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Matüridi'nin Kelam Sisteminde Ahiret inancı
Doç. Dr. Adil BEBEK"
Abstract
Belief in Akhirah is one of the most inıportant beliefs in Islam and it is on the same scale in
its inıportance as fa ith in Gad. This article entitled as, Belief in Akhita. [Life after DeathJ in
the Theology_0f Imam Maturidi, aims to discover Imam Maturidi's views aböut the life after death, as presented in his work Ta'wilat al-Qur'an."Firstly it deals with the concept of
Akhirah according to Maturidi, then it Iooks at the Qur'anic evidences given by Ma turidi
for the establishment of the existence of life after death; after that it gives Matııridi's approaclı to the possibility and the reality of talking about Akhirah; and the study ends with
detailed examination of the fallawing issues: the stages of Akhirah, the Judgement Day
(Qiyame), Signs of Qiyama (Dabba, duhan [smoke], The Return of Jesus Christ, Ye'cüc and
Me'cüc) and stages of Qiyama (ba's [resurrection], hashr [cangrega tion], hisab [reckoning],
a'raf [purgatory], shefaat [intercession], havz [pool], sirat [bridge on the road to heaven],
hell and heaven).

A. Ahiret Kavramı
Sözlükte, son anlamına gelen ahiret, bir kavram olarak insanın yaşadığı §U
dünya hayatının sonrasındaki var oluşu ve hayatı ifade eder. Matüridt Kur'an'da
ahiret hayatını ifade etmek üzere kullanılmış olan birtakım tabidere dikkat
çekmektedir. Ona göre, Kur'an'da o hayatın bütününü ifade etmek üzere elahire,1 darü'l-ahire2 (ahiret yurdu), el-yevmü'l-ahi~ (son gün) gibi yalın ve
tamlamalı kavramlar kullamldığı gibi, ahiret hayatının evrelerini ve özelliklerini
ifade etmek üzere de bazı kelimelere yer verilmiştir. Sözgelimi, ahiretin ba§langı
cından kıyametin bir anda oluşunu ifade etmek üzere es-saa\ vukuuna dair
bulunabilecek şüpheleri giderecek olan gerçeklik özelliğini vurgulamak üzere elhakka5 denildiği gibi; koparacağı gürültü sebebi ile el-karia6, et-tamme 7, her §eye
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boyun eğdiren, çıkaracağı kulakları patlatan sesten dolayı es-sahha8 , kıyamet ve
dirili§ mezardan kalkı§ı ifade etmek üzere yevmü'l-kıyame, 9 yevmü'l-ba'sı 0 ,
yevmü'l-huruc ve yevmü'n-nü§ur 11 gibi izafetler ahiret hayatının bir evresi olarak
kullanılmı§tır. Keza hesap vermek üzere gerçekle§ecek olan toplanınayı ifade
etmek üzere yevmü'l-cem'ı 2 , iyilerle kötüleri birbirinden ayırınayı dile getirmek
üzere yevmü'l-fasl 13 , hesap vem1eyi anlatmak üzere yevmü'l-hisab 14 tamlamaları
kullanılmı§tır. Ayrıca ahirette insanın duyacağı pi§manlığı ifade etmek üzere
yevmü'l-hasre,ı 5 yevmü'd-dını 6 ; sürekliliği ifade etmek üzere darü'l-huldı 7 , darü'lkararıs ve darü'l-mukameı 9 tabirlerine yer verilmi§tir. .
Matüridt, Kur'an'da ahiret hayatı ve bazı safhaları ile ilgili olarak bu tabirlerin kullanılmasının, bunların ta§ıdıkları anlam ile söz konusu olayların olu§
biçimleri, özellikleri ve kendilerinden bahsedilirken güdülen maksatlar arasında
uygunluk bulunduğunu ifade etmektedir.20 Sözgelimi, seçilen kelimeler, insanların kıyamet ve sonrasına dair herhangi bir §üphe ta§ımalarını önleme; gaflete
dü§memeleri için, kendilerini nasıl bir gün beklediğini akıl ve duygularına hitap
ederek hatırlatma, böylece bir sonraki hayatlarında feci durumlara dü§ürecek
olan fenalıklardan kaçınma ve hayırlı i§ler yapma hususunda hırslı olmalarını
sağlama amacını gerçekle§tirmede son derece etkileyici bir özelliğe sahiptirler.
B. Ahiret Hayatının İsbatı
Matüridt, ahiret hayatını isbat konusuna Kur'an'dan çıkardığı §U altı açıdan
yakla§maktadır:

1. Adalet Açı;;ından
Matüridl'nin bu konuda dayandığı ilkelerden biri ilahi adalet ilkesidir. İ
mam, "Yoksa biz, iman edip de iyi i§ler yapanları yeryüzünde bozgunculuk yapanlar gibi mi tutacağız? Veya Allah'tan korkanları, yoldan çıkanlar gibi mi sayacağız?"2ı ayeti ile benzer ayetlerden22 yola çıkarak, Allah'ın suçlularla suçsuzlan,
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itaatkarlada asileri bir tutmayıp adaletle muamele ederek, herkesi layık olduğu
veya hak 'ettiği muameleye tabi tutacağım ifade etmekte ancak, bunun dünya
hayatında gerçekle§mediği tespitinde bulunmaktadır. Allah kimseye zulmetmeyip
daima adaletle hükmedeceğine göre, bu dünyada gerçekle§meyen adaletin,
Allah'ın zulüm ve yalandan tenzihi ve yüceliğinin söz konusu olabilmesi için, bir
ba§ka alemde gerçekle§eceği sonucuna varmaktadır.B

2. Fıtrat Açısından
Matüridt'nin bakı§ açılanndan bir diğerini ise insanın doğu§tan sahip olduğu
fıtratı olu§tUmlaktadır. Kendisi, Mülk suresinde.ki " ... hanginizin daha güzel
davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmı§tır ... "24 mealincieki ayet ile

benzer ayetlerden25 hareket ederek kelam tarihinde kullanılmayan fıtrat delili ile
ahiret hayatının gerçekliğini isbat etme cihetine gitmektedir. Buna göre Allah,
insanı yaratılı§tan sonsuz bir l~ayat ve daimi bir mutluluk arzusuna sahip kılmı§tır.
Eksiksiz bütün insanlarda mevcut olan bu arzunun hem verilip hem de gerçekle§tirilınemesi dü§ünülemez. Bu hayatta gerçekle§mediğine göre, ölüm sonrasında
ebedi bir hayatın olması ve orada gerçekle§mesi gerekir. 26
3. Diğer Dinler Açısından
"Tarih ve ihtiyat bakı§ı" da diyebileceğimiz bu yakla§ımı §öyle açıklayabiliriz:
Mekkeli mü§rikler, Hz. Peygamber'in ahiretten bahsetmesi üzerine daha önceki
peygamberlerin de böyle bir §eyden söz ettiklerini, ancak o güne kadar daha önce
ölmü§ olan atalarından kimsenin diriltilmediğini söyleyerek, ölüm sonrası sonsuz
bir hayatı inkar etmi§lerdi. Matüridt, bunun üzerine indirilen ayetlerden hareket
ederek, onların peygamberlere inanmayan atalarının ba§ına gelen belalan hatır
ladıkları takdirde ahirete inanacaklarını ifade etmektedir. Matüridt'ye göre bütün
peygamberlerin haber verdikleri, ayrıca tarihte, inanmayanların uğradıklan
musibetlerle de doğrulanan ahiretin gerçekliğine inanmak gerekir. Zira akıllı bir
insan tabiatı, yola çıkarken sıradan bir kimsenin gideceği yolda hırsız veya e§kiya
bulunabileceğine dair vereceği bilgiyi bile dikkate alıp inanma temayülü gösterir.27

4. Gözlem ve Tefekkür Açısından
Matüridt'nin bu konuda ba§vurduğu bakı§ açılarından biri de gözlem ve tefekkür olarak ifade etmeyi uygun gördüğümüz bakı§ açısıdır. Kendisi, insanın
gerek yapısı, yaratılı§ı ve ihtiyaçlarının kar§ılanıp gözetilmesi, gerekse ba§ka
cn-Nahll6/ 76i cz-Züıncr 39n9; cJ-Kalcnı 68/35.
MatüriJi, a.g.e, vr. 553h, 630', 643'.
24
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varlıklar üzerinde gözlem yapıp tefekkürde bulunması halinde ahiret hayatına
olan ihtiyacı, ilahi kudret ve hikmeti ve böyle bir hayatın mümkün olduğunu
göreceğiıli söyler. Zira ona göre insan, dikkatle bakacak olsa sahip olduğu nimetIerin aslında kendi gücü ve tedbiri ile olmaktan ziyade kudret ve rahmeti sonsuz
olan biri tarafindan kendisi ve diğer varlıklar için hazırlanmı§ olduklarını kolaylıkla anlar. Dolayısıyla, insanın yapacağı böyle bir gözlem ve tefekkür onu ilahi
rahmet ve inayete, dolayısıyla ahiret inancına götürecektir. 25

5. Hikmet Açısından
Allah'ın

hikmetle İ§ yaptığında, O'na inanan hiçbir kimse §Üphe etmez. Nitekim Yüce Allah da kendisinin hikmet sahibi olduğunu, abes İ§ yapmadığını
bildirmi§tir.29 Ayrıca hikmetsizlik ya bilmeme ya ikizlik veya muhtaç olma gibi
durumlardan kaynaklanır. Allah ise, bunlardan münezzehtir. Nitekim Allah,
gerek bu alemi yoktan var edip günlük tabiat olaylarını tanzim ederken, gerekse
insanı yaratıp sorumlu tutarken son derece hikmetli İ§ yapnU§tır. Bu alemin
yaratılıp yokluğa terk edilmesi, insanın mükellef kılınıp birtakım vaad ve uyarıla
ra muhatap tutulduktan sonra bunların sonuçlarının gerçekle§tirilmemesi, iyi ile
kötünün aynı muameleye tabi kılınmaları ise, hikmete aykırı ve abestir. Ahin;t
hayatının olmaması, bir binayı adeta yıkmak için yapmı§Casına in§a edip yok
etmek, bir tarlayı ekip harmanı yakmak gibi bir §eydir. Binaenaleyh, tabiatta
görülen ve Allah'ın da bildirdiği ilahı hikmet, bir ahiret hayatının varlığını isbat
etmektedir.30
Matüridi bu noktada Dehriyye'den söz ederek onların ahiret hayatını, varlı
ğın yok edilip daha sonra tekrar bir önceki haline döndürülmesi olarak anladıkla
rını ve bunu bir binayı yıkıp tekrar eski haliyle yeniden in§a etmeye benzettiklerini, bunun ise anlamsız bir §ey olduğunu ileri sürdüklerini nakleder. Ancak bir
§eyin hikmetini bilmemenin onda hikmet olmadığını göstermeyeceğini ve ikinci
yaratmanın birincinin aynı özellileri ile tekrar edilmesi §eklinde olmadığını
söyleyerek iddia edildiği gibi bir anlamsızlığın bulunmadığını ifade eder. 31
6. Kudret Açısından
Ahireti isbat konusunda en yaygın olarak ba§vurulan bu yakla§ımı,
Matüridl'nin de ele aldığını görüyoruz. Kendisi Yasin sfıresindeki, insan ve tabiatı
birinci defa yaratan Yüce Kudret'in onların benzerlerini tekrar yaratmasının ve
diriltmesinin, OnUn açısından SOn derece kolay o!duğunu 32 ifade eden ayetler gibi
birtakım naslardan hareket ederek insanın bu alemdeki varlıkların ortaya çikı§la28

Matüridi, a.g.e. vr. 477', 537h, 539', 553h, 614', 681', 867".
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nnda ve yapılarındaki sonsuz kudret pınltılarını sağlıklı ve kafi bir §ekilde gözlernlemesi halinde Cenab-ı Allah'ın bir ahiret yurdu kum1aya kadir olduğunu
göreceğini vurgulamaktadır. 33 Matüridi Batıniyye'den söz ederek onların ahiretin
varlığına ve oradaki varlık ve olaylara ili§kin bilgilerin ancak vahiy yoluyla elde
edilebileceği tarzındaki iddialarının yanlı§ olduğunu, aksine ahireçin en azından
varlığını akıl yürütme ile de bilinebileceğinin altını çizmektedir.34
Matüridi'nin ahiret hayatının varlığını isbat etmek için ba§VUrduğu kudret
ve adalet dı§ındaki bakı§ açıları Kur' ant bir metodu yansıtırlar. Diğer bakı§ açıları
ise, onun, selefieri kadar halefi olan keHimcıları da gerilerde bırakan ve dü§üncesine orjinallik sağladığı hususlardırlar.
C. Ahiret Hakkında Konu§manın İmkanı ve Mahiyeti .
Matüridi'ye göre ki§i, ahiı;et hayatının olacağını aklı ile anlayabilirse de onun
teferruatına ili§kin olarak kesin bir §ey bilemez. Olsa olsa orada mükafat, ceza ve
bunlara ait bir takım unsurların olacağinı tasavvur eder. Ki§i ahirette olabilecek
§eylere dair detayları, ancak peygamberlerin Allah'tan aldıklan bilgileri kendisine
aktarma]an ile öğrenme imkanı bulabilir. Ne var ki, ilahi hikmet insanı bu
noktada bilgilendirirken hayra yönelip §erden kaçınılmasına yönelik olarak
özendirici ve caydıncı bazı aydınlatmalada yetinmeyi, bunun ötesinde pratik bir
yararı olmayan hususlara temas etmemeyi uygun gö~mü§tür.35 Sözgelimi,
Kur'an'da kıyametten bahsedilirken, onun olu§ biçimi ve safhaları anlatıldığı
halde, ne zaman kapacağı yolundaki sorular cevapsız bırakılmı§tır. 36 Zira kıyame
tin kopma zamanının bilinmesinde pratik hiçbir fayda söz konusu değildir.
Matürid!, akaidle ilgili bilgi veren rivayetlerin temel olarak mürevatir olmaları gerektiğini ifade etmektedir.37 Ne var ki, Te'vflatü'l-Kur'an'ın bir kelaın kitabı
değil

de bir tefsir eseri olması sebebiyledir ki, müellifburada yer yer mütevatirin
altında, zaman zaman sıhhati en azından tartı§malı olan, hatta zayıf ya da uydurma rivayetlere de yer vermektedir. İleride yeri geldikçe bu rivayetler üzerinde
daha geni§çe duracağız. Ancak burada, Matüridl'nin, bu tür rivayetleri ihtiyatla
kaydettiğini "bunlar §ayet sahih iseler ne ala, değilse bir anlam ifade etmezler"
dediğini belirtmekle yetinelim. 38
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Matüridi, Kur'an'da ahiretle ilgili olarak bilgi vem1ek üzere kullanılan kelimelerin, zaman zaman zahiri ve gerçek marralarda ?eğil de temsil, kinaye ve
mecaz anlamlarda kullanıldıklarını söylemektedir. Ileride daha geni§ olarak
temas e.:leceğimiz üzere, mesela Allah'a inanmayanlara gök kapılarının açılmaya
cak olması, 39 kıyametin kopmakta olduğunun görülmesi üzerine emzikli kadının
emzirdiği çocuğu unutması, gebe kadının çocuğunu dü§ürmesi, insanların sarho§
bir halde görünmeleri; 40 sura üfürülmesi; 41 mizan42 , mizanın ağır veya hafif olması;43 kötülerin yazısının siccinde, iyilerin yazısının illiyyinde olması4 \ cennetin
geni§liği45 , cehennemin duvarları46 , dÖnyada iken ayetleri inkar edenlerin kıya
met günü kör, sağır ve dilsiz bir halde ha§redilmeleri47 bu türdendir.
ARİRET HAYATININ EVRELERİ

