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Ahmet ÇELİK(*) 

.ÖZET 

Kur'an, cehennemin ebediliğini ve sonsuzluğunu belirtmek için genelde "hulud" 
kavramının yanında "lübs", "müks", "mesvfi" ve "hukb" kelimelerini ve üç ayette de 
"hulud" lajzını, "ebeden" ifadesiyle pekiştirerek kullanmıştır. 

J!azı araştırmacılar özellikle yukarıda verilen "lübs", "müks", "mesva" ve "hukb" 
kavramlarını delil göstererek cehennemin bir gün son bulacağını söylemişlerdir. 

Bu araştırmada cehennemde kalış süreciyle ilgili kavramlar Kur'an oUtünlüğü göz 
önüne alınarak tahlil edilmiştir. 

Anahtar Keümeler: Hulud (sonsuzluk), Müks (ikfimet etme, bekleme), Lubs(durma, 
kalma), Mesva (mesken, ev) 

Se mantic Analysis of S taying in He ll According to The K oran· 

ABSTRACT 

In order to express the eternity and endlessness of the he ll, the Koran uses in gene~ 
ral the concept "hulud", and additionally the words "lübs", "müks", "mesva", and 
"hukb". And in three verses, the word "hulud" is used togetherwith the word "ebeden" 
for confirmation. 

Departing from the concepts "lübs", "müks", "mesvfi", and "hukb", some scholars 
argue that the hell is not eternal. 

In this study, the concepts concerning the stay in hell are analyzed taking into acco
unt the integrity of the Koran. 

Key Words: Hulud (eternity), Müks (reside, wait), Lubs (stop, stay), Mesva (dwelling, 
. . 

house). 
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Cennet ve cehennem, insanın ölümüyle başlayan ahiret yolculuğunun sonunda yer 
alan, fakat hakikatlerini gerçek anlamda bilemediğimiz iki kavramdır. Çünkü insan aklı, 
ölümden sonraki hayatı, düşünce kanunlarıyla anlamaktan aciz olduğu gibi, deneysel bi
lirnlerle uğraşan bilim adamları da gözlem ve deneylede bu alemi aniatma imkanına sa
hip değillerdir. Nitekim kelfun ilminde böyle akıl ve düşünce ile tesbit edilemeyen, yal
nız Peygamber kanalıyla gelen ve nakli delillerle sabit olan itikadl esaslara "sem'iyyat" 
adı verilmektedir. Cennet ve cehennem de bunlardan ikisidirl. 

Esasında cehennem ve aza b ının sonsuzluğu konusu, İslam' dan önceki inanç sistem
lerinde de tartışılmıştır. Dinler tarihi alanında önemli incelemeleriyle tanınan el-Makdi
si (öl.? H. IV. y.y.), uhrevi cezanın varlığını benimsemeyen hiç birdinin bulunmadığını 
belirtir. Ancak onun naklettiğine göre bu inançlardan bazıları, cehennem azabmm sonlu 
olduğuna, diğer bir kısmı ise sonsuz olduğuna inanmaktadırlar2. 

a- Dinlerde cennet ve cehennem inancı 

Tarih öncesi dönemlerde, insanların, cennet ve cehennem haklqnda ne düşündükleri
ni, ancak bu dönemlere ait olan kutsal kitaplardan öğrenmekteyiz. İlkel kabilelerde umu
miyede ölümden sonra mutlu veya mutsuz y~ama inancı olduğu, verilen bilgiler arasın
dadır. Bunlar, insanlara verilecek cezanın dünyada veya gökte bir yerde gerçekleşeceği
ne inanırlar. Bu cezalar daha çok maddi unsurlarla anlatılır. Nitekim Andaman adaların
daki ilkel kabHelerin inancına göre, iyilerin ruhları yerle gök arasındaki bir köprüden ge
çerek cennete çıkar. Kötülerin ruhları ise, soğuk bir yere aynlır. Sonunda bütün ruhlar 
eski durumlarına dönerler ve yeni dünyada sürekli yaşarlar. Malaya yarımadası yerlile
rine göre de cennet göktedir3. 

Zerdüşt öğretisinde ölüm ve sonrası hakkındaki bilgiler önemli yer tutmaktadır. Zira 
onlar, ölülerin dirileceğine, muhakeme sonunda kötülerin, kıldan daha ince olan Çinvat 
(sırat) köprüsünden geçerken, erimiş madenierin arasına düşecegine inanırlardı. Bu aşa
ğı alem, "yalancının evi" veya "yalancının çukuru" diye isirnlendirilirdi. Ahiretteki bu 
barınak; karanlık, ıstırap ve gürültü ile dolu olarak tavsif edilir. Zerdüşt'lere göre iyiler 
için ise Seyİıun ve Ceyhun ırmak kaynaklarının da bulunduğu bir yer hazırlanrnıştır4. 

Eski Mezopotamya dinlerinde insanın iyi arnellerinin karşılğını dünyada göreceği, 
kötü arnellerinin karşılığında ise cezalandınlacağı anlatılmaktadır. Fakat, ahiretteki kar- "'i 
şılıktan nadiren söz edilmektedir. Ölümden sonra kişinin gideceği mekan, yeryüzünün 

1) Toprak, Süleyman, Ölümden Sonraki Hayat, 6. baskı, b.y.y. 1964, s. 21. 

2) el-Makdisi, Ebu Zeyd Ahmed b. Sehl el-Belhi, Kitabu'l-Bed' ve't-Tarlh, Paris, 1989, I, 119. Aynca 
bkz., Şibay, Halim Sabit, "Cehennem" mad., i.A., İst.,1993, III, 45. 

3) Şahin M. Süreyya, "Cennet" mad., D.l.A., İst., 1993, VII, 374 

4) Harman, Ömer Faruk, "Cehennem" mad., D.I.A., İst., 1993,VII, 225; Şanak, Musa, Mezopotam
ya'da Dinlerin Doğuşu ve .Gelişimi, İst., 1997, s., 32; Tümer, Günay Küçük, Abdurrahman, Dinler 
Tarihi, Ankara, 1997, s., 119, 121, 122, 123. 
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batı tarafında bulunan, yedi sur ve yedi kapı ile çevrili bir yerdir. Dönüşü olmayan bu 
yerde Tanrıça Allattı'nun hükmü geçerlidir. Buraya gidenlerin gıdası toz; bulanık su ve 
topraktır. Bilhassa gömülmeyenlerin ve arkasında nesil bırakmayanların hali çok fena
dır. Ancak harp te ölenlerin durumu biraz daha iyidir ve onlar temiz su içederS. 

Buda'nın milattan önce VI. yüzyılda Hindistan'da kurduğu dint ve felsefi sistem olan 
Budizm'de ise, kişinin ölüm sonrasındaki durumunun ne olacağı ile ilgili kesin bilgiler 
olmamasına rağmen, yine de onlara göre, kötü amel işleyenler kötü karmalaoyla içirtde 
bulunduklan "kalpa"nın (devre) sonundaki cehennemde, iyiler de gökte, cennette tanrı
larla birlikte (Mahayana'ya göre) ikfunet ederler. Ancak bu cennet-cehennem devresi de
vamlı değildir. Onlara göre gerçek saadete ulaşma, ancak tenasüb6 yoluyla tekrar tekrar 
ıstıraplı hayata gelmekten kurttılmak v~ Nirvana'ya kavuşmak suretiyle mümkün olmak
tadır?. 

Eski mısırlılar da, çok net olmasa bile bir tür hesap vermeye inanmaktaydılar. Çün
kü onlara göre günalıkarlar ya ikinci bir ölüme ya da ebedi cezaya mahkum edilecekler; 
iyiler ise, ya tanrı Re'nin ya da Osiris'in yanında ebedi olarak nimet içerisinde yaşaya
caklardır8. 

Kitabı Mukaddeste de bu konu üzerinde durulmuş, cennet ve cehennem'in ebediliği
ne atıflarda bulunulmuştıır. Eski Abit'te cehennem ile ilgili olarak gelen "Ve çıkacaklar 
ve bana karşı günah işlemiş olanların leşlerine bakacaklar; çünkü onların kurdu ölmez, 
ve onların ateşi sönmez; ve bütün beşerin, menfuru olacaklar''9 pasajı bize, cehennem 
ateşi konusunda bazı bilgiler vermektedir. Aynca Eski Ahitte, kişinin öldükten sonra gi
deceği karanlık birdiyardan bahsedilirlO. Ve buranın yerin derinliklerinde bulunduğuna 
dikkat çekilirll. 

