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Hamd, yalnızca Allah'adır. Salât ve selâm da Peygamberimiz
Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'edir.
Kabirdeki azabın şekilleri, -ister kâfir olsun, isterse günahkâr olsunsahibinin dünyadaki işlediği günaha göre farklıdır. Nitekim bu günah
sahipleri için kabirdeki bu azabın niteliğini açıklayan sahih hadisler
gelmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır:
1. Onun başına demir bir balyozla vurulur.
Nitekim Enes b. Mâlik'ten -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- şöyle
buyurmuştur:
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"Kul, kabrine konduğu ve arkadaşları geri dönüp gittiklerinde
onların ayakkabılarının seslerini işitir. İki melek kendisine gelip onu
oturtarak: Şu adam Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- hakkında
ne derdin? diye sorarlar. Mü'min: Onun, Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna
şehâdet ederim, diye cevap verir.Bunun üzerine ona: Cehennemdeki
yerine bak! Allah, onun yerine sana cennetten bir yer verdi, denilir.
Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: O iki makamını
birlikte görür. Kâfir veya münâfık ise şöyle cevap verir: Bilmiyorum. Ben,
insanların dedikleri gibi diyordum. Bunun üzerine ona şöyle denilir: Ne
hak ve doğru olanı bildin, ne de Kur'an'ı okudun. Sonra iki kulağının
arasına demir bir balyozla öyle vurulur ki haykırır ve feryat koparır ki
insanlar ve cinlere dışında, onlara yakın olan hayvanlar ve melekler bu
haykırış ve feryadı işitir." 1
2. Ona kabrinde ateşten yatak serilir.
3. Ona ateşten gömlek giydirilir.
4. Ona cehenneme giden bir kapı açılır.
1