Ahiret hayatı ne zaman ba§lar ve hangi evrelerden olu§ur? Matüridi, bu sorunun birinci §ıkkına, genel telakkiye uygun bir cevap verir ve ahiret hayatının
ölümle ba§ladığını söyler. 48 Ne var ki bu, sorunun meseleye ki§i açısından bakıla
rak cevaplanması gibi görünmektedir. Zira ki§i için iki hayat vardır: Dünya hayatı
ve ahiret hayatı. Ölümle ki§i açısından birincisi bittiğine göre, onu müteakip, zıttı
olan ikincinin ba§laması gerekir. Ayrıca bu anlayı§, ölüm ile kıyamet arasında
geçen dönemde de bir nevi hayat bulunduğu tarzındaki genel inanca da uygun
dü§mektedir. Ancak dünya hayatı Hz. Adem ile ba§layıp son insanla bitecek olan
insanlığın §U dünya serüveni olarak algıladığında veya ölüm ile kıyamet arasında
bir hayat olmadığı kabul edildiği yahut o dönem hayatının sıradı§ı olduğu dü§ünüldüğünde sonuç deği§ecek ve ahiret hayatı kıyamet ile ba§latılıp devam ettirilecektir. Birinci bakı§ açısına göre ahiret hayatı §U evrelerden olu§ınaktadır:
A. Kıyamet Öncesi
İleride kıyamet kavramı üzerinde duracağız. Bu nedenle burada bu kelimeye
temas etmeden önce onun bir evvelini ifade eden sürece dikkat çekmek
istiyoruz. Matüridi kıyamet öncesi döneme, günümüze kadar gelen iki eserinden
biri olan Te'vilatü'l-Kur'an adlı eserinde ayrıntılı sayılabilecek bir §ekilde temas
etmektedir. Kendisi, ba§ta Cehmiyye ve Ebu Muaz (ö. ?) olmak üzere, bazı
mezhep ve ki§ilerin iki ayete dayanarak berzah alemindeki azap ve nimet ihtiva
ci-A'rfıf7/ 40; MiitüriJt, a.g.e., vr. 249".
cl-Hac 22/2; MiitüriJt, a.g.e., vr. 477'.
41
cl-A'ri'if7/187; MiitüriJi, a.g.e., vr. 539', 843'.
42
cl-A'ri'if 7!89; C§·ŞGrii 42/17; MiitüriJI, a.g.e., vr. 674'.
43 MiitüriJi, a.g.e., vr. 424".
44
cl-Mutaffifln 83/7,8; MiitüriJi, a.g.e., vr. 872'.
45
ci-HaJiJ 57/21; MiitüriJi, a.g.e., vr. 239".
46
cl-Kchf 18/29; MiitüriJI, a.g.e., vr. 440".
47
cl-İsm 17/97; MiitüriJt, a.g.e., vr. 431 ".
46
MiitüriJt, a.g.e., vr. 853'.
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eden bir hayatı inkar ettiklerini kaydetmektedir. Bunlardan birincisi Mü'minı1n
suresinde geçen ve "yeryüzünde (kabirde) kaç yıl kaldınız?" tarzında sorulan bir
soruya, Allah'ı inkar edenlerin "...birgüh veya günün bir kısmı kadar kaldık ... "49
§eklinde cevap vereceklerini bildiren ayettir. İkincisi ise, Yasin suresindeki sOra
üfürülmesi ile birlikte mezarlarından kalkan ve dünyada iken inkarcılık eden
kimselerin " ... Eyvah! Bizi uykumuzdan kim uyandırdı? ... "50 diye korku içinde soru
soracaklannı ifade eden ayettir. Kabir azabını inkar edenlere göre birinci ayette
kabir hayatı "az ve kısa", ikincide ise "rahatı ifade eden uyku" tarzında "huzurlu
bir dönem" olarak dile getirilmektedir. Dolayısıyla eğer geçen zaman içinde
kendilerine yönelik bir azap söz konusu olsaydı, bu ki§iler o dönemi kısa, az ve bir
uyku rahatlığı tarzında değerlendirmezlerdi. Zira azap içinde geçen bir dönem
hiçbir §ekilde kısa ve az bir zaman ve yatakta uyunan bir uyku olarak
hatırlanmaz.
halde kıyamet öncesi dönem ayetlerde ifade edildiği tarzda
hatırlandığına göre, berzahta herhangi bir azabın olması söz konusu değildir. 51

o

Müellif, bazı kimselerin "Firavun ve onun yolunu takip edenlerin, kötü bir
azaba, ak§am-sabah maruz kalacakları ate§e düçar olacaklarını, kıyamet kopunca
da en çetinine atılacaklannı" ifade eden G:lfir suresinin 45 ve 46. ayetlerine
dayanarak kabirde azap (dolayısıyla mükafat) tarzında bir hayat olduğunu kabul
ettiklerini nakletmektedir. 52 Keza bazılarının, Tekasür suresinin 4. ayetincieki
"Yine hayır! Yakında bileceksiniz" mealincieki ayetten hareketle, bu bilmenin
kabirde olacağını söylediklerini kaydetmektedir. 53 Matüridi Gafir suresindeki
ayetlerin temas ettiği "azaba maruz kalmanın" aslında kıyamet koptuktan sonra,
cehenneme girmezden önceki süreçte de olabileceğini ifade ettikten ve ölüm
sonrası ile ilgili olarak bilgi edinme yolunun sadece nakli delil olduğunu kaydettikten sonra §öyle demektedir: "Ahireti ilgilendiren bir konuda nakli bir delil
varsa ne ala, aksi takdirde o konuda herhangi bir bilgi edinmek mümkün değil
dir".54 Bu noktada İbn Mes'ud'dan (ö.32i652), bu "azaba maruz kalma"nın
kıyametten önce olduğuna dair bir görü§ nakledilmi§tir. Eğer İbn Mes'ud, gerçekten böyle bir görü§ beyan etmi§se, onun bu anlamda bir sözü Resı1lullah'tan
i§ittiği için söylemi§ olma ihtimali kuvvetlidir. Zira bu, akıldan hareketle bilinebilecek bir konu değildir. Ayrıca Abdullah ibn-i Ömer (ö.73/693)'den nakledilen
bir rivayere göre Hz. Peygamber §öyle demi§tir: "Sizden biriniz öldüğünde sabahak§am kıyametekadar daha sonra varacağı yer ona arz olunur; 'i§te varacağın yer'

49
50

51

52
53

54

cl-Mü'minun 23/112,113; aynca hk ..Tii-Hii 20/102,103.
Yasin 36/51,52.
Miitürid!, Te'vililt, vr. 463h, 495', 611'.
Miitürid!, a.g.e. vr. 656'.
Miitüridl, a.g.e. vr. 900h.
Matüridl, a.g.e. vr. 465'.
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denilir. Cennetlikse cennetten, cehennemlikse cehennemden". 55 Eğer bu rivayetler doğru ise, bunlar kabir hayatının kesin olarak varlığına delil te§kil ederler.56
Tekasür suresinin 4. ayetiyle yapılan istidlale gelince, "bu sure nazil oluncaya
kadar, kabir azabı konusunda §üphe ederdik"57 anlamında Hz. Ali'den (ö.40/661)
nakledilen bir rivayet bunu desteklemektedir. 55
Miltüridi ayrıca " ... hem öncekiler hem de sonrakiler belli bir günün belli bir
vaktine kadar mutlaka toplanacaklardır" 59 mealindeki ayette geçen "toplanma"nın kabirde olabileceğini; "SOra üfürüldü mü, i§te bu, geleceği va'dedilen
gündür."60 ayetinde geçen "geleceği va'dedilen gün" ile, ki§ilerin öldükten sonra
mezara konulunca rivayetlerde de nakledildiği üzere münker ve nekir sorgulamasının, yani kabir hayatının kastedilmi§ olabileceğini ifade etmektedir.61 Keza
Matüridi "... size vaad olunan cennetle sevinin"62 mealindeki ayetin, ölüm sıra
sında mü'mine cennetteki yerinin gösterileceği tarzında ve "yarı§ edenler" 63
mealindeki ayetin de, "ölmek üzere iken cennetteki yerini gördüğü için ölmeye
can atan kimseler" §eklinde anla§ılabileceğini ifade etmektedir. Matüridlye göre
ayrıca bu ihtimali güçlendiren bazı rivayetler de bulunmaktadır. Nitekim "dünya
mü'minin zindanı, kafirin cennetidir"6\ "Kim Allah'a kavu§maktan ho§lanmazsa,
Allah da ona kavu§maktan ho§lanmaz"65 anlamında rivayetler vardır. Bu iki
rivayet, söz konusu iki ayette verilen manayı destekler mahiyettedir. Buna göre
insanlar, ölürken cennet veya cehennemdeki yerlerini görecekleri için sevinecek
ya da üzülecekler, öbür tarafa geçmeyi isteyecek yahut da .istemeyeceklerdir.
Binaenaleyh, bu ayetler de kabir sürecinde bir hayat olduğunu gösterir mahiyettedir.60
Öte yandan, Matüridt kıyamet günü insanların "dünyada bir gün veya daha
az bir zaman kaldıklarını" dü§üneceklerini67 ve o dönemi bir nevi uyku gibi
55

Buhari, el-Ciımiu's-salıi/ı, İstanbul 1981, "Bed'ü'l-halk"; Nesai, Siinen, İstanbul 1981, "Ceniliz",

116.
Mfitüridi, a.g.e .• vr. 656:ı·h.
57
Tirmizi, Siinen, İstanbul 1981, "Tefsirü'I-Kur'an", 89; Tirmizi bu hadisin garib olduğunu
. kaydetmektedir.
55
· Miitüridl, a.g.e., vr. 900h.
59
d- Viikıa 56/49,50.
6
Kaf 50/20.
61
Miitüridl, a.g.e., vr. 725", 752".
62
Fussilet 41/30.
63
en-Nilziilt 79/4.
64
Müslim, el-Camiıı's-salıi/ı, İstanbul 1981, "Zühd", 1; Tirmizi, "Zühd", 1; İhn Mace, Siinen,
İstanbull981, "Zühd", 3; Ahmed h. Hanhd, Miisned, İstanhul1981, II, 197,323,389,485.
65
Buhar!, "Rikiik", 41.
00
l'v1fitüriJi, a.g.e., vr~ 665h, 862°.
oi Mü'nıinUn (23), 112,113.
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hatırlayacaklarını65 ifade eden ayetlerden hareket ederek inkar edenlerin aksine,

bir kabir hayatı bulunduğunu söyleyen Mukatil (ö.l50/767) ve Muhammed b.
İshak'ı (ö. ?) haklı bulmaktadır. Ona ·göre kıyametin kopması ile bahsolunan
ki§ilerin bu tarz bir tepki göstermeleri, daha önce bir kabir hayatı olmadığını
değil, olsa olsa o hayatın, bir sonraki hayattan farklı ve biraz da mah§er yeri,
hesap verme, sırat ve cehenneme doğru çıkılan o yolun zor, uzun ve ürkütücülüğü kar§ısında daha basit olduğunu gösterir. 69 Ona göre bu tür ifadelerin ayrıca
kabir hayatının uykuya benzer ruhani bir hayat olduğuna i§aret etmeleri de
mümkündür.
Matüridt, ayetlerde geçen berzah tabiri ile hangi sürecin kastedildiği konusuna da temas etmektedir. Bazılarının "sOra iki üfürülü§ arasındaki zamandır"
dediklerini, Mücahid'in (ö.l04/722) ise, "ölüm ile dünyaya geri dönü§ arasındaki
engel" olarak tarif ettiğini nakleden Ma türidi'ye göre, " ... onların gerisinde ise,
yeniden dirilecek güne kadar devam eden bir berzah vardır" 70 ayeti, berzahın
ölüm ile ba's arasında geçen zaman olduğunu göstermektedir. 71 Miltüridi Kelbt
(ö.l48/716) ve Ebu Avsece'nin (ö. ?) de bu tanımı benimsediklerini kaydetmektedir.72
Matüridi, ayrıca kabirdeki azap veya nimet içindeki hayatın ahirettekinden
olma ihtimali üzerinde durmakta, ayet ve hadislerde geçen "arz", yani
gösterme kelimesinden hareket ederek bunun tam bir cehennem veya cennet
hayatı, acı ya da mutluluğu tarzında değil, sonunun ne olduğunu görüp bilmekten doğan bir acı ve sevinç olduğunu ifade etmektedirY
farklı

Kabir hayatındaki azabın sürekli olup olmadığına gelince, Matüridi'ye göre,
bu konu iki ihtimal ta§ımaktadır. Eğer ayette geçen "sabah ak§am" tabirini
gerçek anlamda kabul edersek geçici ve süreli, §ayet mecaz olarak anlarsak
sürekli demektir. Nitekim İbn Mesiud (ö.32/652)'un da birinci görÜ§te olduğu
rivayet edilmektedir. 74
Matüridi berzah hayatının mevcudiyetine i§aret eden delillerden hareketle
Batıniyye tabir ettiği. ve İslam filozoflarını kasdettiği anla§ılan bazı kimselerin
böyle bir dönemi, gerçek ölümü müteakip daimi bir ruhani hayat olarak telakki
etmelerini yanlı§ bulmaktadır. 75 Ayrıca, Matüridi'nin berzah hayatının
65
69

70
71
72

73
74
75

Yasin 36/52.
MatüriJi, a.g.e., vr. 495', 6llh.

el-Mü'ıninun 23/100.
MatüriJi, a.g.e., vr. 347h; Cüneyt Giikçe, "Berzah", DİA, V, 525.
Matüridl, a.g.e. vr. 494h.
MatüriJi, a.g.e. vr. 463h; YusufŞevki Yavuz, "Azap", DİA, IV, 302.
Matüridi, a.g.e. vr. 656'.
MatüriJi, a.g.e. vr. 494".
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ahirettekinden daha hafif bir arz ve sadece ruhant bir hayat olduğu tarzındaki
eğiliminin daha sonra Gaz.zalt tarafından tekrarlanmı§ olduğunu da burada ilave
etmeliyiz. 76
B. Kıyamet
Sözlükte kalkmak, ayak üzerinde durmak, dikilrnek gibi anlamlara gelen kelime, terim olarak dünya hayatının biti§ini ve ahiret için yeniden yaratılı§ı ifade
eder. Kur'an-ı Kerim'de bu olay daha ziyade kıyamet günü tamlaması ile ifade
edilmekte, ayrıca o olu§umun deh§et, §iddet ve Allah'ın kudreti açısından kolaylığını anlatmak üzere "tamme"77 (felaket), "sahha"75 (kulakları patiatan gürültü),
"saa'' 79 (an), "yevmun asir"50 (zor gün) ve "yevmun sakll"51 (ağır gün) gibi terkipler §eklinde zikredilmektedir. Bu tarz isimlendim1eler, kıyamet olayının ta§ıdığı
özel konuma uygun dü§tüğü gibi, ayrıca insanları o günün sonrası için hazırlıklı
ve dikkatli olmaya sevketme bakımından, eğitim açısından da ·uygunluk arz
etmektedir.
1.