Yeni Abit'te de cennet ve cehennem motiflerine rastlamak mümkündür. 

5) Sankçıoğlu, Ekrem, Başlangıçtan Günmüze Dinler Tarihi, İst 1983, s.63,64; Hannan, a.g.m., VII, 
225. 

6) Tenasuh; dünyadan aynlan ruhun muhtelif bedenlerde sürekli :r.eniden doğması diğer bir ifade ile 
ruhun başka bir bedene geçerek varlığım sürdürmesi olayıdır. üzeilikle gayr-i semavi dinlerin ka
bul etmiş olduğu bu inanç, tekrar doğuş veya reenkarnasyon diye de isinılendirilmektedir. (Konuy
la iligili geniş bilgi için bkz., Baloğlu, Adnan Bülent, ls/am 'a Göre Tekrar Doğuş Reenkarnasyon, 
Ankara, 2001, s., 23-34) . ' 

7) Şelebi, Ahmed, Muktirenetu'l-Edyiin, Edyiinu'l-Hunudi'l-Kubrii, 4. baskı, Kahire, 1976, s.63-65; 
EbO. Zehra, Muktirenetu'l-Edyiin- ed-Diyiiniitu'l-Kadlme, Beyrut, tsz., s., 16, 17,157; Tümer, Gü
nay, "Budizm" mad., D.l.A., İst, 1992, VI, 357. 

8) Brandon, S.G.F., "Eschatology" A Dictionary of Comparative Religion, London, 1970, s. 262; Sa
rıkçıoğlu, a.g.e., s., 63,64; eş- Şerkavi, Muhammed Abdullah, Medhal Nakı:Jt li Diraseti'l-Felseje, 
Kahire; 1988, s., 36-39. Diğer bazı dinlerde ceruıet ve ceheruıem inancı için bkz., Tümer Küçük, 
a.g.e., s. 95, 102, ııo, 134, 135, 163, 194,195. 

9) Kitabı Mukaddes, Eski Ahit, İst. 1972, İşaya, 66/24. 

lO) a.g.e., Eyub, 10/21-22 

ll) a.g.e., Eyub, ll/8; 26. Bu konuda bkz., Paçacı, Mehmet, Kutsal Kitaplarda Ölüm Ötesi, Ankara, 
2001, s. 102. 
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Mesela cennetle ilgili şu ifadelere rastlamaktayız. "Doğrusu ve doğrusu size derim: 
Benim sözümü dinleyip beni gönderene iman edenin ebedi hayatı vardır, ve hükme gel
mez, fakat ölümden hayata geçrniştir."l2. 

Yeni Alıide göre cehennem, şeytanın ve onun yolunda gidip kötülük sergileyen insan
ların gideceği ıstırap gölü ve ceza yeridirl3. "Kim insanoğluna karşı söz söylerse ona ba
ğışlanacaktır; fakat kim Ruhülküdse karşı kötü bir söz söylerse (veya) söverse ne bu 
dünyada ve ne de gelecekte ona bağışlanmayacaktlr"l4 Yine Alıd-i Ceditte yer aldığına 
göre cehennem azabın da ağlama ve insan uğultusu ve diş gıcırtısı vardırl5. Ve melekler 
kötüleri fırın ateşine atacaklardırl6. Matta'da yer alan bu ve benzeri ifadelerden anladı
ğımıza göre, iyilerin hayatı sonsuz olduğu gibi, kötülerin hayatı da sonsuz olacaktırl7. 

Kur'an'a göre ise cennet ve cehennem kavramları, insan hayatının son bulacağı ahi
ret yolculuğunun nihai noktalarını ifade etmektedir. Ve her insan bunlardan birine doğru 
adeta koşmaktadır. Bu koşuş sona erdiğinde, herşahıs dünyada yaptıklan eylemlerin ne
ticesini tevili mümkün olamayan bir açıklıkta görecektir. "Sonra cehennemi bizzat gö
zünüz/e mutlaka göreceksiniz." (Tekasur, 10217). Yine Kur'an'ın ifadesine göre "İyiler 
muhakkak cennette, kötüler de cehennemdedirler. Ceza gününde oraya girerler. Onlar 
(kfijirler) oradan bir daha çıkmaz/ar" (İnfıtar, 82 /13,14). 

Bunlar gösteriyor ki, dünyada hayat süren her akıllı varlık, kendisine doğru bir hedef 
seçme duı:umundadır. Daha sonra seçtiği bu hedef doğrultusunda eylem sergilemek zo
rundadır. Bu itibarla bir hedefe doğru ilerlemeyen veya o hedefe götürecek yöne doğru 
yürümeyen bir kimsenin o gayeye veya maksada erişmesimümkün olabilir mi? "Ger
çek şu ki, biz insanı katışık bir nutfeten (erkek ve kadının sulbünden) yarattık,· onu imti
han edelim diye işitir ve görür kı/dık. Biz ona hidfiyet yolunu gösterdik" (İnsan, 76/2,3). 

Kur'an'ın beyan ettiği bu ve benzeri ayetlere göre insan, dünyada bir sınava, bir de
nemeye tabi tutulmaktadır. Ona verilen nimetler, ihsanlar, hep bu imtihanda başarılı ola
bilmesine yardımcı olacak faktörlerdir. Yeter ki insan, imtihanı kazanmayı kendisine he
def tayin etsin ve iradesini bu yönde kullansın. Böyle bir denemeye tabi turulduğunu bil
meyen veya onu hiç düşünmeyip önceden tedbirini almayan insan, nasıl olur da ahirette 
imtihanı kaiananlarla beraber aynı imkanlan paylaşır. "Biz, müslümanları hiç kafirlerle 
bir tutar mıyız.? (Kalem, 68/35). Konuyu dünya bağlamında düşündüğümüzde dahi böy
le bir şeyin mantıklı olamayacağını söyleyebiliriz. Nitekim Kur'an, "Ey iman edenler! 
Allahtan korkun ve herkes, yarına ne hazırladığına baksın. Allahtan korkun, çünkü Al
lah, yaptıklarınızdan haberdardır." (Haşr, 59/83) der. Anlaşıldığı üzere ayet, insanlan 

12} Kitabı Mukaddes, Yeni Abit, İst., 1972, Yuhanna, 5/24. 
13} bkz., a.g.e., Matta, 25/41. 
14} Matta, 12/32; Luka, 12/10. 
15} Matta, 13/50; Luka, 13/28. 
16} Matta, 13/50. 
17} Matta, 25/41, krş., Markos, 3/29. 

l 
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ahirete yönelik iyi arneller sergilerneye çağırmaleta ve bunun çok yakın olduğunu "ğe
den" (yann) ifadesiyle de belirtmektedir. Aynca ayette "Allah'tan korlcun., ifadesinin iki 
kez tekrar edilmesi de bJI konunun çok hassas olduğuna dikkat çekmektedir. 

Kur' an, bu dünya ile ilgili Allah'ın varlığının delillerini sunarken yeryüzünde veya 
gökyüzünde hiçbir şeyin. tesadüfi olmadığını, herşeyin bir nizarn ve intizam içerisinde 
gerçekleştiğini özellikle vurgular. Konuya insan açısından bakildığında aynı şeyler ahi
ret için de söylenebilir. Yani insanın ahirette karşılaşacağı iyi veya kötü durumlann, dün
yada sergilenecek arnelierin sonucu olacağını, cennet veya cehenneme gitmenin de bu 
arneller sonucunda meydana geleceğini bir çok ayetinde anlatır. Aynca o, insanın bu ko
nuda kendisinden başka hiç kinıseyi suçlamaya hakkı bulunmadığı gibi, Allah 'ın izni ol
madan, kimse hakkında da şefaat yetkisinin olmadığını da önemle belirtir (Bakara, 
2/255; Necm, 53/39; Nebe', 78/38). 

İyilere mükafat verilmesi, kötülerin cezalandınlması aklın da kabul ettiği bir iştir. 
Çünkü hayatın esasını ve temelini bu olgu oluşturur. 'Kim ne ekerse onu biçecektir.' lS 

Kıs.aca cennet ve cehennem adı altında olmasa bile ölümden sonra insaniann mutlu 
veya mutsuz bir hayat yaşayacaklan görüşü hemen hemen tüm inanç sistemlerinde yer 
almaktadır. Yukanda çeşitli inanç sistemleriyle ilgili olarak kısaca sunmaya çalıştığımız 
bilgilerden hareketle diyebiliriz ki, Kur'an'ın cennet ve cehennemle ilgili getinniş oldu
ğu ilke ve tasvirler diğerlerinden daha doyurucu ve daha nettir. 

