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ILM-I TEVHID 
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AHİRETE VE 
ÖLDVKTEN SONRA DİRiLMEYE 

İMA N 

Dr. Ali Arslan AYDIN 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 

(Geçen sayıdan devam) 

5- ÖLDÜKTEN SONRA DİRİLMEYİ İSBAT EDEN AYETLER: 

Öldükten sonra dirilmek, insanların genel olarak yadırgadıkları bir 
şeydir. Kıyamete ve Ahiret hayatına inanmak, toprak olan insanların yeniden 
dirilmesi fikrine dayanıyor, bu sebeple inkar ediliyordu. Bu bakımdan, öl
dükten sonra dirilmek, müşriklere adeta hayal gibi geliyordu. işte Peygam
berimiz, kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki akla hitap eden ve müşahe
deye dayanan usOIIer ve ayetlerle, öldükten sonra dirilmenin mümkün oldu
ğunu isbat etti. Fakat müşrikler inkar ve inatlarında devam ettiler. 

Bu usulleri ve istinad ettiği ayetleri şöylece özetleyebiliriz: 

a) Kur'an-ı Kerim'de öldükten sonra dirilme hakkında tarihi misaller 
verilmiştir. Bunlar; Hz. ibrahim, Hz. Üzeyr ve Ashab-ı Kehf vak'alarıdır. 
Bu misaller hatırlatılarak, kuşun parçalandıktan 16, bazı insanların öldükten 
sonra Allah'ın kudretiyle tekrar diriltildikleri gibi, bütün insanların da öl
dükten sonra Allah'ın kudretiyle tekrar diriltildikleri gibi, bütün insanların 

da öldükten sonra tekrar diriltilecekleri beyan buyuruldu17• 

b) Göklerin ve yerin, bu koskoca kainatın yaratılması, insanı, öldük
ten sonra tekrar yaratmaktan daha zordur. O halde, bu muazzam kainatı ya
ratıp gökleri direksiz tutan, dünyayı boşlukta döndüren Yüce Allah, elbette 
insanları da öldükten sonra diriltmeye kaadirdir. Kur'an-ı Kerim'de bu husus
ta şöyle buyurulur: 

(16) Hazret~i İbrahim (A.S.)'ın dileği üzerine Hak TeMa'nın, dörde parçala
nan ve dağ"ıtılan ku§u diriitme hadisesi için Bkz: Bakara: 260. 

(17) Bkz: Bakara: 259-260. 
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"Biz (öldükten ve bir yığın) kemik ve kırıntı olduktan sonra tekrar ya
ratılarak dirilecek miyiz? dediler. Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın ken
dileri gibilerini yaratmaya kaadir olduğunu görmüyorlar mı?"ıs 

c) Bazı mevsimlerde kuruyarak ölen toprak, Allah'ın kudretiyle yağan 
yağmur ile canlanarak yeşermekte, yeniden hayata kavuşmaktadır. Ölü top
rağı canlandırarak rengarenk bitki ve çiçeklerle donatan Yüce Allah, ölen 
insanları da diriltıneye elbette kaadirdir. 

Hak Teala bu konuda şöyle buyuruyor: 

_Jo;~·~~:-4;.Q' 0J.j; ~(ff .)~ç~~ t_Çj~~\;~,~~; 
• J )., ' . \ / j, / / 

(}} / ~~~~1'>. o s;; v , ~)"'. . . 
"Allah, rüzgarları göndererek bulut (ları) harekete getirendir. Biz onu 

(dileyince) kuru bir toprağa süreriz de, onunla yere ölümden sonra hayat 
(can) veririz. Işte (ölüleri) diriltmek de böyledir."19 

d) Bir şeyi tekrar yaratmak, yani ölen eczasına hayatı iade etmek, onu 
ilk defa yaratmaktan elbette kolaydır. Gerçi bu bize göredir. Çünkü Allah'ın 
kudretine nazaran zor diye bir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulur: 

"Hilkali (mahiOkatı) önce yaratan, onu (öldürdükten) sonra tekrar iade 
edip dirilten O'dur. Bu (fiil) O'na daha kolaydır.''20 

Yasin SOresinde ise şöyle buyurulur: 

