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İLM-İ TEmllD 1 

AHİRETE, VE 
ÖLDıUKTEN SONRA DiRiLMEYE 

İMAN 

Dr. Ali Arslan AYDIN 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 

Bakara SOresinin 8. Ayetinde: 

" ... insanlardan bir kısmı, 'Biz Allah'a ve Ahiret gününe inandık' derler; 
halbuki onlar inanmamışlardır." 

Aynı SOrenin 62. Ayetinde: 

"Ailah'a ve Ahiret gününe iman edip, salih (iyi ve güzel) amel işleyen 
kimselerin Rableri yanında büyük ecirleri vardır ... " buyrulur. 

Tevbe SOresinin 44. Ayetinde ise, mü'minler: 

" ... Onlar ki, Allah'a ve Ahiret gününe inanırlar ... " diye methedilirler. 
Takva sahibleri, yani Allah'ın emirlerine sıkı sıkı sarılıp, yasaklarından 

dikkatle kaçınan gerçek mü'minler, "Ahirete yakinen lman etmekle" yani, şek 
ve şüpheden uzak, kesin bir lman ile inanmakla övülürler. 

Her Müslümanın namaz kılarken günde 40 defa okuduğu Fatiha SOre
sinde, Hak Teala için: " ... Din Gününün Maliki (Sahibi)" denir. 

~ 

0 .:r_'JJI_, .. ~ ..:ın; 
... ' ,. -,.. 

Böyleeel yapılan her işin bir sorumluluğu1 dolayısiyle, bir karşılığı, ya-
ni "CEZA veya MÜKAFATI" olduğu fikri Müslümana daima telkin edilir. 
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Çünkü insan, her hareket ve davranışının iyi ise iyi, kötü ise kötü bir karşı
lığı olacağına ne kadar çok ve kesin olarak inanırsa, o işi o kadar çok istekle 
yapar veya ondan daha fazla kaçınır. işte, ölümden sonra dirilmeye ve 
Ahiret'te hesap vermeğe lman, ceza ve mes'Oiiyet fikrini doğurur, iyi insan 
olma azmini kuvvetlendirir. Bu- sebepledir ki, Ahiret hayatına lman, bütün 
dinlerde çok mühim bir esastır. islam'da lman Esasları arasında da Allah'a ve 
Peygamberliğe lmandan sonra gelen üçüncü, bir bakıma ikinci büyük rü
kündür. Çünkü Allah'a inanan kimse, O'nun Peygamberlerine, dolayısiyle 
Meleklerine ve Kitabiarına kolayca inanır. Mukaddes Sıfatiarına inanınca, 

Hayrın da, Şerrin de O'ndan olduğuna, her şeyi ezell ilmi ve iradesiyle tak
dir ettiğine ve kudretiyle yarattığına, yani; "Kaza ve Kader"e de inanır. Ama 
akli delillerle değil, yalnız nakli delillerle bilinen ve görülmeyen yeni bir 
alemin, yani, Ahiret Hayatı'nın vaki' ve hak olduğuna inanmak, daha büyük 
teslimiyet ister. Bu bakımdan, Ahiret'e ve onun müştemilatından sayılan 
Berzah hayatına, öldükten sonra dirilmeye, Haşir ve Mahşer'e, Sual ve He
sab'a, Mlzan ve Sırat'a, Cennet ve Cehennem'e iman, fert ve cemiyet haya
tındaki yapıcı tesirleri bakımından, iman esasları arasında çok mühim bir 
yer işgal eder. Bu sebeple, Ahiret inancı olmayan hiçbir din yoktur. Çünkü, 
Ahiret fikri ve inancı olmayan nizama, din denmez. 

