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KABİR ZİYARETİ
Muhterem Mü’minler!
Dünya hayatı, her şeyi ile fanidir. Bâkî
olan ise yalnızca Allah’tır. Her canlı mutlaka
ölümü tadacak, bu dünya hayatı sona erecek ve
ebedî olan ahiret hayatı başlayacaktır. Doğum
gibi ölüm de Allah’ın değişmez bir kanunudur.
Ölüm, yok olup gitmek değil, aksine yepyeni
bir hayatın başlangıcıdır.
Ahiret hayatına geçiş için açılan ilk kapı,
kabir kapısıdır. Nitekim Kur’an-ı Kerim bu
konuda şöyle buyurmaktadır: “Allah insanı
neden yarattı? Onu, bir nutfeden (spermden)
yaratıp ona şekil verdi. Sonra ona yolu
kolaylaştırdı. Sonra onun canını aldı ve
kabre koydu. Sonra dilediği bir vakitte, onu
yeniden diriltir.”1
Muhterem Müslümanlar!
Bir insanın, ölmüş olan yakınlarını ve
sevdiklerini unutması, elbette ki kolay değildir.
Her fırsatta onları hatırlamak ve onlar için hayır
dualar yapmak her müslümanın vazifesidir.
Bunun için onların kabirlerini ziyaret etmeyi bir
vefa borcu bilir ve bu ziyaretlerle de bir teselli
buluruz.
İslâm dininde ölümü hatırlamak, ahiret
hayatını düşünmek, ölmüş kişinin günahlarının
affı için Allah’a dua etmek, sevabını onlara

bağışlamak üzere Kur’an okumak ve ibret almak
üzere kabir ziyaretinde bulunmak dinimizin
tavsiye
ettiği
hususlardandır.
Nitekim
Peygamber Efendimiz, hutbemin başında
okuduğum hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır:
“...Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirler
ölümü hatırlayıp ibret almaya vesile olur.”2
Ancak kabir ve türbe ziyaretlerinde
İslâm'ın temel ilkelerine ters düşen tutum ve
davranışlardan da uzak durulması gerekir.
Türbelerde yatan kişileri insan üstü varlıklar
olarak görmek, duaları kabul ettiklerine veya bir
kısım ihtiyaç ve dilekleri Allah’a değil de onlara
arz etmek, onlardan medet ummak, türbelerde
bez bağlamak ve kurban kesmek, kabirlerin
başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak,
türbenin demirlik ve taşlarını öpmek, onlara
sarılıp ağlamak gibi davranışlar İslâm dini ile
bağdaşmaz. Mezar taşlarına vefat edenin resmini
koymak da ne dinimizde ne de örfümüzde
bulunan bir uygulamadır.
Değerli Mü’minler!
Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti
hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün
kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Kabrin
yanına gelince; “Mü’minler yurdunun
sakinleri! Sizlere selam olsun! Allah’ın
dilediği vakitte biz de aranıza katılacağız.
Allah’ın bizi de sizi de bağışlamasını
dilerim”3 denilir.
Bunların yanında, bizim için hem tarihî
hem de dinî bir öneme sahip olan
mezarlıklarımızın bakımını yapıp temiz tutmak,
özellikle eski mezar taşlarına sahip çıkmak ve
mezarlıkların tapu kadastro (ktimatologio) ile
ilgili işlemlerin tamamlanması için elimizden
gelen maddî ve manevî tüm gayretleri sarfetmek
de vazifemizdir. Çünkü kabirdekiler, kıyamet
vakti
geldiğinde
diriltilmek
üzere
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beklemektedirler ve onlar da saygıyı hak
etmektedirler.
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