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EDİTÖRDEN

Varoluşundan itibaren insan bir seyahat halindedir. Ve bu esnada bazı so-
rumluluklarla mükelleftir. Bütün bunların sonucu olarak insan, sorumlulukları-
nın karşılığını alacağı bir yere varacaktır. Yani insanın ömrü dünya hayatıyla sınır-
lı değildir. İşte bu seyahatin sonunda gideceğimiz yer ebedî olarak kalacağımız 
âhiret yurdudur.

Gidip dönenin olmadığı bu âhiret yurdu bizler için muğlak ancak hepimi-
zin gidip toplanacağı mukadder olan bir yerdir. Bu hususta bize muğlak olanı 
açıklayan ve öğreten Kur’an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerdir. İşte bu yüzden âhiret 
bahisleri dinin “sem’iyyât” kısmına dâhildir. Yani bizler âhiret ve ahvâlini ancak 
vârid olan naslardan öğrenebiliriz.

Bu sayımızda istedik ki dünya telaşıyla çoğu zaman ihmal ettiğimiz ancak 
seyahatimizin neticesinde muhakkak varıp toplanacağımız ebedî mekânımızı 
hatırlayalım ve tanıyalım. Hangi durumda neler ile karşılaşacağımızı bilelim. Bir 
yere gitmek gayesiyle ve sorumluluğuyla yaşamakla, amaçsız ve sorumsuz yaşa-
mak arasındaki farkı anlayalım. Ve gidecek bir yerimizin olmasını nimet bilelim. 

Âhiret inancının hayatımıza yansımalarını ele alan İstanbul İl Müftümüz 
Rahmi Yaran Bey’in, konuyu İslâm kelamı açısından ele alan Cağfer Karadaş’ın, 
Kur’an-ı Kerim’e göre âhiret ve kıyameti anlatan Mehmet Soysaldı ve Abdullah 
Emin Çimen’in, Hind dinlerinin tenâsüh ve karma inançlarıyla konuya bakış 
açılarını anlatıp İslâm inancıyla karşılaştıran Ali İhsan Yitik’in, felsefede âhiret/
eskatoloji bahsi üzerinde duran Metin Yasa’nın ve âhiretin inkarına yönelik gö-
rüşleri ele alan Cafer Sadık Yaran’ın makaleleri dosya hakkında genel bir bilgi 
sunmaktadır.

Hıristiyanlık’ta âhiret inancını Elpidophoros Lambriniadis’in,  Yahudilik’te 
âhireti Yusuf Altıntaş’ın, insan psikolojisi açısından âhireti Ümit Horozcu ve Ha-
yati Hökelekli’nin, çocukların âhiret tahayyüllerini Sebahattin Yaşar’ın, kıyamet 
senaryolarını Cengiz Batuk’un ve toplumumuzun kıyamet algısını oluşturan et-
kenleri Soner Gündüzöz’ün kalemlerinden öğreneceğiz.

Ayrıca Abdullah Kucur Beyefendi’nin kaleme aldığı Ahmed Amiş Efendi 
portresi, Aybala Hilâl Yüksel’in sinema dünyasıyla ilgili Bir Seyir Tecrübesi Olarak 
Dünyanın Sonu ve Recep Garip’in Edebiyatımızda Ölüm ve Âhiret makaleleri de 
okumaya değer başlıklarımız arasında.

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez ile yaptığımız söyleşi de 
İslâm âhiret inancını anlamamız açsından oldukça kıymetli bilgiler içermektedir. 
Kendisine bizimle söyleşi yapmayı kabul edip vaktini ayırdığı için tekrar teşek-
kür ederiz. İslâm âlemini ve Batı dünyasını yakından tanıyan Tarık Ramazan ile 
gerçekleştirdiğimiz söyleşi de dosyamızı zenginleştiren öğelerden.

Daha fazla sözü uzatmadan makaleleri, söyleşi ve soruşturmalarıyla baştan 
sona ilgiyle okuyup beğeneceğinizi umduğumuz  “âhiret” sayımız ile sizleri baş-
başa bırakıyoruz.

Katkısı bulunan ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarım.
Bu dünya yolun sonu değil, gidecek yerimiz var…

Saygılarımla
Abdullah Rüştü KİŞİ

Görsel Konsept: Zencefil'm / Halit Ömer Camcı
Sanat Yönetmeni:  Ali Bıyıklı - Hamza Sancar
Tel: 0212 533 35 58
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PROF. DR. MEHMET GÖRMEZ İLE SÖYLEŞİ 

1 Ocak 1959'da Nizip-Gaziantep'te doğdu. 1983'te Ankara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesinde yüksek öğrenime başladı. 

1987'de yüksek öğrenimini tamamladı. 1995'te  doktor, 
1998'de yardımcı doçent, 1999'da doçent, 2006'da 

profesör unvanını aldı. 13.08.2003 tarihinden itibaren 
Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren 

Prof. Dr. Mehmet Görmez, 11.11.2010 tarihinde 
Diyanet İşleri Başkanı olarak atandı. 
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Yunus Emre

ÂHİRET İNANCI 
VE 

İNSAN PSİKOLOJİSİ

Ümit HOROZCU*
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İllüstrasyon: Osman Turhan

* Harran Üniversitesi Öğretim Görevlisi

ÇOCUKLARDA ÖLÜM VE ÖTESİ

Sebahattin YAŞAR*

ÂHİRETE İMANIN 
DÜNYA HAYATINA YANSIMALARI04 Doç. Dr. Rahmi YARAN

100 ÂHİRET HAYATININ EVRELERİ
 Yrd. Doç. Dr. Mahmut ÇINAR
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“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” Hicr, 15/99Hat: Mehmet Özçay Tezhip: Mustafa Çelebi

Rahmi YARAN*

Allah’ın çizdiği çerçevenin dışına çıkmamak, O’nun emir, yasak ve 
tavsiyelerini içselleştirerek hayatına uygulamak ve böylece Allah’ın 

beğendiği, memnun olduğu bir insan olarak yaşamak iyi müslümanın 
temel hedefidir.
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Âmentü GemisiÇizgi: Hasan Aycın

Âhir ve âhire(t). “Son” anlamındaki bu iki kelime as-
lında tek kelime olup Arapça’nın da dâhil olduğu bazı 
dillerde bilhassa sıfatların erkek-dişi (müzekker-müen-
nes, masculin-feminin) için farklı kullanımlarının sonucu 
olarak iki kelime gibi görünmektedir. 

Kur’an-ı Kerim’de ve hadis-i şeriflerde bu iki kelime 
sıkça kullanılır. Âhir kelimesi Kur’an-ı Kerim’de “gün” an-
lamındaki “yevm” kelimesinin sıfatı olarak “el-yevmü’l-
âhir” (son gün) şeklinde ve imanla ilgili yirmi altı yerde 
geçer. Son gün’e inanmak, iman esaslarındandır. Bura-
daki “son gün”den maksat, yirmi dört saatlik bir zaman 
dilimi değil, hiç bitmeyecek olan son hayat (âhiret ha-
yatı)dır. Kur’an-ı Kerim’de “son hayat” (el-hayâtü’l-âhira) 
ifadesi bu haliyle geçmez. Fakat çoğu kere yakın hayat 
(el-hayâtü’d-dünyâ) ifadesinden sonra (meselâ bk. el-Bakara, 

2/86; en-Nisâ, 4/74; et-Tevbe, 9/38) onun mukâbili olarak “so-
nuncusu, son” anlamında “el-âhira” ifadesi kullanılır ki bu, 
“el-hayâtü’l-âhira” (son hayat, sonuncu hayat) demektir. 
Bu kullanımları esas alan müfessirler Kur’an’da sıkça 
kullanılan “el-âhira”, kelimelerini genellikle “el-hayâtü’l-
âhira” veya “ed-dâru’l-âhira” şeklinde açıklarlar. Son yurt 
anlamındaki “ed-dâru’l-âhira” ifadesi Kur’an’da bu haliyle 
de kullanılır (bk. el-Bakara, 2/94; el-A‘râf, 7/169; el-Ahzâb, 33/29). 

Bu girişten maksadım, Türkçe’de âhiret, âhiret günü 
veya âhiret hayatı olarak kullandığımız kavramın “son 
hayat”, “sonuncu hayat” anlamına vurgu yapmakla sınır-
lı olduğu için konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. 
Müslüman inanır ki bu hayattan sonra bir başka hayat 
vardır ve kalıcı olan asıl hayat da odur. Bu inanç müs-
lümanın hayatında kendini gösterir. Müslüman, Allah’ın 
istediği gibi bir hayat yaşayarak âhirette kalıcı güzellik-
lere kavuşur. Onun en büyük kazancı Allah’ın rızasını ka-
zanmaktır. Allah’ın çizdiği çerçevenin dışına çıkmamak, 
O’nun emir, yasak ve tavsiyelerini içselleştirerek hayatı-
na uygulamak ve böylece Allah’ın beğendiği, memnun 
olduğu bir insan olarak yaşamak iyi müslümanın temel 
hedefidir.

Allah ve âhiret inancı canlı olan 
bir müslüman bilir ki bütün haya-
tı kontrol altındadır. Allah’a gizli, 
O’nun bilemeyeceği, O’ndan ka-
çırılması mümkün bir olay yoktur. 
Kur’an-ı Kerim, bu gerçeğin ebe-
veyn tarafından çocuklara öğretil-
mesi konusunda Hz. Lokman (a.s.) 

örneği üzerinden müslümanları uyarır (Lokmân, 31/16). 

İnsanın yaptığı her hareket, iyi olsun kötü olsun 
tespit edilir ve hesap günü karşısına çıkar. İyilikleri onu 
mutlu eder ama kötülüklerinden kurtulmak, onlarla ara-
sına uzun mesafeler koymak ister (Âl-i ‘Imrân, 3/30). Ama 
o gün hiçbir çaba fayda etmez. Çünkü şahitler her şeyi 
açıklayacaktır. İnsanın eli, ayağı, gözü, kulağı, cildi bütün 
olaylara şahit olmuştur. İnsan, aleyhine şahitlik yapan 
cildine kızacak, “Niye aleyhime şahitlik yapıyorsunuz?” 

diyecek ama “Bizi, her şeyi yaratan 
Allah konuşturdu” cevabını alacaktır 
(bk. Yâsîn, 36/65; Fussılet, 41/19-22).

İnsanlar kıyamet günü bu dün-
ya hayatının hesabını verecekler ve 
o gün kötüler için çok çetin geçecek. 
Onlar çok yakınlarında olan güneşin 
ısısından ve kendi sıkıntılarından 
ter içinde kalacaklar, terlerden olu-

Âhirete inanan insan psikolojik 
olarak da kuvvetlidir. İnanır 
ki her şey bir imtihan içindir. 

Hayatında şükür ve sabır hâkimdir. 
Sahip oldukları için şükreder, 

olumsuzluklarla karşılaştığında da 
sabreder. Bilir ki onun şükrünün de 

sabrının da sevap olarak âhirette 
karşılığı vardır.
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şan sıvı âdeta bir göl veya deniz oluşturacak ve insan-
lar ağızlarına, kulaklarına kadar gelen bu ter deryasında 
boğulmamak için çaba gösterecekler (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 

420; “Rikâk”, 47; Müslim, “Cennet”, 60-62). O gün bu sıkıntıyı çek-
meyecek, Allah’ın gölgesinden yararlanacak insanlar da 
olacak. Hz. Peygamber (s.a.v) tarafından bize bildirildiği-
ne göre özel muamele görecek bu 
insanlardan bir kısmı şunlardır: 1) 
Adaletli yönetici, 2) Rabbine iba-
det ederek yetişen genç, 3) Kalbi 
camilere tutkulu insan, 4) Birbirini 
Allah için seven, bu sevgi ile bir 
araya gelip yine bu sevgi ile ayrılan 
insanlar, 5) Zina için çok müsait bir 
ortam doğduğu halde Allah kor-
kusuyla ondan uzak duran insan, 

6) Yaptığı iyilik ve sadakayı başkalarına duyurmayan kişi, 
7) Tek başına iken Allah’ı anıp, hatırlayıp da göz pınarları 
boşalan insan (bk. Buhârî, “Cemâat”, 8; “Zekât”, 15, “Muhâribîn”, 4; 

Müslim, “Zekât”, 91 ). Âhirete inanan insan hem bu sıkıntı-
lara uğramamak ve o gün özel muamele görmek hem 
de Allah rızası için iyi insan, iyi Müslüman olmaya gayret 
eder. Kimseye haksızlık etmez, Allah’a ve yarattıklarına 
karşı görevlerinin bilincinde olur, günahtan uzak durur. 

Hesap günü kural olarak herkes kendi yaptıkla-
rından sorumlu olacaktır. Ama başkalarının günaha 
girmesine vesile olanlar bu sebeple de ayrıca sorumlu 
tutulacaktır. Bu dünyada başta Peygamber Efendimiz 
olmak üzere iyi insanları örnek almak, ahİrette de iyilik-
lerle karşılaşmaya vesile olacak fakat kötüler ve onları 
örnek alanlar birbirine düşecek (el-A‘râf, 7/38-39), Peygam-
ber Efendimizi ve onun yolunu terk edenler perişan olacak, 
üzüntü ve pişmanlıktan ellerini ısıracaktır (el-Furkân, 25/27-29). 

Âhirete iman etmiş bir insan bilir ki yaptığı her iyilik 
Allah tarafından değerlendirilecek ve karşısına çıkacak-
tır. Güzel söz dâhil her şey sadaka olarak sevap halinde 
kendisine dönecektir. İnsanların ihtiyacını gidermesi, 
vasıtaya binemeyene, yükünü taşıyamayana yardım et-
mesi, insanlar arasında adaletli olması, hakka riayet et-
mesi, yoldan geçenleri rahatsız eden şeyleri oradan kal-
dırması, “Sübhânâllâh” demesi, “el-Hamdü lillâh” demesi, 
“Allâhu ekber” demesi, “Lâ ilâhe illellâh” demesi, namaz 
için camiye gitmesi, iyiliklerin yaygınlaşması, kötülükle-
rin önlenmesi için çaba göstermesi, bütün bunlar sada-
kadır (Buhârî, “Sulh”, 11; “Cihâd”, 71, 126; Müslim, “Salâtü’l-müsâfirîn”, 

84 “Zekât”, 56). Biraz düşünen insan bilir ki Peygamber 
Efendimizin çeşitli vesilelerle saydığı bu tür iyi davranış-
lar örnek türündendir ve âhirette karşımıza çıkacak iyi-
likler bu sayılanlarla sınırlı değildir. Allah için yapılan her 
davranış, her hareket Allah’ın rızasına vesile olur. 

Âhirete inanan insan psikolojik 
olarak da kuvvetlidir. İnanır ki her şey 
bir imtihan içindir. Hayatında şükür 
ve sabır hâkimdir. Sahip oldukları için 
şükreder, olumsuzluklarla karşılaştı-
ğında da sabreder. Bilir ki onun şük-
rünün de sabrının da sevap olarak 
âhirette karşılığı vardır. Hastalığı ve 
ona sıkıntı veren her şey, sabretme-
sini bildiği ve Allah’a isyan etmedi-
ği takdirde birtakım günahları için 

Âhirette sevap kazanmak sadece 
insanlara yapılan iyiliklerle 

sınırlı değildir. İnsanlar yanında 
hayvanlara yapılan iyilikler de 

sevap vesilesidir. Bir müslümanın 
ektiği ekin veya diktiği fidan ürün 

verince ondan yiyen kim olursa 
olsun eken ve diken bundan sevap 

kazanır.
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keffâret olacak, onlar bu sebeple ba-
ğışlanacaktır (Buhârî, “Merzâ”, 2-3, 13, 14, 

16; Müslim, “Birr”, 45-53). Bu durum müs-
lümana her türlü zorluğa tahammül 
gücü verir.

Âhirete inanan insan sosyal 
insandır, çevresindekilerin ve toplu-
mun dertlerini dert edinir, onların sı-
kıntılarını, ihtiyaçlarını gidermeye ça-
lışır. İnanır ki bir hastayı ziyaret eden 
bu sayede cennette bir yer edinir 
(Müslim, “Birr”, 39-42). Hasta ziyareti sadece bir örnektir. Müslü-
man, bu dünyada yaptığı her iyiliğin karşılığını âhirette bu-
lacaktır. Peygamber Efendimiz kıyamet gününde Allah ile 
insan arasında geçecek bir diyalogu bize şöyle anlatıyor: 

- Ey Âdemoğlu! Hastalandım, beni ziyaret etmedin.
- Ey Allahım! Sen âlemlerin Rabbi iken ben seni nasıl 

ziyaret ederim?
- Bilmedin mi ki falan kulum hastalandı da sen onu 

ziyaret etmedin. Bilmedin mi ki eğer sen onu ziyaret etsey-
din onun yanında beni bulurdun.

- Ey Âdemoğlu! Senden yiyecek istedim, bana yiyecek 
vermedin.

- Ey Allahım! Sen âlemlerin Rabbi iken ben sana nasıl 
yiyecek veririrm?

- Bilmedin mi ki falan kulum senden yiyecek istedi de 
sen ona yiyecek vermedin. Bilmedin mi ki eğer sen ona yi-
yecek verseydin onu benim yanımda bulurdun.

- Ey Âdemoğlu! Senden su istedim, bana su verme-
din?

- Ey Allahım! Sen âlemlerin Rabbi iken ben sana nasıl 
su veririm?

- Falan kulum senden su istedi de sen ona su verme-
din. Eğer sen ona su verseydin onu benim yanımda bulur-
dun (Müslim, “Birr”, 43).

Hiçbir tüccar iflas etmek istemez, aksine kârına kâr 
eklemek ister. Peygamber Efendimiz, dünyada bazı iyi-
likleri olsa da bilhassa kul hakkı dediğimiz türden haksız 
uygulamaları, insanlara karşı olumsuz davranışları olanın 
kıyamet günündeki halini iflas etmiş şahsa benzetir. Bu 
konuda bir gün ashabı ile arasında şu bir konuşma geçer.

- Müflis (iflas etmiş şahıs) kimdir, bilir misiniz?
- Ey Allah’ın Resûlü! Bize göre müflis parası ve malı 

olmayandır.

- Ümmetimden müflis olan şu 
kimsedir: O kıyamet gününde na-
maz, oruç, zekât ile gelir. Ama aynı 
zamanda bunun haysiyetine haka-
ret etmiş, buna iftira etmiş, bunun 
malını yemiş, bunun kanının akıt-
mış, bunu dövmüş halde gelir. Onun 
iyiliklerinden şunlar şunlar alınır ve 
ötekilere ödenir. Henüz borcu bit-
meden iyilikleri biterse o zaman on-
ların hatalarından alınır ona atılır ve 

sonra o da cehenneme atılır (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II, 

303, 371; Müslim, “Birr”, 59). 

Âhirette sevap kazanmak sadece insanlara yapılan 
iyiliklerle sınırlı değildir. İnsanlar yanında hayvanlara ya-
pılan iyilikler de sevap vesilesidir. Bir müslümanın ekti-
ği ekin veya diktiği fidan ürün verince ondan yiyen kim 
olursa olsun eken ve diken bundan sevap kazanır. Bu ba-
kımdan o ürünlerden insanların veya yırtıcılar dâhil hay-
vanların yemesi farklı değerlendirilmez (Buhârî, “Müzâraa”, 

1;  “Edeb”, 27; ; Müslim, “Müsâkât”, 7-13). Bu inanç müslümanı 
merhametli, şefkatli, çevreye saygılı, yaratıkları seven, 
başkası için çaba gösteren bir insan yapar. 

Peygamber Efendimiz susuz bir köpek gören ve zor 
şartlarda ona su temin edip onun su ihtiyacını gideren 
bir şahsa Allah’ın teşekkür ettiğini, onu bağışladığını 
bildirir. Hayvanlara yapılan iyiliğin sevap vesilesi olma-
sını hayretle karşılayan sahabe “Ey Allah’ın resûlü! Bize 
bu hayvanlardan dolayı da sevap var mı?” diye sorar ve 
O da “Her canlıdan dolayı sevap vardır” buyurur (Buhârî, 

“Müsâkât”, 10; Müslim, “Selâm”, 153). Canlılara yapılan iyiliğin 
sevabı olduğu gibi kötülüğün de cezası olacaktır. Pey-
gamber Efendimiz bir kediyi hapsedip aç ve susuz bı-
rakarak ölümüne sebep olan bir kadının bundan dolayı 
azap gördüğünü haber verir (Buhârî, “Müsâkât”, 10; “Bed’ü’l-

halk”, 16; “Enbiyâ”, 52; Müslim, “Selâm”, 151-152; “Birr”, 133-135). 

Âhirete inanan insan her türlü davranışında Allah’ın 
rızasını hedefler. Cenneti ve cehennemi, bu dünyada ya-
pılanların âhirette karşılığının olacağını bilir ve hayatını 
ona göre düzenler. İyi olmaya ve iyilik yapmaya çalışır. 
Kötülükten uzak durur. Hayatın olumsuz anlarında bile 
Allah’ın nimetlerini unutmaz ve O’na şükreder, böylece 
her zaman pozitif enerji ile dolu bir hayat yaşar. Onun bu 
hali çevresine yansır, iyiliklerin odağı haline gelir.

Hiçbir tüccar iflas etmek istemez, 

aksine kârına kâr eklemek ister. 

Peygamber Efendimiz, dünyada 

bazı iyilikleri olsa da bilhassa kul 

hakkı dediğimiz türden haksız 

uygulamaları, insanlara karşı 

olumsuz davranışları olanın 

kıyamet günündeki halini iflas 

etmiş şahsa benzetir. 
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İSLÂM’DA ÂHİRET İNANCI

Cağfer KARADAŞ*

 Âhiret hayatının gerekliliği, hâl-i hazırdaki hayatın yetersizliği veya 
insanı tatmin etmekten uzak oluşuna dayanır. Hikmeti, bu yetersizlik 
ve hoşnutsuzluğunun giderilmesinin aklî nokta-i nazardan lüzumunu 

çağrıştırır.



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

9

A. Âhiret İnancının Nas Temeli ve İnanç Sistemi 
İçindeki Yeri

Âhiret, ‘son’ anlamında ‘evvel’ kelimesinin muka-
bili olarak kullanılır ve Kur’an’da 110 yerde el-âhira, el-
yevmü’l-âhir, ed-dâru’l-âhira, en-neş’etü’l-âhira gibi çe-
şitli şekillerde geçer (bkz. Bekir Topaloğlu, “Âhiret”, DİA, I, 543-548). 
Kelam ve felsefe kitaplarında başlangıç anlamına gelen 
‘mebde’in mukabili ‘meâd’ kavramı da âhiret karşılığında 
kullanılır. Bu kelimenin kullanılmasının ve yerleşik hale 
gelmesinin sebebi Kur’an’da sık sık geçen dönüş yeri ve 
varılacak son nokta anlamındaki ‘merci’ ve ‘masîr’ kavram-
ları ile örtüşüyor olmasıdır (bkz. Muhammed Fuad Abdulbaki, el-

Mu’cemu’l-mufehres, “merci” ve “masîr” md.). 

Kelam ilmi, bir ilim olarak İslâm toplumunda yeri-
ni aldığında, temel konuları Allah’ın sıfatları ve insanın 
fiilleri idi. Bu yüzden erken dönem kelam kitaplarında 
âhiret bahsi gerektiği kadar yer almamıştır. Hatta Harizmî, 
kelam ilminin konuları diğer bir ifade ile kelamcıların 
tartıştığı konular arasında âhiret inancından söz etmez 
(Harizmî, Mefâtîhu’l-ulûm, s. 27-28). Âhiret hayatının tartışma 
konusu olması kuvvetle muhtemeldir ki, özellikle felsefî 
bahislerin İslâm dünyasında ilgi görmesi iledir. İnanç 
gündemini takip eden kelam ilmi, bu gelişmeye paralel 
olarak ilahî sıfat, mebde ve meâd şeklinde üç temel me-
sele üzerine oturmuş oldu (Cürcânî, et-Ta’rîfât, İstanbul ts., s. 185, 

el-Kelam md). Bu üç temel meseleden meâd konusu bütü-
nüyle âhiret konusu demektir. Bu zaviyeden bakıldığında 
âhiret inancı, İslâm inancının üç temel saç ayağından bi-
ridir. İslâm toplumunun çoğunluğuna göre İslâm itikadı, 
Cibrîl hadîsinde geçtiği gibi altı esas şeklindedir. ‘Amentü’ 
olarak isimlendirilen Allah’a, meleklere, kitaplara, pey-
gamberlere, âhirete ve kadere iman şeklindeki altı iman 
esası nesilden nesile tevatürle aktarılarak gelmiştir. Âhiret 
inancı da bu yapı içerisinde beşinci 
esas olarak yerini almıştır.

B. Âhiret İnancının Aklî Temeli
Âhiret hayatının akıl bakımın-

dan temellendirilmesi, onun ger-
çekliğinin ve gerçekleşeceğinin akla 
uygun izah ve ispat edilmesidir. Bu 
bir yerde âhiret hayatının gerekliliği, 
hikmeti ve kaçınılmazlığının ifadesi-
dir. “Bunların hangi temel noktalara 
dayandırılması gerekir?” sorusuna 

cevap bulmak önemlidir. Bu temel noktaları, Allah, evren, 
insan ve hayır-şer ikiliği şeklinde dört unsur olarak tespit 
edebiliriz. Birinci ve aslında yegâne unsur, Yüce Allah’ın 
varlığı ve hükümranlığıdır. Sonraki üç unsur, bir nevi tali 
sebepler konumundadır. Ancak onların anlaşılması, asıl 
sebep olan Allah’ın hükümranlığının anlaşılmasını sağla-
yıcı rol oynadığından/oynayacağından, onları izah da en 
az asıl sebebi izah kadar önemlidir. 

Allah İnancı Bakımından
Bir Tanrı’nın varlığını kabul etmek, öte dünya haya-

tının varlığını kabul anlamına gelir. Nitekim geçmişten 
günümüze tanrı inancı bulunan milletlerin tamamında 
bir âhiret inancının bulunduğu araştırmalar neticesinde 
tespit edilmiş bir husustur. İslâm inanç sisteminde âhiret 
inancının Allah inancı ile birlikte anılmasının nedeni de 
budur; bu aynı zamanda insanın fıtratıdır. Kur’an’ın ilk su-
resinde Allah’ın kendisini Âlemlerin Rabbi, olarak tanıttık-
tan sonra din gününün yani bir hesap görülecek öte dün-
yanın sahibi ve hükümranı olduğunu bildirmesi, insanın 
bu fıtratının bizlere ihbarıdır. 

Evren Bakımından 
İçinde bulunduğumuz evrene baktığımızda varlıkla-

rın görünenlerden ibaret olmadığı, müşahedelerimiz ve 
tecrübelerimiz dışında birçok varlığın ve varlık alanının 
bulunduğu bir gerçeklik olarak görülür ve kabul edilir. 
Görünenin dışında varlık ve varlık alanı kabul etmeyen 
materyalizmin tıkandığı ve gelişen olayları ve olgula-
rı görünen ile sınırlı izahta yetersiz kaldığı bir gerçektir. 
Kur’an’da belirtilen öte dünya inancı insanın bu tecrübe 
ve müşahedelerini destekler ve âlemi izahta önüne kolay-
lıklar ve çıkış kapıları sunar. 

İnsan Bakımından 
İnsan, Allah’ın en son yarattığı 

varlıktır.  Yüce Allah onu ruh ve be-
den uyumu/bütünlüğü içinde vü-
cuda getirmiş ve en güzel şekilde 
yaratılmış varlık (ahsen-i takvîm) diye 
tanımlamıştır. Bu şekilde yaratılan 
insanı, dünya hayatı ile kısıtlı gör-
mek ve onu bu dünya ile sınırlamak 
doğru değildir. Duyguları, düşünce-
leri, eylemleri, hedefleri ve hedef-

Bir Tanrı’nın varlığını kabul 
etmek, öte dünya hayatının 

varlığını kabul anlamına gelir. 
Nitekim geçmişten günümüze 

tanrı inancı bulunan milletlerin
 tamamında bir âhiret inancının 
bulunduğu araştırmalar netice-

sinde tespit edilmiş bir husustur. 
İslâm inanç sisteminde âhiret 

inancının Allah inancı ile birlikte 
anılmasının nedeni de budur; bu 
aynı zamanda insanın fıtratıdır.
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ledikleri ile insan, mükemmele ulaşma ve kemâl nokta-
sına varma arayışı içerisindedir.  Su nasıl engelleri aşarak 
yatağını bulur ve hedefi olan ummana ulaşırsa, insan da 
bir şekilde çekilen setleri devirir, örülen duvarları yıkar 
ve kendi ummanına yani öte dünyada hazırlanmış olan 
ebedî hayata ulaşır. Bunun için belki en kestirme yol insa-
nın bizzat kendisini bilmesidir. “Kendini bil” diyen Sokrat 
belki de buna işaret ediyordu. İslâm ümmeti içerisinde 
yerleşen ve peygamber sözü muamelesi gören “kendini 
bilen Rabbini bilir” deyişi, Kur’an’da geçen insanın âfâk ve 
enfüsü (bk. Fussilet 41/53) yani çevresini ve kendisini bilmesi 
ile örtüştüğünden bu kadar kıymetli bulunmuş ve bir yol 
gösterici deyiş olmuştur. İnsanın bi-
linmesi, ilk insan ve ilk peygamber 
Hz. Âdem’in bilinmesidir. Çünkü her 
insan bir Âdem ve Âdem her insan 
tekinin bir örneğidir. “Hz. Âdem na-
sıl yaratılmıştır?”, “Bütün insan zürri-
yeti ondan nasıl meydana gelmiş-
tir?”, “İlk yaratılışta bütün zürriye-

tinin bedeninden çıkarılması nasıl gerçekleşmiştir?” gibi 
sorular yüzyıllardır insanların kafalarını meşgul etmiştir. 
İnsanın kabir ve âhiret hayatını tanıyabilmek için onun ilk 
yaratılışını bir ölçüde kavramak gerekir.

İlk yaratılışta Âdem’i bir araya getiren zerrelerin, bir 
hadîste geçen insanın ilk yaratılan hücresi olan ve kişinin 
bütün özelliklerini taşıyan acbü’z-zeneb olması ihtima-
li de vardır (Buharî, “Tefsir”, 39; Müslim, “Fiten” 141-143; Ebû Dâvud, 

“Sünne”, 22; Nesâî, “Cenâiz”, 117; İbn Mâce, “Zühd” 32;  Muvatta, “Cenâiz”, 

49; Ahmed b. Hanbel, III, 27). İlk hitabın bu acbü’z-zeneblerden 
oluşan topluluğa olması da ihtimal dâhilindedir. Zaten 
Fahreddîn er-Razî’nin ilk yaratılışta hitaba konu olan 
zerrelerin kainatın parçalanma kabul etmeyen en küçük 
yapı taşları (cüz ellezî lâ yetecezzâ/atom) olmalarını ihtimal 
dâhilinde görmesi bu fikri destekleyen aklî bir çıkarım-
dır. Sonuçta yeniden dirilişte insanların yaratılması bu 
acbü’z-zenebden gerçekleşecektir. Bu durumda kabir ha-
yatının bile bu hücre çerçevesinde gerçekleşmesi ihtimal 
dâhilinde görülebilir (Gazzalî, ed-Dürretü’l-fâhira fî keşfi ulumi’l-

âhira, s. 46; Kurtubî, et-Tezkira fî ahvâli’l-mevtâ ve umuri’l-ahira, s. 227; 

İbn Kayyım el-Cevziyye, er-Rûh, s. 254; Şa’rânî, Muhtasaru tezkirati’l-

Kurtubî, s. 34; Kemâl b. Ebî Şerîf, Kitâbü’l-Müsâmera, s. 218-219).

Hayır-Şer Bakımından 
Dünyada var olan her olgu ve olayın insana yönelik 

işlevi ve konumu itibariyle düşünüldüğünde, çift kutup-
lu olduğu gözlem ve tecrübelerimizle sabittir. Sözgeli-
mi uygun miktarda yenilen bir yiyeceğin insana faydalı 
olmasının yanında miktarın aşılması durumunda zararlı 
olması ve hatta ciddi sonuçlara yol açması kaçınılmazdır. 
Zararlı kabul edilen bazı yiyeceklerin faydasının olduğu 
da Kur’an’da belirtilir. Yenilmesi haram olan domuz ve 
murdar hayvan eti gibi yiyeceklerin zorda kalındığı du-
rumlarda (ızdırar hali) yenilmesine müsaade edilmesi de, 
kısıtlı da olsa faydalı yönünün bulunduğunu gösterir (el-

Bakara 2/173; el-En’âm 6/145). Öyleyse dünyada mutlak iyi veya 
mutlak kötü yoktur.

İnsanın bu dünya hayatı içe-
risinde anılan çift kutupluluktan 
kurtulup mutlak hayra ulaşması 
imkân dâhilinde değildir. Çünkü 
bu dünya karar yeri değil kısa süre 
kalınacak bir uğrak alanıdır (Ali b. 

Ebû Talib, Nehcü’l-belâğa, nşr. Subhi Sâlih, 

s. 493). Öyleyse gelip geçici olan bir 

İslâm ümmeti içerisinde yerleşen ve 
peygamber sözü muamelesi gören 
“kendini bilen Rabbini bilir” deyişi, 

Kur’an’da geçen insanın âfâk ve 
enfüsü yani çevresini ve kendisini 

bilmesi ile örtüştüğünden bu kadar 
kıymetli bulunmuş ve bir yol göste-

rici deyiş olmuştur.

İnsan omurgası ve en uç kısmında bulunan  acbü'z-zeneb kemiği
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uğrak yerinde, ebedî mutlak hayrın bulunması ve elde 
edilmesi mümkün olmadığı gibi, insan için burasının bir 
imtihan alanı olarak belirlenmesi de buna engeldir. Ebedî 
ve mutlak hayra karar yerinde ve imtihanın akabinde 
ulaşılır (Debûsî, el-Emedü’l-Aksâ, s. 41, 82). Karar yeri, insan için 
ebedî mekân olarak tahsis edilen âhiret yurdu ve orada 
müminlere ayrılan cennettir. Bu dünya mücadele alanıdır. 
Mücadele, iyilik ile kötülüğü tercih mücadelesidir. “Kim 
zerre miktarı hayır işlerse karşılığını görecek, kim de zerre 
miktarı şer işlerse karşılığını görecektir” (ez-Zilzâl 99/7-8). Bu 
dünyada kazanma yoktur, kazanmanın mücadelesi vardır. 
Kazanılan veya kazanıldığı var sayılan, sahip olunan veya 
sahip olunduğu her olgu ve itibar bu dünyada kalacaktır. 

C. Âhiret Hayatının Ebedîliğinin Anlamı
Mutlak anlamda insanın ve âhiret hayatının ebedîliği 

konusunda İslâm ümmeti içerisinde bir ihtilaf yoktur. İhti-
lafın sınırlı olarak cehennemin ebedîliği konusunda orta-
ya çıktığı görülür. Bunun sebebi de, yukarıda değinildiği 
gibi suç ve ceza dengesinin aklî nokta-i nazardan bakıl-
dığında ceza lehinde bozuluyor olmasındandır. Sınırlı bir 
süre içerisinde suç işleyen bir kimseye zaman bakımın-
dan ebedî yani sınırsız bir cezanın takdir edilmesi aklen 
adaleti zedeleyen bir görüntü arz etmekte ve zihinlerde 
karışıklığa yol açmaktadır. Ancak adalet ve zamanın bu 
hususta ne anlama geldiğinin sorgulanması ve incelen-
mesi gerekir. 

Adalet genellikle “bir şeyi yerli yerine koymak”, “layık 
olduğu değeri vermek” ve “kendi mülkünde tasarrufta 
bulunmak” şeklinde tanımlanır. Suçlunun yeri cehennem 
ise, onu oraya koymak adalettir. Dünyada suç işleyenlerin 
özgürlüklerinin kısıtlanarak ve hareket imkânlarının da-
raltılarak hapishaneye konması nasıl doğru ise, âhirette 
de cehennem aynı şekilde değerlendirilmelidir. Dolayısıy-
la her ne kadar suç, kısıtlı bir süre içinde işlenmiş olsa bile, 
mahiyeti bakımından incelendiğinde, zaman ve miktar 
itibariyle ölçü kabul etmez sonuçlar doğurduğu bir ger-
çektir. Nitekim doğurduğu sonuçlar dikkate alındığında, 
her ne kadar suçlu kısıtlı bir zaman dünyada kalıyor olsa 
da, işlediği suç bütün zamanları aşan bir etkiyi ve sonucu 
doğurmaktadır. Sözgelimi geçmişte işlenmiş birçok suçun 
etkilerinin hala günümüzde devam ediyor olması, bu ger-
çeğin açık delilidir. Güncel bir örnek olması bakımından 
II. Dünya Savaşı’nda Amerikalıların Japonya’nın Hiroşima 
ve Nagazaki kentlerine attığı atom bombalarının nükleer 

etkileri hala yeni doğan çocuklarda görülmektedir.
Öte yandan Sünnî kesimin cennet veya cehenne-

min ebediliğini Allah’ın iradesine bağlamaları, sadece 
bir imkânı dile getirmek ve Allah’ı bir zorunluluk altında 
görmemeyi ifade etmek içindir. Cennet ve cehennem ile 
içindekilerin Allah’ın yanında ve O’na eş bir ebedilikleri 
söz konusu değildir (Bu konuda geniş bilgi için bk. Cağfer Karadaş, 

İslâm Düşüncesinde Âhiret).

“O gün geldiğinde O’nun izni olmaksızın hiçbir 
kimse söz söyleyemez. Onlardan bir kısmı saîd, bir kısmı 
şakîdir. Şakî olanlar cehennemdedir. Orada onlar için inil-
tili ve hırıltılı bir soluk alıp verme vardır. Allah’ın dilemesi 
hariç, gökler ve yer durduğu sürece orada ebedî kalacak-
lardır. Çünkü Allah dilediğine dilediği şekilde muamelede 
bulunur. Saîd olanlar ise, cennettedirler. Allah’ın dilemesi 
hariç, gökler ve yer durduğu sürece onlar, orada ebedî 
kalacaklardır. Bu Allah’ın onlara bitmeyecek kesintisiz 
ihsânıdır” (Hûd 11/105-108).
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Giriş: Kısaca Eskatoloji ve İçeriği
Eskatoloji, insanın ölümle gelen son durumu ve 

ölüm sonrası hayat gibi son şeyler konusunda farklı din-
sel gelenekleri, felsefî düşünceleri ve bilimsel araştırmala-
rı konu edinen bir bilim dalıdır (Gündüz, Din ve İnanç Sözlüğü, s. 

120). Acaba insan, hangi etki ile son şeyleri tartışma eğili-
mindedir? Zamanın sonu sonrası ne olacağını düşünmek 
sanki olasıymış gibi, insan, neden zamanın sonu sonrası 
ne olacağının merakı içindedir? Tüm bunlar, niçin insan 
zihnini meşgul eder? (Gilman, How Will It All End?, s. 39). Bize 
öyle geliyor ki, eskatolojinin önemi ve eskatolojiye duyu-
lan merak, eskatolojinin, son şeyler olarak insanın yeni-
den dirilişinin konu edildiği, insana ölümsüzlüğe kavuş-
ma olanağının verildiği, tanrısal adaletin gerçekleşece-
ğinin tartışıldığı, cennet ve cehennemiyle ayrı bir yaşam 
tarzının yer alacağının ön görüldüğü bir öz taşımasından 
ileri gelir.

Doğrusu, ölüm sonrasına ilişkin herhangi bir dinsel 
inanç, felsefî çözümleme ve bilimsel veri egzistansiyal bir 
önem taşır (Yasa, Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonrası Ya-

şam, s. 9vd). Bu cümleden, eskatoloji içinde anılan bir konu 
olarak ölüm sonrası hayata ilişkin dört farklı yaklaşımın 
öne çıktığı görülür. Bunlar, kısaca şöyle ortaya konulabi-
lir: i. Ne doğumdan önce bir şey vardır, ne de ölümden 
sonra. Hayat, karanlıklar içinde, kısa süreli bir bilinçlilik 
hâlidir. Bu yaklaşım, özünü, ölüm sonrası ruhun ölüm-
süzlüğünün kanıtlanamadığı düşüncesinden alır ve bu 
bağlamda eskatolojik söylemlerin, gerçek değil, yalnızca 
bir kurgudan ibaret olduğu ifade edilir. ii. Doğum öncesi 
ve ölüm sonrası bir şey bilmediğimize göre, ölüm sonrası 
hayat üzerine düşünmek, konuşmak ve yazmak anlam-
sızdır. Bu seçenek, büyük ölçüde agnostisizmden güç alır. 
iii. Hayat, doğumla başlar, ölüm sonrası sonsuzca devam 
eder. Ölüm sonrası bir yaşam vardır, 
insan cennet ya da cehennemde 
varlığını devam ettirir. Bu inanç, dinî 
ve kutsal metinlere dayanır. iv. Ölüm 
sonrası hayat bir olasılıktır. Ancak 
bu olasılık, sıradan değil, üzerinde 
durulması gereken bir yapıdadır. Bu 
düşünce paranormal fenomenlere 
özel atıfla temellendirilmeye çalışı-
lan bir görünüm arz eder (Jacobson, 

Ölümden Sonra Hayat, s. 12-13; krş.: Abheda-

nanda, Life Beyond Death, s. 48-49).

Ateizm: Eskatolojiye Yönelik Olumsuz Bir 
Tutumun Özü 
Yukarıdaki yaklaşımlardan ilki, ölüm ötesi hayat 

konusunda ateistlerin genel düşüncesini ifade eder. Bu 
yaklaşımın bilinen en eski temsilcileri Hindistan’daki 
Çarvaklar’dır. Dolayısıyla Çarvaklar’a yapılacak özel bir 
atfın, ölüm ötesi hayat konusundaki ateist yaklaşımı net-
leştireceği kanısındayız. Açık konuşmak gerekirse, duyu 
algısının dışında hiçbir şeyi kabul etmeyen Çarvaklar’a 
göre, beden ruhtur ve bedenin dışında başka bir ruh yok-
tur. Bu nedenle, beden ölünce ruh da ölür ve yok olur (Ab-

hedananda, s. 7-8). İslâm öncesi felsefe tarihinde bu görüşün 
savunucuları arasında, özellikle, Demokrit ile Epikür’ün 
düşünceleri önem taşır. Ölüm ötesi hayatı inkar etme ko-
nusunda Çarvaklar ile aynı görüşü paylaşan bu iki filozof 
arasındaki fark, birinin dolaylı, diğerinin ise doğrudan 
ölüm ötesi hayatı inkara yönelmiş olmalarıdır. Nitekim 
Demokrit; öncesiz ve sonrasız atomlardan oluşan ruhun, 
atomların ayrışması sonucu, sonsuza dek yok olduğunu 
ileri sürer. Dolayısıyla, ölümün yok edemediği şeyin, ruh 
değil, atomlar olduğu kanısını taşıyan Demokrit (Weber, 

Felsefe Tarihi, s. 34), böylece dolaylı yoldan ruhun ölümsüz-
lüğünü inkara yönelir. Buna karşılık, Demokrit’in atom-
culuk kuramını bütünüyle benimsemiş olmasına rağmen 
Epikür, ölüm konusunda “biz varken ölüm bizim için yok 
demektir ve ölüm gelmişse artık biz yokuz” (Weber, s. 83) di-
yerek ölüm ötesi hayatı doğrudan inkar eder. 

İslâm felsefesi içinde Zekeriya er-Râzî’nin de 
Epikür’ün ölüm ve sonrası konusundaki görüşüne paralel 
bir düşünceye sahip olduğu iddia edilir. Nitekim Zekeri-
ya er- Râzî’ye göre de “akıllı kimselerin yapabileceği en 
güzel şey, ölüm korkusunu atıp kurtulmaktır. Zira ölüm-
den sonra ikinci bir hayata inanıyorsa, ölünce çok daha 

mükemmel bir hayata kavuşacağın-
dan, mutlu olacaktır, bu durumda 
ölümden korkmamalıdır. Yok, eğer 
ölümün son olduğuna, ölüm ötesin-
de hiçbir şeyin bulunmadığına inanı-
yorsa, bu durumda da korkması için 
bir sebep yoktur” (Taylan, İslam Düşünce-

sinde Din Felsefeleri, s. 76).

Günümüzde, Demokrit ve Epi-
kür çizgisini izleyen kimi fizyolog, 
anatomist, patalog ve ateist düşü-
nür; beden, maddesel bileşim,  bilinç 

İslâm öncesi din ve felsefe 
tarihinde hem reenkarnasyon 

hem de diriliş inancının izlerine
 rastlanır. Doğrusu, Hint

felsefesinde, yeniden doğuş 
merkezli reenkarnasyon inancı 

yer alır. Dahası; cennetteki huzur 
ve cehennemdeki acı dahil, tüm 

huzur, beğeni, acı ve bunların 
yer aldığı mekanların süreksiz 

ve geçici olduğu hususları 
da doğrudan reenkarnasyon 

inancıyla açıklanır.
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ürünü, beyin verisi gibi birtakım kav-
ramlar kullanır ve beyinin fonksiyon-
larını yitirmesiyle ölümün gerçekleş-
tiğini dile getirir ve sonuçta insanın 
sonsuza dek yok olduğunu ileri sürer 
(Abhedananda, s. 11).

Reenkarnasyon, Diriliş ve 
Ölümsüzlük: Üç Köklü Eskatolojik 
İnancın Çözümlemesi

Mısır kültüründe ölü bede-
nin mumyalanması, Persler’de 
ruhun, bedenin ölümü sonrası 
üç gün içinde kalkıp cennet ya 
da cehenneme gittiği düşüncesi 
(Abhedananda, s. 24-25), Hıristiyanlık ve 
İslâm’da öne çıkan diriliş inancı ve ruhun 
ölümsüzlüğü, yukarıda sözü edilen üçüncü 
yaklaşım içinde anılır. Doğrusu, yalnızca dinî ve 
kutsal metinlerden değil, aynı zamanda felsefî düşünce-
den de beslenen üçüncü yaklaşım içinde üç inanç ilkesi 
yer alır. Bunlar; reenkarnasyon, yeniden diriliş ve ruhun 
ölümsüzlüğü inançlarıdır.

Mısır kültüründe ölü bedeni mumyalamanın reen-
karnasyona mı yoksa diriliş inancına mı yakın olduğu 
hususu genelde tartışmaya açık bir konu olsa da Mısır 
piramitleri, çoğu zaman denildiği üzere,  ölümsüzlüğü 
yakalama doğrultusunda oluşturulmuş muhteşem yapı-
lar olarak görülür. Konu nasıl yorumlanırsa yorumlansın, 
mumyalama ve piramitlerle ilgili bu durum, Mısır kül-
türünde dirilişe kadar bedenin eksik ve kusursuz olarak 
korunması gerektiği yönünde bir inancın varlığına işaret 
eder (Abhedananda, s. 35).

İslâm öncesi din ve felsefe tarihinde hem reenkar-
nasyon hem de diriliş inancının izlerine rastlanır. Doğru-
su, Hint felsefesinde, yeniden doğuş merkezli reenkar-
nasyon inancı yer alır. Dahası; cennetteki huzur ve cehen-
nemdeki acı dahil, tüm huzur, beğeni, acı ve bunların yer 
aldığı mekanların süreksiz ve geçici olduğu hususları da 
doğrudan reenkarnasyon inancıyla açıklanır (Abhedananda, 

s. 56). 
Reenkarnasyon, İslâm öncesi felsefe tarihinde, Pisa-

gor tarafından savunulmuştur.  Pisagor’a göre, ruh, önce-
siz ve sonrasız varlık düzeninde yer alan bir sayı, evrensel 
ruhun bir parçası, göksel ateşten bir kıvılcım ve Tanrı’nın 

bir düşüncesidir. Bu nedenle, ruh ölüm-
süzdür; ölüm, ruhun, daha yüksek, daha 
aşağı, ya da şimdiki yaşama benzeyen bir 
yaşam içinde yeniden bedenlenmesine 
neden olur (Weber, s. 25). Benzer düşün-
celeri, yine İslâm öncesi felsefe tari-
hinde Stoacı filozoflarda görmekteyiz. 
Nitekim Stoacı filozoflara göre, “yeni-
den doğuş, yararı olan bir amaç söz 
konusu olmaksızın, aynı şeyin sonsuz-
ca tekrarı” anlamına gelir (Wolfson, Reli-

gious Philosophy, s. 75). Bununla birlikte, 
yeniden doğuş merkezli reenkarnas-

yon geçici bir yaşam için sonsuzca 
dirilişi ifade ederken, Hıristiyanlık 
ile İslâm’ın yeniden diriliş inancı 
ise sonsuzca yaşam için bir kez 

dirilişi öngörür (Wolfson, s. 75).
İslâm felsefesi sınırları içinde, reenkarnasyon 

inancını yadsıyanların başında, kuşkusuz, Fârâbî, İbn Sînâ 
ve Ma’arrî gelir.  Fârâbî, ruhun farklı bedenlerde bulun-
masını, bir bedenden başka bir bedene göçünü doğru 
bulmaz. Çünkü Fârâbî’ye göre, her ruhun özelleşen bir 
durumu vardır ve bu bir süre birlikte olduğu beden ile 
gerçekleşir (Taylan, s. 156). İbn Sînâ’ya göre ise, her beden 
bir kere var olur, var olunca da onun kendine özgü bir 
ruha sahip olması gerekir (Bayrakdar, İslam Felsefesine Giriş, s. 

238). Ölüm ötesi hayat konusunda tutumu net olmayan 
Ma’arrî de reenkarnasyon inancını bütünüyle yadsır. 
Ma’arrî’ye göre, ruhun, saflaşıncaya dek, o bedenden bu 
bedene göçü yalnızca bir aldatmacadır (el-Jubouri, History of 

Islamic Philosophy, s. 322).
Bize öyle geliyor ki, bir dini ve felsefeyi güçlü kılan 

şey, bir yönüyle de olsa, ölüm ötesi hayat konusunda dile 
getirdikleri inanç ve düşünce ile doğrudan bağlantılıdır. 
Bu inanç ve düşünce, ilgili din ve felsefeyi, en azından ay-
rıntılarda diğer din ve felsefelerden ayırır. Bu ayırımı iki 
açıdan görmek mümkündür: i. İnsanın Tanrı’nın huzuru-
na kendi olarak çıkması, ii. Öte özlemi içinde olan insanın 
katı nedensellikten kurtarılması. Bu noktaların her ikisi-
nin de reenkarnasyon inancıyla aşılabileceği kuşkuludur 
(Yasa, “Reenkarnasyon Beşeri Ruhun Ölümsüzlük Arzusunu Tatmin Eder 

Mi?”, s. 243vd).
İslâm öncesi felsefe tarihi sınırları içinde ölüm ötesi 

hayata yönelik söylemler, anlaşılır bir biçimde, Platon’un 

Epikür
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eserlerinde görülür. Platon’un ruhun do-
ğasının ne olduğuna ilişkin görüşleri 
ile onu izleyenlerin ölüm sonrası ko-
nusundaki düşünceleri Tanrı, ölüm-
süzlük, cennet ve cehennem kav-
ramlarıyla doğrudan bağlantılıdır 
(Krş.: Abhedananda, s. 59). Platon’un da 
Pisagor gibi reenkarnasyona inandığı 
ileri sürülse de (Al-Jubouri, s. 62-63), O’nun 
eskatolojik söylemleri içinde en çok dikkat 
çekeni, daha çok ruhun ölümsüzlüğü ko-
nusunda ileri sürdüğü metafizik içerikli ka-
nıtlar olmuştur. Sözgelimi, Platon’a 
göre, i. Ruh basit bir tözdür; ii. 
Basit olan ruh parçasızdır; iii. 
Parçaları olmayan bozulmaz, 
dolayısıyla da ölümsüzdür (Yasa, 

Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm Sonrası Yaşam, s. 59vd.). 
Doğrusu Platon, ortaya koyduğu bu düşünceyle, yalnızca 
Hıristiyan filozofları değil, aynı zamanda İslâm filozofla-
rını da etkilemiştir. Nitekim Hıristiyan felsefe ve teolojisi 
içinde, Tertullian’ın, ruhun özü gereği ölümsüz olduğunu 
söylemesi, Origen’in ruh için ölümsüz özsel töz ifadesini 
kullanması, St. Augustine’in ise Plato ile Plotinus’un ruh 
ve ölümsüzlüğü konusunda kullandığı kanıtları olduğu 
gibi kabul edişi (Wolfson, s. 72-73) bu konuda açıklayıcı gö-
rülebilir.

Olgun Benlik ve Kazanılan Ölümsüzlük: Zengin 
Eskatolojik Söylemlerin İslâm Felsefesinde Buluşması

İslâm felsefesi sınırları içinde eskatoloji konusun-
da düşünce üreten filozoflardan biri, kuşkusuz, Kindî’dir.  
Üzerinde Platon’un etkisi net olarak anlaşılan Kindî’ye 
göre, “nefs basit bir varlıktır …. ma’nevî ve ilâhî bir cev-
herdir, bedenden ayrı ve farklıdır. Ruh (nefs) bedenden 
ayrıldığı zaman âlemdeki her şeyin bilgisini kazanır ve ta-
biat-üstünü görme kuvvetine sahip olur. Bedenden ayrıl-
dıktan sonra akıllar âlemine gider, Yaratan’ın nuruna dö-
ner ve O’nu görür” (Ahmed Fuad el – Ehvânî, “Kindî”, s. 46). Bu kısa 
alıntıdan da anlaşılacağı üzere Kindî; Yaratan, basit töz, 
akıl âlemi gibi üç temel kavram öne çıkarır, bu kavramlar 
da ölüm ötesi hayat konusunda açıklayıcı bir rol üstlenir.

Fârâbî, Antik Yunan felsefesinde öne çıkan dualist 
insan anlayışından etkilenmiş bir filozoftur (Taylan, s. 150). 
Bilindiği gibi beden-ruh dualizmi felsefi bir öz taşır ve 

bu doktrin daha çok Platon, Aristo ve Stoa-
cı filozofların eserlerinde yer alır. Anılan 

doktrine göre, beden ölümlü, ruh ise 
ölümsüzdür. Fârâbî, eskatolojik söy-
lemlerini dualistik insan anlayışına 
dayandırır ve ruhun ölümsüzlüğü 
üzerine rasyonel çözümlemelerde 
bulunur (Taylan, 151). Bu cümleden 

olarak Fârâbî, ruhun ölümsüzlüğü 
konusunda yaptığı çözümlemeyi ruh-

ları üçe ayırarak netleştirme yoluna gider. 
Ona göre ruhlar, ölümsüzlük açısından, üçe 

ayrışır: 1. Yetkin akıl derecesine ula-
şan ve davranışta olgunluk 
kazananlar, 2. Eylemsel akıl 
düzeyini yakalayan, ancak 

davranışta olgunluk kazana-
mayanlar, 3. Akılları potansiyel halde kalan bilgisizler. 

Bunlardan yalnızca ilk iki grubun ruhları ölümsüzlüğe 
ulaşır. (Aydın, Din Felsefesi, s. 199, Taylan, s. 154). Açık konuşmak 
gerekirse, Fârâbî’nin bu konuda verdiği bilgi iki temel 
noktaya işaret eder: i. Ruhun ölüm sonrası yaşama ilişkin 
durumu, insanın yetkin akıl ve olgun davranış düzeyi ta-
rafından belirlenir (Taylan, s. 154); ii. Ölümsüzlük, verilmez, 
kazanılır (Aydın, s. 200).

Eskatoloji konusunda, Fârâbî gibi, dualist insan an-
layışını benimseyen İbn Sînâ’ya göre ruh, son tahlilde, 
bedene bağımlı olmayan bir tözdür, aşkın benimizdir ve 
beden üzerinde anlaşılır bir etkisi vardır (Fazlur Rahman, “İbn 

Sînâ”, s. 109-110). Bu cümleden olarak İbn Sînâ’nın, eskato-
loji konusunda üç temel kavramı öne çıkardığı görülür: 
i. Ruh-beden dualizmi, ii. Ruhun ölümsüzlüğü, iii. Ruhun, 
ölüm ötesinde mutluğu ve mutsuzluğu (Taylan, s. 218- 222; 

İbn Sînâ’nın konuyla ilgili görüşleri için ayrıca bkz.: İbn Sînâ, “Âhiret Hak-

kında”, s. 47vd).
İslâm felsefesi sınırları içinde eskatolojiye yönelik 

net tavır takınmayan filozoflardan biri Ma’arrî’dir. Nite-
kim Ma’arrî’ye göre, bir yandan, eğer yaşam gerçekte 
acı ve hayal kırıklığından başka bir şey değilse, o zaman 
ölümün bu geçici yaşamdan kurtulup sonsuz huzura 
kavuşmanın tek yolu olduğu kabul edilmelidir. Öte yan-
dan, yine Ma’arrî’ye göre, eğer ruhun ceza gördüğü ve 
ödüllendirildiği bir ölüm sonrası yaşam yoksa o zaman 
da her şeyin bir masal olduğu sonucuna ulaşmak gerekir 
(el-Jubouri, s. 322). 

Fârâbî
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Gazâlî; eleştirdiği ve büyük öl-
çüde dualist insan anlayışı ve ruhun 
ölümsüzlüğü üzerinde duran Fârâbî 
ile İbn Sînâ’nın aksine, eskatoloji ko-
nusunda, diriliş inancını öne çıkarır. 
Gazâlî, dirilişi, ruha ikinci kez idare 
edeceği bir bedenin verilmesi şek-
linde anlar (Gazâlî, Kimya-yı Saadet, s. 74).

İbn Rüşd’ün, Gazâlî’nin eleştiri-
lerine verdiği cevaplar bir yana, es-
katoloji konusunda daha çok diriliş 
inancına yönelik dinî söylemlerle 
yetindiği görülür. Ona göre, tüm 
dinler, diriliş konusunda birleşirler. 
Dahası; İbn Rüşd, bedensel dirilişe 
inancın halk tarafından ruhun ölümsüzlüğüne inançtan 
daha kolay anlaşılacağı kanısını taşır (İbn Rüşd, “Âhiret Ahvâli”, 

s. 91; e-Ehvani, “İbn Rüşd”, s. 173).

Yakın dönemde, İslâm felsefesi sınırları içinde eska-
tolojiye yönelik düşünce üreten ve Fârâbî’ye yakın gö-
rüşleri olan M. İkbal’e de kısaca yer vermekte yarar var-
dır. İkbal’e göre, insan yüce bir varlıktır. Bu yüce varlığın, 
ölümle, varlığının son bulması olanaksızdır. Çünkü bu 
durum, her şeyden önce, ilâhî hikmetle bağdaşmaz (Ay-

dın, s. 201). Bu cümleden olarak, İkbal’e göre, “hayat,  benin 
faaliyet alanıdır; ölüm ise onun sintetik faaliyetlerinin ilk 
ve son imtihanı. … Ölümsüzlük bir hak olarak verilmiş 
değildir; onu şahsi çabalarla kazanmak gerekir” (Aydın, s. 

201).
Öyle anlaşılıyor ki, İslâm filozoflarının ruh-beden 

ilişkisi, ruhun ölümsüzlüğü, yeniden diriliş gibi kavram-
lara atıfla dile getirdikleri ölüm ötesi hayata ilişkin dü-
şünceler, iki noktada odaklanır. Bu durumda ölüm ötesi 
hayat: i. Varoluşa yönelik özü aklı aşan bir yenilenme ve 
bu yenilenme içinde anlamlı olan bir ölümsüzlük özle-
mini giderme konularında önemli bir işlev yüklenir. ii. 
Bedenli dirilişe konu olan ve kendi olarak Tanrı’nın hu-
zuruna çıkmak isteyen insan açısından kuşatılamaz bir 
değer taşır.

Sonuç: Eskatolojik Söylemler Işığında Öteyi Ay-
dınlatma Çabası  

Şu ana dek dile getirdiğimiz düşüncelerden de anla-
şılacağı üzere, eskatoloji içinde anılan ölüm ötesi hayat; 
farklı din ve felsefelerin, değişik kültür ve düşüncelerin 

üzerine yoğunlaştığı, bir yandan 
içeriğiyle öte yandan işleviyle an-
lamlı bir öz taşıyan temel egzistan-
siyal bir konudur.

Öyle görülüyor ki, ölümsüzlü-
ğü kazanma, dirilişe teşvik etme ve 
yok oluşu kabullenmenin dayanıl-
maz acısı bağlamında ölüm ötesi 
hayat:  1. Tanrı’ya inançtan sonra ge-
len, insanın nihai konum ve kazanı-
mı ile iç içe olan bir öz taşır. 2. Tanrı 
inancına bağlı olarak, insanın adalet 
isteğini gerçekleştirecek bir yapıda 
kendini gösterir. 3. İnsan bedeninin, 
Tanrısal niteliklerin bir gereği ola-

rak, yeniden diriltilmesini öngörür. 4. İnsanın sonsuzluk 
arzusunun ne dünya cenneti ne de dünya cehennemi ile 
tatmin olabileceğini hatırlatan bir işlev yüklenir. 

Fârâbî, ruhun ölümsüzlüğü 
konusunda yaptığı çözümlemeyi 
ruhları üçe ayırarak netleştirme 
yoluna gider. Ona göre ruhlar, 

ölümsüzlük açısından, üçe ayrışır: 
1. Yetkin akıl derecesine ulaşan ve 
davranışta olgunluk kazananlar, 2. 
Eylemsel akıl düzeyini yakalayan, 

ancak davranışta olgunluk 
kazanamayanlar, 3. Akılları 

potansiyel halde kalan bilgisizler. 
Bunlardan yalnızca ilk iki grubun 

ruhları ölümsüzlüğe ulaşır. 
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Karacoğlan der ki her sözüm haktır.
Yiğit olmayanın yalanı çoktur.

Cehennem yerinde hiç ateş yoktur.
Herkes ateşini burdan götürür.

Karacaoğlan
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Karacoğlan der ki her sözüm haktır.
Yiğit olmayanın yalanı çoktur.

Cehennem yerinde hiç ateş yoktur.
Herkes ateşini burdan götürür.
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Ölümden sonra hayat inancı 
insanların büyük ölçüde ittifak et-
tikleri inançlardan biridir. Bu inanç 
dinler arasındaki en yaygın inanç 
sayılabilecek olan yaratıcı kudret 
yahut Tanrı inancından bile daha 
yaygın gözükmektedir. Çünkü ya-
şayan dünya dinlerine bakıldığın-
da Budizm’in bazı mezheplerinde 
olduğu gibi pek belirgin bir Tanrı inancı olmayan dinler 
bulunmasına rağmen ölümden sonra hayat inancını şu 
veya bu şekilde vurgulamayan ve temel inanç esasların-
dan saymayan bir din yoktur. Bununla birlikte, bu köklü 
ve yaygın inanca karşı kuşku duyan veya itirazda bulu-
nan kişiler tarihte veya günümüzde hiç yok da değildir. 
Bu muhtasar yazıda biz, bu tür kuşkular ve itirazlara, dinî, 
edebî, felsefî ve bilimsel literatürden hareketle özetle de-
ğinecek ve bunların kısa bir değerlendirmesini yapmaya 
çalışacağız.

Kur’an’ın Bildirdiğine Göre Ölümden Sonra Ha-
yata İnanmayanlar 

Kur’an’ın beyanlarından anlaşıldığını göre, sadece 
Mekke müşriklerinden bazıları değil, daha önceki pey-
gamberlerin zamanlarında da onların ölümden sonra ha-
yata iman davetlerine itiraz edenler hep olmuştur: “Hayır 
onlar, öncekilerin söyledikleri sözler gibi sözler ettiler. 
Dediler ki: ‘Gerçekten biz, ölüp bir toprak ve kemik yığını 
hâline geldikten sonra mı tekrar diriltileceğiz?’ Andolsun, 
biz de bizden önce atalarımız da bununla tehdit edildik. 
Bu, öncekilerin uydurduğu masallardan başka bir şey de-
ğildir.” (Mü’minûn, 23/81-83)

Kur’an’ın Şüpheler veya İtirazlara Verdiği Man-
tıksal Cevaplar

Ölümden sonra hayatın varlığına dair şüpheler veya 
itirazlar ve onlara verilecek cevaplar 
Kur’an’da birçok âyette geçmektedir; 
bunlardan hem itirazın hem de ce-
vabın arka arkaya en özet bir biçim-
de ifade edildiği yerlerden biri, Yâsîn 
sûresinin sonundaki şu âyetlerdir: 
“(İnsan) Bir de kendi yaratılışını unu-
tarak bize bir örnek getirdi. Dedi ki: 
‘Çürümüşlerken kemikleri kim dirilte-
cek?’ De ki: “Onları ilk defa var eden di-

riltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla 
bilendir.”  (Yasin, 36/78-79)

Kur’an’daki ana cevap, insanla-
rın öldükten ve kemikleri çürüdük-
ten sonra yeniden yaratılmalarının, 
çok fazla şaşılacak ve akıl erdirile-
meyecek bir şey olmadığı; sadece 
gördüğünün sınırlarında ve sığlı-
ğında kalmayıp, birazcık akıl yürüt-

me becerisi olanlar için bunu anlamanın ve aklına sığ-
dırmanın oldukça kolay olduğu şeklindedir. Kur’an, bu 
konuda şüphesi olan insanları, ilk defa yaratılış üzerine 
veya evrenin yaratılışı üzerine düşünmelerini ve bunları 
yaratmak ile insanları yeniden yaratmanın güçlük veya 
kolaylığını karşılaştırmalarını istemektedir. Şüpheci veya 
itirazcı şu tür basit sorular üzerinde düşünmeye davet 
edilmektedir:  “Bir şeyi ilk defa yaratmak mı zordur ikinci 
defa mı?” Makul bir insanın cevabı herhalde şöyle ola-
caktır: “Elbette ilk defa! Çünkü orada keşif ve icat da ge-
rekliyken, ikinci de sadece birinciyi taklit yeter.” Aynı soru 
zorluk açısından değil, kolaylık açısından sorulduğunda 
da, cevap tersi olacaktır; ikinci defa yaratmak çok daha 
kolaydır. Yine şöyle bir soru üzerinde düşünmek, doğru 
sonuca götürecektir: “Çok büyük bir şeyi (örneğin uçsuz-

bucaksız bir evreni) yaratmak mı daha zordur, yoksa daha 
küçük bir şeyi (örneğin sonsuz denebilecek evrenin kü-
çük bir gezegeninin üzerindeki insanları) yaratmak mı?” 
Elbette makul cevap, bu kez de, büyük olanı yaratmanın 
daha zor olacağı; onu yaratan için, küçüğünü yaratmanın 
çok daha kolay olacağıdır. Bu genel-geçer akıl yürütme-
lerden, ölümden sonra yeniden diriliş ve hayat konusuna 
gelindiğinde, aynı tarz akıl yürütme, makul insanı, insa-
nı ilk defa yaratan ve sonsuz sayılabilecek evreni yaratıp 
yürürlükte tutan Allah’ın ilmi ve kudreti açısından bakıl-
dığında, kemikleri çürümüş de olsa onu yeniden yarat-
manın hiç de zor olmayacağını kabule götürür. Burada 

istenilen düşünme biçimini mantık 
dilinde modus ponens veya ön-
bileşeni onaylama denilen şartlı 
kıyas (eğer A ise B’dir; A’dır; öyleyse, B’dir) 
şeklinde ifade etmek mümkün ve 
belki yararlıdır. Buna göre, ölüm-
den sonra hayata şüpheyle bakan 
veya itiraz edene verilecek cevap, 
mantıksal açıdan geçerli ve doğru 
olan şöyle bir kıyasa dayalıdır: 

Ölümden sonra hayatın varlığına 
dair şüpheler veya itirazlar ve onlara 
verilecek cevaplar Kur’an’da birçok 

âyette geçmektedir; bunlardan 
hem itirazın hem de cevabın arka 
arkaya en özet bir biçimde ifade 

edildiği yerlerden biri, Yâsîn sûresinin 
sonundaki âyetlerdir.

Bu görüşler, teolojik açıdan 
yahut dinsel mantık açısından 

yanlış olduğu gibi, klasik mantık 
açısından ve bugünkü teknolojik 

gelişim açısından bakıldığında 
da açıkça yanlış ve hatta yanlış-
lığı da biraz fazla basitçe ortada 

olan bir yanlıştır.
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Her kim bir şeyi ilk defa yap-
mış ise, onun aynı şeyi ikinci defa 
yapması da mümkündür (hatta daha 

kolaydır).
Allah insanı ilk defa yapmış/

yaratmıştır.
Öyleyse, Allah’ın insanı ikinci 

defa yapması/yaratması da müm-
kündür (hatta daha kolaydır). 

Bu durumda, ikinci defa yaratılışta veya yeniden 
dirilişte şüphe edecek bir şey yoktur; itirazlar da geçerli 
değildir. Kur’an’da bu konu ile ilgili çok daha fazla man-
tıksal izahlar ve cevaplar vardır; kiminde ilk yaratmadan 
yorgunluk duyulmadığı vurgulanır (Kaf, 50/12-15), kiminde 
toprağın insandan neyi eksilttiğinin bilindiği belirtilir 
(Kaf, 50/1-4), kiminde kurumuş toprağın yağmurla diril-
tilip canlı bitkilere neden olması gibi dirilişin imkanına 
yönelik somut örnekler verilir (Hac, 20/5-8). Ancak bu kısa 
yazıda bunların hepsine değinmek mümkün de gerekli 
de değildir. Dinî literatüre bu değiniden sonra, kısaca da 

edebî literatürde itiraz örneklerine 
bakılabilir.