Buhârî, hadis no: 1273
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5. Ona kabri daraltılır.
6. Başına büyük bir balyozla vurulur. Şayet onunla bir dağa
vurulmuş olsaydı, dağ toprak olurdu.
7. Âhirette azap ile müjdelenir. Bundan dolayı için kıyâmetin
kopmamasını temennî eder.
Berâ b. Âzib'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre,
o şöyle demiştir:
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"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte Ensar'dan bir
adamın cenâzesini defnetmek için çıktık, kabre geldiğimizde kabir
henüz kazılmamıştı. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- oturunca, biz
de onun meclisine saygıdan dolayı sanki başımızda kuş
duruyormuşçasına hepimiz hareketsiz bir şekilde onun etrafında
oturduk. Elinde bir çubuk vardı ve düşünceli bir şekilde çubuğun bir
ucuyla yeri eşeliyordu.Başına kaldırdı ve -iki veya üç defa-: 'Kabir
azabından Allah'a sığının, buyurdu. Sonra şöyle buyurdu: Mümin kul,
dünyadan ayrılmak ve âhirete yönelmek üzere olduğu zaman ona
gökten yüzleri sanki güneş gibi olan beyaz yüzlü melekler
iner.Yanlarında cennet kefenlerinden ve kokularından vardır. Onun
görebileceği yere otururlar. Sonra ölüm meleği gelir, baş tarafına oturur
ve şöyle der:Ey güzel ruh, çık ve Rabbinin mağfiretine ve rızâsına
gel.Bunun üzerine o ruh, tulumun ağzından damlayan bir damla gibi
çıkar ve ölüm meleği onu alır.Ölüm meleği, mü'min kulun ruhunu
aldığında, melekler onu göz açıp kapayacak kadar ölüm meleğinin
elinde bırakmazlar. Onu ölüm meleğinin elinden alırlar ve bu kefene
koyarlar. O ruhtan, yeryüzünde bulunan en güzel mis kokusu gibi bir
koku çıkar. Onu melekler arasından geçirirken: Bu güzel ruh nedir?
derler.Dünyadaki en güzel isimlerini söyleyerek: 'Falan oğlu falandır'
derler. Dünya semâsına ulaşıncaya kadar çıkarırlar. Melekler onun için
kapının açılmasını isterler. Onlara kapı açılır. Bunun üzerine yedinci
semâya ulaşıncaya kadar her semâda bulunan Allah'a yakın melekler
o ruha eşlik ederler. Nihâyet Allah -azze ve celle- şöyle buyurur:
'Kulumun amel defterini, İlliyyîn'e yazın ve ruhunu yeryüzüne geri
gönderin.Çünkü ben, onları ondan (topraktan) yarattım ve yine ona
döndüreceğim.Bir defa daha onları (hesaba çekmek üzere) topraktan
çıkaracağım.' Bunun üzerine mü'min kulun ruhu bedenine iâde edilir.
Ardından iki melek yanına gelip onu oturturlar ve:
Rabbin kimdir? derler.
Mü'min kul: Rabbim Allah'tır, der.
Onlar: Dinin nedir? derler.
Mümin kul:Dinim İslâm'dır, der.
Onlar: Size gönderilen adam hakkında ne dersin? derler.
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Mümin kul: O Allah'ın elçisidir, der.
Onlar: Sana bunları bildiren nedir? derler.
Mümin kul: Allah'ın kitabını okudum, ona inandım ve onu tasdik
ettim, der.
Bunun üzerine semâdan bir ses gelir: Kulum doğru söyledi.
Cennet'ten bir yer döşeyin (makamını hazırlayın),onu cennet
elbiselerinden giydirin ve ona cennetten bir kapı açın, der.Bunun
üzerine ona cennetin esintisinden ve güzel kokusundan kokular gelir,
gözünün görebileceği yere kadar kabri genişletilir. Sonra ona, güzel
yüzlü, güzel elbiseli ve güzel kokular içerisinde olan birisi gelir ve seni
mutlu edecek şeyle sevin.Bugün sana va'd olunan gündür, der.Bunun
üzerine o: Sen kimsin? Senin o hayırlı yüzün nedir,der.O: Ben, senin sâlih
amelinim der.Bunu işitince,Yâ Rabbi! Kıyâmeti çabuk kopar ki, âileme
ve malıma kavuşayım, der.
Kâfir kul, dünyadan ayrılmak ve âhirete yönelmek üzere olduğu
zaman, yanlarında kaba ve sert elbise olan siyah yüzlü melekler gelir ve
onun görebileceği bir yerde otururlar.Sonra ölüm meleği onun yanına
gelip başucunda oturur ve ona: Ey çirkin ruh, haydi çık! Allah'ın öfkesine
ve gazabına gel! der.Bunun üzerine ruhu bedenine dağılır ve ıslak yüne
dolaşan pıtrağın1 yünden çekilip çıkarıldığı gibi, ölüm meleği onun
ruhunu bedeninden çekip alır (ruhu bedeninden güçlükle ayrılır).Ölüm
meleği ruhunu alınca da, melekler onu göz açıp kapayacak kadar
ölüm meleğinin elinde bırakmazlar.Onu ölüm meleğinin elinden alırlar
ve kaba ve sert elbisenin içine koyarlar. Ondan yeryüzünde bulunan en
pis leş kokusu gibi bir koku çıkar. Onu semâya yükseltirler. Her semâda
bulunan meleklerin yanından geçerken onlar: "Bu pis ruh kimindir?
derler. Melekler, dünyadaki en kötü ismini söyleyerek:"Falan oğlu
falandır, derler.Dünya semâsına gelince, onun için semânın kapılarının
açılmasını isterler, fakat ona kapılar açılmaz.Sonra Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şu âyeti okudu:"(Öldükleri zaman) onlar (ın ruhların)a
gök kapıları açılmaz ve deve, iğne deliğinden geçinceye kadar onlar
cennete giremezler. Suçluları işte böyle cezâlandırırız." 2
Allah -azze ve celle- şöyle buyurur: "Onun amel defterini Siccîn'e (
en aşağı tabakaya) yazın". Sonra onun ruhu, gökten yere fırlatılıp atılır.
Sonra Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- şu âyeti okudu: "Kim
Allah'a ortak koşarsa, sanki o, gökten düşüp de parçalanmış da