Şimdi bu iki kavram ve bunlarla ilgili olarak gelen diğer kavramiann cahiliye ve İs
lfuni dönmelerde hangi anlamlara geldiğini incelemeye çalışalım. 

b- Uhrevi iki kavram : cennet ve cehennem 

Kur' an' da cennet ve cehennemle ilgili bir çok kavramın yer aldığı bilinen bir gerçek7 
tir. Müfessirler bu kavramlan yorumlarken genelde Kur'an'ın ruhuna uygun olarak, an
lam bütünlüğünü de göz önürıe alarak manalandırırlar. İslfuni ekoller, özellikle de oııla
nn aşınlan, bu kavram veya kelimelere kendi görüş ve düşüncelerini destekleyen anlam
lar yüklerneye çalışırlar. Bize göre bu kavrarnlara verilmesi gereken en doğru mana, 
Kur'an'ın nüzı1lünden önce ve nüzı1Iü esnasında bu kelimelerin taşıdığı anlamlan, keli
menin türevleriyle birlikte Kur'an'daki kullarulışlannı iyice gözden geçirmek ve daha 
sonra bu konuda gelen ayetleri bütünlük içerisinde yoruınlamaktırl9. Çünkü kelimelerin 
çeşitli cümleler ve anlam çerçeveleri içindeki Ingavi anlamlannın tespiti, Kur'aru sistem 
içerisinde kazandıklan yeni manalann kavranmasını kolaylaştırmaktadır20. 

18) el-Hatib, Abdulkerim, el-Kada ve'l-Kader, Beynıt, 1961. s. 165. 

19) Bu konuda bkz., Bin tu' ş-Şati, Aişe Abdurrahman, et-Teftiru '/-Beyani li'l-Kur 'ani '/-Kerim, Beynıt, 
1966, 2., baskı, I, 12-14. 

20) Al bayrak, Halis, Kur'an'ın Bütünlüğü Ozerine, Ankara, 1993, s., 48. 

. •' 
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c- Cehennem bağlamında kullanılan terimierin tahlili 

Makalenin başlığından da anlaşılacağı üzere biz bu çalışmada özellikle kafırlerin ce
hennemdeki durumlarıyla ilgili bazı terİlİıleri veKur'an'ın bir kısım ayetlerini talılil et
meye çalışacağız. Bilindiği gibi Kur'an, inkarcıların ve putperestlerin cehennemde ka
lışlarını çeşitli kavramlarla ifade etmektedir. Bazı ilim adamları bu kelimelerin lügav1 
anlamlarına dayanarak, cehennernin sonlu olabileceği kanaatine vannışlardır2 1. Oıilara 
göre Kur'an'da cehennemden konaklama yeri diye bahsedilınesi (Nahl,l6/29; Ankebilt, 
29/68) ve ölümden haşre kadar geçirdikleri sürenin "lübs" kelimesiyle anlatılınası (Yu
nus, 10/45), ahiret azabmm sonlu olduğunu göstermektedir. Halbuki cennetin ebedlliği
ni tasvir eden ayetlere bakıldığında bu gibi kullanılışiarın olınadığı görülür. Aynca on
lar, "lübs"ün "alıkab" kelimesiyle beraber kullanılınası (Nebe', 78/23), cehennemin cen
netten farklı bir sürece tabi tutulacağına işaret etmektedir. "Ebed" kelimesi ise kafırlerin 
sonsuza dek cehennemde kalacaklarını değil, onların cehennemde kalış sürelerinin mü
minlerden daha uzun olacağını belirtmekte ve tekit etmektedir''22 dernişlerdir. 

Bu iddialardan hareketle biz, bu kavramların her birini, Kur'an ayetleri bağlamında
ki izafi anlamlarını araştırınayı ve incelerneyi uygun bulduk. Çünkü, Kur'an'da dar alan 
çalışması yapabilmek için konumuzu ilgilendiren kavramların Kur'an gelınezden önce 
hangi anlamlarda kullanıldığını, Kur' an' ın bunlara ne gibi manalar kattığını ve günümü
ze kadar bu anlamlarda her hangi bir değişim ve gelişirnin olup olmadığını bilınenin ya
rarlı olduğuna inanmaktayız. 

1- Mesva: 

Kur'an'da türevleriyle birlikte on üç ayette geçmektedir. Bunlardan onu, kafırlerin 
gideceği yerin cehennem olduğunu anlatmak için zikredilrniştir. Bu kelimenin lügat an
lamı; kalınacak, durulacak, karar kılınacak ve varılacak yer demektir. Mesva, kirnilerine 
göre "seva" fiilinin ism-i mekanıdır. Araplar "mesve'r-reculu" dediklerinde, kişinin ka
rar kılıp varacağı, yerleşeceği meskeni, hanesi yani evi, sığınağı anlamını kastederler. 
Diğer bir anlamı ise, "uzun süre bir yerde kalmayı sürdürmektir''23. Nitekim Al-i İmran, 
3/151 de şöyle buyrulur: " .. Gidecek/eri yer de cehennemdir. Zalim/erin varacağı yer ne 
kötüdür." Ayetin sonunda yer alan "me'va" ve "mesva" kavramlarını yorumlayan Alil
si, ayette zikredilen "mesva" kavramını ebedllik olarak yorumlar. Zira, ona göre 
"me'va" sığınma yeri, "mesva" ise ebedi varış yeridir ve ikamet anlamı da bundan alın
rnıştır24. 

21) Bu konuda bkz., İbn Kayyim ei-Cevziyye, Muhtasaru's-Saviiiki'l-Mursele 'ala'l-Cehmiye ve'l
Mu'attıle, Beyrut, tsz., I, 355; krş., Yavuz, Y. Şevki, "Azab" mad., D.I.A., İst., 1989, IV, 308. 

22) Yavuz, a.g.m., IV, 308. 
23) er-Rağıbu'l-İsfaharu, Huseyn b. Muhammed, el-Mufredatfi Garlbi'l-Kur'iif}, İst., 1986, s., 113; İlı

nu Manzfir, Cemaluddin b. Mukerrem, Lisiinu'l-Arab, Beyrut, tsz., XIV, 125, 126. 
24) el-Aifisi, Ebu's-Sena Şihabuddin, Rühu'l-Me'iinl fi Tefsiri'l-Kur'iini'l-Azlm ve's-Seb'i'l-Mesiinl, 

Beyrut, tsz., IV, 88. Bu iki kavramın diğer anlamlan için bkz., ei-Kurtubi, Ebu Abdiilah Muham
med b. Ahmed, el-Cami' li Ahkiimi'l- Kur'iini'l-Kerim, b.y.y., tsz., IV, 233. 
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Lügatler "müks" maddesine; durma, bekleme, beklemekle beraber bir yerde kalma, 
ildimet etme25 manasını verirler. Kur'an'da türevleriyle birlikte altı yerde geçen bu kav
ramın yer aldığı ayetlerden dördü dünya alemi, ikisi ise uhrevi alemi konu edinmektedir. 
Uhrevi Meme yönelik bu iki ayetten biri cehennem ehli, diğeri ise cennet ehli (Kehf, 

18/3) ile ilgilidir. Cehennemlikler ile ilgili olarak gelen ayet şöyledir: "Ey Malik! Rabbin 
bizi öldürsün! diye seslenir/er. Malik de: Siz böyle kalacaksınız! der" (Zuhruf, 43177). 
Ayette yer alan "müks" kavramı, müfessirlerce "sizin için ne ölüm vardır ne de başka 
bir kurtuluş yolu" şeklinde yorumlanmıştır26. 

Yine müfessirlerin naklettiğine göre İbn Abbas, "Kafırlerin ayette yer alan isteğine 
Malik'in (ahiretteki zaman birimiyle) bin yıl sonra cevap vereceğini"27 söylemiştir. 

Cehennem ehli için kullanılan "müks" kavramının; lügat anlamına bakıldığında, sü
reklilik veebedilik manası taşımadığı görülmektedir. Ancak müfessirler, Kur'an'ın bü
tünlüğünü göz önüne alarak ve bazı karineleri de değerlendirerek bu kelimeye sonsuz
luk anlamı yüklemişlerdir28. 

Ayette yer alan "müks" kavramını, Zamalışeri (öl.538/1143), "lübs" olarak tefsir eder 
ve buradaki maksadın e bedilik olduğunu belirtir29. 