~:;'::'\''/__,/C\,_-; ,; cJ DJ '\J ~/ _., ~f. t D} C;/_., 
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••• Çürümüş kemikleri kim diriltebilir? dedi. De ki: Onu ilk önce kim 
yarattı ise, elbette tekrar O, diriltir."21 

Hak Teala, bu kainatı ve ondaki hayatı, önce hiç yok iken, yoktan var 
etti. Sonra onu yok edecek, dileyince tekrar var edecektir. Nasıl olur da, eşi 
ve benzeri olmadan ilk defa yarattığı, şekil ve sOret verdiği insanı, Allahu 

(18) !sra: 98. Ayrıca Bkz: Ahkaf: 33; Mü'min: 57; Rum: 25; Ra'd: 3; Naziat: 27. 
(19) Fatır: 9. Ayrıca Bkz: Zuhruf: ll; A'raf: 57; Hacc: 5-7. 
(20) Rum: 27. 
(21) Yasin: 78-79. 
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Teala ikinci defa yaratıp, ona şekil ve sOret veremesin? ilk defa yaratmaya 
kaadir olan elbette ikinci defa yaratmaya kaadirdir. 

e) Bu alemde olan her şey, Allah'ın kudretiyle meydana gelmektedir. 
Bir şeyden, onun tam zıddı olan da yaratılmaktadır. Mesela su ile ateş birbi
rine zıt vasıflarda olduğu halde, ateş, suyu bol olan yeşil ağaçtan çıkarıla
bilmektedir. Bir şeyi zıddına çevirmeğe kaadir olan Yüce Allah, ondan, ben
zerini elbette yaratabilir. O halde, insanı öldürerek aslı olan toprağa çeviren 
Allah, o topraktan tekrar insan yaratabilir. · Yani ölerek toprak olan insanı 
tekrar diriltebilir212

• Bu gerçeği inkar etmek, tenakuza düşmekten veya inat 
ve tekebbürden başka bir şey değildir23 • 

!l' ........ - .... - ............................... , .................. - .. - ..... -.-...................................... - .................................................. . 

(262 nci sayfadan devam) 

mesi için müsaade istemişti. Ümmü Gülsüm harnileye yardım etmiş, ka
dın bir erkek çocuk doğurmuştu. Bunun üzerine Ümmü Gülsüm Hazret-i 
Ömer'e· 

' - E& E!mirü'l-Mü'minin! Arkadaşına müjde ver Allah'ın keremiyle 
dünyaya bir oğlu geldi, demişti. 

A'rabi, kiminie konuştuğunu aniayınca ihtiram vaziyeti almış, fakat 
Ömer, ertesi gün gelip çocuğun tahsisatını almasım tenbih etmişti. 

Abdurrahman bin Avf der ki: 
* * * 

"Bir gün Hazret-i Ömer evime gelmişti. Niçin beni çağırtınayıp zah
met ettiğini sorunca şu cevabı verdi: 

- Medine'ye bir kervan gelip şehrin haricine konakladı. Yolcular 
yorgun oldukları için tabii istirahate muhtaçtırlar. Haydi gidelim de 
kervam muhafaza edelim. 

Bunun üzerine beraber ve sabaha kadar kervanı bekledik." 

* * * 
Arabistan kıtlığı esnasında Hazret-i Ömer, et, balık, yağ yememiş, 

daima şu yolda tazarruatta bulunmuştu: 
"Ya Rabbi! Benim günahiarım yüzünden ümmet-i Muhammed'i mah

vetme." 
Kölesi E:slem der ki: "Kıtlığın şiddeti azalmamış olsaydı Ömer fa

kir I erin halinden dolayı duyduğu teessürden mutlaka ölürdü." 

(22) Yasin: 80. 
(23) Fazla bilgi ıçın Bkz: Seyyid Süleyman Nedvi: Asr-ı Saadet: Peygam

berimiz'in Tebliğat ve Ta'lima.tı (Ali Geneeli Tercümesi), C. 2, S. 717-787, İstanbul 
1968; Ali Arslan Aydın: İslam'da İman ve Esasları, Altıncı Bölüm: Ahirete lman v~ 
Ahiret Ahvali, İstanbul 1969. 

280 