1 Pıtrak: Dikenli tohumları hayvanların kıllarına ve insanların giysilerine takılan bir
yıllık ve otsu bir bitkidir.Botanik (Bitki Bilimindeki) adı; 'Xantium spinosum'dur.
2 A'râf Sûresi: 40
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kendisini kuşlar kapmış veya rüzgâr onu uzak bir yere sürükleyip atmış
kimse gibidir." 1
Ardından ruhu bedenine iâde olunur da (Münker ve Nekir adlı) iki
melek ona gelip yanına oturur ve:
Rabbin kimdir? derler.
Kâfir kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der.
Onlar: Dinin nedir? derler.
Kâfir kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der.
Onlar: Size gönderilen adam hakkında ne dersin? derler.
Kâfir kul: Hah…Hah… Bilmiyorum, der.
Bunun üzerine semâdan bir ses: 'Yalan söyledi, ona
cehennem'deki yerini hazırlayın ve ona cehennemden bir kapı açın'
der.Cehennem ateşinin sıcağından ve sıcak rüzgârından gelir ve
kaburgaları birbirine geçecek şekilde kabri ona daraltılır.Çirkin yüzlü,
kötü elbiseli ve pis kokulu bir adam ona gelir ve şöyle der: Seni üzecek
şeye sevin! Bugün, va'd olunduğun gündür. Kâfir ruh ona: Sen kimsin?
Çirkin yüz kötülük getirdi, der. O da: Ben senin çirkin amelinim, der.
Bunun üzerine: Rabbim! Kıyameti koparma, der."2
8. Yerin dibine geçirilir.
Abdullah b. Ömer'den -Allah ondan ve babasından râzı olsunrivâyet olunduğuna göre, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- o şöyle
buyurmuştur:


 
“Vaktiyle kendini beğenmiş bir adam elbisesini giymiş yerden
sürükleyerek ve çalım satarak yürüyordu.Yerin dibine geçiriliverdi. O
şahıs kıyâmete kadar debelenerek (bu hal üzere) yerin dibini
boylamaya devam edecektir.” 3
9. Demir çengel avurtunun içinden ensesine kadar sokulur.
10. Başı taşla parçalanır.
11. Üstü dar, altı geniş bir tandırın içinde ateş verilerek yakılır.

1

Hac Sûresi:31

2

İmam Ahmed, hadis no: 17803, Elbânî "Ahkâmu'l-Cenâiz", sayfa: 156'da "hadis sahihtir" demiştir

3

Buhârî, hadis no: 5343, Müslim, hadis no: 3894
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12. Kandan bir nehrin içinde yüzdürülür ve nehirden her çıkmak
istediğinde ağzına bir taş konularak tekrar nehrin ortasına gönderilir.
Nitekim Semure b. Cündub'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre, o şöyle anlatır:
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"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sabah namazını kıldırdığı
zaman yüzünü bize döner ve ‘Bu gece sizden kim rüya gördü?’ diye
sorardı.Eğer birisi rüya görmüş ise onu anlatır, o da: ‘Mâşâallah’ derdi.
Yine bir gün bize: 'Bu gece sizden kim rüya gördü?' diye sordu.Biz
de: 'Gören yoktur' dedik. Bunun üzerine O: 'Ama ben bu gece bana
gelen iki adamı gördüm. Elimden tutup beni Mukaddes Toprağa
çıkardılar. Bir de baktım, orada, oturan bir adamla elinde demir çengel
olan ayakta bir adam var.Bu adam çengeli avurtunun içinden ensesine
kadar sokuyordu.Sonra da avurtunun diğer kenarına sokup aynısını
yapıyordu, bu arada diğer tarafı iyi olunca, o zaman bu tarafa dönüp
tekrar aynısını yapıyordu.
Ben: Bu nedir? dedim.
Yürü! dediler. Yürüdük, sonunda sırt üstü uzanmış bir adama
vardık.Başucunda ise ayakta elinde bir taş bulunan bir adam vardı,
taşla başını eziyordu. Taşı vurduğunda taş yuvarlanıp gidiyor, o da taşı
almak için arkasından gidiyordu, tekrar geri geldiğinde başı iyi olup eski
halini alıyor, adam tekrar gelip başına vuruyordu.
Ben: Bu da kimdir? dedim.
Yürü! dediler. Yürüdük, sonunda tandır gibi bir deliğe vardık, üstü
dar, altı geniş olup altında ateş yanıyordu.Ateş yaklaştırıldığında (alevler
yükseldikçe) içindekiler de yükseliyor, neredeyse dışarı çıkacak
oluyorlar, ateş sakinleşince tekrar içerisine dönüyorlardı. Buranın
içerisinde çıplak kadınlar ve erkekler vardı.
Ben: Bunlar da kimdir? dedim:
8