3- Lübs: 

Bir yerde uzun süre ikfunet etme anlamına gelmektedir3o. Kur'an'da otıız bir ayette 
yer alan bu kelimenin, bir yerde kalma anlamına geldiği de görülmektedir. "Lübs" ve tü
rev lerinin kullanıldığı ayetler incelendiğinde, bunlardan sadece birinde cehennemde 
(Nebe' 78/23) kalış söz konusu edilmektedir. Diğer ayetler ise insanın kabirde (İsra, 
17/52); ve dünyada kalış süreci hakkında kullarulniıştır. (Yunus, 10/16; Mü'minfin, 
112/23; Rfim, 30/55; AhkM, 46/35; Nazi'at,79/46) 

Görüldüğü gibi yukarıda yer alan mesva, müks ve lübs kelimelerinin her üçünün or

tasında (Sa) harfi yer almiıktadır. Bu bir rastlantı mı, yoksa bu durum kelimelerin yapı
sında böyle bir anlamın bulunmasından mı kaynaklanmaktadır? Doğrusu biz araştırma-

25) Manzur, a.g.e., II, 191. Devellioğlu, Ferit, Osmanlıca-Türkçe Lügat, Ankara, 1990, s., 273. 
26) el-Maverdl, Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed, en-Nuket ve'l-Uyun (Tejsiru'l-Maverdl), Beyrut, 1992, 

V, 239; el-BeydiM, Nasiruddin Ebu'l-Hayr, Envaru't-Tenzil ve Esraru't-Te'vil, İst., 1314, II, 250; 
en-Nesefi, Abdullah b. Ahmed, Medlirik'u't-Tenzil ve Hakaiku't-Te'vil, Beyrut, 1988, IV, 124. 

27) et-Taberi, İbn Cerir Muhammed, Camiu'l-Beyan an Te'vlli Ayi'l-Kuran, Beyrut, 1988, XXV, 98, 99; 
İbnu'l-Cevzi, Ebu'I-Ferec Cemaluddin, zad_u'l-Meslr fi llmi't-Tejslr, Beyrut, 1964,VII, 332. 

28) bkz., et-Taberi, a.g.e., XXV, 99; el-Kurtubl, a.g.e., XVI, 117. Ayetin yorumuyla ilgili gelen hadis 
için bkz., et-Tirmizi, Ebu İsa Muhammed b. İsa b. Serve, es-Sünen, Beyrut, tsz., Cehennem, 5. 

29) ez-Zaınahşeri, el-Keşşaf an Hakaiki't-Tenzil ve Uyuni'l-Aklivil fi Vücuhi't-Te'vil; Beyrut, 1995, IV, 
257. 

30) er-Rağibu'I-İsfaharu, a.g.e., s. 673; İbn Manzfir, a.g.e., II, 182. 

.ı 
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mız esnasında böyle bir soruya cevap teşkil edebilecek her hangi bir ipucu veya karine 
tesbit edemedik3I. 

4- Hukb: 

"Hukb" kavramı, Kur'an'da iki ayette geçmekte (Kehf, 18/60; Nebe', 78/23) ve 
mübhem (sının belli olmayan) zaman süreleri için kullanıldığı lügat kitaplarında yer al
maktadır32. Kimi bilginiere göre "hukb" seksen veya yetmiş (ahiret) yılı demektir. Aynı. 
zamanda "hukb" dehr anlamına da gelmektedir. Dehr ise; sonu gelmeyen, sonsuz zaman 
demektir33. 

Bir kısım alimler34, "Sonsuz devirler boyunca onun içinde kalacak/ardır" (Nebe' 
78/23) ayetinde yer alan "hukb" kavramının, kafirlerin cehennemde yaklaşıkolarak iki
yüz yirmi yıl yandıktan sonra, çıkacaklarına delalet edebileceğini söyleınişlerdirJS. Ni-

. tekim İbn Kayyım bu ayeti delil göstererek Allah (c.c.)'ın cehennem yurdunu belirli bir 
süreye bağladığını, cennet için ise böyle bir şeyin söz konusu olmadığını ifade etmekte
dirJ6. Yine ona göre "hukb" ifadesi sonsuz bir bekleyiş ve bir yerde kalış için kullanıla
maz37. İbn Kayyım'dan başka alimler de yukarıdaki ayeti delil göstererek cehennemin 
bir gün son bulacağını söylemişlerdir. Bunlardan bazlarının görüşleri şöyledir: 

Muhammeq İkbal (1877-1938)'e göre yukarıdaki ayet Kur'an'da sonsuzluk ifade 
eden "ebeden" kavramını "çağlar boyu", yani belirli bir zaman şeklinde açıklamakta
dır38. Ona göre cehennemde "ebed1" bir azab söz konusu değildir. Buna benzer bir gö
rüşü Ömer Rıza Doğru! (1893/1952) da dile getirmektedir. Doğrul'a göre Kur'an'da 
"ebeden" teriminin yer aldığı üç ayeti, Nebe suresinin 23. ayeti açıklığa kavuşturmakta
dır; Buradan anlaşılmaktadır ki uzun seneler sonra iııkarcılar cehennemden çıkacaktır. 
Aynca Doğru!, bu görüşüne "Bedbahtların varacakları yer ateştir. Orada onların (öyle 
feci) ıstırapları bir nefes alışveriŞleri vardır ki, gökler ve yer durdukça onlar ateşte ka-

31) Bu konuda, başta İbn Dureyd el-Ezdi Kitabu'l-lştikô.k, Bağdad, 1979 ve er-Razi Fahruddin, Mefa
tihu'l-Gayb (Tefslru'l-Kebir), Beyrut, 1990, I, 21-30. (İştiill bölümüne bakılmıştır) 

32) er-Rağıbu'l-İsfaharu, a.g.e., s. 180; Ebu Hayyan, el-Endelüsi, Tuhfetu'l-Erlb Bimafi'l-Kur'ani mi
ne'l-Garlb (nşr. SernirTaha el-Meczfib), Beyrut, 1988, s., 96; el-Halebi, Şihabuddin Ahmed b. Yu
suf, Umdetu'l-Huffazfi Tefsiri Eşrefi'l-Elfaz, İst 1987, s., 132. 

33) er-Rağibu'l-İsfaharu, a~g.e., s., 180; İbn Manzfir, a.g.e., I, 326; es-Saaiibi, Abdurrahman b. Muham
med, el-Cevdhiru'l-Hisanfi Tefsiri'l-Kur'an, Beyrut, tsz., IV, 381. 

34) bkz., İbn Kayyım, el-Cevziyye, Hadi'l-Ervdh ila Bilddi'l-Efrdh, Beyrut, 1983, s. 272. 

35) bkz., Şibay, Halim Sabit "Cehennem" mad., a;g.e., III, 46. Aynca bkz., Ateş, Süleyman, Yüce 
Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İst., 1989, X, 291. 

36) İbn Kayyım, Muhtasaru's-Savdiki'l-Mursele 'ala'l-Cehmiye ve'l-Mu'attıle, I, 355. 
37) a.g.e., I, 369. 

38) İkbal Muhamıned, lslfimda Dini Düşüncenin Yeniden Doğuşu, (çev. N. Ahmet Asrar). İst., tsz., s., 
169; krş., Mehmet, S. Aydın, "İkbal, Muhamıned", D.l.A., İst., 2000, XXII, 21. İkbai'in konuyla il
gili diğer görüşleri için bkz., Cavidname, (terc. Annemarie Schimmel), İst. 1999, s. 373. 

~\ 
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lacak/ardır. Ancak Rabbin dilemesi müstesnadır. Şüphesiz senin Rabbin dilediğini mut
laka yapar" (Hud, 11/107) ayetini de delil göstererek şöyle devam etmektedir:."Sonra 
cehennemde ne kadar k;ılınacağından bahsedilirken, "Allah'ın dilediği kadar'' denilmek
le yine belirli bir süre izah edilmektedir. Aynca Doğrul, Nebe' 23. ayetini "Onlar orada 
yıllarca lfalacaklardır" şeklinde yorumlamıştır39. 

Musa Carullah Bigiyef (öl. 1949) ve aynı paralelde düşünen bir kısım ilim adamı, 
bahsi geçen ayette ifade edilen "hukb" kavramından hareketle, azabın sürekli olmadığı
nı iddia etmişlerdir. Nitekim Bigiyef konuya insancıl bir açıdan yaklaşarak "hukb" kav
ramına, "geçici bir süre" anlamı verir ve ardından da şöyle der: " Başıma gelmesi duru
munda dayanamayacağım bir azaba, başkalannın çarptınlacağını söylemeye gönlüm ra
zı olmaz"40 Görüldüğü gibi onun ayete yaklaşımı ilmi olmaktan uzaktır. Bu itibarta ebe
di azabı, insaniann dayanma gücü ile ilişkilendirmek ve naslan bir tarafa bırakmak su
retiyle yorum yapmaya çalışmak, ayetteki gerçek manayı yansıtmadığı gibi Kur'an'ın 
ruhuna da ters olsa gerektir. Zira insanın; Kur'an'da türlü türlü ve dehşet verici tasvir
lerle anlatılan cehennem azabına, sonsuza dek dayanmak şöyle dursun, geçici bir süre 
dahi olsa dayanması mümkün değildir. Dolayİsıyla cehenneme bin yıl dayanmakla, ebe
di olarak orada kalma arasında fazla bir fark olmadığı söylenibiJir4I. 

