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AHIRET'E VE ÖLDÜKTEN SONRA DIRii..ME'YE IMAN
hiret gününe ve öldükten sonra başlayacak olan Ahiret Hayatı'na lman
A
· etmenin ehemmiyetini ve lman
mühim yerini 1zah3
A

esasları arasındaki

geçmeden önce; Ahiret'in, Ahiret Günü'nün ve Ahiret Ahvali'nin ne demek
olduğunu beyan edeceğiz. Sonra, Ahiret gününe lmanın islam inançlan arasındaki yerini ve Kıyamet'i, daha sonra da, "Ba'sü ba'de}-mevt" diye andı
ğımız "Öldükten sonra dirilme"nin keyfiyetjni ve bu husOsa delalet eden
ayetleri özetleyere k. "Ahi ret' e lman" bahsini kısaca açıklamış olacağız.
1 -

AH!RET, 1\..HİRET GÜNÜ VE ARİRET AHVALl NE DEMEKTİR?

"Ahirer" Uıfzı, Arapça bir kelime olup, "ahir"den gelir, "son", "sonra
olan" demektir. Ahir, evvel'in aksidir. Sonradan gelen, sonraki zaman veya
"en son" manasınadır. Ahiret kelimesi, "dünya" mukabilinde kullanıldığı gibii "Ahiret Hayatı" da, "Dünya Hayatı" .karşılığında kullanılır.
Ahiret, Kur'an-ı Kerim'de yalnız olarak geçtiği gibi, "EI-Yevmü'I-Ahir"
yani "Son gün"1 "EI-Hayatü'I-Ahire" yani "Sonraki hayat"1 "Ed-Darü'I-Ahir =
Sonraki ev" şeklinde sık sık geçer. Bir defa da "En-Neş'etü'l-ahire" olarak
geçer ki, "Gelecek hayat"/ "Gelecek oluş" demektir.
Bu isimlerden de anlaşılacağı veçh.ile ahiret, dünya hayatından sonra
başlayacak olan "Gelecek hayat" demektir ki, istılah olarak ve mutlak manasiyle: Ölümün başlangıcından itibaren 1 llERZAH (yani kabir) hayatını, KI~
YAMEl ve BA'SÜ BA'DE'I..-MEVT (öldükten sonra dirilme) i 1 MAHŞER'de
toplanmavı ve daha sonra vukua gelecek hadiselerin hepsini içine ahr.
Hülasa olarak ahiret; ölümden sonra başlayacak olah yeni ve sonsuz bir
hayattır. Bu hayati berzah hayatı adı verilen kabir hayatı ile başlar. O halde
kabir'hayatı, ahiret'in ilk merhalesidir.
.
.
Daha sonra, Allah'ın yüce iradesi, emir ve kudretiyle j'Kıyamet" kopar
cak/ bu dünyanın ömrU bitecek, canlı cansız bütün varlıklc;ır imha edilecek ve ...
yeni bir alem kurulacaktır. Kıyamet koptuktan sonra/ israfil aleyhi's-selam'ın
~'SOr"u ikinci defa üflemesiyle ölüler dirilecek, Mahşer yerine sevkedilerek
orada toplanacak ve hesap verecektir. Salih amel sahipleri, cehennem üzeri-

'

ne kurulan SIRArı geçerek CENNEre, kafirler, münafıklar ve kötü amel işleyen tasıklar da Sırat'ı geçerneyerek CEHENNEM'e gireceklerdir. Bütün bun.:
lar ve Din Günü'ndeki diğer hadiseler, ~hiret Hayatı'nı teşkil eder. Ahiretin
bu son safhası, ölümsüz olan ebedl bir hayattır.
Kur'an-ı Kerlm'de, dünyanın harap ve helak edilmesi, sonra yeni bir
alem kurularak, ölülerin dirilmesi hadisesine, "Yevmü'I-Kıyame = Kıyamet
Günü" 1 adı verilmektedir.- Bu kelime Kur'an'da 70 defa, aynı manada kullanılan "Es-Saa = O saat, O belirli zaman" kelimesi ise, 40 defa geçer.
Yeniden dirilme (ba's) ve Hesab'a çekilme gününe Kur'an-ı Kerlm'de;
"Yevmü'd-Din =Din Günü", "Yevmü'I-Hısab = Hesap Günü", "Yevmü'l-HuIOd = Ebedlleşme Günü" ve "Yevmü'I-Ba's = Dirllme Günü" gibi isimler de
verilmektedir.
Dini ıstılah'ta "Ahiret Günü" den ince:
"israfil aleyhisselam'ın, Allahu Teala'nın emriyle 'SOr'a üflediği 'Birinci
Nefha' 2 dan, 'ikinci Nefha' 3 ya ve ondan sonra Cennet ehlinin Cennet'e, Cehennem ehlinin Cehennem'e girmesine kadar geçecek olan zaman, yahut;
ikinci nefha'dan başlayıp sonsuz olarak devam edip giden zaman" anlaşılır.
O halde "Kıyamet"; israfil aleyhisselam'ın "Sur'u üfürmesi", bütün insanların yeniden dirilmesi
(ba'sü ba'de'l-mevt), "Mahşer"de toplanması,
herkese Kitabı'nın (yani dünyada yaptıkları iyi ve kötü işlere ait amel defteri'nin) verilmesi, arnellerinin ilahi"Mizan"da tartılması, herkesin dünyadaki işlerinden "Hesab"a çekilmesi, "Şefaat", "Sırat" - "Cennet" ve "Cehennem" ... Bunların hepsi, Ahiret Gününün hadiseleri ve hakil<atlarıdır. Bütün
bunlara; 11AHiRET VE AHiRET AHV ALi" denir.
2 - AH!RET GÜNÜ'NE VE A.HİRET HAYATINA IMAN'IN ÖNEMİ:

islam akaidine göre, Ahiret Gününe, yani, dünya hayatının Kıyamet'le
son bulmasiyle kurulacak olan yeni aleme ve oradaki sonsuz hayata inanmak, lman esaslarının beşincisidir: Ahiret hayatına ve bu hayatla ilgili hadiselere inanmak, islam'da lman esasları arasında mühim bir yer işgal eder.
Kur'an-ı Kerim'de lman esasları bir arada zikredilirketi, "Ahirete Tman" beşinci sırada yer alırsa da 4 birçok ayetlerde, Allah'a Tman'dan sonra, Ahiret
hayatına lman edilmesi istenir. Yani iman esasları, çok defa "AIIah'a ve Ahiret gününe inanmak" diye özetfenir.
(Devamı

gelecek

sayıda)

(1) "Kıyamet" lugatte; kalkmak, ayaklanmak, dirilmek ve yıkıp bozmak gibi
milnalara gelir. Kıyamet günü, kalkmak ve dirilmek günü demektir.
(2) İsrafil (A.S.) ın Sur'a birinci defa üflemesiyle kainatın altüst olması ve
canlı cansız her şeyin imhil, edilmesi (öldüriiılmesi) halidir. (istisnalar olacaktır.)
(3) Slır'a ikinci üfürüş ile, bütün ölülerin dirilmesi (Ba'sü ba'de'l-mevt) ve
kabirierinden çıkması halidir.
(4) Bakara: 177, 285; Nisa: 136.
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