Edebî Literatürde Ölümden 
Sonra Hayatla İlgili Kuşkuya Dair 
Bir Örnek

Edebi eserlerde de bazen 
ölümden sonra hayata dair kuşku-

ların dile getirildiğine rastlanmaktadır. Bunlardan biri, 
Dostoyevski’inin ünlü romanı Karamazov Kardeşler’deki 
birkaç sayfalık pasajdır. Burada, hasta kızını dualarıyla şifa 
bulsun diye manastırın başrahibine getiren sosyeteye 
mensup bir kadın, başrahibe “üzüntü içindeyim, bağış-
layın beni” dedikten sonra, kendisini üzen şeyin “inanç 
yokluğu “ olduğunu söyler. “Tanrıya mı inanmıyorsunuz?” 
sorusu karşısında, inançsızlığı veya şüphelerinin Tanrı de-
ğil âhiret konusunda olduğunu, özetle, şöyle dile getirir: 
“Hayır hayır, bunu aklımdan geçirmeyi bile göze alamam. 
Ama öbür dünya, bu bana gizemli görünüyor. Kimse-
den de bu açmazımı çözebilecek bir bilgi alamıyorum… 
Ölüm ötesindeki yaşam bana korku, dehşet veriyor… 
Bazen gözlerimi kapayıp, herkes inanıyor ama bu inanç 
nasıl doğdu, diye düşünüyorum… Kendi kendime düşü-
nüyorum, ömrüm boyunca inanarak yaşadım. Ya ölünce 
hiçbir şey bulamazsam… Korkunç değil mi? İnancımı na-
sıl yeniden kazanabilirim?... Bir kanıt, inandırıcı bir kanıt 
arıyorum. Ne kadar mutsuz olduğumu anlatamam!” (Dos-

toyevski, 2006: 50-51)  

Edebî Literatürde Kuşkularının Giderilmesine 
Yönelik Duygusal Cevaplar

Başrahip, kadının durumunu anlayışla karşıladığı-
nı belirtir ama çözüm olarak onun istediği şekilde kanıt 
gösterme yoluna gitmez; “kanıtı olanaksız; deneyle kanı 
getirebilirsiniz” der. Kadının “Nasıl? sorusuna da şu ceva-
bı verir: “Yararlı bir sevgiyle… Yakınlarınızı hep artan bir 
çabayla sevmeyi deneyin. İçinizdeki sevgi çoğaldıkça, 
Tanrı’nın varlığına da ruhun ölmezliğine de kanı getirme-
ye başlarsınız. İnsanları sevmekle tam bir nefis özverisine 
varabilirsiniz, kesinlikle inanırsanız, ruhunuz artık hiçbir 
kuşkuyla kararmaz.” (Dostoyevski, 2006: 51) Kadının sorula-
rı ve karşılıklı konuşma burada bitmez; bundan sonrası 
bu net çözüm önerisinin ayrıntıları üzerinedir. Kısacası, 
ölümden sonra hayata dair samimi bir kuşkunun çözümü 
için akla dayalı bir kanıt değil ama gönüle dayalı bir sevgi 
yolu gösterilmektedir.   

 Her kim bir şeyi ilk defa yapmış ise, 
onun aynı şeyi ikinci defa yapması da 

mümkündür (hatta daha kolaydır). 
Allah insanı ilk defa yapmış/

yaratmıştır. Öyleyse, Allah’ın insanı 
ikinci defa yapması/yaratması da 

mümkündür (hatta daha kolaydır). 

Dostoyevski
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Felsefî Eserlerde Ölümden Sonra Hayata Yönelik 
İtirazlara Örnekler

Burada bütün felsefe literatürünü ve orada bulu-
nabilecek tüm itirazları ele almak mümkün değildir. Bu 
yüzden günümüzde de görüşlerinin etkisi az çok süren 
son dönem filozoflarından Russell’ın görüşlerine kısaca 
değinilecektir. Russell, Neden Hıristiyan Değilim? adlı 
kitabının “Ölümden Sonra Yaşıyor muyuz?” başlıklı bö-
lümünde, ölümden sonra hayata neden inanmadığını 
açıklamaya çalışır. Bu bağlamdaki en 
önemli itirazı, bilincin beyinden ibaret 
olduğu, beyin ölünce hafızanın dağı-
lacağı, bundan sonra da bir daha top-
lanması ve dolayısıyla kişisel kimliğin 
devamının sağlanmasının mümkün 
olamayacağı şeklinde özetlenebilecek 
düşüncelerdir. Aslında bu kadar da 
derli toplu olmayan görüşlerini kısa 
bir alıntı ile vermek belki daha hakka-

niyetli ve gerçekçi olur. Onun ifadesiyle: “Bir kişinin ölüm-
den sonra yaşayacağına inanacak olursak, kişiyi oluştu-
ran anılar ve alışkanlıkların yeni bir olaylar zinciriyle teş-
hir olunmakta devam edeceğine inanmamız gerekir. Bu 
durumun yanlışlığını ispat etmek gerekir. Çünkü bu du-
rum olağan değildir. Hatıralarımız ve alışkanlıklarımız bir 
ırmağın yatağı ile olan bağlantısı gibi beynimizle ilgilidir. 
… Ama beyin, bir yapı olarak ölüm ile yok olmaktadır, bu 
da hafızanın kaybolması anlamına gelir. … Bilinen bu ol-
gular karşısında ölümle sonlanan yaşam beyni büsbütün 
ortadan kaldırdığı için fikirlerin yaşaması uygun görün-
müyor.” (Russell, t.y.: 66-67)

Bunun değerlendirmesine geçmeden, Russell’ın 
bu konulardaki bir başka ünlü kitabı Din ile Bilim’deki 
bir itirazına daha değinelim. Russell, burada da, aslında 
eskiden beri bilinen yamyam itirazını öne sürer. Ölüm-
den sonra dirilişe inananlar için büyük güçlük dediği 
itirazın özünü yine kendi ifadeleriyle okumakta yarar 
vardır: “Anası da babası da yamyam olan bir yamyamın 
bedeninin yeniden diriltilmesi… anasıyla babasının ve 
kendisinin yemiş olduğu kimseler bu yamyamın bede-
nindeki ete sahip çıkacaklar, her biri payına düşeni alınca 
yamyam etten yoksun kalacaktır. Bu durum, dince kesin 
sayılan bedenin yeniden dirilmesi ilkesine inananlar için 
gerçek bir güçlük doğurur.” (Russell, 1994: 83)

Felsefî İtiraz Örnekleri Ne Kadar Felsefî?
Burada felsefî itiraz derken, çok genelleyici konuş-

mayıp, Russell örneğinden bahsedildiğinin gözden ka-
çırılmamasında yarar vardır. Başka bir deyişle, felsefîden 
kasıt, gerçek anlamda felsefî değeri olan manasında 
değil, filozoflardan birinin eserinde anlamında kullanıl-
maktadır. Zira yukarıdaki görüşler, bir filozofun görüşleri 
olmak itibarıyla felsefîdir ancak gerçek anlamda felsefî 
ve mantıksal değere ve düzeye sahip olmak anlamında 
felsefîliği oldukça kuşkuludur. Çünkü bu görüşler, teo-

lojik açıdan yahut dinsel mantık 
açısından yanlış olduğu gibi, klasik 
mantık açısından ve bugünkü tek-
nolojik gelişim açısından bakıldı-
ğında da açıkça yanlış ve hatta yan-
lışlığı da biraz fazla basitçe ortada 
olan bir yanlıştır.

Nitekim, hafızanın beynin ölü-
müyle yok olacağı ve bundan dola-
yı da yeniden dirilişin ve aynı kişi-

Kur’an’ın otoritesini kabul etme-
yecek birine Kur’an’dan örnek 

vermek ilk bakışta anlamsız sayı-
labilir; ama işin aslı öyle değildir. 
Çünkü burada Kur’an’dan verilen 
örneğin içeriği, dindara yönelik 
bir nass gibi değil, tartışma için-
deki birine verilen rasyonel bir 
akıl yürütme ve kanıt gibidir.

İstanbul Arkeoloji Müzesi
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sel kimliği sürdürmenin imkansız 
olduğu düşüncesi, dini düşünce 
yahut Kur’an’ın yönlendirdiği dü-
şünce ve verdiği bilgiler açısından 
bakılırsa açıkça yanlıştır. Yukarda 
da değinildiği gibi, her şeyi bilen 
ve her şeye gücü yeten Yaratıcı, 
hafıza beyne bağlı bile olsa – ki 
böyle olmak zorunda değil – bu 
bilgileri yeniden yaratılmış beyne 
neden aktaramasın? Bunu düşün-
mek için hiçbir makul sebep yoktur. Günümüz teknolo-
jisi biraz bilen çocuklar bile olağanüstü bilgilerin olağa-
nüstü aletler ve yöntemlerle korunup başka alanlar ve 
zamanlarda kullanılabildiğini bilmektedir. İnananlar ve 
önyargısız düşünenler için aşikar olan bu husus, yani in-
sandan eksilen şeyler ilâhî bilgide muhafaza edildiği ve 
yeri geldiğinde yeniden kullanılacağı hususu, itirazcılara 
cevap bağlamında Kur’an’da açıkça da belirtilmektedir: 
“Kâf. Şerefli Kur’ân’a andolsun ki kâfirler, aralarından bir 
uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler: “Bu tuhaf 
bir şeydir!” Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman mı 
(dirilecekmişiz)? Bu, akla uzak (imkânsız) bir dönüştür! 
Şüphesiz biz, toprağın; onlardan neleri eksilttiğini bil-
mekteyiz. Yanımızda (o bilgileri) koruyan bir kitap vardır.” 
(Kaf, 50/1-4)

Kur’an’ın otoritesini kabul etmeyecek birine 
Kur’an’dan örnek vermek ilk bakışta anlamsız sayılabilir; 
ama işin aslı öyle değildir. Çünkü burada Kur’an’dan ve-
rilen örneğin içeriği, dindara yönelik bir nass gibi değil, 
tartışma içindeki birine verilen rasyonel bir akıl yürütme 
ve kanıt gibidir. Russell’ın ilk kanıtındaki ırmak analojisi 
(benzeşime dayalı mantıksal kanıtlama) de aslında onu destek-
leyen bir analoji değildir. O şöyle diyordu: “Hatıralarımız 
ve alışkanlıklarımız bir ırmağın yatağı ile olan bağlantısı 
gibi beynimizle ilgilidir. Irmağın suyu durmadan  değiş-
mek tedir ama önceki yağmurlar hep aynı yolda devam 
etmektedir. Aynı şekilde beyinde önceki olaylara dair bir 
kanal sistemi bulunmaktadır. Hafıza ve zihinle ilgili olu-
şumların sebebi budur. Ama beyin, bir yapı olarak ölüm 
ile yok olmaktadır, bu da hafızanın kaybolması anlamına 
gelir. Eskiden vaki olan bir yere deprem tutup bir dağı 
koyarsa ırmağın eski kanalı izlemeyeceği açıktır.” (Russell, 

t.y.: 66) Şimdi bu analoji neyi ispat etmiş oluyor ki? Bir dep-
rem ırmağın önüne bir dağ getirip ırmağı iptal etse sular 
aynı kanalı izlemeyecekmiş. Elbette izlemez. İzlemesi de 

gerekmez zaten. Asıl olan sudur; 
ırmak değil. Su akmayı sürdür-
dükten sonra, ırmak ha önceki ır-
mak olmuş, ha sonraki yeni ırmak 
ne fark eder ki? Zaten  dindarlar, 
ölümden sonra yeniden diriltildi-
ğinde ille de geçmiş hayatındaki 
bedeninin aynısının diriltilmiş ol-
masını varsaymıyor ki? Örneğin, 
Yâsîn sûresinde, aynısı değil ben-
zeri ifadesi geçer:  De ki: “Onları 

ilk defa var eden diriltecektir. O, her yaratılmışı hakkıyla 
bilendir.” O, sizin için yeşil ağaçtan ateş yaratandır. Şimdi siz 
ondan yakıp duruyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan Allah’ın, 
onların benzerini yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. 
O, hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. (Yâsîn, 36/79-81)

Kısacası, Russell’ın kendi kanıtları veya analojileri de 
kendi görüşleri aleyhine kullanılmaya çok daha müsaittir. 
Irmağın değişmesi ile sular nasıl değişmiyorsa, beynin de-
ğişmesiyle de hafıza veya kimlik değişmez, varlığını sürdü-
rür. 

Russell’ın yamyam itirazı da oldukça basittir; cevabı 
kolaydır. Bunda hem mantık hatası (fallacy), örneğin terkip 
ve taksim hatası denen hata vardır hem de günümüz tek-
nolojisi açısından bakıldığında da karışımları ayırt etmenin 
istediğinde insanlar için bile çok zor olmadığı bilinen bir 
gerçektir. Dolayısıyla, bunlar üzerinde daha fazla durma-
dan, günümüzün en önde gelen ateisti olan ve meslekten 
doğa bilimci olan Richard Dawkins’in itirazlarına göz atıla-
bilir.

 
Bir Bilim Adamının Yönelttiği İtirazlar
Burada da bilim ve bilim adamları derken bunun 

sadece önde gelen bir ateistin mesleğinden dolayı kulla-
nıldığını belirtmekte yarar vardır. Yoksa onun savunduğu 
görüşlerin de, Russell ve felsefe/mantık ilişkisinde olduğu 
gibi, bilim ve bilimsel yöntemle bir ilişkisi görülmemekte-
dir. Günümüzün hiç kuşkusuz en tanınmış ve en aktivist 
ateisti Richard Dawkins’tir ve onun bu konudaki en ünlü 
kitabı da Tanrı Yanılgısı adını taşır. Bu kitabın, ölümden 
sonra hayatın inkarı ile ilgili 10. Bölümüne bakıldığında 
bilimsel yönü olan bir delile veya itiraza rastlamak müm-
kün değildir. En güçlü sayılabilecek itiraz, inançlı insanlar 
eğer ölümden sonra bir hayatın var olduğuna gerçekten 
inanıyorlarsa neden o zaman bir an önce ölmeyi istemiyor-
lar da hayata dört elle sarılıyorlar şeklinde özetlenebilecek 

Kur’an’daki ana cevap, insanların 
öldükten ve kemikleri çürüdükten 

sonra yeniden yaratılmalarının, çok 
fazla şaşılacak ve akıl erdirilemeyecek 
bir şey olmadığı; sadece gördüğünün 

sınırlarında ve sığlığında kalmayıp, 
birazcık akıl yürütme becerisi olanlar 

için bunu anlamanın ve aklına 
sığdırmanın oldukça kolay olduğu 

şeklindedir.
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bir sorudur. Dawkins’in kanıtını belki fazla basitleştirmiş 
olabileceğimiz intibaını vermemek için, kendi ifadelerin-
den alıntılar vermek daha uygundur. Ona göre, ölümden 
sonra hayata inandığını söyleyenler “gerçekten samimi 
olsalardı, hepsinin” ölmek üzere olan dostları veya yakın-
larına “Tebrikler! Bu harika bir haber, keşke ben de seninle 
gelebilseydim” demeleri ve buna uygun “bir tutum sergi-
lemeleri gerekmez miydi?” “Bir arkadaşlarının ölmek üzere 
olduğunu duyan hıristiyan ve müslümanların hepsi neden 
[yukarıdakine] benzer bir ifadeye başvurmazlar? Bir doktor, 
dindar bir kadına sadece birkaç aylık ömrünün kaldığını 
söylediğinde, bu kadın neden Seyşeller’de bir tatil kazan-
mış gibi heyecanla gülümsemez, ‘Sabırsızlıkla bekliyorum!’ 
demez?” (Dawkins, 2008: 330).

Bilim Adamının İtirazı Bilimsel mi ve Hatta Cevaba 
Değer mi?

Dawkins’in bu itirazı veya sorusunun cevap vermeye 
değip değmediği bile kuşkuludur. Çünkü bu tür bir soru 
dindar insanları ve onların inançları veya dünya görüşleri-
ni pek tanımamaktan kaynaklanan oldukça cahilce sorular 
gibi durmaktadır. Birinci olarak, dindar insanlar arasında 
ölümü onun beklediği şekilde karşılayanlar Dawkins’in 
sandığı gibi hiç yok veya az değildir. Özellikle sûfîler veya 
mistik dindarlarda ölümün memnuniyetle karşılanması 
ve hatta Mevlana örneğinde olduğu gibi ölüm gecesinin 
düğün gecesi gibi değerlendirilmesi hiç de az rastlanan bir 
olay değildir. İkinci olarak, ölümden sonra hayata inanan-
lar, bu “dünyaya ahretin tarlası” gözüyle bakarlar ve tam da 
öte dünyaya sağlam bir inanç sahibi olduklarından dolayı 
bu dünyadaki hayatlarını ölümden sonraki sonsuz hayat-
ları için olabildiğince etkin ve verimli geçirmeye çalışırlar. 

Bundan dolayı da bir an önce ölüm gelsin diye arzu etmez-
ler; çünkü bu dünya hayatında yapacakları “zerre kadar iyi-
liğin” bile öte dünyada “karşılığını göreceklerini” (Zilzal, 99/7) 
bilirler. İyilikleri artırmanın asıl yolunun da hayatta kalmak 
olduğu aşikardır.

Dawkins’in itirazı mantıksal açıdan da anlamsızdır. 
Zira, ‘ölümden sonra hayata inanıyorlarsa neden hemen 
ölmek istemiyor ve gereğini yapmıyorlar?’ demek, ilköğ-
retim okuyan kişilere, ‘üniversiteye gideceklerine inanıyor 
ve gitmek istiyorlarsa neden hala ilköğretimin veya orta-
öğretimin sınıflarında uğraşıyorlar?’ demek kadar yanlış 
ve cahilce bir sorudur. Bu sorunun düzeyi, ölümden sonra 
hayata itiraz konusunda günümüz ateizminin durumunu 
göstermek için yeterli olsa gerektir. 

Sonuçta, ölümden sonra hayata yönelik samimi kuş-
kuları olan az sayıda insanı anlamak ve gerek akıl ve man-
tığa dayalı rasyonel delillerle ve gerekse sevgi ve güvene 
dayalı duygusal gerekçelerle ikna etmek mümkündür. 
Önyargılı ideolojik saplantıları olanlara gelince, itirazları ve 
soruları çok basit, cevaplaması çok kolay olmasına rağmen, 
“Onları uyarsan da, uyarmasan da onlar için birdir, inanmaz-
lar.” (Yasin, 36/10) Ancak insanların hepsini inandırabilmek, 
inananların ne gücü ne de görevi dahilindedir. İnananlara 
düşen sadece “hikmetle ve güzel öğütle davet et”mek ve 
“en güzel şekilde mücadele et”mektir (Nahl, 16/125). 
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KUR’AN-I KERİM VE ÂHİRET
Mehmet SOYSALDI*

Kur’an-ı Kerim’de “âhiret günü”, “âhiret yurdu” gibi lafızlarla isimlendirilen âhiret, kıyametle birlikte 
başlayan yeni hayata verilen genel bir isimdir. Bu dünya hayatından sonra başlayacak olan yepyeni 
bir hayattır ki, müminler buna kesinlikle iman ederler. Nitekim Yüce Allah, bu hususta; “Onlar, sana 

indirilenlere, senden önce indirilenlere ve âhiret gününe iman ederler.” (Bakara, 2/4) buyurmaktadır.  
“İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Kendisi dökülen meniden bir nutfe değil miydi? Sonra kan 

pıhtısı oldu da (Rabbi onu) yarattı, ona şekil verdi. Ondan iki çifti, erkeği ve dişiyi var etti. Şimdi 
bun(ları yapan Allah)’ın, ölüleri diriltmeğe gücü yetmez mi?” (Kıyâme, 75/36-40). “(Ey Habibim!), sen, 

ölülere işittiremezsin, arkalarını dönmüş kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyuramazsın. Ve sen körleri 
düştükleri sapıklıklarından vazgeçirip doğru yola döndüremezsin. Sen ancak ayetlerimize inananlara 

duyurabilirsin ve onlar derhal Müslüman olurlar” (Neml, 27/80, 81).

“Kapıları onlara açılmış Adn cennetleri vardır.” Sâd, 38/50Hat: Seyit Ahmet Depeler
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Bilindiği gibi İslâm dininde iman 
esaslarından birisi de âhiret gününe 
inanmaktır. Yaratılan her şeyin bir 
ömrü olduğu gibi, bu dünyanın da 
bir ömrü vardır. Yüce Allah dilediği 
kadar onun varlığını sürdürecektir. 
Bu âlem ve üzerindeki bütün varlık-
lar belirli bir zaman için yaratılmıştır. 
Bir gün gelecek ne bu âlemden ve 
ne de üzerindeki yaratılmışlardan bir 
eser kalacak, kâinattaki bu mükem-
mel nizam bozulacaktır. Daha sonra âhiret denilen âlem 
başlayacaktır. 

Kur’an-ı Kerim’de “âhiret günü”, “âhiret yurdu” gibi 
lafızlarla isimlendirilen âhiret, kıyametle birlikte başlayan 
yeni hayata verilen genel bir isimdir. Bu dünya hayatından 
sonra başlayacak olan yepyeni bir hayattır ki, müminler 
buna kesinlikle iman ederler. Nitekim Yüce Allah, bu hu-
susta; “Onlar, sana indirilenlere, senden önce indirilenlere 
ve âhiret gününe iman ederler.” (Bakara, 2/4) buyurmaktadır. 

Kur’an’da Âhiret Kavramı
Kur’an-ı Kerim’de “âhiret” kelimesi bazen lügavî ma-

nada kullanılmıştır. Meselâ; “O, ilktir (kendinden önce hiç-
bir varlık yoktur), sondur (kendisinden sonra bir varlık yok-
tur.)” (Hadîd, 57/3) “Son da ilk de (âhiret de dünya da) Allah’ın-
dır” (Necm, 53/25). Bu iki âyette de kelime,  tam olarak lügavî 
anlamda “evvel” kelimesinin zıddı olarak kullanılmıştır. 
Ancak kelimenin, yine Kur’an kavram bütünlüğü içerisin-
de lügavî anlamına hemen hemen tamamı ile zıt bir an-
lam kazanmış olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Buna 
göre, âhiret kavramı, Kur’an öğretisinde; “insanın ölümün-
den sonraki ebedî, sonu olmayan, gelecekteki hayatını” 
ifade etmektedir. Âhiret kişinin ölümü ile başka bir deyişle 
dünyadaki hayatının sona ermesiyle başlayan yeni, ancak 
bu defa sonsuz bir hayat dönemidir. Terimsel manada ise, 
“dünyadaki davranışların ceza ve mükâfatının görüldüğü, 
zaman ve mekânı” ifade etmek için Kur’an’da “ed-dâru’l-
âhira” ibaresi veya kısaca “el-âhirâ” kelimesi kullanılmak-
tadır (Bkz., Nahl, 16/30; Bakara, 2/94; A’râf, 7/169; İbrahim, 14/27). Bu 
mefhum, dünya hayatının “el-hayâtü’d-dünyâ” bu anlamda 
mukabili olan gelecekteki hayata işaret etmektedir. 

Konunun doktrinel tarafı ise, Kur’an’da çoğunlukla 
“el-yevmü’l-âhir” ibaresi ile ifade edilmektedir. Başka bir 
deyişle, âyetlerde bu ibare, daha çok iman söz konusu 

olduğu zaman kullanılmaktadır. İşaret 
ettiğimiz bu ayetlerin konusu, “Allah” 
ve “âhiret”e inanılıp inanılmamasıdır. 
Kur’an’da âhiret ve âhiretle ilgili zikre-
dilen hususlar, genellikle gayba ait olan 
konulardır. Bu hususları akıl, deney veya 
pozitif bilimlerle açıklamak mümkün 
değildir. Âhirete iman hakkındaki temel 
bilgi vahye dayanmaktadır. Kur’an ve 
hadislerin bu husustaki işaret ettikleri-
nin tamamına iman etmek zorundayız. 

Aksi halde şu ayet-i kerimede belirtildiği gibi âhireti veya 
onun temel unsurlarından birini inkâr etmek, kişiyi küfre 
götürür: “...kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamber-
lerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam manasıyla sa-
pıtmıştır” (Nisâ, 4/136).

 
Kur’an’da Âhiret Ahvâli
Bu âlemin ve varlıkların yok olması manasına gelen 

kıyametten sonra insanların yeniden dirilmesi (ba’s), sor-
gulama, amellerin hesaba çekilmesi, haşr, mîzân, cennet, 
cehennem gibi hususlar âhiret âleminin meselelerinden-
dir. Şimdi Kur’an ayetleri ışığında bu hususları açıklayaca-
ğız.

Ba’s (Yeniden Diriliş): Ebedî hayat olan âhiret haya-
tını yaşamak için insanın, öldükten sonra dirilmesi gerekir. 
Kur’an-ı Kerim’de bu husus hakkında vârid olan ayetlere 
göre tekrar dirilme muhakkak olacaktır.

İsrâfil’in ikinci defa sûra üflemesi ile kabirlerinde bu-
lunan ve bazı nedenlerle kabre konulamayan (Kabirden mu-

rat, dünya ile âhiret arasında ölünün geçirdiği zaman ve mekân demek 

olduğundan, kabir hayatında toprağın altına defnolunmak şart değildir. 

Dolayısıyla ölü boğulsa da, yansa da, hayvanlar tarafından yense de yine 

kabirdeki azabı ve nimeti tadacak, hayat bulacak ve haşr olunacaktır. Bkz., 

Aliyyü'l-Kârî, Ali b.Muhammed, Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, Beyrut, 1984, s.128)  
tüm insanlar ile sâir canlılar, bir tohumun yeşermesi, bir 
tomurcuğun filizlenmesi gibi (Kâf, 50/9-11) dirilecek ve bu-
lundukları yerlerden kalkacaklardır. Bunda asla şüphe edil-
mez. Çünkü âhirete iman, öldükten sonra dirilmeyi kabul 
etmekle tamamlanır. “Ba’sü ba’de’l-mevt”‘in hak olduğunu, 
yoktan var edildiğini bilen her aklı başında kişi kabul eder, 
zîrâ yoktan var eden Allah için, ölmüş olanı diriltmenin zor 
olmayacağını bilir. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, Übey b. Halef 
gibi bir kemik parçası elinde olduğu halde Peygamberimi-
ze gelip, “bu çürümüş kemikleri kim diriltecek?” diyenler ve 

Haşir meydanındaki uzun 
bekleyişten sonra ilâhî adâletin 

tecelligâhı olan ve adına “mîzan” 
denilen büyük mahkeme, 

(mahkeme-i kübrâ) kurulacaktır. 
Kirâmen Kâtibîn (yazıcı melekler) 
tarafından yazılmış bulunan her 

kula ait amel defteri, o gün açık ve 
anlaşılır bir kitap halinde ortaya 

getirilecektir.
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hatta bu konuda en ufak bir tereddütü olanlar için birçok 
delil bulunmaktadır. İşte onlardan bir kaçı şöyledir: 

“İnsan, bizim kendisini nasıl bir nutfe (sperm)den ya-
rattığımızı görmedi mi ki, şimdi apaçık bir hasım kesildi? 
Kendi yaratılışını unutarak bize bir mesel verdi: “Şu çürü-
müş kemikleri kim diriltecek?” dedi. De ki: “Onları ilk defa 
yaratan diriltecek. O, her yaratmayı bilir. O size ağaçtan 
ateş yaptı da siz ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yara-
tan, onların benzerlerini yaratamaz mı? Elbette yaratır. O, 
çok bilen yaratıcıdır. O’nun işi, bir şeyi(n olmasını) istedi mi 
ona, sadece “ol” demektir, hemen oluverir” (Yâsin, 36/77-82). 
“Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan 
Allah’ın, ölüleri diriltmeye de kâdir olduğunu görmediler 
mi? Evet O, her şeye kâdirdir” (Ahkaf, 46/33).

“İnsan başıboş bırakılacağını mı sanır? Kendisi dökü-

len meniden bir nutfe değil miydi? Sonra kan pıhtısı oldu 
da (Rabbi onu) yarattı, ona şekil verdi. Ondan iki çifti, erke-
ği ve dişiyi var etti. Şimdi bun(ları yapan Allah)’ın, ölüleri 
diriltmeğe gücü yetmez mi?” (Kıyâme, 75/36-40).

Kur’an-ı Kerim bu beliğ ve ibret dolu ifadeler ile akıl 
sahibi olanlarla münakaşasını sürdürmekte ve âhiretin 
varlığını, öldükten sonra dirilmenin mutlaka olacağını 
ispatlamaktadır. Fakat bu apaçık delillere rağmen onu 
kabullenmeyenlerin bulunduğunu, bulunabileceğini de 
belirterek onları ölü, sağır, kör olarak nitelemekte ve şöy-
le demektedir: “(Ey Habibim!), sen, ölülere işittiremezsin, 
arkalarını dönmüş kaçarlarken sağırlara da çağrıyı duyu-
ramazsın. Ve sen körleri düştükleri sapıklıklarından vazge-
çirip doğru yola döndüremezsin. Sen ancak ayetlerimize 
inananlara duyurabilirsin ve onlar derhal Müslüman olur-
lar” (Neml, 27/80, 81).

Haşir:Haşir, ölülerin tekrar dirilip mahşere çıkarılma-
sı, sevk edilmesi demektir. İnsanların mahkeme edilmeleri 
için toplanacakları yere de mahşer denir. “İnsanlar o gün 
âlemlerin Rabbi olan Allah’ın huzuruna çıkar.” (Mutaffifîn, 
83/9) ve uçsuz bucaksız bir meydanda toplanırlar. Bu mey-
danda, herkes anadan doğma çırılçıplak haşr olunur. Ama 
herkes kendi derdiyle meşguldür, birbirlerine bakamazlar. 
Zira “o gün kişi kardeşinden, anasından, babasından, eşin-
den ve oğullarından kaçar. O gün herkes kendi derdine 
düşer. O gün bazı yüzler aydınlıktır, gülmekte, sevinmek-
tedir. Ve bazı yüzler ise (o gün) tozlanmış ve onları karan-
lıklar bürümüştür. İşte onlar kâfirler ve facirlerdir” (Abese, 

80/34-42).

Kur’an-ı Kerim’de haşir günü, şu şekilde tasvir edil-
miştir: “Sûr’a üfürülür; işte bu, geleceği va’dedilen gündür. 
(O gün) herkes, beraberinde sürücü ve şâhid (iki melek) 
bulunduğu halde, (mahşere) gelmiştir” (Kaf, 50/20, 21). “O 
gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve 
o gün (bütün mahlûkatın) hazır bulunduğu bir gündür.” 
(Hûd, 11/103) “Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o 
aldatma günüdür...” (Teğâbün, 64/9). 

Hesap ve Mîzan: Haşir meydanındaki uzun bekleyiş-
ten sonra ilâhî adâletin tecelligâhı olan ve adına “mîzan” 
denilen büyük mahkeme, (mahkeme-i kübrâ) kurulacaktır. 
Kirâmen Kâtibîn (yazıcı melekler) tarafından yazılmış bulu-
nan her kula ait amel defteri, o gün açık ve anlaşılır bir ki-
tap halinde ortaya getirilecektir. “Her nefis yaptığı her hay-
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“Cehennem üstünde bir uçtan 
bir uca sırat köprüsü kurulur. 

Ümmetiyle bu sırattan ilk geçen ben 
olacağım. O gün peygamberlerden 

başkası konuşmayacaktır. O gün 
peygamberlerin söyledikleri; 
“Allahım selâmet ver, Allahım 

selâmet ver” olacaktır... İnsanlar 
amelleri sayesinde oradan geçerler. 

Bir kısmı ameli ile kurtulacak, 
bir kısmı da cehennemdeki 

hurma dikenine benzer dikenlere 
takıldıktan sonra kurtulacaktır” 

(Buhârî, K.Rikak, 52).

rı ve yaptığı her kötülüğü (o kitapta) 
hazır bulur.” (Al-i İmrân, 3/30) “O gün asla 
zulüm yoktur.” (Gâfir, 40/17) “Kim zerre 
kadar hayır işlerse onu görür ve zer-
re kadar şer işlerse onu görür.” (Zilzâl, 

99/7-8) “Her insanın günahı boynuna 
vurulacak ve kitabını oku, bugün 
kendi nefsin, kendine hesapçı olarak 
yeter.” (İsrâ, 17/14) denilecek, arkasın-
dan da bazı insanların kitabı sağdan, 
bazılarının kitabı ise soldan kendisi-
ne verilecektir. “Kitabı sağından verilenler, “alın, kitabımı 
okuyun, doğrusu ben hesapla karşılaşacağımı sezmiştim 
zaten” der. Artık o, meyveleri sarkmış yüksek bir bahçede 
memnuniyet verici bir hayat (ortam) içindedir... Kitabı sol 
tarafından verilen ise “keşke kitabım verilmeseydi, keşke 
hesabımın ne olduğunu” bilmeseydim, keşke (ölüm işimi) 
bitirmiş olsaydı. Malım beni kurtarmadı, gücüm, saltana-
tım benden yok olup gitti der.” (Hâkka, 69/19-29) ve son piş-
manlığın fayda vermediğini anlamış olarak cehenneme 
sevk edilir.

Bu arada çarptırıldıkları cezaya itirazda bulunanlar, 
bu cezayı hak edecek kötü bir fiilinin olmadığını ileri sü-
renler de olacaktır. Ancak onların bu itirazlarına karşı ken-
di âzâları (organları) aleyhlerine şahadette bulunacaktır: 
“Allah’ın düşmanları o gün toplanıp hep birlikte cehenne-
me sevk olunurlar. Oraya vardıklarında kulakları, gözleri 
ve derileri, yaptıkları hakkında onların aleyhlerine şahitlik 
ederler. Derilerine “niçin aleyhimize şehâdet ettiniz?” (de-
rileri), “her şeyi konuşturan Allah bizi konuşturdu. Sizi de 
ilk defa O yarattı, yine O’na gönderiliyorsunuz der” (Fussilet, 

41/19-21) İşte o gün insanların ağızları 
mühürlenir,  fakat elleri konuşur, ayak-
ları da yaptıklarına şahitlik eder. (Yâsin, 

36/65) “Kendi dilleri, elleri ve ayakları, 
yapmış olduklarına şahitlik ettikleri 
gün, onlar büyük azaba uğrayacaklar-
dır” (Nur, 24/24). 

Sırat: Âhiret konusunun sonunu 
oluşturacak olan cennet ve cehennem 
bahsine geçmeden önce ele alınması 
gereken konulardan biri de “sırat”tır. 
Sırat, Kitap ve Sünnet ile sabittir. Akâid 
âlimleri, Meryem Suresinin 71. ayetini 

sırat için delil olarak kullanmakta-
dırlar. Ayette şöyle denilmektedir: 
“İçinizden hiç biri istisna edilmek-
sizin, hepiniz oraya varacaktır. Bu 
Rabbinin katından kesinleşmiş bir 
hükümdür.”  

Hz. Peygamber (s.a.v)’de sırat 
hakkında şu haberi vermektedir: 
“Cehennem üstünde bir uçtan bir 
uca sırat köprüsü kurulur. Ümme-
tiyle bu sırattan ilk geçen ben olaca-

ğım. O gün peygamberlerden başkası konuşmayacaktır. 
O gün peygamberlerin söyledikleri; “Allah’ım selâmet ver, 
Allah’ım selâmet ver” olacaktır... İnsanlar amelleri sayesin-
de oradan geçerler. Bir kısmı ameli ile kurtulacak, bir kıs-
mı da cehennemdeki hurma dikenine benzer dikenlere 
takıldıktan sonra kurtulacaktır” (Buhârî, K.Rikak, 52).

Rasulullah (s.a.v)’ın hadislerinden de anlaşılacağı 
gibi müminler ve makbul amel sahipleri, bu köprüden ra-
hatça geçerek cennete giderken, inkârcı ve günahkârlar 
aşağıya düşeceklerdir. Düştükleri yerden “kâfirler zümre 
zümre (cehenneme) sevk olunurlar. Oraya geldikleri za-
man cehennem kapıları açılır ve muhafızları onlara der ki: 
“Size Rabbimizin ayetlerini okuyan ve sizi bu gününüzle 
karşılaşmanız konusunda uyaran peygamberler gelmedi 
mi?” Derler ki: “Evet (geldi) fakat kâfirlere azap kelime-
si gerçekleşti. Denilir ki: “Cehennem kapılarından oraya 
ebedî olarak giriniz. “Kibirlenenlerin yeri ne kötüymüş. 
Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk olu-
nurlar. Oraya geldikleri zaman (cennetin) kapıları açılır. 
Hizmetçileri onlara der ki: “Selâm size (ne) hoşsunuz. Artık 

oraya ebedî olarak giriniz. (Cennet-
tekiler) derler ki, “bize va’dini yerine 
getiren ve bizi, dilediğimiz yerde 
oturacağımız bu cennet yurduna 
vâris kılan Allah’a hamd olsun. (Al-
lah için) çalışanların ücreti ne gü-
zelmiş” (Zümer, 39/71-74).

Cennet-Cehennem: Cehen-
nem, âhirette kâfirlerin ve dünyada 
günah işleyip, âhirette de şefaat 
edenlerin şefaatine nâil olamayan 
müslümanların azap görecekleri 
yerdir. Orada kâfirler ebedî olarak 

Cehennem, âhirette kâfirlerin ve 
dünyada günah işleyip, âhirette 

de şefaat edenlerin şefaatine 
nâil olamayan müslümanların 
azap görecekleri yerdir. Orada 
kâfirler ebedî olarak kalıp azap 

görecekler, müslümanlar ise 
günahları kadar azap görüp 

cehennemden çıkarak cennete 
gireceklerdir. 
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kalıp azap görecekler, müslümanlar ise günahları kadar 
azap görüp cehennemden çıkarak cennete gireceklerdir. 

Âhirette iki yer bulunduğunu, bunların cennet ile 
cehennem olduğunu ve cennete müminlerin gireceği-
ni, cehenneme ise kâfirlerin gireceğini, her ikisinde bu-
lunanların yerlerinde sonsuz olarak kalacaklarını, hem 
Kur’an-ı Kerim’deki ayetler, hem de bunlar hakkında varit 
olan hadis-i şerifler açıktan açığa beyan etmektedir. Biz 
burada bu âyetlerden bazılarını zikretmek istiyoruz:

“Yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden 
sakının. O, kâfirler için hazırlanmıştır.” (Bakara, 2/24) “Şüp-
hesiz suçlular cehennem azabında devamlı kalacaklar, 
azapları hafifletilmeyecektir. Onlar azap içinde kurtuluş-
tan ümit kesmişlerdir. Biz onlara zulmetmedik; fakat on-
lar kendileri zalim idiler. (Cehennemin muhafızlarına): “Ey 
mâlik, Rabbin bizim işimizi bitirsin, (bizi yok etsin, böyle 
yaşamaktansa ölmek daha iyidir)” diye bağırdılar. (Mâlik): 
“Siz kalacaksınız (hiçbir suretle buradan kurtuluş yok)” 
dedi.” (Zuhruf, 43/74-77) “Cehennem o (şeytana uya)nların 
hepsinin buluşma yeridir. Onun yedi kapısı vardır. Her ka-

pıya, onlardan bir bölüm ayrılmıştır” (Hicr, 15/43, 44).

Bu cehennemliklere mukabil, dünyada iken iman 
eden ve imanlarının icâbı sâlih amellerde bulunanların, 
âhirette ebedî olarak refah ve saadet içinde yaşayacakları 
yer cennettir. Cennete girenler, dünyada nefis mücade-
lesi sonucu yaptıkları işlerin mükâfatlarını almış olurlar. 
Nitekim Yüce Allah, Cennet ve Cennet’teki nimetler hak-
kında şöyle buyurmaktadır: 

“O öyle cennettir ki, biz onu kullarımızdan gerçekten 
muttaki olan kişilere vâris kılacağız.” (Meryem, 19/63) “İşte 
bu, sizin yapageldiğiniz iyi amelleriniz sayesinde mirasçı 
kılındığınız cennettir.” (Zuhruf, 43/72) “Rabbinizden bir mağ-
firete ve genişliği, gökle yerin genişliği gibi olup Allah’a 
ve elçilerine inananlar için hazırlanmış bulunan bir cen-
nete koşun. İşte bu, Allah’ın dilediğine vereceği lütuftur. 
Allah büyük lütuf sahibidir” (Hadid, 57/21). “İşte mü’minlerin 
mükâfatı Rableri tarafından bağışlanma ve altlarından 
ırmaklar akan, içinde sürekli kalacakları cennetlerdir. Ça-
lışanların ücreti ne güzeldir!.” (Al-i İmrân, 3/136). “(Habibim!) 
inanıp yararlı işler yapanlara, altlarından ırmaklar akan 
cennetlerin kendilerine ait olduğunu müjdele! Onlardaki 
herhangi bir meyveden rızıklandırıldıkça: “Bu, daha önce 
de rızıklandığımız şeydir, (dünyada iken de bu rızıktan ye-
miştik!)” derler. (Cennetteki bu rızık), onlara, o (dedikleri)
ne benzer verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de 
vardır ve onlar orada ebedî kalacaklardır.” (Bakara, 2/25) 

Kur’an-ı Kerim’de Cennet, Cehennem’i ve orada bu-
lunanların durumlarını anlatan çok fazla sayıda ayet var-
dır. Biz burada bu kadarıyla yetiniyoruz. 

•	 Aliyyü’l-Kârî, Ali b.Muhammed, (ö.1014/1606), Şerhu’l-Fıkhı’l-Ekber, Beyrut, 
1984.

•	 Ateş, Süleyman, Yüce Kur’an’ın Çağdaş Tefsiri, Yeni Ufuklar Neşriyat, İst, 
1988., Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Yeni Ufuklar Neşriyat, İst, trs.

•	 Buhârî, Muhammed b.İsmail, (ö.256/879), el-Câmiu’s-Sahih (Sahihu 
Buhârî), Mısır, 1345.

•	 Derveze, İzzet, Kur’an Cevap veriyor, (Trc. Abdullah Baykal), İst, 1988.
•	 İbn Kuteybe, Ebu Muhammed Abdullah b.Müslim b.Kuteybe ed-Dîneverî, 

(ö.276/889), Te’vîlu Müflkili’l-Kur’an, Kâhire, 1973.
•	 Kutûb, Seyid, (ö.1386/1966), Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Cennet, Cehen-

nem, (Trc. Süleyman Ateş), Ankara, trs.
•	 Mehmet Vehbi, (ö.1368/1949), Akâid-i Hayriyye Tercemesi, Ahmed Kâmil 

Mat. 1340.
•	 Müslim, Ebu’l-Hüseyin Müslim b.el-Haccac el-Kuşeyrî, (ö.261/874), es-

Sahih, Tah: M.Fuad Abdulbakî, İst, 1981.
•	 Râğıb el-İsfehânî, Ebu’l-Kasım Hüseyin b.Muhammed, (ö.502/1108), el-

Müfredât fî Garîbi’l-Kur’an, Mısır, 1970.
•	 Ebû Câfer Muhammed b.Cerir, (ö.310/922), Câmiu’l-Beyân an Te’vîli’l-

Kur’an, Mısır,

 K A Y N A K Ç A

Cehennem ve zebânîler, Ahvâl-i Kıyâmet
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Müttakilere vâd olunan cennetin durumu şuna benzer: Bahçelerinin içinden ırmaklar akar: 
Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte, haramlardan korunan müttakilerinâkıbeti! Kâfirlerin 
âkıbeti ise ateştir. (R’ad, 13/35)
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KUR’AN-I KERİM’DE 
BAZI KIYAMET SAHNELERİ

Abdullah Emin ÇİMEN*

*Doç. Dr.,  İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Kıyâmet günü güneş ve ayın bir araya gelmesi, Ahvâl-i Kıyâmet
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Kıyamet, dünya hayatından sonra 
başlayacak yeni hayatın adıdır. 
Bu yeni hayatın nasıl olacağını, 

insanın dünya hayatındaki 
tutum ve davranışları belirler. 

Bu yönüyle değerlendirildiğinde 
kıyamet tasvirlerinde ortaya çıkan 

korkutucu sahnelerin, dünya 
hayatını düzenlemede daha hassas 

davranmaya teşvik yönünün 
olduğu görülecektir..

Kur’ân-ı Kerim, geçici bir süre 
için yaratılan dünyanın vakti geldi-
ğinde içindekiler ve çevresindekilerle 
birlikte yıkılacağını ve Allah tarafın-
dan yeni bir hayatın yaratılacağını ha-
ber vermektedir: “Allah, gökleri, yer-
yüzünü ve onların arasında bulunan 
her şeyi hak olarak ve belirli bir süre 
için yaratmıştır” (Rûm, 30/8).  Âlametleri 
ve oluşum aşamaları ile birlikte daimi 
olarak devam edecek bu yeni âleme 
Kur’an, kıyamet adını vermiştir. Kıya-
met, “dik durmak, ayağa kalkmak, ayakta durmak, azmet-
mek, kesin karar vermek” (İbn Fâris, Mu‘cemu’l-Mekâyîs, s. 869; İbn 

Manzûr, Lisânu’l‘Arab, XII, 496-499; İsfahânî, el-Müfredât, s. 629-630) an-
lamındaki kıyâm kökünden türemiştir. “Mahlukatın hesaba 
çekilmek üzere yeniden yaratılacağı gün” (İbrahim, Mu‘cemu’l-

Elfâz, s. 440) için kullanılan kıyamet kavramı, daha geniş çer-
çevede “dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana 
gelecek değişimin ardından ölülerin diriltilmesiyle başla-
yıp ebediyen devam edecek olan alem”i ifade eder (Topaloğ-

lu, “Kıyamet”, XXV, 516). Başka bir ifadeyle kıyamet, bir düzenin 
yıkılıp yeni bir düzenin inşası anlamına gelir. Allah Teâla bu 
sistem değişikliğini şöyle ifade eder: “O gün yer başka bir 
yer olup değişecek, gökler de değişecek” (İbrahim, 14/48). 

Kıyamet kelimesi Kur’an’da yetmiş dokuz yerde geç-
mektedir. Kıyamet kavramı konteksinde yer alan “âhiret” 
yüz on beş, “sâ‘at” kırk sekiz, “ ‘ukbâ” beş, “ba‘s” üç, “haşr” 
ve “vâkı‘â” iki kez tekrar edilmiştir. Yalın olarak ve “yevmu’l-
kıyame”, “yevmu’l-âhir”, “yevmu’d-dîn”, “yevmun ‘azîm”, 
“yevmun kebîr” gibi tamlamalarla “yevm” kelimesiyle ise 
dört yüze yakın âyette gündeme getirilmiştir (Abdülbâki, 

el-Mu‘cemu’l-Mufehres, “kıyamet”, “âhiret”, “sâ‘at”, “ ‘ukbâ”, “ba‘s”, “haşr”, 

“vâkı‘â”, “yevm” md.). 

Kıyamet konusu Kur’an-ı Kerim’de genelde tasvirlerle 
anlatılmıştır. Önceki toplumların ve peygamberlerin kıssa-
ları, farklı insan tipleri, insanın vicdanına hitap eden mantık 
ve ruhî haller de çoğunlukla tasviri bir metotla anlatılmış-
lardır. Kur’an’daki tasvirli anlatım ise üstün ifade yöntem-
lerinden biridir (Kutub, Kur’an’da Kıyamet, s. 12). Nitekim 
Kur’an, görülen bir olayı, bir manzarayı, zihinsel bir anlamı 
ya da bir insan tipini hayalî bir ifade tarzı ve resimle ortaya 
koyar. Çizdiği bu resme canlı bir hayat ve yepyeni bir ha-
reketlilik kazandırır. Bunun sonucunda da ruhî ve zihinsel 
haller bir şekle ve harekete dönüşürler. Tıpkı cisimlerin, 

manzaraların, olayların ve hikayelerin 
birer canlı ve hareketli bir hale dönüş-
mesi gibi. Bir de bu sahnelere konuş-
ma ilave edildiğinde hayalî olan bu 
anlatımların tamamlandığı ve dinle-
yenlere yepyeni ve capcanlı bir olay 
olduğu imajı verilmiş olur. Böylece 
dinleyici olayın içine çekilir, manzara-
lar ve hareketler birbirini takip eder. 
Anlatılan konunun bir tasvir olduğu-
nu unutur ve sahnede boy gösteren 
adeta canlı şahıslar görmeye başlar. 

Hatta olayın kahramanlarının jest ve mimiklerini dahi de-
rinden hissetmeye başlar (Kutub, Kur’an’da Kıyamet, s. 11-12). Ya-
lın anlatımda anlam zihne ve akla hitap eder. Ancak tasvirî 
anlatımda ise anlam, hisse ve vicdana hitap eder ve ruha 
kadar ulaşır (Kutub, Kur’an’da Kıyamet, s. 13). 

Kur’an’daki kıyamet sahnelerini üç kategoride ele ala-
biliriz. İlki kıyametin vukuundan önceki durumla ilgilidir ki 
bu aşamada daha çok kıyamet alametleri, kıyametin ne za-
man kopacağı ve Sûr’un mahiyeti değerlendirilir. “Kainatta 
hüküm süren kozmolojik düzenin bozulmaya başladığının 
bir işareti olarak kıyametin kopmasından önce vuku bula-
cak kozmik olaylar” (Yavuz, “Kıyamet Alâmetleri”, XXV, 524) olarak 
tanımlayabileceğimiz kıyamet alâmetleri hakkında Kur’an, 
bazı temel bilgiler ve tasvirler sunar. Kur’an, kıyametin hiç 
ihtimal verilmeyen bir anda ansızın ortaya çıkacağı (Muham-

med, 47/18), Sedd’nin yıkılacağı (Kehf, 18/98-99; Zemahşerî, Keşşâf, 

II, 748; Beyzâvî, Envâru’t-Tenzîl, II, 524), Ye’cûc ve Me’cûc’un zuhur 
edeceği (Enbiya, 96-97), insanlarla konuşan Dâbbetü’l-Arz’ın 
ortaya çıkacağı (Neml, 27/82-83), gökyüzünü kaplayan bir du-
manın belireceği (Duhân, 44/10-11), Ay’ın yarılacağı (Kamer, 
54/1) ve Güneş ile Ay’ın bir araya getirilip birleştirileceği 
(Kıyamet, 75/9) gibi işaret ve delillerden söz eder. Ve tüm bun-
ların sonunda ise kıyametin ne zaman kopacağını sorgula-
yanlara (A‘râf, 7/187; Kıyamet, 75/6; Nâzi‘ât, 79/42) zamanını sadece 
Allah’ın bildiği (A‘râf, 7/187; Cin, 72/26) ihtimal verilmeyen bir 
anda ansızın gerçekleşeceği (Muhammed, 47/18), bu delillerin 
ortaya çıkmasından sonra iman etmenin fayda vermeye-
ceği ve artık tevbe kapısının da kapanacağı haber verilir 
(En‘âm, 6/158; Muhammed, 47/18). 

Kıyamet sahnelerinin anlatımında ikinci boyut olarak 
karşımıza çıkan tasvirlerde daha çok insan ve canlıların ya-
şadığı çevresel faktörlerdeki değişimler konu edilmiştir. Bu 
kısımdaki âyetler dünyanın, gökyüzünün, yıldızların, ay ve 
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güneşin, denizlerin, dağların, nehir ve göllerin, genel an-
lamda insan, hayvan ve diğer canlıların geçireceği büyük 
değişimlerden bahseder. 

Dünyanın kıyamet öncesi geçireceği değişimleri tas-
vir eden âyetlerde, yerkürenin felaketi andıran bir şekilde 
yıkıma uğrayacağı anlatılmaktadır. Bir kısmı insan eliyle 
gerçekleşecek kozmik, jeofizik, eko-
lojik, biyolojik ve sosyal felaketlerle 
de dünyanın sonunun yaklaşmakta 
olduğu bilim adamlarının ortak kana-
atidir (bkz. Salt, Geleceğin Felaketleri, s. 11 vd.; 

Yeniçeri, Uzay Âyetleri, s. 324-356). 

Birçok kıyamet sahnesinde ol-
duğu gibi yıldızların, gökyüzünün ve 
dağların nasıl bir değişimle karşı kar-
şıya kalacağıyla ilgili sahnelerde de 
Arap dili açısından cümle yapılarının 
ve bağlantı kurulan konuların sık sık 
değiştiği görülür. Bu tür âyetlerde 

cümlenin yapısı bazen haber-
den inşaya (yani emre) bazen 
de tavsiften konuşmaya ge-
çer, böylece âyete muhatap 

olanlar sanki kendilerini ko-
nuşmanın cereyan ettiği sah-

ne karşısında hissederler (Kutub, 

Kur’an’da Kıyamet, s. 53): “Güneş dürülüp 
söndürüldüğünde, yıldızlar düşüp parçalandığında, dağlar 
(sallanıp) yürütüldüğünde, gebe develer salıverildiğinde, 
vahşi hayvanlar toplanıp bir araya getirildiğinde, denizler 
kaynatıldığında, ruhlar bedenlerle birleştirildiğinde … gök 
yerinden oynatıldığında, cehennem tutuşturulduğunda 
ve cennet yaklaştırıldığında…” (Tekvîr, 81/1-13) 

Yukarıdaki âyetlerde kıyamet günündeki dehşet ve 
korku tasviri yürekleri ağza getirir niteliktedir. O korku ki, 
tabiatı baştan başa sarar, insan ruhunu kaplar ve titretir. 
Kıyamette canlıların iştirak etmediği hiçbir sahne yok gi-
bidir. Tabiat kendi başına donuk kalmaz. Tabiat olaylarına 
canlılar karışır veya tabiatın kendisi canlanır. Her korku sah-
nesinde muhakkak bir çeşit hayat deprenir. Bazen sahne-
de görünen kahramanlar, bizzat tabiatın bütün fertleridir; 
bazen de akıl sahibi insanlar ya da muhtelif hayvanlardır. 
Bazen de sahne bunlar arasında müştereken paylaşılır. 
Üçü beraber sahnede rol alırlar. Böylece âyetlerde kıyamet 
gününde korkunun, yeri, göğü, hayvanı ve insanı, küçüğü 
ve büyüğü, cenneti ve cehennemi çepeçevre sarmaladığı 
apaçık ortaya konur (Kutub, Kur’an’da Kıyamet, s. 55-56). 

İbrâhim sûresindeki  “O gün yer başka bir yer olup deği-
şecek, gökler de değişecek.” (İbrâhim, 14/48) âyetini yorum-
layan bazı müfessirler, yeryüzünün kıyamet günü bambaşka 
bir mekana dönüşeceğini ve mahşerin bu farklı mekanda 

kurulacağını söyler. Bu değerlendir-
melere göre mahşerin kurulacağı alan, 
gümüş gibi bembeyaz, üzerinde hiç 
hata işlenmemiş, kan dökülmemiş, 
gözlerin her şeyi göreceği, kulakların 
her şeyi duyacağı özellikte bir mekan 
olacaktır (İbn Kesîr, Tefsîr, IV, 434). 

Üçüncü kategoride yer alan kı-
yamet sahnelerinde ise, bireysel ola-
rak insanla ilişkilendirilebilecek her 
tür hal ve duruma dair değişimler 
ele alınır. Kıyametin kopmasından 
sonraki döneme ait bilgiler içeren bu 

Câsiye sûresi hesaba çekileceklerin 
diz üstü çökmüş görüntülerini, 
Hâkka sûresi, göğün büyük bir 

şiddetle parçalanışını ve bu dehşet 
içerisinde insanların hesap için 

Allah’ın huzurunda çağrılışını, Zilzâl 
suresi yer kürenin depremvari bir 
sarsıntı geçirmesini, Kâri‘a sûresi 

yürekleri hoplatırcasına insanın ve 
çevresindeki dağların ve taşların 
savruluşunu tasvir ederek insan 

zihninde canlandırır. 

İsrâfil’in Sûr’u üflemesi, Ahvâl-i Kıyâmet
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tür tasvirlerde, insanın karşılaşacağı 
ruhsal ve bedeni değişimlerin yanı 
sıra daha ziyade dünyadaki amelle-
rinin karşılığını nasıl alacağı konusu, 
mümin, kafir, müşrik, fasık, münafık, 
amel defterini sağından veya solun-
dan alanlar gibi farklı kavramlar çer-
çevesinde gündeme getirilerek bu 
yeni dünyada nasıl bir muameleye 
tabi tutulacağı ayrıntılı bir şekilde ele 
alınır. Bu çeşit tasvirler özetle insanın 
hesaba çekilmesini zihinlerde canlı 
birer sahne haline getirmeyi hedefle-
yen ve zaman zaman da olaylarla ilgili detaylı bilgiler su-
nan anlatımlardan ibarettir. 

Kıyametin bu aşamasına dair bazı tasvirlerde, insanın 
kıyamette hesaba çekilişi esnasındaki psikolojik tepkileri-
nin ön plana çıkartıldığını görürüz. Nitekim o gün insan-
lar üç gruba ayrılacaklardır: Amel defteri sağından veya 
solundan verilenler, bir de hayır işlerinde önde gidenler 

(Vâkı‘â, 56/7-10). Defterlerin açılacağı o günde (Tekvir, 81/10) in-
san, kötü amelinden (Al-i İmrân, 3/30; Kehf, 18/49; Kıyamet, 75/10) 

hatta en çok sevdiği anne-baba, kardeş, arkadaş ve evlat-
larından kaçacak  (Abese, 80/34-36), organları dile gelecek 
ve dünyada neler yaptığını haber verecek (Nûr, 24/24; Yâsîn, 

36/65 ;); yüzler beyaz ya da kapkara bir hal alacaktır (Al-i İmrân, 

3/106-107; Kıyamet, 75/22-25; Zümer, 39/60). İnkarcılar, kıyametin 
hakikatini aynelyakîn gördükten sonra dünyaya tekrar 
döndürülmek isteyecek (Bakara, 2/167; En‘âm, 6/27, 31; Mü’minûn, 

23/99-100, 107), kafir ve münafıkların hali ise içler acısı olacak-
tır (Nisâ, 4/138; Mâide, 5/41; Tevbe, 9/68). 

Saffât sûresi 23. âyete dayandırılan sırat köprü-
sü, amellerin tekrar tekrar tartılacak olması nedeniyle 
Kur’an’da mevâzîn şeklinde kullanılan (Tabatabâî, Ölümden 

Sonraki Hayat, s. 103) “Mîzan” (A‘râf, 7/8-9; Enbiyâ, 

21/47) da bu kategoride değerlendirilebi-
lecek olayların merkezinde bulunan me-
kan ve konular arasında yer almaktadır. 

Kıyamette, hassas bir sorgu sual 
sonrasında ebedî ve mutlu bir hayat geçi-
recek cennetliklerle, âhirette azap yerinin 
en önemli ismi olarak kullanılan cehen-
nemi (O'shaughnessy, Eskatolojik Temalar, s. 148) 
hak edenlerin ayrılması Kur’an’da şöyle 
tasvir edilmiştir: “O gün insanlar bölük 

bölük ayrılacaklardır” (Rûm, 30/43) “Bir 
bölümü Cennet’te, bir bölümü çılgın 
alevli Cehennem’dedir” (Şûrâ, 42/7). Bu 
cennet ve cehennem tasvirlerinde 
Kur’an-ı Kerim’in, kadın ve erkek ara-
sında bir cinsiyet farkı gözetmediği 
açıkça görülmektedir. 

Kıyametin dehşet verici hali, 
Kur’an-ı Kerim’in dil üslubuna da yan-
sımıştır. Kıyamet konusunu içeren 
birçok âyetin sonu, adeta o dehşetli 
manzarayla karşılaşan insanın fiziki ve 
psikolojik tepkilerini yansıtır nitelikte-

dir. 
Kıyametten söz eden âyetleri okurken, Arapça kelime-

leri oluşturan harflerin diziliş sırası, birbiriyle oluşturdukla-
rı ses yapıları, manasını bilmeyen kişi üzerinde bile anlamı 
çağrıştıran hisler uyandırır. Kıyametin genel hatlarını tasvir 
etmede örnek olarak sunabileceğimiz Hakka suresinin ilk 
32 âyetinde, âyet sonlarındaki fasılalar, yani âyet sonun-
daki ritmik yapı (Çimen, “Kur’an’da Ritmik Yapı” s. 189-236) ve ses 
armonisi tamamıyla “eh…eh…eh” şeklindedir. Âyet sonla-
rındaki bu ritmik sesler, kıyamet gibi dehşetli bir manzara 
karşısında şoka girmiş ve soluk soluğa kalmış bir insanın 
nefes alış verişini tasvir eder. Aynı sûrede 33. âyetten sonra 
konunun değişmesi ve cehennemi anlatan bir atmosfere 
bürünmesiyle, âyet sonlarındaki seslerin de değiştiğini 
görürüz. Bu kısımda ise daha çok “îm”, “în”, “ûn” gibi ses ya-
pılarının yoğunluğu ön plana çıkar. Konunun akışı esnasın-
da bu ses yapıları zaman zaman yer değiştirir ve adeta bu 
ritmik seslerle, cehennem ateşinde azap gören insanların 
çıkarttığı inleme ve benzeri sesler tasvir edilir. 

Kıyamet sahnelerinin konusunun bazen büyük bir 
kavga ve mücadele şeklindeki canlı manzaralardan, bazen 

de resim ve gölgelerden oluştu-
ğu görülür (Kutub, Kur’an’da Kıyamet, s. 

14). Kur’an-ı Kerim’de birçok sûre, 
kıyameti farklı bakış açılarıyla 
insanın algı alanına aktaran sah-
neleri tasvir etmektedir. Örneğin 
Câsiye sûresi hesaba çekilecekle-
rin diz üstü çökmüş görüntüleri-
ni, Hâkka sûresi, göğün büyük bir 
şiddetle parçalanışını ve bu deh-
şet içerisinde insanların hesap 

“Güneş dürülüp 
söndürüldüğünde, yıldızlar 

düşüp parçalandığında, dağlar 
(sallanıp) yürütüldüğünde, 

gebe develer salıverildiğinde, 
vahşi hayvanlar toplanıp bir 
araya getirildiğinde, denizler 

kaynatıldığında, ruhlar 
bedenlerle birleştirildiğinde … 
gök yerinden oynatıldığında, 

cehennem tutuşturulduğunda 
ve cennet yaklaştırıldığında…” 

(Tekvîr, 81/1-13) 

Kıyamet kavramı konteksinde 
yer alan “âhiret” yüz on beş, 

“sâ‘at” kırk sekiz, “ ‘ukbâ” beş, 
“ba‘s” üç, “haşr” ve “vâkı‘â” iki kez 

tekrar edilmiştir. Yalın olarak ve 
“yevmu’l-kıyame”, “yevmu’l-âhir”, 

“yevmu’d-dîn”, “yevmun ‘azîm”, 
“yevmun kebîr” gibi tamlamalarla 

“yevm” kelimesiyle ise dört 
yüze yakın âyette gündeme 

getirilmiştir.
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için Allah’ın huzurunda çağrılışını, Zilzâl suresi yer kürenin 
depremvari bir sarsıntı geçirmesini, Kâri‘a sûresi yürekleri 
hoplatırcasına insanın ve çevresindeki dağların ve taşların 
savruluşunu tasvir ederek insan zihninde canlandırır. 

Âyetlerden seçmeler yaparak burada gündeme ge-
tirmeye çalıştığımız bazı kıyamet sahnelerinden hareketle 
kıyameti şu şekillerde de tasvir ve tarif etme imkanı vardır: 

Kıyamet, dünya hayatından sonra başlayacak yeni ha-
yatın adıdır. Bu yeni hayatın nasıl olacağını, insanın dünya 
hayatındaki tutum ve davranışları belirler. Bu yönüyle de-
ğerlendirildiğinde kıyamet tasvirlerinde ortaya çıkan kor-
kutucu sahnelerin, dünya hayatını düzenlemede daha has-
sas davranmaya teşvik yönünün olduğu görülecektir. Başka 
bir ifadeyle kıyamet, insanın Allah’ın huzuruna çıkmasının 
(İbrâhim, 14/48) ve insanın dünya hayatının tüm yönleriyle ay-
rıntılı bir şekilde hesaba çekileceği günün adıdır (Zilzâl, 99/8). 
Değersiz ve basit olarak nitelendirilen dünya hayatı (En‘âm, 

6/32; Hadid, 57/20) karşısında kıyamet ve âhiret hayatı, asıl ve 
değerli olan hayatın ta kendisidir (Nisâ, 4/77). 

İnsan için hakikatte ölüm, ilâhî bir atiyye olarak nite-
lendirilmiştir (İbn Sina, Ölüm Korkusundan Kurtuluş, s. 21). İnsanın 
ölümü gibi insanı çevreleyen kainatın ölümü de hatta de-
ğişime uğratılarak yeni bir hayatın inşasını ifade eden kı-
yamet hayatı da Allah’ın insana ve kainata bir atiyyesi olsa 
gerek.  

Amel defterlerinin dağıtılması, Ahvâl-i Kıyâmet
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Cansız iken sizi dirilten Allah’ı nasıl inkâr ediyorsunuz? 
O, sonra sizi öldürecek, sonra yine diriltecektir. 
En sonunda ise O’na döndürüleceksiniz. Bakara, 2/28
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36 * Türkiye Hahambaşısı Genel Sekreteri

Kefaret günü Yahudilerin sinogogda pişmanlık duası tablosu. Telaviv Sanat Müzesi

YAHUDİLİKTE  ÂHİRET  ANLAYIŞI
Yusuf ALTINTAŞ*

Günümüz Yahudi yorumcularının bir bölümü temel kutsal metin “Tora/Tevrat”ta 
ölüm ötesi ve öte dünya konusunda fazlaca bir açıklama bulunmamasını, Mûsevî inanç 

disiplininin insanların bu gezegen üstündeki yaşamlarını merkeze alması ve bu dünyadaki 
gereksinimlerini karşılamayı hedeflemiş olmasıyla izah ederek bir bakıma Mûsevî  inanç 

sistemini dünyevileştirdikleri de dikkat çekici olsa gerektir.
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Ölüm, ölüm ötesi, Öte Dünya, Cennet, Cehennem 
ve bütün bunların çeşitli şekillerde saçaklanması olarak 
tanımlanabilecek olan Tanrısal Yargı, Mükâfat, Mücazat, 
Yeniden Diriliş gibi “Âhiret anlayışına”na ilişkin konular; 
Yahudi din disiplinde belki de bu disiplinin kuramsalla-
şıp kurumsallaşma sürecinin neredeyse tamamlandığı ya 
da öyle olduğunun varsayıldığı dönemlerde yer bulmaya 
başlaması nedeniyle olsa gerek, oldukça karmaşık bir gö-
rünüm vermektedir.

Bunun birçok nedeni arasında, Yahudiliğin temel 
kutsal metni olan “Tora/Tevrat”ta ölüm ötesi veya öte 
dünya konusunda ölülerin gittiği “Şeol” diye niteliği pek 
de belirli olmayan bir mekânın varlığı dışında bir bah-
sin olmamasının yanında, tanrısal buyruklara uyularak 
O’nun hoşnutluğunu kazanmanın mükâfatının da, bu-
nun tersi olarak uymamanın neden olacağı mücâzatın da 
bu dünyaya ilişkin özellikler/nitelikler taşımasının önem-
li bir yeri olsa gerektir.

Gerçekten de, “Tora/Tevrat” bu mükâfatı vaat edil-
miş topraklar ekseninde bolluk, bereket ve refah içinde 
uzun bir yaşam olarak tanımlarken, mücazatı da bunun 
tersi olarak lanet, kuraklık, yoksulluk ve anayurttan sür-
gün olarak tanımlamakta adeta ısrarlı olmuş (Yasanın Tekra-

rı 5:32-33,6:1-3) ve netice itibariyle günümüze kadar ulaşan 
bir anlayışla Yahudi inançlılar büyük ölçüde anayurtların-
dan ayrı kalmış bulunmalarını tanrı buyruklarına uyma-
manın yaptırımı olarak algılaya gelmişlerdir.

Günümüz Yahudi yorumcularının bir bölümü temel 
kutsal metin “Tora/Tevrat”ta ölüm ötesi ve öte dünya ko-
nusunda fazlaca bir açıklama bulunmamasını, Mûsevî  
inanç disiplininin insanların bu gezegen üstündeki ya-
şamlarını merkeze alması ve bu dünyadaki gereksinim-
lerini karşılamayı hedeflemiş olmasıyla izah ederek bir 
bakıma Mûsevî  inanç sistemini dünyevîleştirdikleri de 
dikkat çekici olsa gerektir.

Diğer taraftan ortaçağ Yahudi düşünürlerinin belki 
de en çok dikkate alınanı ve neredeyse peygamber “Moşe/
Hz. Musa” gibi değerli tutulanı “Rambam” (Rambam/Maimo-

nides/Moşe Ben Maimon veya İslam terminolojisinde bilinen adıyla 

Musa İbn Meymun 1138 Kurtuba-1204 Kahire) tarafından tanzim 
edilen ve günümüz Mûsevî inançlıların hemen tümü ta-
rafından kabul gören Mûsevîliğin iman esasları kodlama-
ları (Yahudiliğin İman esasları – Şaloşesre Emunot) arasında “Tan-
rının buyruklarını yerine getirenleri mükâfatlandıracağı 
getirmeyenleri ise cezalandıracağı”na tam bir imanla 

inanıldığına ilişkin bir faslın bulunduğu ve bunun ölüm 
ötesi döneme atıfta bulunduğu da belirtilmelidir.

“Tora/Tevrat”ta adı çokça zikredilen ve “Ölüler diya-
rı” diye çevrilen “Şeol” (Yaratılış, 37:35, 42:38, 44:29, 44:31) her 
ne kadar ölülerin gittikleri yer olarak muğlâk bir şekilde 
tarif ediliyorsa da, sözcük kökeni itibariyle İbranca sorgu-
sual anlamına gelen “Şaal” ile çokça benzeşmesi nede-
niyle kimi yorumcular tarafından ölenlerin bu dünyadaki 
eylemleri nedeniyle sorgulandıkları yer olarak tanımlan-
maktadır.

Mûsevîlikte ölüm, ölüm ötesi, öte dünya, cennet, 
cehennem ve bu gibi konularda en ayrıntılı bilgilere 
veya en azından kimi ipuçlarına ulaşılabilecek metinle-
rin daha ziyade “Sonraki Nebiler” arasında sayılan Hoşea 
ve Yehezkel kitapları olduğuna ilişkin oldukça yaygın bir 
kanı varsa da,  buralardaki ölüm, ölümden sonra dirilme, 
ölü bedenlerin kabirlerinden çıkarılması, kuru kemik-
lerin yaşama erdirilmesi temalarının bu nebîler tarafın-
dan manevi bakımdan adeta birer enkaz durumundaki 
İsrâiloğulları’na umut verme adına kullanılmış alegoriler 
ve metaforlar olduğu görüşü belli bir ağırlık kazanmış 
bulunmaktadır.  