Muhammed Esed (öl.1992) ise, "hukb" kavramı için " ... Bu terim nasıl tanımlanırsa 
tanımlansın, sınırlı bir zaman süresini gösterir, ebediliği değil"42 demektedir. 

· Bu ayetle ilgili farklı görüş belirtenlerden birisi de Süleyman Ateş'tir. O, bu konuy
la ilgili olarak şunlan söyler: " ... (Nebe', 78/23) ayetinde belirtildiği üzere suçlular suç 
derecelerine göre cehennemde devirlerce, milyonlarca yıl kalsalar da sonunda bu azab
tan kurtulurlar. Gerçeği Allah bilir."43 

el-Ferra (öl.207/822)'nın bu konudaki değerlendirmeleri ise bize bu ayetle ilgili 
önemli bazı ipuçlan vermektedir. Zira ona göre bu ayet, bazılannın zannettiği gibi sınır.:. 
lı bir zamana, belirli bir süreye delalet etmemektedir; aynı zamanda ayette bir "tevkit"; 
zaman belirleme, vakit koyma da söz konusu değildir. Şayet bir sınırlamaya gidilmiş ol
saydı, o takdirde ayet, hemsetıı alıkab veya aşretıı alıkab şeklinde getirdi. Dolayısıyla 
Ferra'ya göre ayetin anlamı şöyledir: "Onla_r (kfıjirler) orada asırlar boyu kalacaklar
dır. Bir asır geçtiğinde diğer bir asır gelecek ve bu olay periyodik olarak devam edecek
tir. "44 Diğer bir ifade ile bu ayet, katirlerin cehennemden asla çıkmayacaklannı belirt
mektedif45. 

39) Doğnıl, Ömer Rıza, Tanrı Buyruğu, 3. baskı, İst 1955, CXLI, Il, 904. 

40) Bigiyef, Musa Carutlah, Rahmet-i l!ô.hiyye Burhan/arı, Orenburg, 1991, s. 88; krş., Ateş, ag.e., X, 
291. 

41) Mustafa Sabri, Yeni lslô.m Müctehidlerinin Kıymeti llmiyesi, İst, 1337, s. 20, 21. 

· 42) Muhammed Esed, Kur'an Mesajı, (terc. Cahit Koytak, Ahmet Ertürk), İst.1996, III, 1226, 12. not 

43) Ateş, a.g.e., IV, 332; X, 291. 
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Kurtub1, "hukb" kavramının Araplar için daha etkileyici ve daha beliğ olduğunu be
lirtir. Çünkü ahiret için bir son söz konusu olmadığı için "hukb" kelimesi, "te'b!d"den 
kinaye olarak getirilmiştiJ:46, görüşünü ileri sürmektedir. 

ez-Zeccac (61.316/928) ise ayeti: "Onlar orada asırlar boyu kalacak/ardır. Ve ce
hennemdeki bu ebedf kalış esnasında hiç bir ferahlık duymayacaklardır"47 şeklinde yo
rumlar. 

Bir kısım müfessirler de ayete yukarıdaki görüşlere yakın anlam verirler. Onlara gö
re de "hukb" kelimesi türev itibariyle peşpeşelik anlamı içermektedir. Zira bu kelime, 
"hakibe" (Türkeçemizdeki heybe veya çanta) kökündendir. Bu ise süvarinin arkasına 
bağlanan şeye ad olarak kullanılır ve ikinci derecedeki tetabbu ~u. yani peşpeşeliği ifade 
eder. İzleme hadisesinin gerçekleşmesi için olayda rol alan öznelerin ve nesnelerin bir
birini takip etmesi gerekir. O halde ayette ka:fırlerin cehennemden çıkacağına veya ora
da sonsuza dek kalmayacaklarına dair her hangi bir işaret yoktuı-48. Ancak burada şunu 
belirtmemiz gerekir ki, el-Beydav1 diğer bir çok müfessirden farklı bir düşünce ortaya 
koyarak "ayette kafirlerin cehennemde periyodik olarak birbirini takip eden asırlar boyu 
kalacağına dair bir işaret yoktur''49 demektedir. Bize göre o, "hukb"un tekil anlamından 
hareketle böyle bir kanaate varmış olabilir. Oysaki ayetten böyle bir mana çıkarmak 
Arap dili kurallarına ters düşmektedir. Zira ayette bu kelime tekil değil, çoğul kullanıl
mıştır. Çoğul şekliyle de peşpeşe gelen asırlar manasma gelmektedir. 

el-Bağavi'nin naklettiğine göre Hasanu'l-Bası:i, aynı ayetle ilgili şunları söylemek
tedir: "Yemin olsun ki, Allah, cehennem halkı için "orada çağlar boyu kalacaklardır'' 
ayetinin dışında her hangi bir süre belirlememiştir. "Hukb" ise birbirini takip eden asır
lardan başka bir şey değildir."so Öyle anlaşılıyor ki Hasanu'l-Bası:i'ye göre bu ayet "ebe
dllikten" başka bir anlam ifade etmemekt~dUSl. Diğer taraftan "bundan sonra azabınızı 
artıracağız" (Nebe' 78/30) ayeti de "alıkab" ifadesinin akıllam getirebileceği sayı veya 
süre mefhumunu ortadan kaldırmaktadır52. 

44) bkz., İbnu'I-MazOr, a.g.e., I, 326; İbnu'I-Cevzi, a.g.e., IX, 8; en-Nesefi, a.g.e., IV, 326; ei-Bursevl, 
İsmail Hakkı, Ruhu'/-.Beyan, Beyrut, 1985, XXX, 302. 

45) Abdulcebbar b. Ahmed, Tenzllıu'l-Kur'an 'ani'l-Metain, Beyrut, tsz., s., 446. 
46) ei-Kurtubi, a.g.e., XIX, 178. 

47) İbnu'l- Cevzi, a.g.e., IX, 8; İbn ManzOr, a.g.e., I, 326. 

48) er-Razi, a.g.e., XXXI, 14, ei-AıQsl, a.g.e., XXX, 18. Benzeri bir yorum için bkz., MuhammedAb
duh, Teftiru Cüz'i Amme, Mısır, 1%7, s. 7; Tabbftra, Abdulfettah, Teftiru Cüz'i Amme, Beyrut, 1989, 
~~ . 

49) ei-Beydivl, a.g.e., II, 356. 

50) ei-Bağavi, EbQ Muhammed Huseyn b. Mes'Qd, Me'alimu't-Tenzil (iışr. HalidAbdurrahman el Akk, 
MervWı Sevvar), 3. baskı, Beyrut, 1992,1V, 438; Bilmen, Ömer Nasuhi, Kur'an'ı Kerim'in Türkçe 
Meati Alisi ve Teftiri, İst., tsz., VIII, 3947. 

51) bkz., es-Saa!ibi, a.g.e., IV, 381. 
52) ei-Bağavi, a.g.e., IV, 438. 

1 
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Görüldüğü gibi ayetle ilgili yukanda verilen yorumlar; azabın sürekli olacağım, kil
fırlerin cehennemden çıkmayacağını açıkça belirtmektedir. Dolayısıyla Bekir Topaloğ
lu'nun " ... Azabın süreşini sınırlandıran "ahkab" teriminin tarafsız bir şekilde ebe
diyet lehine yoruınlanamallll§tır"53 ifadesi ihtiyatla karşılanmalıdır. 

