olması gerekmez. Nebi -sallallahu 

aleyhi ve sellem-'in şöyle buyurduğunu görmez misiniz? 

 ار (( 
ْ
نر ا   ْ ةأ  عر ُْ ُي    ُ�ْء نروْ لـسفر در رر

ر
، َرةْمنرُ  ْ اب  ذر اارةُه، عر ر ُه ورشر ْر ل عر َر ُه ور ْر

ْهغ ةه  
ر
ْ 

ر
ّوْل إل  ُةعر

ْ
ترةُه لرغ ةمر ُْ ُدُ�ْء نرة رر

ر
 ]ْتفق بغ ه[ )).لراذرا  ر ر ْ

"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."2F

2 

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."  

                                                 
1 En‘âm Sûresi: 164 
2 Buhârî, "Kitâbu’l-Umre, Babu es-Seferu Kıt’atun mine’l-Azab", hadis no: 

1804. Müslim, "Kitâbu’l- İmara, Bâbu es-Seferu Kıt’atun mine’l-Azab", hadis 

no: 1927 
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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. 

 
           

 