Yürü! dediler.Yürüdük, sonunda içerisinde ortasında bir adam
bulunan kandan bir nehre vardık.Nehrin kıyısında önünde birtakım taşlar
bulunan bir adam vardı.Nehirdeki adam gelip dışarı çıkmak istediğinde
nehrin kıyısındaki adam onun ağzına bir taş atarak onu bulunduğu yere
gönderiyordu. Adam çıkmak için geldiğinde her defasında ağzına bir
taş atıp yerine döndürüyordu.
Ben: Bu da nedir? dedim:
Yürü! dediler.Yürüdük, sonunda içerisinde büyük bir ağacın
bulunduğu yemyeşil bir bahçeye vardık. Ağacın dibinde yaşlı bir
adamla birtakım çocuklar vardı. Bir de baktım ki ağacın yakınında,
önünde yakıp tutuşturduğu ateş bulunan bir adam var.Sonunda beni
ağacın içinden yukarı çıkararak bir eve girdirdiler ki bu evden daha
güzelini asla görmedim.Evin içerisinde yaşlısından gencine birtakım
erkekler, kadınlar ve çocuklar vardı. Sonra beni buradan çıkarıp yine
ağaçtan yukarı kaldırdılar ve bir eve girdirdiler ki bu ev daha güzel ve
daha değerli idi. Yine buranın da içerisinde yaşlılar ve gençler vardı.
Ben: Bu gece beni gezdirip dolaştırdınız, şimdi gördüklerimin ne
olduğunu bana haber verin bakalım, dedim.
Olur, dediler.
Avurtu yarılıp parçalandığını gördüğün adam, yalancıdır. Yalan
konuşur, kendisinden her tarafa yalan taşınırdı.İşte bu sebeple kıyâmet
gününe kadar ona böyle azap edilir. Başının taşla parçalandığını
gördüğün adam, Allah kendisine Kur’an'ı öğrettiği halde, uykuyu
Kur'an'a tercih eder, gündüz de Kur’an-ı Kerim'e göre yaşamazdı. İşte
bu nedenle ona kıyâmet gününe kadar böyle azap edilir.Deliğin içinde
gördüğün erkekler ve kadınlar, zinâkârlardır. Nehirde gördüğün adam
fâiz yiyenlerdir.Büyük ağacın altında gördüğün yaşlı adam İbrahim aleyhisselâm-'dır.Çevresindeki çocuklar insanların çocuklarıdır.Ateşi
yakan ise cehennemin bekçisi Mâlik’tir.İlk girdiğin ev, bütün
müslümanların evi, bu ev ise şehitlerin evidir. Ben Cebrail’im. Bu da
Mikail’dir.
Başını yukarı kaldır! dedi. Başımı kaldırdım, bir de baktım ki üstümde
bulut gibi bir şey duruyor. Bana: İşte bu de senin evindir, dediler.
Ben: Beni bırakın da evime gireyim, dedim.
Ama senin henüz tamamlamadığın bir
tamamlamış olsaydın, evine girerdin, dediler." 1