Kıyametin

Bilinmesi

Matüridt, kıyametin ne zaman kapacağını Allah'tan ba§ka kimsenin bilemeifade eden ayetlerden52 hareket ederek Rafızi ve Batiniler dı§arda tutulursa, yer ve gök ehli herkesin bu konuda ittifak halinde olduğunu söyler.53 Zira
ona göre kıyametin kopma zamanının bilinmesinin pratik bir faydası, dolayısıyla
herhangi bir hikmeti yoktur. Kur'an, kıyametle ilgili bilgi verirken insanların o
gün ve sonrasındaki ahiret hayatı için hazırlıklı olma noktasında titizlik göstermelerini amaçlamı§tır ve bu doğrultuda bilgiler vermekle iktifa etmi§tir.54

yeceğini

Matüridf, bununla birlikte, kıyametin kopu§ zamanının bilinmemesine rağ
men, bazı ayet ve hadisiere dayanarak onun vukuunu ve yakınlığını bildiren
birtakım §art ve alametler olduğunun, dolayısıyla bunların bilinebileceğinin ileri
sürüldüğünü nakletmektedir. Müellifin Kur'an'dan hareket ederek kıyamet
alametleri tabir edilen konudaki tesbit dü§üncesini §U §ekilde özetlemek mümkündür:

76

Gazzilll, İlıyau ulumi'd-din, Kahirc 1968, IV, 613-617, 620, 622, 624; "Bcrzah", DİA, V, 525.
cn-Nilziiit 79/34.
75
Ahcsc 80/33; MiitüriJi, Te'vililt, vr. 867".
79
ci-En'ilm 6/31,40; cr-Rum 30/12,14,55; cl-Kamer 54/146; cn-Nilziilt 79/42; MiltüriJi, a.g.e., vr.
698h, 864'.
so cl-MüJJcssir 74/9.
sı cl-İnsan 76/27.
sı cl-A'rilf 7/ 187; Lokman 31/34; Ahzilh 33/ 63; Fussilct 41/47; cz-Zuhruf 43/ 85; cn-Nilziilt
79/42.
SJ MiltüriJi, a.g.e., vr. 668", 741'.
s4 MiitüriJt, a.g.e. vr. 899'.
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a. Dabbe
Yüce Allah Nemi suresinin 82. ayetinde, "Allah'a isyanda direnenler hakkındaki söz gerçekle§tiği zaman, onlar ·için bir dabbe (canlı, hayvan) çıkarılacağı
nı ve bu yaratığın insanlarla konu§acağını (bir görü§e göre onları yaralayacağını)"
bildirir. Matüridi, buradaki "dabbe" kelimesinin "insan''ı da içerdiğini belirtmektedir.85 Ona göre, Hz. Peygamber'in kıyamet alarneri olarak algılanabilecek bir
"dabbe"den bahsettiği rivayet edilir. Eğer bu rivayetler sahih ise, bunların dikkate
alınması gerekir. 86 Rasulüllah, böyle bir olayın vuku bulacağını bildirdiğine göre,
zamanı geldiğinde gerçekle§mesi, Hz. Muhammed'in hak peygamber olduğunu
gösterecektir.57 Ne var ki, müellif "dabbe" kelif!1esinin ta§ıması muhtemel olan
manaları sıralam-ak ve konuyla ilgili rivayetleri nakletmekle birlikte, konuyu
birtakım ihtimaller §eklinde ortada bırakmakta, müspet veya menfı açık ve kesin
bir hüküm bildiren herhangi bir tercihte bulunmamaktadır.

b. Duhan
Kur'an'da geçen ve literatürde kıyamet alameti olarak tanımlanan kelimelerden biri de duhandır. Matüridi "...göğün, insanları bürüyecek açık bir duman
çıkaracağı günü gözetle .. .''55 mealindeki ayetten ve kıyamet alametleri arasında
tadat edilen "duman"ın bahsedildiği rivayetlerden59 hareketle bu konuya bakmaktadır. Ona göre, söz konusu ayet ve hadis metinlerinde yer alan "duhan"
kelimesi, gerçek "duman" anlamına olduğu gibi, mecaz olarak kabul edilmek
suretiyle açlık, kıtlık, kuraklık gibi anlamlara da gelmektedir. Nitekim Hz. Ali,
Ebu Said el-Hudıi (ö.74/693) ve Hasan el-Basri (ö.l10/728)'nin de aralarında
bulunduğu bir gruba göre söz konusu kelime, gerçek anlamda bir "duman" olup
kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak, mü'mini hafif bir §ekilde hasta
edecek, kafiri ise §i§irip ölümüne sebep olacaktır;
İbn Mes'ud'un da içinde bulunduğu diğer bir gruba göre ise, buradaki
"Duhan", mecaz anlamda olup kelimenin ifade ettiği kuraklık, kıtlık ve açlık Hz.
Peygamber hayatta iken ya§anmı§tır. Bu olay, birinci görü§e göre bir kıyamet
alameti sayılmaya müsait olmakla birlikte, ikinci anlayı§ esas alındığında konuyla
herhangi bir alakası bulunmamaktadır. Kelimenin, dil mantığı açısından elveri§li

Matüridi, a.g.e. vr. 400'; Zeki Santoprak, "Dahhe", DİA, VIII, 393.
Matüridi, a.g.e. vr. 239', 708h; hadisler için hk. Müslinı, "lman", 249; "Fiten", 39.40, 118,129.
87
Matüridi, a.g.e. vr. 538".
ss eJ-Duhan44/10,11.
59
Buhari, "Tefsirü'I-Kur'an", 25, 44; Tirmizi, "Tefsirü'l-Kur'an", 46; bu hadislerde Duhan,
kıyanıete yakın bir zamanda meydana geleceği haber verilen bir olny olarak değil, Hz. Peygamber hayatta iken Mekke'de ya§annu§ olan kuraklık ve kıtlık olarak kayJediliyor. Bazı rivayetlerde ise ileride vaki olacak bir olay tarzında takJim ediliyor. hk. Müslim, "Fiten", 40, 129; Metin
Yurdagür, "Duhan", DİA, IX, 546.
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savunan Matüridl, ikinci görü§ü daha makul ve kabule §ayan bulmak-

tadır.90

c. Hz. İsa'nın NüzUlü
Matürid!, Hz. İsa'nın nüzı1lü ile ilgili olabilecek iki ayetten bahsetmektedir.
Bunlardan birincisi, "Ehl-i kitaptan her biri ölümünden önce O'na muhakkak
!man edecektir" mealincieki Nisa suresinin 159. ayetidir. Ancak, ona göre,
burada kimin !man edeceği ve bu imanın kimin ölümünden önce olacağı hususunda farklı görü§ler ileri sürülmü§tür. Hasan el-Basri ve Kelbt'nin de içinde
bulunduğu bir gruba göre, "İsa'ya, onun ölümünden önce iman edilecektir". Bir
ba§ka görü§e göre ise, "İsa'nın ölümünden önce, Hz. Muhammed'e iman edilecektir". Zira bu görü§e göre, İsa indiğinde, Hz. Peygamber'e lman edilmesini
isteyecektir. İbn Abbas'ın da aralarında bulunduğu bir diğer gruba göre ise,
ayetin manası "Her Yahudi ölmezden önce, İsa'ya !man eder", tarzındadır.

Hz. İsa'nın nüzı1lü ile ilgili olarak zikredilen ikinci ayet, "Şüphesiz o, kıyamet
için bilgidir" mealincieki ayettir. Matüridf, bu ayette geçen "o" zamiri'nin kime
raci olduğu hususı.:nda farklı anlayı§ların bulunduğunu söylemektedir. Buna göre
zamir önceki ayetlerde kendisinden bahsedilen ve gökten inetek olan Hz. İsa'ya
raci olabileceği gibi, kendisiyle peygamberlik sona ermi§ ve "ben ve kıyametin
kopması, §U iki parmağım gibiyiz" 91 diyen Hz. Peygamber'e ve ona indirilen
Kur'an'a da raci olabilir.92 Matüridi'nin Hz. İsa'nın nüzulü konusunda ileri sürülen görü§ler arasında herhangi bir tercihte bulunmadığını ifade etmeliyiz.
d. Ye'cuc ve Me'cuc
Matüridl, helak edilmi§ olan zalimlerin Ye'cuc ve Me'cGc'ün sedleri açılm
caya kadar dönü§ yapamayacaklarını ifade eden Enbiya suresinin 95 ve 96.
ayetlerini açıklarken bu konuya temas etmekte, ancak bunun kıyametten önce
meydana gelecek ve onun yakla§tığını gösterecek bir i§aret olmaktan ziyade,
kıyametin mutlaka vuku bulacağından kinaye olduğu görü§üne meyletmektedir.93
Matüridl bazı ayetlerden hareketle temas ettiği yukandaki alametlerden
ba§ka yalnızca birtakım rivayerlere dayanarak güne§in batıdan doğması94 ve
deccalin çıkması95 gibi iki alametten daha bahsetmektedir.06 Ancak müellifin

90 MatüriJi, Te'viliit, vr. 692'.
91

92
93
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95
96

Buhari, "Rikak'', 39; Müslim, "Fitcn", 132,133,134,135; bkz. İlyas Çelebi, İtikadi Açıdan Uzak ve
Yal<ın Gelecek/e İlgili Haberler, İstanbull996.
.
MfitüriJiı Te'viliit,vr. 171 '\ 687h.
MatüriJi, a.g.e. vr. 474h, 475'.
Müslim, "İman", 248,249; "Fitcn", 39,40,128,129.
Müslim, "lman", 249; "Fitcn", 39.40,100-129.
MiitüriJi, a.g.e., vr. 239', 708h.
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konu yapmak yerine dalaylı olarak söz konusu ettiği görülmek-

tedir.
Sonuç olarak Matürid!, kıyametin ne zaman kapacağını Allah'tan ba§ka
kimsenin bilemeyeceğini, ancak onun yakın olduğuna i§aret eden bazı alamederin olabileceğini, kendisi aksini tercih etmekle birlikte bunları ifade ettiği ileri
sürülen bazı ayet ve hadislerin bulunduğunu söylemektedir. imam, ayrıca bu
kıyametle ilgili yakınlığın göreceli olduğunu kaydetmektedir. 97
2.

Kıyametin Safhaları

Kıyamet, sura üfürülmesi suretiyle mevcut varlık ve hayat düzenini sona erdirme ve ba's, yani daha önceki canlıları yeniden diriitme tarzında iki safhaclan
olu§maktadır. Burada "sur" ve "üfürülme" kelimeleri üzerinde bir nebze durmanın uygun olacağı görü§ündeyiz. Burada iki seçenek bulunmaktadır:

a) Bu kelimeleri gerçek anlamda anlamak.
Buna göre sur kelimesi, sözlükte boru ve borazan anlamına gelmektedir. Nitekim Müddessir suresinin 7. ayetinde kıyametten bahsedilirken, aynı anlamı
ifade etmek üzere sur ile e§ anlamlı bir kelime olan "nakur = boru, borazan"
sözcüğü kullanılmı§tır. Ayrıca İbn-i Ömer (ö.73/693)'den edilen bir rivayere
göre, Resuluilah "surun ne olduğunu" soran bir sahab'iye "üfürülen bir boynuz"
cevabını vermi§tir. 98 Bu görü§e göre ayetlerde "nuftiha" ve "yunefehu" tarzında
zikredilen üfürülme; sözlükteki anlamında kullanılmı§ olmaktadır. Bu durumda
görevli meleğin, sur tabir edilen boru veya borazana üfürmesi üzerine, çıkacak
olan bir sesle Allah, doğrudan bir alaka olmasa da kıyameti koparacaktır. 99
b) Mecaz ve kinaye olarak kabul etmek.
Bu durumda kelimeler mecaz! anlam ta§ır. Bu takdirde sözlükte uzunca, oval, delikli ve ses çıkarır bir alet olan borazan anlamına gelen sur kelimesi ile
insan bedeni kastedilmi§ olmaktadır. Ayrıca sur kelimesi, Arap dili açısından
beden anlamına gelen "suret" kelimesinin çağulu olup dolayısıyla "suretler"
anlamına da gelebilir. Binaenaleyh burada bir mecaz da söz konusu olmayabilir.
Ne var ki, bu kelime Kur'an'da 'sur' tarzında geçiyor. Oysa beden anlamına gelen
"suret" kelimesinin çağulu "sur" değil, "suver" §eklindedir. Ancak, yine de
"suret" kelimı;!si Arap dilinde "sur" tarzında çoğul yapılıp yapılmadığını
bilmiyoruz. Ayrıca Kur'an'da üfürüleceği bildirilen §eyi ifade _için kullanılmı§ olan
kelimenin "sur" yerine "suver" §eklinde okunınası da mümkündür. Bilindiği üzere
ba§langıçta Kur'an lafızları noktalı ve harekeli olmadığı için o zamanlar farklı
farklı okuyu§lar söz konusü olabilmi§tir.
97
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"Üfürülme"ye gelince bu, kıyamet olayının kısa bir zaman içinde ve kolayca
meydana geleceğini ifade etmek için kullanılmı§tır. Kıyametin "bir n!k bağır
ma"100 ile "göz kırpma gibi" 101 kolay ve kısa bir zamanda olacağını bildiren ayetler
de bu manayı doğrulamaktadır. Ayrıca "üfürülme" ile, can verilmesi ve ruhun
iade edilmesi de kastedilmi§ olabilir. Nitakim Kur'an-ı Kerim'de bu varlı~a ruh
verilip canlı hale getirilmesi, ruh üfleme ile ifade edilmi§tir. 102 Binaenaleyh
canlıların diriltilmelerini sağlayacak olan "sura üfürülme" olayını, bu §ekilde
anlamak mümkündür. 103
Bu görü§lerden ikinciye temayül gösteren Matüridt, "sı1r"un boru ve borazan
olduğu yolundaki riv~yetlerin, ahad oldukları için kesin bilgi ifade etmediklerini
söylüyor ve görü§lerini onların üzerine bina etmiyor. 104
Öte yandan sura üfürülme ile ilgili bir ba§ka ihtilaf da onun kaç kez olacağı
konusunda olmu§tur. Bu noktada üç farklı görü§ ileri sürülmü§tür:
a) Kıyametin kopu§u ile ilgili olarak sadece bir defa sura üfürülecektir. Nitekim Yastn suresinde zikredilen "bir tek sayha" 105 lafzı bunu ifade etmekredir. 100
b) Kıyamet ile ilgili olarak iki kez sı1ra üfürülecektir. Bu görü§te olanlar, "Birinci üfürmenin sarstığı, onu ikinci üfüm1enin takip ettiği günde" 107 ve "Sura
üfürülünce Allah'ın diledikleri müstesna olmak üzere gökler ve yerde kim varsa,
hepsi dü§Üp ölmü§ olacaktır. Sonra ona bir daha üfürülünce hemen ayağa kalkıp
bakahlacaklardır" 108 mealincieki ayetlere dayanmaktadırlar.
c) Ehl-i te'vfl'e göre üç defa üfürme söz konusudur. Bu görü§Ü ileri sürenler
de kendi aralarında ikiye ayrılmaktadırlar:
- Birinci gruba göre, bu üç üfürme arasında uzun müddet sürecek olan bir
zaman vardır. İlk üfürmede bütün yaratıklar ölür. "Sura üfürülünce kabiderinden
kalkıp kO§arak rab'lerine giderler" 109 mealincieki ayette belirtildiği Üzere ikincide
dirilip mezarlarından çıkarlar. Üçüncüde ise, Allah'ın huzurunda toplanırlar.
Nitekim "Bu olay tek bir sayhadan ba§ka bir §ey değildir. İ§te ondan sonra hepsi
toplanıp huzurumuza dizilirler" 110 mealincieki ayet buna delalet etmektedir.
100
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- İkinci gruba göre ise, birinci üfürme öldükten sonra mezarda ya§anacak olan deh§et üfürmesidir. 111 İkincisi mezarda dirilme, üçüncüsü de oradan çıkma
içindir. 112 Bu görü§ü ileri sürenler iddialarını is bat etmek için bazı rivayetler
nakletrriektedirler. "Eğer bu hadisler sahih iseler ne ala, değil ise bu konuda
herhangi bir §ey söylememiz mümkün değildir" 1 13 diyen Matüridl'nin, hiçbirinin
sahiplerini isim olarak zikretmediği görü§lerden birinci görü§e itibar etmediği,
üçüncüyü ihtiyatla kar§ıladığı ve ikinciyi üstü kapalı olarak benimsediğini söylemek mümkündür.
3. Ba's
Sözlükte göndermek ve uyandırmak gibi anlamlara gelen ba's kelimesi ile
ölümden sonra diriltilme, yani kıyametin kopmasından sonraki süreçte, bedenin
ruhla birle§meye elveri§li ha~e getirilmesinden sonra, ahiret hayatını ya§ayacak
olan varlıkların yeniden ortaya çıkı§larını, bir ba§ka deyi§le ruhların yeniden
bedenlendirilmelerini ifade etmektedir. Şunu hemen belirtelim ki; buradaki
yeniden bedenlenmenin, genellikle Hint ve Çin dinleri ile ba§ka bazı ilkel din ve
batıl mezheplerde görülen ve ilahı dinlerdeki ahiret inancının bir nevi alternatifi
olarak ileri sürülen reenkarnasyon ile hiçbir alakası bulunmamaktadır. Matüridi,
ölüm gelip çattığında, dünya hayatına dönmek için arzu duyacak olanlara olumsuz cevap verileceği, dolayısıyla hiç kimsenin kıyamete kadar yeniden bedenliruhlu bir hayata dönemeyeceğini bildiren bazı ayetlerle 114 istidlal ederek, bu
dünya hayatının ancak bir kez ya§anacağını, dolayısıyla Rafıziler'in iddia ettikleri
gibi bir yeniden bedenlenmenin söz konusu olmadığını söylemektedir.