Öte 57andan ayetteki ''ahkab" kelimesinin "fihii" zarfından dolayı "son" ifade ettiği 
farzedilse bile, bu kelimenin kafırlerin cehennemden çıkışiarına delaleti, "mef
hum1"(mefhumdan anlaşılan) yoluyla bir işaretten öteye geçemez. Halbuki serahaten ifa
de edilen "mantiik" (lafızdan anlaşılan) ise, onların oradan çıkmayacaklanm göstermek
tedir. Çüııki.i Cenab-ı Hak, "Onlar oradan çıhnak isterler, oysa onlar oradan çıkıcı de
ğillerdir. Onlar için kalıcı bir azab vardır" (Maide, 5/37) buyurmaktadır. Bu gibi konu
larda da mantukun tercih edildiği bir usül kaidesidir. 54 

Aynca yukanda zikrettiğirniz bazı ayetlere dayanarak bir kısım insanların cehenne
min sonlu olduğu görüşünü savunduklan, fakat son inen ayetlerden biri olan (Maide, 
5/37) ayetinin nüzillünden sonra bu inanışın ortadan kalktığı şeklindeki el-Evza'i'ye ait 
bir rivayeti biz el-Makdisl'nin eserinden öğreniyoruz55. Gerçekten de HUd ve Nebe' su
releri Mekki surelerden olmalan hasebiyle Milide ayetinden önce nazil olmuşlardır56. 

5-Ebed: 

Kur'an'da "ebeden" şeklinde yer alan bu kavram; biri hariç (Kehf, 18/3), "hilidin" 
kelimesiyle birlikte on bir ayette; olumsuzluk ifade eden cümleler içinde "asla, hiç bir 
zaman" anlamında, onbeş ayette; bir şarta bağlı olarak "sürekli" anlamında yer almakta
dır57. Üç ayette ise "halidin" lafzı ile beraber kafırlerin cehennemdeki kalış süreleriyle 
ilgili olarak kullanılmıştır (Nisa, 4/169; Ahzab, 33/65; Cin, 72/23). . . 

Cin suresinde yer alan ayet şudur: 

" ... Kim Allah ve Resulüne karşı gelirse, bilsin ki ona,(kendi gibiler/e birlikte) için
de ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır." 

"Ebed" kelimesinin lügat anlamı; sonsuz zaman, zihnen son bulması düşünülmeyen 
süre, devamlı "ed-daim", sonu olmayan gel~cek zaman demektir. Nitekim "ebede bi'l
mekô.n" demek, "terketmemek üzere bir yerde kalma" anlamına gefu58. 

53) Topaloğlu, Bekir, "Cehennem" mad., D.I.A., 1993, VII, 232. 

54) er-Razi, a.g.e., XXXI, 14,15; eş-Şankiti, a.g.e., X, 308. 
55) bkz., el- Makdisi, a.g.e., I, 201. 

56) bkz., el-Atası, a.g.e., Xl, 202; XXX, 3. 
57) bkz., Muhammed Fuad Abdulbaki, Mu'cemu'l-Mufehres li elFilzi'l-Kur'tıni'l-Kerim, İst, tsz., 

"ebed"mad. 

58) ez-Zaınahşeri, Cfuullah, Esllsu'l-Beltığa, Beyrut, 1992, s. 9; İbn Manzflr, a.g.e., III, 68, 69; Devel
lioğlu, a.g.e., s. 234. "Ebed" mad. 

' f 
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Arap fılologlanna göre, "ebed"le, "zaman" arasında fark bulunmaktadır. Buna göre 
zaman parçalara aynlabilir. Ancak "ebed" süreklilik anlamı taşıdığı için bölünınezlik 
özelliği vardır, yani parçalara aynlamaz59. · 

Kelimenin mana özelliğinden mülhem olsa gerek Araplar, bir şeyi asla yapmamaya 
yemin ettiklerinde, (La efalfihfi ebeden)"Onu (o işi) asla yapmayacağım" demektedir-
leı:60. · 

Türkçemizde kullandığımız "abide" lafzı da aynı kökten gelmekte ve sonsuza dek 
kalacak "dahiye"61 anlamım içermektedir. 

6-Hniud: 

"Devam etmek, uzun zaman kalmak anlamında masdar olan "huld" kelimesi, aym 
zamanda sürekliklik manasma da gelmektedir. Arap filologlannın belirttiğine göre Hu
lfid; bir şeyin tabii hali üzere devam edip değişme ve bozulmaya maruz kalmaması ve
ya değişmenin uzun zaman sonra gerçekleşmesi demektir62. 

"Hulfid" kelimesi cennet veya cehennemin sonsuzluğunu ifade etmek için Kur'fuı'da 
en çok kullamlan ve bu konuda anahtar kavram diyebileceğimiz bir lafızdır. Tam seksen 
yedi ayette geçen bu kavram; dört yerde fıil sığalanyla (çekirnli fıil halinde), altı yerde 
huld, bir yerde· hulfid, iki yerde mühalledfin, geriye kalan diğer ayetlerde ise (haiidin) 
şeklinde yer almaktadıı:63. 

Öncelikle bu lafzın Kur'fuı'ın nüzfilünden önce hangi anlamlara geldiğini tesbit et
menin, konuya ışık tutması bakımından önemli olduğu kanaatindeyiz 

Cahiliye döneminde bu kelime sonsuzluk anlamına gelmekteydi. Nitekim o dönem 
şairlerinden Tarafa bir beytinde bu kelimeyi kullanarak şöyle der: 

"Ey sen! Savaştığım ve zevk peşinde koştuğum için beni kınayan! Peki (mevcudiye
timi) ebedi kılabilir misin?"64 

Şiirde yer alan "muhallidi" ifadesi "halede - yahludu" fıil kökünden gelir. Aynı kök
ten gelen h uluden ve hatiden simleri ise bakilik, daimi surette kalma anlamlannın yamn
da, ölmezlik ve parçalara aynlmayan bir zaman dilimi manasma da kullamlır. Ahirete 

59) er-Rağıbu'I-İsfaharu, a.g.e., s. 6. Bu kavramla ilgili geniş bilgi için bkz., Kılavuz, Ahmet Saim, 
"Ebed" mad., D.I.A., X, 72, İst., 1994. 

60) ei-Cevheri, İsmail b. Hammad, es-Sıhlih, Beyrut, tsz., I, 439; İbn Manzilr, a.g.e., III, 68. 

61) Devellioğlu, a.g.e., s., 234. 

62) er-Rağıbu'I-Isfahfuıl, a.g.e., s., 220. Hulud ile ilgili ayetler için bkz., Bakara, 2/81; Nisa, 4/14, 56; 
93; Meıyem, I9n5; Secde, 32/20. 

63) Muhammed Fuad, ag.e., hld. mad. Hulud ile ilgili geniş bilgi için bkz., Topaloğlu, Bekir, "Huld" 
road., D.l.A., İst, 1998, XVIII, 324. . 

64) bkz., ez-Zevzeru, Ebu Abdiilah Huseyn, Şerhu Mu'allak/ltu's-Sab', b.y.y., tsz., s., 60. 



D01777c6s11y2002.pdf 24.02.2010 11:24:36 Page 49 (1, 2)

KUR'AN'A GÖRE CEHENNEM'DE 
KALMANIN SEMANTİK TAHLİLİ ------------ 87 

göç edenler de oradan hiç çıkamayacaklan için, oraya da "daru'l-hulfid" (ölümsüzlük 
yurdu) di:mmiştif65. Nitekim aşağıdaki ayet cehennem ehli için kullanılm1ştır. 

"İşte bu, Allah düşmanlarının cezası ateştir ... Orada, onlara ceza olarak ebedt kala
cakları yurt (cehennem) vardır." (Fussılet, 41/28) 

Adı•geçen ayeti yorumlayan Tabeıi, Allah (c.c.), düşmanı olan Mekke müşriklerine 
verceği cezayı belirtmiş ve daha sonra bu cezanın ateş olacağını açıklamıştır. Aynca bu 
ateşin sonsuz, nihayetsiz bir bekleyiş (müks) ve kalış (lübs) yurdu olduğunu beyan et
miştiJ:66. Görüldüğü gibi Tabeıi, "müks" ve "lübs'' kavramlannı sonsuz bir bekleyiş ve 
kalış olarak yorumlamaktadır. 

Aşağıda vereceğimiz örnekte de görüleceği üzere Araplar, bu kavrama ölümsüzlük 
anlamı yüklemektedirler. Nitekim Zuheyr, 

"Su akağının zamana direnen taşına yazılmış mektup (kitap )gibi, sert ve taşlık çölde 
geçmişi bilinmeyen (senin gelmiş olduğun) evler kime aittir?"61 diyerek taşın ölümsüz
lüğünü "muhalled" kelimesi ile ifade etmiştir. 