Mûsevîlikte öte dünya veya ölüm ötesi konularının 
yoğun olarak işlenmesi ve Mûsevî inancının bir parçası 
olarak önem kazanması bu inanç mensuplarının Bâbil 
sürgünü ve Pers kültürüyle karşılaştıkları dönemlerin et-
kisiyle başlar (MÖ 6.y.y.). Diğer taraftan İsrâiloğulları’nın 
antik Yunan kültürüyle ilişkisinin başladığı aynı dönem-
ler ve Büyük İskender’in doğu seferleriyle (MÖ 4.y.y.) 
yoğunluk kazanan bu ilişkinin Yahûdî inancındaki âhiret 
anlayışının biçimlenmesine önemli ölçüdeki etkisi göz 
ardı edilmemelidir.

İsrâiloğulları’nın sürgün ve işgal olguları nedeniyle 
karşılaştıkları bu iki farklı kültürün etkisi bir yönüyle gele-
neksel İbrânî  “Şeol” anlayışının bir bakıma önem yitirme-
sine neden olurken bir başka yönüyle de geleneksel Ruh-
Beden bütünlüğüne inancın değişerek ruhun bedenden 
bağımsız olarak var oluşunu devam ettirmesi ve ruhun 
ölümsüzlüğü anlayışına yol açmış, mükâfat ve mücâzatın 
Ruh’a yönelik olacağı görüşlerinin toplumda giderek yer 
bulmasına neden olmuş, ama geleneksel “Şeol” anlayışı 
da kutsal metinlerde yer alması itibariyle tamamen terk 
edilemez olduğundan bütün bu unsurlar biraz da zaru-
ret gereği kimi tevillerle uzlaştırılmaya çalışılmıştır.

Nedir ki, bu konuda giderek geliştirilen izah ve yo-
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rumlar dönemin kimi bilginlerince adeta heyecanla ka-
bul edilirken toplumun kimi kesimlerince de “Tora/Tev-
rat” kaynaklı olmadıkları gerekçesiyle kesinlikle redde-
dilmiş veya kısmen ikincil olarak değerlendirilmesine 
neden olmuş ve Ferisi- (Ferisiler/Peruşim/Şarihler  MÖ 
2.yy ile MS 2..yy arasında varlığı bilinen Yahudi mezhe-
bi) Saduki (Sadukiler/Tsadukim MÖ 2.yy ile II. Mabedin yıkılışı ara-

sında varlığı bilinen Yahudi mezhebi) - Eseni (Eseniler/İsiyim  MÖ 

2.yy ile MS 1.yy arasında Lut Gölü çevresinde yoğunlaşan münzevi 

Yahudi mezhebi) ayrışmasının temel konularından biri ha-
line gelmiştir.

Bu arada Kohelet/Vaiz kitabında da oldukça yo-
ğun bir biçimde yer aldığına tanık olunacağı gibi bu 
türden konuların tartışılması değil düşünülmesi veya 
dikkate alınmasının dahi yersiz ve gereksiz olduğuna 
ilişkin görüşlerin de toplum katlarında yer bulduğuna 
şahit olunacak, bu kitabın Sadukiler’e yaraşır bir metin 
olduğu iddialarının da ötesinde bunun bir tür Hedo-
nist/Epikürien manifesto olduğuna ilişkin uçta itham-
lara da yer verildiği görülecektir.

Yukarıda sözünü etmeye çalıştığımız kültür ke-
sişmeleri özelikle de Ferisiler/Peruşim akımının çok 
önemli ölçü ve yoğunlukta egemen olduğu, hatta kimi 
çevrelerin günümüzde “Ortodoks Yahudilik” diye ta-
nımladığı ancak daha doğru ve kapsayıcı bir tanımla 
“Rabinik Yahudilik” (Rabinik Yahudilik – Genel anlamda 
Mişna -Talmud külliyatını “Tora Şebealpe/Sözel Tevrat” 
adı altında) olarak bilinen akıma da kaynaklık ettiği 
kuşkusuz olan Yahudi dinsel edebiyatında ölüm ötesi 
ve öte dünya konularında kimi yeni adlandırmalar ve 
deyimlerle tanımlamalara yol açmış bulunmaktadır.

“Olam Aba/Öte Dünya”, “Bor/Çukur”, “Tsalmavet/
Ölümün Gölgesi”, “Şahat/Ölüler Ülkesi”, “Abadon/Yitim 
Yeri”, “Kever/Kevura/Kabir”, “Atid Lavo/Âhiret”, “Gehi-
nom/Cehennem”, “Tofet/Azap Yeri” 
adlandırmaları gerek Tanah’ın (Ta-
nah – Genel adıyla Yahudi kutsal 
metinlerinin tamamına verilen ad. 
Tora, Nevim, Ketuvim bölümlerini 
İbranca baş harflerinden türetil-
miştir) kimi bölümlerinde gerekse 
Rabinik edebiyatın kimi bölümle-
rinde ve özellikle “Sanhedrin” (San-

hedrin – MÖ 3.yy.’da  70-71 bilginden oluşan 

dini yüksek şura Roma egemenliğinde son bulmuştur) ve “Pirke 
Avot” (Pirke Avot – Ataların özdeyişleri. Kimi Mişna bölümleri seç-

kilerinden oluşan edebiyat) külliyatlarında kullanılanların en 
çok bilinenleridir.

Ortaçağın önemli Yahudi bilginlerinden Saadiya 
Gaon (Saadiya Gaon/ Saadya Ben Yosf Gaon/Sadi Bin Yusuf El Fey-

yumi Tanah bütününü Arapçaya çeviren Yahudi Bilgin Dilbilimci  882 

Mısır-942 Sura Babil ) Arapça kaleme aldığı ve İbrancaya  
Yehuda İbn Tibbon tarafından çevrilen Sefer Emunot 
Vedeot/Kitabül Amanat Velitkadat” adlı eserinde Ölüm 
Ötesi konusunu oldukça geniş bir şekilde incelemiş ve 
Yahudi inanışına “öldükten sonra dirilişe iman etme” 
prensibini getirmiştir.

Ortaçağ Endülüs bilginlerinden en ziyade ciddiye 
alınanlar arasında sayılan Ranban (Ranban /Nahmanides/

Rabi Moşe Ben Nahman Tevrat Talmud bilgini Gerona Kabala  Eko-

lünün efsanevi önder adı 1193 Gerona -1270 Acre) “Şaar Hage-
mul/MükafatKapısı” adlı eserinde Yahudi inancına göre 
ölüm ötesi, âhiret ve benzer konuları belli bir sistema-
tikte kaleme almış, bu çalışma kimi yorumcular tarafın-
dan belli ölçülerde İslâm sonrası Yahudi ilahiyatı edebi-
yatına örnek olarak gösterilmiştir.

Yukarıda sözünü ettiğimiz “Rambam” Tehiyat 
Hametim/Ölülerin Diriltilmesi” başlıklı makalesinde 
“..Olam Haba’dadirilişin oluşmasından sonra dürüstle-
rin ruhlarının ödüllendirileceğini ve orada sonsuz ve 
hakiki yaşamlarını sürdüreceklerini..” ifade etmektedir. 
“.. böylesi bir alemde beden ve madde yoktur, yeme 
içme gibi bir gereksinim, dünyevî tanımların hiçbiri 
olmayacaktır, burada ruhlar kutsal olanın özünü idrak 
edecekler, ilahi huzurun sefasını sürecekler ve sonsuz, 
sınırsız saadet içinde olacaklardır.” “Tanrı’nın bir cismi 
olduğundan nasıl söz bile edilemezse, Olam Haba’da-
oluşacakların da bir cismanî niteliği olacağından söz 

edilemez. Orada bulunanlar be-
densiz ruhlar veya bir başka ifadey-
le zihinler/akıllardır.”

“Rambam”a göre: “Olam Ha-
ba’da yaşamı hak edenlerin tespit 
edilmesinde günahların ve sevap-
ların ölçümlenmesi niceliksel değil 
niteliksel mahiyettedir. Bu itibarla 
tanrısal yargının eşitlikçi değil ada-
letçi bir sistem olduğu kesindir ve 

Ortaçağın önemli Yahudi 
bilginlerinden Saadiya Gaon 

Arapça kaleme aldığı ve İbrancaya  
Yehuda İbn Tibbon tarafından 
çevrilen Sefer Emunot Vedeot/

Kitabül Amanat Velitkadat” adlı 
eserinde ölüm ötesi konusunu 

oldukça geniş bir şekilde incelemiş 
ve Yahudi inanışına “öldükten 

sonra dirilişe iman etme” prensibini 
getirmiştir.
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her şey, her şeyi bilen Tanrı’nın zihninde gerçekleşe-
cektir.”  “…Sadık ve salih kişiler puta taparlardan bile ol-
salar eğer yaşamları boyunca Nuh’un Yedi Yönergesine 
duyarlılıkla ve özenle sadık kalmışlar ve bunları uygu-
lamışlarsa OlamHaba’da yer alma şansları olabilecektir.”

Yine yukarıda sözünü ettiğimiz “Ranban”a göre ise: 
“Ölüm ertesinde kişi bu dünyada yaptıklarıyla yüz yüze 
gelecek ve kendisine uygulanacakların adalet üzere 
olduğuna tanık olacaktır. Bütünüyle günahkâr olanlar 
için umut yoktur. Bütünüyle sadık ve Salih olanlar ebe-
di hayata kavuşacaklardır. Ancak günahları sevaplarına 
denk olanlar Yüce Tanrı’nın merhametiyle günahların-
dan bir miktar eksiltmesi sayesinde Olam Haba’da yer 
almaya müstahak addedilebilecektir.”

“Ranban”; “..diriltilme ve nihai hükmün  oluşacağı 
büyük yargılamanın Olam Haba’ya geçişin son safhası 
olduğunu” ileri sürer. Burada “.. bütün insanlık sorgu-
ya çekilerek yargılanacak ve ebedi hayattaki sürecinin 
nasıl olacağına ilişkin karar burada verilmiş olacaktır.” 
Ancak “Ranban” bundan sonraki aşamayı belli ölçüde 
bir tür ruh ve beden bütünlüğü içinde ele alır: “ .. bu 
aşamada ruh ve beden gerek mükafatları, gerekse mü-
cazatları birlikte yaşayacak veya göğüsleyecektir. Nedir 
ki, beden bu aşamada belli bir incelik/akışkanlık edin-
miş bulunacaktır.”

Temelde kendisinden önceki bilginlerin görüşle-
riyle “Tanah” bütünü içindeki kimi bölümlerin kendin-
ce yorumlanmasını içeren “Şaar Hagemul”da  “Ranban” 
konuya yeni bir ifade tarzı getirerek “Gan Eden Hael-
yon/Yüksekteki Cennet” ve “Gan Eden Hatahton/Aşağı-
daki Cennet” diye tanımlar geliştirir, ancak bu konuda 
fazlaca bir ayrıntıya girmez.

Söz “Ranban”dan açılmışken; kendisinin önderle-
rinden biri olduğu Yahudi gizemciliği “Kabala” metin-
lerindeki Ölüm Ötesi ve Öte Dünya anlayışı konusunun 
ele alınması da beklenebilirdi. Ancak konunun bu alan-
daki “Kabalistik” tanım ve izahları günümüzde Yahudi-
likteki Âhiret Anlayışı ön kabulünün tamamını değilse 
bile baskın bir çoğunluğunu da temsil ediyor olmama-
sı ve aynı şekilde çok geniş kitleler tarafından biliniyor/
paylaşılıyor olmaması nedeniyle bu çalışmanın dışında 
tutulmuştur.

“Pirke Avot” külliyatında yer alan Rabi Elazar Haka-
par (Rabi Elazar Akapar 135-219 Talmud bilginlerinden) konuyla 
ilgili olarak şöyle bir uyarıda bulunur: “…bil ki istemin 
dışında var edildin, istemin dışında doğdun, istemin 
dışında yaşamaktasın, istemin dışında ölürsün ve iste-
min dışında hükümdarlara hükmeden o kutsalın huzu-
runda hesap vermek ve yargılanmak durumundasın.” 
(Pirke Avot 4:29) Bu ifadedeTalmud dönemi bilginlerinin 
yaşam ve ölüm ötesi süreçler hakkındaki görüşlerinin 
bir tür özetini bulmak mümkün görünmektedir.

Yine “Pirke Avot” küliyatında yer alan Rabi Yaa-
kov (RibiYaakov Ben Korşay Talmud/Mişna derleyicisi Ribi Yehuda 

Hanassi’nin öğretmenlerinden) ise şu uyarıyı yapar: “Bu dün-
ya Olam Haba öncesindeki bir koridora benzer, salona 
girebilmek için bu koridorda kendine çeki düzen ver-
melisin.” (Pirke Avot  4:21) Bir sonraki bölümde de şunu 
ekleme gereği duyar: “Bu dünyada tövbe ve hayır işle-
mekle geçen bir saat Olam Haba yaşamının tümünden 
güzel, Olam Haba’da ruh dinginliğinde geçecek bir saat 
bu dünya yaşamının tümünden güzeldir.” (Pirke Avot  4:22)

Birer ahlakçı da sayılabilecek olan bu din bilginle-
rinin ilahî irade dışında hiçbir şeyin mümkün olamaya-
cağını bir ön kabul olarak ortaya koymakla birlikte bu 
dünya yaşamıyla ölüm ötesi süreçlerin dengelenmesi 
gerektiğine ve öte dünya yaşamının bu dünyada hazır-
lanması sorumluluğuna ilişkin telkinlerde bulundukla-
rı dikkat çekici ve anlamlı olsa gerektir.

Günümüz Yahudiliğinde ölüm ötesi, öte dünya ve 
âhiret anlayışı sıradan Musevî inançlılar arasında çok 
fazla irdelenmiyor olsa da yukarıda özetlenen süreçler 
sonunda oluşmuş ve ortak kabul görmüş bulunmakta-
dır.  

Ağlama duvarı, Kudüs
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HIRİSTİYANLIKTA GELECEK HAYAT
Elpidophoros Lambriniadis*
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Hıristiyan inanç temellerini ilan eden İznik İnanç bil-
dirgesi şu sözlerle son bulur:  “Ölülerin dirilişini ve gelecek 
sonsuz hayatı bekliyorum.”

Hıristiyan inancının temelini oluşturan öğretiler-
den biri de Sonsuz Hayat’a (âhirete) inanmaktır. İnanç 
âmentüsündeki en son konu olan bu öğreti, hıristiyan inan-
cının olmazsa olmazları arasındadır. Hıristiyanlıktaki âhiret 
inancı “Âhiret Bilimi” anlamına gelen Eschatoloji başlığı al-
tında ele alınır. Sonsuzluk, ölüm, sonsuz yaşam, yargı günü, 
yargı sonrası yeni bir yaşam, Allah’ın Krallığı gibi tüm konu-
lar ‘Hıristiyan Âhiret İnancı’ olarak tanımlayabileceğimiz ve 
Rumca’da ‘Âhiret Bilimi’ anlamına gelen Eschatoloji bilimi-
nin içinde değerlendirilir. 

Hıristiyanlık inancı, insanlık tarihinin insan ve kâinatın 
yaratılışı anlamına gelen Protologia ve hakkında söz ettiği-
miz Eschatologia arasında olduğunu öğretir. Yani başlan-
gıçtan başlayan ve sonsuzluğa uzanan bir tarih vardır.  Bu 
bağlamda da insan, başlangıcı olan ancak sonu olmayan 
bir varlıktır. Bu durum da bizlere ölümün bir son olmadığını; 
bir geçiş olduğunu hatırlatır. Ancak bu geçiş nasıl olmakta-
dır? Geçişin şartları nelerdir ve bu geçişten sonraki durum 
nasıldır? Bu geçişten önceki şartlar bu geçişe etkili midir? 
Öte yandan insanı sonsuzluğa taşıyacak olan şey nedir? 
Bu ölümlü bedenlerimizle bunu başarabilir miyiz? İşte tüm 
bu sorular Eschatoloji biliminin içinde ele alınırlar. Ancak 
hıristiyan Eschatolojisi’ni Hıristiyanlıktaki günah, kurtuluş 
ve diriliş konuları ele alınmadan anlamak imkansızdır. Bu 
nedenle öncelikle bu üç konuyu inceledikten sonra âhiret 
konusunu ele almak daha doğru olacaktır. 

Günah
Kutsal Kitap’ta Yaradılış bölümünde Allah’ın İnsan’ı ya-

ratması konu edilir. Allah, engin ve yüce sevgisinin sonucu 
olarak kendisindeki iyiliği paylaşmak için İnsan’ı yaratmıştır. 
İnsan, Allah benzeyişinde, mükemmel ve iyi olarak yaratıl-
mıştır ve Aden bahçesine konulmuştur. Allah, tüm canlıla-
rı, yarattığı her şeyi insanın yetkisine sunmuş, tüm bahçe-
yi koruması ve kullanması için ona teslim etmiştir. İnsan, 
ölümsüzdür ve Allah’la şahsî bir bağ, 
bir iletişim içerisindedir; tamamen öz-
gürdür ve mutludur. Allah’ın, İnsan’a 
koyduğu tek yasak: “İyiyi ve Kötüyü 
Bilme Ağacı’ndan Yeme”dir. Bu emre 
itaatsizlik insanı ölümlü yapacaktır. 
İnsan, Şeytan’ın kışkırtmasıyla Allah’ın 

emrine karşı gelmiş ve meyveyi yiyerek Allah’a isyan etmiş-
tir. Bu İnsan’ı ölümlü hale getirmiş, Allah’la olan sevgi birliği-
ni bozmuş ve insanın Allah’a olan benzeyişine büyük hasar 
vermiştir (bkz. Kutsal Kitap, Yaradılış, 1-3. Bölümler).

Bu günahlılık durumu kalıtımsaldır ve kaynak zehirlen-
diğinde kaynaktan çıkan tüm suyun zehirli olduğu gibi ilk 
insanın doğasına işleyen günah zehiri, tüm insanlığa yayıl-
mıştır. Bu nedenle doğan her insan, doğasında günah tohu-
munu taşır ve Allah’la olan bağı kopuk olarak dünyaya gelir. 

Öyleyse hıristiyan anlayışında günah, öncelikle bir 
eylemden öte İnsan’ın Allah ile bağının kopmasına ve kişi-
nin sonsuz yaşamı yani ölümsüzlüğü kaybetmesine neden 
olan itaatsizlik ve isyan durumudur. Günahın sonucu ölüm-
dür ve herhangi bir insan gayretiyle telafi edilemez. 

Ancak burada bir sorun vardır; Allah, koyduğu yasanın 
adaleti ve sevgisi arasında kalmıştır. Adaleti İnsan’ı cezalan-
dırmayı, sevgisi ise onu bu durumdan kurtarmayı gerektir-
mektedir. Bu noktadan başlayarak Hıristiyanlıktaki Kurtuluş 
konusunu ele almamız gerekmektedir. 

Kurtuluş
Allah büyük merhameti ve iyiliğiyle İnsan’ın yok oluşu-

na göz yummamış ve kurtuluş vaadini insan günaha düşer 
düşmez vermiştir. Şeytanı cezalandırırken şöyle demiştir. 
“Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu, birbirinize 
düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen 
onun topuğuna saldıracaksın” (Yaradılış, 3/15).

Daha sonraki dönemlerde Allah, Hıristiyanlıkta Kurtu-
luş Planı olarak adlandırılan İnsanlığı bu durumdan kurta-
racak planı yürürlüğe koyar. Öncelikle bir insanı çağırır. Bu 
çağrıya karşılık veren kişi İbrahim Peygamber’dir. Ondan 
tüm İsrail kavmini meydana getirir ve İsrail kavminden bir-
çok peygamber aracılığıyla gelecek olan Kurtarıcı’yı müj-
deler. Kurtarıcı Mesih’tir. O gelecek ve Allah’ın halkını yani 
insanlığı kurtaracaktır. Tüm Eski Antlaşma metinlerinde 
(Tevrat ve Zebur’un da aralarında bulunduğu toplam 39 kitap) Kurtarı-
cı olan Mesih’in gelişine dair yüzlerce peygamberlik vardır. 
Ayrıca Allah bu dönemde günaha karşılık kefaret gerektiği-

ni öğretmiş ve bunun için bir Kurban 
Sistemi kurmuştur (Bkz. Kutsal Kitap, Levi-

liler Kitabı 1-7 Bölümler). Bu sunular insanı 
yetkinleştirmemekte ancak insana 
günahlı olduğunu hatırlatmaktadır 
(Bkz. Yeni Antlaşma, İbranilere mektup 9. Bö-

lüm).

İnsan, başlangıcı olan ancak sonu 
olmayan bir varlıktır. Bu durum da 
bizlere ölümün bir son olmadığını; 
bir geçiş olduğunu hatırlatır. Ancak 
bu geçiş nasıl olmaktadır? Geçişin 

şartları nelerdir ve bu geçişten 
sonraki durum nasıldır?
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Allah’ın Mesih’in gelişinden önce belirlediği tüm za-
manlar tamamlandığında, Allah kendi ebedî Kelamı’nı dün-
yaya göndererek, O’nun bir Bakire’den yani Meryem Ana’dan 
Babasız olarak doğmasını yani beden almasını sağlar. Biyolo-
jik babası yoktur ve annesi de Allah’ın mucizesi ile günahtan 
özgür kılınan Meryem Anadır. Bu nedenle günahın kalıtsal 
özelliğinden etkilenmeden günahsız olarak dünyaya gelir. 
İsa Mesih, dünyadaki bir insanın yaşayabileceği tüm dene-
melerden geçer, ancak hiç günah işlemez. Daha sonra zama-
nı geldiğinde ise tüm insanlık için kendisini kurban olarak su-
nar. Çarmıhta ölüme katlanır ve tüm insanlığın yerine ölerek 
insanlığın günah borcunu öder. İnsanlığın ölüme olan borcu 
ödenmiş ve insanlık günahtan ve sonsuz ölümden özgür 
olmaya hak kazanmıştır. Ancak kurtuluş tamamlanmamıştır. 
Bu noktadan sonra ise diriliş konusunu ele almak gerekmek-
tedir. 

Diriliş
İsa Mesih, her şeyi tam anlamıyla yerine getirerek çar-

mıhta öldükten sonra üçüncü gün ölümden dirilir. “Canımı, 
tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni se-
ver. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden 
veririm. Onu vermeye de tekrar geri 
almaya da yetkim var. Bu buyruğu Ba-
bamdan aldım” demiştir (Yuhanna İncili,, 

10/17-18). O, bununla ölümün üzerinde 
yetkisini ilan eder. O kendisine iman 
eden herkese aynı dirilişi sağlayacağı-
nı ve sonsuz hayatı vaat eder. O şöyle 
demektedir: “Bana iman eden ölse 
bile yaşayacaktır” (Yuhanna İncili, 11/25b), 

“Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da 
dilediği kimselere yaşam verir” (Yuhanna İncili,, 5/21), “Çünkü 
Babamın isteği, Oğul’u gören ve O’na iman eden herkesin 
sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Ben de böylelerini son gün-
de dirilteceğim” (Yuhanna İncili, 6/40), “Beni gönderen Baba bir 
kimseyi bana çekmedikçe, o kimse bana gelemez. Bana ge-
leni de son günde dirilteceğim” (Yuhanna İncili, 6/44), “Bedeni-
mi yiyenin, kanımı içenin sonsuz yaşamı vardır ve ben onu 
son günde dirilteceğim.” (Yuhanna İncili,, 6/54), “İsa ona,‘Diriliş 
ve yaşam Ben’im’ dedi. ‘Bana iman eden kişi ölse de yaşaya-
caktır’” (Yuhanna İncili, 11/25), “Babam’ın evinde kalacak çok yer 
var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya 
gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam, siz de benim bulun-
duğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım” 
(Yuhanna İncili, 14/2-3).

İsa Mesih'in vaadi tamamen ölümden sonraki yaşamla 
yani Eschaton’la ilgilidir. Bu konulara kısaca değindikten son-
ra tüm bu açıklamaları göz önüne alarak artık Hıristiyanlıkta 
âhiret konusuna yani Eschatoloji’ye giriş yapabiliriz!

İlk olarak Eschaton’da, yani âhirette, ‘Asıl beklenen ne-
dir?’ sorusunu ele alalım: Eschaton’da gerçekleşecek her şey 
Mesih ve O’nun Krallığı merkezlidir. Yani aslında insanları bek-

leyen sonsuzluk, özünde Rab’bine ve 
Kaynağına dönmek isteyen kâinatın 
(İnsan) bu arzusunun gerçekleşme-
sidir! İşte bu yüzden Eschaton’da 
olacak olanlar sadece Mesih’e ait 
olanları değil ama tüm insanlığı eşit 
bir biçimde kapsayan muhteşem bir 
dinamizmdir ve yepyeni bir yaşam 
biçimini beraberinde getirecektir. 

İlk olarak Eschaton’da, yani âhirette, 
‘Asıl beklenen nedir?’ sorusunu ele 
alalım: Eschaton’da gerçekleşecek 

her şey Mesih ve O’nun Krallığı 
merkezlidir. Yani aslında insanları 

bekleyen sonsuzluk, özünde 
Rab’bine ve Kaynağına dönmek 

isteyen kâinatın (İnsan) bu 
arzusunun gerçekleşmesidir!
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Sonsuzluktaki gerçekleri aydınlatmaya çalışan Escha-
toloji bu dönemi üç ayrı kategoride ele almaktadır:

1. Kişisel Son: Hemen ölüm sonrası kişinin ruhsal bo-
yut içinde yaşadığı yargıdır. Kişisel Eschaton’da bu dünyada 
ölen kişi diğer yaşamda gözlerini açmaktadır, ancak artık 
beden yoktur. Bu kişi Mesih’in ikinci gelişi sonrasında yapa-
cağı yargıda uğrayacağı hükmü öğrenmekte ve bunun far-
kına varmaktadır. Bu kişisel finaldir. Her kişinin ayrı zaman-
larda ve durumlarda yaşayacağı her kişinin ölüm sonrası 
şahsen ve kendine özel olarak yaşayacağı bir deneyimdir. 

2. Kişisel Son - Genel Son arası: Yukarda bahsedilen 
Kişisel Son’la İsa Mesih’in ikinci gelişine kadar olan dönem 
aslında sıfırdır. Çünkü ölümü tadan her yaratık, artık bu 
dunyadan ayrılırken, zaman kavramından da ayrılmış olur. 
Zaman, günler, aylar, yıllar onun için artık yoktur. Ölen kişi 
artık âhireti tadıyordur, son yargıyı yaşamış oluyor, tarihin 
başını ve sonunu görebiliyor oluyor. Bu anlamda Kişisel Son 
ve Genel Son aynı şeydir. Ancak bu dönemi yaşayanlar var-
dır, hâlâ zaman ve tarih boyutlarına bağlı olan bizler varız. 
Bu dönemi yaşayan bizler, ölmüş olan sevdiklerimizi yargıyı 
beklemekte olarak algılarız. Bu anlamda özellikle Ortodoks 
ve Katolik kiliseler vefat etmiş kişilerinin ruhları için huzur 
duaları ederler.

3. Genel Son: “Resmi geliş/ziyaret” anlamına gelen 
Parousia yani Mesih’in görkem ve yücelik içinde yeryüzüne 
tekrar gelişiyle başlayacak tüm yaratılışı etkileyecek olan 
Genel Eschaton’dur. Doğal olarak bahsettiklerimiz içinde 
en çarpıcı olanıdır. Çünkü tüm Yaratılışı etkileyecektir. Paro-
usia, yani İsa Mesih’in güç ve yetki ile yeryüzüne ikinci gelişi 
gerçekleşecektir “O zaman İnsanoğlu'nun bulut içinde bü-
yük güç ve görkemle geldiğini görecekler” (Luka İncili, 21/27). 
Herkesi içerecek olan genel-büyük yargı yapılacak ve Son-
suz Hayat’a kavuşacak ve sonsuz amaçsızlığa terk edilecek 
olanlar belirlenecektir “Kendinize dikkat edin! Yürekleriniz 
sefahat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. 
O gün, üzerinize bir tuzak gibi aniden 
inmesin. Çünkü o gün bütün yeryü-
zünde yaşayan herkesin üzerine ge-
lecektir. Her an uyanık kalın, gerçek-
leşmek üzere olan bütün bu olaylar-
dan kurtulabilmek ve insanoğlunun 
önünde durabilmek için dua edin” 
(Luka İncili, 21/34-36). “Tahtın önünde 
duran küçük büyük, ölüleri gördüm. 
Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı de-

nen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılan-
lara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı” (Vahiy 20/12). Eski 
yer ve gök yok olarak yerine yeni yer ve yeni gök kurulacak 
(Vahiy, 21/1-27) ve insanın transformasyonu yani dönüşümü 
gerçekleşecektir (Romalılar, 8/18-23). Tüm bu olaylar, yani Esc-
haton Genel-Finali, dört ayrı evrede gerçekleşecektir:

a. Yuhanna’nın Vahiy Kitabı’nda sözü edilen kötü 
ve iyi savaşı

Kötü ve iyi, son bir büyük savaş verecektir. Bu savaş 
Allah’ın gücü sayesinde İyi’nin mutlak ve kesin zaferi ile so-
nuçlanacak ve Kötü tamamen etkisiz hale getirilecektir.

b. İsa Mesih’in 2. Gelişi
Sadece Allah’ın bildiği bir zamanda (Markos İncili, 13/31-

33), İsa Mesih, Baba’nın görkemi ve sayısız meleklerin refa-
katinde büyük bir ihtişam içinde ve tüm evrende her ke-
sin görebileceği bir şekilde gelecektir (Markos İncili, 13/26-27). 

İsa Mesih birçok kereler bu gelişin nasıl olacağı hakkında 
konuşmuş ve öğretmiştir. Bu geliş hiç kimsenin bekleme-
diği bir zamanda ve ansızın olacaktır (Markos İncili, 13/36). İsa 
Mesih, insanların bu gelişi göz önünde bulundurarak yaşa-
maları için yoğun uyarılarda bulunmuş ve birçok benzet-
me anlatmıştır. Buna örnek olarak on bakireler (Matta İncili, 

25/1-13), gece gelen hırsız, (Matta İncili, 24/42-44) vs. İsa Mesih’in 
İkinci Gelişi, Kıyamet’i yani Diriliş’i başlatacaktır. Tüm ölüler, 
Adem’den o güne kadar yaşamış veya yaşamakta olan her-
kes yeni bir bedenle dirilecektir (Sel. 4/14-17). Deniz ve toprak, 
ölüm ve cehennem hiçbir yer kendisindeki ölüleri tutama-
yacak, hepsi yargı için dirilecektir (Vahiy 20/13). Bu diriliş esna-
sında herkes iki sonuçtan biri için dirilecektir, sonsuz ceza 
veya sonsuz mutluluk için (Matta İncili, 25/31-46). 

c. Şeytanın yenilmesi ve cezalandırılması
İsa Mesih’in ikinci gelişinden sonra zaten yenilmiş olan 

şeytan, tüm taraftarlarını toplayarak 
son bir hamle yapacak. Ancak Allah’ın 
ateşi onları yakıp yok edecektir. Şey-
tan bir daha hiç kimseyi sürçtürme-
mesi için tamamen yenilecek ve son-
suz ateşe atılacaktır (Vahiy 20/7-10).

d.  Yargı
Tüm bunlardan sonra Yargı baş-

layacaktır. Yargı, İsa Mesih’in yetkisin-
dedir (Matta İncili, 28/18). O, yeri ve göğü 

İsa Mesih’in İkinci Gelişi, 
Kıyamet’i yani Diriliş’i başlatacak-
tır. Tüm ölüler, Adem’den o güne 
kadar yaşamış veya yaşamakta 

olan herkes yeni bir bedenle 
dirilecektir (Sel. 4/14-17). Deniz ve 

toprak, ölüm ve cehennem hiçbir 
yer kendisindeki ölüleri tutama-

yacak, hepsi yargı için dirilecektir.
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tüm yaşayanları ve dirileri yargılayacak olandır (2.Tim.4/1). 
O’nun mevcudiyeti o kadar görkemlidir ki yer ve gök onun 
önünde kaçacaktır (Vahiy 20/11). Tüm insanlık dirilmiş olarak 
İsa Mesih’in yargı kürsüsü önünde duracak ve herkes yap-
tıklarına göre yargılanacaktır (Yuhanna İncili, 5/22,28-30). Yaşam 
Kitabı’nda adı bulunmayan herkes sonsuz ateşe atılacaktır. 
Bu yargıda her şey dikkate alınacaktır. İsa Mesih’i kabul et-
meyenler sonsuz yok oluşa gidecek (Luka İncili,19/11-26), İsa 
Mesih’i kabul edip onun emirlerine göre yaşamayanlar da 
aynı cezaya çarptırılacaklar (Matta İncili, 25/31-46).

Burada en ilgi çekici olan bu ateşin Cehennem olma-
yışıdır. Bu ateş, Cehennem’den de korkunç bir yerdir. Çünkü 
Ölüm ve Cehennem’in bizzat kendisi de bu ateşe atılarak 
cezalandırılmaktadır (Vahiy 20/14). Böylece kötüye ait her şey; 
Şeytan, günah, cehennem ve ölüm yok edilmektedir.

İsa Mesih’in Eschaton’daki yü-
celiği ve Kutsal Ruh’un herkesin 
üzerinde olacak görkemi:

Bundan sonra ise Sonsuz Hayat 
ve Allah’ın Krallığı başlamaktadır. Peki 
bu hayat nasıl olacaktır? Öncelikle 
bugünden bizleri cesaretlendiren bir 
hayattır. Onikilerden biri olan Aziz 
Resul Petros, tüm imanlılara şöyle de-

mektedir: “Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın, ayık 
olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size 
sağlanacak olan lütfa bağlayın” (I. Pet. 1.13). Yani ölümden 
sonraki hayat aslında muhteşem bir armağan ve Tanrısal 
lütuftur! Allah kimsenin mahvolmasını istemez. “Bazılarının 
düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez; 
ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını 
istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor”  (II. Pet. 3.9). Elçi 
Pavlos da tam bu gerçeği vurgulamıştır: “Bu arada, müba-
rek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcı-
mız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz” (Titus 

2/13). Yani Eschaton bu bağlamda imanlıların kurtuluşunun 
tamamlanması olmaktadır.

 
Kişilerin durumu nasıldır?
Ölüm sonrası yaşam ve ölülerin dirilişinin ayrıntı-

ları hakkında en çok konuşan kişi 
Elçi Pavlos olmuştur. Pavlos özellikle 
ölülerin dirilişi ve dirilişten sonraki 
beden hakkında Korintliler’e yazdı-
ğı I. mektubunun 15. bölümünde 
konuşmaktadır: Şöyle demektedir: 
“Ölülerin dirilişi de böyledir. Beden 
çürümeye mahkûm olarak gömü-
lür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün 

Ölümden sonraki hayat aslında 
muhteşem bir armağan ve 

Tanrısal lütuftur! Allah kimsenin 
mahvolmasını istemez. “Bazılarının 
düşündüğü gibi Rab vaadini yerine 

getirmekte gecikmez; ama size 
karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin 
mahvolmasını istemiyor, herkesin 

tövbe etmesini istiyor”  
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olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gö-
mülür, güçlü olarak diriltilir.  Doğal beden (Bios) olarak 
gömülür, ruhsal beden (Zoe) olarak diriltilir. Doğal be-
den olduğu gibi, ruhsal beden de vardır” (1. Kor. 15/42-44). 
Yani yeni bir beden, yeni bir özellik söz konusudur. 

Bir konuya açıklık getirmek gereklidir. Mesih’in ge-
lişi öncesindeki, önceki yaşama Rumca’da Bios (Biyoloji 
kelimesinin kökü, içinde yaşadığımız doğal hayatı ta-
nımlayan terim) denilmektedir. Tüm evren gibi insanlar 
da bu Bios içinde yaşamaktadır. İsa Mesih’in 2. ve son 
gelişiyle dünyadaki ortamın biyolojik niteliği son bula-
cak ve İlahiyat’ta Zoe (ruhsal hayat) dediğimiz gerçek ve 
sonsuz yeni yaşam başlayacaktır. Bunun en önemli gös-
tergesini İsa Mesih’in dirilişinde görmekteyiz. 

O; ölmüş, gömülmüş ve 3 gün sonra muhteşem bir 
şekilde dirilmiştir. Ancak, O artık içinde bulunduğumuz 
biyolojik yaşama değil, Zoe dediğimiz ruhsal hayata di-
rilmişti. Artık bedeni de çok özel ve farklıydı. Şöyle ki, 
bedeni olmasına ve madde boyutunun içinde yaşıyor 
olmasına rağmen, maddeye tabi değildi, yani eski gö-
rüntüsünde ama göksel ve mükemmel bir beden içinde 
Zoe boyutunda dirilmişti. Zaman ve mekan kavramın-
dan tamamen bağımsızdı. Aynısını da bize vaad etmiş-
tir. İkinci geliş sonrası edineceğimiz yeni bedenler ruh-
sal, ölümsüz ve çürümez olacaktır. Yani insanların yeni 
bedenleri diriliş sonrasındaki İsa Mesih’in bedeniyle 
aynı olacaktır. 

Peki bu ölüm sonrası yenilenişin ruhsal oluşu be-
denlerin beden olma özelliğini ortadan kaldıracak mı-
dır? Kesinlikle hayır! İnsanlar beden olma özelliğini 
koruyacak, ancak bu beden ilkine göre hiçbir temel 
ihtiyaca muhtaç olmayacaktır. Yeni bedenler kusursuz 
olacaktır!  Aziz Pavlos’un dediği gibi, bir göz açıp kapa-
masında değiştirilerek hiçbir şeyden etkilenmeme özel-
liğini edineceklerdir. Vahiy Kitabı’nda şöyle yazmakta-
dır: “Artık acıkmayacak, artık susamayacaklar, ne güneş 
ne de kavurucu bir sıcaklık çarpacak onları” (7/16). Ancak 
bu bir duyarsızlık değildir. Aksine tam bir bilinç ve önce-
ki yaşam hakkında mükemmel bir farkındalıktır. Önceki 
yaşamdaki olumlu veya olumsuz tüm deneyimlerin tam 
bilincinde olma durumudur.

Peki yeni bedenlerde hâkim olacak bu muhteşem 
güç nereden gelecek? Bu ölümsüzlüğün ve çürümez-
liğin kaynağı ve vericisi Allah’ın Kutsal Ruh’u olacaktır. 
Kutsal Ruh muhteşem gücüyle sadece bedenleri değil, 

tüm gökleri ve yeri yenileyecek ve yeni yaradılışın mü-
kemmelliğini sağlayacaktır. Kutsal Ruh, sadece güç de-
ğil, aynı zamanda yaşam ve sonsuzluk da verecektir. Bu 
yeni yaşamda cinsel farklılık da ortadan kalkacak, mü-
kemmel eşitlik ve kardeşlik hüküm sürecektir. Allah’ın 
Krallığı’nda ne kadın ne de erkek olacak; herkes tam bir 
eşitlik içinde olacaktır. Artık hastalık, ölüm, keder, üzün-
tü ve acı olmayacak. 

Peki tüm bunlar ne zaman gerçekleşecek? Rab İsa 
şöyle demiştir: “Göksel egemenliğin bu müjdesi tüm 
uluslara bir tanıklık olmak üzere bütün dünyada duyu-
rulacak. İşte o zaman son gelecektir” (Matta İncili, 24/14). 
Ayrıca diyor: “Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca doğ-
rulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın 
demektir”  (Luka İncili, 21/28). Resul Aziz Pavlos ise şöyle di-
yor: “Bundan böyle doğruluk tacı benim için hazır duru-
yor. Adil yargıç olan Rab o gün bu tacı bana, yalnız bana 
değil, O’nun gelişini özlemle beklemiş olanların hepsine 
verecektir” (II Tim, 4/8). İşte bu yüzden Son dönemin, kıya-
metin yani âhiretin asıl amacı insanlığı ve tüm yaratılışı 
gerçekten kaybedilmeyecek mutluluğa ulaştırmaktır. 

Tüm bu verilerden anlamamız gereken şudur; Esc-
haton dediğimiz bu gerçek aslında korkulması, kaçıl-
ması, saklanması, unutulması gereken bir şey değildir. 
Resuller, onların takipçileri ve Kilise Eschaton’u sabırsız-
lıkla ve mutlulukla bekliyorlardı ve beklemektedir. Aziz 
Yuhanna Vahiy Kitabı’nı şu sözlerle bitirir “Bunlara tanık-
lık eden, ‘Evet, tez geliyorum!’ diyor. Amin! Gel, ya Rab 
İsa!” (22/20). 
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İSLÂM DİNİ VE HİNT 
KARMA-TENÂSÜH İNANCI 

Ali İhsan YİTİK*

İSLÂM’A GÖRE ÖLDÜKTEN SONRA YERYÜZÜNDE YENİDEN DOĞUŞ 
(TENÂSÜH/REENKARNASYON) MÜMKÜN MÜDÜR?

İletişim alanında son yıllarda yaşanan hızlı gelişme-
lere paralel olarak, diğer kültürlere özgü bazı düşünce ve 
inançlar insanlarımızın arasında yayılmaya ve tartışılmaya 
başlamıştır. İşte böyle inançlardan biri de Hinduizm, Bu-
dizm, Caynizm ve Sihizm gibi Hint kökenli dinlerin temel 
inançlarından biri olan karma-tenâsüh inancıdır. Öyle ki 
bu yabancı inanç, bazen bilimsel bir gerçeklik olarak tak-
dim edilmekte, bazen de İslâm dinine ait bir inanç imiş ya 
da en azından İslâm âhiret inancının bir parçasıymış gibi 
gösterilmeye çalışılmaktadır. Biz böyle değerlendirme-
lerin öncelikle söz konusu inancın mahiyetiyle ilgili bilgi 
eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Bundan do-
layı bu yazımızda, samsara inancı olarak da bilinen Hint 
karma-tenasüh öğretisini ele alacağız. 

Hint samsara anlayışı dilimizde genellikle tenâsüh 
ve reenkarnasyon kavramlarıyla ifade edilir. Kelime an-
lamı itibariyle tenâsüh, Arapça n-s-h fiilinden türeyen bir 
mastar olup, bir şeyin başka bir şeyi yok ederek, onun 

yerine geçmesi anlamına gelir (İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab, IV, 29; 

Asım Efendi, Kâmûs Tercümesi, I, 1054). Reenkarnasyon ise Latin-
ce kökenli bir kelimedir ve “yeniden ete kemiğe bürün-
me/bedenlenme” demektir. Istılahta ise tenâsüh, ruhun 
bir bedenden diğerine geçmesini ifade eder. Kısaca, ruh 
göçü anlamına gelen tenâsühün dört derecesinden söz 
edilir:  Bunlar, insan ruhunun ölümden sonra yeniden 
başka bir insan bedenine geçmesi (nesh); onun hayvan 
bedenine intikali (mesh); ruhun bitkilerde yeniden be-
denlenmesi (fesh), ve insan ruhunun ölümden sonra can-
sız varlıklarda belirli bir süre kalmasıdır (resh) (Alberuni’s 

India, I-II, I764; B. Carra de Vaux, “Tenâsüh”, İA, XII/I, 158-159). Reen-
karnasyon terimi ise, özellikle ruhu sabit bir cevher kabul 
etmeyen Budizm’deki yeniden doğuş olayını ifade etmek 
için kullanılır (A. L. Herman, İA, s. 146; “Transmigration”, ER, XV, 21). 

Ama dilimizdeki kullanımlarında bu terimler arasındaki 
anlam farkı göz ardı edilmekte ve onlar birbiri yerine kul-
lanılmaktadır.
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İnsan ruhunun ölümsüzlüğü veya ölümden son-
ra yeniden bu dünyada veya başka âlemlerde varlığını 
sürdüreceği inancı, yeryüzünün geçmiş veya çağdaş 
neredeyse bütün dinlerinde yer alan yaygın bir inanıştır. 
Ruhun ölümden hemen veya belli bir süre sonra yeniden 
yeryüzüne dönerek, başka bedenlerde varlığını sürdür-
mesini ifade eden tenâsüh/reenkarnasyon anlayışı da bu 
ölümsüzlük özlemi veya inancının Hintlilerdeki ifadesi 
veya biçimi olarak yorumlanabilir. 

Hint düşüncesinde tenâsüh öğretisine ilk olarak 
Upanişadlar döneminde (M.Ö. VIII-IV. yy) rastlanır. Vedalar 
döneminin, Ortadoğu kökenli dinlerin âhiret anlayışla-
rıyla büyük benzerlik gösteren ölüm ötesi düşüncesi bu 
dönemde yerini karma-tenâsüh öğretisine bırakır. Her ne 
kadar daha sonraki dönemlerde o, klasik âhiret inancı ile 
uzlaştırılmaya çalışılmış ise de Upanişadların ifadelerinde 
böyle bir uzlaşı yoktur. Zira Upanişadlara göre ruhların 
ölümden sonraki mekânları artık Vedalarda açıklanan 
Svarga (İslâm âhiret inancındaki cennete tekabül eder) 
ve Narako-loka (İslâm âhiret inancındaki cehenneme te-
kabül eder) değildir. Yeni öğretiye göre ölümle birlikte 
bedenden ayrılan ruhlar, nihaî kurtuluşa ulaşıncaya kadar 
tekrar tekrar yeryüzüne dönmeye ve muhtelif varlık form-
larında bedenleşmeye mahkûmdurlar. Kemâle eriştikten 
sonra ise, Devâyana adı verilen tanrılar âlemine yükse-
lerek nihai kurtuluşa ulaşır ve artık bir daha yeryüzüne 
dönmezler (Upanişad’ların karma-tenâsüh öğretisi konusunda ayrın-

tılı bilgi için bkz. Ali İhsan Yitik, Hint Kökenli Dinlerde Karma İnancı ve 

Tenâsüh İnancıyla İlişkisi, Ruh-Madde Yayınları, İstanbul 1996, s. 89-95).

Ruhların ölüm sonrası serüvenine ilişkin Upanişad 
ifadeleri, zamanla Hinduizm içerisinde ortaya çıkan he-
men hemen bütün felsefî ve dinî mezhepler tarafından 
bir inanç esası olarak kabul edilmiş ve ayrıntılı biçimde ele 
alınıp yorumlanmıştır. Bundan dolayı günümüzde karma-
tenâsüh öğretisi, Hinduizm ve diğer bölge dinlerinin ayırt 
edici temel vasfıdır. Bu inancın söz konusu dinler için öne-
mini büyük İslâm âlimi Bîrûnî şu şekilde vurgular: “Nasıl ki 
kelime-i şehâdet İslâm, Cumartesi gü-
nüne taz’im Yahudilik, teslis inancına 
bağlılık da Hıristiyan dininin bir şiarı 
ise tenâsüh de Hint dininin alâmetidir. 
Eğer bir kimse tenâsühe kail değilse, 
onlardan sayılmaz. Yani Hint dininden 
hariçtir.” (Alberuni’s India, I-II, I/55). Buna 
göre, karma-tenâsüh öğretisini kabul 

etmeksizin Hindu, Budist veya Caynist olmak mümkün 
değildir. 

Öte yandan karma-tenâsüh olayını ifade etmek için 
kullanılan terimlerin çokluğu, bu inancın Hindistan dışın-
da da yaygın olduğunu göstermektedir (Kaynaklarda tenâsüh 

olayını ifade etmek için kullanılan terimlerden bazıları şunlardır: Latince 

kökenli İngilizce terimler, rebirth (yeniden doğuş), reincarnation ve re-

embodiment (yeniden bedenlenme), transmigration (ruh göçü); Grekçe 

terimler ise, metempsychosis (yeniden canlanma), paligenesis (yeniden 

doğuş), metemsomatosis (yeniden bedenlenme) ve metaggismos (ye-

niden canlanma); Süryanicede ise, ruhun bir bedenden başka bedene 

intikalini ifade etmek için sadece “Taspikha” veya “taspikha denafshat-

ka” kullanılırken, Yahudi dinine ait Kabbalist metinlerde “sodha-ibbur” 

veya “gilgul” terimleri kullanılmıştır. Geniş bilgi için bkz. Ducasse, The 

Belief in a Life After Death, s. 207; “Transmigration”, ER, XV, 21). Türkçe-
mizde ruh göçü, tekrar doğuş, yeniden doğuş ve yeniden 
bedenlenme gibi terimlerle ifade edilen tenâsüh anlayışı, 
Hint kökenli dinlerin yanı sıra Antik Mısır, Yunan, Roma ve 
Kelt dinleri gibi pek çok tarihî dinlerce de benimsenmiştir. 
Aynı şekilde o, günümüzde Hint dinlerinin yanı sıra bazı 
Afrika yerlileri, Yahudi Kabbalist geleneği mensupları ile 
Nusayriye, İsmailiyye, Dürzilik ve Yezidilik gibi mezhepler 
tarafından da savunulmaktadır. Zikredilen bu din veya 
mezheplere bağlı kimselerin toplam sayısının bir milyarı 
aşkın olduğu göz önüne alınırsa, günümüz dünyasında-
ki en az altı kişiden birinin tenâsüh öğretisine inandığı-
nı söylemek abartı olmayacaktır (Geniş bilgi için bkz. R. Garbe, 

“Transmigration (Indian)”, ERE, XII, 425 vd.; “Tenâsüh”, İA, XII/I, 158-159; 

C. J. Ducasse, a.g.e., s. 207-220).

Temelde ruhun varlığı ve ölümsüzlüğü varsayımına 
dayanan tenâsüh inancının yaygınlığının birinci nedeni, 
insandaki ölümsüzlük arzusudur. İkincisi, Tanrının adale-
ti/kötülük problemine akla yatkın bir cevap bulma çaba-
sıdır. Başka bir ifadeyle, hem ruhun kimliğini koruma en-
dişesi hem de kişilerin içinde yaşadıkları şartlar ile ahlâkî 
özellikleri arasındaki çelişkiyi izah etme zorluğudur (ERE, 

XII, 429; C. J. Ducasse, a.g.e., s. 209). Üçüncüsü, ezelî nitelikteki 
ruhun fonksiyonel hale gelebilmek 
için mutlaka bir bedene ihtiyaç 
duyduğu, dolayısıyla ölümden 
sonra başka bir bedene geçmesi-
nin zorunlu olduğu düşüncesidir. 
Dördüncüsü, Mozart gibi harika ve 
dahi çocukların durumlarının öğ-
renme kuramlarıyla izah edilemeyi-

Kur’an’da yeryüzündeki yeniden 
dirilmenin söz konusu edildiği 
bu ayetlerden hiçbiri, tenâsüh 
akidesinin Kur’an tarafından 

benimsendiğine dair delil olarak 
ileri sürülemez.
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Ruhların ölüm sonrası serüvenine 
ilişkin Upanişad ifadeleri, zamanla 
Hinduizm içerisinde ortaya çıkan 

hemen hemen bütün felsefî ve 
dinî mezhepler tarafından bir 

inanç esası olarak kabul edilmiş 
ve ayrıntılı biçimde ele alınıp 

yorumlanmıştır. Bundan dolayı 
günümüzde karma-tenâsüh 

öğretisi, Hinduizm ve diğer bölge 
dinlerinin ayırt edici temel vasfıdır.

şidir. Son olarak, bilhassa yogilerin geçmiş yaşamlarına ait 
verdikleri bilgilerin kutsal kitaplarda yer alması ve bunlara 
inanmanın mecburiyetidir (Bu konuda ortaya atılan çeşitli izahlar 

konusunda bkz. Ninian Smart, “Reincarnation”, Encylopedia of Philo-

sophy, VII, 122-123; E. Konyalıoğlu, C. Aksoylu, Kader-Karma ve Tekrar 

Doğuş, s. 97-101).

Tenâsüh öğretisi öncelikle bilincin merkezi ve hatı-
rayı taşıyan ruhun ölümle birlikte bir bedeni terk ettikten 
hemen veya belli bir süre sonra diğer bir bedene geçti-
ği varsayımına dayanır. Bu inancın ikiz kardeşi ise, karma 
inancıdır. Çünkü, ruhun gireceği yeni bedenlerin biçimleri 
onun henüz terk ettiği veya önceki hayatlarında işlediği 
fiillerin ahlâkî niteliğine göre belirlenmektedir. Bu du-
rumda,  her yeni var oluş bir öncekine bağlı olarak oluş-
makta, dolayısıyla âlemde keyfîlik veya tesadüfîliğe yer 
kalmamaktadır. Ayrıca, insanların kaderleri ve karşılaştık-
ları durumlar da onun geçmiş eylemlerinin doğal sonucu 
olarak görüldüğünden adaletsizlikten söz etmek de im-
kansızlaşmaktadır. Çünkü bu anlayışa göre, her şey belli 
bir sebep-sonuç zincirine yani karma-tenâsüh yasasına 
göre cereyan etmektedir (ERE, XII/435; John Hick, The Philosophy 

of Religion, s. 136).
İlk bakışta hemen fark edileceği gibi, tenâsüh öğreti-

sine dayanılarak kötülük problemine getirilen bu yorum, 
birinciden sonraki bedenleşme zincirleri için geçerlidir. 
Hâlbuki burada ruhların ilk bedenleşmelerindeki farklı-
lıkların hangi temele dayandığı veya nasıl ortaya çıktığı 
açıklanmaz. Böyle bir durumda ise, karma-tenâsüh öğre-
tisinin kötülük problemine nihaî bir çözüm olduğu iddia 
edilemez. Belki onun, söz konusu problemi bilinmeyen 
bir belirsizliğe doğru ertelediği söylenebilir. Aynı şekilde, 
kötülük problemine nihaî çözüm gibi görülen karma-
tenâsüh inancında muhtelif bedenlerde dolaştığı kabul 
edilen ruhların ayniyeti de açıkça 
ispat edilebilmiş değildir. Hâlbuki 
“tenâsüh öğretisiyle insanlar ara-
sındaki eşitsizliklere akla yatkın bir 
çözüm bulabilmek mümkündür” 
denilebilmesi buna bağlıdır. Aksi 
takdirde, önceki amellerinin ceza 
veya mükâfatını gördüğü iddia edi-
len ruhlar, bütün bu tecrübeleri niçin 
yaşadıklarının farkında olamayacak-
tır. Böyle bir durumda ise, yeni be-
denleşmelerin, ruhun tekâmülüne 

ve âlemin küllî bilgisine ulaşması için gerekli olduğu ileri 
sürülemez. 

Öte yandan John Hick’in de işaret ettiği gibi görü-
nüşte birbirinden farklı iki varlığın özdeş olduğunu iddia 
edebilmek için bunlar arasında en azından hatıra bütün-
lüğü, maddî devamlılık ve psikolojik özelliklerde benzer-
lik gibi temel şartların mevcut olması gerekir. (Hick, a.g.e., 

s. 135-137). Tenâsüh olayına bu açıdan baktığımızda ise, 
ilk olarak, bedensel veya maddî süreklilikten söz etmek 
mümkün değildir. Çünkü ölümle birlikte mevcut beden 
yok olur. Ayrıca bir ruhun, ölüm sonrasında amellerine 
bağlı olarak insan, hayvan, böcek veya cansız bir varlık 
formunu alması aynı derecede muhtemeldir. 

İkinci olarak hatıra bütünlüğüne gelince, gerek gü-
nümüzde gerekse geçmişte bazı kimselerin geçmiş ha-
yatlarından bazı anları veya tamamını hatırladıklarına 
dair iddialar her zaman var olagelmiştir. Nitekim dün-
yanın farklı bölgelerinde ortaya atılan bu iddialar Ian 
Stevenson ve Hemandra Benarjee gibi araştırmacılar 
tarafından toplanmış ve bilimsel incelemelerin konusu 
yapılmıştır (Ian Stevenson’un bu konuda çalışmaları ilk olarak değişik 

dergilerde müstakil makaleler halinde yayınlanmış, daha sonra onun bu 

konudaki bütün çalışmaları dört ciltlik bir eser halinde toplanmıştır. Bkz. 

Ian Stevenson, Cases of Reincarnation Type, I-IV). Ancak bu iddia-
lardan çok az bir bölümü incelemeye değer bulunmuş, 
çoğunluğunun ise ispat edilmesi mümkün görünmeyen 
sübjektif iddialar olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca bu durumun 
çocukluk veya gençlik dönemlerine ilişkin pek çok detayı 
hatırlamayan yaşlı kimselerin haline benzetilmesi de söz 
konusu olamaz. Çünkü burada ayniyet konusundaki bü-
tün şüpheleri ortadan kaldıran bedensel süreklilik vardır. 
Oysa, tenâsüh/reenkarnasyon olaylarında hatıra bütünlü-
ğü bulunmadığı gibi, bedensel süreklilik de yoktur (Hick, 

a.g.e., s. 136-137).

Bu durumda iki kişi arasındaki 
ayniyetin ispatı sadece kişisel karak-
terler ve psikolojik özellikler arasın-
daki benzerliklerle sınırlı kalmaktadır. 
Bu ise bizi, sahip oldukları kişilik özel-
likleri itibariyle birbirine benzeyen 
pek çok kimsenin birbiriyle özdeş 
olduklarını iddia etmek gibi tuhaf ve 
gülünç sonuçlara götürür. Örneğin 
cimri ve kibirli kişiliğiyle tanınan bir 
kimsenin ölmesi durumunda, onun 



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

49

ölümünden sonra dünyaya gelen ve benzer özellikleri 
gösteren herkesi söz konusu şahsın yeni inkarnasyonları 
olarak görmeyi mümkün hale getirmektedir. Dolayısıyla 
sadece kişisel psikolojik özellikler arasındaki benzerlikle-
re dayanarak tenâsüh veya reenkarnasyon olayları ispat 
edilemez (Hick, a.g.e., s. 136-137; Turan Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, 

İstanbul 1991, s. 154-159).

Görülüyor ki, tenâsüh öğretisini felsefî ve empirik 
olarak ispat etmek sanıldığı kadar kolay değildir, hat-
ta imkânsızdır. Ama o, milyonlarca insanın benimsediği 
dinsel bir inançtır. Empirik veya felsefî bakımdan izah 
edilemeyişi veya imkânsızlığı da onun veya ona inanan 
insanların değerini düşüren bir durum olarak görülemez. 
Çünkü inanca konu olan her şeyi rasyonalize etmek za-
ten mümkün değildir.  Bizim yukarıdaki açıklamalarımız 
ise, onu dinsel bir inanç olarak kabul edenlere değil, onu 
felsefî ve empirik açıdan ispat edilmiş bilimsel bir veri gibi 
sunmaya çalışanlaradır.

İslâm’ın Âhiret Anlayışı ve Karma-tenâsüh İnancı
Burada ana hatlarıyla ifade edilen İslâm âhiret anla-

yışına, karma-tenâsüh inancı açısından bakıldığında ön-
celikle şu iki husus dikkati çekmektedir. İlk olarak, İslâm 
âhiret anlayışında da tıpkı tenâsühte olduğu gibi yeniden 
dirilmenin söz konusu olmasıdır. İkincisi ise, ruhun âhiret 
hayatında karşılaşacağı durumların, gerek yeniden diril-
meden önce gerekse ondan sonra, ferdin dünyadaki ey-
lemlerinin ahlâkî niteliklerine göre farklılık arz etmesi ve 
bunun da özellikle karma inancıyla büyük benzerlik gös-
termesidir. Dolayısıyla bu iki noktanın daha detaylıca ele 
alınması gerekir. 

Kur’an-ı Kerim’deki yeniden dirilmeyle ilgili âyetleri, 
genel olarak iki kısma ayırmak mümkündür. Birinci grup 
âyetler, biraz önce sözünü ettiğimiz, ölümden sonra kıya-
met günü vuku bulacak yeniden dirilmeyle ilgilidir ki bun-
ların sayıları burada zikredilmeyecek kadar çoktur. Bu nevi 
ayetlere ve onlarda söz konusu edilen yeniden dirilmenin 
mahiyetine biraz sonra temas edeceğiz. Bundan önce, 
yeryüzünde meydana gelen bazı yeniden dirilme olayla-
rının tasvir edildiği ve bazı yazarlarca (Mesela, Sadi Çaycı, Ruh-

çuluğa Göre Kur’an Öğretisi, E. Konyalıoğlu-C. Aksoylu, Kader, Karma ve 

Tekrar Doğuş, s. 120-123 bu konuda örnek olarak verilebilir) tenâsüh 
akidesinin Kur’an-ı Kerim tarafından benimsendiğine dair 
delil olarak gösterilen ikinci tür ayetleri de ele alalım.

Tespitlerimize göre, Kur’an’da yeryüzünde yeniden 

dirilme Bakara 55-56, 72-73, 243, 259, 260; Âl-i İmrân 49 
ve Kehf 19. âyetlerinde zikredilmektedir. Bunlardan, Baka-
ra suresinin 55 ve 56. âyetlerinde, Hz. Musa’nın uyarılarına 
kulak tıkayan ve onunla tartışmayı sürdüren İsrailoğulları-
nın başına gelen bir şimşek çarpması ve bu olay nedeniyle 
onların belli bir süre korkudan baygınlık geçirdikten sonra 
ayılmalarından söz edilmektedir (Süleyman Ateş, Çağdaş Tefsir, 

I/166; T. Koçyiğit-İ. Cerrahoğlu, Kur’an-ı Kerim Meâl ve Tefsiri, I/128). Do-
layısıyla ayette zikredilen ölme ve dirilme, gerçek anlam-
da bir ölme ve dirilmeyi değil, belki korku veya benzeri bir 
sebebe bağlı olarak meydana gelen bayılma ve belli bir 
süre sonra ayılma anlamlarından kinayedir. Aynı sûrenin 
72 ve 73. âyetlerinde ise, fail-i meçhul bir cinayet olayın-
da maktulün Allah tarafından diriltilerek, kendini öldüren 
kimseyi haber verme mucizesi hikâye edilir. Âyetler ken-
di bağlamlarında siyak ve sibak itibariyle incelendiğinde 
görülecektir ki, burada vurgulanmak istenen husus da, 
bunun sıradan bir olay olmadığı (Elmalılı M. Hamdi Yazır, Hak 

Dini Kur’an Dili (I-IX), I/387), ancak inanmak istemeyenlere böy-
le mucizelerin bile bir fayda vermeyeceğidir (Ateş, Çağdaş 

Tefsir, I/183). Dolayısıyla burada zikredilen yeniden dirilme 
olayının da bir basit tenâsüh olayı gibi görülerek ona delil 
olması söz konusu değildir. Çünkü tenâsüh, sadece belirli 
kişilere ait bir imtiyaz olmayıp, samsara çarkından kurtu-
lamamış herkes için sıradan bir olaydır. Bu nedenle, söz 
konusu âyetin de topyekûn bir tenâsüh olayı olarak görül-
mesine imkân yoktur.

Bunlardan başka, bize göre, Âl-i İmrân sûresi 49. 
âyetinde söz konusu edilen yeniden dirilme ile Kehf 
sûresinde hikâye edilen uzun sure mağarada uyuyan kim-
selerin tekrar uyandırılması olaylarının da birer tenâsüh 
veya reenkarnasyon şeklinde anlaşılması doğru değildir. 
Zira bunlardan birincisinde, Allah tarafından Hz. İsa’ya 
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“Ölüleri diriltme kudreti”nin verilmesinden söz edilmek-
tedir. Dolayısıyla bütün bunlar ile tenâsüh/reinkarnas-
yon olayları arasında şeklî bir benzerliğin ötesinde başka 
bir ortak nokta yoktur. Aynı şekilde Kehf sûresinde zik-
redilen uyandırılma hadisesinin de iki bakımdan yine 
tenâsühe delil olarak ileri sürülmesi imkânı yoktur (Kehf, 

18/1-20). Çünkü ilk olarak, bu olayın anlatıldığı âyetlerden 
hemen sonraki 21. âyette “böylece, Allah’ın sözünün ger-
çek olduğunu ve kıyametin kopmasından 
şüphe edilemeyeceğini bilmeleri için 
insanların onları bulmalarını sağ-
ladık” denilerek olayın sebebi 
anlatılmaktadır. Dolayısıy-
la yeryüzünde meyda-
na gelen böyle dirilme 
herkesin karşılaşabile-
ceği sıradan bir olay 
değildir. İkincisi, yine 
ilgili ayetlerden an-
ladığımıza göre, söz 
konusu olayın kahra-
manları iyi ve mümin 
kimselerdir ve onların 
uzunca süre mağarada 
kalmalarının nedeni, Yüce 
Allah’ın onları düşmanlardan 
korumak istemesidir. Hâlbuki 
tenâsüh inancına göre, Ashâb-ı Kehf 
gibi iyi ve imanda kemal mertebesine ulaş-
mış kimseler mokşa’ya (Hinduizm’de nihaî kurtuluş) ulaştıkla-
rı için tenâsüh girdabına düşüşleri söz konusu değildir, 
tenâsüh çemberi kemalâta ulaşamayan kimseler için söz 
konusudur. Üstelik bu olayda kişilerin önceki bedenlerini 
aynen muhafaza ettikleri halde tenâsühte bedenlerin de-
ğişmesi esastır (Burada zikredilen ve yeryüzünde meydana gelen 

bazı dirilme olaylarının ifade edildiği bu ayetlerden hiçbirinin tenâsühe 

delil olamayacağı konusunda bkz. Celâl Kırca, 

“İslâm Dini’ne Göre Reenkarnasyon”, EÜİFD, s. 

3, 223-242).

Öyleyse sonuç olarak denilebilir 
ki, Kur’an’da yeryüzündeki yeniden 
dirilmenin söz konusu edildiği bu 
ayetlerden hiçbiri, tenâsüh akidesi-
nin Kur’an tarafından benimsendi-

ğine dair delil olarak ileri sürülemez. Üstelik şu âyetler, 
İslâm dinindeki yeniden dirilmenin, Hint tenâsüh anlayı-
şınca öngörüldüğü gibi yeryüzünde olamayacağının açık 
delilleridir: “Onlardan her birine ölüm gelince; ‘Rabbim! 
Beni geri çevir, belki yapmadan bıraktığımı tamamlar, 
iyi iş işlerim’ der. Hayır; bu söylediği sadece kendi lafıdır. 
Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geri dön-
mekten onları koyan bir engel vardır.” (Mü’minûn, 23/ 99-100; 

Bu ve bundan sonra iktibas edilen Kur’an ayetlerinin 

tercümelerinde, Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Anla-

mı (Meâl), çev. Hüseyin Atay-Yaşar 
Kutluay, DİB, Ankara, 183 isimli 

meâlden yararlanılmıştır). 
Burada zikredilen yeni-

den dirilme de, kıyamet-
te meydana gelecek 
topyekûn diriltmedir. 
Dolayısıyla, Kur’an’a 
göre ölümden sonra 
yeniden yeryüzünde 
bedenlenme söz ko-

nusu değildir.
Şüphesiz, tenâsüh 

öğretisine delil olarak öne 
sürülen âyetler bunlarla 

sınırlı değildir. Yeryüzünde 
gerçekleşen muhtelif ölme-di-

rilme olaylarının hikâye edildiği bu 
âyetlerin yanı sıra, özellikle “İki ölüm-iki di-

rilme” olayının söz konusu edildiği Bakara sûresi 28. ve 
Mü’min sûresi 11. âyetleri konuyla ilgili en önemli delil 
gibi görülmektedir. Aynı şekilde “Yapılan azgınlıklar ne-
deniyle Allah tarafından maymun veya domuza çevirme-
nin” ifade edildiği Bakara 65. ve Mâide 60. ayetleri de bazı 
yazarlarca tenâsüh öğretisinin Kur’anî temelleri olarak 
öne sürülmektedir. Özellikle, ikinci kısım ayetlerde anla-

tılan olaylar, şeklen tenâsüh veya re-
enkarnasyonu çağrıştırsa bile bun-
ların karma-tenâsüh öğretisine bir 
delil olarak görülmeleri söz konusu 
değildir. Çünkü Kur’an bütünlük içe-
risinde ele alındığında, biraz önce 
de ifade edildiği gibi İslâmiyet’in 
eskatolojik inancının yaygın olarak 

Temelde ruhun varlığı ve 
ölümsüzlüğü varsayımına 

dayanan tenâsüh inancının 
yaygınlığının birinci nedeni, 

insandaki ölümsüzlük arzusudur. 
İkincisi, Tanrının adaleti/kötülük 
problemine akla yatkın bir cevap 

bulma çabasıdır.  
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bilinen âhiret inancı şeklinde olduğu hemen anlaşılacak-
tır (Bu ayetlerin geniş değerlendirmesi hakkında bkz. Mustafa Çetin, 

“Kur’an Işığında Reenkarnasyon”, DEUİFD, yıl: 1995, sayı: IX, s. 23-30). 
Âhiret inancı ile karma-tenâsüh inançları birbirinden ayrı 
inançlardır ve her birinin sistemi ve mekanizması diğe-
rinden farklıdır. Örneğin, tenâsüh olayında Tanrı’nın ce-
zası veya müdahalesi söz konusu değildir. Çünkü yapılan 
eylem zorunlu olarak kendi sonucunu ortaya çıkaracak-
tır. Tanrı bile, böyle bir kuralı değiştiremez. Çünkü kendi 
tanrılığı bile ona bağlıdır. Hâlbuki İslâmiyet’te böyle bir 
düşüncenin kabul edilmesi söz konusu olamaz. Zira Al-
lah her şeyin hâkimi ve her şeye kadir bir varlıktır. Ayrıca 
Kur’an’ın bu tür metaforik ifadelerini sırf popüler olmak 
ve gündemde kalabilmek için geleneksel anlayıştan fark-
lı biçimlerde yorumlayarak, başka kültürlere ait inanç ve 
düşünceler sanki İslâm’ın benimsediği bir inanç ve dü-
şünceymiş gibi göstermeye uğraşmanın millî kültürümü-
ze ve insanımıza da hiçbir faydası yoktur.