Ölümden sonra diriltilme konusunda, İslam dü§ünce tarihinde evvela bunun ruhant mi, cism;mi mi yoksa ruhani-cismani mi olacağı, ikinci olarak eğer
cisman! veya ruhan!-cismani ise yeniden yaratılanın birincinin aynısı mı yoksa
benzeri mi olacağı gibi konularda farklı görü§ler ileri sürülmü§tür.
Bunlardan yeniden diriltilmenin, daha doğrusu ölümden sonraki hayatın ruhan! olacağına dair görü§ İslam filozoflanna aittir. Daha önce bu çalı§mamızın
giri§ bölümünde zikredilen ölüm sonrasına dair dü§üncelerini de kısaca ele almı§
bulunduğumuz İslam filozoflan, felsefelerinde berzah, sur, kıyamet ve diriltilme
gibi hususlara yer vermiyor, ölümden sonra ba§layıp devam eden ruhani bir hayat
anlayı§ını savunuyorlardı. 115 Diğer iki görü§ten yeniden diriltilmenin cismant
111
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olacağı tarzındaki görü§e gelince bu, Mu'tezile'den Kerramiyye'ye, E§'ariyye'den
Matüridiyye'ye kadar kelamcılann genel görü§leri olarak bilinmektedir. Bu
anlayı§, kelamcılann insanın mahiyetine dair daha önce ifade etmi§ olduğumuz
anlayı§lannın tabii bir uzantısıdır. Bu anlayı§ta insanın kimliğinde ruha bedenden
ayrı bir varlık verilmemi§ olması, bir ba§ka deyi§le ruhun bedene, yani insanın
kendisine sinmi§ olduğu, dolayısıyla onun bu bedenden ibaret bir varlık olduğu
inancı, onları görünen bedenin yeniden diriltilmesi anlayı§ına sevk etmi§tir.

Ölümden sonra diriltilmenin ruhani-cismani olacağı tarzında ifade edilen
üçüncü görü§e gelince bu kanaat Ka'bi {ö.319/93 1), Matüridi, Halimi
. {ö.403/1012), Kadı Ebu Zeyd ed-Debfisi (ö.430/1039) ve Gazzali (ö.SOS/11 ll)
gibi zevata nisbet edilmektedir . 116
·
·
İbn Ebu Şerif (ö.906/1501), İbnü'l-Hümam'ın {ö.861/1457) Müsayere adlı
eseri üzerine yazdığı Müsamere isir'nli §erhinde, Ma türidi ve Gazz:;Hı gibi bazı İslam
alimlerinin de böyle bir görü§e sahip oldukları yolundaki görü§leri tenkit ederek
reddeder ve el-İktisad fi'l-İ'tikad'dan alıntılar yaparak, aksine Gazzali'nin cismani
dirili§e kail olduğunu ileri sürer. 117 Teftazani {ö.792/1390) ise Gazzali'nin, ahiret
hayatının ruhani kısmına yaptığı vurgulamalan dikkate alarak onun yalnızca
ruhani bir ahiret hayatı kabul ettiği tarzında ileri sürülen iddialara katılmamakta,
aksine onun ruhani ve cismani bir ölüm sonrası inancında olduğunu ifade etmektedir.118 Nitekim bizim tespitlerimiz de Gazzali'nin İhya ve Tehafüt adlı eserlerinde ruhani-cismani ha§ir tabirini kullandığı ve böyle bir ahiret hayatı anlayı§ını
savunduğu tarzındadır. 119 Aynı eser üzerine bir ha§iye yazmı§ olan İbn Kutluboğa
(ö.879/1474) ise, Matüridi'nin, İbnü'l-Hümam'ın iddia ettiği o tür bir görü§üne
rastlamadığını ifade etmektedir. 120 Bizim yaptığımız ara§tırmalar İbnü'l-Hümam'ı
haklı çıkarır mahiyettedir. Matüridi, Te'vilat'ında, Kur'an'da berzah hayatından
bahsedilmi§ olmasından, ikinci hayatın ve var olu§un birincisi gibi olacağının
bildirilmesinden, "çürümü§ kemiklerin diriltileceğinden" söz edilmesinden vb.
ayetlerden yola çıkarak Batıniyye ve İslam filozoflanna nisbet ettiği, bu bedenle
alakası bulunmayan ruhani diriltilme, daha doğrusu bir ahiret hayatı telakkisini
reddetmektedir. 121 Ayrıca bu eserinde bedeni diriltilmeyi de ele alan imam, bu
hususta üçüncü §ahıslara atfettiği ruh ve cesedi ayrı ayrı mütalaa eden, insanı bu
iki unsurun birlikte olu§turduğu bir varlık olarak dü§ünen, ruhun beden ile
mutluluk ve acıyı daha kamil olarak algılayacağını kabul. eden anlayı§ı nakli ve
Tcftazani, Şerhu'l-Makasıd, İstanbul 1305/1887, Il, 211; İbnü'l-Hümôm, el-Miisdyere, Bulak
1889, (ofsct İstanbull979),s. 226.
117
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115
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119
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delillerle birlikte bir nevi kendi görü§üymü§cesine bir üslup ile serd etmektedir.122 Matüridi, bu mütalaalan meyanında ruh ve bedene ayrı ayrı kimlikler
vermek ve ba§ta insanı, daha sonra· onun yeniden diriltilmesini bu iki tarafın
birle§mesi biçiminde sunmakla, kendisine nisbet edilen rfihani-cismani diriltilme
iddiasını 123 haklı çıkaran bir anlayı§ta görünmektedirY 4
Ahiret hayatı için meydana gelecek olan diriltilme ile ilgili tartı§maların ikinci safhasını, diriltilme veya İslam filozoflarına göre ahiret hayatı anlayı§ının
sonuçları olu§turmaktadır. Buna göre, İslam filozoflannın iddia ettikleri gibi
ruhani bir ahiret hayatı alacaksa, bu durumda kıyamet, ba's, ha§ir, mizan, hesap,
cennet, cehenn~m gibi ahiret halleri olmayacak, Kur'an ve Sünnette bu bapta
zikredilen kavramların asılsız ve mecaz olarak kabul edilmeleri, Allah ve peygamberlerin eğitim amacı il!'! aslı esası olmayan §eylerle insanları tabiri caizse
aldatmaları söz konusu olacaktır. Ancak, ne Allah, ne de peygamberler hakkında
böyle bir §eyi kabul etmek mümkün değildir.
Yeniden diriltilmenin bedenli olması halinde ise, dirilecek §ahsın kimliğinin
problemi doğmaktadır. Bu durumda, ölen her bir insanın kimliğinin
olu§umunda yer alan maddi kısmının, dünyadakinin aynısıyla dirilrilmesi mümkün olabilecek midir? Defalarca farklı bünyelerin olu§umuna katılan bu hücreler,
o bünyelerin hepsinin birden olamayacaklarına göre, hangi §ahsın bedeninde yer
alacaklardır? Buna, ki§inin, canlılık döneminin ba§ından sonuna kadar bedeninde devam eden asli unsurlan korunarak diriltileceği ve bu unsurların, ba§kaları
nın bedenlerine katılmalarına ilahi kudretin izin vermeyeceği söylenerek çözüm
bulunmaya çalı§ılmı§tır. Öte yandan, insanın kendisi olmayan ve kendisiyle
hiçbir alakası bulunmayan bir ba§ka bedenle diriltilmesini savunmak da mümkün
görünmemektedir. Zira burada hiçbir katılım söz konusu olmayan hücrelerin
mükafatlandırılıp cezalandırılmasını veya daha önce sorumluluk almı§ olanların,
yükümlülüklerinin kar§ılığını görememeleri g'bi adil olmayan bir sonuçla kar§ıla
korunması

§ılacaktır.

Yukarıdaki bu iki yakla§ıma ihtiyaç bırakmayan, onlardan doğacak problemleri gideren ve Matüridl'nin üzerinde uzun uzadıya durduğu bir ba§ka yakla§ıma
göre ise, yeniden diriltilmeye konu olacak olan beden, dünyadaki bedenin operasyon geçirmi§, yenilenmi§, öz itibarıyla aynı, nitelik bakımından ise deği§mi§,
ba§ka bir ifade ile birincisin:n aynı değil ama misli olan bir beden olacaktır.
Burada ba§kalığı gideren, §ahsın öz kimliğini koruyan, ya§, zamaı;ı ve bedendeki
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gelip geçici deği§iklikleri problem olmaktan çıkaran, hükmt aynılığı içeren bir
kimlik söz konusudur. 125
· Matüridt, hem ruhun hem de bedenin muhatap olacağı ba's ve asli kimliğini
korumakla birlikte geli§tirilmi§ bir uhrevt beden anlayı§ı ile akıl ve nakli, bir
ba§ka ifadeyle din ve felsefeyi birle§tiren, yalnızca ruhant veya aynen ya da
kısmen tekrarlanan bir beden ile ba's'ın dağuracağı problemleri gideren uzla§tır
macı ve isabetli bir tutum sergilemektedir.
C. Ha§ir

Sözlükte toplamak, bir araya getirmek demek olan ve Kur'an'da aynı anlama
gelen cem' kelimesi ile de ifade edilen ha§ir, bir terim olarak Allah Teala'nın,
varlıklan ahiret hayatı için diriltmesinden sonra hesaba çekmek üzere mah§erde
(toplama yeri) toplaması anlamına gelmektedir. Kelime, Kur'an'da ayrıca Allah'a
kar§! gelenlerin cehennemde toplanmaları manasında da kullanılmaktadır. 126
Ha§rin, Kur'an'da daha ziyade dünya hayatında günahkar bir eğilimin içinde
kendilerini ahirette korkunç bir geleceğin beklediğini hatırlatarak ıslah
etme bağlamında söz konusu edildiği anla§ılmaktadır. Acaba kafiderden ba§ka
kimler ha§rolunacaklardır? Bu konu tefsir, akaid ve mev'ıza kitaplarında ele
alınmı§ bulunmaktadır. En'am suresinin 38. ayetinde, "Yeryüzündeki hayvanların
da ha§rolunacakları" tarzında anla§ılmaya müsait bir ifade bulunmaktadır. Ayrıca
Tekvir suresinin 5. ayetinde kıyametten bahsedildiği bir sırada "Hayvanların
toplanmasından" söz edilmektedir. Keza hayvanların da ha§rolunacaklarını ifade
eden bazı hadisler de rivayet edilmi§tir. Bu ifadelerden hareketle ahirette hayvanların da ha§rolunacaklarını söylemek mümkündür. Nitekim hayvanların
kendilerine haksızlık eden insanlardan ve birbirlerinden haklarını almak üzere ve
sevimli hayvanların cennette irisanların mutluluklarına katkı yapmak maksadıyla
ha§rolunacaklan görü§leri gerek Mu'tezile ve gerekse diğer bazı İslam alimleri
tarafından ileri sürülmektedir. Bu noktada Matüridt'nin de ha§rin kimleri içerdiği
konusu ile ilgilendiği görülmektedir. Kendisi, insana ilave olarak, Sebe' suresinin
40. ayeti ile istidlal ederek meleklerin; 127 Saffat suresinin 22. ayetinden hareketle
olanları,
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cin, §eytan ve tanrıların, 128 "Hayvanlar ha§rolunduğu zaman"ı 29 mealindeki ayete
dayanarak hayvanların ba's ve ha§rolunacakları meselesine temas etmektedir. 130
Melek, cin, §eytan ve kendilerine· tapınılan tanrıların ha§rolunacakları açık
tır. Hatta tapınılan putların "cehennemde yakıt olacakları" belirtitmek suretiyle
bu dünyada onlara tapmanın ne kadar yanlı§ bir §ey olduğu da ifade edilmi§tir.
Ancak, hayvanların ha§rolunacaklarını isbat sadedinde zikrolunan ayetlerin bu
husustaki delaletleri kesin değildir. Zira Tekvir suresinin 5. ayetinde kıyametin
kopma sürecinden bahsedilmektedir. En'am suresının 38. ayetinde
ha§rolunacağından söz edilenlerin kimler olduğu ise açık değildir. Ayette geçen
i.! J_,.!$: ~J J,! ifadesindeki zamirierin hayvanlara raci olma ihtimali söz konusu
olduğu gibi, insanlara ait olması da muhtemeldir, hatta daha kuvvetlidir. Çünkü
ayetin öncesi ve sonrasında insanlardan, onların Peygamber'in dine çağrısına
verdikleri cevaptan, ahirette' Allah'ın huzuruna çıkıp hesap verecekleri gibi
konulardan bahsedilmektedir. Hayvanların ha§rolunacaklarını ifade eden hadisIere gelince; bunların, daha ziyade insanların bu dünyada iken herhangi bir
varlığa hiçbir §ekilde zulmetmemelerine vurgu yapma babında ve eğitim amaçlı
olarak söylenmi§ olma ihtimalleri kuvvetlidir. Zira o tür hadislerde hayvanların
birbirlerinden haklarını alacakları tarzında rivayetler de vardır. Oysa hayvanlar
mükellef değildirler; onlar için bir ba§kasına zulüm yapıp yapınama söz konusu
değildir. Kaldı ki, alınan hak alanın i§ine yaramayacağı gibi, hak alınanın cezalandırılması da mevzu bahis değildir. Matüridl'nin bu konuya bakı§ına gelince
imarnın bu mevzu ile ilgili rivayet ve görü§leri nakletmekle yetinmekte, müspet
veya menfi herhangi bir tercihte bulunmamaktadır. 131