Bu bağlamda Araplar meciizi olarak, yaşlandığı halde saçlan ağarmayan, dişleri dö
külmeyen kimseye "reculun muhalled" dedikleri gibi, parçalanıp ufalanmadan asırlarca 
taş özelliğini koruyan taşiara da "hevillid" demektedirler. Onlara göre, bu gibiler, adeta 
ölümsüzlük için yaratılmıştır68. Görüldüğü gibi "hulfid" kelimesi, Arap dilinde ölümsüz
lük, süreklilik, ebedilik anlamında kullanılmıştır. 

Ancak burada şunu da belirtmemiz gerekir ki, bazı tefsir iilimlerine göre "hulfid" laf
zı; "uzun veya kısa süreler" için de kullanılabi!ir69. Diğer bir ifade ile, bazı bilginler, 
"hulfid" ve "ebed" lafızlanna sonsuzluk anlamı değil, uzun zaman manası yüklemişler
dir70. Mesela en-Nedv!, "hulfid" kavramının iki anlamı olduğunu, bunlardan birinin ha
kiki olup bekii anlamına geldiğini, diğerinin ise uzun müddet manasında kullanıldığını 
söylemektedir. Ona göre Arap dilinde "liıİlfid", hep bu ikinci anlamda kullanılmıştır. Zi
ra Arap şiirinde dağlarda ve çöllerde bulunan iri taşlara "hava/id" veya "halidilt" den
mektedir71. Diğer bazı alimiere göre ise "hulfid" lafzı, sonsuzluk anlamı içermediğinden 
dolayı "ebeden" kaydı getirilerek bu anlam sağlanmıştır12. 

65) ManzOr,.a.g.e., III, 164. 

66) et-Taberi, a.g.e., XXIV, 113. Aynca bkz., el-Aıilsi, a.g.e., XXIV, 119. 

67) eş-Şeybani, Ebu'I-Abbas Ahmed; Şerhu Divtinı Zuheyr, Kabire, 1944, s. 268; "Hulild" kavramının 
~rap d~!inde ve şiirindeki anlamlan için bkz., Bintu'ş-Şati, el-l'dlzu'l-Beytin1li'l-Kur'tin ve Mesti-. 
ılu lbnı l-Euak, Mısır, tsz., s., 352, 353. 

68) el-Cevlieri, a.g.e., 469; İbn Manzilr, a.g.e., III, 164. 

69) Ebu Hayyan el-Endelüsi, el-Bahru'l-Muh1t, Riyad, tsz., I, 118. 

70) bkz., ei-A.kkad, Mahmud Abbas, el-Felsefetu'l-Kur'tiniyye, Kabire, tsz., s. 168. 
71) en-Nedvi, a.g.e., V, 160, 161. 

72) ei-Halebi, a.g.e., s., 161. 
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Aneale biz, yukanda vermeye çalıştığııruz kavramlann lügat anlamlanndan ve bir 
çok müfessirin yorumlanndan hareketle, bu kavramlardan böyle bir mananın çıkanlma
sının zorlama bir tevil olduğunu düşünmekteyiz. 

Müfessirlerin "hulfid" lafzı ile ilgili yorumlanna gelince bunlan şöyle sıralayabiliriz: 

Kur'an'da kafırlerden ve onlara verilecek cezadan bahseden ilk ayetin tefsirinde ko
nuyu genişce ele alan müfessirlerin çoğu, hatta diye'Qiliriz ki bütünü "hulfid" kavramına 
ebedilik anlamı vermişlerdir. Onlar bu görüşlerini, aşağıdaki ayetin tefsirinde dile getir
mişlerdir: 

"İnkar edip ô.yetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, cehennemlik/ir. Onlar. 
orada ebedf olarak kalırlar." (Bakara, 2/39) 

Esasında onlann bu ayetle ilgili yorumlan birbirinden fazla farklılık göstermemekte-. 
dir. Bunlann hepsini bir paragrafta özetlemek mümkündür. Ancak biz, konunun daha de
taylı anlaşılabilmesi ve -daha sonra görüleceği gibi- bu konuda gelen bazı iddialara ce
vap teşkil etmesi bakıırundan bu görüşleri kısaca nakletmeği daha uygun gördük. 

Taberi, (öl.310/922) "Onlar cehennem yaranıdır" ayetini yorumlarken, kafırlerin 
ateşin yaranı olduklannı, onlann orada sonsuza dek kalacaklannı söyler73. 

el-Bağavi (öl.516/1122) ise aynı ayeti, "Onlar oradan ne çıkacaklar ve ne de ölecek
lerdir"74 şeklinde yorumlamıştır. 

ez-Zamahşeri'ye göre ayette yer alan "hulfid", kesilm~yen ve sonu olmayan devam
lı bir kalıştır75. 

İbnu'l-Cevzi ise onlara "ateşin yaranlan" denmesinin sebebini, onlann devamlı ce
hennemle birlikte olmalanna bağlar. Yani, onlar oradan hiçbir zaman aynlmayacaklar
dır. Ona göre de ayetteki "hulfid" lafzı sonu olmayan devamlılık76 demektir. 

Büyük müfessir er-Razi (öl.606/1209) ise şöyle der: "Allah (c.c.), hidayete uyanlan 
azaptan ve endişeden kurtulup güven içerisinde olduklanm bildirince, hemen akabinde, 
ister cinlerden ister insanlardan olsun, kimlere devamlı azap hazırladığını bu ayet-i-keri
me ile açıkliınuştır. "77 

el-Beydavi (685/1288) ise ayeti, "Cehennem azabının devamlı olduğu, kafırlerin bu
rada ebedi olarak kalacağı, bunlann dışında hiç kimsenin cehennemde sonsuza dek ka- -
lamayacağıdır"78 şeklinde yorumlamaktadır. 

73) et-Taberi, a.g.e., I, 286 .. 
74) el-Bağavi, a.g.e., s., I, 66. 
75) ez-Zamahşeri, a.g.e., I, 262. 
76) İbnu'l-Cevzi, a.g.e., I, 72. 
7.7) er-Razi, a.g.e., III, 30. 

78) el-Beydavi, a.g.e.,l, 146. 

i 
·i 

..:ili 
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en-Nesefi (öl.710/1310) de, "el-huld ve'l-hulfid" kavramlannı, sonu olmayan, sonu 
gelmeyen "beka": devamlılık olarak79 yorumlar: 

. Aynı ayeti yorumlayan Ebu Hayyan (öl.745/1344) ayette geçen "sabib; ashab, soh
bet" ifadelerinin, birlikte olmak ve birlikteliği devamlı yapmak anlamianna geldiğini 
söyler. Qna göre her ne kadar bu kelimenin aslı birlikte olma ise de ayette kesintisiz bir
likte olma demektir. Bunun için ayette " ... Onlar orada ebedldirler" rlenmiştir. Ayetin 
bu parçası, kendisinden önce geçen " ... Onlar ateşin yaranlarıdır. .. " sözünde kapalı ge
çen hususu ortaya koyan bir cümle olması da muhtemeldir. Yani, buradaki birlikteliğin 
geçici olmadığını pekiştirrnek veya "Onlar, oraya uğrayıp geçip gidecekler" şeklinde 
akıllara gelebilecek bir- ihtimali ortadan kaldırmak için getirilmiş bir cümle durumunda
dır80. 

İbn Kesir (öl.774/1372) ise bu ayete göre kafırlerin cehennemden kurtulmalan veya 
çıkmalan mümkün değildir81 demektedir. 

Osmanlı müfessirlerinden Ebu's-Su'ud (öl.982/1574) "hulfid"u, bir yerde uzun bir 
süre kalma olarak yorumlar. Ancak o, tefsircilerin bu kavrama "sonsuzluk" anlamı yük
lediklerini82 belirtir. 

İsmail Hakkı el-Bursevi de yukandaki manaların aynısını payiaşarak "onlar ateşin 
yaranlarıdır" yani ateş, onlardan aynlmaz ve onlara devamlı bitişiktir83, demektedir. 

Yukanda sunulan görüşleri adeta tekrar eden Aifisi (öl.1270/1853), "hulfid" lafzının 
ebedilik anlamı taşıyıp taşırnaması hususunda bazı farklı görüşler buluduğunu, fakat mü
fessirlerin, ayette yer alan "halidfin" ifadesinin ebedilik anlamı taşıdığı hususunda ittifak 
içerisinde olduklannı belirtir."84 

20. asnn müfessirlerinden sayılan Reşid Rıza (öl.1354/1935), Bakara, 2/39 ayetiyle 
ilgili şöyle demektedir: "İşte o hidayetime tabi olmayan yalancı ve rahmetimden uzak
taşmış kafırler, ateşin yaranlandır. Onlar orada ebedi kalacaklar, yani oradan kurtulama
yacaklarctır85. · 

el-Meraği, (1364/1945) ise, "Hidayetimize tabi olmayanlar, kalbinden ve dilinden 
ayetlerimizi yalanlayanlardır: Onlar bu inkarlan sebebiyle, cehennemde ebedi kalacak
lardır"86 demektedir. 