3 - KIYAMET VE VUKUUNA DELALET EDEN AYETLER: 

Gerçek şudur ki; ebedi olan Ahiret hayatını insanların kazanması ıçın 
kurulan bu dünya, geçicidir. Yaratılan her varlık gibi, dünyanın da bir ece!i, 
bir sonu vardır. Allahu Teala'nın ezelde takdir ve tayin buyurduğu "Es-saa" 
denilen o belli zaman gelince, kıyamet kopacak, kainatın nizam ve intizami 
bozularak her şey altüst olacaktır. Böylece cisimlerin cazibe ve hareketi, bir
biri arasındaki nisbet ve münasebet bozulacak, hayatı temin eden şartlar or
tadan kalkacaktır. Dehşet ve korku anı olan kıyameti tasvir eden ayetlerde 
belirtilen bu muazzam ve korkunç hadise esnasında, kainatın seyrini ve ni
zamını sağlayan kevnl cazibe ve devri hareket Hak Teala tarafından kaldı
rılıp bozulunca, yörüngeleri ve seyir nizamı bozulan güneş, ay, yıldızlar, 

dünya ve kainatı teşkil eden diğer büyük küçük varlıklar tesbih taneleri gi
bi dağılarak, birbirine çarparak, paramparça olacak, denizler savrulacak, dag
lar ufalanıp toz haline gelecek, muazzam bir sarsıntı ve gürültü içinde her 
şey toz duman olacaktır. Bu arada, canlı cansız her çeşit varlıklar mahvola
caktır. 

Şüphe yok ki, bütün varlıkları yaratmaya ve öldürmeye kaadir olan Yü
ce Allah, yoktan var ettiği bu fanl alemi altüst ederek, yerine daha muazzam 
bir alem kurmaya kaadirdir. 

insan aklına göre, kıyametin vukua gelmesi caizdir. Akıl, bunu inkar 
edip aksini isbat edemez. Ancak, bilfiil vaki' olacağı hususu, di'ni delillerle 
isbat edilir. 
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Bu sebeple, şimdi, aklen mümkün olan kıyametin, zamanı gelince bilfiil 
vukua geleceğine ve kainatın altüst olacağına delalet eden birçok ayetler
den birkaçını zikretmekle yetineceğiz. 

Hak Teala bu konuda şöyle buyuruyor: 

11Kıyamet borusu (sOr) ilk defa üfürülünce yerler, dağlar yerlerinden 
oynayıp, birbirine çarparak darmadağın olunca, işte o gün olacak olur (kı

yamet kopar). Gök yarılır da o gün kuvvetten düşer."5 

Q ,..,... J o - ,..,, Q / Q "" ,;ı/// .:ı q - _.... .... 

9 :...::_,.?~QIC~\3 ® S_>::'~\#=JII~IJ ~ ..::..>~1'.~\1~/i 
,.... // , ,,..,- JJ,...-a4 jY.o,....., ___ 

o / ~ \ / o/ .: _.. v ~, o 1; -ı_ ~ • } 7 7
·.\\\, i~ 

® ..;, --->? .3 .::..,..~>~ ~~_,.....a....: .._ı: ® o..../~v ..r.'"' '--" . 
11Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, denizler kay

nayıp aktığı zaman, mezarlar altüst edildiği zaman, her nefis, daha önce ne 
yaptı, neyi geri bıraktıysa (artık her şeyi anlayıp) bilecek."6 

"Güneş toparlanıp ( söndürüldüğü) zaman, yıldızlar kararıp döküldüğü 

zaman, dağlar yerlerinden oynayıp yürüdüğü zaman ... " 7 

D } c j 

, ~-lı:-j,- r 1 :' -~ .. 1•,\"1 :.. J -;/ J Jr. / 
.. ~ '-= ~ ._)!i' 3°~'= d.., - Jl j )':. _;>~ 

uo gün gök erimiş maden gibi, dağlar (atılmış) renkli yün gibi (parça 
parça) olacak ... " 8 

4- BA'SÜ BA'DE'L-MEVT (ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLME): 

Ahiyet hayatının ikinci merhalesi, kıyamet koptuktan sonra kurulan ye
ni alem'de ölülerin dirilmesiyle başlayan ebedl hayattır. 

lslam'a göre, bu dünyada muayyen bir hayat yaşayan ve eceli gelince 
ölen her insan; burada yaptığı iyi ve kötü iş ve davranışlarının hesabını ora
da, Ahirette vermek üzere, kıyamet günü yeniden diriltilecektir. Çünkü in
san, başıboş olarak, maksatsız ve gayesiz olarak yaratılmamıştır. Eğer öyle 
olsaydı, insan mükellef olmaz, yaptığı şeylerden mes'ul tutulmaz, 11ceza ve-
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(5) Hakka: 13-16. 
(6) !nfitar: 1-5. 
(7) Tekvir: 1-3. 
(8) Mearic: 8-9. 