1
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Başka bir rivâyette Semure b. Cündub -Allah ondan râzı olsunşöyle anlatır:
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"Rasulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- sık sık: Sizden bir rüya gören
yok mu? diye sorardı. Görenler de, O'na Allah'ın dilediği kadar
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anlatırlardı. Bir sabah bize yine sordu: Sizden bir rüya gören yok mu?
Kendisine: Bizden kimse bir şey görmedi! dediler. Bunun üzerine: Ama
ben gördüm, dedi ve anlattı: Bu gece bana iki kişi geldi. Beni alıp haydi
yürü! dediler. Yürüdüm. Uyuyan bir adamın yanına geldik. Yanında biri,
elinde bir kaya olduğu halde başucunda duruyordu. Bazen bu kayayı
başına indirip onunla başını yarıyordu, taş da sağa sola yuvarlanıp
gidiyordu. Adam taşı takip ediyor ve tekrar alıyordu. Ama, başı eskisi
gibi iyileşinceye kadar vurmuyordu, iyileştikten sonra tekrar indiriyor,
önceki yaptıklarını aynen yeniliyordu. Beni getirenlere: Sübhanallah!
Nedir bu? dedim. Dinlemeyip: Yürü! Yürü! dediler. Yürüdük, sırtüstü
uzanmış birinin yanına geldik. Bunun da yanında, elinde demir kancalar
bulunan biri duruyordu. Adamın bir yüzüne gelip, çengeli takıp yüzünün
yarısını ensesine kadar soyuyordu. Burnu, gözü enseye kadar
soyuluyordu. Sonra öbür tarafına geçip, aynı şekilde diğer yüzünün
derisini de ensesine kadar soyuyordu. Bu da, yüz derileri iyileşip eskisi gibi
sıhhate kavuşuncaya kadar bekliyor, sonra tekrar önce yaptıklarını
yapmaya başlıyordu. Ben burada da: Sübhanallah! Nedir bu? dedim.
Cevap vermeyip: Yürü! Yürü! dediler. Beraberce yürüdük. Fırın gibi bir
yere geldik, içinden birtakım gürültüler, sesler geliyordu. Gördük ki,
içinde bir kısım çıplak kadınlar ve erkekler var. Aşağı taraflarından bir
alev yükselip onları yakıyordu. Bu alev onlara ulaşınca çığlık
koparıyorlardı. Ben yine dayanamayıp: Bunlar kimdir? diye sordum.
Bana cevap vermeyip: Yürü! Yürü! dediler. Beraberce yürüdük. Kan gibi
kırmızı bir nehrin kenarına geldik. Nehirde yüzen bir adam vardı. Nehir
kenarında da yanında bir çok taş bulunan bir adam duruyordu. Adam
bir müddet yüzüp kıyıya doğru yanaşınca yanında taşlar bulunan
kıyıdaki adam geliyor, öbürü ağzını açıyor bu da ona bir taş atıp
kovalıyordu. Adam bir müddet yüzdükten sonra geri dönüp adama
doğru yine yaklaşıyordu. Her dönüşünde ağzını açıyor, kıyıdaki adam
da ona bir taş atıyordu. Ben yine dayanamayıp: Bu nedir? diye sordum.
Cevap vermeyip yine: Yürü! Yürü! dediler. Beraberce yürüdük. Çok
çirkin görünüşlü bir adamın yanına geldik. Böylesi çirkin kimseyi
gormemişsindir. Bunun yanında bir ateş vardı. Adam ateşi tutuşturup
etrafında dönüyordu. Ben yine: Bu nedir? diye sordum. Cevap
vermeyip: Yürü! Yürü! dediler. Beraberce yürüdük, iri ağaçları olan bir
bahçeye geldik. İçerisinde her çeşit bahar çiçekleri vardı. Bu bahçenin
içinde çok uzun boylu bir adam vardı. Göğe yükselen başını neredeyse
göremiyordum. Etrafında çok sayıda çocuklar vardı. Ben yine: Bunlar
kimdir? dedim. Cevap vermeyip: Yürü! Yürü! dediler. Beraberce
yürüdük. Büyük bir ağacın yanına geldik. Bundan daha büyük ve daha
güzel bir ağaci hiç görmedim. Arkadaşlarım: Ağaca çık! dediler.
12