İslâm âhiret anlayışındaki hâkim fikirlerinden biri de, 
herkesin âhiret hayatında öncelikle bu dünyadaki amel-
lerinin karşılığını göreceği anlayışıdır. Bireylerin orada 
karşılaşacağı haz veya elem tamamen onların dünyada-
ki amellerine bağlıdır. Buna göre iyi kimseler için mutlu-
luk dolu hayat söz konusu olduğu halde, kötüler için acı 
ve elemli bir hayat vaat edilmiştir. Nitekim bu husus, şu 
âyetlerde açıkça beyan edilmektedir: “Eğer iyilik ederse-
niz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz 
o da kendi aleyhinizedir.” (İsrâ, 17/7) “Kim zerre kadar iyilik 
yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmış-
sa onu görür.” (Zilzâl, 99/7-8) “İnsan ancak çalıştığına erişir. 
Şüphesiz onun çalışması görülecek; sonra da karşılığı 
verilecektir.” (Necm 53/39-41; Ayrıca aynı konuda bkz. En’âm, 6/132; 

Mü’minûn, 23/52; Şûrâ, 42/30).
Üstelik Kur’an’ın insan fiilleri konusundaki tutumu 

ile Gita’da ifadesini bulan ve bugün Hinduların büyük 
çoğunluğunca kabul edilen karma doktrini arasında özel-
likle her ikisinin, insanın bu dünyada başına gelen pek 
çok olayın kendi amelleri sebebiyle meydana geldiği ko-
nusundaki görüşlerinde büyük benzerlik dikkati çekmek-
tedir. Çünkü hem Kur’an hem de Gita’ya göre insanların 
bu dünyada izleyecekleri hayat çizgisi, amellerine bağlı 
olarak Tanrı tarafından belirlenir. Bütün bunları tabiî ola-
rak Hint karma-tenâsüh inancı, acaba İslâm dini tarafın-
dan da benimsenir mi, sorusunu akla getirir. Ancak işaret 
edilen bu benzerliklerin yanı sıra İslâm’ın konuya bakı-

şında farklılıklar vardır. Nitekim İslâm anlayışında ferdin 
fiillerine bağlı olarak, onların sonuçlarını yaratacak olan 
Allah’tır; onun müdahalesi olmadan ne fiilin ne de seme-
resinin ortaya çıkması mümkündür. Hâlbuki Hint karma 
anlayışında, bilhassa Upanişad’lar ve onlara birinci dere-
cede önem veren mezhepleriyle Caynizm ve Budizm’e 
göre karmik birikimler, Tanrı’nın hiçbir müdahalesi olma-
dan kendi etkilerini, semerelerini verebilir. Hatta Caynizm 
ve Budizm’e göre Tanrılık mertebesinin kazanılması veya 
kaybedilmesi tamamen karmaya göredir. Bundan dolayı 
İslâm dininde Hint dinlerindeki gibi bir karma anlayışın-
dan söz edilemez. Ancak bu, hiçbir şekilde İslâm dinine 
göre, insanın fiillerinin onun kaderi konusunda etkisi ol-
madığı anlamına da gelmez. 

Sonuç itibariyle, karma-tenâsüh öğretisi açık bi-
çimde Kur’an’da yer almaz. Dahası İslâm’ın öngördüğü 
eskatolojik sistem, kıyamet gününde topyekûn diriltme 
(Mücâdele, 58/3) ezelî-ebedî nitelikteki cennet ve günahlar-
dan arınma yeri olarak cehennem (Fussilet, 41/28) gibi safha-
ları kapsayan âhiret inancıdır. Şayet karma-tenâsüh inancı 
bu sistemin bir parçası gibi kabul edilecek olursa, o zaman 
Allah’ın her şeye gücü yeten kadir bir varlık oluşunu izah 
etmek güçleşeceği gibi, topyekûn diriltme, cehennemin 
sonsuzluğu gibi âhiret inancıyla ilgili daha birçok konuyu 
izah etmek de mümkün olmayacaktır.
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Âhiret inancı önem ba-
kımından bugün hayatımızın 
neresinde yer almaktadır? 

İslâm inanç sisteminde ilk 
yaratılış ile âhiret inancı birbi-
rinden ayrı düşünülemez. Meb-
de ile meâd, İslâm Kelâmında 
birlikte ele alınır. Sahih bir meb-
de (ilk yaratılış başlangıç) inancı 
olmadan sahih bir meâd (âhiret) inancı olmaz. Nereden 
geldiğini bilmeyen nereye gideceğini bilemez. Varlığın 
hakikatini, hayatın nihâî anlamını, yaratılışın gayesini 
bilmeyen ölümü, ölüm ötesini, haşri, yeniden dirilişi, 
kıyameti, mîzanı, âhireti anlayamaz. Ezel fikrine sahip 
olmayan ebed anlayışını kabul edemez. Zira âhiretin 
Kur’an’daki bir adı “en-neş’etü’l-âhire”, ikinci yaratılış, 
son hilkattir. Orası bizim ebedî diriliş yurdumuzdur, 
“ed-dâru’l-âhire”dir, son ikamet mahallimizdir. Âhirete 
iman, Allah’a imandan ayrı düşünülemez. Kişinin âhireti 
inkâr etmesi onu var eden Allah’ı da inkâr etmesi anla-
mına gelir.

Günümüz insanlarının âhiret inancında bir sap-
manın olduğunu düşünüyor musunuz?

Âhiret inancındaki sapma, ilk yaratılış ve Allah 
inancındaki sapmalara bağlıdır. Kur’an’a göre insanların 
âhiret inancındaki sapmalarının asıl sebebi dünya an-
layışımızdır, dünyevîleşme ve dünyalıkları yüceltmektir. 
Fânî olanı bâkî zannetmek ve hayatı buna göre tanzim 
etmektir. Kur’an her fırsatta dünyanın bizler için aldatıcı 
bir meta olduğunu hatırlatır. Hayatın dünyadan ibaret 
olduğu fikrinin, küfür ve inkârın başlıca sebebi oldu-
ğunu bildirir. Âhireti yok sayan bir dünyanın oyun, eğ-
lence, gösteriş, övünme ve çoğaltmadan başka bir şey 
olmadığını vurgular. Her yıl gözümüzün önüne cennet 
misali bahçelerin nasıl sararıp solduğunu ve daha son-
ra nasıl çer çöpe dönüştüğünü veciz teşbihlerle anlatır. 
Âhiretsiz bir Müslümanlığın algısı 
bile muhaldır, imkânsızdır. Allah’a 
iman etmeden Müslümanlık olama-
yacağı gibi âhiretsiz de Müslüman-
lık olmaz.    

Modernizmin insanları dün-
yevîleştirdiği günümüzde bu 
inancın kopuşuna karşı nasıl bir 

yöntem ve dil belirlemeli ki âhiret 
inancı sağlam bir temele oturabilsin? 

Âhiret inancının sağlam bir temele 
oturması için kullanacağımız dil hem 
Kur’an’da hem de Hz. Peygamberin 
hadislerinde fazlasıyla mevcuttur. Her 
şeyden önce âhiret inancı, İslâm’ın her 
ilkesinde mevcut olan mutlak adalet 
inancından ayrı düşünülmemelidir. Âdil 

bir Allah inancı, ezelî ve ebedî yüksek adalet inancı, hak 
ve hakikat inancı, âhiret inancı olmadan olmaz. Resûl-i 
Ekrem’in (s.a.v) ifadesiyle “Kıyamet gününde tüm haklar 
sahiplerine iade edilecektir. Boynuzsuz koyun boynuzlu 
koyundan hakkını alacaktır.” Başka bir hadis-i şerifte de 
şöyle buyurmuştur: “Akıllı kişi kendisini hesaba çeken 
ve ölümden sonrası için çalışandır. Aciz kişi ise arzuları-
na uyup Allah’tan bağışlanma umandır.”

21. yüzyılda yaşayanlar olarak dünya-âhiret 
arasındaki ilişkiyi nasıl kurmalıyız? 

İslâm, dünyayı dünya olduğu için eleştirmemiştir. 
Eleştirilen, âhiretsiz bir dünya telâkkisidir. Eleştirilen, 
hayatı dünyaya indirgemektir, dünyevîleşmedir. Dün-
ya bizim için değerlidir. Zîra biz ebedî yurdumuzu, 
âhiretimizi bu dünyada kazanabiliyoruz. Dünya âhiretin 
tarlasıdır. Cennet, tohumunu bu dünyada ektiğimiz bir 
bahçedir. Cehennem, ateşini bu dünyadan götürdüğü-
müz bir ocaktır. Kur’an da yakıtı insanlar ve taşlar olan 
ateşten söz eder. Dünya için âhiret, âhiret için dünya 
terkedilmez. Dünya hayatı, Hz. Peygamberin ifadesiyle, 
ebedî hayat olan âhirete giderken uğradığımız geçi-
ci bir menzildir. İnsanın âhirette bulacağı şey, dünya-
da iken elde ettiği şeydir. Hz. Enes’e Peygamberimizin 
hayatında en çok yaptığı duayı sordular. O da şu duayı 
okudu: “Allah’ım! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de iyi-
lik ver ve bizi cehennem azabından koru!” 

İnsanların âhiret inancı-
nın korku ve cehennem öğeleri 
üzerine kurulu anlayışları yerini 
cennet ve Allah’ın affediciliğine 
bıraktı ve böyle bir dil gelişti. Bu 
durumu ümit ve korku merkezli 
bir anlayışla dengelemek konu-
sunda ne düşünüyorsunuz? 

Sevgili Peygamberimize (s.a.v)  
“Müminlerin hangisi daha 

akıllıdır?” diye sorulmuş; Resûl-i 
Ekrem Efendimiz (s.a.v), ölümü 
en çok hatırlayanların ve ölüm-

den sonrası için en güzel şekilde 
hazırlananların, müminlerin en 
akıllıları olduklarını bildirmiştir.

Kur’an her fırsatta dünyanın biz-
ler için aldatıcı bir meta olduğu-
nu hatırlatır. Hayatın dünyadan 
ibaret olduğu fikrinin, küfür ve 

inkârın başlıca sebebi olduğunu 
bildirir. Âhireti yok sayan bir 

dünyanın oyun, eğlence, göste-
riş, övünme ve çoğaltmadan baş-

ka bir şey olmadığını vurgular.
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Müminin korku ve ümit, havf ve recâ arasında bir 
inanç ve anlayışa sahip olması gerekir. Bu aynı zaman-
da Kur’an’ın insanları eğitirken gözettiği bir ilkedir. 
Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde Yüce Rabbimiz ce-
hennemle ilgili tasvirlerin hemen ardından cennetle 
ilgili tasvirlere yer vermiştir. Aslında Kur’an ve Hz. Pey-
gamber rahmet ve merhameti öncelemiştir. Dolayısıyla 
Yüce Allah’ın rahmetinden hiçbir zaman ümit kesilmez. 
Kur’an’daki rahmet ayetleri ve merhamet hadislerine 
göre Allah’ın rahmetinden ümit kesmek haramdır. Çün-
kü Cenâb-ı Hakk’ın rahmeti gazabını geçmiştir. Ancak 
yine de bir Müslümanın hedefi, cehenneme düşmeden 
cenneti kazanabilmek olmalıdır. Ayrıca burada kastedi-
len korku, Allah katındaki değerimizi kaybetme korku-
sudur. Bu korku, hikmetin başıdır. 

Günümüzde, Başkanlığımı-
zın vaaz ve hutbelerinde âhiretle 
ilgili konular ne kadar işleniyor 
ve vaaz ile hutbeler bu konuda 
halkın ihtiyacına ne oranda ce-
vap veriyor? 

Vaaz ve hutbelerde iman hakikatlerini, inanç ko-
nularını, akâid meselelerini anlatmakta ne yazık ki 
çok başarılı olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Çünkü 
Allah’ın bize bildirmediği, Resûl-i Ekremin (s.a.v) bize 
anlatmadığı âhiretin coğrafyasını tasvir etmekle âhiret 
inancı anlatılmış olmaz. Çocuk, genç gibi toplumun 
farklı kesimlerine nasıl bir dil ve üslupla âhiret inan-
cını anlatacağımızı pek bilemiyoruz. Ancak hem vaaz 
ve hutbelerde hem dinî yayınlar alanlarında bu yönde 
çalışmalarımız devam ediyor. Bu meyanda “İslâm İnanç 
İlmihali” adlı eserimizin, gençlerin duygu ve düşün-
ce dünyalarına hitap ettiğini söyleyebilirim. Diyanet 
câmiası ve akademik dünyanın, iman hakikatlerini fark-
lı seviyeden insanlara anlatabilmek için yeni bir dil ve 

üslup üzerinde çalışmaları gerekti-
ğine inanıyorum. Başkanlığımızın 
başlattığı “Anlamak” serisi böyle bir 
arayışın ürünüdür. 

Halkın âhiret inancı büyük 
oranda din görevlileri üzerinden 
gerçekleşmektedir. Bu konuda 

Âhiret inancı, İslâm’ın her ilkesinde 
mevcut olan mutlak adalet 

inancından ayrı düşünülmemelidir. 
Âdil bir Allah inancı, ezelî ve 

ebedî yüksek adalet inancı, hak 
ve hakikat inancı, âhiret inancı 

olmadan olmaz.



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

55

din görevlilerinin tavrı ve yöntemi nasıl olmalıdır? 
Tamamen din görevlileri üzerinden gerçekleştiğini 

söylemek zordur. Ancak din görevlilerimizin bu alanlar-
da kendilerini yetiştirmeleri için önemli adımlar atıldı-
ğını söyleyebilirim. Kur’an kursları ile yaz kurslarımızın 
müfredatı bu açılardan yeniden tanzim edilmiştir. Ancak 
yine de yeni okumalara ihtiyaç vardır. Âhiret inancı ve 
hikmetleri konusunda özellikle hikmet merkezli kadim 
kaynaklarımız, kelâmî tartışmalara girmeden yeniden 
güncellenmelidir. Yeni zamanlarda ortaya çıkmış iman 
hakikatlerini bir bütün olarak ele alan eserleri de unut-
mamak gerekir. Kur’an’ı bu açıdan baştan sona okuyan 
tefsirlerden yeni okumalara ihtiyaç vardır. Günümüzün 
gelişen ve değişen şartlarına göre toplumun bütün ke-
simlerini dikkate alan yeni bir dil ve üsluba ihtiyaç vardır. 

Kıyamet alametleri ve kabir hayatı ile ilgili ha-
disleri, Başkanlığımızın yürüttüğü “Hadis Projesi” 
bağlamında değerlendirir misiniz?

Sahabeden biri, Hz. Peygambere (s.a.v) gelir. Kıya-
met ne zaman kopacak, diye üç kez sorar. Hz. Peygamber 
(s.a.v) her üçünde de bu sahabîye “Sen onun için ne hazır-
ladın?” sorusunu yöneltir. Temel yaklaşımımız budur. Ha-
dis Projesinde bu konuların nasıl işlendiğini, inşallah eser 
yayınlanınca hep birlikte okur ve değerlendiririz. 

Ticaret, eğitim, sosyal ilişkiler, insanların psiko-
lojik durumları gibi insan hayatıyla ilgili temel konu-
larda âhiret inancını diri tutmanın etkileri nelerdir? 

Âhiret inancı, insanın bu dünyada yaptığı her türlü 
iş ve meslekten, insanlarla olan her türlü ilişkisinden do-
layı hak-hukuk, haram-helâl, adalet-zulüm gibi pek çok 
açıdan hesaba çekileceği düşüncesini insanlara yerleşti-
rir. Âhiret inancında haşr, mahşer, mîzan, şaşmaz adalet 
terazisi, boynuzlu koyunun boynuzsuz koyundan hakkı-
nı alması; hiçbir suç, günah ve haksızlığın kimsenin ya-
nına kâr kalmayacağı gibi inanç ilkeleri bulunmaktadır. 
Bu inanç ve anlayışın yerleştiği bir toplum, barış, huzur 
ve güven toplumudur. 

“Ölmeden önce ölünüz.” “Hesaba çekilmeden önce 
kendinizi hesaba çekiniz.”,  “Lezzetleri yok eden ölümü 
çokça hatırlayınız.” hadislerini nasıl anlamalıyız? 

Öncelikle bu rivayetlerden ilk ikisinin, kaynağını 
hadislerden almış birer hikmetli söz olduklarını belirtmek 

isterim. İlk söz daha çok tasavvuf ehlinin hayat felsefesi 
hâline getirdikleri bir sözdür. İkincisi Hz. Ömer’in sözüdür. 
Üçüncüsü ise Tirmizî ve Nesâî’nin rivayet ettikleri bir ha-
distir. Bu konudaki hadisler, insana her daim Müslümanca 
yaşaması gerektiğini hatırlatan peygamber öğütleridir. 
Çünkü bu öğütleri tutan bir kişi, sürekli nefsini hesaba çe-
kecektir. Allah’ın huzurunda vereceği hesabı düşünecektir. 
Dolayısıyla haramlardan, günahlardan, kötülüklerden hep 
uzak durmaya çalışacaktır. Şerrin kilidi, hayrın anahtarı 
olmaya çalışacaktır. Helâllerin, sevapların, iyiliklerin peşin-
de bir hayat sürme idealinde olacaktır. Neticede cennet 
ve cemâlullahla müşerref olan bir kul olacaktır. Nitekim 
Sevgili Peygamberimize (s.a.v)  “Müminlerin hangisi daha 
akıllıdır?” diye sorulmuş; Resûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v), 
ölümü en çok hatırlayanların ve ölümden sonrası için en 
güzel şekilde hazırlananların, müminlerin en akıllıları ol-
duklarını bildirmiştir. Yine bir başka hadisinde Sevgili Pey-
gamberimiz (s.a.v), “Gaflete dalan, gülüp oynayan, kabir-
leri ve toprak altında çürümeyi unutan kul ne bedbahttır! 
Azan, haddi aşan, nereden geldiğini ve nereye gittiğini 
unutan kul ne bedbahttır.” buyurmuştur.

Çok teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.  
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Kıyamet ve Zaman Olgusu
“İslâm, Âdem aleyhisselam’ın yaratılması, ilk insanın 

cennetteki günleri, şeceretü’l-huld ve elest bezmi gibi 
uhrevî olaylardan bahsetmek suretiyle insanların zaman 
algısını çok geniş bir düzleme çekmiş görünmektedir. İslâm 
bir taraftan dünya hayatından önce yaşanmış olan bazı 
olayları tarihsel yazgıya dâhil ederek zihinleri ezelî bir ya-
ratıcı fikrine hazırlamakta, diğer taraftan zamanı büsbütün 
sermedî ve sonsuz bir şey olarak yorumlama cihetine git-
mektedir. Zaman bu fikre göre, sadece dünya hayatındaki 
izafi zamandan ibaret değildir. Hayat sadece bu dünyadaki 
yaşantı ile; tarih sadece yazının ya da şifahî kültürün res-
mettiği dünyevi olayların kayıtları ile sınırlı değildir. Öyleyse 
Kur’an’ın geçmişe doğru olabildiğince genişlettiği ve sürek-
li bir devinim hâlindeki zaman fikri ne olmuştur da kıyamet 
adı verilen bir olayla tuzla buz olmaktadır? Ya da İslâm ezelî 
bir arka plana bağladığı zamanın akıp gitmesi düşüncesini, 
ebedilik söz konusu olduğunda kâinatın yok olması düşün-
cesi içinde ne diye eritmektedir? Kur’an, geçmişin sonsuzlu-
ğunda yoğurduğu zamanın önüne, gelecek ufuklara henüz 
açılmadan set mi çekmektedir?     

Bazı dinler ve ideolojilerdekinin aksine Kur’an’da kıya-
met, başka kavim ya da ümmetlerle girişilen bir armaged-
don değildir. Kur’an’ın tasvir ettiği kıyamet, seküler kültü-
rün, ilahî kurguyu dışlayarak betimlediği bir felâket senar-
yosu, kadim halk anlatılarının ifade ettiği ecinnilerin dün-
yayı talan ettiği bir kara gün ya da küresel terör ve ötekinin 
düşmanlığı gibi modern vehimleri kullanarak, telenovella 
mantığı içinde oluşturulmuş -dünyayı marslıların istila et-
mesi şeklindeki- bir Hollywood safsatası değildir. Ve nihayet 
kıyamet, -oh olsun- kabilinden insanlığa yöneltilmiş büyük 
ve eziyetli bir ders de değildir. Kur’an’da kıyamet, adeta iki 
değişik zaman dilimine geçişi temsil eden ara bir zamandır. 
İnsan hayatını izafi ve uhrevî zamanın ahenginden doğan 
sermedî bir bütünlük içinde ele alan 
Kur’an’da,  kıyamet göz açıp kapayın-
caya kadar geçen bir süre veya daha 
kısa bir zaman aralığı olarak değerlen-
dirilmektedir (Nahl, 16/77). Kur’an’ın bu 
yaklaşımı kıyamete çok farklı bir görev 
yüklemektedir. 

Her şeyden önce Kur’an’da kıya-
met olgusu üstünde bu kadar fazla du-
rulmasının nedeni zaman ve kâinatın 
yaratılmış olarak Allah’a boyun eğ-

dikleri ve kendi zati güçlerinin olmadığı fikrinin insanlığa 
benimsetilmesi arzusudur. İlk muhatapların zihinlerindeki 
çizgisel şekilde ilerleyen ve onları yok oluşa mahkûm etti-
ğine inanarak, adeta ona tanrılık atfettikleri zaman düşün-
cesi, Kur’an’da farklı bir kavram alanı oluşturularak bertaraf 
edilmiştir. Allah resûlü, bir kudsî hadiste “Allah buyurdu ki: 
‘Âdemoğlu zamana söver, lanet okur. Hâlbuki (yüklediğiniz 
işlev bakımından) zaman (dediğiniz) şey ben(den başkası 
değildir) ve gece de gündüz de benim elimdedir.” (Buhârî, 

“Edeb”, 101) diyerek, zamanın tanrılaştırılamayacağını ifade 
etmektedir. Vahyin ilk muhataplarının, “ ‘O bir şairdir; onun, 
zamanın felaketlerine (raybe’l-menûn)  uğramasını bekliyoruz’ 
mu diyorlar?” (Tûr, 52/30) ve “Dediler ki: Hayat ancak bu dün-
yada yaşadığımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak 
zaman helâk eder...” (Câsiye/45, 24) gibi âyetlerde ifadesini bu-
lan zamanı tanrılaştırma eğilimlerine karşı, Kur’an, zaman 
olgusunun izafîliğine ve onun zâtî bir gücü olmayıp Allah’ın 
elinde olduğuna vurgu yapmaktadır. Bu vurgunun en bariz 
anlatımını ise kıyamet mefhumu oluşturmaktadır. 

Kıyametin Saatinin Bilinemezliği  
Hadis edebiyatında Cibril hadisi diye ifadesini bulan 

hadiste “Gerçekte Melek Cebrail’den başkası olmayan ve 
çölden gelen beyaz elbiseler içindeki adam, Allah resûlüne  
(iman, İslâm ve ihsanın ne olduğunu sormuştur). Böylece bu 
hadiste İslâm dini, iman, İslâm ve ihsan kelimeleriyle açık-
landıktan sonra Cebrail, Allah resûlüne “Kıyamet ne zaman-
dır?” sorusunu yöneltmiştir. Bunun üzerine Hz. Muhammed  
“Bu meselede soru sorulan kişi, soran kişiden daha âlim de-
ğildir. Fakat kıyametten önce meydana gelecek bazı olayları 
sana söyleyeceğim. Ne zaman satılmış cariye sahibini (yani 
efendisini) doğurur, kim oldukları belirsiz deve çobanları 
yüksek bina kurmakta birbiriyle yarışa çıkarsa kıyametin 
alâmetleri görülmüş olur” der ve Allah resûlü sözünü şöy-

le tamamlar: (Kıyametin vakti) Allah'tan 
başka kimsenin bilmediği beş şeyden 
biridir. Kıyametin ne zaman kopaca-
ğının bilgisi sadece Allah’a aittir (…)” 
(Buhârî, “İmân”, 37).

Cebrail insanlar İslâm’ı öğrensin-
ler diye üç sacayağı üzerinde yükse-
len dinin temel üç mefhumunu Allah 
resûlünün diliyle insanlara öğretmiş, 
fakat o bununla da yetinmemiştir. 
İnsanlar için her zaman merak ko-

İlk dönem âlimlerinin Allah 
resûlüne yakın zamanda vuku 

bulacak olan olaylardan sakınılması 
şeklinde anladıkları sözler, tedvin 
dönemi itibarıyla kitaplarda fiten 

rivayetleri şeklinde yer alınca, 
rivayetlerdeki siyasî olayların 
tamamı, kıyamet düşüncesi 

çerçevesinde sistematik bir tarih 
inşa etmede kullanılmıştır. 
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nusu olan kıyametin ne zaman kopacağı konusuna Allah 
resûlünün ağzından “Bu meselede soru sorulan kişi, soran 
kişiden daha âlim değildir” denilerek son nokta konulmuş-
tur.  

Fiten Rivayetlerinin Karakteristiği
Allah resûlü, kıyametin zamanı hakkında bilgisi olma-

dığını söylemiş, fakat onun birtakım alâmetlerinden bah-
setmiştir. Daha çok (sıfâtu’l-) kıyâme, fiten, melâhim, rikâk 
başlıkları altında aktarılan pek çok hadiste konuyla ilgili bil-
gi verilmektedir. Zaman zaman çeşitli gruplar arasında er-
ken dönem politik mücadelelerin bir tezahürü ve İsrâiliyat 
tartışmalarının bir uzantısı hâline getirilmek istenen bu 
alan, bir taraftan oldukça karmaşıktır, diğer taraftan ha-
dis literatürünün diğer hiçbir alanında görülmediği kadar 
sembollerle örülüdür. Allah resûlü, kıyametin kopuşu ile il-
gili Kur’an’ın haber verdiği mesajların dışında bir eskatoloji 
kurmak gibi gaye edinmemiş, sadece Kur’an’da da ifadesini 
bulan kıyamete yakın tabiatta meydana geleceği söylenen 
bozulmayla, toplumda baş gösteren ahlâkî yozlaşma ve 
anarşi arasında nisbî bir bağ kurmakla yetinmiştir. Kaldı ki, 
Allah resûlünün geleceğe dair söylediği pek çok hususu 
kıyametten hemen önce meydana gelecek olaylar kapsa-
mında görmek yanlış sonuçlar doğurabilir. Allah resûlünün 
haber verdiği fitneler daha çok kendisine yakın dönemde 
çıkacağını düşündüğü olaylarla ilgilidir. 

Allah resûlünün gelecekteki fitnelere dair haber verdi-
ği olaylardan kendi dönemine yakın vuku bulacak olayları, 
kâinatın yok olması sürecinde meydana gelecek büyük fit-
ne ve karışıklıklardan ayırmak gerekir. Zaten fiten rivayeti 
olarak bilinen haberlerin çoğu bu niteliktedir. Allah resûlü, 
pek çok hadisinde kendisinden sonra ortaya çıkacak olay-
lara işaret etmiştir. Usame b. Zeyd’in haber verdiğine göre, 
Peygamber Efendimiz bir gün Medine’nin çevresindeki te-
pelerden birinde yanındakilere şöyle demiştir: “Siz de be-
nim gördüklerimi görüyor musunuz? Ben fitnelerin evlerin 
arasından sel gibi aktığını görüyorum” (Buhârî, “Fiten”, 4)

Kıyametle ilişkilendirilen pek çok rivayet gerçekte Hz. 
Peygamber ve yakın dönemindeki politik olaylarla ilgili gö-
rünmektedir. “Üç olay sırasında olacak kargaşaya bulaşma-
yan kurtuluşa ermiştir: Öldüğüm zaman yaşanacaklar, sa-
bırlı bir halifenin cinayete maruz kaldığı sırada yaşananlar, 
Deccal olayı.” (İbn Hanbel, V, 288) hadisinde Benû Saide sakifesi 
sonrasında yaşananlara, savaş ve ihtilaflara, Hz. Osman’ın 
şahadetine imada bulunulurken, Deccal’den de bahsedil-

mektedir. Bu hadis, Peygamber dönemine yakın fitnelerle 
sonraki dönem müslümanlarının adeta bir kıyamet eskato-
lojisi oluşturmak istercesine sarıldıkları rivayetlerin, aslında 
hadislerin dilinde karışık şekilde ve iç içe olduğunu göste-
ren güzel bir örnektir. O halde Allah resûlü, isnatları sağlam 
olanları dikkate aldığımızda bu tür fiten rivayetlerindeki 
anlatımlarında sadece nebevî bir şefkatle ümmetini uyar-
makta, belki bazılarında yakın bir gelecekte olan olaylara 
karşı yer yer, pasif direniş şeklinde bir strateji önermekte, 
fakat asla gelecek zamanın kehanetine girişerek bir kıya-
met eskatolojisi inşa etmemektedir.  

Fiten Rivayetleri Üzerinden Kıyamet Tarihi Yazıcı-
lığına Girişmek

Herhalde fiten rivayetleriyle ilgili olarak yanılgıya dü-
şülen nokta, konunun psikolojik yanı ihmal edilerek sis-
tematik bir kurgu halinde sunulmuş kıyamet tarihi algısı 
oluşturma ve buna bağlı olarak bir kıyamet bilimi tesisi 
çabasıdır. Hâlbuki Sahabe efendilerimiz, Allah resûlünün 
haber verdiği bu fitnelerin çoğunu büyük kıyametten önce 
ortaya çıkacak fitneler olarak görmeyip kendi zamanların-
da gerçekleşen olaylar olarak değerlendirmişlerdir. Temim 
ed-Darî'den aktarılan rivayet bunu teyit etmektedir. Allah 
resûlünün şöyle dediğini duydum: “Gece ve gündüzün 
ulaştığı her yere bu tebliğ ulaşacak, ister kerpiçten yapılsın 
isterse deve kılından, Allah her eve İslâm'ı hâkim kılacaktır. 
Bu da ya Allah'ın aziz kıldığı İslâm'ın kabul edilmesi veya 
Allah'ın hor gördüğü küfrün boyun eğmesi ile gerçekle-
şecektir.” Temim ed-Darî şunu ilave etmektedir: “Ben bunu 
kendi yakınlarımda bizzat gördüm, Müslüman olanlar hep 
hayır, şeref ve izzete ulaşırken; kâfir olanlar hep zillet, aşağı-
lanma ve cizyeye duçar oldular.” (İbn Hanbel, IV, 104) 

Huzeyfe b. el-Yemân’ın şu sözleri de bu konudaki dü-
şüncemizi destekler niteliktedir:  “Allah resûlü fitnelerin yaz 
yeli gibi herkesi yok edeceğini söyledi, gerçekten de bir tek 
ben kaldım” (İbn Hanbel, V, 387). Daha sonraki döneme ait pek 
çok âlim de bu tür rivayetleri anlama yöntemi olarak aynı 
yolu benimsemiştir. Diğer bir rivayette yine Huzeyfe, “ ‘(Al-
lah resûlüne) kılıçtan sonra (ne olacak)?’ diye sordum, Al-
lah resûlü ‘(kalplerde) fesat kalıntısı ve duman üzerinde bir 
sulh’ buyurdu” denilmekte ve  (Ma’mer) hadisin sonuna şu 
notu düşmektedir: “Katâde bunu, Hz. Ebu Bekir zamanın-
daki ridde (dinden çıkma) olaylarına bağlardı” (Ebû Dâvûd, 

“Fiten ve Melâhim”, 1).

İlk dönem âlimlerinin Allah resûlüne yakın zamanda 
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vuku bulacak olan olaylardan sakınılması şeklinde anladık-
ları sözler, tedvin dönemi itibarıyla kitaplarda fiten rivayetle-
ri şeklinde yer alınca, rivayetlerdeki siyasî olayların tamamı, 
kıyamet düşüncesi çerçevesinde sistematik bir tarih inşa 
etmede kullanılmıştır. Kıyamete yönelik tarih yazıcılığının 
oluşturulmasında konuya diğer semavi dinlerin kayıtsız 
kalmaması nedeniyle daha sonra İsrâiliyat ve mitolojinin 
de dâhil edilmiş olduğu düşünüldüğünde İslâm topluluk-
larındaki kıyamet algısının bütün bunların ortak mahsulü 
olduğu söylenebilir. Bu itibarla İslâm ümmetinin kıyamet 
algısının sırf Kur’ânî referanslarla nebevî kaygı ve uyarıların 
kompozisyonundan ibaret olduğunu, söz konusu algıda 
etnolojik ve mitolojik unsurların bulunmadığını söylemek 
gerçekçi bir yorum olamaz. Kaldı ki, fiten rivayetlerinin az 
önce bahsettiğimiz siyasî yönü ve Peygamber dönemine 
ilişkin stratejik yapısı, bunlar üzerinden bir eskatoloji kur-
mayı engeller niteliktedir. Zira çoğu zaman bu rivayetler-
deki sözlerin maksadı zaten eskatolojik ve uhrevî bir inanç 
alanı oluşturmak değildir.  Hüzeyfe b. el-Yemân’ın “Vallahi, 
arkadaşlarım unuttular mı, yoksa unutmuş mu göründüler 
bilmiyorum. Allah resûlü dünyanın sonu gelinceye kadar 
çıkacak olan ve tabilerinin sayısı üç yüze ve daha fazlaya va-
ran fitne liderlerinin hiçbirini bırakmadan, bize hepsinin adı, 
babalarının adı ve kabilelerinin adını anarak haber verdi.” 
(Ebû Dâvûd, “Fiten ve Melahim”,1) şeklindeki rivayeti kendi döne-
minden kopararak yorumlamak ve Huzeyfe’ye bütün dünya 
tarihi ile ilgili haberlerin verildiğini söyletmek nübüvvet ile 
kehaneti birbirine karıştırmak olacaktır. Dolayısıyla rivayette 
“Dünyanın sonuna kadar ortaya çıkacak” tabiriyle abartılı bir 
şekilde o dönemin olaylarına karışanların kastedildiği düşü-
nülebilir. 

Görüldüğü üzere aktarılan pek çok rivayetin tam ola-
rak hangi dönemi kastettiğini tespit etmek güçtür. Kaste-
dilen, kıyamete yakın vuku bulacak olaylar mıdır? Yoksa Hz. 
Peygamber’den hemen sonra ortaya çıkan siyasî mücadele 
ve iç karışıklıklar mı?  Bunların arasında 
bir siyasî propaganda aracına dönüş-
türülmüş Hariciler ve Nehrevanlıların 
adının zikredildiği rivayetlerin yanında 
(Beyhakî, Sünenü’l Kübra, VIII,272) daha genel 
ifadelerin kullanıldığı veya doğrudan âhir 
zaman tabirine yer verilen, fakat Hz. Pey-
gamber sonrası meydana geleceği bildi-
rilen haberlerin genel dokusuna uygun 
nakiller de bulunmaktadır: 

Kıyametin Asıl Alametleri ve Hadislerin Dili
Huzeyfe b. Esîd el-Gıfârî'den rivayet edilen hadise göre, 

Allah resûlü “Siz vukuundan önce on alâmetini görmedik-
çe, kıyamet kopmayacaktır”  buyurarak bu on alameti şu 
şekilde saymıştır: Duman, Deccal, Dabbe, güneşin batıdan 
doğması, Meryem oğlu İsa Peygamber’in yeryüzüne inmesi, 
‘Ye'cûc ve Me'cûc’ ve yeryüzünde meydana gelecek üç bü-
yük toprak çökmesi. Bunlar doğuda, batıda ve Arap yarıma-
dasında olacaktır. Sonuncu alâmet ise Yemen’den çıkıp in-
sanları mahşere sürecek bir ateştir”  (Müslim, Fiten ve Eşrâtu’s-Sâa, 

39). Bu hadiste adı geçen olaylar artık kıyametin çok yakında 
kopacağını gösteren asıl büyük alâmetlerdir. 

Allah resûlü: “Deccal, Şam ile Irak arasından çıkacaktır, 
kuzeyi, güneyi, her yanı ifsat etmeye çalışacaktır. Ey Allah’ın 
kulları o günleri görürseniz Allah’ın dini üzerinde kalmaya 
özen gösterip dininizde sebat ediniz…” buyurmaktadır 
(Buhârî, “Fedâilü’l-Medine”, 9). Dâbbetü’l-arz ile ilgili olarak Ebû 
Hureyre’den aktarıldığına göre “Dâbbetü’l-arz denilen ya-
ratık kıyamete yakın çıktığında, beraberinde Süleyman’ın 
mührü ve Musa’nın asası da bulunacaktır. Müminin yüzü 
pırıl pırıl olacak, kâfirin burnu da mühürle mühürlenecektir 
(...)” denilmektedir (Tirmizî, Tefsîru’l-Kur’ân, 27).

 Allah resûlünün hadislerinde kıyamete yakın çıka-
cağı ifade edilen diğer bir fitne, Ye’cûc ve Me’cûc kavminin 
dünyayı istila etmesidir. Peygamberimiz, eşlerinden Zey-
nep bint-i Cahş’a ‘bugün Ye’cûc ve Me’cûc’ün seddinden 
şöyle bir gedik açıldı’ buyurmuştur (Buhârî, “Ehâdisü'l-enbiyâ”, 

7). Hz. Peygamber zamanında açılan Ye’cûc ve Me’cûc sed-
dindeki gedik, tıpkı Kur’an’daki “göklerin kapıları” (Araf, 7/0) 
ifadesinde olduğu gibi kötülüğün ortaya çıkmasını ifade 
eden bir anlatım olarak da düşünülebilir. Ne var ki bir tem-
sil olmayıp hakikat de olabilir.  Görüldüğü üzere fiten riva-
yetlerindeki anlatım oldukça alegorik olup yer yer mübala-
ğalarla doludur. Bütün bu rivayetlerden anlaşıldığına göre, 
kıyamete yakın çıkacağı söylenen şeylerin mahiyeti tam 

olarak belli olmamakla birlikte bunlar 
kısmen temsili anlatım gereği farklı 
şekillerdeki kötülükler olarak yorum-
lanabileceği gibi, -müteşâbihler çer-
çevesinde çok farklı yorumlara açık 
olmak kaydıyla-  dünyanın sona yak-
laştığını gösteren, fakat mahiyeti tam 
olarak bilinemeyen belirtiler olarak 
değerlendirilebilir. 

İslâm ümmetinin kıyamet 
algısının sırf Kur’ânî 

referanslarla nebevî kaygı ve 
uyarıların kompozisyonundan 
ibaret olduğunu, söz konusu 
algıda etnolojik ve mitolojik 

unsurların bulunmadığını 
söylemek gerçekçi bir yorum 

olamaz. 
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KIYAMET SENARYOLARI
Cengiz BATUK*

Ye’cûc ve M
e’cûc, Ahvâl-i Kıyâm

et 

Başlangıcı olan her şeyin bir de sonu vardır. Evrendeki 
her varlığın belli bir ömrü vardır ve ömür bittiğinde hayat 
sona erer. Evrendeki insan dışında sonlu varlıkların hiçbiri-
si, ne kendi sonu ne de top yekûn evrenin sonuyla ilgilen-
mezken tek irade sahibi varlık olan insan, diğer varlıkların 
tam tersine hem kendi hem de evrenin sonunu bilmek 
ister. Nasıl, nerede ve ne zaman öleceği sorusu bir açıdan 
en çok bilmek istediği diğer bir açıdan ise hiç bilmek is-
temediği bir soru olarak durmaktadır. Hiç bilmek istemez 
çünkü zaten kısa olan hayatının bu bilgi nedeniyle zindana 
dönme ihtimali yüksektir. Ama yine de sınava giren bir öğ-
rencinin sınavın başlangıç ve bitiş sürelerini bilmesi kendi-
sini sınava daha iyi konsantre etmesini sağladığı gibi kendi 

sonunun vaktini bilen insanlar da yapacaklarını buna göre 
programlayabileceklerini iddia edebilirler. Bu yüzden de 
zaman zaman insanlar geleceğe dair bilgiler almak üzere 
kâhin ve falcılara müracaat ederler. Birçok dinsel gelenek-
te gelecek hakkında bilgi vermek önemli bir yer tutar ve 
bu bilgileri verdiğine inanılan kâhinler aynı zamanda din 
adamıdırlar. 

Bir insanın kendi geleceğini merak etmesi ve 
kâhinlerden öğrendiklerine göre hayatını konfigüre etmesi 
eylemin doğru ya da yanlışlığı bir yana sonuçları itibariyle 
daha çok kendisini etkiler. Ancak evrenin sonunu merak et-
mek çok daha ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkar. Günü-
müzde dinler kadar bilim de/bilim adamları da dünyanın 
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sonuyla ilgilenmekte ve farklı kıyamet senaryoları ortaya 
koymaktadırlar. Bunlara göre yeryüzündeki yaşam kısmen 
insanın kendi eliyle yaptıkları nedeniyle yani çevreye zarar 
vermesinin bir sonucu olarak kısmen de doğal sebepler-
den ötürü gerçekleşecektir. Bu doğal kıyamet teori/senar-
yolarına göre 1) büyük bir göktaşı çarpması sonucu;  2) 
yeryüzünün alt katmanlarında binlerce yıldır sıkışıp kalan 
elementlerin dev volkanik patlamalara yol açması sonucu; 
3) güneş sistemindeki gezegenlerin yörüngelerinde mey-
dana gelen sapma neticesinde birbirine çarpmasıyla ve 4) 
küresel ısınma sonucunda dünya tamamen yok olacak ya 
da yeryüzündeki yaşam bütünüyle sona erecektir. Bilim 
adamları sona dair bu senaryolarını üretirken bir taraftan 
da sonu geciktirici tedbirler almayı öngörürler. 

Dinî metinlere bakacak olursak, Yahudi geleneğinde 
Daniel ve İşaya gibi kanonik metinlerin yanı sıra Enoch’un 
Kitabı, Jübileler Kitabı, Sbylline Kehânetleri, Süleyman’ın 
Mezmûrları ve XII. Patriarkın Ahiti gibi apokrif metinlerde; 
Hıristiyan geleneğinde ise kanonik Vahiy kitabının yanı 
sıra apokrif Âdem’in Apokalipsi, Yâkub’un Birinci ve İkinci 
Apokalipsi, Petrus’un Apokalipsi gibi apokaliptik metin-
lerde tarihin sonunda olacak olan olaylar, kıyamete giden 
süreç, kıyamet ânı, o anda olacak olan olaylar, kıyamet 
sonrası olacaklar detaylı bir şekilde anlatılır. Tarihin sonuna 
dair anlatılar Kur’an’da da önemli bir yer tuttuğu gibi İslam 
geleneğindeki fiten edebiyatı da büyük oranda eskatolo-
jik konuları işlemektedir. Yine Zerdüştçülüğün kutsal kita-
bı Avesta’da da eskatoloji çok önemli bir yer tutmaktadır. 
Ancak bu metinlerin hemen hepsinde kıyametin, alametle-
rinden söz edilmekle birlikte hiçbirisinde tam olarak ne za-
man vuku bulacağı yani kesin zamanı belirtilmez. Kur’an’da 
bu anı yalnızca Allah’ın bileceği (Lokman 31/34) belirtilirken, 
Yeni Ahit’te ise o gün ve saati yalnızca Baba’nın bileceği, 
Oğul’un ve meleklerin bile o anın bilgisine sahip olmadık-
ları (Matta 24:36; Markos 13:32; Luka 12:41) özellikle ifade edilmek-
tedir (Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, s. 51-60). 

Apokaliptik metinleri referans alan bir kısım insanlar 
ya da dinsel hareketler, kıyamete dâir özellikle de Mesih’in 
gelişi, Altın Çağ’ın başlangıcı ya da kıyamet anını tespite 
dönük senaryolar üretmişlerdir.  Yaklaşık olarak 2500–3000 
yıldır ahir zamanda yaşanıldığına inanılmaktadır. Örneğin 
Zerdüştçülüğe (Zürvanist yoruma) göre zaman üçer bin 
yıllık dört döneme ayrılmıştır. İlk üç dönem yani dokuz bin 
yıllık devir, Ahura Mazda ve Angra Mainyu arasındaki mü-
cadeleyle geçer. Üçüncü dönem Angra Mainyu’nun tam 

bir zaferiyle olmasa da üstünlüğüyle sonuçlanır ve o, dün-
yadan düzenin kalkmasına, kaos ve kargaşanın artmasına, 
kötülüğün yaygınlaşmasına neden olur. Bu defa da Ahura 
Mazda hem bu durumu lehine çevirmek hem de mücade-
leyi tamamen bitirmek için sahneye ikinci bin yılın başında 
yarattığı, fakat vaktinin gelmesi için bekleyen Zerdüşt’ü 
sokar. Ancak Zerdüşt son kurtarıcı değil ahir zamanı ha-
ber veren ve onun için hazırlık yapılmasını isteyen, insan-
ları yeryüzünün egemeni olan Angra Mainyu’dan ve onun 
kötülüklerinden uzaklaştırmaya çalışan bir davetçidir. Asıl 
kurtarıcı olan Zerdüşt’ün bir bakireden doğacak olan oğlu 
Saoşyant, 11 bininci yılın başında gelir, yargılamayı gerçek-
leştirir ve bin yıl süreyle hüküm sürer. Bu sürenin sonunda 
dünya yıkılır ve yaşam sona erer (Shaked, “The Myth of Zurvan: 

Cosmognoy and Eschatology, s.129-32.; Smith, “Ages of the World”, s. 129). 
Dünyanın sonuna dair kehânetler ortaya koyan 

Daniel’e göre de Babil sürgünü (M.S. 586) sonrasında dün-
yanın yetmiş haftalık ömrü kalmıştır: “Başkaldırıyı ortadan 
kaldırmak, günaha son vermek, suçu bağışlatmak, sonsuza 
dek kalıcı doğruluğu sağlamak, görüm ve peygamberliği 
mühürlemek, en Kutsal'ı meshetmek için senin halkına ve 
kutsal kentine yetmiş hafta hükmolundu” (Daniel 9:24). 

Hanok’un metninde, bu defa dünyanın ömrü on haf-
ta olarak ifade edilir. Buna göre sekizinci haftaya kadar iyi 
ile kötü, dinle dinsizlik, erdemle ahlaksızlık vb. zıt unsurlar 
arasındaki mücadele bazen birinin bazen diğerinin lehine 
sonuçlanarak devam eder. Sekizinci haftadan itibaren ise 
tanrısal temizlik planı uygulanmaya başlanır. Doğruluk ve 
adalet bir kılıç gibi zalimlerin üzerinde durur. Dokuzuncu 
haftada adalet ve erdem tüm dünyaya alabildiğine yayılır. 
Tanrısızlık ve dinsizlik dünyadan silinir ve dünya nihai yıkı-
ma hazırlanır. Kaosa, adaletsizliğe, zulme ve erdemsizliğe 
son vermek için yeryüzüne son bir darbe indirilir ve her şey 
yerle bir olur. Onuncu ve son hafta ise, evrensel bir adalet 
gelişir ve adaletsizliğin, zulmün, günahın, dinsizliğin olma-
dığı bir yeryüzü cenneti kurularak onuncu haftanın sonuna 
kadar devam eder (1 Enoch 93:1-11; 91:12-17).

Yaratılışa atfen haftalar metaforuyla dünyanın ömrü-
nü saptama, kısmî farklılıklarla da olsa Barnabas, Irenaeus, 
Lactantius ve Methodius gibi kilise babalarınca da sürdü-
rülür. Benzer bir teori öne süren Augustin’e göre de İsa 
Mesih gelene kadar beş çağ geçmiş, onun gelişiyle altıncı 
çağ başlamış ve bu çağa da Tanrı son verecek ve yedinci 
günü başlatacaktır. Ancak Augustin’e göre altıncı günün 
ne kadar süreceği ve yedinci günün ne zaman başlayaca-
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ğını hesaplamaya çalışmak beyhûdedir. Buna sadece Tanrı 
karar verecektir. Yedinci gün bir tür dünya cenneti ve aynı 
zamanda sekize yani âhirete, sonsuz hayata bir geçiş evre-
sidir (Augustine, The City of God, XXII:30). 

Yuhanna’nın Vahiy kitabında sona giden süreç, bu es-
nada olacak olan olaylar ve Armagedon mitolojik ve sem-
bolik bir dille anlatılır. Tüm bu metinlerin en önemli noktası 
kıyametin tam zamanını bildirmemeleridir. Daha doğrusu, 
metaforik ifadelerle ortaya konmakla birlikte bunun reel 
takvimde neye tekabül ettiği net değildir. Lakin metinler-
de net olan bir nokta, dünyanın sonunda bir altın çağ ya 
da yeryüzü cennetinin olacağı bir dönemin olduğu ya da 
sonsuz, ebedî iyiliğin olduğu bir hayata kavuşulacağıdır. Bu 
nedenle de bir an önce bu döneme kavuşma, dünya tarihi-
nin nihayete ermesi bazı insanlar tarafından fazlasıyla arzu 
edilmektedir. Bunun için yukarıda örneklerini verdiğimiz 
metinlerdeki anlatılar, güncel olaylarla eşleştirilerek tarihin 
sonuna ve kıyamete dair senaryolar üretilmekte ve bazı 
tahminlerde bulunulmaktadır. Buraya kadar her şey son 
derece normal. Zira hemen hemen tüm dinsel gelenekler-
de tarihin sonuna işaret eden dinî metinlerden hareketle 
kıyamet saatini hesaplama geleneği söz konusudur. Ve ne 
gariptir ki insanlık tarihi bu hesapların peşine düşen ama 
sonrasında hayal kırıklığına uğrayan çok sayıda dinsel ha-
rekete de şahitlik etmektedir. Mesih’in bin yıl değil kırk yıl 
süreyle hükümran olacağına inanan ve beklenen Mesih’in 
Bar Kokhba olduğuna inanan Rabbi Akiva b. Joseph (M.S. 

17-137); Yaratılıştan beri 5500 yıl geçtiğini İsa’nın gelişiyle 
son 500 yılın içine girildiğini dolayısıyla M.S. 500’de kıya-
metin kopacağını söyleyen Romalı Hippolytus (M.S. 170-235); 
M.S. 1260’da Kutsal Ruhun Çağının başlayacağını söyleyen 
Joachim Fiore (M.S. 1135-1202); M.S. 1552’de dünya tarihini 
son bulacağı tarih olarak M.S. 2000’e işaret eden piskopos 
Hugh Latimer (1487-1555); 1648 ve 1665’i Mesih’in geliş tari-
hi ve kendi Mesihliğin ilan tarihi olarak seçen Sabatay Sevi 
(1626-1675); 21 Mart 1843’de İsa’nın geri ge-
leceğini iddia eden Adventinist hareketin 
öncüsü William Miller (1782-1849) vb çok 
sayıda insan yanılır. Ancak bu insanların 
başlattıkları hareketler Mesih’in gelişi ve 
kıyamet tarihlerinde revizyonlar yaparak 
varlıklarını devam ettirmektedirler. Sa-
bataycılık, Yehova Şahitleri, Mormonlar, 
Yedinci Gün Adventinistleri, Mooncular, 
Kadiyânîlik ve Bahâîlik gibi çok sayıda ha-

reket benzer beklentilerle yola çıkmış, umutları gerçekleş-
memesine rağmen hareketin müntesipleri dağılmayarak 
yeni bir dinsel hareket oluşturma yoluna gitmişlerdir. 

Her ne kadar insanları yanlış yönlendirme, dinî inanç-
ları konusunda şüpheye sevk etme gibi olumsuz yönleri 
olsa da dünyanın sonunu hesaplamak ve buna dair öngö-
rülerde bulunmak bir yere kadar makul karşılanabilir. Asıl 
sorun Mesih’in ya da kıyametin geliş sürecini hızlandırma 
çabası içine giren kişi ya da hareketlerdir. Örneğin 18 Kasım 
1978’de Guyana’nın Jonestown kasabasında Jim Jones’un 
liderliğinde “Mesih’in Havarileri Kilisesi” adıyla bilinen kı-
yamet kültünün 911 üyesi topluca intihar ederler. Yine 17 
Nisan 2000’de Uganda’da “Tanrı’nın On Emrinin Restoras-
yonu” adlı apokaliptik tarikatın lideri İsa Mesih’i karşılamak 
ve onunla birlikte dirilenlerin ilki olmak üzere 470 takipçisi-
ni yakar. Bu toplu intihara farklı yerlerdeki tarikatın üyeleri 
de kendilerini yakarak iştirak ederler ve bine yakın insan 
yanarak can verir. 4 Ocak 1999’da İsrail’de bir Hıristiyan 
apokaliptik kültüne mensup 11 kişi muhtelif şiddet ey-
lemleri planladıkları gerekçesiyle sınır dışı edilirler. Monte 
Kim Miller liderliğindeki kült üyeleri, İsa’nın ikinci kez ge-
lişini hızlandırmak amacıyla Kubbetü’s-Sahra’yı yıkmayı da 
içeren bir takım bombalı provokatif eylemler planlamakta-
dırlar. Bu provokatif eylemler esnasında kült liderinin Aralık 
1999’da Kudüs’te ölmesi ve ölümünden sonraki üçüncü 
gün dirilmesi beklenilmektedir. Kült mensuplarına göre bu 
hadiseler aynı zamanda Miller’in Vahiy kitabında (11. Bölüm) 

sözü edilen iki şahitten biri olduğunun kanıtıdır (Batuk, “Apo-

kaliptik Tarihçe Denemesi”, s.56.).

Japonya’da ortaya çıkan, Budizm ve Hıristiyanlığın 
senkretizminden oluşan ve liderleri Shoko Asahara’nın 
Mesih olduğuna inanan “Aum Shinri Kyo” adlı hareket de, 
ikinci bin yılın sonunu kıyamet olarak öngörür. Onların da 
en önemli dayanakları Yuhanna’nın Vahiy kitabıdır. Onlara 
göre dünyanın sonu ABD’nin Japonya’yla yapacağı bir sa-

vaşla (Armagedon) gerçekleşe-
cektir. 1984’de kurulan hareket 
1995’te Tokyo Metrosuna sarin 
gazıyla bir saldırıda bulunur ve 
çok sayıda insanın yaralamasına 
ve 12 kişinin ölmesine neden 
olur. Amaçları kaosu artırarak 
Mesih’in gelişini hızlandırmak 
olan hareket günümüzde “Aleph” 
adıyla şiddetten uzak durduğu 

Apokaliptik metinleri referans 
alan bir kısım insanlar ya da 

dinsel hareketler, kıyamete dâir 
özellikle de Mesih’in gelişi, Altın 
Çağ’ın başlangıcı ya da kıyamet 
anını tespite dönük senaryolar 
üretmişlerdir.  Yaklaşık olarak 

2500–3000 yıldır ahir zamanda 
yaşanıldığına inanılmaktadır.
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ve düşüncelerinde bir takım revizyonlar yaptığını iddia 
ederek varlığını devam ettirmektedir. 

İsviçre’de Joseph Di Mambro liderliğindeki Güneş Ta-
pınağı Tarikatı (Order of the Solar Temple) üç aylık bir erkek 
bebeği, Kitabı Mukaddes’te tanımlanan Deccal olduğu ge-
rekçesiyle bir tahta parçası üzerine bağlayıp işkence ederek 
öldürür. Bunun yanı sıra apokaliptik beklentileri doğrultu-
sunda, kıyamet için hazırlık yapmak, Vahiy kitabındaki ke-
hanetleri hayata geçirmek adına 1994 yılı içerisinde İsviçre 
ve Kanada’da tarikatın mensuplarınca çok sayıda katliam ve 
toplu intihar vakaları gerçekleştirilir. (Introvigne, “Ordeal by Fire: The 

Tragedy of Solar Temple”, s.20, 36-38.)

1953 yılında Şeyh Mahmud Halebî tarafından Baha-
ilikle mücadele etmek üzere İran’da kurulan Huccetiyye, 
Mehdi’nin zuhuru için kötülüklerin artması gerektiği fikrini 
öne sürerken, böylesi bir ortam oluşması yani insanlığın ka-
otik ortama sürüklenmesi gerektiğini iddia etmektedir. Kötü-
lükleri, zulüm ortamını ortadan kaldıracağı, insanların refah 
ortamına kavuşmalarına neden olacağı ve fakihlerin gaib 
imam adına yönetimi üstlenmelerinin siyasal alanda artması 
gereken kötülükleri azaltacağı düşüncesiyle 1979 İran İslam 
Devrimine destek vermezler. Velayet-i fakihin devleti yönet-
mesinin mehdinin gelişini olumsuz şekilde etkileyeceğini 
savunan Huccetiyye’nin İran yönetiminden gelen baskılar 
sonucunda 1983’te faaliyetlerine son verdiğini açıklar. Ancak 
hareketin günümüzde de gizli olarak faaliyetlerini devam et-
tirdiği de iddia edilmekte ve onlarla ilişkili olarak bazı komplo 
teorileri üretilmektedir (Üzüm, “Tarihten Günümüze Şia’nın Mehdilik 

İnancı”, s. 58-61).

Rusya’da faaliyet gösteren “Gerçek Rus Ortodoks Kilisesi” 
adlı kıyamet tarikatının lideri Pyotr Kuznetsov, çipli pasaport-
ların, kimlik numaraların ve barkodların Şeytan’ın egemenli-
ğine hizmet ettiği ve bunların yaygınlaşmasının bir kıyamet 
alameti olduğunu düşünerek kullanılmasına karşı çıkar. 
Kimlik kartları, pasaportlar yırtıp atılmalı, üzerinde barkod 
bulunan hiçbir ürün satın alınmamalıdır. Kuznetsov önce 28 
Nisan 2008’de daha sonra da 28 Mayıs ve 14 Haziran’da kıya-
metin kopacağını iddia ederken ona inanan kült üyeleri Ka-
sım 2007’deki girdikleri bir mağarada yaklaşık altı ay boyunca 
kıyameti beklerler, içlerinden bir kısmı mağarada ölür.  

Bu örnekleri artırmak mümkün. Dünya genelinde farklı 
dinlere mensup bu tarzda onlarca hareketten söz edilebilir. 
Temelde kıyamete bir an önce kavuşmayı arzu eden ona 
kavuşmak için intihar, katliam, terör faaliyetleri ve kaotik ey-
lemlerle süreci hızlandırıcı faaliyetlere girişen tüm bu faa-

liyetler temel referans olarak dini metinleri almaktadırlar. 
Kutsal metinler içerisindeki kıyamete ilişkin anlatılar bu 
hareketler tarafından farklı şekillerde yorumlanmakta ve 
karizmatik liderleri vasıtasıyla da çok sayıda müntesip ka-
zanmaktadırlar. Dünyanın sonunun geldiği, kıyametin her 
an kopabileceği öngörüsünün yanı sıra Mesih’in ya da kur-
tarıcının gelerek yeryüzünde bir altın çağ tesis edeceğini 
düşünen insanlar aslında bir an önce o altın çağa ulaşmayı 
arzu etmektedirler. Kutsal metinlerde şu ya da bu şekilde 
tarihin sonundaki altın çağ/milenyum öncesinde dünyada 
kaosun, kötülüğün tavan yapacağı anlatılır. Bu nedenle de 
apokaliptik hareketlerin bir kısmı kaos ve kötülüğü çoğalt-
ma noktasında adımlar atmakta ve kıyamet sürecine dönük 
senaryolar üretmektedirler. Lakin üretilen bu senaryolar 
masum senaryolar olmayıp dünya barışına, bir arada yaşa-
ma kültürüne ve insan hayatına zarar verici niteliktedir.  

•	 Augustine, Aurelius, The City of God, tr. Marcus Dods, Edinburg: T&T 
Clark, 1871.

•	 Cengiz Batuk, Tarihin Sonunu Beklemek, Ortadoğu Dinlerinde Eska-
toloji Mitosları, İstanbul: İz Yayıncılık, 2003.

•	 Cengiz Batuk, “Apokaliptik Tarihçe Denemesi”, Hitit Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dergisi, c.7, sayı.14, 2008/2, s.37-60.

•	 İlyas Üzüm, “Tarihten Günümüze Şia’nın Mehdilik İnancı”, Yeni Ümit 
Dergisi, Ocak-Şubat-Mart 2007, sayı:75, ss.58-61.

•	 Jonathan Z. Smith, “Ages of the World”, Encyclopedia of Religions, ed. 
Mircea Eliade, New York: Macmillan, 1983, c.1, s.129-131.

•	 Massimo Introvigne, “Ordeal by Fire: The Tragedy of Solar Temple”, 
The Order of the Solar Temple,The Temple of Death, ed. James R. 
Lewis, Ashgate Publishing, 2006.

•	 Shaul Shaked, “The Myth of Zurvan: Cosmognoy and Eschatology”, 
Messiah and Christos: Studies in the Jewish Origins of Christianity 
Presented to David Flusser, Ithamar Gruenwald, Shaul Shaked (ed.), 
Tübingen: J.C.B. Mohr, 1992, s.129-220; 
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ORHAN GENCEBAY
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Bestekâr, enstrümanist, aranjör, müzik yapımcısı, 
müzik direktörü, aktör ve ses sanatçısı olan 

Orhan Gencebay 1944 yılında Samsun’da doğdu. 
Müziğe 6 yaşında keman ve mandolin dersleri 

alarak başladı. 13 yaşında Türk Sanat Müziği ve 
tambur eğitimi aldı. 16 yaşından itibaren jazz ve 
rock müziği ile ilgilenmeye başladı, batı nefesli 
sazlardan oluşan orkestralarda tenor saksofon 

çalarak görev yaptı. Bazı çevrelerce müziği, 
Arabesk olarak kabul edilse de kendisi “Ben Türk 

Müziğinin devamıyım.” diyerek sanatını Türk 
Müziği olarak tanımlar.
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Âhirete dair bize ne söylemek istersiniz? 
Ben bu konuda çok şey söyleyebilirim. Çünkü bir yerde 

kendimize göre de felsefe yapıyoruz. Doğduğumdan itiba-
ren ailem çok mutlu bir aileydi ve ben çok mutlu bir ailede 
büyüdüm. Ailem Hem demokrat hem inançlı bir aileydi. 
Allah gani gani rahmet eylesin. Bu değerlerin ne olduğunu 
ailemizden de gördük. Sonrasında kendimiz de algıladık. 
Ölüm bir gerçektir. Son derece olması gereken bir gerçektir. 
Yani bir son falan değildir. 

Bu konuda çok eserler de yazdım, besteler de yaptım. 
Ayrıca, bir insanın yaşam boyu yaşadıklarının özetinebaktığı-
mızda Pirimiz Mevlana’nın dediği gibi; “doğmayı gördün ya 
batmayı da gör”işte bu son derece önemlidir. Birçok sözler 
söylendi, çok yorumlar yapıldı ama özeti şu; “Bir gün doğdu-
ğumuz gibi göçeceğiz. ” Bu mesafe arasında çok olay yaşaya-
biliriz. Bunu iyi yaşamak için bizlerin bazı değerleri bilmemiz 
gerekir.Bu, bilebildiğimiz kadarbizi mutlu edecektir. Hepsini 
bilmemiz mümkün değilzaten. Ben mutluluğu birinci dere-
cede Yaradan’ımda, inançlarımda bulan biriyim. Ben Allah’a 
bütün kalbimle, gönlümle inanan ve teslim olan biriyim. Bu 
şekilde bir kabulleniş zaten birçok şeyi çözüyor, özünü anla-
tıyor. O Yüce Yaradan doğ dedi, biz de doğduk ve bu dünya-
ya geldik. Bu dünya anavatandır diye düşünüyorum, sonra 
doğduğumuz topraklarımızı vatan olarak görüyoruz, tabi ki 
öyle. O zaman şunu düşünüyorum herkes kendi bulundu-
ğu toprağı temiz tutarsa bütün dünyadaki insanlar da bunu 
böyle yaparsa dünya temiz olur diyorum. Çünkü dünya ana-
vatandır…

 Allah’ın vermiş olduğu akılla önce barış içinde yaşa-
mamız lazımdır. Bu barışı sağlamak için bize bilgi lazım, bu 
bilgi bizi buralara getiriyor, o bilgi bulunduğumuz toprağı 
temiz tutmak. Yaradan her şeyi güzel ve temiz yaratmıştır. 
Önce manevî âlemin varlığını vurgulamak istiyorum. Fizikîve 
manevî âlem hepsi bütünün içinde yer alan değerlerdir. Kimi 
onu enerji olarak görür, kimi ışık olarak değerlendirir. Müs-
pet bilimde bigbang teorisiyle ifade edilmiştir. Ben amatör 
bir tarihçi, astrofizikçi, jeolog, sosyoloğum. Bütün bunlar ilgi-
lendiğim alanlardır. Tüm bunlara bakıldığında önemli olan, 
var olan ne varsa kendi insanî değerlerimizle değerlendiri-

yoruz. Her şeyi bilmemiz mümkün değil ama bu değerler 
bilmediğimiz değerler değil aslında. 

GaybYaradan’ın bize vermiş olduğu beş duyuyla göre-
mediğimiz değerlerdir. O alan ancak izinle görülebilecektir. 
Biz ne kadar yeterli olabiliriz ki, buna rağmen ahkâm kese-
bilecek derecede cüret edebiliyoruz. Önce bunu anlamak 
lazımdır. 

Ölümü düşündüğünüz zamanlar oldu mu?
Ben ölümle çok defa karşılaştım ama buna rağmen da-

ima şükürler olsun reflekslerimin sakin olduğunu gördüm. 
Bunun nedeni de Yaradan’a olan inancımdı. Yaradan’a ina-
nan ve O’na teslim olan birisi ölümle karşılaştığı zaman da 
sakin olabilir. Ben 12 yıl önce baypas ameliyatı olmuştum. 
Beş damar takviyesi yapıldı. Bu operasyon bir kriz geçirme-
den olmuştu. Baypas olurken son derece sakindim ama ne-
ticede ameliyat -bu ameliyat da Yaradan’ın verdiği, bilgiyle, 
akılla yapılıyor- gereken yapılacaktır diye düşündüm. “Bay-
pas olanın huyları veya karakteri değişir” derler. Bana da bay-
pas olunca “Ne değişti?” diye sordular. Hayır bende hiçbir şey 
değişmedi. Ancak şöyle bir değişiklik oldu: “Ben evvelce de 
şükrederdim, şimdi daha da çok şükrediyorum.” Çünkü Yara-
dan bana bir izin verdi. Bu izin tekrar yaşama iznidir.

Asıl adım insandır, sanma her şeyim 
En zordan daha zor, kıldan inceyim
Gencebay dedi ki hiçten zerreyim

Hakka aşksız varılmaz, Hakk’a aşk lazım
Yolumuz Hakk yoludur, bize Hakk lazım.
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Zaman zaman böyle sıkıntılarım olmuştur evvelki akşam 
biraz tansiyonum yükseldi, bir nedeni vardır, o anda kes-
tiremedim ama sabah altıda kalktığımda gayet sakin bir 
şekilde,bir duyguydu, şunu yazmıştım.Yani O’nun yanına 
gitmek ne mümkün de ben kendi duygularımı yazdım.

Rabbim gel diyor belki yanına
Ne büyük davet seven kuluna
Ebedî mutluluk gerçek olana
Ben şimdi sevinçten ağlamaz mıyım?

Ben benle barışık bir kul idiysem
Verdiğim her sözü tutabildiysem
Her gece huzurla yatabildiysem
Rabbime şükredip nurlanmaz mıyım?
Diye böyle bir duyguyla sabah kalktığımda güne baş-

ladım.
Son yaptığım bir bestenin sözünü de söyleyeyim, bir 

deyiş tarzıdır. Deyiş tarzı ayrı bir ekoldür. Tasavvufî bir bes-
te oldu. Çok değişik de olacak inşallah öyle düşünüyorum.

Aşkın zirvesine varmak istersen 
Bedelsiz sevgiyi kavraman lazım
O eşsiz duyguyla yanmak istersen 
Bir kıvılcım yeter inanman lazım.

Ezberle yaşarsan anlayamazsın
Cahili kâmilden ayıramazsın
Gönülden bakmazsan tat alamazsın
Aşksız yaşanılmaz, yaşaman lazım.

Karanlık renksizdir rengini arar
Işıksa saf aşktır rengârenk yanar
Renksiz bir gönülde sevgi ne arar
Acele bir renge bürünmen lazım.

Asıl adım insandır, sanma her şeyim
En zordan daha zor, kıldan inceyim
Gencebay dedi ki hiçten zerreyim
Hakka aşksız varılmaz, Hakk’a aşk lazım
Yolumuz Hakk yoludur, bize Hakk lazım.

Ölümsüz olmayı ister misiniz?
Böyle bir şey ne haddimize... Bunu isteyemeyiz. Ya-

radan’ımızın bir sistemi var. Gereği neyse o olacaktır. Ben 
bilmediğim konuda fikir yürütmek istemem. Yaradanım 
ne derse o olacaktır. Gayb âlemini bilmiyoruz. O ayrı bir 

şeydir.
Gayb alemi beş duyunun dışındaki alemdir. Âhiret de 

zaten buraya giriyor. Bu meyanda âhiret tasavvurunuz nasıl?
Şüphesiz. Biz bazı bilgileri bilebiliyoruz. Ancak en büyük 

bilgileri Kur’an-ı Kerim veriyor. Peygamberimiz de aynı şeyi 
söylüyor. Yani burada özgürlüğü bahşediyor, ben size anlattım 
anlatacağımı, size Yaradan’ın kelamını anlattım, karar sizindir, 
bu derece saygı var, zorlama yok. O büyük insan böyle söylü-
yorsa biz ne diyebiliriz ki?

Ölümden sonra nasıl bir hayat bekliyorsunuz?
“Cennet cehennem nedir? Cennete gidilse sonu ne ola-

cak?” gibi sorular 12-13 yaşında da çok sorduğum sorulardı.
Şöyle ki bütün bunlarıbilemiyoruz ki… Ama tek bildiğimiz şu 
bu dünya sonsuz değil. Dediğimiz gibi sonrasınıgayb âleminin 
meçhulüne bırakıyoruz. O meçhul âlemi tasavvur etmem 
mümkün değil. Rabbim ne yapsa o kabulümdür. Orası meçhul, 
o güzel âlemi tasavvur edebilmek şimdiden mümkün değildir.