D. Hesap
Sözlükte saymak ve hesap etmek, hesaba çekmek anlamlarına gelen hesap,
dini bir terim olarak ahiret hayatı için ha§r olunanların dünyada iken yaptıkla
rından dolayı orada hesaba çekilmelerini, mükafat veya cezalandırılmalarını,
aralarında hesapla§malarını ve bu i§lerin olacağı ahiret safhalarından birini ifade
eder. Her a§amasına Mu'tezile alimlerinin katılmadıkları tarzındaki yaygın kanaate rağmen, Kadı Abdülcebbar'ın tamamıyla bir Ehl-i sünnet kelamcısı gibi anladığı ve "Allah'ın kulun kalbinde, hak etmi§ olduğu sevap ve azap miktarın<! dair
zorunlu bir bilgi yaratması, sonunda az olanın çok kar§ısında yok gibi muamele
görmesi" tarzında tanımladığı 132 hesap merhalesi, kendi içinde sual sorulması,
amel defterlerinin dağıtılması, mizan kurulup amellerin değerlendirilmesi ve
125
129

130
131
132

Matüridi, a.g.e. vr. 239', 617', 624', 664', 750\ 833'.
ct-Tckvir 81/ 5; Matüridl, a.g.e., vr. 2ll", 212', 862', 867'.
Matüridi, a.g.e., vr. 2ll h, 862'.
Bu konuda bk. Süleyman Toprak, "Ha§ir", DİA, XVI, 416-417.
Kadı Abdülccbbar, Şerhu'l-Usuli'l-lıamse, (n§r. Abdülkcrim Osman), Kahirc 1988, s. 734-737.
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§ahitlik etmeleri gibi süreçleri içermektedir. Dolayısıyla ahiret hayatı
hesap merhalesini i§lerken bu süreçler ve bunları ifade eden kavramlar
üzerinde durmak, böylece konuyu vuzuha kavu§turmak yerinde olacaktır.
nın

Hesaba çekilmenin birinci a§amasını sual sorulması te§kil eder. Kur'an'da
"ki§ilere durdurulup sual sorulacağı" bildirilir. 133 Bu arada yine Kur'an'da bazen
de soru sorulmayacağının ifade edildiği görülür. 134 Matüridi, birbirine zıt olarak
görünen ayetler arasında aslında bir çatı§ma olmadığını ifade etmekte; sual
· sorulmayacağı anlamına gelen ·lafı~ların, insanların birbirlerinin yaptıklarından
sorguya çekilmeyecekleri, açıktan yapılan davranı§lardan dolayı ayrıca sual
sorulmayacağı, bazı kimselerin ·durumlarının simalarından belli olması sebebiyle
onlara soru sorulmayacağı veya "ne yaptın" §eklinde sual sormanın söz konusu
olmayacağı gibi anlamlara geldiğini söylemektedir. Matüridi'ye göre, sual sorulacağını ifade eden lafızlar ise "niçin yaptın" tarzında, herkesin kendi fiilinden,
davranı§ların amaç ve niyeti yönünden veya kalbi amellerden, yani bazı ayetlerin
·zahiri manalannın da ifade ettiği üzere, meleklerin muttali olup kaydedemedikleri, söz ve fiiller dı§ındaki dü§ünce, inanç, niyet ve amaçlardan sual sorulacağı
anlamına gelmektedir. 135 .{\yrıca bazı ayetlerde, bu a§amada sorulacak olan sualin,
ki§ilerin dünyada kendilerine verilmi§ olan nimetiere kar§ı ne yaptıklarından,
peygamberlere nasıl bir cevap verdiklerinden, dolayısıyla dünya hayatlarında ne
yaptıklanndan sorguya çekilecekleri de ifade edilmektedir .136 Ma türidi ayrıca
mü'min ile kafirin tabi tutulacakları sorgulamanın birbirinden farklı amaçlara
yönelik olacağını; kafidere dünyadaki küfürlerini ve kendilerine verilen nimetlere kar§ı nankörlük ettiklerini itiraf ettirip azabı hak ettiklerini göstermek;
mü'minlere ise, günah ve eksiklerini hatırlatıp Allah'ın lütuf ve ihsanı ile cennete
gireceklerini bildirmek tarzında olacağını ifade etmektedir. 137
Burada söz konusu edilmesi gereken bir ba§ka husus da ahirette kimlere sual
sorulacağı meselesidir. Matüridi, "Ey cin ve ins topluluğu! İçinizden size ayetleri-

ni anlatan ve bugününüıle kar§ıla§acağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?" 135 mealindeki ayet ile benzer bir anlam ta§ıyan diğer ayetlerle 139 istidlal
ederek insandan ba§ka cinlerin; "Elbette kendilerine peygamber gönderilen
kimseleri de, elçi olarak gönderilen peygamberleri de mutlaka sorguya çekeceğiz."140 mealindeki ayetten hareket ederek peygamberlerin ve Kaf suresinin 23.
·

133

134
135
136
137
138
139
140

cl-Hicr 15/92; cn-Nahl16/ 56, 93; es-Saffat37!24; et-Tckasür 102/8.
er- Ralıman 55/39.
Matüridi, a.g.e., vr. 748', 851 b.
el-Kasas 28/ 65; et-Tekasür 102/8.
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ayetinden, hareket ederek yazıcı meleklerin ilahı vahiyleri peygamberlere
edip etmediklerinden sorgu-suale tabi tutulacaklarını kaydetmektedir. 141

tebliğ

2. Hesabın ikinci a§aması, hesaba Çekilip suallere muhatap olan ki§ilere amel
defterlerinin verilmesidir. Burada Kur'an'da kitab, suhuf (sayfalar, defter) ve tair
(uçan) kelimeleri ile ifade edilen 142 bu tabirin mahiyeti, kendisiyle kastedilen
mana ve verili§ tarzları üzerinde bir nebze durmak yerinde olacaktır.

E. Amel Defteri
Matürid1, amel defteri hakkında §U bilgileri verir: Amel defteri, herhangi bir
§ey çıkarıp veya katmayacakları yolunda bir güven vermesi amacıyla Kur'an
dilinde kendilerine "Kiramen Katib1n" 143 (değerli yazıcılar), "gözetleyici" 141 ve
"koruyucu" 145 gibi adlar verilen, bazılarına göre ise adı "siccil" 146 olan meleklerin,
insanların bu dünya hayatını ya§arken daha dikkatli davranmalarının sağlanması
amacıyla, melek diliyle 147 ve yazıyla 148 dü§ünce, niyet ve duygu gibi gizli tarafları
dı§ında kalan söz ve davranı§lannın 149. kaydedildiği §eydir. "İnsan hiçbir §ey
söylemez ki yanında gözetleyen, dediklerini kaydeden melek hazır bulunmasın."150 ve "Onlar yapmakta olduklarınızı bilir ve yazarlar." 151 mealindeki ayetlerin
zahirleri, meleklerin niyet, dü§ünce ve duygu gibi gizli halleri bilip yazmalarının
söz konusu olmadığını ifade etmektedir. Bununla birlikte, Allah'ın onlara bu
anlamda da bilme gücü vermesi ve dolayısıyla onları da yazmaları aklen mümkün
görünmektedir. 152 Matüridl'ye göre defter anlamına gelen suhuf (sahifeler) ise,
kitap ile aynı anlama gelmektedir. 153 Ayrıca İsra suresinin 13. ayetinde geçen
"tair" (uçan ku§) kelimesinin de kullanıldığı bağlamda bu kelime ile amel defterine kaydedilen ve ki§iyi asla §a§ırmayacak olan arnelinin murad edildiği anla§ıl
maktadır.154

Bazı ayetleri tefsir sadedinde amel defteri hakkında bu bilgileri veren
Matürid1, bu kavramın mahiyeti ile ilgili olarak bunların ötesinde herhangi bir
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Matüridi, a.g.e. vr. 242'.
cl-İsra 17/13, 14, 71; et-Tekvir 81/10.
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cl-Enbiya 21!104; Matüridi, a.g.e., vr. 476'.
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Miıtüridi, a.g.e. vr. 898'.
149 Matüridi, a.g.e. vr. 724', 725h, 899h; Ahmet Saim Kılavuz, "Amel Defteri", DİA, lll, 20.
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açıklama getirmemektedir. Kur'an ve sünnette de bu hususta bundan daha
ziyade aydınlarıcı bir bilgi mevcut değildir. Bununla birlikte, Kur'an'da her §eyi
içine alan, insanın ondan kurtulamadığı, ki§iye özel, okı:ınup hayat macerasının
ba§tan sona hatırlanmasını sağlayan bir §ey olduğu ifade edilen bu defterin, insan
hayatının yer aldığı "külli hafıza" gibi bir isimle anılmasının uygun olduğunu
dü§ünmek de mümkündür.

Amel defterlerinin ne§r-i suhuf da denilen verili§ tarzlarına gelince,
Kur'an'da genel olarak bunun sağ ve sol olmak üzere iki yandan olacağı bildirilirken155 in§ikak suresinin ıo. ayetinde arka tarafın da eklenmesi ile üçüncü bir
verili§ tarzından bahsedildiği de görülmektedir. Matüridi, ayetlerde bahsedilen
sol ve arka kelimelerinden ne kastedildiğine açıklama getirirken §öyle demektedir: Burada sağ kelimesi, dini anlamda, hayır ve temiz i§lerde kullanılan sağ eli,
yani bereketi, kolay hesabı; cennette ailesi arasında, mutlu ve sevinçli olmayı
ifade eder. Sola gelince o da temiz olmayan i§lerde kullanıma tahsis edilmi§ olan
sol eli, uğursuzluğu, inkarı, zor hesabı, cehenneme girmeyi ve feryat etmeyi temsil
eder. Aınel defterinin arkadan verilmesi ise, dünyada iken, dine sırtını dönmeyi,
dolayısıyla kar§ılayacak yüzü olmadığı için sırtını dönmesinden ötürü ki§inin
kitabını o §ekilde alacağı ve cehenneme gireceğinin i§areti olacağı anlamına
gelmektedir. 156
3. Hesabın üçüncü a§aması ise amellerin değerlendirilmesidir. Din! literatürde bu a§amayı ifade etmek için mlzan, mizanın ağır olması, hafif olması tabirleri kullanılmaktadır. Bunlardan mizan kelimesi sözlükte ölçme ve değerlendirme
anlamında olan "vezn" kökünden türemi§ olup ölçme ve değerlendirme aleti ve
adalet gibi manalara gelmektedir. Matüridi, bu konu ile ilgili olarak §U bilgileri
verir: Hasan el-Basri', mizan kelimesinin, sevap ve günahların tartıldığı iki kefeli
bir terazi anlamına geldiğini, bu terazide amellerin tartılması sonunda sevabı ağır
gelen kimsenin cennete, hafif gelenin ise cehenneme gireceğini söylemi§tir.
Ancak bu hüküm doğru değildir. Zira bu anlayı§a göre terazinin iki tarafı arasın
da daima bir .zıtlık söz konusu olur. Çünkü terazinin bir kefesi ağır olunca diğer
. kefesi mutlaka hafif gelecektir. Oysa Kur'an'da böyle bir ayrım yapılmamakta,
"mizanı ağır gelen" veya "hafif gelen" denilmektedir. Ayrıca Imana kar§ı ağır
basacak bir günah ya da küfür kar§ısında ağır gelecek bir sevap tahayyül etmek
de mümkün değildir. Burada mizanın ağır veya hafif olmasının adalet, kadir,
kıymet ve §eref, ahirete kadar kalıcı olan arnelleri i§leıni§ olma veya değersizlik,
önemsizlik, kalıcı aıneller i§lemi§ olmama gibi anlamlara kullanılmı§ olma ihtimali daha kuvvetlidir. Binaenaleyh, dünyada iken yaptıklarından ötürü ki§in.in
Allah katında değerinin olması anlamına gelen mizanın ağır gelmesi cennete
155
cl-İsra 17/71; cl-Hakka 69/19, 25; cl-İn§ikak 84/7, 10.
156 MatüriJI, a.g.e., vr. 604", 750", 752•, 819•, 87lh.
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girmeyi ifade ettiği gibi, dünyada iken. kalıcı, ağırlığı olan güzel i§ ler değil de,
küfür gibi değersiz, nezd-i ilahi'de insanı küçülten i§ler yaptığı için ki§inin herhangi bir itibarının olmaması;" ... onlar için kıyamet günü hiçbir ölçü tutmayız'' 157
mealindeki ayetin de i§aret ettiği gibi herhangi bir değer ta§ımaması manasını
ifade eden mizanın hafif gelmesi ise, cehenneme girmeyi dile getirir. 155

4. Hesabın dördüncü a§amasını bazı tanıkların §ahitlikleri olu§turur. Suallerin sorulması ve amel defterlerinin ortaya konulup değerlendirme yapılmasından
sonra hala yaptıklarını inkarda ısrar edenlere kar§ı veya adaletli davranıldığını
göstermek üzere §ahitlerin §ahidiklerine ba§vurulur . 159 Ma türidi "Nihayet oraya
geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri i§ledikleri §eylerle ilgili olarak
onların aleyhine §ahitlik edecektir.'' 160 ayeti vb. ayetler 161 ile istidlal ederek
mah§erde ki§inin el, ayak, göz, kulak ve derisi gibi organlarının dile gelerek onun
aleyhine tanıklık edeceklerini ifade etmektedir. Matüridi, bu konuyla ilgili
olarak, bazılarının iddia ettikleri gibi uzuvların daha önceden ki§inin fiilierine
dair bir bilgiye sahip olmadıklarını, ahiretteki hesap sırasında Allah'ın onlarda
zorunlu bir bilgi yaratacağım, konu§abilme yeteneğini hasıl edeceğini ve böylece
konu§acaklarını ifade etmektedir. 162 Matüridi ayrıca Zümer suresinin " ... peygamber ve §ahitler getirilir ... " mealindeki 69. ayeti ile benzeri ayetlerden 163 hareket
ederek hesap sırasında peygamberlerin de §ahitlik edeceklerini bildirmektedir. 104
Kendisi bunlardan ba§ka yazıcı veya diğer bazı görevli meleklerin 165.. hatta putların166 ve dünyanın 167 dahi tanıklık edeceğini ileri sürmektedir.
Burada melek ve peygamberlerin sözünü ettiğimiz tanıklıklarının, hesabın
ba§ında herkesten önce bunların sorguya çekilmeleri; meleklere ilahi vahyi
peygamberlere iletme görevini yerine getirmekten, peygamberlere de dini insanlara tebliğ etmekten sual edilmesi tarzında anla§ılması da mümkündür. Ayrıca
hesap yerindeki sorgulama ve değerlendirme i§leminin, amel defterlerinin verilmesi, soruların sorulması, §ahitlerin tanıklık etmesi ve değerlendirme yapılıp
hükme bağlanması tarzında bir sıra takip edilerek yürütülmesi §eklinde olması da
mümkün görünmektedir.
157
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Burada üzerinde ihtilaf edilmi§ olan konulardan biri de insanların içlerinden
geçen duygu ve dü§ünceleriyle unutarak veya hata etmek suretiyle yaptıkları
§eylerden dolayı da hesaba çekilip çekilmeyecekleri meselesidir. Matüridi birinci
konuda Hasan el-Basri'ye atıfta bulunarak irade dı§ı ve inanç haline gelmemi§
olan duygu ve dü§üncelerden hesaba çekilme ve dolayısıyla cezalandırılmanın söz
konusu olmayacağını; isteğe bağlı olarak ya§anan, duygu ve inanç haline gelmi§
dü§ünceden ötürü bir yargılama ve cezalandırma olacağını ifade etmektedir.
İmam, "haber" olması bakımından, "pratiğe çıkmayan duygu ve dü§üncelerin de
sorgulama konusu olacağını" 165 ifade eden ayette bir neshin söz konusu olamayacağını, nitekim aynı ayetin devamında "bu tür hallerin bağı§lanma ve cezalandı
rılmaya müsait olduklarının ifade edilmi§ olmasının bu anlayı§a güç verdiğini
bildirmektedir. 169 Unutma veya hata sonucu i§lenen fiillerden dolayı hesaba
çekilme konusuna gelince, bu hususta Mu'tezile'nin yanıldığına hükmeden
Matüridt, bu iki halin, ki§inin hesaba çekilip muaheze edilmesine mani olmayacağını ileri sürmektedir. Müellife göre nitekim hata etmek suretiyle bir kimseyi
öldürme durumunda, bundan dolayı sorgulanıp hafifletilmi§ dahi olsa bir cezalandırılma söz konusu olduğu gibi, unutma da sorumluluğu tamamıyla ortadan
kaldırmaz. Zira insanın unutınasında onun dikkatsiz ve önemsemez tavrının
etkisi söz konusu olur. Bir hadiste, "unutma, hata ve zorla yapılanların bağı§lana
cağının"170 bildirilmi§ olmasına gelince, bu, İslam'ın ilk dönemine mahsus bir
kolaylık olmalıdır. Ayrıca hadiste bir "bağı§lama"dan bahsedilmi§tir ki; bu da
aslında sorgulama ve cezalandırmanın mevzubahis olduğunu göstermektedir. 171
Matüridi, hesabın gayesinin, ilahı adaleti ve Allah'ın mü'minlere olan lütuf ·
ve ihsanını ortaya koymak ve hesaba çekileceklerini bilen insanların dünya
hayatlarını ya§arken daha dikkatli ve ba§arılı olmalarını sağlamak olduğunu
söylemektedir. 172 Onun bu görü§ü ile ahirette sorulacak olan sualin, yapılan
i§lerin sebep ve gerekçesini, amacını ortaya çıkarmak, meleklerin kaydedemedikleri duygu, dü§ünce ve amaç gibi gizli hususlan gündeme getirmek üzerinde
yoğunla§acağını söylemesi amel defterlerinin sağ ve soldan verilmesini, mizan
. kavramını ve mizanın ağır ya da hafif gelmesini sembolik kavramlar olarak
anlaması; kafirlerin mizanlarının hafif olacağını ve bunların cehenneme gideceklerini, mü'minlerin ise ister itaatkar olsunlar isterse günahkar, mizanlarının ağır
olacağını, bunların doğrudan mı, yoksa cehenneme bir süre girip oradan çıktık
tan sonra mı cennete girecekleri hususunda kesin hüküm verilemeyeceğini ileri
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sürmesi, kendisinin hesap konusundaki orijinal görü§lerini 173 olu§turduğu kanaatindeyiz. 174

