131847 - Kadının, kabristana uğradığında ölülere selâm vermesi
Soru
Ben, genç bir kızım. Kısa bir süre önce babamı kaybettim. Babam -Allah ona rahmet etsin-, hemen
görebileciğim kadar evimize çok yakın olan bir kabristana defnedildi.
Müslüman erkeğin kabristana uğradığı zaman selâm verdiği gibi, benim de kabristana uğradığım
zaman babama selâm vermem câiz midir?
Detaylı cevap

Hamd, yalnızca Allah'adır.
Birincisi:
Kadınların kabirleri (kabristanı) ziyâret etmeleri,ilim ehli arasında ihtilaﬂı bir konudur. Bu konuda
daha ihtiyatlı olan, ziyâret etmemeleridir.
Bu konuda daha detaylı bilgi için (8198) nolu sorunun cevabına bakabilirsiniz.
İkincisi:
Bir kadının, -ziyâret amacı olmaması kaydıyla-, kabristana uğradığı zaman ölülere selâm
vermesinde bir sakınca yoktur. Çünkü bu konuda yasaklayıcı bir delil yoktur. Fakat her diriyi
uzaktan gördüğünde ona selâm vermesi meşrû olmadığı gibi, evinden kabristanı her gördüğünde
de selâm vermesi meşrû değildir. Bunun içindir ki Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, mescitten
Bakî kabristanına selâm verdiğine dâir hiçbir hadis gelmemiştir. Aksine Nebi -sallallahu aleyhi ve
sellem- sadece Baki kabristanına geldiği zaman oradaki ölülere selâm verirdi.
Nitekim Bureyde'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o şöyle demiştir:
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ﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﺎرِ ﻣ اﻟﺪِّﻳﻞﻫ اﻢﻠَﻴ ﻋمَ اﻟﺴ: ﻘُﻮل ﻳﻢﻠُﻬﺎنَ ﻗَﺎﺋَ ﻓ،ِﻘَﺎﺑِﺮ اﻟْﻤَﻟﻮا اﺟذَا ﺧَﺮ اﻢﻬﻤّﻠﻌ ﻳﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳﺎنَ رﻛ
 ] رواه ﻣﺴﻠﻢ.َﺔﻴﺎﻓ اﻟْﻌﻢَﻟ ﻟَﻨَﺎ وﻪ اﻟلﺎﺳ ا،َﻘُﻮنﺣََ ﻟﻪ اﻟنْ ﺷَﺎءﻧﱠﺎ اا و، ﻴﻦﻤﻠﺴاﻟْﻤ] و
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kabristana çıkacakları zaman (ne
söyleyeceklerini)ashâbına öğretirdi.(Onlardan mezarlığa gideni) şöyle derdi:
-Bu yurdun (kabristanın) mü'minler ve müslümanlardan olan sâkinleri! Allah'ın selâmı üzerinize
olsun. Allah'ın izniylebiz de size kavuşacağız(îmân üzere öleceğiz). Allah'tan bize ve size, (her türlü
belâlardan, dünyâ ve âhiret azabından) kurtuluş dileriz." (Müslim, hadis no: 975)
Diğer rivâyet ise şöyledir:
ْنﻧﱠﺎ اا و، ﻴﻦﻤﻠﺴاﻟْﻤ وﻴﻦﻨﻣﻮ اﻟْﻤﻦﺎرِ ﻣ اﻟﺪِّﻳﻞﻫ اﻢﻠَﻴ ﻋمَ اﻟﺴ:ﻘَﺎﺑِﺮِ ﻗَﺎل اﻟْﻤَﻠ ﻋَﺗذَا اﺎنَ ا ﻛﻠﱠﻢﺳ وﻪﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﻠﱠ ﺻﻪ اﻟﻮلﺳنﱠ را
 ] رواه اﻟﻨﺴﺎﺋ.ﻢَﻟﺔَ ﻟَﻨَﺎ وﻴﺎﻓ اﻟْﻌﻪ اﻟلﺎﺳ ا،ﻊ ﺗَﺒﻢَ ﻟﻦﻧَﺤ و،ٌط ﻟَﻨَﺎ ﻓَﺮﻧْﺘُﻢ ا،َﻘُﻮنﺣ ﻢِ ﺑﻪ اﻟ] ﺷَﺎء
"Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- kabristana geldiği zaman şöyle derdi:
-Bu yurdun (kabristanın) mü'minler ve müslümanlardan olan sâkinleri! Allah'ın selâmı üzerinize
olsun. Allah'ın izniylebiz de size kavuşacağız(îmân üzere öleceğiz). Siz bizim öncülerimizsiniz, biz
de arkanızdan geleceğiz. Allah'tan bize ve size, (her türlü belâlardan, dünyâ ve âhiret azabından)
kurtuluş dileriz." (Nesâî, hadis no: 2040)
Değerli âlim Muhammed b. Salih el-Useymîn'e -Allah ona rahmet etsin-:
"Ben, kadınların, kabirleri (kabristanı) ziyâret etmelerinin haram olduğunu ve bunun câiz
olmadığını biliyorum. Fakat bir bacımız diyor ki: Ben, babamın refakatinde annemin kabrini ziyâret
etmek istiyorum. Bu kendisine câiz midir?" diye sormuş, bunun üzerine o şöyle cevap vermiştir:
"Bu ona câiz değildir. Çünkü kadın, ister kendisi tek başına olsun, isterse mahremiyle birlikte olsun,
kabirleri (kabristanı) ziyâret etmekten yasaklanmıştır. Çünkü Nebi -sallallahu aleyhi ve sellemkabirleri ziyâret eden kadınlara lânet etmiştir. Eğer annesine fayda vermek istiyorsa, Allah Teâlâ'ya
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yalvarıp annesi için duâ etsin. Nerede olursa olsun, Allah Teâlâ'ya annesi için duâ ederse, Allah
Teâlâ onun duâsını kabul eder. Zirâ anne bu duâdan istifâde edecektir.
Evet... Bir kadın, kabirleri (kabristanı) ziyâret etme amacının dışında bir şey için evinden dışarı
çıkar ve daha sonra kabristana uğrarsa, kabristanın yanında durup oradaki ölülere bilinen şu
şekilde selâm vermesinde ve daha sonra oradan ayrılmasında bir sakınca yoktur:
ﻢْﻨﻣﻨﱠﺎ و ﻣﻴﻦﺘَﻘْﺪِﻣﺴ اﻟْﻤﻪ اﻟﻢﺣﺮ ﻳ، ﻢَﻟ ﻟَﻨَﺎ وﻪ اﻟﺮﻐْﻔ ﻳ،َﻘﯘنﺣ ﻻﻢِ ﺑﻪ اﻟنْ ﺷﺎَءﻧﱠﺎ اا و،ﻨﻴِﻦﻣﻮ ﻣم ﻗَﻮار دﻢﻠَﻴ ﻋمﻼاَﻟﺴ
ﻢﻟَﻬ ﻟَﻨَﺎ وﺮاﻏْﻔ و،ﻢﺪَﻫﻌﻠﱠﻨﺎَ ﺑ ﺗُﻀ ﻻ وﻢﻫﺮﺟﻨﺎَ اﺮِﻣ ﺗَﺤ ﻻﻢ اَﻟﻠﱠﻬ،َﺔﻴ اﻟْﻌﺎَﻓﻢَﻟ ﻟَﻨﺎَ وﻪ اﻟلﺎ ﻧَﺴ،ﺮِﻳﻦﺧﺘَﺎﺴاﻟْﻤو.
"Ey mü'minler yurdunun (kabristanın) sâkinleri! Allah'ın selâmı üzerinize olsun. Allah'ın izniyle biz
de size kavuşacağız (îmân üzere öleceğiz). Allah'tan bize ve size, (her türlü belâlardan, dünyâ ve
âhiret azabından) kurtuluş dileriz. Allah, bizden ve sizden daha önce ölenlere de, sonra öleceklere
de merhamet etsin. Allahım! Onların ecrinden bizi mahrum etme ve bizi onlardan sonra saptırma.
Bizi ve onları bağışla." ("Nuru'n Ale'd-Derb Fetvâları")
Allah Teâlâ en iyi bilendir.
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