Sanatınızla yıllarca anılacak olmanız size ne hissettiriyor?
Benim hiç böyle bir planım olmadığı için onu insanla-

rın takdirleri ve ilgileri belirliyor. Ben bir müzik adamı olarak 
müzikte başarılı olmak için çalıştım. Çünkü batıda çok büyük 
değerler var. Ama bizdeki olan hammadde dünyanın hiçbir 
yerinde yok. Ben bunun derdindeydim. Bu arada da şöhret ol-
dum. Benim bu anlamda planım olmadı, ama sevenler, gönül 
dostları bizi gönüllerinde nereye koyarlar bilemiyorum. Bunu 
onlar bilirler. Bu konu hakkında ben bir şey diyemem. “Şu Or-
han Gencebay iyi adamdı, iyi mesajları, bestesi vardı tamam 
ama iyi adamdı ve görevini yaptı” desinler benim için yeterlidir. 
Ben görevim olarak ve insan olarak yaptığımı düşünüyorum, 
tamamıyla yaptığımı düşünmüyorum. Ama bütün bunların 
yanındahatalarım da olabilir. Bu nedenle “Hatamla sev beni” 
diyoruz. Hasılı üryan geldim üryan gidiyorum. 

Sanatçının âhiret ile bağı nasıl olmalıdır? 
Beni coşturuyorsunuz. Geçenlerde biraz da canım sıkıldı 

birilerine de, yazdığım bir şeyi paylaşmak isterim. Bu serbest 
olarak yazılmış bir şey.

“Bu dünyaya fazla bağlanma sonunda ölüm var. Bağlanır-
san ölümlerde acı çekersin. İnsan sevdiklerinden ayrılırken acı 
çeker. Hiçbir şeye bu dünyada bel bağlama, dünya malına da 
bel bağlama. Ölürken ne sen üzül ne de üz. Normal ol. Herkes 
kendi varlığıyla kendi çukurunu, toprağını doldurur. Öldükten 
sonra her şey biter ve unutulursun. Yaşamını ömür denen süreç 



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

67

içinde bildiğin gibi yaşa fakat kimseyi ne üz ne de kimseye yük 
ol. Verdiğin bir şeyi gönülden ver, karşılık bekleme. Ne yapıyor-
san onunla övünme, normal ol. Fedakârlık yaptım diyeceksen 
onu yapma! Fedakârlık yok diye düşün. Değerleri koru,sev, 
inan fakat karşılık bekleyerek değil. Sev, abartma hiçbir şeyi. Ol-
ması gereken olur, Yaradan ne derse o olur. Doğması gereken 
biri de, ölmesi gereken de biri. Unutma ama sürekli hatırlama. 
Sadece bil. Dürüst ol güvenli ol ki kendinle barışık olursun ve 
başkalarıyla da barışık olursun, kendinle barışık olursan. Empa-
ti yap, herkes senin gibi. Bencilliği yok et, saygılı ol. 

Ölüm bir ibret değil, gerçektir, akıbettir. Başka bir âleme 
geçmektir. Ölümü abartma. Üzülme. Bir daha bu âlemi bu şe-
kilde yaşayamayacaksın. En yakının bile duygudaşın olama-
yabilir. Bu dünyaya fazla bağlanma ki acı çekmeyesin. Acılar 
bencilliklerimizden ve korkularımızdan dolayı büyürler. Hiçbir 
şeyi abartma. Dünyada ne varsa her şey normaldir. Yaradan’ın 
yarattığıdır. O güzellikleri koru. Normali anormal yapan, bil-
gisizliğimiz, bencilliğimiz ve korkularımızdır. Bil, bencil olma, 
korkma, sev. O zaman rahat yaşarsın. O zaman insanları mutlu 
eder, mutlu olur ve rahat ölürsün.” Şimdi bunu biraz daha net 
yazmaya çalıştım. Çekinecek bir şey olmadığını söylemek is-
tiyorum. Yaşam gibi doğmak gibi ölmek de aynı değerdir. Bu 
böyledir. Yaradan böyle söylüyor. Ben bestelerimde bunu çok 
vurguladım, ben topraktan bir canım.

Bazen “Benim icra ettiğim sanattan istifade eden bu hal-
ka olumsuz mesaj verdim mi?” gibi bir gelgitiniz oldu mu?

İstemeyerek yapmışımdır yaptıysam bile. Ki benim öyle 
bir eleştirim olmadı ama herkes hata yapabilir. Bir hatam var-
sa dönerim oradan, fark edersem doğrusunu yaparım. Sanat 
yaşamın estetiğidir aslında. Sanat yaşamı güzelleştirmek için-

dir, sadece eğlence için değildir. Eğlence de bir gerçektir ama 
bir tanedir. Farklı bir anlamdadır, tedavi eder, güzelleştirir, ulvî 
anlamlar verir ve eğlendirir de. Birçokları sanatı çok farklı de-
ğerlendirir. Sanat yaşamın estetiğidir derken şunu kast ederim. 
Gördüğünüz ne varsa masa, ev, uçak tüm bunların dizaynı 
bir sanatçının elinden çıkmıştır. Biz farkında olmadan sanatla 
iç içe yaşarız. O güzellik bize huzur verir. Bu güzel bir şeydir. 
Yaradan hep ayetlerin sonunda Allah güzeli sever, biz güzeli 
arıyoruz. Kadir Beyle bir gün sohbet ederken kendisine dedim 
ki “Sayın Başkanım siz büyük sanatçısınız. Teşekkür ediyorum. 
Yaradan’ın yarattığı şu doğayı, muhteşem şaheseri, İstanbul’u 
yaptıklarınızla güzelleştiriyorsunuz. Biz de görüyor ve kullanı-
yoruz. Biz de çok eserler veriyoruz ama maalesef görülmüyor 
sadece duyuluyor, şimdi bunlar yok mu?” dedim. Aklım gibi, 
gönlüm ve aşkım gibi. Ama onlar beni yaşatıyor, inancımız, 
bilgiye olan aşkımız sevgimiz… Bütün bunlar yok mu? Aslında 
bizim her eserimiz köprü gibi, köşk gibigörülseydi fena olmaz-
mıydı? Ama biz de manevîalemin içerisinde varlığını sürdüren 
olguları oluşturuyoruz. Ne yapalım kısmetimiz buymuş.

Son olarak ne söylemek istersiniz? 
Ben birçok defa ölümle karşılaştım, kısmet Rabbimin ver-

diği yüksek moralimizle buralardayız. Ama insanlara hep iyi ni-
yetle ve barışık gözle baktım. İnsan olmaya çalışıyoruz açıkçası.
Ben her zaman barıştan yana oldum. İslam barış anlamına ge-
lir. Yaradan’ın yarattığı herkese saygı duyuyorum. Kutlu Doğum 
Haftası’nda bazı arkadaşlarımız barış mesajı almak istemiştiler. 
Herkesten slogan bir söz alıyorlardı. Ben de kardeşlik ve barış 
üzerine bir söz söylemiştim. Son olarak o mesajı tekrar edeyim: 

“Bu vatanın çatısı yaşam kadar kutsaldır.
Yaradanım yaratmış dünya anavatandır.” 
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İSLÂM İNANCINDA MEHDÎ*
Yusuf Şevki YAVUZ**

Deccal’in öldürülmesi, Ahvâl-i Kıyâmet
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Çağdaş bazı âlimlerle Zeydiyye’nin büyük çoğunluğu, İsnâaşeriyye 
ile Selefiyye’nin benimsediği mehdî anlayışını kabul etmemekle bir-
likte İslâm tarihinin belli dönemlerinde dinî hayata canlılık getiren 
ve getirmeye devam edecek olan bazı seçkin kişilerin mehdî veya 
müceddid olarak nitelenebileceği kanaatini taşımaktadır.

Mehdî nitelemesi ilk defa Hassan b. Sâbit’in bir 
şiirinde Hz. Peygamber’e yönelik olmuş, daha sonra 
Hulefâ-yı Râşidîn’in yanı sıra Hüseyin b. Ali ve bazı Emevî 
halifeleri için de kullanılmıştır. Ancak bu nitelemeler 
kelimenin sözlük anlamında olup bu kimseleri Allah’ın 
hak yola eriştirdiğine vurgu yapmayı amaçlamıştır. 
Mehdî kelimesinin terimleşerek bir inanç konusuna 
dönüşme süreci oldukça erken dönemde başlamıştır. 
Tesbit edilebildiğine göre ilk defa Abdullah b. Sebe’ 
mensupları, Ali b. Ebû Tâlib’in ölmediğini ve kıyametin 
kopmasından önce dünyaya dönüp zulümle dolan yer-
yüzünde adaleti hâkim kılacağını ileri sürmüştür (Eş’arî, 

s. 15). Bununla birlikte mehdî inancının, daha çok Hz. 
Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilmesinin ardından Kâ’b 
el-Ahbâr’ın Yahudilik’ten İslâm dinine taşıdığı sanılan 
rivayetlerin etkisiyle ortaya çıktığını 
ve hilâfetin Ali b. Ebû Tâlib’in soyun-
dan gelenlere ait bir hak olduğunu 
savunan gruplar arasında yayıldığını 
söylemek gerekir. Ortaya çıktığı er-
ken devirde mehdî inancı sadece Şiî 
zümreleri arasında rağbet görmemiş, 
Emevîler de Süfyânî adını verdikleri kendi mehdîlerini 
icat etmişler ve buna dair hadis uydurmuşlardır. Muh-
temelen ilk defa Hâlid b. Yezîd halkı Emevîler’in mehdîsi 
Süfyânî’ye inanmaya çağırmış ve bunu yaymaya çalış-
mıştır. Emevîler’den sonra iktidara gelen Abbâsîler’in 
yöneticileri de mehdînin kendilerinden çıkacağına dair 
hadis uydurup insanları buna inanmaya davet etmişler-
dir (Ahmed Muhammed ei-Havfî, s. 71-73). Abbasîler bir taraf-
tan kendi mehdîlerinin çıktığını söylerken diğer taraf-
tan âhir zaman mehdîsinin gelecekte zuhur edeceğini 
de kabul etmişlerdir. Mehdî inancı Haricîler arasında da 
görülmüş ve onlar Ali b. Mehdî’yi kendi mehdîleri ilân 
etmişlerdir (Muhsin Abdünnâzır. s. 506-507).

Mehdî telakkisi III. (IX.) yüzyıldan itibaren 
İsnâaşeriyye arasında kökleşmiş ve bu fırkayı diğerle-
rinden ayıran önemli bir inanç esası haline gelmiştir 
(Goldziher, s. 191-193). Önce Şiîler, ardından Emevîler ve 
Abbasîler arasında yayılan mehdî inancı, III. (IX.) yüzyıl-
da hadislerin toplanıp kayda geçirilmesi ve hadislerin 
sıhhati konusunda titiz davranmayan muhaddislerce 
mehdî rivayetlerinin mecmualara alınmasının ardından 
Sünnîler arasında da benimsenmeye başlanmıştır. An-

cak erken devir Sünnî literatüründe bu inanca hemen 
hemen hiç temas edilmemiş, konu daha çok hadisçile-
rin dâhil olduğu Selefiyye’ye ait eserlerde yer almıştır. 
Geç dönemde oluşan Sünnî kelâm literatürü ile “fiten ve 
melâhim” türü eserlerde ise mehdî telakkisinden genel-
likle kısaca bahsedilmiştir.

Mehdî inancının menşeiyle müslümanlar arasında 
ortaya çıkışının sebepleri hakkında ileri sürülen farklı 
görüşleri şöylece özetlemek mümkündür: 

1. Mehdî telakkisi her toplumda yankı bulan bir 
sığınma mekanizmasıdır. Sosyal şartların bozulup zul-
mün arttığı dönemlerde halk bir kurtarıcı beklentisi içi-
ne girmiş, daha sonra bu beklenti dinî bir inanca bürü-
nerek mehdî inancı şeklinde ortaya çıkmıştır (M. ibrahim 

Ebû Salim, s. I; Ahmed el-Vâilî, s. 174-175). 

2. Mehdî anlayışı Yahudilik, Hıristiyanlık ve Mani-
heizm gibi dinlere ait bir inanç olup Kâ’b el-Ahbar ile 
Vehb b. Münebbih tarafından Hz. Peygamber’e atfedi-
len rivayetler yoluyla müslümanlar arasında yayılmıştır. 
Mehdî kelimesinin mesîhin Arapça’ya tercüme edilmiş 
şekli olması bunun kanıtını teşkil etmektedir (Goldziher, s. 

193-195; Muhsin Abdünnâzır, s. 501). 

3. Mehdîlik, iktidar mücadelesinde yenilgiye uğ-
rayan veya mevcut iktidarını güçlü kılmak isteyen 
siyasî zümreler tarafından ortaya atılmış, önce aşırı Şîa 
(Gâliyye), ardından mutedil Şîa ve Sünnîler tarafından 
İslâm dinine mal edilmiş siyasî kökenli bir inançtır (Ah-

med Emîn, III, 241-243). Şiî düşüncesinden etkilendiği kabul 
edilen tasavvuf ehlinin mehdî inancını benimsemesi bu 
akidenin müslümanların çoğunluğu arasında yayılma-
sına zemin hazırlamıştır (M. İbrahim Ebû Salim, s. 2). 

4. Mehdî inancı İslâmî bir akîde olmakla birlik-
te yabancı kültürlerden etkilenmiştir. Zira sahih hadis 
mecmualarında yer alan rivayetlerde mehdînin çıka-
cağından bahsedilmiş ve mehdî tabiri 1. (VII.) yüzyılın 
ilk çeyreğinden itibaren müslümanlarca bilinmiştir. 
Hulefâ-yi Râşidîn’e mehdî unvanının verilmesinin yanı 
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Mehdî telakkisi her toplumda yankı bulan bir sığınma mekanizmasıdır. 
Sosyal şartların bozulup zulmün arttığı dönemlerde halk bir kurtarıcı 
beklentisi içine girmiş, daha sonra bu beklenti dinî bir inanca bürüne-
rek mehdî inancı şeklinde ortaya çıkmıştır

sıra Sıffîn Savaşı’nda Ali b. Ebû Tâlib’e mehdî diye hitap 
edilmesi ve Muâviye b. Ebû Süfyân taraftarlarınca Os-
man b. Affan’ın aynı unvanla anılması bunu kanıtlar (Hü-

seyin Atvân, s. 138-139).

Tarih boyunca sosyal sarsıntılara ve zulme mâruz 
kalan toplumların bir moral kaynağı olarak benimse-
dikleri anlaşılan kurtarıcı ve mehdî telakkisi hakkında 
İslâm tarihinde değişik görüşlerin ortaya çıktığı görül-
mektedir. 

1. İsnâaşeriyye Şîası, dünyanın son zamanlarında 
belli bir sülâleden belli vasıf ve yeteneklere sahip bir 
mehdînin geleceğini kabul eder. Bu anlayışa göre kıya-
metin kopmasından önce müslümanları içinde bulun-
dukları kötü durumdan kurtaracak bir mehdî çıkacaktır, 
bu da “Sâhibüzzamân” olarak da anılan on ikinci imam 
Muhammed b. Hasan el-Mehdî’dir. Babasının vefatın-
dan (260/874) sonra insanlardan gizlenen Muhammed 
el-Mehdî ölmemiştir. Deccâl’in ortaya çıkışının ardın-
dan Mekke’de zuhur edip iktidarı ele geçirecek, zalimle-
ri cezalandırıp adaleti hâkim kılacak, ilâhî emirlere itaat 
edilmesini sağlayacak ve müslüman olmayanları öldü-
recektir (M. Bâkires-Sadr, s. 10; SeyyidCevâdeş-Şah-rûdî, s. 245-

266). 2. Mehdînin zuhuru hakkında nakledilen birçok ri-
vayetin etkisiyle olacaktır ki Selefiyye ile hadis âlimleri, 
Şîa’nınkinden farklı da olsa âhir zamanda bir mehdînin 
geleceğini kabul etmişlerdir. Onların telakkisine göre 
kıyametin büyük alâmetlerinden biri olan mehdî, Hz. 
Hasan veya Hüseyin’in soyundan gelen bir ailenin ço-
cuğu olarak Medine’de doğacak, Mekke’de mehdîliğini 
ilân edecektir. Adı Muhammed b. Abdullah’tır. Sünnî 
kelâmcıları ise eserlerinde mehdî inancına ya hiç temas 
etmemiş veya kıyamet alâmetleri arasında kısaca deği-
nip bunun aslî bir inanç konusu olmadığına dikkat çek-
mişlerdir (Teftâzânî, II, 307; Goldziher, s. 196).

3. Dünyanın son zamanlarında adı, soyu, nitelik-
leri ve icraatı belli bir kurtarıcının geleceğine dair açık 
bir nas bulunmadığı, aklın da bunun mevcudiyetine 

hükmetmediği düşüncesinden hareketle mehdînin zu-
hurunu kabul etmeyenler arasında Kâdî Abdülcebbâr, 
İbn Haldun. M. Reşîd Rızâ, Ahmed Emîn, Ferîd Vecdî, 
Abdullah es-Semmân ve Abdullah b. Zeyd gibi eski ve 
yeni âlimler yer almaktadır. Bunların değerlendirmesi-
ne göre mehdî hakkında rivayet edilen hadisler ya zayıf 
veya uydurmadır (Kâdî Abdülcebbâr, el-Muğnî,XX/2,s. 183; Ali 

Sâmî en-Neşşâr, II, 227; M. Bakır el-İIâhî, XIV/53-54 [1419], s. 53-54).

4. Çağdaş bazı âlimlerle Zeydiyye’nin büyük çoğun-
luğu, İsnâaşeriyye ile Selefiyye’nin 
benimsediği mehdî anlayışını kabul 
etmemekle birlikte İslâm tarihinin 
belli dönemlerinde dinî hayata canlı-
lık getiren ve getirmeye devam ede-
cek olan bazı seçkin kişilerin mehdî 
veya müceddid olarak nitelenebile-

ceği kanaatini taşımaktadır (Hasan Hâlid, s. 223-224). Ancak 
Zeydiyye bu anlamdaki mehdînin sadece Hz. Fâtıma 
soyundan gelebileceğine inanmaktadır (Ali Sâmî en-Neşşâr, 

II, 132; Muhsin Abdünnâzır, s. 508-509; Ahmed Mahmûd Subhî, s. 

77-161). Bunların telakkisine göre iyiliği emredip kötü-
lüğe engel olma görevini yerine getiren ve dinî hayatı 
canlandıran her dinî-siyasî lider mehdî konumundadır. 
Mehdînin çıkacağına dair çok sayıdaki hadisi göz önüne 
alarak mehdîyi müceddid veya muslih anlamına gelen 
bir yoruma tâbi tutmak daha doğru olur. Nitekim ilk ha-
lifelere bu mânada mehdî unvanı verilmiş, Muhammed 
b. Hanefiyye de bu bağlamda kendini mehdî ilân etmiş-
tir (Muhsin Abdünnâzır, s. 502-503). 

Mehdî hakkında ileri sürülen görüşler çeşitli yön-
lerden eleştiriye tâbi tutulmuştur. İsnâaşeriyye Şîası 
ile Sünnîler’ce benimsenen birinci ve ikinci görüşler 
rasyonel ve reel bilgilere aykırı bulunmuş, Yahudilik, 
Hıristiyanlık ve Maniheizm’e ait inancın yansımaları 
olarak kabul edilmiş, kanıt diye gösterilen âyetler ko-
nuyla alâkasız, hadisler ise zayıf veya uydurma olarak 
değerlendirilmiş, mehdînin kimliği, soyu, nitelikleri 
hususunda nakledilen bilgilerin çelişkili olması ve her 
mezhebin kendi mehdîsini icat etmesi bunun kanıtları 
arasında gösterilmiştir (Ahmed Muhammed el-Havfî, s. 77-83). 
Ayrıca rüşdünü idrak etmemiş bir çocuk olan Muham-
med b. Hasan’ın on iki asırdan beri yaşamakta olması 
ve ortaya çıkacağı zamana kadar yaşayacağı iddiası-
nın bilimsel yönden tutarsız olduğuna dikkat çekilmiş, 
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Allah’ın vazettiği tabiat kanunla-rını bu kişi için geçer-
siz kıldığına dair herhangi bir dinî ve aklî gerekçenin 
bulunmadığı bildirilmiştir. Eğer Allah, sâlih bir kulu 
vasıtasıyla zulmün kaldırılıp insanlar arasında adaletin 
hâkim kılınmasına yardım edecekse O’nun bir çocuğu 
asırlarca yaşatması yerine bu değişimin vuku bulacağı 
zamanda murat edeceği bir kişi vasıtasıyla bunu ger-
çekleştirmesinin daha mâkul olduğu belirtilmiş, sonuç-
ta insanların aldatılmasına ve dolayısıyla fitneye sebep 
teşkil eden bu tür telakkilerin yanlışlığına hükmedil-

miştir (M- Bakır es-Sadr. s. 12-15).  Ayrıca nesep âlimlerinin 
Hasan el-Askerî’nin bir çocuğu olmadığını söyledikleri 
ifade edilmiştir (Takiyyüddin İbnTeymiyye, IV, 87). Mehdî’nin 
Hz. Hüseyin veya Hasan’ın soyundan çıkacağı iddiası da 
soyla övünmeyi ön plana çıkaran Câhiliyye düşüncele-
rini çağrıştırdığı için eleştirilmiştir.

İsnâaşeriyye Şîası’nca benimsenen mehdî inan-
cı ile muhafazakâr âlimlerin baskısı altında Ehl-i sün-
net çoğunluğuna sirayet eden mehdî inancı arasında 
-mehdînin Muhammed b. Hasan olması, halen hayatta 
bulunması ve Hz. Hüseyin’in muhaliflerinden intikam 
alması dışında- fonksiyonları açısından özde bir far-
kın olmadığı görülür. Bu durum mehdî inancının Ehl-i 
sünnet’e Şia’dan intikal ettiği ihtimalini güçlendir-
mektedir. İsnâaşeriyye’nin, iddialarını temellendirmek 
için dayandığı âyetlerin muhtevasında mehdî inancını 
destekleyici bir beyan bulunmamaktadır. Muhammed 
el-Mehdî’nin 260 (874) yılından beri yaşadığını kanıt-
lamak için Hz. Nuh’un 950, Ashâb-ı Kehf’İn 300 küsur 
yıl yaşadığını delil olarak ileri sürmek de isabetsizdir. 
Çünkü sözü edilen kişilerin asırlarca yaşadığı âyetle sa-
bittir. Halbuki Muhammed el-Mehdî ile ilgili herhangi 
bir âyet yoktur. Şiîler’ce on iki asırdan beri yaşamakta 
olduğu iddia edilen Mehdî el-Muntazar’ın ortaya çıktı-
ğı zaman mücadele vereceği ordu ve silâhın, dünyada 
mevcut stratejik organizasyona karşı nasıl başarı elde 
edeceği gibi sorulara tatminkâr cevap verilememiştir. 
Mehdî adı ister geçsin ister geçmesin Hz. Peygamber’e 
atfedilen rivayetler Muhammed b. Hanefiyye gibi lider 
kabul edilen kişilerin mehdî olarak ilân edilip buna ina-
nılmasından ve 111. (IX.) asırda bir inanç esası haline 
getirilmesinden sonra ortaya çıkmış olmalıdır.

Mehdî inancı, dinî deliller açısından sübut bulma-
masının ötesinde İslâm tarihinin akışında birçok olum-
suzluğun kaynağı olmuştur. Siyasî iktidara göz diken 
pek çok kimse mehdî olduğu iddiasıyla ortaya çıkıp 
müslümanların sosyal birliğini parçalamış ve savaşlara 
yol açmıştır. Hareket noktası olarak ileri sürülen iddiala-
rın aksine mehdî inancı insanların zulme karşı eyleme 
geçmesini sağlamak şöyle dursun harekete geçilmesini 
engellemiş, kitleleri mehdîyi beklemeye itmiş, zulmü 
mehdî dışında birinin yok edemeyeceği düşüncesini 
zihinlere yerleştirmiş ve müslümanları çözümsüzlüğe 
sürüklemiştir. 

İstanbul Arkeoloji Müzesi’inden bir detay 
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Ümit ŞİMŞEK*

* Yazar

Akşam vakti biz güneşi batarken görürüz. Aynı 
anda, aynı güneş, dünyanın bir başka yerinde, doğarken 
seyredilmektedir.

Hayat da böyledir. Biz onu bu dünyadan ayrılırken 
görür, adına “ölüm” deriz. Fakat bu dünyadan ayrılan, 
ayrıldığı anda, bir başka âleme gözünü açar. Bir taraftan 
batış olarak görünen şey, diğer tarafta doğuş olarak sey-
redilir. Ne var ki, biz bu dünya hayatına dünya tarafından 
baktığımız için, bu dünyaya gelişi yokluktan varlığa çıkış, 
buradan çıkışı da varlıktan yokluğa gidiş olarak algılıyo-
ruz.

Kur’ân ise, bütün zamanları birden kuşatan ezelî 
bakışıyla, dünya hayatını da, bu hayattan ayrılışı da yerli 
yerinde gösterir. Ebediyete uzanan zaman çizgisi içinde 
dünya hayatına ancak “ya bir gece, ya da bir kuşluk vak-
ti” (Nâziât, 79/46) kadar değer biçer. Ölümü ise, tıpkı hayat 
gibi bir “yaratılış” olarak niteler ve hayatın asıl amacını 
da buna bağlar: “Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız 
diye sizi sınamak için ölümü de, hayatı da yaratan Odur. 
O, karşı konulmaz kuvvet sahibi ve günahları da çok ba-
ğışlayıcıdır.” (Mülk, 67/2).

Mümin İçin Kavuşma Vakti
Dünya hayatı âhiret hayatına nisbetle ne kadar kısa 

ve değersiz olursa olsun, ebedî bir hayat burada kaza-
nılacaktır. Büyük bir hazinenin kapılarını açacak anahtar 
gibi, bize âhiret hayatının kapılarını da bu dünya hayatı 
açacaktır. Ve bu hayat elden çıktıktan sonra, hiç kimse-
ye yeni bir fırsat daha verilmeyecektir. Bu bakımdan, bu 
fâni dünya üzerinde geçirdiğimiz her günün, hattâ her 
saatin büyük bir değeri vardır desek mübalâğa etmiş ol-
mayız. Bununla beraber, âhiret kazancına talip olanlar, er 
veya geç bu dünyadan ayrılarak Rablerine kavuşacakları 
günün belirlenmiş bir vakit olduğunu bilirler ve o vakit 
geldiğinde, Rablerinin hükmünü teslimiyetle karşılarlar. 
Peygamberimiz (a.s.) bir gün “Kim Allah’a kavuşmaktan 
hoşlanırsa, Allah da ona kavuşmaktan hoşlanır. Kim 
Allah’a kavuşmaktan hoşlanmazsa, Allah da ona kavuş-
mak istemez” buyurmuştu. Hz. Ayşe “Ölüm korkusun-
dan mı, ey Allah’ın Resulü?” diye sordu. “Oysa hiçbirimiz 
ölümden hoşlanmayız.” Peygamberimiz şu cevabı verdi:

“Öyle değil. Mü’min, Allah’ın rahmeti, rızası ve Cen-
netiyle müjdelendiği zaman, Allah’a kavuşmak ister. Al-
lah da ona kavuşmaktan hoşlanır. Kâfire ise Allah’ın azap 

Dünya hayatı âhiret 
hayatına nisbetle ne 

kadar kısa ve değersiz 
olursa olsun, ebedî 

bir hayat burada 
kazanılacaktır. Büyük 

bir hazinenin kapılarını 
açacak anahtar gibi, 
bize âhiret hayatının 

kapılarını da bu dünya 
hayatı açacaktır. Ve bu 

hayat elden çıktıktan 
sonra, hiç kimseye 
yeni bir fırsat daha 

verilmeyecektir.
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Melekler ruhu alır almaz Cennet 
kefenine ve kokularına sararlar. 
Öyle ki, o ruhtan, yeryüzünde 

bulunabilecek en güzel kokular 
yayılmaya başlar. Melekler onunla 
yükselirken, yanlarından geçtikleri 
melek toplulukları ‘Bu güzel koku 
da ne?’ diye sorarlar. Onlar da ‘Bu 
filân oğlu [veya kızı] filândır’ diye, 

dünyada iken anıldığı en güzel 
isimlerle onu tanıtırlar.

ve gazabı haber verildiğinde, Allah’a kavuşmak istemez; 
Allah da ona kavuşmaktan hoşlanmaz.” (Buhârî, “Rikak”,41; 

Müslim, “Zikir”, 15; Tirmizî, “Cenâiz”, 67; Nesâî, “Cenâiz” 10; İbn Mâce, 

“Zühd” 31.)

Dünya hayatının en tatlı sonucu, hiç kuşku yok ki, kul 
ile Rabbi arasındaki karşılıklı hoşnutluktur. Bu hoşnutluk, 
bütün bir ömür boyunca kulu Rabbine yaklaştırır ve so-
nunda, ölümü özlenen bir kavuşma haline getirir. Fakat ne 
de olsa ölümün kullara pek sevimli gelmeyen bir yanı da 
vardır. İşte, bu karşılıklı hoşnutluk kulu Rabbine öylesine 
bağlamıştır ki, “Kulum hoşlanmıyor” diye, Rabbi de onun 
bu sıkıntısından hoşlanmaz. Peygamberimizin bildirdiği-
ne göre, Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Benim bir dostuma kim düşmanlık ederse, Ben de 
ona savaş açarım. Kulumu Bana yaklaştıran şeylerden hiç-
biri, Benim için, ona farz kıldığım şeylerden daha sevimli 
değildir. Kulum ise, farzlardan başka, nafile ibadetlerle de 
Bana yaklaşmaktan geri durmaz. Nihayet Ben Onu seve-
rim; sevince de artık onun işiten kulağı, gören gözü, tutan 
eli, yürüyen ayağı olurum. O Benden bir şey istese veririm; 
Bana sığınacak olsa onu korurum. Hiçbir işimde de, onun 
canını alırken tereddüt ettiğim gibi tereddüt etmem. 
Çünkü o ölümden hoşlanmaz; Ben de onu üzen şeyden 
hoşlanmam” (Buhârî, “Rikak”,38.) Fakat müminin ölümden 
hoşlanmayışı, onunla karşılaşıncaya kadardır. O an geldi-
ğinde, her şey unutulur, gider. Çünkü Rabbi onu kendisine 
kul olarak kabul etmiş, ona hoşnutluğunu vaad etmiş ve 
ona çağrıların en güzelini göndermiş; melekler de, Allah’ın 
kuluna, Allah’ın müjdesiyle gelmişlerdir: “Ey huzura ermiş 
olan nefis! Sen ondan hoşnut, O senden hoşnut olarak 
Rabbine dön. Samimî kullarıma katıl. Ve Cennetime gir” 
(Fecr, 89/27-30.) “Takvâ sahiplerine ‘Rabbiniz ne indirdi?’ diye 
sorulacak, onlar da ‘İyilik ve güzellik indirdi’ diye cevap 
verecekler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel bir mükâfat 
vardır. Âhiret yurdu elbette daha ha-
yırlıdır. Takvâ sahiplerinin yurdu ger-
çekten de ne güzeldir! O yurt, onların 
girecekleri, içinden ırmaklar akan 
Adn cennetleridir; orada diledikleri 
her şey vardır. Allah takvâ sahipleri-
ne işte böyle mükâfat verir. O takvâ 
sahipleri pırıl pırıl oldukları halde 
melekler onların canını alırken şöyle 
derler: ‘Size selâm olsun; yaptıklarını-
za karşılık girin Cennete!’ (Nahl, 16/30-

32.) “Rabbimiz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru olanlara 
melekler inerler ve ‘Korkmayın ve üzülmeyin,’ derler. ‘Size 
vaad edilen Cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, 
âhirette de sizin dostunuzuz. Orada canınızın çektiği her-
şey vardır; orada istediğiniz herşey sizindir. Bu, çok bağış-
layıcı ve çok merhamet edici olan Allah’tan bir ikramdır.’ 
(Fussilet, 41/30-32.)

İnkârcıların Âkıbeti
Dünya hayatına saplanıp kalan, âhiret hayatına inan-

mayan ve Allah’a kavuşmayı inkâr edenlere ise, ölüm çok 
farklı bir şekilde gelir. Mü’minlerin en büyük müjdeyi al-
dığı yerde, onlar da en büyük pişmanlıklarını yaşarlar. 
Ölümün yokluk demek olmadığını, geri dönüşü olmayan 
bâki bir hayata geçiş anlamına geldiğini artık gözleriyle 
görmüşlerdir. Fakat melekler onlara bu haberi müjdeyle 
getirmezler; çünkü onlar böyle bir müjdeye sırt çevirmiş, 
onu getirecek olanlarla bütün bağlarını koparmışlardır. Gi-
decekleri yerde onları dostlar beklemez; çünkü kimseyle 
dostluk kurmamış, tersine, kendilerine dost olacak kimse-
lere düşmanlık etmişlerdir. Allah’ın nimetlerinden bir pay-
ları da olmaz; çünkü bunu istememişlerdir:

“Onlara ‘Rabbinizin indirdiği nedir?’ diye sorulduğu 
zaman, ‘Eskilerin masalları’ derler.  Neticede onlar kıyamet 
gününde kendi günahlarını tamamen yüklendikleri gibi, 
bilgisizce saptırdıkları kimselerin bazı günahlarını da yük-
leneceklerdir. Dikkat edin, taşıdıkları şey ne kötüdür! . . . 
Melekler onların canlarını alırken, kendilerine yazık eden 
o kâfirler uysallaşıverir ve ‘Biz hiçbir kötülük yapmamıştık’ 
derler. Evet, yaptınız! Sizin neler yaptığınızı elbette Allah 
çok iyi biliyor. Haydi cehennemin kapılarından bir daha 
çıkmamak üzere girin içeri. Büyüklük taslayanların yeri ne 
kötüdür!” (Nahl, 16/24-29.) “Heyhat! Can boğaza dayandığın-
da, ‘Yok mu iyileştiren, kurtaran?’ dendiğinde, anlar ki artık 

ayrılık vaktidir. Ayaklar birbirine do-
laşır. İşte Rabbinedir o gün sevkiyat.” 
(Kıyamet, 75/26-30.) “Peki, ya can boğaza 
gelip dayandığında? O vakit bakar, 
durursunuz. Biz ise ona sizden daha 
yakınızdır; ama siz görmezsiniz. Eğer 
âhirette hesaba çekilmeyecekseniz, 
geri çevirin çıkan canı, eğer doğru 
söylüyorsanız!” (Vâkıa, 56/83-87.)
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“Öyle değil. Mü’min, Allah’ın 
rahmeti, rızası ve Cennetiyle 
müjdelendiği zaman, Allah’a 
kavuşmak ister. Allah da ona 
kavuşmaktan hoşlanır. Kâfire 

ise Allah’ın azap ve gazabı haber 
verildiğinde, Allah’a kavuşmak 

istemez; Allah da ona kavuşmaktan 
hoşlanmaz.” (Buhârî, “Rikak”,41)

Mü’minin Ölüm Ânı
Mümin kulun dünyadan ayrı-

lıp âhirete geçmesi yaklaştığında, 
gökten onun üzerine yüzleri güneş 
gibi parlayan melekler iner, beraber-
lerinde getirdikleri Cennet kefeni ve 
Cennet kokularıyla onun gözü önün-
de bir yere otururlar. Derken Ölüm 
Meleği (selâm üzerine olsun) gelir ve 
yanı başına oturur. ‘Ey temiz ruh,’ diye 
seslenir. ‘Rabbinin af ve hoşnutluğu-
na çıkıver.’ Ve ruh, tıpkı bir su kabın-
dan damlayan su gibi kolaylıkla çıkar.

Melekler ruhu alır almaz Cen-
net kefenine ve kokularına sararlar. 
Öyle ki, o ruhtan, yeryüzünde bulu-
nabilecek en güzel kokular yayılmaya 
başlar. Melekler onunla yükselirken, 
yanlarından geçtikleri melek toplu-
lukları ‘Bu güzel koku da ne?’ diye 
sorarlar. Onlar da ‘Bu filân oğlu 
[veya kızı] filândır’ diye, dünya-
da iken anıldığı en güzel isimlerle 
onu tanıtırlar. Dünya semâsının sonu-
na geldiklerinde kapının açılmasını isterler ve on-
lara semâ kapıları açılır. Her semâ katından, böylece bir 
sonraki semâya uğurlanırlar. En sonunda yedinci semâya 
geldiklerinde Yüce Allah buyurur ki:

“Kulumu İlliyyûn’a kaydedin ve tekrar yeryüzüne 
götürün. Zira Ben onları topraktan yarattım; sonra ona 
döndürür, sonra bir kere daha ondan çıkarırım.”

“Bunun üzerine melekler onun ruhunu tekrar cese-
dine getirirler.” (Müsned, 4/287)

“Ayrıcalıklı” Sınıf
Berzah âleminin konukları arasında ayrıcalıklı bir 

sınıf vardır ki, hem Kur’an’da, hem de birçok hadiste, 
Allah’ın özel ikramlarıyla müjdelenmişlerdir. Bunlar, Allah 
yolunda canlarını feda eden şehit-
lerdir. Şehitlere, kıyamet günündeki 
ödüllerinden başka, Yüce Allah, feda 
etmiş oldukları cana karşılık, berzah 
âleminde de özel bir “hayat” ödülü 
bağışlamıştır. Kur’an-ı Kerim, şehit-
lerin ölü değil, diri olduklarını ve 
Allah katında nimetlerle ağırlandık-
larını açıkça bildirmektedir:

“Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler-
dir’ demeyin. Hayır onlar diridir, lâkin siz 
farkında değilsiniz. “ (Bakara, 2/154.)

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü 
zannetme! Aksine onlar diridirler; Rableri ya-
nında rızıklanmaktadırlar. O şehitler, Rableri-
nin kendilerine bağışladığı nimetlerin mut-
luluğunu duyarlar, henüz kendilerine katıl-
mamış mücâhid kardeşleri adına da: ‘Onlara 
hiç bir korku yok, üzülmeyecekler’ diye sevi-
nirler. Yine onlar, Cenâb-ı Hakkın kendilerine 
olan büyük lütfu ve ihsanıyla, ayrıca Allah, 
inananların ödülünü zâyî etmeyecek diye se-
vinirler.” (Âl-i İmrân, 3/169-171.)

Âhiret âlemlerinin şartları, dünyanınkin-
den çok farklıdır. Gerçi dünya ile berzah birbi-
rine bitişiktir, ama birbirine bitişik olan kara ile 

denizin hayat koşullarındaki farklılıklardan 
çok daha fazlası, bu ikisi arasında mev-
cuttur. Bir olay her iki taraftan da gö-
rülebilir; bazen insan bir an içinde bir 
taraftan diğerine geçiverir. Fakat aynı 

olayı, insan iki taraftan birden aynı şekil-
de görmez. Bu taraftan bakıldığında herkesi 

kıskandıracak nice varlıklar, hadiseler, şöhret ve eğlenceler 
vardır ki, duvarın öbür tarafından pek tiksindirici görünür-
ler. Bazen da bu tarafta dert, ıztırap, belâ, felâket olarak gö-
rünen şeyler, orada insanı imrendirecek mutluluklar olarak 
ortaya çıkar. Şehitlerin can verişi böyle olaylar arasındadır. 
Biz onu ne kadar ıztıraplı bir hadise olarak görsek de, o tec-
rübeyi bizzat yaşayan şehidin açısından durumun hiç de 
böyle olmadığını, Allah Resulü haber veriyor:

“Sizden birisi karınca ısırmasından ne kadar acı du-
yarsa, şehit de ölümden en fazla o kadar acı duyar.” (Tirmizî, 

“Fedâilü’l-Cihad”, 26.)

Bir şehidin can verişine dünya tarafından bakanlardan 
pek azı onun yerinde olmak ve onun yaşadığı şeyi yaşamak 
ister. Ancak şehidin adım attığı âlemde durum hiç de böyle 

görülmez. Onun yaşadığı tecrübe, de-
falarca yaşanmaya değecek bir mutlu-
luk kaynağıdır:

“Cennete giren hiç kimse, bütün 
dünya kendisine verilecek olsa bile, 
tekrar geri dönmek istemez. Ancak 
şehit, eriştiği ikramı görünce, tekrar 
dünyaya dönüp on kere daha öldü-
rülmek ister.” (Buhârî, “Cihad”, 21; Müslim, 

“İmâre”, 109.) 
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Ölümü düşündüğünüz zamanlar 
oldu mu?

Genç yaşlarımdan itibaren hayatı sorgu-
lamaya başladım. Dinlerde ve felsefede ölüm 
kavramının peşine düştüm. Bu sadece felsefî 
bir bakış açısı değildi. İşim gereği de genç 
yaşımdan itibaren savaş bölgelerine gitmeye 
ve ölümü yakından görmeye başladım. Bir 
süre sonra ölümü kabullendim. Korkmamaya 
başladım. Ölüm korkusu bir süre sonra yerini 
hayat sorgusuna bıraktı.

Ölümsüz olmayı ister misiniz?
Tek başıma olacaksam istemezdim. Hay-

li sıkıcı ve trajik bir durum olurdu. Ben yaşadı-
ğımız hayatın anın önemini anlamış biriyim. 
Tek başına hayatı kutsallaştırmanın çok önemli olmadığı-
na inanıyorum. Bizimki kısa bir yolculuk. Ne kadar süre-
ceği belli değil. Yine de bu yolculukta yalnız değiliz. Ai-
lemiz, dostlarımız ile beraber çıktığımız bir yolculuk diye 
düşünüyorum. Onların zaman içinde yaşlanıp bu yolcu-
lukta beni tek başıma bırakmaları ve onların yokluğu ile 
mücadele etmek kendi varoluşum açısından da büyük 
bir trajediye ya da melankoliye dönüşebilir. Ölümsüzlük 
yaşamın değerini ve sahip olduklarımızı da küçültebilir. 
Neyse zaten imkansız bir şeyden bahsediyoruz...

Zor zamanlarınızda aklınıza gelen ilk şey nedir?
Hayatımda yaşadığım iyi anlar aklıma gelir. En zor 

anlarımda kafamın içindeki iyi anlar gale-
risinde tek başıma bir gezintiye çıkarım. 
Bu galeride odalar ve odaların içinde bir 
fotoğraf karesi gibi kesip sakladığım güzel 
anların anıları vardır. Kiminde deniz kokusu 
kiminde bir yaz akşamı tüylerimi ürperten 
bir rüzgar, kiminde bilinmeyen bir ülkeye 
yaptığım yolculuk. Sevdiğim insanların gü-
lümsemesi... O galeride sessiz bir yolculuğa 
çıkarım. Kendi ülkemin içinde dolanır duru-
rum.

Âhiret tasavvurunuz nasıldır? Biraz 
bundan bahseder misiniz?

Çocukluğumda masalsı bir âhiret ta-
savvuru vardı. Bir yanda laik eğitim sistemi, 

diğer yanda dindar bir ailede büyümenin getirdiği ge-
lenekler alışkanlıklarla her şey birbirine girmişti. Âhiret 
daha çok öldükten sonra gittiğim büyük bir boşluk ve o 
boşlukta beni karşılayan krallara ait bir taht. O tahtta Al-
lah (c.c.) otururdu. Bir yanında Hazreti Muhammed (a.s.) 
diğer yanında Atatürk beni beklerdi. Dedim ya tam bir 
kafa karışıklığıydı. Sonra bunların hepsi zaman içinde si-
lindi. Büyük bir huzur ve boşluk diye düşünüyorum. Be-
yaz bembeyaz bir ışık beni karşılıyor.

 Ölümden sonra nasıl bir hayat bekliyorsunuz?
Bu konu hala bilinmezliğini koruyor. Ölüm bir nokta 

gibi geliyor... Sonrası hakkında bir fikrim yok.

Ölümü düşündüğünüz zamanlar oldu 
mu?

Ölümü çok sık düşünürüm ve böyle ol-
ması gerektiğine inanırım. Sonuçta bu hayat 
geçici ve asıl hayat ölümden sonra başlayacak 
olan hayat, yani ölüm bir son degil başlangıç. 
Annem Hz. Ömer'in sakalının beyazlaması 
üzerine her gün ölümü hatırlattığından dola-
yı memnun olduğu kıssasını anlatmıştı ve çok 
hoşuma gitmişti. Ölümü her an düşünmeliyiz 
ki ebedî olan hayata daha hazır bir şekilde gi-
debilelim. 

Ölümsüz olmayı ister misiniz?
İstemezdim çünkü insanoğlu gün ge-

liyor her seyden sıkılıyor, ölümsüz olmak da 
bir süre sonra sıkıcı gelebilir. Hele ki kötülerin 

baskın olduğu böyle bir dünyada...
Zor zamanlarınızda aklınıza gelen ilk 

şey nedir?
Ailem. 
Âhiret tasavvurunuz nasıldır? 
Âhiret deyince aklıma Allah-u Teâla’nın 

hassas terazisinin karşısında boynuzlu koyunun 
boynuzsuz koyundan hakkını alacağı, bütün 
haksızlıkların cezalandırılacağı haklıların da felah 
bulacağı bir mekan geliyor. Kısacası ilahî adale-
tin zuhur edeceği bir mekan...

5- Ölümden sonra nasıl bir hayat bekli-
yorsunuz?

Allah-u Teâla'nın sonsuz rahmeti ile ve ima-
nımız doğrultusunda güzel bir hayat bekliyo-
rum. Allah hepimize nasip etsin.

ÂHİRET DOSYASI SORUŞTURMA BEKİR ÜNLÜATAER

ÂHİRET DOSYASI SORUŞTURMA CÜNEYT ÖZDEMİR
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ÂHİRETİN İLK DURAĞI: KABİR
Süleyman TOPRAK*

* Prof. Dr., Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

“Berzah” kelimesi sözlükte, “iki şey arasındaki engel, mâni’a, hâil ve ayırıcı 
hudut” gibi manalara gelmektedir. Buna göre, dünya hayatı ile âhiretteki 

ebedî hayat arasını ayırma özelliğinden dolayı kabir hayatına “berzah hayatı” 
ismi de verilmiş ve bu âlem, yani berzah âlemi, dünya ile âhiretten ayrı olarak 

düşünülmüştür.
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Âhiret hayatı, bazı alimler 
tarafından “ölümden sonra ebedî 
hayat için mahşerdeki diriliş ile 
başlayarak sonsuz devam edecek 
olan hayat” diye tarif edilmektedir. 
Bu tarife göre, ölümle mahşerde-
ki diriliş arasında insanın kalacağı 
yer olan kabir ve berzah âlemi, 
âhiretten ve dünyadan ayrı bir 
âlem olarak düşünülmektedir.

“Berzah” kelimesi sözlükte, 
“iki şey arasındaki engel, mâni’a, hâil ve ayırıcı hudut” 
gibi manalara gelmektedir. Buna göre, dünya hayatı ile 
âhiretteki ebedî hayat arasını ayırma özelliğinden dola-
yı kabir hayatına “berzah hayatı” ismi de verilmiş ve bu 
âlem, yani berzah âlemi, dünya ile âhiretten ayrı olarak 
düşünülmüştür. Ölen insanların çoğunun kabre konul-
ması sebebiyle de berzah hayatına “kabir hayatı” denil-
mektedir.

Ancak Peygamberimiz bir hadiselerinde kabir ha-
yatını “Âhiret duraklarının ilki”(Ahmed b. Hanbel, Müsned, I/63) 
olarak nitelendirdiği ve ölümden sonra insan dünyayı 
terkedip âhirete yöneldiği için biz âhireti, “ölümden son-
ra başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonra ebediyyen 
devam edecek olan hayattır” şeklinde tarif ederek, tarifi-
mizde kabir hayatını da âhirete dahil etmeyi uygun gör-
dük. Buna göre, kabir ve berzah hayatı âhiret hayatının ilk 
durağı, ilk merhalesidir.

Kabir hayatında insanlar üç durumla karşılaşır. Yani 
kabir ahvali, sual, azap ve nimet olmak üzere üç halden 
ibarettir.

Kabir Suali:
Ölen kimse kabre vardığı zaman ilk karşılaşacağı 

şey sualdir. Ölü kabre konulunca Münker ve Nekir adlı iki 
melek gelir, kendisini sorguya çekerler. Münker ve Nekir, 
kabre konulan insana rabbından, 
dininden ve peygamberinden 
sual soran iki melektir. Dünyada 
mümin olarak yaşamış ve bu iman 
üzere ölmüş olanlara Allah Tealâ, 
meleklerin sorduğu soruların ce-
vabını ilham eder ve onlar, gelen 
sual meleklerinin heybetinden 

hiç korkmaksızın, sorulara kolayca 
cevap verirler. Dünya hayatlarında 
iman etme şerefine erememiş, kü-
für ve isyan üzere yaşamış ve öy-
lece ölmüş olanlar ise, sual melek-
lerini görünce müthiş bir korkuya 
kapılırlar; sordukları sorular karşı-
sında şaşırıp kalır, cevap veremez, 
“bilmiyorum” derler. Maddî kanun-
ların ötesine geçemeyen, sadece 
gözüyle gördüklerini kabul ettiği-

ni söyleyen, bu sebeple de toprağa konan cesedin çürü-
yüp toprak olduğunu görünce kabirde hayatın olmaya-
cağını sananlar her zaman var olagelmiştir. Hatta bu tür 
görüşlerin tesirinde kalan bazı müslümanlar da konuyla 
ilgili âyet ve hadisleri ya görmezden gelerek ya da başka 
manalara hamlederek bu hayatı kabule yanaşmamışlar, 
ölen insanların bir daha kabirde değil, mahşerde dirilti-
leceğini iddia etmişlerdir. Hâlbuki kabir hayatı, duyularla 
idrak edilecek bir âlem değildir. Maddî âlemin bile sınırlı 
bir bölümünü idrak etmek için verilmiş olan, yani maddi 
varlıkların bile tamamını idrak etmekten aciz olan duyu-
larımızla idrak edemiyoruz diye nasıl olur da madde ötesi 
bir hayat olan berzah hayatı inkâr edilebilir. Nitekim ka-
bir sualinin varlığına, mana yönünden tevatür derecesine 
varan hadis ve haberler delâlet etmektedir. Ayrıca bu ko-
nuda müslüman âlimlerin icmaı vardır. Bu sebeple kabir 
sualinin olacağına inanmak gerekir.

Birçok tefsirde açıklandığına göre, Kur’an-ı Kerim’de-
ki: “Allah iman edenlere dünya hayatında da, âhirette 
de o sabit sözde daima sebat ihsan eder. Allah zâlimleri 
(kâfirleri) şaşırtır, Allah ne dilerse onu yapar.” (İbrahim, 14/27) 
âyeti kabir sualine delâlet etmektedir. İbn Abbas, bu 
âyetin müminlerin kabirde sorguya çekileceklerine delil 
olduğunu söylemiştir. Abdullah b. Mes’ud da: “Size bir ha-
dis söylediğimiz zaman mutlaka kitaptan (Kur’an’dan) onu 

doğrulayan bir şey getiririz. Müs-
lim kabrine konduğunda oturtulur 
ve kendisine şöyle denir: “Rabbin 
kim? Dinin ne? Peygamberin kim?” 
Allah onu sâbit söz üzere tesbit 
eder ve şöyle der: “Rabbim Allah, 
dinim İslâm, peygamberim de Mu-
hammed (s.a.v) dir.” Bunun üzerine 

Kabir nimeti çok çeşitlidir: Kabrin 
genişletilmesi, aydınlatılması, 

yeşilliklerle doldurularak cennet 
bahçelerinden bir bahçe halini 
alması, mümine akşam-sabah 

cennetteki makamının gösterilmesi, 
yine müminlere kabirlerinde iyi 

amellerinin arkadaşlık etmesi bu 
nimetlerden bazılarıdır.

Maddî âlemin bile sınırlı bir 
bölümünü idrak etmek için verilmiş 

olan, yani maddi varlıkların bile 
tamamını idrak etmekten aciz olan 

duyularımızla idrak edemiyoruz diye 
nasıl olur da madde ötesi bir hayat 
olan berzah hayatı inkâr edilebilir.
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onun kabri genişletilir ve hoşça ko-
kulanır” demiş ve yukarıdaki âyeti 
okumuştur (Beyhâkî, İsbâtu Azâbi’l- Kabr, 

21 v.b.).  Demek ki Abdullah b. Mes’ud 
bu âyeti, kabir sualine ve bu sualde 
müminin doğru cevap verişine delil 
olarak getirmiştir.

Yine Peygamber Efendimizden: 
“Muhakkak ki bu ümmet kabirlerinde imtihana çekiliyor...” 
dediğini çok sayıda sahabe rivayet eder (Müslim, “Cennet” 17; 

Nesâi, “Cenâiz”, 115; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 3-4).
Ebû Hureyre’den İbnu Mâce’nin sahih bir isnadla 

tahric ettiği bir hadis-i şerifte, melekler zikredilmeyip, 
kabrine varan kişinin oturtulacağı ve hangi din üzere 
olduğundan ve Muhammed (s.a.v.) hakkındaki itikadın-
dan sorguya çekileceği; ameli iyi olan sâlih kişilerin so-
ruları cevaplayacağı; bunun üzerine kendisine Cennet ve 
Cehennem’in ikisinin de gösterilip Cennet’teki makamı-
nın bildirileceği haber verilmiştir. Kötü kişilerin ise şiddet-
li bir korku içinde kalacağı, sorulan suallere “bilmiyorum” 
diyeceği, bunun akabinde kendisine Cennet ve Cehen-
nem gösterilerek, yerinin Cehennem olduğunun haber 
verileceği anlatılmaktadır (İbn Mâce, “Zühd”, 32).

Âhiretin varlığına inanan bir mümin, âhiretin ilk du-
rağı olan kabir hallerine de inanmalıdır. Sual melekleri, 
görünüş ve yaratılışlarındaki korkunçluk ve garabet sebe-
biyle Münker ve Nekir olarak isimlendirilmişlerdir. Ancak 
bu melekler, müminlere korku vermeyecek, sadece kâfir 
ve münafıklara çok büyük bir korku vererek onları dehşe-
te düşürecektir.

İman, tevhid ve herkesin en fazla ihmali görülen hu-
suslar hakkında olacak olan sualler, herkese kendi diliyle 
ve idrak edip anlayabileceği şekilde sorulacaktır.

Gıybet etmemek, günah sözlerden sakınmak, mana-
sını anlayarak ve üzerinde düşünerek çokca Kur’an oku-
mak gibi bazı iyi ve güzel amellerin kabirdeki sorgulama-
nın kolay olmasına sebep olacağı haber verilmiştir (Geniş 

bilgi için bkz. Toprak, Süleyman, Ölümden Sonraki Hayat, Kabir Hayatı, 

s. 313-475, Dokuzuncu Baskı, Konya, 2005).

Kabir Azabı:
Allah Tealâ, insanları günah-

larından temizlemek için bir takım 
imtihanlar, devalar ve cezalar ha-

zırlamıştır. Kabirdeki azap ya da 
nimet, kişinin dünyadaki duru-
muna göre olacaktır. Yani herkes 
berzah âleminde karşılaşacağı 
durumu bu dünya hayatında 
hazırlar ve kabir suali ile de bu 
durumu anlar. Orada iyilere iyilik 
ve mükâfat, kötülere de ceza ve 

azap vardır.
Kur’an-ı Kerim’de iyilerle kötülere hayatlarında ve 

ölümlerinde yapılacak muamelenin farklı olacağı haber 
verilerek şöyle buyurulur: “Yoksa o kötülükleri işleyip du-
ranlar, kendilerini iman edip salih ameller işleyenler gibi 
yapacağız, hayat ve ölümlerini bir tutacağız mı sandılar? 
Ne fena hüküm veriyorlar. Halbuki Allah gökleri ve yeri 
adaletle yarattı. Hem de herkese kazandığının karşılığı 
verilsin diye (yarattı). Onlara asla haksızlık edilmez” (Câsiye, 

45/21-22).

Bu âyetler, herkese amelinin karşılığının verileceğine 
ve adı geçen iki fırkanın ölümde ve ölümden sonra gö-
recekleri muamelede eşit olmayacaklarına delalet eder. 
Böylece iman ve iyi ameli olmayanlar ölüm anından itiba-
ren azapta, iman edip güzel işler yapanlar da nimet içinde 
olacaklardır. Bundan başka Kur’an-ı Kerim’de kabir azabı-
na açıkça delalet eden ayetler de vardır:

Nitekim Fir’avun ve hânedanının ölümden sonraki 
hallerini açıklayan: “Onlar (kabirlerinde kıyamet gününe 
kadar) sabah ve akşam ateşe arzedileceklerdir. Kıyamet 
koptuğu gün de: ‘Fir’avn ve adamlarını en şiddetli azaba 
sokun’ denilecektir” (Mümin, 40/46) âyeti kabir azabına de-
lildir. Çünkü kıyamet gününde onların daha şidddetli bir 
azaba sokulmaları emredileceğine göre, demek ki ondan 
önce sabah ve akşam görecekleri azap kabirdedir. Allah 
Tealâ’nın Nuh Kavmi’nin durumunu beyan ederek bu-
yurduğu: “Onlar suda boğuldular ve ateşe atıldılar” (Nûh, 

71, 25) âyeti de kabir azabının olacağına delildir. Çünkü 
âyette boğulmalarını müteakip hemen azaba sokulduk-
ları haber verilmektedir. Kabir azabına delâlet eden başka 

âyetler de vardır (Tâhâ, 20/124; Tevbe, 

9/101; Secde, 32/21; Tûr, 52/47). Kabir 
azabı hakkında Peygamber Efen-
dimizden gelen hadisler de pek 
çoktur. “Kabir azabından Allah’a 
sığınınız” (Müslim, “Cennet”, 17; Ahmed 

Âhiretin varlığına inanan bir 
mümin, âhiretin ilk durağı olan 
kabir hallerine de inanmalıdır. 

Sual melekleri, görünüş ve 
yaratılışlarındaki korkunçluk ve 

garabet sebebiyle Münker ve Nekir 
olarak isimlendirilmişlerdir.

Kabirdeki azap ya da nimet, kişinin 
dünyadaki durumuna göre olacaktır. 

Yani herkes berzah âleminde 
karşılaşacağı durumu bu dünya 

hayatında hazırlar ve kabir suali ile 
de bu durumu anlar.
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b. Hanbel, Müsned, III, 296) diye emretmiş ve bizzat kendisi de 
kabir azabından Allah’a sığınmıştır.

İnsan ve cinlerin kabirdeki azabı duymamalarının 
sebebi ve hikmeti, onların mükellef varlıklar olmalarıdır. 
Zira onlar, görmeden Allah ve Resûlünün haber verme-
siyle inanacaklardır. Yoksa her şeyi görüp duyularıyla al-
gılamış olsalardı, dünyaya imtihan için gelişin gayesi ger-
çekleşmemiş olurdu.

Kabirde kâfir, müşrik ve münâfıklar azap göreceği 
gibi, müminlerin günahkâr olan bazıları da azap görecek-
tir. Bu hususta Peygamber Efendimiz’den rivayet edilen 
hadislerden birinde idrar yüzünden kabirde azabın söz 
konusu olacağı bildirilmekte ve idrardan sonra iyi temiz-
lenme gereği hatırlatılmaktadır (Buhari, “Cenaiz”, 88, “Vudû”, 57, 

Nesâi, “Cenaiz”, 116; Ahmed b. Hanbel, I, 225).
 Allah Teâlâ, kabirdeki azabı veya nimeti idrak ede-

cek kadar bir hayatı cesedin her hangi bir parçasında 
yaratır ve onunla kabir hayatı idrak edilir. Bu bakımdan 
kabir ve berzah hayatı umumîdir. Cesedi kabre konulma-

yan, yakılan, yırtıcı hayvanlar tarafından parçalanan veya 
denize atılan ve balıklara yem olanlar dahi kabir hayatını 
yaşayacaklar, onlar da kabirdeki sual, nimet ve azabı idrak 
edeceklerdir (Geniş bilgi için bkz. Toprak, Süleyman, Ölümden Son-

raki Hayat, Kabir Hayatı, s. 313-475).

Kabir Nimeti:
Kabre konulan herkes azabı hak etmiş olmayacağına 

göre, azabı olmayanlar nimet içinde olacaklardır. Aslında 
azaptan kurtuluş da bir nimettir. Kabir nimetinin varlığı, 
buna delâlet eden âyetler ve manâ yönünden tevatür de-
recesine varan hadislerle sâbittir. Bu sebeple, kabir nime-
tinin olacağına inanmak da gereklidir. 

Nitekim Kur’an-ı Kerim’de Allah Tealâ, şehitlerin ber-
zah hayatlarında diri olduklarını ve kendi katında rızıklan-
dıklarını haber vererek şöyle buyuruyor: “Sakın Allah yo-
lunda öldürülenleri ölüler sanma. Doğrusu onlar Rableri 
katında diridirler; (Cennet ve meyvelerinden) rızıklanırlar. 
Onlar, Allah’ın kendilerine verdiği ihsandan dolayı neşe-
li haldedirler ve arkalarından kendilerine şehitlik rütbesi 
ile katılamayan mücâhidler hakkında şunu müjdelemek 
isterler: Onlara hiç bir korku yoktur ve onlar mahzun da 
olmayacaklardır” (Âl-i İmrân, 3/169-1709).

Ayrıca müminlere hitaben: “... Siz anlayamazsınız, bi-
lemezsiniz.” buyurulması da, bu hayat ve nimetin mahşer-
de değil, berzahta olduğuna delildir. Çünkü mahşerdeki 
hayatı herkes anlar ve idrak eder. Zira orada herkes aynı 
âlemde yaşıyor olacak.

Berzah âleminde sadece şehitler değil, mümin ola-
rak yaşamış ve imanla vefat etmiş, kabirde azap çekme-
yecek olan diğer müminler de derece ve mertebelerine 
göre nimetleneceklerdir. 

Bu konuda gelen haberlerden anlaşıldığına göre, 
kabir nimeti çok çeşitlidir: Kabrin genişletilmesi, aydın-
latılması, yeşilliklerle doldurularak cennet bahçelerinden 
bir bahçe halini alması, mümine akşam-sabah cennetteki 
makamının gösterilmesi, yine müminlere kabirlerinde iyi 
amellerinin arkadaşlık etmesi bu nimetlerden bazılarıdır.

Burada tekrar hatırlatmak isteriz ki, kabir ve berzah 
hayatı, kabirdeki sual, azap ve nimetle ilgili hususlar, 
ölümden sonraya ait olmaları bakımından âhiret halle-
rindendir. Ancak kıyametin kopmasından önce meydana 
gelecekleri için bazan âhiret ahvâlinden ayrı düşünülebil-
mektedir. 
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Tevhid ve tenzih 
ilkelerine bağlılık, 
münker ve bid’atten 
kaçınmak gibi genel 
kurallara ve ilkelere 
aykırılık olmadığı 
sürece, yas sürecinin 
atlatılmasına yöne-
lik insanlara teselli 
veren ve hayatın 
zorluklarına uyum 
sağlatan uygula-
malar, dinen meşru 
uygulamalar olarak 
görülmelidir.

YAPILAN BAZI DiNÎ
GELENEKLERİN

SONRASI
DEĞERLENDiRiLMESi

ÖLÜM



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

81

Ölüm, bütün kültürlerde bir-
çok merasim ve anma biçimiyle 
iç içedir. Yakınlarından birini kay-
bedenler, onun ardından bazı 
uygulamalar yaparak ölüm son-
rasındaki yas sürecinde hem ken-
di sağlıklarını korumak, hem de 
ölenin ardından onu unutmadık-
larını göstermek üzere birtakım 
dinî faaliyetler icra etmektedirler. 
Müslümanlar, ölenin ardından 
çeşitli merasimler düzenlemekte, 
ona yararı dokunmak üzere bazı 
ibadetler yapmaktadırlar. 

ÖLÜNÜN ARKASINDAN YAPILAN MERASİMLER
Ölünün Ailesine Yemek Verilmesi
Ölüm, ölenin yakınlarını sarsan ve öncelikle ölüye 

karşı yapacakları görevleri düşündüren çok zorlu bir du-
rumdur. Bu sırada gerek ölenin yakınlarına, gerekse taziye 
için uzaktan gelenlere yemek hazırlamak gerekmektedir. 
Ölenin ailesinin (mirasçı akrabaların), tâziyeye gelenlere 
yemek ikram etmeleri, hem câhiliye devri âdetlerinden, 
hem de zamansız bir külfet olduğundan dolayı doğru de-
ğildir: Âlimlerin çoğunluğu bunu mekruh saymakla birlik-
te mirasçılar arasında henüz bulûğa ermemiş çocuk bulu-
nursa bölüşülmeyen mirastan pay ayırıp ziyafet vermek 
haram kabul edilmiştir. Bazı hukukçular ise bu yemek ye-
dirmenin kesinlikle haram olduğu görüşündedir. Müste-
hap olan; ölünün akraba, komşu ve arkadaşlarının, ölüm 
felâketi geçiren aileye bir günlük yemek hazırlayıp getir-
mesidir. Nitekim Hz. Peygamber (a.s) şehit düşen Cafer bin 
Tayyâr için şöyle buyurmuştur: “Cafer’in ailesi için yemek 
hazırlayın. Çünkü onları kendi dertleriyle meşgul eden bir 
durum ortaya çıkmıştır.” (Ebû Dâvûd, 

“Cenâiz”, no: 3132) Câhiliye devrinde 
olduğu gibi, cenaze evden çıkarken 
veya kabir yanında kurban kesmek 
mekruh bid’atlerdendir.

Muayyen Gün ve Geceler, 
Sene-i Devriye

Çeşitli Müslüman ülkelerde 
yedinci, kırkıncı, elli ikinci gece 

gibi ölümün üzerinden geçen 
belli günlerde, Kur’an-ı Kerim ve 
mevlid okuma şeklinde bazı uy-
gulamalar yapılmaktadır. Bunlar, 
Kur’an ve sünnette emredilmiş 
olmamakla birlikte, dinen uygun 
ve güzel görülen uygulamalardır. 
Önemli olan, dinen yanlış (mün-
ker) ve dinin özüne aykırı (bid’at) 
bazı fiillerin bu güzellikleri göl-
gelememesidir. Bir-iki aylık süre-
ce yayılan bu uygulamalar ölü-
nün yakınlarına teselli vermekte, 

ölüm sonrasının ağır travmasını atlatmada çok önemli 
işlevler görmektedir. 

Ölüm yıldönümü (sene-i devriye) uygulaması da, 
muayyen gün ve geceler gibi düşünülebilir. Konuyla 
ilgili Kur’an ve sünnette doğrudan bir düzenleme bu-
lunmamasını ve selef-i sâlihînin böyle bir uygulama 
yapmamış olmasını, hep dine aykırılık olarak görmek, 
kanaatimizce insanî olmayan dar bir bakış açısıdır. Dü-
zenleme bulunmamış olması, aslında genel kurallar 
ve ilkeler çerçevesinde hareket edilmesine daha fazla 
imkân tanımaktadır. Tevhid ve tenzih ilkelerine bağlı-
lık, münker ve bid’atten kaçınmak gibi genel kurallara 
ve ilkelere aykırılık olmadığı sürece, yas sürecinin at-
latılmasına yönelik insanlara teselli veren ve hayatın 
zorluklarına uyum sağlatan uygulamalar, dinen meşru 
uygulamalar olarak görülmelidir.

Mevlid
Hz. Peygamber’in doğum gecesi için merasim yap-

mak ve bu arada mevlid kasideleri okumaya bazı âlimler 
bid’at ve birçok münker fiilin işlenmesine sebep oldu-

ğunu ileri sürerek mekruh, hat-
ta bazıları haram demişlerdir. 
Suyûtî (ö. 911/1505), Husnu’l-
Mekâsıd fî Ameli’l-Mevlid adlı 
eserinde mevlid çevresinde 
işlenen kötü fiiller önlenirse 
mevlid caiz olur demiştir. Bu 
tartışmada, sözkonusu olan, Hz. 
Peygamber’in doğum gecesi 
yapılan merasim, zikir ve oku-
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Kabir başında Kur’an okunması 
konusunda, Kur’an’ın belirli bö-

lümlerinin okunmasına dair riva-
yetler de bulunmaktadır. Definden 
hemen sonra Bakara sûresinin baş 
ve son tarafının, cuma günleri ise 
yapılacak kabir ziyareti sırasında 
Yâsîn sûresinin okunmasının Hz. 

Peygamber (a.s) tarafından tavsiye 
edilmesi bu rivayetler arasındadır. 

Dua ve istiğfarda öncelik, ebevey-
nine dua edecek çocuktadır. Ama 
bu, başkalarının diğer müminler 
için dua etmelerine kesinlikle en-

gel değildir. Nitekim diri ve ölü 
müminlere dua edildiğini ve edil-
mesi gerektiğini ifade eden nass-
lar, cenaze namazı, dua ve istiğfa-
rın ölülere fayda vereceğini açıkça 

ortaya koymaktadır.
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madır. Düğün, sünnet, asker uğurlama/karşılama veya 
hacı tehniyesi gibi sebeplerle mevlid okutulmasının 
hükmü de, bu çerçevede belirlenmelidir. Önemli olan, 
mevlid okumaya dinen yanlış görülen bazı şeylerin bu-
laşmaması ve mevlid okutmanın bir ibadet gibi algılan-
mamasıdır. 

TAZİYE ÂDETİ
Yakınını kaybeden ailenin  

fertlerini taziye etmek müste-
haptır. Hz. Peygamber (a.s) tazi-
yede bulunmuş ve buna teşvik 
etmiştir. Taziye, ülkemizde “başın 
sağolsun, Allah geride kalanlara 
ömür versin” gibi sözlerle ifade 
edilmektedir. Kelimenin sözlük 
mânâsı “sabrettirmek, sabra teş-
vik etmektir.” Musibetzedeye sab-
retmesini; Allah’ın sabrına karşı 
ecir ve sevap vereceğini, hepi-

mizin Allah’a ait olduğumuzu ve tekrar O’na dönece-
ğimizi... söylemekle de, bu görev yerine getirilmiş olur. 
Kendisine taziyede bulunulan ölünün yakını da, taziye-
ye karşılık verir ve bilhassa “İnnâ Lillâhi ve İnnâ İleyhi 
Râci’ûn” (Biz, Allah’tan geldik ve O’na döneceğiz) âyetini okur (Ba-

kara, 2/21).