F. A'raf
Miltüridi A'raf suresinin 46. ve devamındaki ayetler ile Hacltd suresinin 13.
ayetinin tefsirini yaparken temas ettiği "a'raf" ve "a'raftakiler" konusunda ileri
sürülmü§ olan çe§itli görü§leri ele alıp değerlendirdiği Te'vilat'ında bu hususta
§öyle demektedir: A'raf kelimesinin sözlükte ne anlama geldiği konusunda iki
görü§ vardır:
Bunlardan birincisine göre, a'raf, horoz ibiği ve at yelesi anlamına gelen urf
kelimesinin çoğulu__ olup yüksekliği ifade etmektedir. Buna göre a'raf, yüksek bir
mekan olup cennet ile cehennem arasında bulunan bir surdan ibarettir.
Hasan el-Basrl'ye nisbet edilen ikinci görü§e göre ise kelime, bilmek ve
bildirmek kökünden türemi§tir. Bu durumda a'raf, bir bilme, bildirme ve bilgilendirole makamı olmaktadır.
Matüridl, a'raf hakkında bu bilgileri aletardıktan sonra her iki anlamıyla
a'rafta bulunaniann kimler olduğu hususunda ileri sürülmü§ olan görü§lere
geçerek §U malumatı serdetmektedir: A'raftakilerin kimler olduğu hususunda bir
kaç görü§ ileri sürülmü§tür.
Bunlardan birincisine göre, a'raftakiler sevap ve günahı e§it olanlar; ikincisine göre, henüz cennete girmemi§ fakat bunu uman kimseler; üçüncüsüne göre
melekler; dördüncüsüne göre, cennet ve cehennem ehli arasındaki konu§maları
birinden ötekine aktaran kimseler; _be§incisine göre, Hasan el-Basrl'nin ileri
sürdüğü, cehennemliklere, Allah'ın kendilerine adaletli davrandığını; ba§larına
gelen bu kötü durumun, dünyada iken i§ledikleri sapıklık ve inkar yüzünden
olduğunu; cennetiikiere ise nail oldukları o makama Allah'ın lütuf ve ihsanı ile
eri§tiklerini bildirecek olan kimseler; altıncısına göre ise, peygamberlerdir.
Matüridi, bunlardan melek görü§üne, ayette a'raftakilerden "rica! = adamlar" tarzında bahsedilmesinden hareketle, meleklere "adamlar" denilmeyeceğini
gerekçe göstererek kar§ı çıkmaktadır. Diğer görG§leri umumi bir yakınlık içinde
sunduğu sezilen imam, bunların içinden Hasan el-Basrl'nin görü§ünü olabilir,
"peygamberler" anlayı§ını ise daha akla yakın bulmaktadır. 175 Matüridi', her iki
tarafın da görüldüğü o yüce makamda bulunan peygamber veya daha kapsayıcı
adıyla yüksek §ahsiyetlerin, cennet ve cehenneme doğru yolculuk halinde olan o
kimseleri dünya hayatından tanımalarının mümkün olduğunu söylemektedir. Bu
noktada tefsircilerin genel olarak ileri sürdükleri içinde bulundukları halin
173
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MiitüriJi, Te'vililt, vr. 242', 372\ 725", 748', 751", 752', 819', 871", 876\ 899'.
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etkisiyle ki§ilerin yüzlerinin kararması gibi deği§melerden ötürü bilecekleri tarzındaki görü§ün yanına farklı bir yakla§ım getirdiği görülen imam, bunların,
tanıdıkları o kimselere "hayatta iken dünya nimetlerini biriktirmeniz ve büyüklük
taslamanız size ne sağladı?" mealincieki ayetin buna delalet ettiğini söylemektedir.
Matüridt'nin; birçok farklı görü§e ve bunları destekleyen rivayerlere rağmen,
a'raftakilerin "peygamberler" veya daha geni§ bir ifade ile "saygın ki§iler" olduklan tarzındaki yakla§ımı ve a'rafı yüksek mekan değil de "yüce makam" olarak
tanımlaması, onun ahiretle ilgili konularda sembolizm ve kinaye anlayı§ına,
akılcılığa yer verdiğini ortaya koyan ömeklerdendir.

G.

Şefaat

Matüridi, dini bir terim olarak, Allah'ın izin verdiği kimselerin, ahirette güAllah nezdinde affını istemesiı 76 anlamına gelen §efaatın Kur'an ve
sünnet ile sabit olduğunu belirtmektedir. 177 Matüridf ayrıca Allah'ın dilerse
herhangi bir aracı söz konusu olmaksızın da kullarının günahlarını affedeceğin
den hareketle, dinde önderlik etmi§, katında itibarı olan bazı kimselerin §efaatleriyle haydi haydi onları bağı§layacağını ve buna büyük bir ihtiyaç olduğunu
nahkarın

söylemektedir.ı 78

Mu'tezile ve Havaric'in §efaati inkar hususundaki istidlallerini hatalı bulan
imam, §efaatin asıl sebebinin onların iddia ettikleri gibi günah değil, ki§inin imanı
ve diğer bazı güzel arnelleri olduğunu ifade etmektedir.ı 79
Matüridi'ye göre Kur'an'da, ahirette herhangi bir kimseye yarar sağlayama
yani §efaat ederneyeceği bildirilen kimseler,ıso bu amaçla Allah'a e§
ko§ulan put, §eytan veya meleklerdir. ısı Zira §efaat edebilmek için, tıpkı bu dünya
§artlarında olduğu gibi, her §eyden önce §efaat edecek olanın, ilgili makam
nezdinde itibarının olması gerekmektedir. Allah ise, kendisine e§ tutulan tanrıla
ra herhangi bir değer atfetmemektedir. Ona göre Yüce Allah, Kur'an'da kendisinin izni ile, ı 82 O'nun seçkin kullarının, yine O'nun ho§nut olduğu kimseler
. için, ı 83 meleklerin Allah'ın razı olduğu ve diledikleri için izin vermesi halindeı 84
yacağı,

ı 76 MatüriJt, a.g.e., vr. 149'.
177
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§efaatin söz konusu olacağını bildirmektedir. Ayrıca bazı rivayetlerde Hz. Peygamber'in ümmetinden günahkar olanlara §efaatinin söz konusu olacağını, ı ss.
mesela müezzine, sesinin gittiği yere kadar §efaat edileceğiı 86 haber verilmektedir.
Matüridi, kimlere §efaat edilip, kimlere edilmeyeceği konusuna temas ederken, Kur'an'da, ahirette herhangi bir §efaatçıları olmayacağı bildirilen kimselerin,
Allah'ı inkar eden ve O'na e§ ko§an kimseler olduğunu, bunun dı§ında §efaat
edilmesine izin verilecek bazı kimselerin bulunduğunu ve bunların da günahkar
mü'minler olduğunu ifade etmektedir. 187
Matüridi, Mu'tezile'nin §efaati günahların affedilmesi için değil de, günahı
olmayan veya tevb~ eden mü'minin cennetteki makamının yükseltilmesi tarzında
telakkilerini reddetmektedir. Ona göre, günahı olmayan bir kimsenin cezalandı
rılmaması için dua etmenin, Allah'a, kullarına zulmetmemesi için dua etmek gibi
bir §ey olduğunu, bunun ise anlamsız olacağını söylemektedir. Cennetteki makanun yükseltilmesi için aracı olmanın bilinen ve Kur'an'da dile getirilen §efaat
kavramı ile örtü§meyeceğini ifade eden imam, "meleklerin tevbe eden mü'minler
için Allah'tan af ve mağfiret dileyeceklerini" 188 konu edinen ayetin Mu' tezile'nin
anladığı mananın ötesinde, tevbe edilenin dı§ında kalan bazı günahlar için dua
etme anlamına gelebileceğini ileri sürmektedir. Matürid!'ye göre, Mu'tezile'nin
iddia ettiği gibi bir §efaat anlayı§ı, Kur'an ve sünnette ifade edilen beyanlara ters
dü§tüğü gibi asr-ı saadetten bu yana ümmetin ve ilim erbabının umageldikleri
hatta karakterlerine sindirdikleri ilah! rahmet, lütufkarlık ve peygambere ait
re'fet ve §efaatin tamamıyla asılsız, batı! bir vehimden ibaret olması sonucunu
doğurur. Matüridi, Havaric'in ve özellikle Mu'tezile'nin §efaatin aleyhinde ileri
sürdükleri görü§ ve dayanakları reddederken, Hz. Peygamber'e nisbet edilen
"Ümmetimden iki zümre, §efaatime nail olmazlar: Mütcie ve Kaderiyye" 159
anlamında bir rivayeri nakletmekte, 190 §efaate kar§ı çıkanların ahirette ondan
mahrum olacaklarını söylemektedir.
Şefaatin hem kendisine §efaat edilen kimse hem de §efaat eden açısından
tamamıyla

ilah! izin ve irade ile olacağını, lman ve herhangi bir amel bulunma-

Miitüridi,a.g.e., vr. 128', 848', 862ı.; hadis için hk. Tirmizi, "Kıyiinıe", ll; İbn Mace, "Zühd", 34;
Ebu Davud, Siinen, İsmnhull981, "Sünne", 21; Ahmed h. Hanhd, lll, 213.
186
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"Ezan", 14; hu anlamı ifade etmeye müsait ve birbirine yakın lafızlarla rivayet etıııi§lerdir.
ISi Miitüridi, a.g.e., vr. uı.. 61", 212', 320', 347', 405', 464', 477', 547". 553", 602", 652'-h, 657',
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dan, akrabalık bağından hareketle kimsenin bir ba§kasını kurtaramayacağını,
ancak kendi arnelleriyle kurtulabileceklerini, ama ilahi
rahmeti de unutmamaları gerektiğini söyleyen Matüridi, dinimizde, insanların
bekleyipbenimseye geldikleri büyüklerden yardım görme dü§üncesinin olumsuz
ve yanlı§ olandan birbirlerine dua etme, Peygamber ve meleklerin yardımcı
olmaları gibi pratik açıdan da olumlu sonuçları olan bir mecraya çevrildiğine
i§aret etmektedir.
dolayısıyla insanların

Matüridi'nin, §efaat konusunu, Kur'an'ın yanındaimani meselelerde istidlale uygun olmayan bazı rivayetler ı§ığında ele almanın yanında, psikoloji ve dil
temeline, pratik sonuç verip verınemeye dayandırarak tahlil etmeye çalı§tığmı
söylemek mümkündür. 191

H. Havz
Mô.tü1idi, eserlerinde rivayetlerde ahirette ResO.lullah'a tahsis edileceği bildirilen "havuz"dan bahsetmez. O, Kevser suresinin birinci ayetinde Hz. Peygamber'e verildiği bildirilen, ayrıca rivayetlerde, Resulullah'ıri kendisinin de söz ettiği
nakledilen "kevser" kelimesinin tefsirini yaparken ahirette geçirilecek süreçlerden birini ifade etmek üzere kullanılmı§ olduğu ileri sürülen bu kelimenin anlamı
üzerinde ihtilaf edildiğini belirtir. İmam, bu konuda ortaya atılan görü§leri, onun
ancak Hz. Peygamber'in bilebileceği bir §ey olduğu, dolayısıyla bu konuda açık
lama ]apmanın doğru olmayacağı, zira yanlı§ bir söz söylenecek olsa bunun cezayı
mucip olduğu, isabet edilmesi halinde ise fazla bir yararı bulunmadığı veya eski
kitaplarda bulunan bir kelime olduğu §eklinde görü§ler serdetmektedir. Ayrıca,
kevserin ne olduğuna dair bir soru sorulması üzerine veya ba§ka bir vesile ile
ResO.lullah'ın onun "cennete bir nehir olduğu"nu söylediği tarzındaki rivayeti 192
esas alan bir ba§ka görü§ten de bahsetmektedir. Ona göre eğer kevserle ilgili
rivayetler sahih ise, Hz. Peygamber'e ahirette verilecek olan bir havuz olduğu
§eklinde meseleyi ele almaktan ba§ka yapılacak bir §ey kalmaz. Aksi halde bu
kelimeyi Hz. Muhammed'e verilen peygamberlik ve insanların ancak kendisiyle
Allah'ın rızasını kazanmaları mümkün olan yüce buyruklar, yaratılmı§lar kar§ı
sında itibarlı olma gibi yüksek makamlar olduğu tarzmda anlamak daha makul
olacaktır. Zira ona göre, akıl açısından baktığımızda Allah'ın, Peygamber'ine
vereceği rivayet edilen nehir, "Sana kevser verdik" tarzında özel bir vurgu ile
ifade edilmeye değer bir itibar ve ikram değildir. Çünkü Resulullah'ın haber
verdiği nakledilen "cennette gözün görmediği, kulağın i§itmediği ve hayal edilmeyen §eylerin bulunduğu" tarzındaki ilahllütufkar§ısında sözü edilen nehir arçı
bir nimet ifade etmeyecektir.
191
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Miitüridl'nin §cfaat ilc ilı.,rili görü§lcri için bk. Adil Bebek, Miitüridi'de Günah Problem_i, İstanbul
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Matüridi:, "kevser" konusuna bakarken, sem'iyyat balıisierinden olması hasebiyle meseleye ihtiyatlı ve -sıhhati konusunda tereddütlü bir tavırla da olsahadisler açısından yakla§maktadır. Kendisi, rivayet edilen bazı hadislerden
hareketle, kevserin cennette bir ım1ak olduğunu kabul etmemizin gerekeceğini
söylemekle birlikte, ba§ka bazı rivayetlerden ve akıl açısından hareketle kelimenin daha kapsamlı ve büyük nimetleri ifade eden bir anlamının olması gerektiğini
vurgulamaktadır. 193 İmaının bu yakla§ımının birinci kısmı ile kevser, cennette bir
havuz veya nehir tarzında telakki edilmi§ olmaktadır. Kevserin mah§erde bir
havuz olduğunu bildiren rivayetleri göz önünde bulundurulması durumunda ise,
ahirette mü'minlerin cennete girmeden önce geçirecekleri bir süreç olduğu
§eklinde bir sonuçla kar§ıla§ılmaktadır.
I. Sırat