ya mükafat" görmezdi. O vakit diğer canlı varlıklardan farkı kalmaz, aklı ve 
iradesiyle üstün durumda olmazdı. Nitekim Yüce Allah bu konuda: 

"insan başıboş olarak bırakılacağını mı sanıyor?"9 

, j/cJ>_,...o,.,..ok,... {./.ro~ 0 ,...:;_ ........ ,.........,.,.. 1 '{..-

0 ~~..;:.~L:~; ~~_-; 4 ~La;..wiP' 

"Biz sizi boş yere abes olarak mı yarattık? Bizim tarafımıza dönmeyecek 
misiniz sandınız?"ıo buyuruyor. 

Evet, insanlar bu dünyada yaptıklarının karşılığını az çok görürler, fa
kat burası asıl ceza görülecek yer değildir. O halde yapılan amellerin karşı

lığının görüleceği yeni bir hayata, bunun için de yeniden dirilmeye zaruret 
vardır. Çünkü iyi ve kötü insanlar burada yaptıklarının karşılığını orada gör
meyecek olsalardı, iyilik ve kötülük, hayır ve şer aynı şeyler olur, ceza ve 
mükafatın manası kalmaz ve ilahi adalet tecelli etmezdi. Halbuki Allah 
(c.c.) mutlak adalet sahibidir. iyilik ve kötülüğün karşılığını verecektir11 • 

Bunun için de yeni bir alem kuracak, ölüleri diriiterek Malışer'de toplayacak 
ve orada hesaba çekecektir. 

işte Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği açık ayetlerden ve Pey
gamberimiz'in irşad ve beyanlarından, kıyametin kopacağına, ölümden son
ra dirilineceğine ve Ahiret hayatına yakinen inanmışlardır. Çünkü Allah'ın 
huzuruna çıkarak burada yapılanların hesabını vermek fikri, ölümden sonra 
dirilmek ve haşrolarak "Mahşer"de toplanmak akldesinin esasını ve ruhunu 
teşkil eder. Buna "Ba'sü ba'de'l-mevt akidesi" denir. 

insan, bedenini teşkil eden maddi cisimden ve ona insanlık hüviyeti 
kazandıran ruh'dan teşekkül eder. Bu ikisi bir arada olunca hayat sahibi 
olur ve yaşar. Ruh bedenden ayrılınca hayat yok olur ve ölür. Vücud, an
cak ruh vasıtasıyla lezzet veya elem duyar. Eşyaya ait bilgileri bu vasıta ile 
elde eder. Duygu ve heyecanları bu sayede gelişir. O haldei ruhsuz bir vü
cud ve vücutsuz bir ruh tasavvur edilemez. Cünkü insan, her ikisi ile bera-. . 
ber insandır. Ruh fail, beden mef'ul durumundadır. Ruhun fail olabilmesi, 
lezzet ve elem fiilierini yapabilmesi için cismani olan alet ve malzerneye 
muhtaçtır. Bu bakımdan ruh, cismani bir vasıtadan mücerret olarak tasavvur 
olunamaz. insanın cismanl azalarından ve onların amellerinden mes'ul olan 
ruhtur. Elem ve lezzeti elsimden çok, ruh duyar. 

(9) Kıyame: 36. 
(10) Mü'minO.n: 115. 
(11) Vettini: 6-8; SM: 28; Casiye: 20; Secde: 10, ll. 
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Bu esasa göre, dirilme nasıl olacaktır? Ölen insanın vücudu çürüyerek 
toprak olunca ruhu ne olacaktır? Toprak olan vücut, t~krar nasıl diriltile
cektir? 

Bu hususu kafirler yadırgıyor ve tasavvur edemiyorlardı. 
"Biz, kemik döküntü ve kırıntı olunca yeniden yaratılıp diriltilecek mi

yiz?"12 diyorlardı. 
Kur'an-ı Kerim birçok ayetlerde bu suale açık ve kesin olarak cevap 

vermiştir. Yoktan var etmeye, koskoca kainatı yaratmaya ve kuruyan ölü 
toprağı canlandırıp yeşertmeğe kaadir olan Hak Teala, hiç şüphe yok ki, öle
rek toprak olan insan bedenini yeniden diriltmeğe ve ruhunu bedenine iade 
etmeğe kaadirdir. Bu gerçeği isbat eden ayetlerden bazılarını biraz sonra 
zikredeceğiz. 