Taziyenin süresi bahsinde ise çoğunluğa göre, ya-
kınları çok acı ve üzüntü duymadıkça, Mâlikî mezhebine 

göre ise her durumda, definden 
sonra taziyede bulunmak evlâdır: 
Aynı yerde bulunanlar için tazi-
ye süresi, üç gündür; üç günden 
sonra -acıları yenileyeceği için- 
taziye yapılmaz. Başka yerde bu-
lunanlar için, belli bir zaman yok-
tur; müsait bir zamanda taziyede 
bulunurlar. Çoğunluğa göre bir 
defa taziyede bulunduktan sonra 
tekrarı mekrûhtur, Mâlikî mezhe-
bine göre ise mekrûh değildir.

Bir kimse hiçbir maddî karşılık 
beklemeden ve almadan Kur’an-ı 

Kerim’i okur ve bunun sevabını 
ölüye bağışlarsa, Cumhur’a göre 

yaptığı iş sünnete uygun ve fayda-
lıdır. Fakat pazarlıklı veya pazar-
lıksız menfaat karşılığında baş-

kalarına Kur’an okutmanın, aynı 
şekilde kabul edilmesine imkân 

yoktur.
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Beykoz Karakulak Çeşmesi açılışı
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 ÖLÜNÜN ARKASINDAN KUR’AN 
OKUMA ve OKUTMA

Ölü için yapılacaklar arasında 
belki de en tartışmalı konu, ölünün ar-
kasından Kur’an okumak ve okutmak 
suretiyle sevabının ölüye bağışlanma-
sıdır. Bu görüşte olmayanlar, “malların 
bâtıl yollarla yenilmesi yasağı” (Bakara, 

2/188) ve “âyetlerin az bir bedele bile satılması yasağı” 
(Mâide, 5/44) gibi âyetlere ve Kur’an’la ticareti yasaklayan 
hadislere dayanarak, ya da konuyla ilgili hadisleri zayıf 
veya uydurma diye değerlendirerek, görüşlerini temel-
lendirmeye çalışırlar.

Cumhura göre, ölüye bağışlamak için ibadet niye-
tiyle okunan Kur’an-ı Kerim’den hâsıl olan sevap, bağış-
lanan ölünün ruhuna ulaşır; diğer ibadetlerde olduğu 
gibi, bunun da şartı, karşılığında  para alınmamasıdır. 
Mâlikîler ve eş-Şâfiî ise, farz ibadetlerle dua, istiğfar 
ve Kur’an okumadan hâsıl olan sevabın ulaşmayacağı 
görüşünü savunur. Diğer bazı müctehidler de ancak 
evladın veya yakın akrabanın oruç, namaz ve haccının 
ölünün ruhuna ulaşacağını ileri sürmüşlerdir. Mahmud 
Şeltut ise, yalnız evladın yapacaklarının ulaşacağını 
savunur. En isabetlisi, borç ve mesuliyetlerin düşmesi 
söz konusu olmadan ve okuyanın sevabında azalma 
olmadan bağışlanan sevaptan, müslüman ölülerin ve 
dirilerin istifade edecekleri hükmü olsa gerektir. Bir 
kimse hiçbir maddî karşılık beklemeden ve almadan 
Kur’an-ı Kerim’i okur ve bunun sevabını ölüye bağış-
larsa, Cumhur’a göre yaptığı iş sünnete uygun ve fay-
dalıdır. Fakat pazarlıklı veya pazarlıksız menfaat karşılı-
ğında başkalarına Kur’an okutmanın, aynı şekilde kabul 
edilmesine imkân yoktur.

Ölünün ardından yapılanlar için en önemli itiraz 
noktalarından birisi de, günümüzde birçok ülkede çok-
ça uygulanagelen kabirde Kur’an okunması meselesidir. 
Hanefi ve Şâfiî mezhepleri ile esah görüşte Hanbelîlere 
göre, definden sonra kabir başında Kur’an’dan Fâtiha 
sûresi ile Bakara sûresinin 1-5. Ayetlerini ve Amene’r-
rasûlüyü okumak müstehaptır. Celâleddin Suyûtî, şöyle 
bir rivayet nakleder: “Ensâr, içlerinden biri öldüğünde, 
onun kabrinde toplanırlar, Kur’an okurlardı.” (Suyûtî, 

Şerhu’s-Sudûr, s. 123). eş-Şa’bî, şöyle der: “Ensar, ölünün ya-

nında Bakara Sûresi’ni okumayı müs-
tehap görürdü. ”İbn Abbas’tan da, 
Ra’d sûresinin okunmasını müstehap 
gördüğü nakledilir (San’ânî, Sübülü’s-

Selâm, II, 91).

Kabir başında Kur’an okunması 
konusunda, Kur’an’ın belirli bölüm-
lerinin okunmasına dair rivayetler de 
bulunmaktadır. Definden hemen son-

ra Bakara sûresinin baş ve son tarafının, cuma günle-
ri ise yapılacak kabir ziyareti sırasında Yâsîn sûresinin 
okunmasının Hz. Peygamber (a.s) tarafından tavsiye 
edilmesi bu rivayetler arasındadır. Hz. Peygamber (a.s) 
definden sonra okunacak Kur’an için, şöyle buyurmak-
tadır: “Sizden biri öldüğünde, onu bekletmeyin, onu 
hemen kabrine götürün. Başucunda Bakara Sûresi’nin 
başı, ayakucunda ise Bakara Sûresi’nin son bölümü 
okunsun.” (Taberânî, el-Mu‘cemü’l-Kebîr, XII, 340, no: 13613).

İbn Ömer, ölü defnedilince, başucunda Bakara 
Sûresi’nin baş ve son taraflarının okunmasını müste-
hap görürdü. Kendisi için de böyle yapılması vasiyetin-
de bulunmuştur. Mâlikîler ise, selef-i sâlihten böyle bir 
amel nakledilmediği, bilakis mağfiret, rahmet ve ölüm-
den ibret alma duası yaptıkları gerekçesiyle, definden 
sonra Kur’an okunmasını mekruh görürler. Burada 
unutulmaması gereken, ölü için okunan Kur’an’ın fay-
dasının, birinci derecede okuyan diriler için olduğudur: 
“(Kur’an) yaşayan herkesi uyarsın ve böylece ilâhî hü-
küm kafirler hakkında kesinleşsin diye (gönderilmiştir).” 
(Yâsîn, 36/70). 

ÖLÜ ADINA YAPILAN HAYIR VE İBADETLER
Yüce Allah bir ayet-i kerimede şöyle buyurur: “İn-

sana çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm, 53/39). 

Bu âyete göre insan, birinci derecede, ancak kendisinin 
yaptıkları sonucunda dünyevî ve uhrevî kazanç elde 
eder. Hz. Peygamber’in (a.s) hadisi de bu hükmü şöyle 
tamamlamaktadır: “İnsan öldüğü zaman üç şey dışında 
artık ameli kesilir: Sürekliliği olan bir sadaka (sadaka-i 
câriye), kendisinden yararlanılan bir bilgi, kendisine 
dua eden hayırlı evlat.” (Müslim, “Vasiyyet”, 3). Evladın ba-
bası adına yaptıracağı hayırlar da, bu hadisin kapsamı 
çerçevesinde düşünülebilir. Çünkü bu hayır, evladın fiilî 
duası demektir.

“İnsan öldüğü zaman üç 
şey dışında artık ameli 

kesilir: Sürekliliği olan bir 
sadaka (sadaka-i câriye), 
kendisinden yararlanılan 

bir bilgi, kendisine dua 
eden hayırlı evlat.”
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Ölü Adına Sadaka: Hz. Peygamber (s.a.v.), şöyle 
buyurur: “Sizden biriniz nafile olarak bir sadaka verir, 
bunu anne-babası adına yaparsa, kendisinin seva-
bından bir şey eksilmeden bunun sevabı onlara ula-
şır.” (Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, III, 138-139). Bir adam, Hz. 
Peygamber’e (s.a.v.) gelip, “Ey Allah’ın elçisi! Annem, 
âniden öldü. Bir vasiyet de yapmadı. Sanırım ki, konu-
şabilseydi, tasaddukta bulunurdu. Onun adına sada-
ka versem, onun için bir ecir ve sevap olur mu?” diye 
sordu. Hz. Peygamber, “Evet” cevabını verdi (Müslim, II, 

696). Sa’d bin Ubâde (r.a.) anlatıyor: “Ey Allah’ın Resûlü 
dedim, annem vefat etti, (onun adına) yapacağım sa-
dakanın hangisi efdaldir?” “Su!” buyurdular. Bu cevap 
üzerine Sa’d, bir kuyu kazdı ve “Bu kuyu, Sa’d’ın annesi 
için.” dedi (Ebû Dâvûd, “Zekât”, 42; Nesâî, “Vesâyâ”, 9). Ölü adına 
yapılan sadaka hayırlarının genelde kuyu, çeşme, sebil 
olmasının bir sebebi de budur. 

Ana ve baba için sorulan buna benzer soru ve 
cevaplar çoktur. Bütün bunlar, başta ebeveyni için ço-
cuklarının yaptıkları olmak üzere, yakınlarının ve dost-
larının, ölü adına sadaka verebileceklerini, bu sevabın 
hem ölüye ulaşacağını, hem de sadaka verene ait ola-
cağını, açıkça ortaya koyar.

 
 Ölülere Dua ve İstiğfar: Dua ve istiğfarda önce-

lik, ebeveynine dua edecek çocuktadır. Ama bu, baş-
kalarının diğer müminler için dua etmelerine kesinlik-
le engel değildir. Nitekim diri ve ölü müminlere dua 
edildiğini ve edilmesi gerektiğini ifade eden nasslar, 
cenaze namazı, dua ve istiğfarın ölülere fayda verece-
ğini açıkça ortaya koymaktadır: “Onlardan sonra ge-
lenler şöyle derler: Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman 
eden kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde inananlara 
karşı bir kin bırakma. Rabbimiz, sen şefkatli ve merha-
metlisin.” (Haşr, 59/10); “İman edenler için, bağışlanma di-
leğinde bulunurlar. Rabbimiz! Rahmetin ve ilmin, her 
şeyi kuşatır. Tövbe edenleri ve yoluna uyanları bağışla.” 
(Gâfir, 40/7); “Kendi günahın, mümin erkekler ve mümin 
kadınların günahı için bağışlanma dile.” (Muhammed, 

47/19). 

Ebu Hureyre’den nakledilen rivayette ise, Pey-
gamberimiz (s.a.v.) açıkça şöyle dua etmiştir: “Allahım! 
Dirimizi ve ölümüzü bağışla (...)” (İbn Mâce, “Cenâiz”, 23). 

Hz. Peygamber’in dualarının en bilineni, Avf bin Mâlik 
el-Eşca’î’nin naklettiği duadır: Resûlullah (s.a.v.) bir ce-
nazenin namazını kıldırdı. Okuduğu  duadan şunları 
ezberledik: “Allahım, şunu mağfiret et ve şuna  rahmet 
eyle. Âfiyet ver, affeyle, vardığı yerde ikramda bulun, 
girdiği yeri genişlet. Onun (günahlarını) kar ve buzla 
yıka, hatalardan pâk eyle, tıpkı elbisenin kirden pâk 
edilmesi gibi. Onu dünyadaki evinden daha iyi bir 
eve, ailesinden daha hayırlı bir âileye koy, eşinden 
daha hayırlı bir eşe ulaştır. Onu kabir âzabından, ateş 
âzabından sakındır.” Avf (r.a.) der ki: “(Resûlullah’ın bu 
dualarını işitince), o ölünün yerinde kendimin olması-
nı temenni ettim.” (Müslim, “Cenâiz”, 85).

Ölenin ardından yas sürecini sağlıklı atlatabilmek 
ve ölü adına sevabını bağışlayarak bazı uygulamalar-
da bulunmak, baştan beri belirtilen dinî emirlere ve 
geleneklere uygun olmalıdır. Sahih bazı uygulamala-
ra, dinin özüne aykırı ve yanlış (bid’at ve münker) bazı 
anlayış ve uygulamaları bulaştırmak, yapılan güzel uy-
gulamaları zedelememelidir. 

•	 Ahmed b. Hanbel, Ebu Abdullah eş-Şeybânî (ö.241): Müsned, Kahire 
ty., Müessesetu Kurtuba.

•	 Ali el-Müttakî: Kenzü’l-Ummâl, yay.eş-Şeyh Bekrî el-Hayyânî, Haleb 
1406/1986, Mektebetü’l-Matbû’âti’l-İslâmiyye.

•	 Beyhakî, Ahmed bin el-Hüseyin Ebubekir (ö.458): es-Sünenü’l-Kübrâ, 
yay.Muhammed bin Abdulkadir Ata, Mekke 1414/1994, Mektebetu 
Dari’l-Bâz.

•	 Beyhakî, Ahmed bin el-Hüseyin Ebubekir (ö.458): Şu‘abü’l-îmân, yay.
Muhammed es-Sa’îd Besyûnî, Beyrut 1410/1990, el-Mektebu’l-İslâmî.

•	 Elbânî, Nâsıruddîn: Silsiletü’l-Ehâdîsi’d-Daîfe ve’l-Mevdûa, Riyad 1988.
•	 Gazzâlî, Hüccetülislam Muhammed:  İhyâü Ulûmi’d-dîn, Kahire ty, el-

Halebî.
•	 el-Hâkim en-Nîsâbûrî, Muhammed bin Abdullah Ebu Abdullah 

(ö.405): el-Müstedrek ala’s-Sahîhayn, yay.Mustafa Abdulkâdir Atâ, Bey-
rut 1411/1990, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

•	 Heysemî, Nuruddin Ali bin Ebubekir (ö.807): Mecmau’z-zevâid, Beyrut 
1402/1982, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî.

•	 İbn Hibbân, Muhammed Ebu Hâtim et-Teymî (ö.311): Sahîh, yay.Şu-
ayb el-Arnâ’ût, Beyrut 1414/1993, Müessesetü’r-Risâle.

•	 İbn Kudâme, Muvaffakuddin (ö.620/1223):  Mugnî, Kahire 1404/1981, 
Dâru’l-Fikri’l-Arabî.

•	 İbn Teymiyye, Abdulhalim Takıyyuddin (728/1327): el-İhtiyârâtu’l-
Fıkhiyye, yay.Muhammed Hâmid el-Fakî, Beyrut ty, Dâru’l-Ma’rifet.

•	 İbnu’l-Kayyım el-Cevziyye, Şemsuddin Ebu Abdullah (ö.751): Kitâbu’r-
Rûh, Beyrut 1399/1979, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye.

•	 San’ânî, Muhammed bin İsmail el-Emîr (ö.1182): Sübülü’s-Selâm, Bey-
rut ty., Daru’l-Kitabi’l-Arabi.

•	 Suyûtî, Celâluddîn: Şerhu’s-Sudûr, ty. yy.
•	 Taberânî, Ebu’l-Kâsım Süleyman bin Ahmed (ö.360): el-Mu‘cemü’l-

Kebîr, yay.Hamdî bin Abdulhamîd, Beyrut 1401/1981, Dâru İhyâi’t-
Türâsi’l-Arabî.

•	 Yahya bin Ma’în, Ebu Zekeriyya (ö.233): Tarih, Mekke 1399/1979, 
yay.Ahmed Muhammed Nur Yusuf, Merkezu’l-Bahsi’l-İlmî ve İhyâi’t-
Turâsi’l-İslâmî.
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Kıyamet günü olunca güneş kullara bir mil veya iki mil kadar yak-
laştırılacaktır. Güneş onları adeta eritecek ve amelleri miktarınca ter 
içinde kalacaklardır. Onlardan kimi topuğuna kadar, kimi diz kapak-
larına kadar, kimi de beline kadar tere batacak.  Kimine de basbayağı 
gem vuracaktır. Hadis-i Şerif

Kıyâmet günü güneşin yaklaşması ve insanların terlerine batmaları, Ahvâl-i Kıyâmet
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Türkçemizde hayat ile ölüm arasındaki ince çizgi 
diye bir tabir vardır. Esasen insan yapısı gereği her an ölü-
me yakındır ve her an daha da yakınlaşmaktadır. Ne var 
ki hayatın içinde olmak ve günlük meşgaleler bu hakikati 
çoğu zaman unutturur. Ancak bazı insanlar da vardır ki ya-
şadıkları tecrübeler ya da meslekleri gereği hayatla ölüm 
arasındaki o ince çizginin üstünde yürür, adeta ölümle 
burun buruna gelir, ölümle yaşarlar. Kur’an-ı Kerim’de ha-
yatla ölüm arasındaki bu ince çizgi için muhtelif teşbihler 
yapılır. Bu benzetmelerde iki varlık türü arasındaki farklı-
lıklara ve inceliklere işaret edilir. Yine Kur’an’da uykunun 
ölüme benzetilmesi ve Ashâb-ı Kehf kıssası insana öte 
dünyaya gidip ölümü tecrübe etmeden de bu fikre sahip 
olabileceği ve âhiret inancını itminan seviyesine taşıyabi-
leceğinin örnekleri verilir.  

“Allah, hanginizin daha güzel iş yapacağını dene-
mek için ölümü ve hayatı var etti (Mülk, 67/2)” âyetinde ise 
ölümün de kendisine varlık verilmiş bir gerçeklik olup 
âlemde bir yere sahip olduğuna işaret eder. Nitekim 
düşünce geleneğimizde hayat, Allah’ın “lütuf” sıfatının, 
ölüm ise “kahr” sıfatının bir eseri olarak görülür. Büyük 
Osmanlı âlimi ve şeyhülislâm Kemalpaşazâde’ye göre ha-
yat ve ölüm, melekût âleminden olup bunların her birinin 
bu âlemde hayalî ya da temsîlî bir sûreti vardır. Dolayısıy-
la mülk âleminden çıkanlar bunları müşahede edebilirler. 

Filhakika bizim bu dünyada duyularımızla ne kendi ölü-
mümüzü ne de başkalarının ölümünü kavramamız müm-
kündür. Zira ölüm, duyuların konusu değildir. Biz sadece 
ölümün birinin duyularına konu olabilecek bazı hallerine 
tanık olabiliriz. İşte bu söyleşilerden oluşturulan yazıda 
yaşadıkları tecrübeler ya da meslekleri itibariyle hayat ile 
ölüm arasındaki o ince çizginin tam üstüne basanlar, ölü-
lerin olduğu bir dünyayı hayatlarının içine alanları konuş-
turduk. Yaşadıkları tecrübenin sonucunda geçici olarak 
duyularla örülü bu sınırlı evrenimizden soyutlanıp ölü-
mün bu âlemdeki hayalî veya temsîlî sûretlerini, hallerini 
müşahede eden insanlara ölümü ve âhiret inancını sor-
duk. Oldukça etkileyici tecrübelere sahip olan bu insanla-
rın anlattıkları hayat ve ölümün, bu dünyadaki imtihanın 
sırrına vâkıf olma noktasında ibretlerle dolu.

Söyleşilere geçmeden önce son olarak sözü Kindî ve 
üstad Necip Fazıl’a bırakmak istiyoruz. Kindî, ölümün bir 
eksiklik değil, bir kemâl olduğunu, dolayısıyla ölümden 
korkmanın anlamsızlığını şöyle dile getirir: “Genellikle 
ölümden daha kötü bir şey olmadığı düşünülür. Oysa 
ölüm kötü değildir, aksine ölüm korkusu kötüdür. Ölüme 
gelince o, sadece tabiatımızın bir tamamlayıcısıdır. Çünkü 
ölüm olmasaydı kesinlikle insan da olmazdı.”   

“Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber
 Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber”

HAYAT İLE ÖLÜM ARASINDA



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

87

Yaşadığınız olayla ilgili kısaca 
bilgi verebilir misiniz?

Sizinle paylaştığım olay, as-
lında birçok insanın başına gelen-
lere kıyasla çok küçük bir tecrübe 
sayılabilir. Fakat bu tecrübe benim 
içimdeki dünya için yeni bir çağın 
başlangıcı sayılır. Çünkü o olaydan 
sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı. 
2004 Eylül ayının başında küçük 
kızımın dünyaya gözlerini açması, 
benim dünyayı ciddi manada sor-
gulamama ve neredeyse ondan 
vazgeçmeme bir vesile olmuştur. 
Doğumdan sonra HELLP sendromu 
tanısıyla yoğun bakıma yatırıldım. 
Başlangıçta kısa bir süre için denildi; fakat başta sevenlerim 
olmak üzere, etrafımdaki insanların hiç unutmadığım o acı-
yan bakışları bana bundan daha fazlasını söylüyordu.  Böy-
le bir durumda insan her türlü yalana razı olacak durumda-
dır. O yüzden doktorların hastalarına acı gerçekleri açıkça 
söylemeleri taraftarı olmadığımı burada ayrıca belirtmek 
isterim. Bu tecrübeden önceki dönemde Nietszche’nin 
“Ümit, işkencenin uzatılmasıdır” sözünü beğenerek etra-
fımdakilerle paylaşırdım. Fakat, artık onunla aynı fikirde 
değilim. Çünkü o dönemde ümit, inançlarımdan sonra 
ızdırabımı azaltan önemli bir unsurdu benim için. Nitekim 
de haklı çıktım ve tedavi olarak zor da olsa günlük hayatı-
ma geri döndüm.  Bu arada başta eşim olmak üzere bu sü-
reçte etrafımda pervane olan sevdiklerimin de desteklerini 
unutmam mümkün değildir. Onlara buradan sizin vasıta-
nızla teşekkür etmek istiyorum. 

Yaklaşık 20 gün süren acı bir tecrübeydi ama her an 
uyanık ve etrafımda ölüm kalım mücadelesi veren hasta-
larla iç içe olmam manevî dünyamı alt üst etmeye yetmişti. 
Üstelik lohusalık gibi hassas bir dönemde bulunmam, olup 
bitenleri iki kat daha önemli bir hale getiriyordu. İnsanın 
ölmeden önce yaşadığı o acı his ne ise onu yaşamıştım ve 
bu tecrübenin ardından depresyona girmem kaçınılmaz 
olmuştu. Çünkü iman henüz içime tam olarak yerleşme-
mişti. Ama ondan önce bunun farkında değildim.

Yaşadığınız olayın âhiret inancınıza etkisi nedir?
Bu olaydan önceki hayatımda da hep dinle iç içe olan 

biriydim ve sorgulamalarım vardı. Fakat bu soruları sormak 

daha önce benim için çok zevkli bir 
şey iken bu olaydan sonra büyük bir 
acıya dönüştü. Anladım ki, inanç ne 
entelektüel bir çaba, ne de boş za-
manların bir uğraşısıydı, hayatın ta 
kendisiydi. Az kaldı gidiyorsunuz. 
Bir nebze nefes almak için ancak ve 
ancak âhiretle ilgili inancınıza da-
yanmak zorundasınız. Emin olmak 
istiyorum, ama hiçbir şey kesin de-
ğil. Bu nedenle ben imanın kesinlik 
değil, her zaman şüpheyle içi içe bir 
durum olduğunu düşünüyorum. 
Kanaatimce imanı değerli yapan 
şey de budur. Böyle bir durumda 
sorular daha da acımasızlaşıyor, 

ama bir o kadar da dindarlaşıyorsunuz. Aklımda O’ndan 
başka bir şey yok, hatta kızım bile. Çünkü kızımı da değerli 
yapacak olan şey benim değerimden geçiyor. İnsan olma-
nın değeri yani… Tam bir acizlik,  hiçlik durumu… Ne değe-
rim var ki, okyanusta bir kum misali su beni alıp götürecek 
yenilerini kıyıya vuracak. Bu gerçeği o an o kadar iyi kavrı-
yorsunuz ki, hayatınıza bu bilinçle devam etmenizin nere-
deyse imkânı yok. Ben şuna inanıyorum. Allah’ın zorluklarla 
denediği insanlar, güzelliklerle denediklerinden daha çabuk 
menzile varmaktadır. Bu süreçte insanın olgunlaşması daha 
hızlı bir şekilde gelişebiliyor. Bu nedenle etrafınızda olgun 
olduğunu düşündüğünüz insanlara bir bakın, onların çok 
büyük bir ihtimalle zor ya da çetin bir hikâyeleri vardır. Ya 
da bir çok insanın beceremediği şeyi, yani güzelliklerinden 
ibret alıp şükretmeyi başarabilmiş ender insanlardan biridir. 
İşte bu nedenle, Allah kimseye onu çıldırtan, yani psikoloji-
sinin kaldıramayacağı musibetler yaşatmasın diye dua ede-
bilirim. Gerçekten de bazen bizim ‘şer sandığımız şeylerde 
hayır, hayır sandığımız şeylerde ise şer’ saklı olabiliyor. O dö-
nem savaş halinde olan, ölümcül hastalıklara yakalanmış ve 
idama mahkûm edilmiş insanların hallerini çok iyi anladım. 
Anneliğin de verdiği bir duyguyla acı yaşayan insanların o 
sıkıntılı dönemini daha çok hissetmeye başladım. Dedim 
ya uyanık olduğum için düşünmeye çok vaktim olmuştu 
ve çok kafa yormuştum. Beni ayakta tutan tek şey tüm 
şüphelerime rağmen Allah’a olan inancımdı. Beni on-
dan başka kim yokluktan kurtarabilirdi ki. Doğumdan 
sonraki ilk yıl içinde huşu içinde ve her âyetin anlamını 
düşünerek kıldığım namazları özlemle yâd ediyorum.  

ASİYE TIĞLI

BİR SÜRE YOĞUN BAKIMDA KALDI
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Mesleğinizin âhiret  ta-
savvurunuza etkisi nedir?

On yıldır türbelerde gö-
rev yapmaktayım. Bu benim 
için tarifi mümkün olmayan 
bir duygudur. Gururla ça-
lıştığımız bu mübarek ma-
kamlarda vazifemizi hakkı ile 
yerine getirmeye çalışıyoruz. 
“Türbeler” bana göre “âhirete 
açılan kapılar”dır adeta, nur-
lu bir duraktır. Bir tarafı dün-
ya, bir tarafı ukbâ. “Ölüm” ile 
“yaşam” arasında ince bir 
çizgi düşünün. İşte bunun 
gibi. Türbeler insana ölümü, 
âhireti hatırlatır.

Mesleğinizin dünya ha-
yatı üzerindeki etkisi nedir?

Türbedarlık çok ulvî bir vazifedir. Sabır, huzur, aşk ve 
edeb ister. İnsan bu manevî mekanlarda adeta olgunla-
şır. Hayata bakış açısı değişir. Olaylara yaklaşımı, insanlara 
davranışları değişir. Eski türbedarların hayat çizgisine ba-
kıldığında bu, açık bir şekilde görülür.

Ziyaretçiler üzerindeki iz-
lenimleriniz nelerdir?

Güzel şehrimiz İstanbul’un 
hemen hemen her bir köşesin-
de sahâbe-i kirâm, evliyâullah, 
ni’me’l-ceyş (fetih şehidleri ve 
gazileri), padişah, valide sultan, 
şehzade ve devlet ricalinin türbe 
ve kabirlerine rastlamak müm-
kündür. Bilhassa başta Fatih ilçe-
si olmak üzere Eyüp ve Üsküdar 
ilçelerinde bu ziyaretgâhların 
sayıları epeyce fazladır. Receb ve 
Şaban’da, özellikle Ramazan-ı şe-
rif aylarında ve sair mübarek gün 
ve gecelerde bu manevî mekan-
lar yediden-yetmişe, erkek-kadın, 
genç-yaşlı vatandaşlarımız tara-
fından daha yoğun bir şekilde 

ziyaret edilmektedir. Ziyaretin adabını büyüklerimiz şöyle 
tavsiye etmişlerdir; sanduka veya mezarın sol ayak ucunda 
edebli bir şekilde durulur ya da oturulur. Yasin-i Şerif, on bir 
İhlâs-ı Şerif, bir Fâtiha veya üç İhlâs bir Fâtiha okunarak evve-
la Peygamber Efendimizin mübarek ruh-u şerifelerine, daha 
sonra sırasıyla diğer zât-ı muhteremlerin, son olarak türbe-
deki Allah dostunun ruhuna hediye edilir.

Bu süreçte kabirde olduğunuzu düşündünüz mü? 
Hayır. Çünkü benim meselem, nerede olduğum-

dan ziyade varlık ve yoklukla ilgili bir durumdu. Ama 
kastettiğiniz şey yoğun bakım odamdaki hislerim ise, 
evet o kapıdan çıkmayı çok istedim. Ondan sonra ha-
yatımda hiç sevdiklerimi üzmemek, hayatın anlamına 
ve hakikate vâkıf olmak için daha çok çalışmak için bir 
dizi karar almıştım.

Yoğun bakım öncesi ve sonraki hayatınızda de-
ğişikler oldu mu? Varsa nelerdir?

Yoğun bakım ve ardından geçirdiğim depresyon-
dan sonra yavaş yavaş günlük hayata adapte olmaya 
başladım. Kendi kendime aldığımı kararlar da yavaş ya-
vaş önemini yitirmeye başladı. Korkarım yine Allah’ın 
tokadı yakındır. Fakat yine zaman zaman naçizane 

dizginleri elime alabiliyor ve arzularıma söz dinletebi-
liyorsam bunda yaşadığım tecrübenin çok büyük etkisi 
olduğuna inanıyorum. Zaman zaman sevdiklerimi üz-
meye devam etsem de ve hakikat arayışıma entelek-
tüel ve akademik kaygılar karışsa da o günleri anımsa-
mak kendime çeki düzen vermemi sağlıyor. Bu da bana 
Allah’ın bir lütfu diye düşünüyor ve O’na şükrediyorum. 

Sonuç olarak, insan böyle bir gerçeği yakinen id-
rak edip intihar etmiyorsa bunun biricik ama biricik se-
bebi Allah’a ve âhiret gününe olan inancıdır ya da bu 
yönde beslediği bir ümididir diye düşünüyorum. Musi-
betlerin insana çok şey kazandırdığına inanmama rağ-
men, Allah’tan bu tür acıları kullarına yaşatmamasını, 
kulların da akl-ı selimlerini kullanarak güzelliklerden 
ibret alarak O’na yönelmelerini niyaz ediyorum.

DOĞAN PUR 

FATİH SULTAN MEHMET 
TÜRBESİ GÖREVLİSİ
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İlk defa yerin yüzlerce met-
re altına indiğinizde neler dü-
şündüğünüzü hatırlıyor mu-
sunuz?

Duygular nasıl ifade edilebi-
lir, anlatabilir miyim bilmiyorum; 
ama içimde büyük bir şaşkınlığın 
olduğunu şimdi bile söyleyebili-
rim. Yerin altına inmek için önce 
kafes dediğimiz asansör şeklin-
deki alete biniyoruz, bu öyle bir 
garip hal almıştı ki; içimde aşa-
ğıya doğru inerken müthiş bir 
boşluk dolmuştu hani yüksekten 
atlarsınız da içiniz bir tuhaf olur 
ya o türden müthiş garip bir his... 
Siz bu soruyu sorana kadar bel-
ki bu denli hiç düşünmemiştim 
ama sanki sırat köprüsünden yürüyorsunuz ve halinizi ne 
olacağını bilemiyormuşsunuz gibi. Kafesten inerken bir 
yandan tavanlara bakıyordum -artık sıradanlaştı öylece ini-
yoruz hep beraber- acaba tavandan bir taş düşüp  başıma 
taş vurur mu diye, biraz daha yerin dibine doğru indikçe 
aklıma ilk gelen grizu patlaması olur mu acaba, burada 
yanmak aman Allah’ım diye hala zaman zaman içimizden 
geçiririz.

Yer altında kendinizi kabirdeymiş gibi hissettiğiniz 
oluyor mu? Bir ilişki kursanız, kabir ve maden hakkın-
da neler söylemek istersiniz bizlere?

Yaşarken her an ölümle burun buruna olmak gibi, ger-
çekten klasik bir söz belki ama yaşamadan anlaşılmayacak 
anlar. Zamanla sıradanlaşıyor yaptığınız iş her iş gibi, fakat 
hep geceyi yaşamak, ne kadar akülerle ışıklandırma olsa 
da güneşi görememek belki ufacık bir kıvılcımla hayatını-
zın yok olabileceğini düşünmek, diri diri gömülmek gibi. 
Kabirde yalnızsınız ve artık yapılacak bir şey yok geriye dö-
nüş yok yaptıklarınızı bekliyorsunuz. Daracık bir alan ve kı-
sacık, belki azap göreceksiniz ya da Cennet özlemiyle mü-
kemmel geçireceksiniz. Maden zaman zaman dar bir alan, 
yapay ışıklandırmalar ama ümitlisin çocuğun için sevdikle-
rin için ümit ediyorsun, etrafında makineler, kaderdâşların 
var, yalnız değilsin ve hâlâ canlısın, sanki havf ve recâ gibi. 
Her ikisinde de topraktasın, topraksın...

Aslında cevabını aldık ama 
yine de eklemek istedikleriniz 
olursa diye sormak istiyorum, 
mesleğinizin âhiret tasavvuru-
na etkisi konusunda ilave et-
mek istediğiniz bir şey var mı?

Allah affetsin inşallah yaptık-
larımızı, daha fazla şükretmeye, 
düşünmeye, dua etmeye çalışı-
yorsunuz elbette. Hani atalarımız 
ölümü unutmamak, her anların-
da ölümle burun buruna oldukla-
rını hatırlarından çıkarmamak için 
camilerin etraflarına mezarlık ya-
parlarmış, biz günde sekiz saat o 
mezarlarla iç içeyiz elhamdülillah.

Yer altında veya yer üstünde 
iken dünyaya, hayata bakışınız-

da bir farklılık var mı? Kendinizi hiç ölüme yakın his-
settiniz mi?

Çalışma şartlarımız gereği ölüme daha yakınız gibi 
gerçekten yer altında, daha tehlikeli. Ama söylediğim gibi 
bir zaman sonra durum sıradanlaşıyor, öylesine bir iş gibi 
çalışıyorsunuz rızkınız için. Ne zaman ufak bir göçük olsa 
o zaman duraksıyorsunuz işte, korkuyorsunuz, hatırlıyor-
sunuz ölümü. Hatta ilk zamanlar işe alışamayıp bırakan ar-
kadaşlarımız olmuştu, zaman zaman hala oluyor. Çok şü-
kür grizu olmadı ama ölüm korkusu... Yer altında kısıtlısın 
görebilmen, hareket kabiliyetin, mesafen hapis gibi; yer 
üstünde ise özgürsün her şeyi görebiliyorsun daha bir gü-
vende gibi hissediyorsun kendini. Oysa takdir Mevlâ’dan, 
ölüm herkes için, yerin altı ya da yerin üstü. İlk zamanları-
ma göre şimdi daha az korkuyorum sanki.

Çevrenizdeki insanlar, mesai arkadaşlarınızın dışa-
rıdan bakıldığında yaptığınız meslek açısından hayat 
ve ölüme dair düşünceleri ne yönde?

Yaptığımız iş ilk zamanlara göre alıştığımızdan olsa ge-
rek bir duyarsızlaşma yaşatsa da bizim için ekmek aslanın 
ağzında değil, midesinde tabiri çok uygun düşer bence. 
İnsanlar için gündelik yaşamda başımıza göçük, grizu vs. 
gelinceye kadar sıradanmış gibi gelse de -Allah korusun- 
zaman zaman yaşanan felaketlerde ölüme ne kadar yakın 
olduğumuzu, yaşam ve ölümle ne kadar iç içe bir hayat 
yaşadığımızı maalesef böyle zamanlarda takdir ediyorlar.

ENVER DERİN

MADEN İŞÇİSİ
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Yaşadığınız tecrübenin 
âhiret inancınıza etkisi nedir?

Ben tabi biraz da belki ya-
şım gereği âhirete bir an önce 
göçmek, Rabbime kavuşmak 
istiyorum. Ölüme gitmek için 
acele ediyorum. Burada yaşama 
isteğimin sebebi, orada mer-
tebemi artırmak için kazanma 
yolunda daha çok ibadet etmek. 
Rabbini tanıyan, büyüklerimizin, 
kitapların yolundan giden insan 
her halde bu dünyada kalmak 
istemez. Bu dünyada en fazla 
yüz elli yıl yaşarsın. Önemli olan 
insanların yararına, faydalı sâlih 
işlerle meşgul olmak. İman gücü 
olan ne kadar yaşlansa da ölüm-
den korkmaz. İmanlı insanın tek 
korkusu benim de korkum bir 
kula muhtaç olmaktır. İnsan kendini bırakmamalı, bu yaşa 
geldim. Çocuklarım benim yatağımı açık, dağınık görme-
mişlerdir. Onlardan önce kalkarım, onlardan sonra yata-
rım. 

İnsan belli bir yaştan sonra çocuklaşıyor. Bunu an-
nemde bizzat müşahede ettim. 94 yaşında vefat etti, 
son yedi yılında bakıma muhtaç oldu, iki yıl hep yoğun 
bakım halindeydi. Üç ayını bu âlemin farkında olmaya-
rak geçirdi, tıpkı bebekler gibi. Bebekler ilk aylarda yaşa-
dıkları dünyanın farkına varmazlar, önce emekler, sonra 
kalkar ve yürürler. O da o şekildeydi. Hep öbür dünyaya 
dair bir hal içindeydi, yemek verirdim, ağzımdaki bitsin 
derdi, ne var ağzında derdim. Kelime-i şehâdet derdi, 
kim verdi “sen bilmezsin, görevliler”. Özellikle son bir 
haftasında şuur hiç yok, sıfır, kapalı, sadece eli ve dili 
oynuyor, tesbih çekiyor, sabahına vefat etti zaten. Bu 
dünyada bir insan, ne ile meşgulse, vefatı esnasında 
da onunla halleniyor. Çok güzel gitti, kavuştu Rabbine, 
bembeyaz tülbentiyle, evlatları yanında, inanın yüzün-
de hafif bir tebessümle…

Mevtayı ilk ne zaman gördünüz, ilk yıkarken ne 
hissettiniz?

Ben kötü bir şeyle hiç karşılaşmadım. Büyükannem 
vardı, çok severdim. O’nun ölümüne şahit oldum ilk ola-
rak. Ben bu tecrübeyi yaşadığımda 22 yaşındaydım. Koş-
tum sarıldım. Su döktüm o zaman, Rabbim kötü bir şeyle 
karşılaştırmadı. Tesettüre çok dikkat edilmeli. Beni en çok 

rahatsız eden şey budur. Yıllar 
önce görümcemin vefatında 
onu yıkayan hocanın yanında 
bulundum. Beni almak isteme-
di, öğrenmek istiyorum, bunu 
tecrübe etmek istiyorum dedi-
ğimde. Mevtaya döndü ve “Çok 
istiyor, gelininizmiş, öğrenmek 
istiyor, ona git diyemem, söz 
aldım, seni incitmeyecek” diye 
müsaade aldı ve o kadar gü-
zel yıkadı ki, o kadar tesettüre 
riayet ederek, ne kendi bir şey 
gördü ne bize gösterdi. Bunu 
unutamadım ve kendime de 
örnek aldım.

Mevtanın yakınlarına dü-
şen bazı görevler vardır. Mev-
tayı ilk fark edenin yapması 
gerekenler, öncelikle onun 

vücudunu kolaylıkla yıkanıp, kefenleyecek hale getirme-
lidir. Mesela, bir yakınımın 3 aylık bebeğinde karşılaştım. 
Bilememiş anne kucağında ölüvermiş yavrucak, ağzı ve 
gözü açık kalmış bebeğin, sıcakken kapatılmadığı için o 
şekilde donmuş, kalmış, ağzından sular giriyor, kapatsak 
kırılacak. Buna dikkat etmek lazım. Eli ayağı, gözü, ağzı 
düzgün yerleştirilmeli. Anlatırlar, tabuttan ayak dışarı fır-
lar, otururken ölmüş mesela ayakları düzelmez. Bu gibi 
durumlarla karşılaşmamak için ilk anlardaki özen ve öne-
mi soğukkanlılıkla göstermeli. Mevta hakkında hiçbir su-
rette negatif bir şey söyleme fırsatı verilmemeli. Onun o 
halini, ilk gören sorumludur. Eşi, evladı, arkadaşı, komşu-
su, kim denk geldiyse dikkat etmeli önce mevtayı, sonra 
nerede vefat etmişse etrafını toparlamalıdır. Mevta hak-
kında arkasından olumsuz hiçbir şey söylenecek durum 
bırakmamalı etrafta. 

Sizi çok etkileyen bir durum oldu mu?
Normalde kefenlenirken naylon kullanılmaz, ancak 

bir mevtanın etrafa yaydığı kokunun yanında sürekli vü-
cudunun akması, bu duruma mecbur bırakmıştı. Yıkanır-
kenki zorluğun, tabut taşınırken de yaşanması son derece 
üzücüydü.

Mevtanın yıkama âdâbı ilmihallerde uzun uzun yazıl-
mış. Öldüğü anda kıbleye başı gelecek şekilde vücudunu 
ayarlamak, sıcak yerlerde karın şişmemesi için demir kon-
ması, bekletilmemesi gibi. Ben şahsen evlatlarıma vasiyet 
ederim morga konmamam hususunda. Rabbim nasip 

SEYHAN KUZGUN

GASSAL
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Bir asra tanıklık eden bir 
hayatınız oldu. Sizin tecrübe-
lerinizden istifade etmek isti-
yoruz. Bizlere ne tavsiye eder-
siniz?

Ben çok az yerim, az uyurum 
ama çok ağlarım. Öyle destur al-
dım ben büyüklerimden. “Kızım 
Naime az uyu, az ye, çok ağla” 
derlerdi. Hak için çok ağlarım 
ben. Namazda ağlarım, oturdu-
ğum yerde ağlarım. Allah sever-
se, kainata sevdirir kızım. Allah’ın 
sevmesi çok kolay iş değil. Çok 
fedakarlık lazım. Kazandın mı çok 
kolay ama kazanmak zor. Bir kere 
uykuyu kes. Çok yemeyi kes. Cö-
mertliği yap. En büyük meziyet 
bunlardır. Evladım senin kalbine Allah merhamet vermez-
se sen kırıntı veremezsin. Veren Allah ama seni sebep kılı-
yor ki sen alasın sevabı. Allah cömertliği kolay kolay herke-
se vermiyor. O sevdiği kuluna veriyor cömertliği. Cömertlik 
de Allah’ın bir lütfu. Onun için cömert ol. Efendimin tavsi-
yesine uyarım ben. Hep dua ederim elimden geldiği kadar 
karınca kararınca elhamdülillah. Siz de dua edin birbirinize, 
herkese. Senin duan ona geçer onun duası sana geçer. 

Siz uzun yıllar Mehmet Zahid Kotku Hazretleri’nin 
hizmetinde bulundunuz, biraz bu konudan bahseder 
misiniz?

25-30 yıl hizmetinde bulundum Efendi hazretlerinin. 
Efendi Hazretleri çok büyük bir insandı. Bana diyorlar ki: 
“Naime anne sen nasıl girdin Efendi’nin huzuruna?” Öyle 
ya başkaları neden giremiyor? Sen nasıl girdin? Evet burası 
çok mühim. Fatih neresi? Draman neresi? Karlar, diz boyu, 
hakeza buzlar. Hizmete gidiyorum. Ayak donmuş haberim 
yok. Evin içinde sıcaklık diye bir şey yok, tahtalardan rüzgar 
geliyor. Ahali kalabalık, hemen siliyorum, temizliyorum. 70 
yaşında kalp gözü açık bir hoca hanım vardı. “Evladım sen 
bu soğukta ne kadar çabalıyorsun, ama bunun mükâfatını 

göreceksin” dedi. Hizmette rah-
met. İşte o gün için çok kalabalıktı, 
ben de çok çalışıyorum. Demek ki 
Efendi Hazretleri’nin hoşuna gitti, 
bana gel senin dersini arttırayım 
dedi. Hay bende bir sevinç. Tabi 
kolay değil Efendi’nin ders arttır-
ması. Oturdum karşısına ders verdi 
bana. Ama biraz zorcana ders. Ben 
4-5 gün yapıyorum onu. Sonra 
Ankara’dan çok kalabalık mebus-
lar geldi, ona hizmet, ona çay, ona 
kaşık derken, demek çok yorul-
muşum ayağımın leylek gibi birini 
dinlendiriyorum ondan sonra bi-
rini koyuyorum. Ben o kalabalıkta 
3 gün dersi yapamadım, yetiştire-
medim .”Efendi, gel bakayım sen 

3 gündür ders yapmadın. Öyleyse senden dersi geri alıyo-
rum” dedi. Yıkıldım ben. Hem verdi, hem aldı diye. Anladı 
benim çok üzüldüğümü. Oturdum karşısına: “Kızım kimi 
insan ibadette yol alır kimi zikirde, Naime sen hizmette yol 
al” dedi bana. İşte ben hizmette yol aldım. Hizmette çok 
rahmet vardır.

Naime anne, bir müslümanın ölüme bakışı nasıl 
olmalıdır? Ölüm korkulacak bir şey midir?

Her daim öleceksin! Hazır olacaksın her daim. “Allah’ım 
her daim sana teslimim ben”. Bir bakarsın bir dakika son-
ra gidiyorsun. “Aman Allah’ım sana sığınıyorum, Sen beni 
muhafaza et, benim imanımı Sen koru ya Rabbim! Sev-
mediklerinden uzaklaştır beni! Beni imandan, Kur’an’dan 
ayırma! Paçavra gibi suratıma vurma ibadetlerimi! Ben 
Peygamberim’i görmedim ama gören gözler hürmetine 
sen benim günahlarımı afvu mağfiret eyle, sevdiklerinle 
beni haşret, sevmediklerinden beni uzaklaştır ya Rabbim!” 
diye her gün dua ederim. Her daim Allah, Allah. Hep Allah 
görüyor, Allah biliyor diye düşüneceğiz. Allah’ı kafandan 
hiç çıkarmayacaksın. 

etmesin, çocuklarımı bu durumla karşılaştırmasın. Ruh 
rahatsız olur, can bedenden çıkınca onun yeri topraktır. 
Son demlerde, dualarla, Yâsinlerle rahatlatmaktır en gü-
zeli. Damadım son anlarında şuuru yerinde arkadaşları, eşi 
dostu yakınında olduğu halde durup durup “hani ya, hani 

ya” diyordu. Dili dolanıyor, Çapa’da son demlerini yaşıyor, 
herkesle helalleşiyor, dili dolaşsa da şuuru yerinde, sanki 
beklediği biri var ve ona sesleniyor “hani ya” acele ediyor. 
Seslendiği melek miydi? Ne bir çırpınma, ne bir zorluk… 
kolaylıkla güzellikle göçüp gitti.

NAİME BAYRAKTAR

102 YAŞINDA
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Elbette, kuşkusuz uzaya gitmek, ruhsal açıdan Allah’a 
karşı bende değişime neden oldu. 
Bütün bunlar hakkında daha fazla 
okumaya ve araştırmaya başla-
dım. Uzaya gittiğimde hissettik-
lerimi, atmosferden dolayı nefes 
alamadığımı tarif ederken, Mısırlı 
bir profesör bu tarif ettiğimin 
bir sûrede geçtiğini bana iletti. 
Bu sûrede “eğer iyi bir insan isen 
Allah kalbini açar, eğer kötü bir 
insan isen Allah kalbini sıkıştırır, 
daraltır “şeklinde tarif edildiğini 
belirtti. Yani, bu Kur’an’da yazılı 
olanı yaşayarak hissettim. Bu yüz-
den çok güçlü İslâm olabilmek 
için Kuran’ı çok iyi okumak zorun-
da olduğumuzu anladım.

Uzaydan Dünya’ya baktığınız zaman Dünya’nın 
değeri ya da değersizliği konu-
sunda neler hissettiniz?

Uzaydan bakıldığında, mil-
yarlarca galaksinin varlığını daha 
yoğun şekilde hissederek, Dün-
yanın ne kadar minik kaldığını 
görüyorsunuz. Oradan bakıldı-
ğında ne kadar cüzî ve önemsiz 
olduğunuzu hissediyorsunuz. Bu 
gözle görüldüğünde, insanların 
birbirlerini gerek bireysel, gerek-
se savaşlar yüzünden öldürme-
leri, ayrıca yerküreyi tahrip edip 
gezegenimizi tahrip etmeleri 
size çok üzücü geliyor. 

Uzaya gitmenizin âhiret 
hayatınıza bir katkısı oldu mu?

MUZAFFER ŞEKUR

ASTRONOT

Öncelikle büyük geçmiş 
olsun. Yaşadığınız deprem ola-
yının âhiret inancınıza nasıl bir 
etkisi oldu?

Deprem öncesinde bir sürü 
program yapmıştık. Hayata dair 
yeni kararların ve gelecekte ya-
pacağımız hayallerin listesini 
çıkarmıştık. İnsan hep yaşamın 
karmaşasında dünyayla ilgili 
plan, program yapar, istekleri hiç 
bitmez. Yaşadığımız çağ sürekli 
tüketim alanları açıyor. Biz ise bu 
tüketim çılgınlığının peşinde ko-
şuyoruz. Âhireti, asıl gideceğimiz 
yurdu unutuyoruz. Deprem, bunu 
hatırlattı. Şu mesajı verdi: “Sen bu 
dünyada misafirsin kulum, bu dünyada asıl ebedî yurdunu 
unutuyorsun, plan, program yapıyorsun, benim planımı, 
programımı unutuyorsun”. Ve Allah öyle bir ders veriyor ki bir 
anda 30 yaşına kadar biriktirdiğin her şeyini alıp götürüyor.

Ölüme yaklaştığınızı hissetiniz mi?
Deprem esnasında kısa sürede bina yıkıldı. Enkaz altın-

SABİT SARAÇ

DEPREMZEDE
da, sadece kelime-i şehâdet getiri-
yorsun ve son durak diyorsun, insa-
nın ne kadar aciz bir varlık olduğu-
nu hissederek tek kurtuluş olarak 
Allah’a yalvarıyorsun. Eşim, “ben 
boğuluyorum, pencereyi açsana” 
dedi. Baktım kapkaranlık, pencere 
ortada yok, dumanda boğuluyor-
sun, çaresiz bir şekilde bekliyorsun, 
pencereyi açacak ne gücün var ne 
de pencere var... Ve ölümü bekli-
yorsun. Yaşamın gözünün önüne 
geliyor. Ağrılar içinde, havasızlıkta, 
eşinin feryatları arasında, çaresizlik 
içinde… Son durak olduğunu dü-
şünüyor, yaşam buraya kadarmış 
diyor, ölümü bekliyorsun. Sonra 
Allah’ın lütfu bir boşluk bulup, bizi 

kurtarıp hastaneye yolluyorlar.
Hayata karşı şu anki ve önceki bakışınız arasındaki 

farklar nelerdir?
Ve yeni bir yaşam, Allah yeni bir yaşam bağışlıyor. Mi-

safir olduğumuz dünyada, tüketim hırsıyla sahibi olamaya-
cağımız şeylere bağlanmamak gerekiyor.



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

93

Karakoç

Bana Mevlana'yı, Yunus'u verin 
Mecnun'u, Leyla'yı size bıraktım 
Kırk yıldır susuzum, bir tas su verin 
Irmağı, deryayı size bıraktım.

Hiç biriniz telaş etmesin boşa
Doyacak gözünüz toprağa taşa
Beni inancımla koyun baş başa
Topyekün dünyayı size bıraktım.

Vefâyât

Abdurrahim



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

94 * İlköğretim 7. sınıf öğrencisi

ÇOCUK GÖZÜYLE ÂHİRET
“BİR SES DUYDUM

Dilruba ÖZBAY*

Hava karardı, gece oldu. Ben de çoğu insan gibi yatağıma yatıp elime kitabımı alıp 
okumaya başladım. Öylece uykuya dalmışım fakat birden çığlık sesine benzer bir sesle 

irkildim ve kendimi kalabalığın arasında buldum. O ses bütün insanları toplamış ve bir yere 
bırakmıştı. Burası dünyada bir yer değildi. Kelimelerle anlatılmaz, tarifsiz bir mekan... 

UZAKLARDAN”



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

95

Hava karardı, gece oldu. Ben de çoğu insan 
gibi yatağıma yatıp elime kitabımı alıp okumaya 
başladım. Öylece uykuya dalmışım fakat birden 
çığlık sesine benzer bir sesle irkildim ve ken-
dimi kalabalığın arasında buldum. O ses bütün 
insanları toplamış ve bir yere bırakmıştı. Burası 
dünyada bir yer değildi. Kelimelerle anlatılmaz, 
tarifsiz bir mekan... Yaşlılar gençleşmiş, çocuk-
lar büyümüş, kimisi de aynı yaşında kalmıştı. 
Ben de bir anda büyüyenlerdendim. Ne kadar 
garip değil mi? Bu kalabalıkta ne annemi bu-
labiliyorum ne de babamı ve çok korkuyorum. 
Herkes korku, telaş ve heyecan dolu gözlerle 
birbirine bakıyor, kalabalıkta oradan oraya ko-
şuşturuyorlardı. Sanki onlar ne olduğunu bi-
liyorlardı. Bense tanıdık bir yüz ararcasına bir 
kenara oturmuş kalabalığı izliyorum. Tanımla-
yabileceğim bir perde ve köprü... İnsanlar teker 
teker perdenin arkasına giriyor, bir yandan da 
girenler dışarı çıkıyor. Çıkanların yüzünde he-
sap vermiş bir yüz ifadesi var. Kimi mutlu, kimi 
korkmuş, kimi pişman, kimi de üzgün... Acaba 
o perdenin arkasında ne var? Ben çocuk aklım-
la bunlara bir anlam veremiyorum. Neler oluyor 
böyle? Hesap sırası bana geldi. Ne hissedece-
ğimi bilmiyorum. Sevinmem mi gerekiyor, yok-
sa üzülmem mi? Annemin her zaman anlattığı 
melekler sanki buraya gelmişlerdi. İki tanesi de 
beni o perdenin arkasına götürüyordu. İyi de 
hani melekler görünmezdi. Demek ki biz dün-
yada değiliz. Dedemin, öğretmeninim, anne-
min, babamın bana hep anlattığı, benimse hep 
merak ettiğim yerdeyiz. Öbür dünya dedikleri 
yer burası işte. ÂHİRET... Ka-
famda bazı şeyler belirginleşti 
ama tam olarak bir isim ko-
yamıyorum buna. Herkes ne-
den çıplaktı bilmiyorum. Bir de 
böyle olmasına rağmen kimse 
kimseyi göremiyor. Kalabalığın 
arasında parıl parıl parlayan 
yüzler var. Bunlar da kitaplar-
da okuduğum peygamberler, 
evliyalar, sahabeler... olsa ge-

rek. Ağır adımlarla perdeye doğru ilerliyoruz. 
Şimdi ben Allah’ı mı görecektim? Biraz heyecan 
duyduğumu hissettim. İçeri girer girmez etraf 
birden aydınlandı. Ben hiç bu kadar aydınlık bir 
yer görmemiştim. Bir ses vardı etrafta çınlayan: 
“Açın bakalım amel defterini...” Bu sesin kimden 
geldiğini bilmiyordum. Yanımdaki melekler ko-
nuşan kişiyi görüyorlarmış gibi onunla bir soh-
bet havası geçirdiler. Sonunda aynı ses tekrar 
duyuldu: “bu daha çocuk yani günahsız. Benim 
cennetimi en güzel şekilde hak ediyor. Şim-
di onu ait olduğu yere götürün”... Artık ben de 
mutluydum. Annemin anlattığı büyük sınavdan 
geçmiştim. Ama onu hala bulamadım o da be-
nim gibi geçebilecek miydi bu sınavdan? Köp-
rünün yanına geldik. Buradan sonra tek başıma 
gidecektim. Uzun ve ince bir köprü... korktum. 
Eğer düşersem ateşlerin içine girecektim. Biraz 
ilerledikten sonra alıştım. Sanki ben ayaklarımı 
değil onlar beni idare ediyorlardı. Bazı insan-
ların yanından geçtim. Kimi bu köprüde hızlı-
ca ilerliyor kimi de kaplumbağa misali ağır ağır 
yorgun bir şekilde gidiyorlardı. Yüzlerinde piş-
manlık vardı. Kısa bir yürüyüşten sonra köprü-
nün sonuna geldim. Bundan sonra yaşadıklarımı 
nasıl anlatırım bilemem. Cennete gelmiştim ar-
tık. Âhiret hayatım sonsuza kadar bu güzellik-
lerin arasında geçecekti. Sınavdan geçmiş, ödü-
lümü layığıyla almıştım. Yaşadıklarıma anlam 
veremesem de güzel duygular içerisindeydim. 
Büyükler bana hep ölünce öbür dünyaya gidi-
lir derlerdi. Ben de bizim dünyamız gibi bir yer 
bekliyordum. Ama bu gördüklerim onun yanın-

da bir hiçti. Böyle bir düzen 
nasıl kurulmuştu. Çikolatadan 
şatolar, esrarengiz yerler, ko-
caman lunaparklar... Bir ses 
duydum uzaklardan:

Furkan uyan artık sabah 
oldu. Bu annemin sesiydi. Me-
ğer gördüklerim bir rüyaymış. 
Ama ben artık âhiretin ne ol-
duğunu biliyordum bu çocuk 
aklımın aldığı kadarıyla...

 İnsanlar teker teker 
perdenin arkasına giriyor, 

bir yandan da girenler 
dışarı çıkıyor. Çıkanların 
yüzünde hesap vermiş 
bir yüz ifadesi var. Kimi 
mutlu, kimi korkmuş, 
kimi pişman, kimi de 

üzgün... Acaba o perdenin 
arkasında ne var?
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RÂBITA-İ MEVT:
HAYATI ÖLÜME BAĞLAMAK

Ekrem DEMİRLİ*

* Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hat: Seyit Ahmet Depeler “Ölmeden evvel ölünüz.”

Ömrün senin ok gibi yay içinde dopdolu
Dolmuş oka ne durmak ha sen onu attın tut.

Her bir nefes kim gelir keseden ömr eksilir
Çün kese ortalandı sen onu tükettin tut.

Yunus Emre
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Kabristan’ın kapısının üzerinde yazılan ‘Her nefis ölü-
mü tadacaktır’ âyetini bazı köşe yazarları ‘büyük bir iştahla 
(!) işe koşanların moralini bozan bir yazı’ olarak değerlen-
dirmiş, üretimin önüne set çeken bu âyetin kaldırılmasını 
istemiş, bazıları ise âyetin moral bozacak anlamı olma-
dığını söyleyerek bu görüşü eleştirmişti. Bir kabre bakıp 
morali bozulmayan fakat kapıdaki âyeti okuduğunda mo-
rali bozulan insan var mıdır? Modern bir insan ölüme ve 
kabre bakarken ne görür? İslâm şehirlerinde kabirler tabiî 
bir şekilde şehrin içerisine yerleştirilmiş, ‘serin serviler’ al-
tında yatanlar şehrin sakinlerinin hamûşân kesimi sayıl-
mışlardı. Meselenin başka bir yönü de şudur: ‘Ölüm veya 
ölümle ilgili âyetin insanın iştahını kapattığı ve yaşama 
arzusunu gemlediği’ iddiasına karşılık ‘hayır, bu âyet iştahı 
ve hırsı kesmez’ denilebilir mi? Bu sorunun cevabı, kesin 
bir şekilde ‘hayır’dır: Kimse ölümün ‘iştah’ kesmediğini, ağ-
zın tadını kaçırmadığını iddia edemez. Vakıa ölüm, moral 
bozan bir şeydir, yaşama iştahını keser,  hırsını törpüler 
vs. Zaten bu nedenle ölümü hatırlamak bir müslümanın 
hayat düsturlarından birisidir. Sûfilerin sıkça zikrettikleri 
bir kudsî hadiste Allah Teâlâ ‘Mümin ölümü nahoş bulur’ 
der. Vakıa her insan, farklı bir derecede olsa bile ölüm hak-
kında bir korku taşır içinde. Hz. Peygamber bir hadisinde 
ölümü ‘ağız tadını kaçırtan’ diye tavsif etmiş, onu sürekli 
yâd etmeyi tavsiye etmiştir. Ağız tadını kaçırtan ölüm! İn-
sanı zahitliğe yöneltmede bundan daha etkili bir sebep 
düşünülebilir mi? Hayatın bitmeyecek bir şey olduğunu 
düşündüğümüzde ölüm araya girer ve kendisini hatırlatır 
bize. Ölüm fikri, hayatı ciddi ele almayı sağlayan düzen-
leyici bir ilke olarak yer alır müslümanların hayatlarında. 
Bu itibarla hayat ile ölüm -sûfilerin terimleştirmesiyle fenâ 
ile bekâ halleri gibi birbirini tamamlayan iki şey veya tek 
bir şeyin iki veçhesidir. Bu telâzum ilişkisi sûfilerin râbıta-ı 
mevt, yani ‘ölüm râbıtası’ veya ‘ölümü düşünmek’ diye kav-
ramsallaştırdıkları düşüncede kendini bulur.

Râbıta-i mevt,  daha çok tasavvufta işlenmiş olsa bile, 
hiçbir zaman tasavvufa münhasır bir düşünce olmamıştır. 
‘Âhirete iman’ bütün müslümanla-
rın hayatlarında tasavvuftaki râbıta-i 
mevt’in işlevini yerine getiren bir 
âmil olarak bulunmuştur. Her müs-
lüman öldükten sonra tekrar dirilti-
leceğine, dünyada yaptığı hayır veya 
kötülüklerin karşılığını göreceğine 
iman eder. Herkes     hayat ne kadar 

uzun olursa olsun- bir gün varacağı âhireti hesaba kata-
rak davranışlarına yön verir, aşırılıklardan uzak durur, ha-
yırlar için çalışır vs. Sûfiler ise hayat ile ölümün irtibatını 
temelden değiştirmişlerdi. Bunu yaparken önce hayatın 
ne olduğuna bir cevap vermişlerdir. Daha doğrusu İslâm 
düşünürlerinin, özellikle de kelam bilginlerinin zaten ver-
miş oldukları bir cevabı yeniden yorumlamışlardı. Klasik 
düşünce Tanrı ile âlem ilişkisini bazen zorunlu ve mümkün 
kavramlaştırmasıyla, bazen hâdis-kadîm kavramlaştırma-
sıyla ele alınmış ve incelenmiştir. Her durumda vardıkları 

netice varlığın mümkün varlık için 
kazanılmış bir hak, yani kendisinden 
olan bir şey değilken Kadim ve Zo-
runlu için bizatihi kendisinden kay-
naklanan ve hatta bizzat kendisi olan 
bir gerçeklik olmasıdır. Ölüm ve hayat 
meselesinin en önemli veçhesini bu 
ontolojik yaklaşım ortaya koyar. Baş-

 İslâm ahlâkçılarının ya da sûfilerin 
hayat tasavvuru ‘an’a, yani şimdiki 

zamana odaklanmıştır. Bir sûfi 
için hayat mesela yetmiş yıllık bir 

ömür değil, içinde yaşadığımız 
‘an’dan ibarettir.
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ka bir ifadeyle bu ontolojik tasavvur bir kez gerçekleşmiş 
‘mazideki’ bir eyleme atıf yapmak yerine Tanrı-âlem ve in-
san ilişkilerinin her yönüne nüfuz eden dinamik ve sürekli 
bir anlama sahiptir. Meselenin ayrıntısına girmeden belir-
tilmesi gereken şudur: Bu yaklaşım mümkünler, yani âlem 
ile insan için varlığı bir hak olarak değil, bir lütuf ve ihsan 
olarak kabul etmek demektir. Bunun anlamı var olmanın 
ve yaşamanın ancak bir lütuf sayesinde gerçekleşmiş ol-
duğudur. Kelamcılar, İslâm filozoflarına göre, bu konuda 
daha katı bir tavır içerisindedirler. Buna mukabil varlık 
Kadim Hak için bir ayrıcalık ve haktır. Bu nedenle herkes 
kendisine varlık ihsan ettiği için Allah’a ‘hamd etmelidir.’ 
Üstelik kelam bilginleri ki bu noktada onları sûfiler takip 
etmiştir- her an içerisinde ‘hayatta kalmak’ ihsanının yeni-
lendiğini düşünerek sürekli hamd halinde kalmayı tabii bir 
durum olarak kabul etmişlerdir. Bu 
ihsanın yenilenmesinin terimsel ifa-
desi yaratılışın yenilenmesi anlamın-
daki teceddüd-i emsâl veya tecdîd-i 
halk teorisidir. Bunun anlamı, bir kez 
var olduktan sonra hayatta kalmanın 
sürekli bir durum değil, her an yeni-

lenen bir durum olmasıdır. Her varlık her nefes yeniden 
yaratılır ve en nihayetinde bütün hayat baştan sona kadar 
yeniden yaratılır. İslâm metafizikçilerinin kahir ekseriyeti-
nin düşüncesi budur.

Sûfiler bu görüşü dikkatle tahlil etmişler, var olmanın 
anlamını bu eksende yorumlamış, insan ile Allah arasın-
daki sürekli ilişkiyi bu çerçevede görmüşlerdir. Bunu ilâhî 
isimler görüşüyle ele alırsak, ‘tecellide tekrar yoktur’ ve 
hayat sonsuz tecellilerin neticesi olarak her an yeniden 
ortaya çıkar. Bir şey ilâhî ismin tecellisiyle var olurken el-
Kayyûm isminin tecellisiyle varlığını sürdürür. Hiçbir şey 
varlıkta iki nefes sürecinde kalmaz. Buna rağmen biz bir 
süreklilik gözlemleriz. İnsan için bu süreklilik ‘adet’ denilen 
bir durumdan kaynaklanırken adeti ortaya çıkartan ise ya-
ratmanın sürekli aynı ilkeye göre gerçekleşmiş olmasıdır. 

Daha sonra kısmen değineceğimiz 
gibi, sufilerin ölüm ile ölüm sonrasın-
dan ürkmemelerinin sebebi bu yara-
tılış teorisidir. Çünkü ölümle birlikte 
her an hayatta gerçekleşenden başka 
bir şey gerçekleşmeyecektir ki! Biz 
zaten her an ölmekteyiz ve yeniden 

Biz zaten her an ölmekteyiz ve 
yeniden yaratılmaktayız. Hal 

böyleyken yok olmadığımıza göre 
–ki bu en büyük lütuftur-, ölümden 
niçin korkalım? Sûfiler tam da böyle 

düşünmektedirler. 

Hat: Mehmet Özçay “Allah’a kaçın!” Zâriyât, 51/50
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yaratılmaktayız. Hal böyleyken yok 
olmadığımıza göre ki bu en büyük 
lütuftur, ölümden niçin korkalım? 
Sûfiler tam da böyle düşünmektedir-
ler. 

Bu teoriden hareket eden İslâm 
ahlâkçılarının ya da sûfilerin hayat 
tasavvuru ‘an’a, yani şimdiki zamana 
odaklanmıştır. Bir sûfi için hayat me-
sela yetmiş yıllık bir ömür değil, için-
de yaşadığımız ‘an’dan ibarettir. Burada farklı bir zaman 
anlayışıyla yüz yüze geliriz. Böyle bir zaman anlayışının 
nasıl bir hayat anlayışı ortaya çıkarttığı, insanı tembelliğe 
veya boş vermişliğe mi, yoksa dinamik bir hayata mı yön-
lendirdiği gibi sorunlar üzerinde durulmamış olması, yak-
laşımın özgünlüğüne ve derinliğine halel getirmez. Geç-
miş-şimdiki-gelecek zaman diye bölünen zaman yerine 
‘an’ üzerinde odaklanan bir zaman anlayışı, insan sorum-
luluğunun ve hayatın ciddiyetinin taşınabileceği en ileri 
noktadır. Çünkü geçmiş ile gelecek, ‘an’  tasavvurumuzu 
tezyîf eden ‘mevhum’ bir gerçeklik olarak bizi varlıktan ko-
partır. Başka bir ifadeyle zamanın mevhum bu iki ucu, ya-
şadığımız anı tasavvufî tabiriyle en ileri derecedeki bilinç 
halimiz demek olan ‘huzûr’ içerisinde idraki engelleyerek 
bizi hayale ve vehme savurur. Sûfiler tûl-i emel, yani uzun 
emeller beslemeyi reddederek gelecek zamanın insanı 
savuran etkisini kırmak istedikleri kadar aynı zamanda 
amelleri ve hatta günahları- unutmayı tavsiyeyle de geç-
miş zamanın etkisini ve bilhassa ‘benlik’ husûle getiren 
yönünden kurtulmak istemişlerdir. Bu itibarla ‘an’ı tezyif 
etmek ve insanı hayattan uzak tutmada geçmiş zaman ile 
gelecek zaman arasında bir fark yoktur: her ikisi de insanı 
‘an’dan uzaklaştırır. Geçmiş sadece bir muhasebe ve tec-
rübe alanı olarak insan için anlam taşırken gelecek sade-
ce bir kasıt yönelme ve niyet ve umut alanı olarak insanı 
ilgilendirir.

İnsanın zamanı bir ‘an’ olarak yaşadığını belirtirken 
sûfiler bir terim daha kullanmışlardır. O da ‘nefes’tir. ‘Ha-
yat üç nefesten ibarettir’ cümlesi, sûfiler tarafından sıkça 
zikredilir. Katı bir zahitlik şeklinde anlaşılabilecek bu ifade, 
her insanın ilke olarak kabul edilebileceği bir düşüncedir. 
Kimse henüz almamış olduğu bir nefesi mutlaka alaca-
ğından emin olamayacağı kadar verdiği nefesin varlıktan 
gitmiş olduğunu da inkâr edemez. Geçmiş ancak devam 
eden, yani ‘an’ içerisinde bulunan neticeleri sebebiyle ‘var’ 

sayılabilir. Demek ki sûfilerin hayatı 
bir nefes veya an olarak görmeleri, 
ilkesel olarak kabul edilebilen bir 
şeydir. Onları ayırt eden ise ilkeyi bir 
vakıa olarak görüp hayat ile ölüm 
irtibatını ona dayandırmalarıdır. Her 
halükarda hayat bir nefes veya bir 
andan ibarettir. Sûfi de aslında her 
insan an anlamındaki halin veya vak-
tin oğludur. Herhalde tasavvufun 

bütün İslâm düşüncesine katmış olduğu en dinamik ilke-
lerden birisi bu ibnü’l-vakt prensibidir.