Sözlükte yol, cadde ve geçit anlamlarına gelen sırat, dini: bir terim olarak ·
ahirette cennete doğru giden yolda bir süreci ifade etmektedir. Sıratın mahiyetinin ne olduğu sorusuna açık bir cevabı, ancak "Cehennem üzerinde sırat kurulur.
Onun listünden önce ben ve ümmetim geçeriz.", 194 " ... sonra köprü getirilip
cehennemin üzerine konulur .. .'" 95 tarzındaki Hz. Peygamber'den rivayet edilen
açıklamalarda bulabilmekteyiz. Kelime, Kur'an-ı Kerim'de umumiyede dünya ile
ilgili olarak, Allah'ın peygamberlerle gönderdiği din yolunu ifade etmek üzere
kullanılmı§tır. Sadece meleklere, zalimlere cehennem yolunu göstermelerinin
emredileceği bildirilen Saffat suresinin 23. ayetinde geçen "sırat" kelimesi ile,
Meryem suresinin, "İçinizden oraya uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Bu,
Rabbin için kesinle§mi§ bir hükümdür. Sonra biz Allah'tan sakınanları kurtarırız,
zalimleri de diz üstü çökmü§ olarak orada bırakırız." huyurulduğu 71 ve 72.
ayetlerinde sözü edilen "uğranılacak cehennem"le ahiretteki sıratın kastedilmi§
olma ihtimali vardır. Ancak bu iki ayetin, konuyla ilgili tam bir sarahet ta§ımadı
ğı da ortadadır. Nitekim Matüridi: Meryem suresinden naklettiğimiz ayetleri tefsir
ederken §öyle. demektedir: Saffat suresinin 23. ayetinde geçen sırat kelimesi
ahirette hesabın bitiminden sonraki cennete ve cehenneme doğru giden yolu
ifade eder. Nitekim Zümer suresinin 71. ayetinde kafirlerin cehenneme doğru,
73. ayetinde de mü'minlerin cennete doğru yola çıkanlmalanndan, yani bir
"yol"dan bahsedilmektedir. Ayrıca Meryem suresinin 71. ayetinde, "İçinizden
ona uğramayacak yoktur." buyurulmu§tur. Bu ayette "cehenneme mutlaka
uğranılacağından" bahsedilmektedir. Ancak, bununla kimin ve neyin kastedildiği
hususunda ihtilaf vardır. Kimilerine göre bu ayet ile kafider ve orada geçen
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"vürud" kelimesi ile de "cehenneme girme" manası kastedilmi§tir. Zira ayet
kafider
hakkındadır.
Kaldı
ki,
mü'minler
§eytanlarla
birlikte
ha§rolunmayacaklardır . .Ayette ise "oraya mutlaka girecek olanların §eytanlarla
birlikte ha§rolunacaklan" bildirilmi§tir. Bu görü§ü ileri sürenlerden biri olan
Hasanel-Basri'ye göre mü'minlerin cehenneme girmelerinden söz etmek mümkün değildir. Zira Allah Kur'an'da, "mü'minler .için korku ve hüzün olmadığını"
bildirmi§, onları ahirette asla korkup üzülmeyecekleri hususunda temin etmi§tir.
Cehenneme girmeleri halinde korkuya kapılıp üzüleceklerine göre, mü'minlerin
cehenneme girenler kapsamında olmamaları gerekir.
Diğer bir görü§e göre ise, ayet mü'min, kafir herkesi kapsamaktadır. Ancak
bu durumda da "cehenneme vürı1dun" ne anlama geleceği hususunda ihtilaf söz
konusudur.

Öte yandan buradaki "vürud" kelimesi bir görü§e göre uğrama, diğer bir görü§e göre ise girme anlamınadır. Miltüridi kelimenin mü'min kafir herkesin
cehenneme girmesi anlamına kullanılmı§ olabileceğini, ate§in Hz. İbrahim'i
yakmadığı, cehennemde görevli meleklerim ondan etkilenmeyecekleri ve cehennemde azap çekenleri gören mü'minlerin bundan olumsuz manada ınüteessir
olmayacaklan gibi gerekçelerle bunun mü'minler için korku, hüzün ve acı veren
bir azap olacağı anlamına gelmeyeceğini ileri sürmektedir. İmam, ayette bahsedilen "t:ehenneme vürı1d"un mü'minlerin de cehenneme girmeleri anlamına
gelebileceğini savunurken, aslında ."uğrama"nın da girme anlamına gelebileceği
ni, dolayısıyla bazı hadislerde rivayet edildiği üzere cehennemin üzerine kurulacak yoldan geçecek olan mü'minlerin de bir nevi ona girmi§ gibi olacaklarını
söylemektedir.
Müellif bu konuda bir takım görü§leri nekletmekte, ama meselenin
sem'iyyattan olması ve ayetlerin delalet bakımından, hadislerin ise hem sübut
hem de delalet açısından kat'1 olmamaları sebebiyle, bazı kimselere atıfta bulunarak ve "caizdir" diyerek açıklamaya çalı§an bir üslup takip etmektedir.
İ. Cehennem
Kur'an-ıkerim'de

cahim, haviye, hutame, !eza, sair ve sakar gibi isimlerle de
cehennem, akaid terimi olarak Allah'ı inkar eden ve O'nun buyruklarına
kar§ı gelenlerin ahirette kalacağı azap yeri olarak tarif edilir. Matürid1, cehennem
ehlinin yeme, içme, giyme ve kendilerini çevreleyen ortanıla ilgili olarak naslarda
zikredilen zakkum, kuru diken, irin, katran, sütun ve ihata duvarı gibi lafızları
tefsir ederken, bazen bunların temsili bir anlam ta§ımı§ olabileceklerini belirtmekle birlikte bazen de bunları gerçek manada anlamaya meyleden bir üslup
içinde hareket etmektedir. Söz gelimi, Kur'an'da geçen "derk" kelimesini tefsir
ederken, cehennemin bazı tabakalardan olu§tuğunu, oradakilerin daha hafif olan
üst tabakadan ağır olan alt tabakalara doğru sürekli olarak dü§Ü§ halinde olacakanılan
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larını kabul ederken,
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Müddessir suresinin 31. ayetinde ki "ondokuz" kelimesinin manasma dair yaptığı açıklamalar sırasında bunun, cehennemin ondokuz kat
olacağı anlamına gelebileceği gibi, ondôkuz çe§it azap manasma da gelebileceğini
ifade etmektedir. Keza cehennemin kapılarından bahsederken bunların gerçek
kapı olabileceği gibi, insanı bu dünyada iken cehenneme götüren yol ve günahlardan da kinaye olabileceğini ileri sürmektedir. 197
Ma türidi'nin ahirette bazı kimselerin gözlerinin kör olması, cehennemin ihata duvarları, kapıları gibi kavramları temsili anlam yükleyerek ifade etme gayretine ilave olarak cehennemle ilgili tasvirleri, eğitim amaçlı kavramlar §eklinde
anlama eğiliminde olduğu da görülmektedir. Müellif, cehenneme dair tasvirlerin,
ahirette öyle bir cezaya çarptırılmaya ki§iyi müstehak kılacak davranı§lardan
sakınmaları için insanların, bl.! dünyada tabiatlarının ho§lanmadığı §eyler kullanılmak suretiyle eğitime yönelik bir uyarı anlamı ta§ıdıklarını söylemektedir. 195
Kimlerin cehenneme girecekleri konusuna gelince, Matüridl, mizanın ağır
gelmesini mü'minin Allah katında itibarının olması ve böyle olanların cennete
gidecekleri; hafif olmasını ise, kafirin itibar ve değerinin olmaması ve cehenneme
gireceği tarzındaki anlayı§ının bir uzantısı olarak cehenneme sadece inkarcı ve
mü§riklerin gideceği, günahkar mü'minin hesap sonrasına ta§an bir azabmm olup
olmayacağı konusunda ise tevakkuf etmenin daha doğru olacağı görü§ündedir. 199
Cin ve §eytanların da cehennemde azaba tabi tutulacaklarını söyleyen imam,200 hayvaniara gelince, Ebu Hureyre'den onların kendilerine yapılan haksız
lıkların hesabının ahirette görülmesinden sonra toprak haline getirileceklerine
dair bir görü§ nakletmekle yetinmektedir. 201 Matüridl, ayrıca bazı meleklerin de
cehennemde bulunacaklarını ancak azap görmek için değil, oradakilere azap
tatbik etmek üzere görev gereği orada olacaklarını ifade etmektedir.202
Ahirette bünyenin birtakım deği§ikliklere tabi tutulacağını, ölümün olmadı
ğını, nitekim Kur'an'da, ki§ilerin cehennemde ölmeyeceklerinin bildirildiğini 203

ve bunu ifade eden bazı rivayetlerin de bulunduğunu 204 belirten Matüridl, ayrıca
pek çok ayette inkarcılar için ebedt ve kesintisiz olduğunun bildirilmesinden
hareketle, cehennem azabmm kafider için ebedi olduğunu ileri sürmektedir.
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Mfltüriui, a.g.e., vr. 249'.
Matüriui, a.g.e., vr. 649'.
195
a.g.e., vr. 440b.
199
a.g.e., vr. 819b, 871b, 899'·b.
200 a.g.e., vr. 475', 575b, 624', 833'.
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a.g.e., vr. 211', 862'.
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Ta-Ha (20), 74; Fatır (35), 36; A'la (87), 13.
204 Buhar!, "Rikak", 51; "Tefsirü'l-Kur'an", 19; Müslim, "Cennet", 40, 43.
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Cehennem hayatının ebediliği ve azabmm kesintisizliği ile zamanla hafifleyeceği
ni ve Allah'ın artık onu daha fazla arttırmayacağını iddia eden Ebü'l-Hüzeyl elAllafa kar§ı çıkan, Cehmiyye'nin cennet ve cehennemin zçımanla son bulacağı
tarzındaki görü§lerini reddeden Matüridi, Allah'ın cezalandırmacia adalet ve
misliyeti esas aldığını ancak, küfür suçunun mislinin, ebedi azap olduğunu savunmaktadır. Ona göre, Cehmiyye'nin iddia ettiği üzere ebedi bir hayat, Allah ile
kul arasında ebedi olma noktasında bir benze§meyi doğurmaz. Zira Allah'ın
ebe dili ği kendinden (lizatihi), kulunki .ise ba§kasından (liğayrihi), yani kazanılmı§
bir ebediyettir. Sonra bu mezhebe bağlı kimselerin, ahiret hayatının sonsuz
olmasının, Allah'ın onu ilmiyle ku§atamaması sonucunu değuracağı tarzındaki
görü§leri de geçersizdir. Çünkü Allah, varlıklar nasıl iseler, onları öyle bilir.
Dolayısıyla Yüce Allah, ahiret hayatını onun hakikatine uygun olarak, sonsuz
olduğu §eklinde bilir. Öte yandan, cehennem azabmm sonlu olduğu tarzındaki
inanç, ki§inin zihninde onun ciddiyetini giderip onu günaha te§vik edici bir
faktör de olabilir. Kaldı ki Allah'a inanmayan bir kimse, ömrü boyunca inancın
dan vezgeçmemekte, sonsuza dek ya§ayacak olsa aynı §ekilde ya§amaya devam
edecek bir kararlılık içinde bulunmaktadır. Binaenaleyh, kafirin cehennemdeki
azabı sürekli aynı §iddette, aralıksız ve ebedi olacaktır. Günahkar mü'min ise,
böyle değildir. O bir süre için duygularının tesirinde kalarak belli bir zamanda
günah i§ler. Bu sebeple eğer cehenneme girerse orada ebedi olarak azap
görmez. 2 ı;j

Matüridi, cehennemdekilerin, cennet ehlinden ve cennet ehlinin orada ulanimetlerden haberdar olacaklarını, onlarla bir biçimde diyalog kurabileceklerini, ancak bunun cehennemin cennete yakın olduğu ve oradakilerin
cennetin birtakım ıümetlerinden yararlanacakları anlamına gelmeyeceğini
söylemektedir. Ona göre Allah, cehennemdekitede hiçbir §ekilde veya onları
mutlu edecek tarzda konu§mayacaktır. 206
§acakları

Matüridi, ayrıca Kur'an ayetlerine207 ve Enes b. Malik'ten rivayet edilen bir
hadise205 dayanarak Allah'ın cehennemİ insan ve cinlerle dolduracağını belirterek §öyle demektedir: Binaenaleyh, bu konuda Ebu Hureyre'den nakledilen,
"Allah'ın ayağını koyup cehennemİ dolduracağı"209 tarzındaki rivayet, Belhi'nin
205

206
207
205
209

Matüridi, a.g.e., vr. 12', 18', 72". 84', 136", 139', 188", 250", 347". 370', 405', 551', 558ı., 575",
605', 649', 655", 689', 695', 726ı., 775", 845', 861 •·". 871a; a.mlf., Kitilbü't-Tevhid, s. 339, 362; bu
konuda aynca bk. Yusuf Şevki Yavuz, "Azap", DİA, İstanbul 1991, IV, 302-309; Adil Bebek,
Matüridi'de Günah Problemi, s. 103, 135-137, 165; a. mlf., "Günah", DİA, İstanbul1996, XIV,
282-285.
Matüridi, a.g.e., vr. 84'.
e§·Şuara 42/11; el-A'raf 7/18; Hud 11/119.
Buhar!, "Tefsir", 50.
Buhar!, "Tevhid", 25; "Tefsir", 50; Müslim, "Cennet", 37, 38. Yaptığımız incelemede
Matüridi'nin söz ettii;>i Ebu Hureyre ve Enes'ten rivayet edilen iki hadisin, metin bakımından
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ifadesi ile Hammad b. Selerne'ye dayanmakta olup uydurmadır. Aklı deliliere ve
nassa210 aykırı olan ve te§bih ifade eden bu rivayetin kabul edilmesi mümkün
değildir. 211 Müellif ayrıca Kur'an'da sözü edilen cehennemin dolması ile ilgili soru
ve cevabın temsili: bir ifade olabileceğini kaydetmekte, ayette yer alan cehennemin haddi zatında sınırlı olduğunu söylemektedir.212
Matüridi'nin, cehenneme dair meselelere bakarken azaba ve yapıya ait tasvirleri zaman zaman "temsil ifade edebileceğini ve insan tabiatının esas alınıp
eğitime yönelik bir korkutma amacı ta§ıdığını" ileri sürmesi, öte yandan bu tür
kavramları genel bir gerçeklik içinde ele alması, mesela bünyenin yenileurneye
tabi tutulacağını, dolayısıyla azabın sadece ruhant bir azap olmadığını ifade
etmesi onun cehennem süreci ile ilgili olarak Kur'an, akıl ve bunlarla çatı§mayan
nakli, esas alma tarzındaki prensibini açıkça göstermektedir. 213