79) en-Nesefi, a.g.e.,l, 35. 
80) Ebu Hayyan, a.g.e., l, 171. 

81) İbn Kesir, Ebu'I-Fıda İsmail, Tefsiru'l-Kur'ani'l-Azim, Beyrut, 1981, I, 83. 

82) Ebu's-Su'ud, Muhammed b. Muhammed İmadi, lrşlidu Ak/i 's-Selim ila Meıiiye'l-Kur'ani'l-Kerim, 
Kahire, tsz., I, 115. 

83) el-Bursevi, a.g.e., I, 116. 

84) el-Aıusi, a.g.e., I, 241. 

85) Reşid Rıza, Tefsiru'l- Menilr, Mısır, 1373, I, 288. Reşid Rıza'nın bu konudaki diğer görüşleri ve 
bunların eleştirisi için bkz., er-Rumi, Fehd b. Abdirrahman b. Süleyman, Menhecu'l-Medreseti'l
Akliyyeti'l-Hadisefi't-Tefsir, Beyrut, 1981, ı. baskı, s. 655-662. 

86) el-Meraği, Ahmed Mustafa, Tefsiru'l-Meraği, Mısır, 1953, I, 98. 

-----~---:-
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Çağdaş mtifessirlerden Hicaz! ise; "Onlar orada ateşe bağlı kalacaklar ve bir daha 
oradan çıkamayacak:lardır"87 der. 

Yukanda verilen manalardan anlaşıldiğına göre müfessirlerin bir çoğu, hatta diyebi
liriz ki tümü, ayette ifade edilen "hulfid" kavramım "ölümsüzlük, ebedllik" olarak değer
lendirmişlerdir. Kaldı ki yukanda sözü edilen ayette "ebeden" kaydı da bulunmamakta
dır. Demek ki "ebeden" kaydımn bulunduğu ayetlerin süreklilik ifade etmeyeceğini söy-
lemek, Kur'an'ın ruhuna ters düşmektedir. ' 

Nitekim Mısırlı miltefekkir Akkad (1889/1964), müfessirlerin yukanda verdiğimiz 
görüşlerini adeta görmezlikten gelerek şöyle demektedir: "Çoğu müfessirler, neredey
se ahiret azabmm gufranla sona ereceği hususunda ittifak etmişlerdir, dolayısıyla 
kafirlerin hepsi (AIIah'm) mağfıretinin içerisinde bir araya geleceklerdir'' Yine o, 
Peygamber' den bir çok hadis geldiğini, bunlarda, azabın bir temizlenme vesilesi olduğu, 
diğer bir kısmında ise er geç herkesin Allah'ın nzasına kavuşacağı haberi verilmekte88 
olduğunu söyler. 

Diğer taraftan ''Kur'an'ı Kerim, cennet lle cehennem arasmda fark bulunduğu
nu bildirir. Cennet'in sonsuz olduğuna, cehennem'in güniin birinde son bulacağına 
dikkati çeker"89 şeklindeki görüşün de Kur'an ayetlerinden anlaşılan manalarla Örtüş
mediğini düşünmekte, araştınDaemın Kur'an ayetlerinden böyle bir neticeye nasıl ulaş
tığım anlamakta güçlük çekmekteyiz. Müfessirlerin yukanda "hulfid" kavramına yükle
dikleri anlamın, bu gibi düşüncelere pek fazla yer bırakmadığı kanaatindeyiz. 

Öte yandan Abdulfettah Tabbare'nin mümin, kM'ır aynmı yapmaksızın bazı ayetleri 
(En'am, 6/128; Hfid, 11/107) delil gösterek "Kur'an'da ''hulôd" Allah'ın meşietine 
bırakılmıştır. Cehenneme giren herkesin orada sonsuzadek kalması zorunlu değll
dir',go ifadesi bize göre izaha muhtaçtır. · 

Yukanda sunmay,a çalıştığımız görüşlerden hareketle şunu söyleyebiliriz: İslam bil
ginlerinin, Kur'an'da, cennet ve cehennemle ilgili ayetlerdeki "hulfid" ifadesine eberli
lik anların yüklemeleri, Arap dilindeki kullarnma ve Kur'an'a uygundur. Zira aynı lafız
lar cennetin ·ebediliği için de kullanılmıştır. Nitekim Kur'an'da "Ebedtliğe maz}ıar edil
miş evlat/ar, çevrelerinde (hizmet için) dolaşırlar" (Vaki'a, 56/17) buyrulmaktadır. Bu 
ayetteki "hulfid" lafzı süreklilik arzetmektedir. Yani onlar ebedidir. Ölümleri ve yok ol-

1 

maları söz konusu değildir91. Zira ayetteki "hülfid" lafzına ebediliğin dışında bir anlam ~ 
yüklersek, o zaman cennet nimetlerinin de sonlu olacağına hükmetmerniz gerekecektir. 
Nitekim Robson "Müslümanların Cehennemi Ebed'f Midir" başlıklı makalesinde, Kadi-

87) ei-Hicazi, Muhammed Mahmud, et-Tefsiru'l-Viidih, Mısır, 1960, I, 27, 28. 

88) ei-Allid, a.g.e., s. 168. 

89) Cilacı, Osman, Ilahi Dinlerde Cennet Inancı, İst. 1995, s.ll6. 
90) Tabbara, Abdulfettah, Ruhu 'd-Dini'l-lslami, 30. baskı, Beyrut, 1995, s. 142. 
91) el-Alilsi, a.g.e., XXVII, 136. ·. 
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yaru Muhammed Ali'nin İngilizce Kur'an tefsirinde öne sürdüğü "Cehennem'in sonsuz 
olmayacağı" gqrüşünü değerlendirmekte ve neticede buna katılmadığını 'belirtmektedir. 

Müellife göre "hulı1d" kelimesinin "ebediyyet" yanında "uzun zaman" anlamına gel
diği doğrudur. Ancak Muhammed Ali'nin yaptığı gibi, adı geçen kavramı cehennem için 
"uzun müddet", buna mukabil cennet için "sonsuza kadar" diye yorumlamak çelişki
dir92. 

Sonuç 

Kafırlerin cehennemde kalış süreciyle ilgili olarak yaptığımız bu kısa çalışmada 
edindiğimiz kanaate göre, Kur'an'ın bir kısım ayetlerinde yer alan "mesva", "müks", ve 
"lübs" terimleri, lügat anlamlan itibariyle, "bir yerde uzun veya kısa süre konaklama, 
kalma ve ikamet etme" anlamlarına gelmektedir. "Hukb" terimi ise, "seksen yıl" veya 
"belirsiz bir zaman birimi" için kullanılmaktadır. 

Kur'an'ın, cehennt;mde kalış süresiyle ilgili diğer ayetleri gözönüne alınmadan ve 
herhangi bir karineye başvurmadan bu kelimeler incelendiğinde, bunlardan ceheiınemin 
sonlu olabileceği manasım çıkarmak mümkündür. Ancak konu Kur'an bütünlüğü çerçe
vesi içerisinde değerlendirildiğinde, yukandaki kavramlan "sınrlı kalış anlamında" yo
rumlamamız mümkün görülmemektedir. Zira, böyle bir durumda Kur'an ayetleri arasın
da bir çelişkinin bulunabileceği ihtimali söz konusu olabilir. 

Diğer taraftan bu konuda anahtar kavram olarak alabileceğimiz "hulı1d" lafzına ebe
dilik ve sonsuzluk anlamının dışında bir mana yüklememiz isabetli değildir. Zira 
Kur' an' da cennet yurdu ve nimetleri için de aynı kavram kullanılmıştır. Dolayısıyla "hu
lı1d" kelimesini, "sonlu" veya "uzun süre" olarak yorumladığımzda cennet nimetlerinin 
de bir müddet sonra son bulacağını söyleme durumunda kalınz. Oysaki "cennetin son
suzluğu" tartışma götürmez müsellem bir hakikattir. Aynca, Kur'an'da üç ayette "ebe~ 
den" kaydıyla kullanılan "hulı1d" kavramına, "sonlu" anlamı yüklemek bu kavramın 
Arap dilinde taşıdığı manayıı: ters düşmektedir. 

92) Robson, J. "ls The Mos/em Hel/ Eterna/?", Mos/im World, New York, 1968, Vol. XXVIII, s. 386, 
387. 