Mukaddes Kifi)bımız Kur'an'ın bildirdiğine göre, öldükten sonra diril
mek ve Ahiret'teki ikinci hayat; hem ruh, hem bedenle, yani "rOhani ve cis
mani" olacaktır. Mühim olan ve her Müslümanın yakinen inanması gereken 
husus budur. Çünkü ba'sü cismani'yi inkar etmek küfrü gerektirir. 

Burada şu soru akla gelmektedir: 

Acaba hangi cisim yeniden dirilecektir? Yani maddi olmayan ruh, bu 
dünyada bulunan ve ölürken terkettiği vücuda mı dönecektir, yoksa cis
mani yeni bir vücut yaratılacak da, ona mı girecektir? 

Bu mes'ele, islam uleması arasında ihtilaflı bir mevzudur. Bu hususta 
Kelamcıların ve filozofların çeşitli fikir ve mezhepleri vardır. Bunları burada 
araştırmaya ve tetkik etmeye, bu makalenin hacmi ve hazırlanmasındaki 

gaye müsait deği1dir1.3 • 

Bu konuda şu Ayet-i Kerlmeyi nakletmekle yetineceğiz: 

"Ayetlerimizi inkar edenleri, muhakkak ki ateşe atacağız. Onların deri
leri piştikçe/ azabı tadıp durmaları için, derilerini (yenileyip) değiştireceğiz. 

Şüphesiz ki, Allah mutlak gaalibdir, hüküm ve hikmet sahibidir."H 
Bu ayetten anlaşıldığına göre, günahkar olan cisim Ahirette bulunacak 

ve yanarak azap görecektir. Bu cisim değişerek yenilendikçe azabı devamlı 

(12) İsra: 49. 
(13) Bu ve Ahiretle ilgili bütün konularda, hazırlamakta olduğumuz "İslam 

Inançları ve Felsefesi = Tevhid ve Kelam" adlı eserin 2. ciıldinde geniş bilgi veril
mektedir. Ayrıca, "Üstaziye tezi" olarak Mısır'da te'lif ettiğimiz "El-Ba!sü ve'l-Hulftd 
beyne'l-Mütekellimine ve'I-Felasife" adlı arapça eserimizde çok geniş bilgi verilmiş
tir. Bu eser henüz basılmamıştır. Aslını ve tercümesini neşretmek emelindeyiz. 

(14) Nisa: 56. 
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G) insanlarla dostluk kurmak aklın yarısıdır. Yerinde sual 
sormak ilmin yarısı, iyi tedbir almak ise yaşamanın ya
rısıdır. 

O insanın kadri, dili altında saklıdır. 

ct Insana sadakat yakışır, görse de ikrah 
Yardımcısıdır doğruların Hazret-i Allah. 

Hz. ÖMER (R.A.) 

Hz. Ali (R.A.) 

ZiYA PAŞA 

e ilim ve irfan sahibi, Allah'ı bilir kişi ile oturmak, cehalet
le yapılan yüz senelik ibadetten daha hayırlıdır. 

• Türk eriyiz, silsilerniz kahraman, 
Müslümanız Hakk'a tapan Müslüman. 

MOLLA CAMi 

Mehmet AKiF 

8 ilim, korku ve renk dünyasının tefslridir. Göz ve gönül 
onunla beslenir. 

Dr. Muhammed iKBAL 

alarak duyacak olan ruhtur. Çünkü insanın değişmeyen gerçek cevheri ruh
tur. Ceza ve mük€ıfata layık olan ve cisimden mes'ul bulunan odur. Bu se
beple insanın elleri, ayakları, lisanı ve bütün azaları şehadet edecek, o in
sanın suçlu veya suçsuz olduğunu söyleyecektir15

• 

(Devamı gelecek sayıda) 

(15) Bkz: Fussilet: 20-21; Yasin: 65. 
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