İbnü’l-vakt, yani şimdiki zamanın oğlu olmak ki ta-
savvufta oğulluk vazifesiyle ilgilenen insan anlamında 
kullanılır- hayat ile ölüm arasına perde olarak sadece 
bir nefesi yerleştirmek demektir: Hayat ile ölümü ayıran 
şey sadece bir nefestir! Bu düşünce, bütün tasavvufun 
ve onun içinde ortaya çıkan başta zahitlik olmak üzere, 
zikir, murakabe, muhasebe, rü’yet, huzur vb. her düşün-
ce ve kavramın ana fikridir. Böyle bir düşünce dünya ile 
âhireti birbirinden ayıran sınırları ‘mevhum’ sayıp gerçek-
ten ve vakıadan uzaklaştıran bir tuzak saymak demektir. 
Zamanı ve hayatı- bir süreklilik şeklinde algılamamız bir 
yanılgıdan ibarettir. İslâm düşünürleri bu yanılgının kay-
nağına ‘adet’ derler. Adet yani hayattaki her şeyi aynı şe-
kilde görmüş olmamız, bizde bir süreklilik duygusu teşkil 
eder. Hâlbuki hayat sürekli bir değişimden ibarettir ve 
İbnü'l-Arabî’nin tabiriyle ‘sabit olan tek ilke değişimin ken-
disidir.’ Âhireti hayata yaklaştırırken sûfiler tayy-ı zaman 
ve tayy-ı mekanın gerçek anlamını bize hatırlatırlar. Dü-
rülen zaman ve mekan, vehimlerimizin ortaya koyduğu 
bir mesafeden ibarettir. Yoksa ölüm ile hayat arasında ne 
kadar mesafe olabilir ki? Bu yaklaşım İslâm ahlâk anlayışı-
nın gelişiminde çok önemli merhalelerden birisini teşkil 
eder, Çünkü artık öteye atılmış bir muhasebe kavramının 
yerini hemen muhasebe fikri alır. Ahlâk için bundan daha 
kuvvetli bir âmil olamaz. Ancak bundan daha önemli bir 
mesele daha vardır. O da ölüm ve hayat tasavvurunun 
değişmesiyle ilgilidir. Âhiret hayatının bu kadar yakınlaş-
tırılması veya âhiretin dünya hayatına taşınması tasavvuf 
hayatında bir korku meydana getirmemiştir. Tam aksine 
mümin için âhiret hayatının dünyaya taşınması demek 
bütün nimetleriyle birlikte dünyaya taşınması demektir. 
Sûfilerin ‘ölmezden önce ölmek’ ve dünyadayken Hakka 
ermek dedikleri budur.

Kimse henüz almamış olduğu 
bir nefesi mutlaka alacağından 

emin olamayacağı kadar verdiği 
nefesin varlıktan gitmiş olduğunu 

da inkâr edemez. Geçmiş ancak 
devam eden, yani ‘an’ içerisinde 

bulunan neticeleri sebebiyle ‘var’ 
sayılabilir.
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“Âhiret hayatı” tabiri, “ilk, önce” anlamına gelen “ûlâ, ev-
vel” kelimelerinin mukâbili olan “âhir” kelimesinin müenne-
si “âhiret” kelimesi ile “yaşamak, diri olmak” anlamına gelen 
“hayat” kelimelerinden mürekkeptir. Akâid ve kelâm lite-
ratüründe “âhiret hayatı” anlamını ifade etmek için “meâd”, 
”sem‘îyyât”, “vâd ve vaîd” gibi tâbirler kullanılmıştır. Âhiret 
hayatı üzerinde, ısrarla ve sıklıkla durulmasının en önemli 
sebebi, dindârlığın (tedeyyün) oluşmasına sağladığı katkıdır. 
Gerçekten de dinî duygular ve bu kapsamda âhiret inancı-
na sahip olan insanların, bu inanca sahip olmayan insanlara 
göre daha az intihara teşebbüs etmeleri gibi birtakım olgu ve 
değerlendirmeler âhirete inancın insanı hayata bağladığına 
delâlet etmektedir.  

Ölüm
Arapça’da “mevt, helâk, vefât” gibi tabirlerle anılan 

ölüm, “hayatın zıddı olan varoluşsal bir sıfat” olarak tanımlan-
maktadır (Cürcânî, “mvt” md.). Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi 
müslümanlar için ölüm, dünya hayatının bitmesi anlamına 
gelmekle beraber bir yok oluş değildir. Zira ölümle beraber 
bu hayat, başka bir mahiyete bürünerek devam etmektedir. 
Kısaca “hayatın sona ermesi” veya “ruhun bedenden ayrılma-
sı suretiyle, kişinin maddî hayat kaynağını yitirmesi” olarak da 
tanımlanmıştır (S. L. Gürkân, “Ölüm”, DİA, XXXIV, 32). Ancak burada 
hayatın sona ermesinden kasdedilen, tamamıyla yok oluş 
değil, yeni bir hayatın başlamasıdır.  

Sûr
Kıyametin kopması ve insanların yeniden dirilmesi ol-

mak üzere iki önemli olayla ilgili olarak anılan “sûr”, “üfleme” 
anlamına gelen “nefh” ile birlikte zikredilmektedir. “Sûr”, dil-
cilere göre “ses çıkarmak, eğmek” anlamına gelen “s.v.r.” kö-
künün çoğuludur (geniş bilgi için bk. Râğıb, “svr” md.; İbn Manzûr, “svr” 

md.). Sûr’a üfürülmenin sayısı konusunda farklı yaklaşımlar 
bulunmakla beraber Kur’an’daki bazı ayetlerden (Yâsîn, 36/49; 

ez-Zümer, 39/68; en-Nâziât, 76/6-7 gibi) yola çıkılarak iki defa olacağı 
konusunda hâkim bir kanaat oluşmuştur. Buna göre ilk üfü-
rülme ile kıyametin kopması gerçekleşecek ve bütün canlılar 
ölecektir. Bunun ardından bir süre geçtikten sonra ikinci kez 
üfürülecek ve bütün insanlar kabirlerinden dirilerek kalka-
caklardır. Hz. Peygamber’in gün, ay veya yıl kaydı belirtmek-
sizin bu sürenin “kırk” olduğunu ifade etmesinin, söz konusu 
sürenin kırk yıl olduğuna delâlet ettiği değerlendirilmiştir. 
Farklı bazı yaklaşımlar olmakla beraber, Sûra üfürme göre-
vinin İsrâfil ismindeki büyük meleğin uhdesinde olduğu ko-
nusunda yaygın bir kanaat bulunmaktadır (Adil Bebek, “Sûr”, DİA, 

XXXVII, 533-534).

Sûr’a üfürülme hâdisesi ile ilgili âyet ve hadislere bakıl-

dığında; olayın meydana geliş şeklinden daha çok neticeye 
dikkat çektikleri ve kıyametin birer sahnesi olarak bunun 
önemine vurgu yaptıkları görülmektedir. Kuşkusuz insan aklı 
birçok konuda olduğu gibi bu hususta da birtakım speküla-
tif bulgulara varabilir. Ancak âhiret hayatının diğer aşamaları 
gibi sûr’a üfürülme aşaması da insanın tecrübe alanına gir-
mediğinden, bu konuda nihai sözü Kur’an ve hadislere ha-
vale etmek gerekmektedir. Kur’an ve hadislerde, olayın mey-
dana geliş şekli, zamanı gibi hususlardan daha ziyade, o gün 
gelmeden önce hazırlık yapmaya, o günün dehşetli bir gün 
olduğuna ve hazırlık yapılması gerektiğine dikkat çekilmek-
tedir. 

Ba‘s
“Ba‘s” (el-Ba‘s), âhiretin önemli aşamalarından bir tanesi 

olan ikinci sûra üfürüldükten sonra, insanların kabirlerinden 
diriltilmelerini ifade etmektedir. Ba‘s, sözlükte “harekete ge-
çirmek, bir tarafa yöneltip göndermek, uykudan uyandır-
mak, diriltmek” gibi anlamlara gelir. İslâm inanç sisteminde 
bir terim olarak “kıyamette Allah’ın âhiret hayatını başlatmak 
üzere bütün ölüleri canlandırması” anlamında kullanılmakta-
dır.  “Âmentü” olarak ifade edilen imânın esasları arasında yer 
alan, âhirete imânın bir cüzü olarak ba‘s, bütün canlıların ölü-
münü müteâkip bir müddet geçtikten sonra, âhiret hayatının 
başlaması için bütün insanlar ve Allah’ın uygun gördüğü di-
ğer canlıların yeniden diriltilmeleri şeklinde gerçekleşecektir.

Öldükten sonra dirilme inancı, farklı biçimlerde de olsa, 
kadîm dinlerden itibaren hemen hemen tüm inançlarda var-
dır. Bütün İslâm fırkaları yeniden dirilmeyi kabul etmiş, Cibrîl 
hadisi (Buhârî, “Îmân”, 37) olarak meşhur olan hadiste imanın 
esasları arasında “ölümden sonra dirilme” de yer almıştır. Di-
riliş, insanın bedeninin özünü teşkil eden ve hiçbir zaman çü-
rümeyecek olan “acbü’z-zeneb” adı verilen maddi unsurun, 
kabir veya bulunduğu yer neresi ise oradan, bir bitkinin can-
lanışı gibi, süratli bir şekilde canlanması ile gerçekleşecektir (Y. 

Şevki Yavuz, “Ba‘s”, DİA, V, 98-100). 

Haşir ve Mahşer
Sözlükte “toplamak, ayrıldıktan sonra bir araya getir-

mek, zor kullanarak bir araya getirmek” (İbn Manzûr, “hşr” 
md.) anlamına gelen haşir, âhiret hayatıyla ilgili bir terim 
olarak, Allah’ın bütün insanları hesap görmek için bir araya 
toplamasını ifade etmektedir. Aynı kökten türetilen mahşer 
ise haşrin gerçekleşeceği zaman ve mekânı ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Haşir, insanların mahşerde hesaplarını gör-
dükten sonra cennet ya da cehenneme gönderilmek üzere 
dağılmalarını ifade eden “neşir” kelimesinin zıddı olarak kul-
lanılmaktadır (bkz. Süleyman Toprak, “Haşir”, DİA, XVI, 416-417).
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İslâm âlimlerinin büyük bir çoğunluğu haşrin bedenle-
rin yeniden diriltilmesi şeklinde olacağı görüşünü benimse-
mişlerdir. Kur’an ve hadislerde haşir tasvirleri ile ilgili ifadeler 
de bunu doğrulamaktadır. Hz. Peygamber bazı hadislerin-
de haşir tasvirlerine değinmiş ve haşrin kötüsünden Allah’a 
sığınmıştır (Tirmizî, “Zühd”, 37). Haşrin dehşet ve şiddetinden 
bahsederek insanların o gün çıplak, yalınayak ve sünnetsiz 
olacakları; ancak o günün dehşetinden kadın ve erkeklerin 
birbirlerine bakamayacakları, herkesin kendi derdine düşe-
ceği, güneşin yaklaştırılmasıyla insanların tere gark olacağı 
ifade edilmiştir (Buhârî, “Enbiyâ”, 8; “Zekât”, 52).

Mîzân
Mîzân sözlükte “bir şeyin ağırlığını tahmin etmek, ölçüp 

biçmek, tartmak” anlamına gelen ‘zîne’ fiilinden türemiş bir 
isim olup tartı aleti, adâlet, tartıda kullanılan ağırlık gibi an-
lamlara gelmektedir. Âhiret hayatıyla ilgili bir terim olarak ise, 
mükelleflerin bu dünyadaki inanç ve amellerinin değerlen-
dirilerek belirginleşmesini ifade etmek için kullanılmaktadır.

 Mîzân’ın şekli ve tartmanın keyfiyeti hakkında bir-
takım değerlendirmeler yapılmış olmakla beraber bunun 
âhiret hayatıyla ilgili bir uygulama olduğu, şekil ve keyfiyet 
itibariyle kesin yargıya varmanın zorluğu ifade edilmiştir. 
Ancak insanların bu dünyada yapıp ettiklerinden mutlaka 
sorguya çekilecekleri, her şeyin eksiksiz bir şekilde kaydedil-
diği ve hiçbir şeyin karşılıksız kalmayacağı, bu ölçü ve değer-
lendirmenin biçimi tam olarak tahmin edilmese de, mutlaka 
gerçekleşeceği kaydedilmiştir. Mîzânda amellerin değerlen-
dirme süresinin herkes için eşit olmayacağı, bazılarının hesa-
bının çok seri görüleceği, bazılarının ise, çok zor görüleceği 
belirtilmektedir (el-İnşikâk 84/8; Ahmed b. Hanbel, Müsned, III, 218).

Hesap (Amel) Defteri
İnsanların dünya hayatında benimsedikleri inanç ve 

amellerin kayıtlı olduğu ve âhirette kendilerine verilerek bu 
doğrultuda karşılık görecekleri kayıtları ifade eden hesap 
defteri, Kur’an ve hadislerde “kitap, suhuf, illiyyîn, siccîn” gibi 
isimlerle anılmıştır. İnsanların bu dün-
yada yaptıkları her şeyin kayıt altına 
alındığı (el-Enbiyâ, 21/94) ve bunların ka-
yıtlı olduğu herkese ait şahsî defterin 
kendisine verilerek, okuma yazmayı 
bilen-bilmeyen herkesin defterini 
okumasının isteneceği belirtilmekte-
dir (el-İsrâ, 17/13-14). Yüce Allah insanla-
rın işledikleri amelleri kaydetmek için 
“kirâmen kâtibîn” (el-İnfitâr, 82/11) adı ve-
rilen melekler görevlendirerek, onlara 
günah ve sevap ayrımı yapmaksızın 
her şeyi kaydetmelerini emretmiştir (ez-

Zuhrûf, 43/80). Amel defteri olarak da isimlendirilen hesap def-
terinin insanların amel durumlarına göre sağdan veya soldan 
verileceğini ifade eden Kur’an-ı Kerim, defterleri sağdan veri-
lenlerin  (ashâbü’l-yemîn) mutlu ve mesrûr olacakları, soldan 
veya arkadan verilenlerin (ashâbü’ş-şimâl) ise başlarına gele-
cek felaketi anlayarak yok olmayı isteyecekleri belirtilmekte-
dir (el-Hakka, 69/19-25; el-İnşikâk, 84/7-10). Ayrıca insanların ellerinin 
konuşturulacağı, göz, kulak, deri ve ayaklarının şahitlik ede-
ceği belirtilmektedir (Yâsîn, 36/65; Fussilet, 41/20-22). Hesap defte-
rinin keyfiyeti hakkında yapılan değerlendirmelerden biri de 
bu âyetlerin işaretiyle, bu defterin ilgili amellerin insanın be-
deninde bıraktığı izler olabileceği ileri sürülmüştür (A. S. Kılavuz, 

“Amel defteri”, DİA, III, 20-21). 

Sırat
“Sırat” sözlükte “cadde, ana yol” demektir. Sırat kelime-

si bu anlamıyla Kur’an’da geçmekle beraber, hadis ve kelam 
literatüründe yer alan “sırat köprüsü” yer almamaktadır. Sırat 
köprüsünün üzerinden ilk geçecek olan Hz. Peygamber’dir. 
Bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları da sürünerek 
geçeceklerdir. Hadis mecmualarında bu konuda çok sayıda 
hadis bulunmaktadır ( Wensinck, “srt” md.).

Kadim din ve inançlarda da sırat köprüsüne benzer an-
layışlar bulunmaktadır. Bunlardan Mecûsîlikte yer alan “Sin-
vant köprüsü” ile İslâmî literatürdeki “sırat köprüsü” arasında 
önemli benzerlikler bulunmaktadır. Mecûsîlere göre ölümün 
dördüncü günü sabahı, ruh âhirete gider ve eğer mümin ise 
gök cennetine, kâfir ise Sinvant köprüsü denilen bir geçidin 
altında bulunan cehenneme atılır. 

A‘râf
“Sur, kale burcu, dağ ve tepelerin en yüksek noktası” 

gibi anlamlara gelen “urf“ kelimesinin çoğulu olan “A‘râf”ın,  
cennetle cehennemi birbirinden ayıran surun en yüksek 
kısmı, sırat köprüsü üzerindeki yüksek bir yer veya cennet 
ile cehennem arasında, her ikisini de görebilecek bir mevki 
olduğu ifade edilmiştir. Bu görüşlerin ortak noktası cennet ile 

cehennem arasında bulunmasıdır. “İki-
si (cennet ve cehennem) arasında bir 
sur, A‘râf üzerinde de birtakım adam-
lar vardır. Cennet ve cehennemliklerin 
hepsini simalarından tanımaktadırlar. 
Cennetliklere, “Selâm olsun size!” diye 
seslenirler. Gözleri cehennemlikler ta-
rafına çevrildiği zaman ise, “Ey Rabbi-
miz! Bizi zalim toplumla beraber kılma” 
derler. A‘râftakiler, simalarından tanı-
dıkları birtakım adamlara da seslenir 
ve şöyle derler: “Ne çokluğunuz, ne de 
taslamakta olduğunuz kibir size bir ya-

Âhirette ölçü ve tartının 
mutlaka gerçekleşeceği 
(el-A‘râf, 7/8), terazilerin 

kurulacağı ve hiç kimseye 
haksızlık yapılmayacağı (el-

Enbiyâ, 21/47), ölçü ve tartısı 
(mevâzin) ağır olanların 

memnun olacakları bir hayat 
yaşayacakları, hafif olanların 

ise yakıcı ateşi olan cehenneme 
(hâviye) atılacakları (el-Kâriâ, 

101/6-10) belirtilmektedir.
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rar sağladı!” (el-A‘râf, 7/46-48) ayetleri Ârâf ve A‘râftakilere işaret 
etmektedir. Kimlerin A‘râf’ta kalacağı ve bu sürenin miktarı 
konusunda çeşitli değerlendirmeler yapılmış; iyi ve kötü 
amelleri eşit olan müminler ve ne cennete ne de cehenne-
me ehil olan mecnunların burada tutulacakları ifade edilmiş-
tir. A‘râf’ta bekletilenler neticede cennete gönderileceklerdir.

Cennet
Bütün dinî inanışlara göre “iyilerin âhirette sonsuz mut-

luluk içinde yaşayacakları yer” olan cennet, sözlükte “örtmek, 
saklamak” anlamına gelen “cnn“ kökünden türetilmiş olup   , 
“ağaç ve bitkileriyle yeri örterek gizleyen bahçe” demektir. 
Her tarafı yeşilliklerle kaplı olduğu veya içindekileri dışarıya 
karşı sakladığı için bu ismin verildiği belirtilmiştir. Âhirette, 
iman edip salih amel işleyenler için vâdedilen cennet, 
Kur’an’da tekil ve çoğul kipleriyle birçok defa kullanılmıştır 
(M. F. Abdulbâki, “cnn” md.).  Kur’an’da cennet kelimesi adn, naîm 
ve firdevs kelimleriyle birlikte de geçmektedir. Ayrıca cenne-
te işaret etmek üzere “dârüsselâm, dârülmukame ve hüsnâ” 
tabirleri de kullanılmaktadır. Kur’an’da yer alan cennetle ilgili 
bütün tasvirlerde sınırsız genişlik, mutluluk, nimet ve sevinç 
ifade edilmektedir. Cennetliklerin iştahını çeken her türlü 
yiyecek ve içecekler, gölgelikler, ırmaklar, köşkler, sınırsız ge-
nişlik gibi cennetle ilgili tasvirler, insanların özlemini çektiği 
ve sahip olmak istediği nimetlerin tamamının burada bu-
lunduğuna işaret etmektedir. Aynı zamanda bu ifadelerle 
cennette hiçbir sıkıntı ve yokluğun yaşanmayacağı, her tür-
lü talebin fazlasıyla karşılanacağı da belirtilmektedir.

Başta ilâhî dinler olmak üzere kadîm inançların hemen 
hemen tamamında, ölümden sonra iyilerin varacağı yer ola-
rak cennet ya da ona benzer bir yer inanışı bulunmaktadır (M. 

S. Şahin, “Cennet”, DİA, VII, 374-376). Cennetin şu anda var olup ol-
madığı, var ise nerede olduğu konusu tartışmalıdır. Ebedîlik, 
sınırsızlık ve yetkinlik ifade ettiğinden İslâm âlimlerinin ta-
mamına yakını, cennetin ebedi olduğunu belirtmişlerdir.

Kevser
“Çok, pek çok” anlamında sıfat veya “ırmak” anlamında 

isim olduğu belirtilen Kevser, literatürde “el-Havzu’l-kevser” 
şeklinde de geçmektedir. Kevser, âhirette Hz. Peygamber’e 
ayrılan ve bütün cennet ırmaklarının kaynağı olan bir su 
veya nehrin ismidir. Resûl-i Ekrem bu suyun başında üm-
metiyle buluşacaktır. Hadis literatüründe yer alan rivayetle-
re göre kevser havuzunun suyu sütten beyaz, miskten hoş, 
kardan soğuk ve baldan tatlıdır. Bu havuzun etrafı incilerle 
örülmüş kubbelerle çevrilidir.

Kur’an’da bir sûre adı da olan kevserin Hz. Peygamber’e 
verilen bir nimet olduğu ifade edilmekle beraber (el-Kevser, 
108/1-3), bunun ne olduğu konusunda farklı değerlendir-
meler yapılmıştır. Cennetteki su kaynağı olması yanında, 

ona lütfedilen peygamberlik, hikmet, tevhid inancı, ilim, çok 
sayıda ümmet gibi hususlara işaret ettiği de rivayet edilmiş-
tir (Topaloğlu-Çelebi, KTS, “Havz-ı Kevser” md.).

Cehennem
“Derin kuyu, hayırsız, uğursuz” gibi manalara gelen 

Cehennem kelimesinin Arapça’ya İbranice, Latince veya 
Grekçeden girdiği ileri sürülmüştür. Âhiret inancına sahip 
bütün dinlerde, kötülerin cezalarını çekecekleri fikri bulun-
maktadır. Cehennem tabiri ile ilgili farklı referansların olması 
da buna delil teşkil etmektedir. Kur’an’da sıkça geçen cehen-
nem tabiri (M. F. Abdülbâkî, “cehennem” md.), kâfir, münâfık, zâlim 
ve hakka tabi olmayanların âhirette azab görecekleri yer 
olarak tasvir edilmektedir. Kur’an’da cehennem kelimesi ye-
rine aynı anlama gelen nâr, lezâ, saîr, hutame, hâviye, cahîm, 
sakar gibi tabirler de kullanılmıştır. Bu tabirlerin tamamı ce-
hennem azabının nitelik ve şiddetini ifade etmektedir. 

Cehennemin şu anda var olup olmadığı, var ise nerede 
olduğu konusu tartışıldığı gibi, cehennem azabının ebedî 
olup olmadığı da ilk dönemlerden itibaren ihtilaf konusu ol-
muştur. Kur’an’da birçok defa cehennemin ebedî olduğuna 
delalet eden ifadeler kullanılmakla beraber, zaman zaman 
onun ebedi olmadığı izlenimini verecek ifadelere de yer ve-
rilmiştir. Sahabeden de önemli isimlerin içerisinde bulundu-
ğu bir kısım ulemâ, cehennemin ebedî olmadığı görüşünü 
ileri sürmüşlerdir. Bu görüş, Allah’ın adaleti, insan ömrünün 
sınırlı olması gibi temeller üzerine bina edilmiştir. Ancak 
azabın ebedi olmadığını düşünenler bile kâfirler başta ol-
mak üzere kötü insanlar için bir mahrumiyet halinin devam 
edeceği konusunda hemfikirdir (Topaloğlu, “Cehennem”, DİA, VII, 

227-235). Mahrumiyet de bir şekilde azab mahiyeti taşıdığın-
dan, İslâm âlimlerinin genel görüşü doğrultusunda uhrevî 
azabın ebediliğinden bahsetmek mümkündür. 

•	 Abdülbâkî, M. Fuâd, el-Mûcemü’l-müfehres li elfâzi’l-Kur’ani’l-Kerîm, 
İstanbul 1990.

•	 Bebek, Adil, “Sûr”, DİA, XXXVII, 533-534.
•	 Gürkân, S. Leyla, “Ölüm”, DİA, XXXIV, 32-34.
•	 İbn Manzûr, Lisânü’l-Arab (nşr. Abdullah Ali el-Kebîr vdğr.), Kahire 

(Dâru’l-Maârif ), ts.
•	 Kılavuz, A. Saim, “Amel defteri”, DİA, III, 20-21.
•	 Şahin, M. Süreyya,  “Cennet”, DİA, VII, 374-376.
•	 Topaloğlu, Bekir, (İlyas Çelebi ile birlikte), Kelâm Terimleri Sözlüğü, 
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•	 Toprak, Süleyman, “Haşir”, DİA, XVI, 416-417.
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Âhiret inancı, mahiyet ve içeriği farklılaşmakla bir-
likte, insanlık var olduğu günden beri hemen her din ve 
gelenekte yer alan (Topaloğlu, “Âhiret”, 543; Flannelly, “Beliefs about 

Life-after Death” s. 94), insanların dindarlıklarının şekillenme-
sinde önemli etkiye sahip unsurlardan biridir. Bu inanç 
sadece İslam’da ve diğer semavi dinlerde değil, semavi ol-
mayan din ve geleneklerde de bulunmaktadır. Bu inancın, 
en az bu günün insanını olduğu kadar, ilkel, yazısız olarak 
nitelendirilen tarihin bilinmez dönemleri denilen dönem-
lere ait insanları da düşündürüp etkilediği bilinmektedir. 
Hatta, söz gelimi, inkarcılıklarıyla bilinen cahiliye Arapları 
arasında bile ölüm sonrasındaki bir hayata ilişkin inançla-
rın benimsendiğini öğrenmekteyiz. Onların, içlerinden biri 
öldüğünde o kişinin mezarının bulunduğu yere, ona ye-
niden dirildiğinde binek olsun diye bir deve bağladıkları 
ve deve ölene kadar orada kalmasını sağladıkları bilgisi, 
bu insanlarda da âhiret inancının mevcudiyetine işaret 
etmektedir (Çelik, “Âhiret İnancının Bireysel ve Toplumsal Yönü”, s.178-

180).

Bu yazıda, insanlar arasında oldukça yaygın ve et-
kin olduğunu ifade ettiğimiz âhiret inancının, mahiyet 
ve içeriğine ilişkin detay bilgilere dalmaksızın, insanların 
psikoloji ve davranışları üzerindeki etkilerini ele alacağız. 
Ancak, bu vazifeye girişmeden önce şu iki hususun altını 
çizmeliyiz:

Birincisi, psikoloji bilimi, üzerinde onlarca yıl süren 
tartışmaların ardından söylenebilir ki,  insanların sadece 
ruh dünyalarını yahut iç âlemlerini değil, aynı zamanda, 
ruh dünyasının dışa yansıması olan, dışarıdan gözlemle-
nebilen davranışları da incelemektedir. Buna paralel ola-
rak din psikolojisi de insanların dinî davranışlarını bu dav-
ranışların neden ve sonuçlarını kendine araştırma sahası 
olarak belirlemiştir (Horozcu, “Din Psikolojisi Açısından Dua”, 78).  
Bu nedenle biz de âhiret inancının insanların iç dünyaları 
üzerindeki etkileriyle birlikte davranışlarına olan yansıma-
larını konu edineceğiz. 

İkincisi, bir inanç ya da ibadet uygulamasının insan 
psikolojisi üzerindeki etkilerinden söz ederken, indirge-
meci bir yaklaşıma kapı aralamaktan bilhassa kaçınmak 
istediğimizi belirtmeliyiz. Zira psikolojik açıdan rahatlatıcı 
yönlerinin bulunması nedeniyle, insanların âhiret fikrini 
pragmatist bir yaklaşımla zaman içinde oluşturdukları, 
başka bir deyişle, âhiret hayatı ve ona ait unsurların ger-
çek olmadığı, insanların işe yaraması nedeniyle böyle bir 
inancı uydurdukları düşüncesi gündeme gelebilir. İşte bu 
nokta, bizim en çok kaçınmak istediğimiz yanlış anlamala-
rın başında gelmektedir. Bu noktanın tespitinin ardından 
âhiret inancının psikolojik yönüyle ilgili izahlara geçebiliriz

İnsanın Ebediyet Arzusuna Cevap Olarak Âhiret 
İnancı

Uzun bir ömür yaşama, hatta hiç ölmeme, sürekli refah 
ve mutluluğun olduğu bir hayat, insanoğlunun gizli veya açık 
hissettiği ve ifade ettiği arzularındandır. Buna insanın ebedi-
yet/sonsuzluk yahut ölümsüzlük (Hökelekli, “Ölüm ve Ölüm Ötesi 

Psikolojisi”, s. 151) arayışı da denilebilir. Hz. Adem ve eşinin şey-
tan tarafından cennette bile kandırılabildikleri ödülün son-
suz yaşam olması (Tâhâ, 20/120-121), bunun ne denli güçlü bir 
motivasyon olduğunu göstermektedir. İşte, her canlının vakti 
geldiğinde öldüğünün herkes tarafından müşahede edilme-
siyle eş zamanlı olarak bu arayışın da varlığı, âhiret inancının 
çabucak kabullenilmesinde ve yeterince tatmin sağlamasın-
da etkili olmaktadır. Jung’un kollektif bilinçdışının bir dayat-
ması (Hökelekli, Ölüm ve Ölüm Psikolojisi, s. 162), bizim ise fıtrî olarak 
nitelediğimiz bu tatmin duygusunun insan için bir de negatif 
tarafı bulunmaktadır. Âhiret inancının içeriğinde yer alan son-
suz hayat, sonsuz nimetler ve sonsuz mutluluk elde edilmek 
istenirken, bir taraftan da yine âhirette karşılaşılabilecek olan 
sonsuz azap ve hüsrandan kaçınılır. Yani, sonsuz iyiliklere dair 
ümit ile sonsuz kötülüklere dair korku insanda bir arada bulu-
nur. Bu iki zıt duygu çarpıcı bir şekilde insanları iyi davranışlar 
için motive eder.

Âhiret inancının varlığına rağmen, insanoğlunun fıt-
ratında yer alan ölümsüzlük isteği, kendini ölüm korkusu 
şeklinde göstermektedir. Çok azı dışında insanlar ölümü iste-
mezler. Nitekim bir araştırmaya göre, ölümden sonra amelle-
rin yetersizliğinden dolayı olsa gerek, dindarlık düzeyi arttık-
ça insanların ölüme ilişkin kaygıları da artmaktadır (Yıldız, Dinî 

Hayat İle Ölüm Kaygısı, 1998). Ölmek isteyenlerin yahut ölümden 
korkmayanların da önemli bir kısmının, âhiret inançları saye-
sinde, daha iyi bir yaşam yahut yaşamdan daha üstün görü-
len değerler için ölmeyi tercih ettikleri bilinmektedir.

İnsanın Anlam Arayışına Tatmin Olarak Âhiret İnancı
Daima düşünen, sorgulayan ve anlamaya çalışan insa-

noğlu için her şeyin bir nedeni ve anlamı olmalıdır. İnsanın 
anlam arayışı kimi zaman sonuç verirken, kimi zaman da 
“neden” diye sorma isteğinde hiçbir azalma olmadığı halde, 
dinin sağladığı açıklamanın dışında herhangi bir açıklama iş 
görmemektedir. Din, insana olaylara dair bir bakış açısı, hayat 
ve ölüm ötesinin bilinmeyen ve merak edilenleri hakkında 
bilim ve diğer bilgi kaynaklarının sağlayamadığı açıklama, 
tatmin ve teselliyi verir. Allah’ın varlığından sonra, dinin bu 
hayatın anlamına ilişkin verdiği en tatmin edici cevap ise 
âhiret hayatıdır.

İnsan, yaşamı için beslenme ve güvenlik gibi temel fiz-
yolojik ihtiyaçların ardından, belki de onların da önünde ge-
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len ki Frankl’a göre kesinlikle öyledir (Frankl, İnsanın Anlam Arayışı, 

2007)- ihtiyaç durumundaki “anlam”ı yitirdiğinde ruh sağlığını da bozan 

(Horozcu, “Dindarlık ve Ruh Sağlığı” s. 214) büyük bir boşluğa düşer. 
Bunun en bariz örneğini ünlü edebiyatçı ve filozof Tolstoy’da 
görmekteyiz. Varoluşsal bir boşluğa düştüğünü fark ettiği 
bir buhran anında Tolstoy, yapılacak en iyi şeyin yaşama son 
vermek olduğuna kendisini ciddi şekilde inandırmıştır (Tolstoy, 

İtiraflarım, s. 49). Semavî dinlerde ve bilhassa İslâm dininde, dola-
yısıyla bizim de içinde bulunduğumuz toplumda, küçük yaş-
tan itibaren âhiret ve ona taalluk eden unsurlara dair inançlar 
hazır olarak bulunup inanılmaktadır. Bu, böyle ortamlarda 
yetişen kimselerin bu tür bir anlam boşluğuna düşmelerini 
engelleme noktasında bir manada koruyucu hekimlik görevi 
yapar. Öte yandan başka nedenlerle yaşanan psikolojik bu-
nalımlardan çıkış yolu bulmada mevcut âhiret inancının hatı-
rı sayılır bir katkısı vardır. Ne var ki, bu insanlar, suda yaşayan 
balıkların suyun farkında olmamaları gibi, âhiret inancının bu 
faydasını da açık olarak mülahaza edemezler.

Arayışta olan birey için anlam boşluğunu bir ölçüde ate-
izm de doldurabilir. Mesela bu dünyanın insan için son durak 
olduğu, burada elde ettiklerimizle kalacağımız ve öldüğü-
müzde hepsinin yok olup gideceği şeklindeki maddeci bir 
anlayış bazıları için tatmin edici olsa da, bunun, âhiret hayatı, 
hesap, mizan, cennet, cehennem, nimet, azap gibi kavram-
ların sağladığı tatminden doğan erdemli düşünüş ve güzel 
davranış (salih amel) meyvesini vermesi imkansızdır. Yani, 
aksiyona yöneltmeyen anlam duygusu da tek başına yeterli 
olmayacaktır.

İnsanın Adalet Arayışına Cevap Olarak Âhiret İnancı
Adaletin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği düşünce ve 

inancının hüküm sürdüğü bir ortamda psikolojik tatminden 
söz edilemez. İnsan bu dünyada kendisine yapıldığını düşün-
düğü haksızlıkların intikamının hiçbir zaman alınamayacağı 
fikrine tahammül edemez. Güç yetiremediği zalimden, onun 
adına âhirette, Allah’ın intikam alacağını bilmek ise teselli kay-
nağıdır. Mehdi inanışının hemen her dinde yer almasını ve ko-
layca kabul edilmesini de, hakikati meselesi bir yana, aslında 
insan tabiatına yerleştirilmiş bir adalet arayışına ve kurtuluş im-
gesine bağlamak mümkündür.

Kişinin her şeyin âhirette bir karşılığı olduğunu bilmesi bu 
dünyada diğer insanlara karşı bir acz duygusu içinde olmasına 
da engel olur. Bu kişinin kendini güçlü hissetmesine, zayıflığın 
verdiği psikolojik eziklik duygusunun ortadan kalkmasına, 
dolayısıyla daha metanetli ve vakur bir duruş sahibi olmasına 
vesile olur. Yani, âhirette Allah’ın sağlayacağı adalete olan inan-
cın verdiği sabır, meskeneti değil şecaati ve gerektiğinde zalim 
sultanın karşısında hakkı söyleme cesaretini doğurur.

Kur’an’daki peygamber kıssaları anlam dünyamıza açık bir 
şekilde nakşetmektedir ki, birçok peygamberin insanlara uyarı-
da bulunurken, onların inkârları yahut saldırganlıkları karşısın-
da cesaretle ayakta durabilmektedir. 

Âhiret İnancı ve Ruh Sağlığı
Genelde ruh sağlığı özelde ise depresyonun, çağımız in-

sanını en çok meşgul eden problemlerden biri olması, bilim 
adamlarını bu konuda çözüm yolları aramaya itmiş, dünya 
genelinde ruh sağlığını olumlu yönde etkilemesi muhtemel 
enstrümanlar üzerinde sayısız bilimsel araştırma yapılmıştır. 
Din bu enstrümanların başında gelmiş ve bilim adamlarına 
aradıkları pozitif neticeleri de sağlamıştır (Horozcu, a.g.m.; Köylü, 

“Ruh Sağlığı ve Din”, s. 5-36). Din bünyesinde ruh sağlığına olum-
lu etkiler sağlayan inançların başında gelenlerinden biri de 
âhiret hayatı olmuştur. 2001’de Ellison ve arkadaşlarının, 
2002’de Krause ve arkadaşlarının, 2006’da ise Flannelly ve 
arkadaşlarının yaptıkları çalışmalarda ölüm sonrası yaşama 
inanmayla ruhsal ve bedensel sağlık arasında anlamlı bir ilişki 
tespit edilmiş, bir başka ifadeyle âhiret inancının ruh ve be-
den sağlığını olumlu olarak etkilediği saptanmıştır (Flannelly, 

a.g.m., s.94).

Başa Çıkma Yöntemi Olarak Âhiret İnancı
Bu dünyanın zorlukları hemen her insanı aciz durumda 

bırakmakta, pek çok insan zorluklarla başa çıkamayıp, ya-
şama azmini kaybederek yılgınlığa düşmektedir. Kur’an bu 
tarz zorluklarla imtihan edilen müminlerin bunlarla başa çı-
kışlarını “Onlar başlarına bir musibet geldiğinde ‘biz şüphesiz 
Allah’a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz’ derler (Bakara 2/155-

156)” şeklinde dile getirmektedir. 
Başa çıkma travmatik durumları bastırmak değil, onla-

rı çözümlemektir. Zira travmaların neden olduğu acılar çö-
zümlenmeden bastırıldığında bilinçaltında güçlenmekte ve 
yeniden kişiyi daha etkili bir şekilde sarsmakta, bu haliyle de 
daha fazla sıkıntıya neden olmaktadır. Nitekim depremze-
deler üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, deprem anında 
kullanılan dini başa çıkma yöntemlerinden biri âhiret hayatını 
düşünmek olmuştur. Katılımcılar bu esnada yaşadıkları sıkın-
tılardan kurtulacaklarını, Allah'a kavuşacaklarını ve âhirette 
güzel şeylerle karşılaşacaklarını hayal ettiklerini ifade etmiş-
lerdir (Kula, “Deprem ve Dini Başa çıkma”, s. 234-255).

Güzel Davranışların ve Düzenin Motivasyon Kayna-
ğı Olarak Âhiret İnancı

Âhiret inancı dinin insana ilişkin en önemli yaptırım me-
kanizmasıdır. Bir çocuğun iyi davranışları yapması karşısında 
mükafat, kötü davranışta bulunması neticesinde ise ceza ala-
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cağını bilmesi halinde davranışlarına çeki düzen vermesi ve 
öğrenmesi örneğinde olduğu gibi, insanlar bu dünyada yap-
tıklarının karşılığını göreceklerini bilmeleri durumunda yanlış 
yol ve davranışlara sapmamaya dikkat ederler.

İnsanlar arasında çıkan anlaşmazlık ve çatışmalarda kimi 
zaman haklı, kimi zaman ise haksız olduğunu fark eden kişi, 
haklı olduğunu düşünüyorsa ve muhatap olduğu güce karşı 
elinden bir şey gelmiyorsa, herkesin eşit güce sahip olduğu-
na ve haksızın hakkını rahatça alabildiğine inandığı âhiret 
mahkemesine durumu havale eder. Bu onda belli düzeyde 
de olsa tatmin duygusu meydana getirir. Öte yandan hak-
sız olduğunu fark ettiği durumda ise, kendisinden hakların 
alınacağı âhiret sorgulamasını hatırlayan kişi yine kavga ve 
çatışmayı bırakır. Bu iki tavır, bu dünya hayatının daha fazla 
terörize olmasına ve daha stresli bir yaşam sürülmesine de 
engel olur.

Florian ile Kravitz (1981) ve Florian ile Har-Even (1983-
84), yaptıkları bilimsel araştırmalarda enteresan bulgulara 
ulaşmışlardır. Yahudi vatandaşlar üzerinde gerçekleştirdikleri 
çalışmalarda, âhiretteki cezayı sezinleyip beklediklerinden 
dolayı, dindar grupların ölüm korkularının, dindar olmayan 
gruplara göre daha yüksek olduğunu rapor etmişler, dindar 
olmayan grupların ise, kendilerinin yok olacağı faktöründe 
büyük korku sergilemiş olduklarını saptamışlardır. Bir başka 
araştırma dindarların dindar olmayanlardan daha fazla ölüm 
kaygısı yaşadıkları bulgusunun ülkemiz Müslümanları için 
de geçerli olduğunu göstermektedir (Yıldız, Dinî Hayat ve 
Ölüm Kaygısı, 1998) Bu sonuçlarla paralellik gösteren bir baş-
ka bulgu da, Hökelekli (1992) tarafından gerçekleştirilen bir 
çalışmada elde edilmiştir. Buna göre, dindarlık düzeyleri orta 
ve yüksek olanlar en yüksek oranda, ilâhî huzurda hesap ver-
mekten dolayı ölümden korktuklarını belirtmişlerdir (Hökelekli, 

“Ölümle İlgili Tutumlar” s. 57-97). 

Tanrı İnancı ve Dinin Tamamlayıcısı Olarak Âhiret 
İnancı

Âhirete olan inancımızın mahiyeti ve derecesi genelde 
Allah’a olan inancımızın mahiyeti ve derecesini yansıtır (Höke-

lekli, “Dini Hayatın Bütünlüğü ve Âhiret Hayatı, 2007”) Allah’a inanç ol-
madan âhiret inancı elbette düşünülemez. Bununla birlikte 
âhiret inancı da Allah inancını önemli ölçüde desteklemek-
tedir. Âhiret hayatı, Hz. Peygamber’in ifadesiyle tarlası duru-
mundaki bu dünyanın eksik kalmamasını ve anlam kazanma-
sını sağlamaktadır. 

İnsanlar arasında âhirete iman, Allah’ın varlığına iman 
kadar yaygın değilse de belirtmeliyiz ki bu, âhirete inananla-
rın az olmasından değil, Allah’a inanma oranın, zannedilenin 
ötesinde çok yüksek oluşundandır. Çeşitli nedenlerle cennet, 

cehennem, hesap gibi meselelerde inanma oranında belli bir 
azalma görülmektedir. Bu da toptan bir âhiret inkarı değil, 
âhirete ilişkin bazı kavramların inkarıdır. Yapılan araştırmalar, 
ölüm sonrasındaki hayatın çeşitli yönlerine göre farklı inan-
ma oranlarının olduğunu göstermektedir (Çelik, Ölüm Sonrası 

İnançlar ve Teolojik Temelleri, s. 77-91). Öte yandan, mesela, Allah’ın 
insanlara sonsuz bir azap yaşatması, onları yakması fikrinin 
bazı kimselerce Allah’a zalimce bir yakıştırma olarak görül-
mesi bu tarz bir inkar ediştir.

Sonuç olarak görülüyor ki âhiret, insanların psikolojik ih-
tiyaçları nedeniyle zihinlerinde oluşturdukları bir hayal yahut 
ütopya olmamakla birlikte, insanın var olduğu günden beri 
böylesine yaygın şekilde inanılıp benimsenmesinden de an-
laşılıyor ki, insan psikolojisi için hayati öneme sahip son dere-
ce işlevsel ve güçlü bir inanç esasıdır.  
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Giriş
Ölüm ve ölüm ötesi konular, her devirde insan zihnini 

en çok meşgul eden konuların başında gelir. Âhiret inancı, 
birçok bileşeni ile insanın anlam dünyasında çok önemli bir 
yer tutar. Fakat günümüz seküler kültürü insanın dikkatini 
alabildiğine bu dünyaya çevirerek, ölüm ve ölüm ötesi ko-
nularda uzun bir zaman suskun kalarak, birey ve toplum 
hayatında âhiret inancının etkisini zayıflatmıştır. Son zaman-
larda ölüm ve ölüm ötesi meselelere yönelen ilgi ise, ölüm 
gerçeği karşısında insanın yaşadığı korku, kaygı ve merakı, 
yine bu  dünya merkezli ikna ve açıklama tarzları ile belirgin-
lik kazanmıştır. Bu yazımızda, âhiret inancının insan psikolo-
jisi açısından tabiatı, içinde yaşadığımız seküler kültürün dü-
şünce kalıpları içerisinde ölümden sonrası hayata yüklenen 
anlamlar üzerinde durulmuştur. Değişik yaş, öğrenim sevi-
yesi, sosyo-ekonomik durum, ölümcül bir tecrübe, deprem, 
hapislik, ölümü hatırlatan bir durumla karşılaşma gibi özel 
bazı olay ve durumlarla âhiret inancının ilişkisini açığa vuran 
araştırma sonuçları değerlendirilmiştir.

 Âhiret İnancının Tabiatı
Dinî inanç sistemi içerisinde Allah inancından sonra en 

önemli inanç esası olan âhiret inancı, insan psikolojisi açı-
sından en sorunlu bir alan olarak gözükmektedir. Allah’ın 
varlığına inanç kişiler tarafından genel olarak psikolojik bir 
zorunluluk olarak hissedilmektedir. Bundan dolayı tarihin 
her döneminde yaratıcı bir Tanrının varlığı insanların çoğu-
nun benimsemek durumunda kaldığı yaygın bir inanç tar-
zı olmuştur. Bu yüzden, Tanrının varlığına inanmayanların 
oranı, hemen her zaman ve her yerde çok küçük bir azınlık 
olarak karşımıza çıkar. Buna karşılık ölümden sonra yeniden 
diriliş, ilâhî mahkemede yargılanma, sonsuza kadar sürecek 
bir Cennet ya da Cehennem hayatı gibi konular içeren âhiret 
inancı, birey psikolojisinde çeşitli dirençlerle karşılaşmaktadır. 
Âhirete inanmak, her an ve yapılan her işte kendini sorumlu-
luk altında hissetmek, psikolojik bir gerginliğin yükünü göze 
almak demektir. Yaptığı hatalar ve işlediği günahlar nedeniy-
le olumsuz bir benlik algısına sahip kimseler açısından âhiret 
düşüncesi son derce rahatsız edici bir etki yapabilir. Samimi 
dindar kimseler açısından da yeniden diriliş, insan aklının ko-
layca kavrayabileceği bir konu olmaktan uzaktır. 

Kur’an-ı Kerim’de inançlı sıradan bir insan (Bakara 2/259) ya 
da Hz.İbrahim gibi bir peygamber’in “ölümden sonra diriliş”in 
nasıl olacağı konusundaki arayış ve tereddütlerinin hatırlatıl-

* Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
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ması boşuna değildir. Bu talebin bir şüphe ya da inançsızlık 
tutumundan değil “tatmin arzusu”ndan kaynaklanması da 
(Bakara 2/260) burada kayda değerdir. Âhiretin varlığının inkarı 
basitçe bir inanç yokluğu olarak değil, kabul edilen dinin te-
mel öğretisi ile tezat teşkil eden bir tutum olarak ortaya çık-
maktadır. İnanma durumunda ise, ilk planda akıl ve tecrübe 
alanı dışında kalması bakımından, hiç tasavvur edilemeyen 
kökten değişmiş bir vücudu anlama güçlüğü yaşanmakta-
dır. Bedensel olarak bir yeniden var oluşun Allah tarafından 
yaratılmasını tasdik ederek yeniden dirilme düşüncesini be-
nimseme, kendine has birtakım zihinsel güçlüklerle karşılaş-
maktadır (Koç Turan, Ölümsüzlük Düşüncesi, s.163-205). 

Kültürel Ortam
Özellikle dinî değerlerin zayıfladığı ve hümanist kül-

türün toplum hayatının merkezine yerleştiği durumlarda, 
şüphe ve tereddütlere, ret ve itirazlara neden olması bakı-
mından en çok zaafa uğrayan ve sarsılan âhiret inancıdır. 
“Cahiliye” dönemi olarak adlandırılan İslâm öncesi Arap top-
lumunda Allah’ın varlığına inanç geniş bir kabul alanı oluş-
turuyordu (Ankebût 29/61; Lokmân 31/25; Zümer 39/38; Mü’minûn 

23/84-85; Fussilet 41/50; Zuhruf 43/9). Buna karşılık bu dünyanın 
sınırları dışında bir hayat tarzı, onların zihin ve gönül dünya-
larına son derece uzak kalıyordu. İslâmî inanç öğretisi içzeri-
sinde en fazla itiraz ve redde konu olan “yeniden diriliş” oldu. 
(En’âm6/29; Ra'd 13/5; İsrâ 17/49;  Meryem 19/66;  Mü’minûn 23/35-37,74, 

82;  Neml 27/67; Secde 32/10; Sebe 34/3, Yâ-sîn 36/78;; Duhân 44/35; Câsiye 

45/24-25.32; Kâf 50/2-3; Vâkıa 56/ 47-487). 

Şüphesiz ki, müşrik bedevîler “ebedî yaşam”ı (hulûd), 
sonu olmayan ebedî bir varoluşu biliyorlar ve çokça da kul-
lanıyorlardı. Araplar arasında en ciddi insan sorunlarından 
birini teşkil eden “ebediyet”, ilk planda bu dünyada ebedî 
hayat demekti. “Dünyevîlik” ve “çıplak gerçeklik” özelliği ile 
belirginlik kazanmış olan câhiliye zihniyeti, insan hayatının 
fâniliği, hayatın özde boş olduğu konusunda İslâmî anlayışla 
örtüşüyordu. Fakat cahiliye kafası bu durumdan “zevk düş-
künlüğü” dışında bir sonuç çıkaramıyordu: Bu dünyada her 

şey boş ve geçici ise, onun ötesinde hiçbir şey yoksa, kişinin 
bu fâni hayatının mümkün olduğunca tadını çıkarması ge-
rekir. Böylece câhiliye insanı için öylesine korkunç, çözümü 
imkansız bir sorun arz eden “ebedi yaşam”, güçlük çekilme-
den, varoluş ufkunun ötesinde bulunan bir alana kaydırılmış 
oluyordu (İzutsu, Kur’ân’da Dinî ve Ahlaki Kavramlar, s.73-78).

Benzer bir şekilde modern hümanistik kültür de, kendi 
dünya görüşü çerçevesinde ölüm ve ölüm ötesi konularını 
bilinçli olarak insanın ilgi ve dikkat alanından kaçırmak için 
epeyce uğraşmak durumunda kalmıştır. Son üç asra dam-
gasını vuran seküler dünya görüşü ölümü inkâr ve redde 
dayalı bir kültür üretmiştir. Bu çağdaş kültürün telkin et-
tiği bakış açısı içerisinde dünya içi ve dünyaya yönelik ilgi 
ve amaçlar olabildiği kadar abartılmış, bireysel bilinçlerde 
nerdeyse ölüm için hiç yer bırakılmamıştır. Fakat nihayette, 
ölüm gerçeğinin uyandırdığı kaygı ve sonsuzluk arzusunun 
ağır baskısının doğurduğu ruhsal sorunlardan kurtulmanın 
imkansızlığını fark eden uzmanların gayretleri ise, günü-
müz insanını “ölümlülüğünü kabullenme”,  “yalnızca hayata 
odaklanma” ve “ölüm sonrasını hiç düşünmeme” tarzında 
özetleyebileceğimiz bir noktaya odaklanmıştır (Yalom, Varoluş-

çu Psikoterapi). Kısacası, çağdaş Batı kültü-
rü, ilahi dinlerin temel öğretilerinden bi-
risi olan âhiret inancı konusunda büyük 
bir şüphe ve duyarsızlığın gelişmesine 
ortam hazırlamıştır. Jung’un ifade ettiği 
gibi, her ne kadar hayatın en üst dere-
cede yükseltilmesi ve genişletilmesi 

günümüz insanına makul gözüküyorsa da, ölümden sonra 
sonsuza kadar sürecek bir hayat, aynı ölçüde inanılmaz ve 
şüpheli görünmektedir (Problemes de l’Âme Moderne, s. 239). 

 “Süreklilik” duygusu kolay kolay insan bilincinin dışına 
atılamaz ve insan ondan yakasını kurtaramaz. Ölümü bilinç-
ten kovmak bir ölçüde mümkündür ama onu hiçe indirge-
mek katlanılabilir bir şey değildir. Bu yüzden din dışı ve karşıtı 
düşünce tarzının bazı örnekleri bakımından ancak “zaman”, 
“bilinçler arası etkileşim” ya da “maddenin sonsuzluğuna” 
duyulan inançla, ölümün getirdiği yokluk tehdidinin uyan-
dırdığı korku ve sıkıntının altından kalkılabilir. En çok da, 
giderken iz bırakmak ya da bir şeyler bırakmak, insanlığın 
ortak tarihine katılıyor olmak, en azından başkalarında ya-
şıyor olmak ölüm karşısında en büyük avuntudur. Modern 
zamanlardaki, âhirete dair bu inançsızlıktaki artışa karşılık, 
inanmaya devam edenler, ölüm sonrası yaşama ilişkin zayıf 

Allah’ın varlığına inanç kişiler tarafından genel olarak psikolojik bir zo-
runluluk olarak hissedilmektedir. Bundan dolayı tarihin her döneminde 
yaratıcı bir Tanrının varlığı insanların çoğunun benimsemek durumun-
da kaldığı yaygın bir inanç tarzı olmuştur.
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ve bulanık imgelere takılıp kalmışlardır. Ölüm sonrası yaşam, 
bazı zamanlarda belirli bir imgenin olmadığı, hatta Tanrı’nın 
bile bulunmadığı, yalnızca sevilen kişilerle gerçekleştirilen 
bir birleşme haline gelmiştir. Yakın ölüm deneyimleri, ölüm 
döşeğinde görülen imgeler, bir yakını ölen kişilerin gördüğü 
görüntüler gibi “ölüm sonrası yaşam” hikayelerine duyulan 
popüler ilgi çok az detay içermekte ancak, rahatlatıcı olmak-
tadır. Ölme süreci, ölüm ve kayıp deneyimlerindeki “sonraki 
yaşam” detayları zayıftır ya da pek az test ya da zorluğun ol-
duğu bir yolculuğa işaret etmektedir. Vurgu daha çok kişisel 
büyüme, basit birleşme ve kimliği belirsiz doğaüstü bir var-
lıkla ilgilenme üzerinde olmaktadır. Son zamanlarda ölme 
deneyimi içerisindeki eski öbür dünya testleri ve zorlukları 
tamamen yer değiştirmiştir. Artık bu zorluklar tamamen 
bu dünyaya bağlıdır. Böylece, dünyanın farklı köşelerinde 
“yakın ölüm deneyimleri”, öteki dünya hakkında dinî gele-
neğin ortaya koyduğu bilgiler konusunda ciddi şüpheler ve 
önemli sorular ortaya koymaktadır (Kellehear, Ölümün Toplumsal 

Tarihi, s. 285, 367). Modern bilimsel-teknik zihniyet açısından, 
“ölüm ötesi”, fiziksel dünyadan muhtemelen daha gerçek 
bir başka gerçek olarak algılanan “öteki dünya”, gerçek bir 
deneyin, ölümsüzlük deneyinin bir biçim değiştirmesinden, 
bir uyarlanmasından, düşsel olarak başka bir bağlama otur-
tulmasından başka bir şey değildir. Bu deneyin yaşanması, 
duygunun büyülü düşüncesi, şaşkınlığın vahşi düşüncesi, 
benin uyumsuzluğu ve bozulmasından ibarettir. Dolayısıy-
la öteki dünya, başka yer değil burasıdır, gelecek olan değil 
şimdi olacak olandır (Thomas, Ölüm, s. 121-123).

Ölümün daha iyi bir varoluş durumuna geçiş olduğu, 
herhangi bir “ceza” içermediği, ya da bir son ve hiçlik olduğu 
algısı modern Batılı insanda neredeyse yaygın bir tutumdur 
(Onur, Gelişim Psikolojisi, s. 217). Dolayısıyla dindarların düşünce-
sinde bile cezalandırılmayı gerektiren bir âhiret anlayışı ve 
âhiret endişesi olmadığı görülmektedir. 70 İngiliz mühtedi 
üzerinde yapılan bir çalışmada bunun yansımalarını gör-
mek mümkündür. İstisnasız bu mühtedilerin hepsi, ölmüş 
anne-baba (veya büyük anne, büyük babalarının) âhirette 
herhangi bir cezaya çarptırılmayacaklarına ve hepsinin 
de cennete gideceklerine inanmaktadırlar. Belki daha da 
önemlisi, hayat boyu müslümanlarda yerleşmiş olan âhirete 
yönelik güçlü endişeye, bu mühtedilerde rastlanmamak-
tadır. Yani bunların müslüman olmalarında âhiret hayatını 
kazanma, ölüm sonrası hayatta huzur ve kurtuluşa ulaşma, 
ilâhî cezadan kurtulup, mükâfata nâil olma gibi bir motivas-

yonun önemli bir yer tutmadığı anlaşılmaktadır (Köse, Neden 

İslâm’ı Seçiyorlar, s.105-106).

Çağdaş din karşıtı düşüncede ölüm, benim dünyamın 
sonu ve kıyamet, yani dünyanın sonu iç içe geçmiş durum-
dadır. Her şey bu dünyadır ve bu dünyadan ibarettir. Böy-
lece, çağdaş düşüncenin ölümle ilgili tüm çözümlemeleri 
“dünyevî” sınırlar içerisinde kalır; ölümden sonra bir şey 
olup olmadığı vb. varlıksal ihtimaller açık bırakılmıştır. “Ontik 
olarak ne “öte dünya” ve onun imkânı ile ilgili bir şeye karar 
verilmiştir ne de bu dünya ile ilgili.” (Bernasconi, “Felsefe ve Ölüm 

Kültürleri”, s. 179). Eğer varlığın bir sonu olacaksa o da bu dün-
yada gerçekleşecek ve sonrası da bir hiçliktir. Bu yüzdendir 
ki, atom bombasının keşfi ile birlikte, kıyamet mitolojik bir 
beklenti olmanın ötesine geçerek gerçek bir olasılık haline 
gelmiştir. Artık kıyamet Tanrı’nın iradesi sebebiyle, insanın 
suçu yüzünden ya da doğa yasalarının bir koşulu olarak 
gerçekleşecek bir olay değildir. İnsanın doğrudan doğruya 
kendi iradesiyle vereceği kararın sonucudur.

Bu açıklamalar gösteriyor ki, böyle bir kültürel ortamda 
âhiretin varlığına inanmak ya da bu inancın etkilerini tam 
olarak yaşamak çok özel şartlarda ve çok iyi bir dinî bilgilen-
me olmaksızın kolayca gerçekleşmesi mümkün olmayan 
güçlükler arz etmektedir.

Âhiretin Varlığına Kimler İnanıyor?
Belli başlı Avrupa ülkelerini içine alan sondaj çalışma-

ları, ölümden sonraki hayata inananların oranlarını, Allah'a 
inananların oranından daha aşağı seviyede olduğunu gös-
termektedir. Aynı şekilde, cehennemin varlığına inananla-
rın oranı, cennetin varlığına inananlardan daha düşüktür. 
Hz. İsâ'nın yeniden dirilişini kabul edenlerin ancak %17.6'sı, 
gelecekteki yeniden dirilişe inanmakta ve %25'den daha 
fazlası da bundan şüphe etmektedir. Dinî görevlerini yerine 
getirenlerin üçte biri (%33.3) ölümden sonra yaşama konu-
sunda kararsız, yarıdan fazlası da yeniden diriliş konusunda 
kararsız bulunmaktadır. Bu durum her yaşta, her ülkede, her 
din ve mezhepte, papazlar da dahil her meslekte aynı tarzda 
müşahede edilmektedir (Delooz, "Qui croit à l'au-delà?", s.17-38).

Allport'un ABD'deki kolej öğrencileri üzerinde yaptığı 
araştırmada, gençlerin ancak dörtte birinin şahsî ölümsüz-
lüğe, yani ruhun bir fert olarak devam edecek olan mevcu-
diyetine inandıkları görülmektedir (Allport, The Individual and his 

Religion, s. 47). Fransız liseli gençler üzerinde yapılan bir araştır-
mada ise, gençlerin ancak %26'sının ölümden sonra bir baş-
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ka hayatın, ebedî hayatın varlığına kesin olarak inandıkları 
tespit edilmiştir. Aynı araştırmada;  gençlerin %38'i, ölüm-
den sonra bir şeylerin var olduğunu, fakat bunun ne oldu-
ğunu bilmediklerini belirtmişlerdir. Buna karşılık %18'i “kesin 
olarak", %33'ü "kuvvetle", %20'sı "orta derecede", %17'si "bi-
raz" olmak üzere Allah'a inanmaktadırlar. İnançsızların nis-
peti ise %11'dir. Kesin olarak Allah'a inananlardan ölümden 
sonra bir başka hayatın, ebedî hayatın varlığına inananlar 
ancak %64'dür. Bunların %12'si, ölümle her şeyin biteceğini 
kabul etmektedirler (Couisin- Boutinet-Morfin,  Aspiratıon Religieuse 

des Jeunes Lycéens, s.31-34).

Ülkemizde yapılan araştırmalarda da Batı’daki sonuç-
lara yakın eğilimler görmekteyiz. Ergenliğe yakın yıllarda ve 
ergenlik döneminde dinî inançlarda şüphe ve sorgulamanın 
başlamasıyla bundan en fazla etkilenen inanç alanın âhiret 
inancıdır. İlköğretimde sınıflar yükseldikçe âhiret inancı ko-
nusundaki şüphe, kararsızlık ve inançsızlık oranlarının arttığı 
görülmektedir. İlköğretim 5. sınıftan itibaren öğrenciler âhiret 
ile ilgili inanç esaslarını benimseme ve içselleştirmede ciddi 
zorluklar yaşamaktadırlar. Yapılan bir araştırmada öğrencilerin 
ancak %62.9’u (7.sınıfta %53.2) ölümden sonra yeniden diril-
meye inandığını belirtmiştir. İnanmayanlar %24.5 (7. Sınıfta 

18.1) ve bu konuda bir fikri olmayanlar %12.6 (7.sınıfta % 28.6) 
öğrencilerin üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Buna kar-
şılık cennet ve cehennemin varlığına inanların oranı % 86.5 (7. 
sınıfta %82.5) olup bu konuda inançsız %6.4  (7. Sınıfta %4.5) 
ve fikri olmayanlar 7.1 (7. Sınıfta kararsız %13) dolayındadır. 
Erkek öğrenciler ile (%90.7) ile kız öğrenciler (%82.7) arasında 
da belli bir fark ta ortaya çıkmaktadır. Kız öğrencilerde inanma 
oranı daha düşük seviyede görülmüştür (Ayhan-Hökelekli, Din ve 

Ahlak Eğitim-Öğretimi Yeni Yaklaşımlar, s. 107,131,133).

Lise yıllarında da benzer bir durum göze çarpmaktadır. 
Ülkemizde Liseli öğrenciler üzerinde yapılan bir araştırma-
da, cennete inananlar %88.7, cehenneme inananlar %88.2, 
yeniden dirilişe inananlar ise %88.5 dolayında olduğu bu-
lunmuştur. Bu konuda şüphe ve kararsız bir tutum içerisinde 
olanlar ise yaklaşık %10 civarındadır. Bunun yanında,”iyi in-

sanların sonsuza kadar cennette yaşayacağına” inananların 
oranı %82 iken “kötü insanların sonsuza kadar cehennemde 
kalacağına” inananların oranı bundan daha düşük olarak 
%77.6’dır. Öğrencilerin %64.5’i “Öldükten sonra yeniden di-
rilme ve sonsuz bir hayat”ın varlığına inanırken, %35.5’i, dinî 
öğretide yer almayan, “ insani eser ve başarıların sonsuzlu-
ğu”(%20) ya da “maddenin sonsuzluğu” (%5.5) gibi anlayışla-
ra sahip bulunmaktadır. Dinî bilgi ve eğitim düzeyi farklılıkla-
rın bu konuda önemli etkisi olduğu görülmektedir. “Yeniden 
diriliş ve ilâhî huzurda hesap verme” inancı konusunda “ka-
rarsız” olanlar en yüksek düzeyde özel lise, en alt düzeyde ise 
İmam-Hatip Lisesi öğrencileri arasında yer almaktadır. Genel 
olarak dinî inanç ve ibadet düzeyi düşük olan öğrencilerde 
özellikle “cehennemde cezalandırılma” konusunda şüphe ve 
kararsızlıkların arttığı tespit edilmiştir (Çevik, “Ölüm Düşüncesi ve 

Ölüm Ötesi İle ilgili İnançlar”, s. 424-425, 436-439).

Yarısı 12-17 yaşlarındaki ergenlerden oluşan 12-29 yaş-
ları arasında bir grup tekvando ve yüzme sporcuları üzerin-
de yapılan bir araştırma sonuçlarına göre, ölümden sonra 
âhirete inananlar oranı %81 olarak bulunmuştur. İnanma-
yanlar %9, kararsız olanlar ise %10’dur. Burada dikkat çeken, 
yüzme dalı sporcularında inanma oranının %64’e düşmesi  

ve kararsız ve inançsızların (biri dışında) 
tamamının da  bu grupta yer almasıdır. 
Bu farklılaşma büyük ölçüde yüzme spo-
ru ile ilgilenen gençlerin anne babaları-
nın öğrenim durumu ve toplumsal sta-
tüsü ve gelir durumunun  daha yüksek 
olması ile ilişkili gözükmektedir (Bölükba-

şı-Kılcıgil, “Teakwondo ve Yüzme Branşlarındaki Bayan Sporcuların Dindarlık 

Boyutları”, s. 66-72).

Üniversite yıllarına gelindiğinde, dinî inançlardan ko-
puşun daha belirgin olduğu görülür.  Ankara’da üniversite 
öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, örnekle-
min %71’i âhiret inancına sahipken, % 15’inin inanmadığı 
tespit edilmiştir. Kararsız olanların oranı da (%11) oldukça 
yüksek gözükmektedir (Koştaş, Üniversite Öğrencilerinde Dine 

Bakış, s. 41). Benzer sonuçlar, Bursa’da yine üniversite öğren-
cileri üzerinde yapılan bir araştırmada da elde edilmiştir. 
Öğrencilerin %70’i ölümden sonra hayatın var olduğuna 
inanıyorum derken, %15.6’sı ölümden sonra hayatın var-
lığını reddetmiştir. %12’si ise bu konuda kararsızdır.  Öğ-
renim alanlarındaki farklılaşmaya ve aylık gelir seviyesine 
göre de öğrencilerin âhiret inançlarında anlamlı bir fark-

Özellikle dinî değerlerin zayıfladığı ve hümanist kültürün toplum ha-
yatının merkezine yerleştiği durumlarda, şüphe ve tereddütlere, ret 
ve itirazlara neden olması bakımından en çok zaafa uğrayan ve sarsı-
lan âhiret inancıdır.



H
A

Zİ
RA

N
 2

01
2

113

lılaşma olduğu görülmektedir. Buna göre, âhiret hayatının 
var olduğu görüşüne İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin (bir 
kişi hariç tümü) %98.2 si, Tıp öğrencilerinin %84.6’sı, Mü-
hendislik öğrencilerinin %68.4’ü, İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi öğrencilerinin ise %65.3’ü katılmaktadır. Düşük gelir-
li grupta ölümden sonra hayatın olduğuna inananlar %81.6 
olmasına karşılık, üst gelir grubunda bunların oranı %57.1’e 
düşmektedir (Bozkurt, Yeni Çalışma Etiği, s. 100-102).

İzmir’de 20-61+ yaş gruplarını içine alan bir araştır-
mada âhirete inananların oranı %80.9, inanmayan ise % 6 
olarak bulunmuştur. Kararsızların oranı da %12.8’dir. Aynı 
araştırmada, eğitim düzeyi ile âhirete inanma arasında an-
lamlı bir ilişki görülmektedir. Şöyle ki, hiç okula gitmemişler-
de âhirete inanç %93.8 iken, bu oran üniversite mezunların-
da %69.5’e, üniversite öğrencilerinde %67.9’a düşmektedir. 
Yine okula hiç gitmeyenler arasında âhirete inanmayan 
bulunmazken, üniversite öğrencilerinin %17’si, üniversite 
mezunlarının %12.8’i ahrete inanmamaktadır.  Kararsızlara 
ise en fazla üniversite mezunları arasında rastlanmaktadır 
(%17.7). Yaş ilerledikçe de âhirete inanma oranının arttığı 
görülmektedir. Ancak bu yükselme 61+ yaş grubunda tek-
rar düşüş göstermektedir. 20-25 yaş grubunda âhirete iman 
%77.8 iken, 51-60 yaş grubunda %88.6 ya yükselmekte, 61 
ve sonrası yaş grubunda tekrar %69.6 ya düşmektedir ki bu 
aynı zamanda en düşük inanma oranıdır. 51-60 yaş grubun-
da inanmayan hiç bulunmazken, 20-25 yaş grubunda %8.8, 
26-30 yaş grubunda %10.1 oranlarında inanmayanlar bu-
lunmaktadır (Köktaş, Türkiye’de Dinî Hayat, s.93-95).

Bursa’da 24-60+ yaşlarında hepsi de yüksek öğrenim 
görmüş bir örneklem grubu üzerinde tarafımızdan yapı-
lan araştırma sonucunda, "ölümden sonra insanların Allah 
hu-zurunda, bu dünyada yaptıklarının hesabını verecek-
lerine” inandıklarını belirtenler % 91 olarak bulunmuştur. 
Âhiretteki "ilahi mahkeme"nin varlığından şüphe içerisin-
de bulunanlar (% 4.3) ve bunu bütünüyle inkâr edenler (% 
4.8) eşite yakın oranlarda tespit edilmiştir. Cennete ve iyi 
insanların sonsuza kadar orada yaşayacağına inananlar % 
79.8’dir. Bu konuda şüphe içerisinde bulunanlar % 13.3 ve 
inançsızlar % 7 oranındadır. Cehenneme ve kötü insanların 
sonsuza, kadar orada kalacağına inananlar % 52, bu konuda 
şüphe içerisinde olanlar  % 27.6; inançsızlar ise (% 15.1'i kuv-
vetle olmak üzere toplam) % 20.5’tir. Ayrıca bu cehennem 
sorusuna 6 kişi hiç işaretlemede bulunmamıştır. Bu araştır-
ma sonuçlarına göre  Allah’ın varlığına inananların % 17’si 

cennete, % 45’i ise cehenneme inanmamaktadır. Ayrıca, ör-
neklemin üçte biri, dinî anlamda bir “yeniden diriliş ve son-
suzluk” fikrine inanmamakta, başta, “insani eser ve başarıla-
rın sonsuzluğu”(17.6) olmak üzere, din dışı ve bu dünyaya 
yönelik bir sonsuzluk anlayışına sahip bulunmaktadır. 