Beraberce çıkmaya başladık.Altın ve gümüş tuğlalarla yapılmış bir şehre
doğru yükselmeye başladık. Derken şehrin kapısına geldik, kapıyı çalıp
açmalarını istedik. Açtılar ve beraberce girdik. Bizi bir kısım insanlar
karşıladı. Bunlar yaratılışça bir yarısı çok güzel, diğer yarısı da çok çirkin
kimselerdir.Sanki böylesine güzellik, böylesine çirkinlik görmemişsindir.
Arkadaşlarım onlara: Gidin şu nehire banın! dediler. Meğerse orada
açıkta bir nehir varmış. Suyu sanki saf süttü, bembeyaz.,. Gidip içine
banıp çıktılar. Çirkinlikleri tamamen gitmiş olarak geri geldiler. İki tarafları
da en güzel şekli almıştı. Beni dolaştıran arkadaşlarım açıkladılar: Bu
gördüğün Adn cennetidir. Şu da senin makamındır. Gözümü çevirip
baktım. Bu bir saraydı, tıpkı beyaz bir bulut gibi. Beni gezdirin, içine bir
gireyim! dedim. Şimdilik hayır! Fakat mutlaka gireceksin, dediler. Ben:
Geceden beri acaip şeyler gördüm, neydi bunlar? diye sordum. Sana
anlatacağız, dediler ve anlattılar: Taşla başı yarılan, o ilk gördüğün
adam, Kur'an'ı atıp reddeden, farz namazlarda uyuyup kılmayan
kimsedir. Ensesine kadar yüzünün derileri, burnu, gözü soyulan adam,
evinden çıkıp yalanlar uydurup, etrafa yalan saçan kimsedir. Fırın gibi
bir binanın içinde gördüğün kadınlı erkekli çıplak kimseler, zina yapan
erkekler ve kadınlardır. Kan nehrinde yüzüp ağzına taş atılan adam fâiz
yiyen adamdır.Ateşin yanında durup onu yakan ve etrafında dönen
kötü manzaralı adam, cehennem bekçisi Mâlik'tir. Bahçede gördüğün
uzun boylu adam İbrahim -sallallahu aleyhi ve sellem- idi. Onun
etrafındaki çocuklar ise, fıtrat üzere (buluğa ermeden) ölen çocuklardır.
Orada bulunan müslümanlardan biri hemen atılarak: Ey Allah'ın elçisi!
Müşrik çocukları da mı? diye sordu. Rasulullah -sallallahu aleyhi ve
sellem-: Evet, müşrik çocukları da; buyurdu. Ve anlatmaya devam etti:
Yarısı güzel, yarısı çirkin yaratılışlı olan adamlara gelince, bunlar iyi
amellerle kötü amelleri birbirine karıştırıp her ikisini de yapan kimselerdir.
Allah onları affetmiştir." 1
Hâfız İbn-i Hacer -Allah ona rahmet etsin- bu konuda şöyle
demiştir:
"Bu hadiste bazı günahkârların Berzah'ta azap olunacaklarına
işâret edilmiştir." 2
12. Ganimet malından çalan kimsenin çaldığı mal, üzerinde ateş
olur.
Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre
o şöyle demiştir:

1

Buhârî

2

Fethu'l-Bârî, cilt: 12, sayfa: 445
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"Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte Hayber
gazvesine çıktık. Allah Teâlâ bize zaferi ihsan etti.Ganimet olarak altın
ve gümüşün dışında mallar, yiyecekler ve elbiseler elde ettik. Sonra
vâdiye doğru hareket ettik. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile
birlikte Dubeyb oğulları kabilesinin Cüzam kolundan Rifâa b. Zeyd
adında kendisine hibe edilen bir kölesi de vardı.Vâdiye indiğimizde,
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kölesi, Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem-'in devesinin üzerindeki yükünü indiriyordu.Bu sırada
kendisine bir ok atıldı. Bu ok onun ölümüne sebep oldu.
Bunun üzerine biz: Ey Allah'ın elçisi! Ne mutlu ona şehit oldu, dedik.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
Hayır! (Durum zannettiğiniz gibi değildir!) Nesfim elinde olan Allah'a
yemîn olsun ki, Hayber günü (gazvesinde) ganimetler paylaşılmadan
önce aldığı (çaldığı ganimet malı) şemle 1, (kabrinde) onun üzerinde
tutuşan bir ateş olacaktır.
(Ebu Hureyre) dedi ki: Bunun üzerine insanlar dehşete kapıldılar! Bir
adam elinde bir veya iki ayakkabı bağı ile geldi ve:
Ey Allah'ın elçisi! Bunu Hayber günü (ganimetler paylaşılmadan
önce) aldım, diyerek onu iâde etti.Bunun üzerine Rasûlullah -sallallahu
aleyhi ve sellem- şöyle buyurdu:
Şayet bunu iâde etmeseydin, (cehennemde) ayakkabının bir veya
iki bağı ateşten olacaktı." 2