J. Cennet
Sözlükte, örtme, gizleme anlamında olan "cenn" kökünden türemi§ olan,
bitki ve ağaçları ile toprağı örten bahçe manasma kullanılan cennet, Kur'an'da
32 yerde bağ, bahçe, 115 yerde de ahirette Allah'ın, dünyada iken kendisine
iman ve itaat edenler için vaz'edip hazırladığı mutluluk ülkesi anlamına kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de cennetü'n-na1m, cennetü adn, cennetü'l-firdevs,
el-hüsna, darü's-selam ve darü'l-mukame gibi nimet, güzellik, barı§ ve sürekliliği
ifade eden isimlerle anılan cennet; cehennemin aksine içinde maddi, manevi her
türlü güzelliği barındıran bir yer olarak ortaya konmaktadır. Matüridl,
Kur'an'dan hareketle cennetin, çe§it çe§it ırmakları, pınarları, oda, kat (veya
nevileri) ve ye§il bahçeleri, meyve, kadın, içki, ipek, inci, mercan ve altın takılan
gibi fizik yönüyle insan tab'ının arzularına hitap eden fizik güzelliklerine sahip
yapıya sahip olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca Kur'an'ın ifadesine dayanarak
orada insanın kini, kıskançlığı, ihtiyaç, usanma, korku, hastalık, ya§lanma ve
ölüm gibi istenmeyen hallerinin giderilmek SUretiyle ideal bir yapıya kaVU§turulacağını kaydetmektedir. Cennet nimetlerini ifade eden kavramlarda, yer yer
kinayenin de söz konusu olabileceğini ifade etmekte ancak f:ıu isiınierin tamamıy
la sembollerden ibaret olmadığını ve genel itibarıyla bunların gerçek olduklarını

birbirinin aynısı olduğunu gördük. İnıamın kendisinden bahsettiği Hammad b. Sclcmc, Ebu
Hurcyrc'nin değil, Encs'in hadis ravilcri arasında bulunmaktadır. Aralannda Hammad'ın· da
bulunduğu Enes hadisinde "Allah'ın cennet için birilcrini yarataca~rından söz edilmektedir.
Matüridi'nin bu rivayeri esas aldığı anla§ılmaktadır. Ne var ki, burada da yalnızca cennetten
bahsedilmektedir. Öte yandan mücllifin itirazını bina ctmi§ olduğu anla§ılan "ayağını koyma"
ifadesi, hem Encs'in hem de Ebu Hurcyrc'nin rivayetinde yer almaktadır.
210
cş-Şuara 42/11; ci-A'rfif 7/18; Hud 11!119; cs-Sccde 32/13; Sad 38/85.
211
Matüridi, a.g.c., vr. 726h·727•.
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Cehennem konusunda aynca bk. Bekir Topaloğlu, "Cehennem", DİA, VII, 227-233.
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kabul etmektedir.214 Matüridt, cennette insanlara sunulacağı bildirilen nimet ve
güzelliklerin bilinen kelimelerle ifade edilmesiyle, ki§inin yapı ve beklentilerinin
esas ahnelığını söylemektedir. İmam ayrıca cennetle ilgili adlandırmaların insanın
dünya hayatmda geli§imini sağlayabilmesi için bir te§vik olarak belirlenip
vadedilmesi gibi ayrıca bir eğitim amaemın güdülmü§ olabileceğini ifade etmektedir.m
Cennetin nerede olduğu konusuna gelince Matüridt bu hus~sta Hasan elBasrt'ye atıfta bulunarak onun, Hz. Peygamber'in mtracmdan s.öz eden bir rivayetre semada bir cennetin bulunduğunun ifade edilmesinden hareketle §U anda
göklerde olduğunu söylediğini nakletmektedir. İmaının bununla kendi kanaatini
açıkça ortaya koymasa dahi Hasan el-Basri ile aynı görü§ü payla§madığı anla§ıl
maktadır. Zira Matürid! mirac olayım dünyadan semaya doğru maddi bir yükseli§
tarzmda anlamamaktadır. 216
Matüridi, dünyada iken iman edip yararlı i§ler yapanlar için vadedilen
"tuba"nm mahiyetinin ne olduğu konusunda onun hayır, güzellik, "ne güzel
yaptınız!", Habe§çe veya Hintçe'de cennet veya cennette bir ağaç gibi çe§itli
manalara hamledildiğini söylemektedir. Matüridi cennetin mekan anlammda
bazı katlardan meydana gelebileceği gibi insanlarm dünyadaki arnellerine göre
farklı tür ve değerlerde olma anlamında birden fazla olabileceğini ifade etmektedir. Müei~if cennetin kapıları ile ilgili olarak da bunların gerçek kapılar veya
dünya hayatmda insanlan cennete götürecek olan güzel arneller anlammda
olabileceğini söylemektedir. 217
En çok cennetin nimet ve sakinleri ile birlikte ebedi olduğuna vurgu yapan
Matürid1, 218 bu konuda pek çok ayetten219 ba§ka, ahirette ölümün bir kaç strette
getirilip boğazlanacağını ve artık ölüm diye bir §eyin söz konusu olmayaca~ımn220
ifade edileceğini bir rivayede istidlai etmektedir. Ayrıca bu konuda birtakım aklt
deliller de serdetmektedir. Matüridt, cennet ve oradakilerin sonşuza del< var
olmaları halinde beka sıfatı bakımından Allah'a benzeyeceklerini, cı:ıi.netteki
lezzetlerin daha fazla arttırılamayacak bir noktaya gelebileceğini ileri nSÜrerek
cennet hayatının bir zaman sonra biteceğini iddia eden Cehm b. Safvan
214
215
216

217
218

Miitüridf, a.g.e., vr. 249b, 387b, 434b, 475b, 479\ 605', 618b, 634', 694h, 695', 708h, 735', 750h,
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~n-Nisii 4/13; et-Tevbe 9/72, 89, 100, lll; er-Ra'd 13/35; cl-Kehf 18/3; cd-Duhiin 44/ 56; clInll.tar 82/16.
Buhar!, "Tefsir", 19; Müslim, "Cennet", 40, 42; Tirmizi, "Tcfsir", 19.

Ma türidi'nin Kelam Sisteminde Ahiret inancı ~ 39

(ö.l28/745) ve Ebül-Huzeyl el-Allaf (ö.235/849)'ın bu görü§ünü reddetmektedir.
Matüridt bu hususta §öyle demektedir: Zira, cennet, nimet ve mutlulukların tam
olduğu bir yerdir. Ölüm ve sona erme· ise buna halel getirdiği gibi, ayrıca, Allah'ın orada herhangi bir hüzün ve endi§e olmayacağı tarzındaki beyanına da ters
dü§mektedir. 221
Cennete girileceği konusuna gelince, oraya Mu'tezile'nin iddiasının aksine
bir hak edi§le değil, tamamıyla ilahı bir lütuf ve ihsan ile girilebileceğini söyleyen
Matüridi, "iyiliğin kar§ılığı iyilikten ba§ka bir §ey olabilir mi"222 mealincieki ayetle
istidlal ederek, mü'minlerin Allah'a olan itaatlerinin, O'nun kendilerine
lutfetmi§ olduğu nimetierin ancak bir §ükrünü eda etme olabileceğini, dolayısıyla
ayrıca bir cenneti" hak edi§ten söz edilemeyeceğini söylemektedir."223 Matüridl
Kur'an lisanıyla "sabık" denilen bir grup mü'minin hesapsız; "muktasıd" adı
verilen bir ba§ka grubun hafif bir hesaptan sonra, "zalim" denilen diğer bir grubun ise ağır bir hesabı müteakiben cennete gireceklerini belirtmektedir224 Müellif,
İmam EbU Yusuf {ö.l82/798) ve Muhammed'in {ö.l89/805) Rabman suresinde
ba§tan sona kadar insan ve cinlerin birlikte ilahi hitap edildikten sonra, iyi
arnelin kar§ılığının iyi sonuç, yani cennet olduğunun225 bildirildiğini, dolayısıyla
mü'min cinlerin de mü'min insanlarla birlikte cennete gireceklerini ileri sürdüklerini nakletmektedir. 226 İmam, bunun yanında Ebu Hantfe'nin, cennete hak
edi§le değil, fazl-ı ilahi ile girileceğini, cinler için ise herhangi bir vaadin söz
konusu olmadığını, dolayısıyla cennete girecekleri tarzında bir söz söylenemeyeceğini kabul ettiğini aktarmaktadır. 227 Matüridt'nin bu iki görü§ten birini ötekine
tercihte bulunduğuna dair herhangi bir i§areti söz konusu değildir.
Matüridi, Allah'ın cehennemdekilerle konu§mayacağını ifade eden ayetten228 hareketle, cennette mü'minlerle konu§acağının ileri sürülebileceğini ifade
etmektedir.229 Cennette mü'minlerin, Allah'ı bir keyfiyet, te§bih ve mekan söz
konusu olmaksızın göreceklerini söyleyen Matürid!, bu hususta akl! ve nakli
birtakım deliller zikretmektedir. Musa'nın Alhih'ı görmek istemesi230 ve bundan
dolayı herhangi bir itaba uğramamı§ olması, ahirette birtakım yüzlerin Allah'a
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Miltüridi, a.g.e., vr. 239•, 833•.
226 Aı-i İnıran 3/77.
229
Miltüridi, a.g.e., vr. 84•.
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bakacakları, 231

bu dünyada "güzel bir hayat ya§ayanlar" için ahirette "cennet ve
ilavesi" olduğu 232 mealindeki ayetler ile, ahirette mü'minlerin Allah'ı açık ve
seçik olarak göreceklerini233 ve Hz. Peygamber'e miraeta Allah'ı görüp görmediğinin sorulması üzerine soranları men etmeyip suallere cevaplar verdiğini bildiren
rivayetler Matüridl'nin bu konuda kullandığı nakli delillerdendir. 234
Aklı delil olarak da amellerin en kıymetiisi ve aklen en güzeli olan imanın,
cennette insan tab'ının güzel bulduğu nimetierin fevkinde aklın da güzel bulacağı, Allah'ı görme tarzında bir mükafatının bulunması gerektiğini ileri sürmektedir.235

Miltüridi cennet tasvirleri ve cennetin ebedi'liği kqnularına, ilahi beyanın
beklentileri ve eğitimi açısından bakmakta, bu
hususta dü§Üncesini olu§tururken ayet ve haber-i vahid durumundaki hadislerden olu§an nakli' delillerin yanına aklı delilleri de ilave edip ikili bir istidlal
metodu takip etmektedir.

yanında ayrıca insanın tabiatı,

SONUÇ
Ahiret hayatının ispatı her §eyden önce Allah'ın varlığını ispat ve kabul etmeye bağlı bulunmaktadır. Kutsal metinler, bir ahiret hayatının varlığından
haber verdikleri gibi, insanın yapısında yok olu§a kar§ı duyulan tepki, sürekli var
olma arzusu ve düzenli bir toplum hayatına duyulan ihtiyacın da, onu ahiret
inancına götürdüğü söylenebilir. Ayrıca ahiret inancının birey ve toplum açısın
dan pek çok yararları olduğu da bir gerçektir.
İmam Matüridi', ahiret hayatının varlığını Kur'an'dan çıkardığı fıtrat, kutsal
metinler, ilahı adalet, hikmet ve kudret gibi deliliere dayanmak suretiyle isbat ·
etmekte; ahiret hayatının varlığını, Ta'limiyye'nin iddia ettiği gibi sadece vahye
değil, akla da dayandırmaktadır. O, ahiretin bir anlamda ba§langıcı olan kıyame
tin ne zaman kapacağını Allah'tan ba§ka kimsenin bilemeyeceği görü§ünü benimsemektedir. Ona göre ahirete dair bilgiler, mürevatir olma §artı aranmaksızın,
sahih ve akla uygun nakle dayanmaktadır. Miltüridi kabir hayatını, ki§inin
ahirette ya§ayacağı hayata muttali olmasının sonucu olarak hissedilecek olan
cl-Kıyiinıc 75(23.
Yunus l 0(26.
233
Buhar!, "Ezan", 129; "Menakıb", 16, 26; "Rikak", 52; "Tcvhid", 24; Tirmizi, "Cennet", 16;
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234
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ilc gördüğü" rivayet edilirken (Müslim, "İman", 284; Tirmizi, "Tcfsirü'l-Kur'an", 54; Ahmed b.
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ruhanı

bir azap veya mutluluk tarzında anlamakta, yalnızca hadislerle sabit olan
alametlerine dalaylı bir temasla yetinmekte, literatürde Kur'an'a dayandırılan alamederin delillerini yeterince vazılı bulmamakta, bunların anlamlarına
ili§kin rivayetleri de ihtiyatla kar§ılamaktadır.
kıyamet

Matürid1, ahiret alıvalinden söz ederken kıyametin olu§um safhasındaki sur
ve bunun üflenmesi, ba's, ha§ir, hesap, amel defteri, m!zan, tanıklık, a'raf, §efaat,
sırat, cehennem ve cennet konularına temas etmekte ve bunlara ili§kin çe§itli
görü§lere yer vermekte, zaman zaman bunlarla ilgili özgün yorumlar yapmaktadır.
Bu bağlamda söz konusu kavramiara yer yer temsili anlamlar yüklediği ve semantik bir yakla§ımda bulunduğu dikkat çekmektedir. Matüridl'nin, kabir hayatını
rı1han1, amel defterinin sağ ve soldan verilmesini, mizanın ağır ve hafif gelmesini
mecaz! manada anlaması; a'raftakilerin Allah katında itibarlı kimseler oldukları
görü§ünü benimsemesi; kevseri ~hiretle değil de peygamberlikle irtibatlandırması;
cehennern ve cennetle ilgili konuları ele alırken oradaki ki§ilerin bünyelerinin
dünyadakinden farklı, yenilenmi§ bir bünye (teceddüd-i emsal) olduğunu söylemesi; azap ve nimet adlandırmalarında insan tab'ının esas alındığını ve eğitiminin
amaçlandığını ifade etmesi gibi örnekler, onun du§üncesindeki özgünlüğün
örnekleridir. Dü§üncesini temel olarak ayetlere ve yer yer sahih olan haber-i
vahid~ere dayandırması, bunu yaparken de aklı, nakli anlamada bir araç ve
mihenk olarak kulhı.nması ise, sem'iyyat balıisieri açısından klasik kelam metodunu uyguladığını göstermektedir.
Son olarak §unu da ifade edelim ki; Matüridl bir kelam kitabı olan Kitabü'tTevhfd'inde ahirete dair meselelerden bahsetmez. Dolayısıyla onun ahiret hayatı
na ili§kin dü§üncelerini tespit ederken, bir dirayet tefsiri örneği olan Te'viliitü'lKur'an adlı eserini esas almaya mecbur kaldık. Bu nedenle Matüridl'nin bu
makalede yansıtmaya çalı§tığımız görü§leri, onun kelamcı kimliğinden çok,
tefsirciliginden kaynaklanan yorumlardır.