1

İnsanın üzerine doladığı pelerin gibi bir tür giysi.

2

Buhârî, hadis no: 4234, Müslim, hadis no: 115
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13. Kâfir için, bu hissedilen azap ile birlikte aynı şekilde manevî
azap da vardır. O da kâfire kabrinde cennetteki makamı gösterilir ve
ona: şâyet Allah Teâlâ'ya itaat etmiş olsaydın burası senin olurdu denir.
Böylece kâfirin, büyük nimetleri kaçırmış olmaktan dolayı pişmanlık ve
acısı daha da artacaktır.
Nitekim Ebu Saîd el-Hudrî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet
olunduğuna göre o şöyle demiştir:
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"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- ile birlikte bir cenâzede
hazır bulundum. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki: Ey
insanlar! Şüphesiz ki bu ümmet kabirlerinde imtihan olunacaklardır.İnsan
defnedilip yakınları dağılıp gittikten sonra elinde balyoz olan bir melek
ona gelir ve (sorguya çekmek için) onu oturtur. Ona: Bu adam
(Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-) hakkında ne dersin? diye
sorar. Eğer o mü'min kimse ise: Allah'tan başka hakkıyla ibâdete lâyık
hiçbir ilâhın olmadığına ve Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-'in
Allah'ın kulu ve elçisi olduğuna şehâdet ederim, diye cevap verir.Bunun
üzerine melek ona:
Doğru söyledin, der.
Sonra onun için cehenneme giden bir kapı açılır.
15

Melek ona: Eğer Rabbini inkâr etseydin, burası senin evin olacaktı,
ancak îmân ettiğin için burası senin evindir, der. Ardından onun için
cennete giden bir kapı açılır. O kapıya doğru ayağa kalkmak ister.
Bunun üzerine melek ona: Otur, der ve kabri kendisine genişletilir.
Kâfir veya münâfık kimse ise, melek ona: Bu adam (Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem-) hakkında ne dersin? diye sorar.
O:İnsanların, "Muhammed Allah'ın elçisidir” dediklerini işittim ve ben
de onlar gibi söyledim.Ama gerçekten onun peygamber olup
olmadığını bilmiyorum? der.
Bunun üzerine melek ona:
Sen, ne hak ve doğru olanı bildin, ne Kur'an'ı okudun, ne de
hidâyeti buldun, der.
Sonra onun için cennete giden bir kapı açılır.Bunun üzerine melek
ona: Eğer Rabbine îmân etseydin, burası senin evin olacaktı, ancak
îmân etmediğin için Allah -azze ve celle- onun yerine sana burasını
verdi, der. Ardından onun için cehenneme giden bir kapı açılır.
Sonra başına balyozla bir defa vurur. Bunu insanlar ve cinler
dışında, Allah Teâlâ'nın yarattığı herkes işitir. Orada bulunanlardan birisi:
Ey Allah'ın elçisi! O halde ölünün başında elinde bir balyozla duran
meleği gören kimsenin aklı başından gider, dehşete kapılır! dedi.
Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:Allah Teâlâ îmân
edenleri sâbir bir söz (lâ ilâhe illallah) ile sâbit tutar."1
Bu sayılanlar, kabirde bazı günahkârların başına gelecek olan bazı
kabir azabının türleridir.
Allah Teâlâ'dan bizi kabir azabından korumasını dileriz.

1

İmam Ahmed, hadis no: 10577, Elbânî de 'İbn-i Ebî Âsım'ın, "Kitabu's-Sünne" adlı eserinin tahkikinde

'hadis, sahihtir' demiştir.
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