Farklı yaş grupları ve eğitim düzeyleri üzerinde yapılan 
bir başka araştırmada şu bulgular elde edilmiştir: Örnekle-
min %91’i kıyamet gününe, %89.8’i de âhirete kesin olarak 
inanmaktadır. %4.9’u kıyametin varlığı,  %5.5’i âhiret ko-
nusunda şüphe içerisindedir.  Kıyametin varlığına  %4.1’i, 
âhiretin varlığına da  %4.7’si kesin olarak inanmamaktadır. 
Kıyamet gününe kesinlikle inananlar en yüksek oranda orta 
yaş döneminde görülmektedir (96.3). Bu oran yetişkinler 
arasında %91.6, ergenler arasında ise %87.6’dır. Şüpheli ol-
duğunu belirtenler en yüksek oranda ergenlerde (%7.9), ke-
sinlikle inanmayanlar ise orta yaş dönemindekilerdir. Buna 
göre, yaş ilerledikçe kıyamete ve âhirete inanma konusunda 
artış olduğu ve tutumların netleştiği söylenebilir. Bu araştır-
mada, dinî bilgi düzeyi ile kıyamet gününe ve âhirete inanç 
arasında da bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Dinî bilgi düze-
yi yükseldikçe, kıyamet ve âhirete kesin olarak inanma oranı 
da artmaktadır. Bu araştırmada cennet ve cehennemin var-
lığına kesin olarak inananların oranı %91.8, inanmayanlar 
%4.7, şüphe içerisinde olanlar ise %3.5 olarak bulunmuştur. 
Bu konudaki inancın da dinî bilgi düzeyi ile doğrudan ilişkisi 
olduğu görülmüştür. İnanıp iyi işler yapan kimselerin cen-
nete, kötü işler yapanların da cehenneme gideceğine dair 
inanç aşağı yukarı önceki ile aynıdır. Bu konuda kesin inanç 
besleyenler %90.2, inanmayanlar %4.7, şüphe içinde olanlar 
ise %54.1 olarak tespit edilmiştir (Karacoşkun, İnanç Davranış İliş-

kisi, s. 53-60).

Ağır bir kaza, ölümcül bir hastalık sonucu “ölümden 
dönme” veya “ölüme yakın deneyim” yaşayan insanların ço-
ğunun hayatında, bu tür tecrübelerin ölüm ötesine yönelik 
dinî inanç ve öğretilere kesin bir dayanak oluşturabilmek-
tedir. Böylesi bir tecrübe yaşamadan önce hiçbir dinî inancı 
olmayan bazı insanlar, dinin âhiretle ilgili öğretilerini gerçek 
olarak kabul ettiklerini söyler duruma gelebilmektedir (Mo-

ody, Ölümden Sonra Hayat, s.201, 261). Yalnızca bu tecrübeyi yaşa-
yanlar değil, onlar üzerinde araştırma yapan inançsız bazı 
uzmanlar da; “basit şekilde âhiretin olduğuna inanmıyorum; 
böyle bir hayatın var olduğunu kesinlikle biliyorum” diyecek 
noktaya gelebilmektedir (Karaca, Ölüm Psikolojisi, s.135). 

Ölmüş bir insanla karşılaşma, ölmekte olan bir kimse-
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nin yanı başında bulunma, bir cenaze töreninde veya bir 
mezarlıkta hazır bulunma, dinî bir tören, merasim ya da 
âyine katılma bazı kimseler için ölüm sonrasını hatırlatıcı 
güçlü bir uyaran etkisi yapmakta, âhirete yönelik hazırlıkla-
rı artırma yönünde ilgileri güçlendirebilmektedir (Hökelekli, 

Ölüm, s.102).

Deprem tecrübesi yaşayan kimseler üzerinde yapılan 
araştırmalar, bu durumdaki kimselerin genel olarak dep-
rem anını, sarsıntıdan ötede bir şey, kıyamet ve mahşer ola-
yı olarak hissettiklerini ortaya koymaktadır. Bu tecrübenin, 
kıyamet ve âhiret inancında geçici bir süre artış sağlasa da 
uzun vadede önemli bir etki bırakmadığı, hatta bazı kim-
selerde “hayata boş vermişlik” ve “anlamsızlık” tutumlarına 
kaynak oluşturduğu görülmektedir.   (Köse-Küçükcan, Deprem 

ve Din, s.107 vd.)

Cinayet suçu ile hapis yatan bir grup kadın mahkum 
üzerinde yapılan bir araştırmada, bunların âhiret ile ilgili 
inanç ve düşüncelerinde genel anlamda olumlu bir eğilim 
taşıdıkları anlaşılmaktadır. Dinen büyük bir günah işlemiş 
olmaları onları umutsuzluğa sevk etmemiştir. Cinayetin 
büyük günah olduğunu hepsi de kabul etmiş olmasına 
rağmen, kendi haklı sebepleri olduğunu düşünmekte ve 
affedilecekleri ümidini taşımaktadırlar (Özbek, Cinayet İşleyen 

Kadınlarda Din Algısı, s.136).

Sonuç 
Günümüz insanlarında deneye konu olmayan her 

şeye karşı bir güvensizlik tutumu gelişmektedir. Ölüm ötesi 
bir hayatın varlığı, gündelik hayatta etkisi fazla hissedilme-
yen ya da gerçek dışı bir olgu olarak görülmektedir. Allah'a 
inandığı halde bir kısım insanların ölümden sonra yeniden 
diriliş, ilâhî mahkemede yargılanma cennet veya cehen-
nemde karar kılacak bir sonsuz hayatın varlığı konusunda 
şüphe, kararsızlık ya da inkar tutumu içerisinde bulunması 
bir yönüyle bu çağdaş durumla ilişkilidir. Öte yandan, özel-
likle ilâhî mahkemede yargılanma ve cehennemde ceza 
çekme muhtevalı dinî inançlar kişilerde bazı psikolojik di-
rençler uyandırabilmektedir. Yeniden diriliş, yani maddi ve 
somut bedenin varlığının, genel anlamda canlılığın son 
bulmasından sonra yeniden hayatiyet kazanma, inanma 
eğilimli kimi zihinlerde anlaşılması zor, bilişsel bir sorun 
olarak hissedilirken, inkar eğilimli kimselerde ise imkansız 
bir durum olarak algılanabilmektedir.

Ergenlik öncesinden itibaren ilköğretim öğrencilerinin 
âhiret inancı konusunda önemli sarsıntılar yaşadığı anlaşıl-

maktadır. Ergenlik ve sonrasında ölüm ötesine yönelik dinî 
inançlar konusunda belirgin bir şüphe ve kararsızlık tutumu 
gelişmekte, üniversite yıllarında da bu tutum devam ede-
rek en yüksek oranlara ulaşmaktadır. Üniversite öğrencileri 
ve üniversite mezunları arasında âhiret inancının genel ola-
rak en alt düzeyde olması, âhiret inancı ile eğitim seviyesi 
arasındaki ilişkiye dikkatimiz çekmektedir. Orta yaş ve yaş-
lılık döneminde ise ölüm ötesine yönelik ilgi ve inançtaki 
artış kayda değer niteliktedir. Bunun yanında,  60+yaşlarda-
ki kimseler arasında âhiretin varlığına inanmayanların var-
lığına çok az rastlanır. Bu durum yine de sosyo-ekonomik 
durum ve eğitim düzeyine göre değişebilmektedir. Gelir 
seviyesi yükseldikçe âhiret inancın zayıfladığı söylenebilir. 
Bazı özel durumlar ve olayların da âhiret inancının gelişme-
sinde, pekişmesinde belli bir rolü ve etkisi olabilmektedir. 
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Ölümü düşündüğünüz zamanlar oldu mu?
Ölüm imtihanın bittiği an,İsrafil’in borusu ise imtiha-

nın sonuçlarının açıklanacağı an. İmtihan koridoru olan bu 
dünyada yaşayan bir yaratılan olarak ölümü düşünmemem 
mümkün müdür? Zaman zaman  hayatın kendisi hatırlatır 
bize ölümü. İnançlı olsun olmasın belki de ''ölüm'' gerçeği 
tüm insanlığın tereddütsüz kabul ettiği bir gerçektir.'' Rab-
bim hayırlı ölüm nasip eyle'' duam olmuştur. Rabbim son 
nefesimizde bizi mahcup etmez inşallah.

Ölümsüz olmayı ister misiniz?
''Ölümsüzlük'' şu anda ''Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi'' 

oyunu sahneledik ve Anadolu’yu dolaşıyo-
ruz. Bildiğiniz gibi Evliya Çelebi ''ölümsüzlük 
iksirini bulabilmek için Nil nehrinin kenarı-
na gider. Biz oyunumuzun bitiminde Evliya 
Çelebi’ye ''Ben ölümsüzlük iksirini bulabil-
mek için taa Nil nehrinin kenarına gittim.An-
ladım ki ölümsüzlük iksiri buradaymış.Dö-
nün bir birinize.İlk bakış iletişimin ilk hamle-
sidir. Tatlı bir gülüş ve içten bir selam.Sonra 
gözlerinizi karşınızdakinin sol göğsünün iki 
parmak altına götürün,işte ölümsüzlük iksi-
ri karşınızdakinin sol göğsünün iki parmak 
altındadır.Anahtarı da bir bakış,içten bir gü-
lüş ve selam. Anahtar elinizde açın kapıyı ve 

ölümsüzlük iksirini içiniz'' dedirtiyoruz. İnşallah bende bir kaç 
kapı açabilmişimdir.

Zor zamanlarınızda aklınıza gelen ilk şey nedir?
Rahmetli Muhsin YAZICIOĞLU sık sık ''İnsana dayan-

ma ölür,ağaca dayanma kurur,dayanırsan Allah'a dayan'' 
derdi. Zor anlarımızda Allah'tan başka aklımıza gelen olur 
mu?Kendi kendime ''Allah kuluna kaldıramayacağı yük yük-
lemezmiş.Ahmet YENİLMEZ sen bu yükü kaldırabilirmişsin 
ki Allah seni imtihan ediyor,çalış ve kalk bu yükün altından'' 
diye düşünürüm.

Âhiret tasavvurunuz nasıldır? Biraz 
bundan bahseder misiniz?

Âhiret konusunda aklımda ve hayalimde 
şu vardır ''Annenizle, babanızla en sevdikleri-
nizle, imanla gitmek şartıyla, âhirette birlikte 
olacaksınız.'' buyurmuş. Âhiret hayalimde sev-
diklerimle beraber olmak, özellikle Efendimiz’in 
(S.A.V) şefaatine mazhar olmak var.

Ölümden sonra nasıl bir hayat bekliyor-
sunuz?

Nasıl bilebilirim ki! Rabbime sığınmaktan 
başka çarem var mı? O'nun sıfatlarına sığınıyorum. 
Âcizane onun imtihanını başarmaya çalışıyorum.

Ölümü düşündüğünüz za-
manlar oldu mu? 

Ölümü aklımdan hiç çıkarmam 
ve her an ölebileceğimi bilirim.

Ölümsüz olmayı ister misiniz? 
Beden olarak hayır ancak isim 

olarak evet.
Zor zamanlarınızda aklınıza 

gelen ilk şey nedir? 
Her zaman Allah'a sığınırım.
Âhiret tasavvurunuz nasıldır? 

Biraz bundan bahseder misiniz?
Düşüncelerimiz    anlatılanlar 

doğrultusundadır. Altından ırmaklar 
akan cennet (Kur'an'daki tasvir). Ce-
hennemi düşünmüyorum bile. Allah 
hepimizi korusun.

Ölümden sonra nasıl bir hayat 
bekliyorsunuz? 

Bir türkümüzde şöyle der: Ce-
hennem dediğin dal odun yoktur, 
Herkes ateşini burdan götürür. Öbür 
dünyanın bu dünyanın yansıması 
olacağı düşünüyorum. Ne doğrarsan 
tabağına o gelir kaşığına. (Allah hepi-
mizi affetsin.)

ÂHİRET DOSYASI SORUŞTURMA

ÂHİRET DOSYASI SORUŞTURMA

AHMET YENİLMEZ

ORHAN HAKALMAZ
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Çocuğun İnanç Temellerinin Oluşmasında Anne 
Baba Etkisi

Çocuk doğuştan dindar olarak dünyaya gelir. Çocuğun 
zihnindeki Allah, ölüm, âhiret gibi kavramlar, doğarken bera-
berinde getirdikleri ile sosyal çevre olarak kabul edilen aile-
den (Mangır, Mine, Türk Ailesi ve Çocuk Eğitimi, Ankara Üniversitesi Ziraat 

Fakültesi Yayınları/1170, Ankara 1990, s. 1) aldıklarının bileşimidir. He-
nüz somut olayları idrak edebilme aşaması içinde bulunan 
ve zaman zaman onu aşmaya çalışan çocuk, ölüm gibi soyut 
kavramları anlamakta haliyle hayli zorlanacaktır (Konuk, Yurda-

gül, Okul Öncesi Çocuklarda Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, TDV/146, 

Ankara 1994, s. 92).

Çocuğun fıtratında taşımış olduğu nimetlerin en verimli 
gelişme ortamı aile ocağıdır. Dünyaya gelirken beraberinde 
taşıdığı inanç da dahil kabiliyetler, işte bu ocakta ya gelişecek 
ya da sönüp gidecektir. Çocuğun temel ihtiyaçları arasında 
yer alan bir güce güvenme, dayanma ve bağlanma duygusu 
çocuğu bir arayışa iter. Bu güç, özellikle 0-3 yaşları arasında 
anne ve babadan başkası değildir. Anne ve babadan yeterli 
sevgi, şefkat ve koruma gören çocukta güven duygusu gelişir. 
Bu duygu ile birlikte bağlanma ve dayanma duyguları da geli-
şir (Çankırılı, Ali, Çocuğun Manevi Eğitimi, Zafer Yayınları,İstanbul 2009, s. 96).

Çocukta anne ve babaya güvenme, bağlanma ve da-
yanma duygusu daha sonra dinî duyguların temelini oluştu-
ran Allah inancı ile Allah’a bağlanma ve sığınma duygusu ile 
yer değiştirecektir. Aile bu noktadan bakıldığında çocuğun 
ilk ve temel eğitim kurumudur. Güven duygusunu verecek 
olan ilk kişi de annesidir. 

Bir şeyin kemali (mükemmelliği) celal ve cemal den-
gesiyle mümkündür. Evdeki baba rolü celali; anne rolü ise 
cemali sembolize eder. Dolayısıyla bu noktalardaki rolleri 
oturmuş bir anne babadan çocuk hem güven, cesaret, yiğit-
lik, salabet gibi celalî dersleri hem de merhamet, şefkat, feda-
karlık, diğergamlık gibi cemalî dersleri alacaktır. Anne baba-
nın bu rollerindeki zedelenme ve kaymalar, ileride çocuğun 
dünyasında doğru bir Allah inancının oluşmasına engel teşkil 
edecektir. Ölümü ve öldükten sonraki hayatı yetişkin bir in-
sanın bile anlaması zor iken, bunu çocuğun 
idrâk etmesi elbette ki daha zor ve özel bir 
bilgi donanımı gerektirmektedir. Çünkü 
ölüm algısı ve âhiret bilinci, zihnin gelişim 
düzeyine göre değişebilmektedir. Çocukla-
rın ölümle ilgili düşünceleri ve korkularının 
ve bununla başa çıkma yollarının nasıllığını 
belirleyebilmek için, gelişim evrelerini, zeka 

seviyesini, aile ortamını dikkate almak gerekecektir. Çocuğun 
ölüme bakışını ele almadan önce, Allah, Cennet, Cehennem, 
âhiret gibi kavramları nasıl algıladığını bilmek önceliklidir. Bu 
aynı zamanda ölüme ve öldükten sonrasına bakışın da teme-
lini oluşturacaktır.

Çocuğun Gelişimine Uygun İnanç Eğitimi
Çocuğun bir sır perdesi olan ölümü doğru algılayabilmesi 

için, Allah’ı tanıması ve sevmesi gerekmektedir. Allah’ı sevme-
den onun yarattığı ölümü doğru anlaması mümkün değildir. 
Bu noktada anne ve babanın çocuğu hayat, varlık ve yaratıcı 
konusunda bilgilendirmesi gerekir. Bu yapılırken, çocuğun kar-
şısına kendi diliyle çıkılması, onunla kendi dilinde konuşulması, 
sorularına kendi diliyle yanıt verilmesi gerekmektedir (Zulliger, 

Hans, Çocukta Oyunla Tedavi, Cem Yayınevi, İstanbul 1997, s. 91).

Ölüm konusunda 2 veya 3 yaşındaki çocuklarda kav-
ramsal gelişim daha yenidir, ancak onlar ölümün biraz farkın-
dadırlar. 4 veya 5 yaşlarındaki çocuklarca evrenselliğe ve ka-
çınılmazlığa delalet eden ölümün iyice anlaşıldığı görülmek-
tedir. 5 veya 6 yaşlarında ruh fikri, er-geç tashih gerektiren 
yanlış bir kavram olan maddî bir varlık gibi somutlaştırılmıştır. 
Birçok küçük çocuk, gelişen inançları çözümleyememekte ve 
onları anlaşılamayan gizemli bir şey olarak kabul etmektedir. 
8 veya 9 yaşlarındaki çocukların Cehennemin varlığından 
şüphe etmesi geleneksel din anlayışından daha bireysel dini 
bir bakış açısına geçmenin ilk adımlarından biri olabilir. 11 ve 
12 yaşından sonra Cennet hakkında soru ve şüpheler hızla 
gündeme gelmektedir (a.g.m., s. 433). Özellikle çocukluk döne-
minde ve aynı zamanda ergenliğe kadar uzayan dönemde 
çoğu çocuk için Cennet, bulutların içinde veya uzay boşlu-
ğunda bir yerde bulunmaktadır. Cennetin somut, yerleşik 
tanımlamaları lise yıllarına kadar uzanmaktadır (a.g.m., s.433).

Allah, ölüm, Cennet, âhiret gibi kavramların anlaşılması 
çocuğun zihinsel gelişimi ile doğru orantılıdır. 6-7 yaşlarında 
çocuk Allah’ı bir dev, bir büyücü veya gözle görülmeyen bir 
adam gibi; 8 yaşına kadar çocuk Allah’ı “diğer insanlar gibi” 
algılar. 8 yaşından 12 yaşına kadar bu düşünce kademe ka-

deme zayıflar (a.g.m., s.405). Çocuk 
herhangi bir kavramı anlamaya 
çalıştığı zaman yaptığı gibi çok 
defa zihinde Allah’ı... resmetmeye 
çalışmaktadır (a.g.m., s. 405). Sekiz 
yaşından sonra Allah’ın soyut ya-
pısının anlaşılmasında bir gelişme 
olmaktadır. Bu yaş çocuklarında 

Çocuğun bir sır perdesi olan 
ölümü doğru algılayabilmesi 

için, Allah’ı tanıması ve sevmesi 
gerekmektedir. Allah’ı sevmeden 

onun yarattığı ölümü doğru 
anlaması mümkün değildir.
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ise, Allah şeffaf bir varlık türündendir. “Sen onu göremezsin; 
ama o her yerde hazır ve nazırdır” ve “O, kocamandır”... “O, 
burada bulunduğu zaman okulda da olabilir” (a.g.m., s. 406). 
Çocukların yaşları 13-14'e geldiğinde Allah’a bakış açısı; "Al-
lah göktedir. İyi insanları beklerken, bir aşağı bir yukarı yürü-
mektedir” şeklini almaktadır.

Çocukların Allah’ı; nazik, sadık, müşfik, vefalı ve samimi 
olarak tanımladıkları ifade edilmektedir. Tüm araştırmacılar 
çocukların ölümü algılamalarının kabaca yaşa bağlı olarak 
bir gelişim seyri izleyeceğini kabul etmektedirler. Ölümle 
karşılaşmadıkları ya da onlarla ölüm hakkında konuşulma-
dığı halde çocukların ölümü düşünmekte olduklarını ve 
düşüncelerinin böyle bir gelişim çizgisi izlediği bir gerçektir. 
Demek ki her yaşın ölüm bilgisi farklıdır (Göka, Erol, Ölme, Timaş 

Yayınları, İstanbul, 2009, s. 237).

Çocuklarda Allah Sevgisi Fıtrîdir
Çocuklar kendilerini mutlak seven olarak Allah’ı bilmek-

tedirler. Hatta bu sevgi, sonradan kazanılmadığı gibi, insan 

doğasının temellerinden biri olarak sevmek ve sevilmek 
şeklinde çocukta Allah sevgisi de kendiliğinden oluşmuş bir 
sevgidir (Konuk, s. 76).

Çocuk için iyi anlaşılmış ve hazmedilmiş bir Allah inancı, 
aynı zamanda ölüm kavramının da iyi anlaşılmasını berabe-
rinde getiren bir özellik arz eder. Çocukta Allah inancı, âhiret 
inancı ve ölüm bilincini en kolay ve ilk öğreten annedir. Nite-
kim George Herbert, “iyi bir anne yüz öğretmene bedeldir” 
(Erdil, Kemalettin, Aile Okulu, TDV Yayınları, Ankara 1991, s. 30) ifadesiyle 
bu gerçeği vurgulamaktadır. Yine Said Nursî de, insanın ‘en 
birinci üstadı ve tesirli muallimi, onun validesidir.’ diyerek, 
annenin çocuk üzerindeki derin etkisine dikkatleri çekmiştir 
(Nursî, Said, Lem’alar, YAN,  İstanbul, 2008, s. 462).

Çocuk ileride yaşayacağı tavır ve davranışların çoğunu 
anne ve babasından almaktadır. Çocuk anne ve babasının 
ölen bir yakını karşısındaki tavrını dikkatle takip etmektedir. 
Ölümü nasıl karşıladıklarını anlamaya çalışacaktır. Öğreni-
lenlerle çevresindeki uygulamaların uyuşup uyuşmadığı-
na bakmaktadır. Annelerin kendi dinî yaşantıları çocuğun 
Allah’tan korkmasında rol oynar (Konuk, s. 53). 

Çocuk Deyip Geçmeyin
Çocuklara ölüm gerçeğinin uygun bir biçimde anla-

tılması konusunda çocuk ruh sağlığıyla ilgilenen tüm pro-
fesyoneller tam bir fikir birliği içindedir. Çocukların soruları 
arasında öldükten sonra ne olacağı şeklinde, ölüm ve ötesi 
hakkında doğrudan doğruya din psikolojisi ve din eğitimini 
ilgilendiren sorular da vardır. Her ebeveyn, bu tür sorulara 
kendi dini inançları doğrultusunda çocuklarının ruh sağlığı-
na en uygun cevapları nasıl vermesi gerektiğini öğrenmekle 
yükümlüdür (Göka, s. 245). 

İçinde her türlü oyuncakların bulunduğu ve her iste-
nilenin verildiği bir Cennet anlayışı karşısında çocuk, oraya 
gidişi çok fazla garipsemeyecektir. Onun için Allah’ı, ölümü 
değerlendirebilecek bir fikir alt yapısının gereği dikkatleri 
çekmektedir. Bununla birlikte ölüm kaçınılmaz olduğu hal-
de ölen kişi Cennet’te tekrar yaşamaktadır. Ölümün hayati 
fonksiyonların durması anlamına gelmesine rağmen, ölen 
kişinin Cennet’te oyunlar oynayacağına inanmaktadır (DEAD 

a.g.m., s. 431). 
Çocuk öncelikle kavramlar arasında nasıl bir bağlantı 

bulunmakta onu sorgulamaktadır. Onun için ölüme geçme-
den evvel, hayatı kimin verdiği ve neden verdiği, nimetleri 
kimin verdiği, ölümü kimin verdiği, amacının ne olduğu, 
Cennet’e ancak öldükten sonra gidilebileceği bağlarının ço-
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cuğa anlatılması gerekmektedir. Din eğitimcileri ölümün bir 
son, yokluk, sönüş olmadığı şeklindeki bakışın, iyi insanların 
Cennet’e gidecekleri ve mutlu olacakları anlayışının çocukla-
rın ölüm endişesinin yatıştırılmasında çok etkili olduğu kana-
atindedirler (Göka, s. 445).

Daima gizemli tarafı ağır basan ölüm kavramı anlatılır-
ken, âhiret inancı devreye girmektedir. Birçok anne çocukla-
rının “Ölen şimdi nereye gitti?” sorusuna “Cennet’e”, “Allah’ın 
yanına gitti” gibi cevaplar verirler. Oysaki Allah ve Cennet 
kavramları da tıpkı ölüm gibi çocuğun anlayışında manevî 
anlamına ulaşmamıştır. Gidilen yerin Allah’ın yanı olması 
veya Cennet olması da ölümün şüphelerle karşılanmasına 
mani olmamaktadır (Konuk, s. 92). Çocuğun ölüm kavramını 
gerçekçi bir şekilde algılayabilmesinde bu derece derece 
yaklaşımın etkisi bulunmaktadır. Çocuk durumu kavradıkça 
ölümün büyük bir kaygı konusu olmadığını anlamaya başlar 
(Yalom, Irvin, Varoluşçu Psikoterapi, (Çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit) 

s. 131). Ölümle ilgili sözlerin ağırlığını hafifletmek için kullanı-
lan sözler (uykuya daldı), (Cennete gitti), (meleklerin yanında) 
ölüm korkusuna karşı kurulan çok ince engellerdir ve çocuğu 
şartlandırır (Yalom, s. 182). Fakat bu yaklaşımda doğru olmayan 
bilgiler yer almamalıdır. Çocuğa yalancı mutluluk yaşatarak, 
ölümü derin bir uykuya dalmakla ve uzak bir seyahate git-
mekle anlatmaya kalkmak doğru bir açıklama değildir (Göka, s. 

244). Çocuk hatalı ölüm algılaması sonucunda iç dünyası allak 
bullak olup, kendisine öğretilenlere inancını yitirebilmektedir.  

Oyun Yoluyla Ölümü Anlatmak
Çocuğa ulaşma yollarından kabul edilen oyun, çocuk 

için etkili bir yoldur. Oyun diliyle birçok gerçekler çocuğun 
dünyasına taşınabilir. Ailenin ve yakın akraba çevresinin 
üzerinde titizlikle durduğu çocuğun, kavramlar karşısındaki 
tavrı daha bir net olacaktır. Allah’ın, ölümün, Cennet ve Ce-
hennemin insanlardan çok uzak kavramlar olmadığını, onlar-
dan korkmanın çok fazla faydasının olamayacağını düşünür. 
Ölümle ilgili bir hayli altyapı elde eden çocuk, ölümün farkına 
vardığında, bu düşünce sistemi bir kargaşa içine girer; hay-
vanlar ve insanlar ölür ve ölümleri güdülerinin sonucu ola-
rak açıklanamaz. Çocuklar, yavaş yavaş ölümü tabii bir olay 
(Kânun-u ilâhî) olarak anlamaya başlar. Herkes için geçerli ve 
kişisel olmayan bir yasa (Yalom, s. 141). Ve hatta durumu anla-
dıkça ölümün büyük bir kaygı konusu olmadığını anlamaya 
başlar (Yalom, s. 131). Bir ayrılığı beraberinde getiren ölümün, 
daha sonra tekrar Cennet’te birlikte olunacak yaklaşımıy-
la etkisini azaltacaktır. Burada dış çevre ile aile ortamı farklı 

tavırlar, düşünceler (inançlı-inançsız) içerisinde olmamalıdır. 
Varsa da, bunun nedenleri çocuğa izah edilmelidir. Çocuğa 
bu açıdan çevresindeki anne baba ve akrabalarının telkinde 
bulunması faydalı olacaktır.

Dinî açıdan dış uyarılar çocuk ruhunun yapısına bire-
bir karşılık gelmiyorsa, faydalı olmazlar (Konuk, s. 101). Zaten 
gelinen bu nokta çocuk için ölümün varlığını kabul ve yeni 
hayat için yapabileceklerinin muhasebesinin başlayacağı bir 
aşamadır.

Çocuklarda Ölüm Düşüncesi
Allah’a zihnen hazırlanmış bir çocuk, ölümün Allah ta-

rafından gerçekleştiğini zorlanmaksızın kabule hazırdır. Fıtra-
ten sahip oldukları çocuğa bu yakın hisleri vermektedir. Ço-
cuğa, ölen yakınının Cennet’e gittiği, yaptığı duaları Allah’ın 
ve onun duyduğu söylenmelidir. Allah’ın ölen insanlara rah-
met edeceğine dair oluşturulan ümitler çocuk ruhunda hu-
zur ve sükûneti sağlar (Konuk, s. 93). 

Çocuğun gerçek bir ölüm paniğine kapıldığını söyle-
yebilmek güçtür. Ona ölümü merak ettiren hakiki sebepler, 
daha önce tecrübe ettiği ayrılık, acı çekme gibi sebeplerdir. 
Bağlı ve bağımlı olduğu insanların bir anda kaybolması çocu-
ğun zihninin kabul etmekte zorlandığı bir durumdur (Konuk, 
s. 90). Çocuğun, ölümü algılaması çok detaylı ve kapsamlı 
değildir. Başta anne olmak üzere diğer yakınların ve sevilen 
kişilerden bir gün müddetsiz olarak ayrılabilecekleri düşün-
cesi uzun süre benimsenemez, ihtimaldir ki, çevrede karşıla-
şılan ilk ölüm olayının ardından en çok sorulan “niçin öldü?” 
sorusunun gerisinde ayrılık kaygısı uzanmaktadır (Konuk, s.100).

Çocuk, somut olayları idrak etme dönemini yaşar-
ken, ölüm gibi soyut bir kavramı algılamada haliyle zor-
lanacaktır (Konuk, s. 92). Onun için ilgilenen büyüklerin, 
hikâyecikler veya örneklendirmeler şeklinde bu kavram-
ları çocuğa aktarmasında fayda bulunmaktadır. 

•	 Mangır, Mine, Türk Ailesi ve Çocuk Eğitimi, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Yayınları/1170, Ankara 1990.

•	 Konuk, Yurdagül, Okul Öncesi Çocuklarda Dini Duygunun Gelişimi ve Eğitimi, 
TDV/146, Ankara 1994.

•	 Çankırılı, Ali, Çocuğun Manevi Eğitimi, Zafer Yayınları, İstanbul, 2009.
•	 Zulliger, Hans, Çocukta Oyunla Tedavi, Cem Yayınevi, İstanbul, 1997.
•	 R. Vianella-K-Tamminen-D. Ratcliff, Çocukların Dini Kavramları, (Çev. İlhan Yıldız), 

Din Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, (DEAD), İstanbul 2000, sayı:7
•	 Göka, Erol,  Ölme, Timaş Yayınları, İstanbul, 2009.
•	 Erdil, Kemalettin, Aile Okulu, TDV Yayınları, Ankara, 1991.
•	 Nursi, Said, Lem’alar, YAN,  İstanbul, 2008.
•	 Yalom, Irvin, Varoluşçu Psikoterapi, (Çev. Zeliha İyidoğan Babayiğit), Kabalcı Ya-

yınevi, İstanbul, 1999.
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Müslümanların ölümü ve öte dünyayı unutma-
makla mükellef oluşları dünyaya verecekleri mesajı ve 
sağlayacakları katkıyı ne yönde etkiler?

Sadece tek bir gözle bakmak, başka bir hayat yokmuş-
çasına bu hayata bakmak… Bu hayattan sonra bir hayat 
var. Bu hayattan sonra gelecek bir hayat olduğunu bildiği-
niz zaman insanların bu hayatta verdikleri tepkilerin nasıl 
olduğu hususunda takıntılı olmazsınız. Çünkü siz insanlık 
tarihinde bazı çok önemli şeyleri hatırlarsınız, peygamber-
leri (hepsine selam olsun), filozofları hatırlarsınız. Onların 
hepsi haksızlıkla karşılaştılar, eleştirildiler,  damgalandılar. 
Bu insanlar sadece gerçekle ve ihsanla geldiler fakat suçlu, 
büyücü ve yalancı muamelesi gördüler. Peki nasıl bütün bu 
olanlar karşısında durabildiler ve bunların ötesine geçebil-
diler? Çünkü onlar biliyorlardı ki hikâyenin sonu bu değildi 
ve bu hikâye böyle bitmeyecekti. Bu dünyaya ait olan ha-
yatın sonu, hikâyenin sonu değildir.  Adaletin de ötesinde 
bir adalet vardır. Mükemmeliyet vardır. Dolayısı ile neden 
Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de bize ölümle ilgili bilinç verdiği 
ve dünya hayatından çok ölümü vurguladığı açıktır. “O ki, 
hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü 
ve hayatı yaratmıştır”(Mülk, 67/2). Ölüm bizim bilincimizde 
öncelikli yere sahiptir çünkü hayat sınırlıdır.

Batıda yaşayan Müslümanların en önemli manevi, 
ruhsal sorunları size göre nelerdir?

İstanbul, Kahire yahut Duha… nereye giderseniz gi-
din Müslümanların hayatının batılı bir hayat olduğunu 
görürsünüz. Bu bir eğlence ve unutkanlıkların hayatı… 
Dolayısı ile birinci zorluk “hatırlamak”tır. Hatırlamak bil-
diğiniz gibi Kur’an-ı Kerim’in bir diğer adıdır. El-Kur’an, 
El-Furkan, Ez-Zikr… “Şüphe yok ki o Zikri biz indirdik biz! 
Herhalde biz onu muhafaza da edeceğiz” (Hicr,15/9). Öy-
leyse bu “hatırlama”nın yani zikrin vahyedildiği anlamına 
gelir. Hatırlamak asıl maksattır. Tanrı ile konuştuğumuz ve 
bağışlanma dilediğimiz zaman “Ey Rabbimiz, eğer unutur 
ya da yanılırsak bizi sorguya çekme!”(Bakara,2/286) deriz. 
Dolayısı ile asıl konu nasıl hatırladığınızdır. Bazı insanlar 
“bunun cevabını biliyoruz, bunun cevabı gece boyunca 
ibadet etmektir” derler. Bu doğrudur ancak bir şartla; eğer 
gün boyunca dünyayı değiştirmeyi düşünüyor ve hatırlı-
yorsan. Burada kendini temizlemekle dünyayı yeniden şe-
killendirmek arasında bir ilişki vardır. Ve bu bir şekilde nefis 
tezkiyesidir, kendini temizleme büyük cihattır ve bu diğer 
cihatlarla da bağlantılıdır. Öyleyse ilk mücadele edilecek 

alan hatırlamak, ikincisi tutarlılık ve üçüncüsü cesarettir. 
Birçok Müslüman tanıyorum kelimelerle dolu ancak cesa-
retten yoksun olan. 

 Ne için cesaret?
Cesaret, doğrunun yanında olmak için… “cihadın en 

kıymetlisi zalim sultan yanında, doğru yolu gösteren bir 
söz söylemektir”. Yerel otoritenin karşısında dahi doğruyu, 
hak olanı söyleyemeyen birçok müslüman gördüm. Ki bu 
yerel otoriteler zalim yöneticiler bile değillerdi. Bahsetti-
ğim müslümanlar gerçek bir güç yahut iktidarla yüzleşmi-
yorlar. Bunlar nisbî güçler olmalarına karşın müslümanlar 
onlardan korkuyorlar. Müslümanların cesaretten yoksun 
olduklarını düşünüyorum çünkü maneviyattan yoksunlar. 
Eğer ölümle yüzleşmiyorsanız, mevcut güç tarafından ye-
nilirsiniz. Fakat kendi ölümünüzle yüzleşirseniz bütün güç-
lü düşmanlar göreli bir güç haline geleceklerdir.

Batı ülkelerindeki durumdan bahsedecek olursak, sa-
dece müslümanların inancı, âhiret algısı, ölüme karşı bakışı 
bu anlamda ortak bir yaşam ve tavır üretmeye yetecek mi?

Hatırlamalısınız ki Hıristiyanlar, Yahudiler ve pek çok 
topluluklarda ölümden sonra bir hayat inancı vardır. Hatta 
Budist gelenekte dahi bir âhiret algısı olmasa bile ölümden 
sonra bir geri dönüş olduğuna inanılır. Anlıyorlar ki hayatın 
ötesinde bir şey var. Dolayısı ile hayatın ötesinde ne oldu-
ğu ile ilgili aynı fikirde olamasak da bazı ortak noktalara 
odaklanabiliriz. Hayatın ölümle son bulduğunu düşünmek 
kısa görüşlülüktür. Her yerde geçerli olan bu anlamı idrak 
etmek niçin etik olmak zorunda olduğumuzu, davranışla-
rımızda ve sevgi hususunda niçin ciddi olmamız gerekti-
ğini anlamak demektir. Sevmek çok güçlü bir şeydir ancak 
sevginin ne olduğunu anladığınızda güçlüdür. Babanızı ya 
da annenizi sevmek çok güçlü bir durumdur. Onları unut-
mak kolaydır. Bazen kolaycılık ya da çaba gerektiren güç 
arasında tercih yapmak zorundayız. Manevî güç her zaman 
dikkat ve çaba gerektirir. Kolaycılık ise cesaretten yoksun 
insanlar içindir. 

Avrupa’daki yeni kuşak müslümanların İslam’ın 
temel prensiplerini ve İslam toplumlarının geliştirdiği 
davranış biçimlerini anlama gibi hususları öğrenme ve 
bunları uygulamadaki durumlarını değerlendirebilir 
misiniz?

Biz çoğu kez müslümanların çok ibadet etmedikle-
rini söyleriz. Bu doğrudur. Müslümanların yüzde yirmisi 
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yani beşte biri günde beş vakit namaz kılar. Şimdi daha 
pozitif söylemlere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. 
Evet ibadet etmek önemlidir ancak sözümüze Peygam-
ber Efendimizin (sav) sözü ile başlamalıyız: “Ben güzel 
ahlakı tamamlamak için gönderildim”. En güzel ahlak, 
en iyi karakter, insanlara hizmet etmek, yardımlaşmak, 
insancıllık göstermektir. Henüz namaz kılmayan birçok 
müslüman vardır. Ancak bunlar iyi insanlar, iyi işler ya-
pıyorlar, hizmet ediyorlar, insanları umursuyorlar. Onla-
ra şöyle demeliyiz: “Evet, bunlar ilk adımlar, devam et, 
ilerle ve unutma ki iyi işlerine anlam katmak zorunda-
sın. Anlam O’nu hatırlamaktır. O’nu hatırlamak, ibadet 
etmektir. Niçin? Çünkü Kur’an-ı Kerim’de Hz. Musa’ya 
(a.s.) hitaben ‘…Beni hatırlamak için namaz kıl’ (Taha, 
20/14) denilmektedir. Evet sen kendi üslûbunda İslamî 
değerleri yaşıyorsun, uyguluyorsun ve Allah’a kulluk 
ediyorsun. Ancak bu değerlere ritüelleri de eklemek 
zorundasın, unutmamalısın ki değerlerin bu ritüellere 
ihtiyacı vardır”.

Bu bağlamda Avrupa’da doğup büyümüş örne-
ğin sizin gibi Mısır asıllı bir Müslüman, Mısır’a gitti-
ğinde hangi noktalarda yabancılık hisseder? Onunla 
bu coğrafya arasındaki mesafe sadece fiziksel midir?

Ben ilk gençlik yıllarım boyunca evime dönmeyi 
umdum ve evim Mısır’dı. Ancak 17 yaşımda Mısır’a git-
tikten sonra hislerim yavaş yavaş değişmeye başladı. Ta-

mam, bu benim ülkemdi, kökenlerimin olduğu ülkeydi 
fakat gerçek ülkem gibi değildi. Daha sonra evlendim, 
çocuklarım oldu ve zamanla fark ettim ki ben kültürel 
olarak Mısırlı bir müslüman değildim. Hafıza olarak Mı-
sırlı idim ve bunu babam ve annemden almıştım ki bu 
çok önemliydi. Ben bu hafızayı taşıdım ve çocuklarıma 
aktardım. Fakat sonunda gördüm ki ben ve çocuklarım 
Avrupalı, İsviçreli idik.  Demek istediğim, bazen bir kül-
türü her şeyi ile paylaşmadığınızı hissedersiniz. Bunun 
hiçbir kötü yanı yoktur. İslam’ın evrenselliği, sizi sadece 
bir kültürün zindanına hapsetmez. İslam sizi iyi yapmak 
içindir, sizi diğer kültürlerin içinde de iyi hissettirmek ve 
bu konularda pozitif kılmak içindir. Sürekli söylediğim 
gibi kendinizi bununla uzlaştırın, kalbiniz orada bede-
niniz burada olmasın. Kalbinizi bedeninizin olduğu yere 
getirin ve bedeninizin olduğu yerde kalbinizin iyi olma-
sını mümkün kılmaya çalışın. 

 “Avrupalı Müslüman”  kavramı üzerinde çokça 
duruyorsunuz. “Avrupa’da yaşayan Müslüman” söy-
lemi ile “Avrupalı Müslüman” kavramı arasındaki te-
mel farklar nelerdir?

Bu bir kültür sorusudur. Prensipler açısından sa-
dece bir İslam vardır fakat kültürel açıdan bakıldığında 
pek çok İslamî kültür olduğunu düşünüyorum. Avrupalı 
müslümanların, Türkiyeli müslümanların, Mısırlı müslü-
manların kültürleri birbirinden farklıdır. Prensipler ay-
nıdır fakat kültürler farklıdır. Siz müslüman Türk kadını 
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olarak müslüman Mısırlı kadından farklı bir kültüre sa-
hipsiniz ve ben de Avrupalı müslüman bir erkek olarak 
da farklı bir kültüre sahibim. Hepimiz müslümanız, ha-
yat prensiplerimiz aynı ancak kültürel hassasiyetlerimiz 
ayrıdır. Bu durum İslam’ın en önemli boyutlarından bi-
risidir. Her zaman söylemeye devam edeceğim, müslü-
manlar İslam’ın evrenselliğini gösterebildikleri zaman 
İslam’ın tekilliğini, benzersizliğini gösterebileceklerdir. 
Ve kültürel farklılıklar evrensel prensibini ancak İslam’ın 
evrenselliği sağduyulu bir şekilde ortaya koyar. 

İslam dünyasını farklı açılardan gözlemleme 
şansınız oldu. Son zamanlarda tartışma konusu 
olan sekülerleşme ve dindarlaşma kavramları hak-
kında ne düşünüyorsunuz?

Bunlar birbirinden farklı kavramlardır. Bugün pek 
çok lider ve Müslüman dinî ve siyasî otorite arasındaki 
farklılığı kabul ediyorlar. Bu sekülerleşmektir. Bununla 
beraber bazıları daha da dindarlaşıyorlar. Örneğin batı-
da ciddi bir nüfus dine dönüş yapıyor ki bunların önem-
li bir kısmı öğrenciler ve eğitimli insanlar. Seküler siste-
mi kabul ediyorlar fakat daha dindarlar. Bu dışlanacak 
bir durum değildir, ikisi birden olunabileceğini düşünü-
yorum. Şimdi önemli olan nokta otoritenin üstünlüğü-
nü kabul etmenin, dinî etikleri politik uygulamalardan 
ayırmak anlamına gelmediğinin farkında olmaktır ve 
bu esastır. Öyleyse herhangi bir dinî dogmatik değe-
ri devlete empoze etmeyeceğim ancak aynı zamanda 
devletin de etik değerler olmaksızın hareket etmesini 
istemiyorum şeklinde bir tavır sergilenmelidir.

Avrupalı müslümanın 21. Yüzyıl toplumlarına 
katkıda bulunması ve pratik uygulamalar geliştir-
mesi gerektiğini söylüyorsunuz. “Katkı” ve “pratik 
uygulamalar” derken neyi kastediyorsunuz?

Müslümanların yaşadıkları topluma ilk katkıları 
dini ve dinin önceliklerini daha iyi anlamak ve anlatmak 
olacaktır. İnsanlık onuru, sosyal adalet ve bir arada ya-
şamak gibi hususlarda ortaya koyduğumuz anlamların 
manevî boyutlarının esasen neler olduğunu anlatmak 
bu katkının önemli ayaklarıdır. Müslüman varlığının 
batılı toplumlarımız için ek bir değer olması gerektiği-
ni düşünüyorum. Türkiye’de de batıda karşılaşılan bazı 
durumlar söz konusu. İnsanlar manevi bağlılık ve me-
suliyet açısından değil de doğuştan ve kültürel açıdan 

müslümanlar. Derin bir kavrayışa sahip değiller. Dola-
yısı ile bu çağa ait zorluklarla yüzleşen müslümanların 
yapacakları ilk katkı İslamî mesajın, İslamî değerlerin ve 
hedeflerin neler olduğunu yeniden keşfetmek, yeniden 
değerlendirmek ve buna uygun hareket etmek olacak-
tır. Çünkü Kur’an-ı Kerim’de iman edip iyi işler yapanlara 
sıklıkla vurgu yapılmaktadır. 

Bugün müslümanlar Avrupa’da ya da diğer İs-
lam ülkelerinde din düşmanlığı, agresif sekülerizm 
ve ırkçılık gibi pek çok problemlerle karşılaşıyor. 
Müslümanlar bu konularda konuşmaya, düşünme-
ye ve eylemler yapmaya mecbur oluyorlar. Bu da 
onlara daha politize olmuş bir görüntü veriyor. Tüm 
bu zorluklarla baş etmeye çalışırken müslümanlar 
inançlarını ve içsel huzurlarını nasıl koruyacaklar? 

İyi bir soru. Müslümanların reaksiyonda bulunma-
larının ve sorulara cevap vermelerinin doğru olduğunu 
düşünüyorum. Ancak sadece bunun üzerine odaklan-
manın önüne geçmeliler. Bu konu, sadece daha büyük 
resmin bir parçasıdır. Öyleyse, derslerimde de daha 
önce söylediğim gibi, bazen insanları şaşırtmalı, onlara 
sürpriz yaparak onların sorularına karşı, sorularını sor-
gulamak ve karşılık olarak siz de sormak zorundasınız. 
Farklı bir teklifle gelmek zorundasınız, daha büyük bir 
vizyonla, daha kuşatıcı bir yaklaşımla, daha evrensel 
değerlerle gelmek zorundasınız. Benimle konuşan in-
sanları çok sıklıkla şaşırtırım çünkü onlar beklemedik-
leri bir şekilde benim açıklamalarımın, özgürlüğün tam 
ve hakiki anlamı gibi,  evrensel olduğunu görürler. Bili-
yorsunuz  “Quest for Meaning” isimli kitapta bu konuları 
gerçekten kendi araştırmamın, sorgulamamın merkezi-
ne koydum.  Netice itibariyle evet olanlara cevap ver-
mek iyidir ancak sadece cevap vermek yanlıştır. Sormak 
çok mühimdir, katkıda bulunmak çok mühimdir. Her-
hangi bir alanda ki bu sadece din değildir. Evet din ve 
maneviyat esastır ancak sanatlar da çok önemlidir. Bi-
lirsiniz müzik İslam’a karşı değildir ancak bazı müzikler 
vardır problemli olan, sizin insanlığınızı indirger, çöker-
tir. O zaman seçmek zorundasınız.  Müslümanların sa-
nata, kültüre, eğlenceye, eğitime, tasarıma, katkılarının 
sağladığı ek değerler nelerdir? Sanırım bunları ortaya 
koymak, bize sorulmamış olan sorulara verilecek en iyi 
cevap olacaktır. 

Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. 
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İSLÂM ÖNCESİ 
TÜRKLERDE 

ÂHİRET ALGISI VE
İSLÂMLAŞMA 

SÜRECİNE ETKİLERİ
Fatih M. ŞEKER*

Müslümanlaşma aşamasında 
ölenin ardından yapılan bir ta-

kım uygulamalar, kadîm devrin 
hükmünü nasıl ve ne dereceye 

kadar yürüttüğünü bir kez daha 
gözler önüne serer. Türk toplu-

muna mensup bir kimse âhirete 
göçtüğünde atların kuyruğu 

kesilir, eğerleri tersine koyulur, 
gözyaşı dökülür. 

* Yrd. Doç. Dr., İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
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Giriş 
İslâmiyet Türkler arasında yayılırken en kuvvetli ze-

mini eski inançlarda bulur. Müslümanlık kanalıyla bölge-
ye gelen fikirler, Türklerin İslâm’dan evvelki tecrübesinde 
kendisine bir yer bularak bölgenin hayatına istikamet ve-
rir bir hâle gelir. Bir anlamda önceki döneme ait unsurlar, 
başlangıç noktası teşkil edebilecek bir canlılık sergiler. 
Oğuz Türklerinin ölüm karşısında aldıkları vaziyet, intikal 
devrinin ruh haletini göstermesi bakımından manidardır. 
İslâmlaşma sürecinde Türkler bir taraftan yaşadıkları coğ-
rafyaya karşı reaksiyon gösterirken diğer taraftan hayat 
sürdükleri bölgenin hususiyetlerini sonuna kadar muha-
faza eder. Devir eski görünerek yeniye bağlanır. Âhiret 
hayatına ilişkin kullanılan ıstılâhî ağda görüleceği üzere 
Müslümanlaşma asrı, öteden beri akıp gelen kavramsal 
haritayı kucaklayarak evvelki devirle bağları koparır. Ge-
risin geriye dönerek ileri gitmenin imkânları yoklanır, bir 
cezir ve med halinde aynı hamleler tekrarlanır. Kitâb-ı 
Dedem Korkut’daki “ağ sakallu baban yeri uçmağ olsun, 
ağ bürçeklü anan yeri behişt olsun” ifadesi bu gerçeği 
dile getirir. (Kitâb-ı Dedem Korkut, s. 15, 30, 58, 74, 104, 152). Bu 
bakımdan meseleye, İslâm’a geçiş devrini mayalayan za-
manlardan gitmek gerektiği izaha lüzum duymayacak 
derecede ortadadır.

İslâm’dan Evvelki Devrin Karakteristik Vasıfları
İslâm’dan evvelki devirde, dünyanın muhtemel yok 

oluşuna atıf yapan unsurlardan hareketle Türklerin kıya-
met anlayışının nüvelerine ulaşabiliriz. Dönemin dünya 
görüşünü hülâsa eden Orhun Âbideleri’ne göre, düzensiz 
gibi gözüken tabiat, derinlerde bir nizâma tâbidir ve bu 
dünyanın elbette bir sonu vardır. Çünkü insanoğlu hep 
ölmek için türemiştir (Orhun Âbideleri, s. 14,59). Âbideler’deki 
“gökte sanki canlılar arasındaymış gibi olacaksınız” ifa-
deleri, gelecek hayata ilişkin düşüncenin en somut te-
zahürüdür. İyi insanların ruhları, 
öldükleri vakit, bir kuş veya haşere 
şekline girer, uçarak cennete gider. 
Kötü insanların ruhları ise, insanla-
ra zarar vermekten haz duyan fenâ 
ruhların olduğu cehenneme gider. 
Cennet yukarıda, cehennem ise ye-
rin altında tabakalar halindedir. Bu 
vadide Türklerin günlük hayatlarına 
yön veren kavramların bir çetelesini 

çıkarabiliriz. Eski Türkler öteki dünyaya ol ajun; kıyamet 
gününe uluğ gün; cennete uçmak;  cehenneme de tamu 
derler.  İslâm öncesi devirde, Şâmânî kültür hazinesinden 
alınan uçmak ifadesi, insanlar için kullanılırken, diğer 
varlıklar ve düşmanlar için öldü kelimesi tercih edilir (Or-

hun Âbideleri, s. 9-12, 14-16, 55-60; Divânü Lügâti’t-Türk, I, 73; III, 177).

İbn Fadlân Seyâhatnâmesi’ne intikal ettiğimizde 
Eski Türklerde âhiretin varlığına delil olarak kabul edi-
lebilecek daha başka verilerin mevcut olduğu görülür. 
Bu dünyada kullanılan şeylerin gelecek hayatta da lazım 
olacağı düşünüldüğü için şâmânların rehberliğinde pek 
çok eşya, yiyecek-içecek, yaylar-oklar, atlar, köleler ve ha-
nımlar ölüyle birlikte gömülür. Özellikle gömülen atların 
onları cennete götüreceğine inanılır.  Gömülen kişinin öl-
dürdüğü adamların sayısına denk gelecek şekilde, ağaç-
tan sûret yontularak mezarın üzerine konur. Bunlar cen-
nette ona hizmet edecek uşaklar olarak görülür (Risâletü 

İbn Fadlân, s. 99-100). Bu vadide tabiata ait dikkatlerin öte-
sine geçilmez, görünmeyen âlem görünene kıyasla ta-
nımlanır, mevcut vaziyete uygun bir inanç ve bir hareket 
sahası açılır. Bîrûnî’nin aktardığı verilere göre ise Oğuzlar 
ölünün cesedini nehrin kıyısında bir somya üzerine ko-
yarlar, bacağından bir ip bağlarlar ve ipin bir ucunu, ye-
niden dirilmek için ruhunun göğe çıkması düşüncesiyle, 
suya atarlar (Kitâbu Mâli’l-Hind, s. 479).

Ölünün arkasından yeryüzündeki bütün dinî işleri 
gerçekleştiren kamların organize ettiği bir merâsim ya-
pılır, mâtem ve yas tutulur.  Cenâze için toplanıp ağlama-
ya yuğ adı verilir. Yuğ çok geniş katılımlı bir ağıt yakma 
törenidir. Maksad ölülerin ruhlarının akrabalar için teşkil 
Wedeceği tehlikelerin önüne geçmektir. Burada, katılan 
herkes kendi kendisini yaralar, yüzlerini yırtar, bütün 
vücûdunu kan içinde bırakır. Sosyal hayatta yüksek mev-
kiye sahip olan kişilerin namlarına bâlbâl denilen heykel-
ler veya taşlar dikilir.  Bu âbideler vefat eden kahramanın 

katletmiş olduğu düşmanları gös-
terir (Orhun Âbideleri, s. 4-5, 14-15, 59-60;  

Divânü Lügâti’t-Türk, I, 72, 445; III, 309).

Geçiş Devri’nin Umumi Man-
zarası

İslâm öncesi devrin mahrek 
değiştirdiği müslümanlaşma süre-
cinde âhiret ve ölüm, aslî realitesiy-
le ve çehresiyle iki âlem arasında 

Yuğ çok geniş katılımlı bir ağıt 
yakma törenidir. Maksad ölülerin 

ruhlarının akrabalar için teşkil 
edeceği tehlikelerin önüne 

geçmektir. Burada, katılan herkes 
kendi kendisini yaralar, yüzlerini 

yırtar, bütün vücûdunu kan içinde 
bırakır.
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gidip gelir. Bu güzergâhta İslâm’ın hesaplaştığı devrin 
kavram hazinesi kullanılır. Cennet ve Cehennem ızdırab 
ve rahatlığa karşılık gelir, ölüm tabiatın içinden geçerek 
mânâ kazanır. Âhiret sonu olmayan dünya ve gerçek yer 
olarak görülür. Hiç kimse ebedî kalmadığına göre hedef, 
her şeyin hesabının görüleceği öbür dünya olmalıdır. 
Şâmânî devirden süzülüp gelen unsurlar eşliğinde, ölüm 
ve ölümü hatırlatan unsurlar, devamlı sûrette kara keli-
meleriyle nitelenir. “Bu kara yer bizi dahi yiyecektir” diyen 
konargöçer zümre, mutlak sûrette ölümün geleceğini 
bildiği için, düşmanla karşılaşmaktan yılmaz. Ölüm dü-
şüncesinden kaçan modern hayatın aksine, onu Hakk’a 
vâsıl olmak şeklinde vasfeder (Kitâb-ı Dedem Korkut, s. 14, 151). 
Bir taraftan Allah’ın verdiği emri yerine getirmek üzere 
harekete geçen Azrâil’e karşı inadla direnilir, ebedîliği 
aramak gayesiyle ölümden kaçılır, diğer taraftan ebedî 
bir visâl olarak adlandırılan ölüme sığınılır. Dünyevî bir 
kişiliğe sahip olduğu düşünülen Azrâil düelloya davet 
edilir. Aksakallı göçebe; ölümü rüş-
vetle savuşturmak için varını yoğu-
nu Azrâil’e bağışlamaya kalkar. Kara 
dağını, pınarlarını, atlarını, devele-
rini, koyunlarını, altınlarını, gümüş-
lerini ve parasını-pulunu vermeye 
râzı olurken Allah’ın takdirine rızâ 
vermek zorunda kalır. Allah ve Azrâil 
başta olmak üzere âhiret ve ölümü 
tanzim eden unsurların hepsi kişileş-

tirilir ve ehlîleştirilir. Ölüm meleği 
insanların idrâkine yaklaştırılarak, 
al kanatlı, aksakallı, çökük göz-
lü bir ihtiyar olarak tasvir edilir. 
Tanrı’nın emriyle insanların canını 
alan bir emir kulu olan bu ölüm 
meleğini kimse göremez, o ise di-
lediğine görünür. Ebedî hayat, bu 
dünyaya ait değerlerle tecessüm 
ettirilir. Ölüme verilen bu ehlî yüz, 
onun korkunç realitesini oldukça 
yumuşatır.

Cennet ve cehennem ara-
sındaki çekişmede de görüleceği 
üzere, geçiş devrinde hayata halk 
muhayyilesine uygun bir dil ve 
üslup hâkim olur. Cehennem ken-

disinde Firavun, heman ve hasis kullar olduğunu söyle-
yerek kendisinin cennetten üstün olduğunu savunur ve 
her türlü azabın varlığını tahkiye ederek devam eder: Ha-
sis kulların boynunda zincir-keşân var, zalimlere verme-
ğe zehir, zakkum çendan var; münafıklar var, boyunların-
da ateşten işkil-keşan var; namazsızlar var, boyunlarında 
yılan ile çıyan var. Cennet de kendisinde Yûsuf-Ken’an, 
peygamberler, kevser, hûri, gılmân, mü’min kullar, her 
türlü nimet-elvân, âlim ve zâkir kullar olduğunu söyleye-
rek karşılık verir. Bütün bunları didâr görmekle pekiştirir. 
Neticede cehennem, cennetten özür diler (Kitâb-ı Dedem 

Korkut, s. 335).

Âhiret ve ölüm fikrine göçebeyi kuşatan hâliyle bir 
imkânlar hazinesi olan hayattan gitmek gerekir. Ölüme 
ilişkin metaforların hepsi oradan gelir. Tabiatın sâde ve 
saf dili tercih edilir. Bunun göçebenin ruhuna, İslâm’ın 
terbiyesini nakşetmede ne kadar işlevsel olacağı izaha 
muhtaç olmayacak derecede ortadadır. Eski gelenekle 

İslâmî değerler bir terkip mâhiyetini 
alır. Metafizik kıymetler, somutlaş-
tırılır, müşahhas olanla mücerred 
olanın iç içe girdiği bu dönemeçte 
hayata tezatlar hâkim olur. Onlar 
tabiatla hemhâl olurken Allah’la da 
hemdemdirler. 

Bu perspektif, âhiret hayatını 
temellendirmede de hükmünü yü-
rütmeye devam eder. Dünyadaki 

Tanrı’nın emriyle insanların 
canını alan bir emir kulu olan bu 
ölüm meleğini kimse göremez, 
o ise dilediğine görünür. Ebedî 

hayat, bu dünyaya ait değerlerle 
tecessüm ettirilir. Ölüme verilen 

bu ehlî yüz, onun korkunç 
realitesini oldukça yumuşatır.
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her şey, öbür dünyanın birer örne-
ğidir. Sonbahardan sonra ilkbahar 
mevsimi, kıyametin varlığına açık bir 
delildir. Âhirete ait acayip hallerin 
çoğu ateşi görmeden işiterek onu 
inkâr eden kimsenin haline benzer. 
Allah bu varlık âlemini sırf yokluk-
tan yarattığına göre insandan bir şey 
vücûda gelmesi için onun yok olma-
sı lazımdır. Hâliyle ölüm günü, bütün ilimlerin en iyisi Hz. 
Peygamber’in ilmi olan fakirliktir (Menâkıbü’l-Ârifîn, I, 175; 

Âriflerin Menkıbeleri, I, 355). Cehennem kâfirlerin mabedi ve 
mescididir. Çünkü onlar dünyada haberdar olmadıkları 
Tanrı’yı orada zikrederler. Hakk’dan haberdar olmaktan 
daha tatlı bir şey olamayacağı için cehennemde olmak-
tan dolayı mutlu olurlar (Fîhi Mâ Fîh, s. 208).

Geçiş devrinde âhiret metafizik bir problem olarak 
görülmez, bir îmân konusu olarak görülür. Ölüm bir yok 
oluş değildir. Rûh hiç doğmamış gibi uçar gider, geride 
boş bir kalıp kalır. Âhiretin varlığını inkâr edenler küfre 
ve Dehrîliğe nispet edilir. Allah, Âdem’le Havvâ’yı cen-
nette iskân ettiğine ve Mirâc gecesi cennet, cehennem 
ve güzel gözlü hûrîleri Peygamber’e gösterdiğine göre 
cennet ve cehennemin her ikisi de yaratılmıştır. Aksini 
iddia ederek bunların sonra yaratılacağına hükmetmek 
küfürdür. Kul, kıyamet günü vasıtasız hesaba çekilir. 
Mesele naklî delillerle temellendirilirken referans veri-
len delillerden biri, geçiş devrinin ihtiyaçlarına uygun 
düşen bir hadistir. Buna göre, Allah Teâlâ cehennem 
üzerinde bir köprü yaratmıştır, o da sırattır. Sırat kıldan 
ince, kılıçtan keskin, geceden daha karanlıktır. Üzerin-
de yedi durak vardır. Her bölgesinde bin yıllık yokuş, 
bin yıllık iniş ve bin yıllık da düzlük vardır. Kul, her du-
rakta bekletilir ve kendisine Allah’ın emrettiği şeyler-
den sorulur. Birincide îmândan, ikincide namazdan, 
üçüncüde zekâttan, dördüncüde 
oruçtan, beşincide hacdan, altıncı-
da cünüblükten yıkanmaktan ye-
dincide ise ana-baba haklarından 
sorulur. Bu yaklaşım tarzı üsluptan 
muhtevaya aynıyla Osmanlı İslâm 
tasavvurunun klasik metni Mızrak-
lı İlmihal’e de akseder. Bu da Türk-
İslâm tasavvurunun mukadder olan 
merhalesinin mütemâdiyen aktüel-

liğini muhafaza ettiğini gösterir. 
Hâliyle Osmanlı İslâm tasavvurunu 
ihâta etmeye nerelerden gidilmesi 
gerektiği ortadadır. Bugünkü pers-
pektifin yükünü esaslı taraflarıyla 
kuruluş devri taşır (es-Sevâdü’l-A’zam 

fi’l-Kelâm, s. 15-16, 29; Mızraklı İlmihal, s. 

13-14).

Geçiş devrinde ölüm deh-
şetli bir tasvire tâbi tutulur: Buna göre ölüm, süslü ve 
mâmûr sarayları virâneye çevirir, bütün cemiyetleri dar-
madağın eder. Karından çıkan insanoğlu, tekrar karına 
girer; şeker ile beslediği vücûdu yılana verir. Kendisini 
Tanrı olarak gören, dünya malı toplayan ve malı ile bir-
likte yerin dibine geçen Firavun, asâsı yılana çevrilen 
ve deniz yarılarak oradan yürüyüp giden Mûsâ, ölüleri 
dirilten Îsâ, insanlar arasında seçilmiş olan Hz. Muham-
med, nice âlim ve feylesof bunların hepsi ölümün esiri 
olur.  Her şey için bir tedbir, usûl ve çâre vardır fakat 
ölüme karşı yoktur. Tabiplerle eski Türk toplumun-
da öteki dünyanın temsilcisi mâhiyetinde kişiler olan 
kamlar, yeni devirde artık ölümle insanın arasına gire-
bilecek bir mevkiye sahip değildir.  Bu dünya bir konak 
yeridir, gelen geçer; o her şeyi yiyen büyük bir ejder-
ha gibi, yedikçe acıkır. O halde insan, bütün hayatını 
âhiret günü vereceği hesabı düşünerek sürdürmelidir.  
Ölümün hiç de ihmâl edilmemesi lâzım gelen bir takım 
öncüleri vardır: Hastalıkla kara saçın-sakalın ağarması 
bunların başında yer alır. Bu haberciler insana yaşanan 
hayatın kıymetini arttırır (kıymetini hatırlatır). Ağrı ve 
hastalıklar ise günahlara kefâret olur. Bununla beraber 
hayatla ölüm, uhrevî olanla dünyevî olan iç içe geçerek 
birbirini tamamlar. Zira dünya hem fânî hem de dâr’dır 
(Kutadgu Bilig, 1065, 1180, 1183, 1200, 1202, 1382, 1386, 1507, 4712-

4728, 5976; Kitâb-ı Dedem Korkut, s. 15, 30, 58, 74, 97, 104, 114, 133, 

144, 149, 151).
Müslümanlaşma aşamasında 

ölenin ardından yapılan bir takım 
uygulamalar, kadîm devrin hük-
münü nasıl ve ne dereceye kadar 
yürüttüğünü bir kez daha gözler 
önüne serer. Türk toplumuna men-
sup bir kimse âhirete göçtüğün-
de atların kuyruğu kesilir, eğerleri 
tersine koyulur, gözyaşı dökülür. 

Eski gelenekle İslâmî değerler bir 
terkip mâhiyetini alır. Metafizik 

kıymetler, somutlaştırılır, 
müşahhas olanla mücerred 

olanın iç içe girdiği bu dönemeçte 
hayata tezatlar hâkim olur. Onlar 
tabiatla hemhâl olurken Allah’la 

da hemdemdirler. 

Bir taraftan Allah’ın verdiği emri 
yerine getirmek üzere harekete 
geçen Azrâil’e karşı inadla dire-
nilir, ebedîliği aramak gayesiyle 
ölümden kaçılır, diğer taraftan 
ebedî bir visâl olarak adlandırı-

lan ölüme sığınılır.
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Feryâd edilerek âh vâh denir.  Saçlar yolunur, başlar açı-
lır, feryad ederek gamla yenler yakalar yırtılır, başlara 
toprak serpilir, evlerde ve sokaklarda yas tutulur, ağ çı-
karıp kara giyilir, herkes kurt gibi uluşur, yakasını yırta-
rak bağırır, ünü çıkasıya haykırır, gözü örtülesiye kadar 
ağlar. Hafızlar Kur’ân okur, hatimler indirilir, ölünün ru-
huna bağışlanır, şeyhler zikreder, okuyucular selâ verir, 
halka sofralar kurulur, fakirlere adak adanır. Ölünün gö-
müldüğü yerin etrafına, Kâbe’nin çevresindeki duvarlar 
gibi duvar çekilir, mermerden bir taş üzerine ölüm tarihi 
kazılır. Yuğ (matem) merâsimleri yapılarak yuğ aşları ve-
rilir (Divânü Lügâti’t-Türk, I, 189; III, 309; Manas Destanı, s. 105/2453-

2456; Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân, s. 30, 108-109, 

129, 211-212; Menâkıbü’l-Ârifîn, I, 32-33; II, 591-592; Âriflerin Menkı-

beleri, I, 193; II, 163; Enverî, Düstûrnâme-i Enverî, s. 67).
Hülasa edersek; Türkler, İslâmiyet’e kendi tecrübe-

leri nispetinde açık olduğuna göre Müslümanlığın Türk-
lerin hayatına getirdiği şeylerde eskiye bakan bir tarafın 
mevcudiyetini kabul etmek lazımdır. Öbür âleme dair 
kullanılan kavramsal harita evvelki devirden beri kulla-
nıldığına göre toplumun oradan hareketle dönüştürül-
düğünü söyleyebiliriz. Eski dünyaya rengini veren un-
surlar, şeklen hayatiyetini korur, muhteva itibariyle ise 
orayla irtibatını kopartıp yeni bir şekle bürünür. 

•	 Ahmed Eflâkî, Menâkıbü’l-Ârifîn, yay. Tahsin Yazıcı, Ankara I, 1976; II, 
1980.

•	 _________, Âriflerin Menkıbeleri, çev. Tahsin Yazıcı, İstanbul 1995.
•	 Bîrûnî, Kitâbu Mâli’l-Hind, Haydarabad 1377/1958.
•	 Enverî, Düstûrnâme-i Enverî, haz. Mükrimin Halil Yinanç, İstanbul 

1929.
•	 Hakîm es-Semerkandî, es-Sevâdü’l-A’zam fi’l-Kelâm, [y.y.] [t.y.].
•	 İbn Fadlân, Risâletü ibn Fadlân, thk. Sâmî Dehân, Beyrut 1987.
•	 Kaşgarlı Mahmûd, Divânü  Lügâti’t-Türk  (TDK), trc. Besim Atalay,  An-

kara [t.y.].
•	 Kitâb-ı Dedem Korkut alâ Lisân-ı Tâife-i Oğuzân, haz. O. Şaik Gökyay, 

İstanbul 2004.
•	 Manas Destanı, haz. ve çev. Emine Gürsoy Naskali-Wilhelm Radloff, 

Ankara 1995.
•	 Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fîhi Mâ Fîh, çev. A. A. Konuk, haz. S. Eray-

dın, İstanbul 2009.
•	 Mızraklı İlmihal, Haz. İsmail Kara, İstanbul Dergah Yay. 2001.
•	 Orhun Âbideleri, çev. Muharrem Ergin, İstanbul 1970. 
•	 Sıbt İbnü’l-Cevzî, Mir’âtü’z-Zaman fî Târihi’l-Ayân, yay. Ali Sevim, An-

kara 1968.
•	 Şeker, Fatih M., İslâmlaşma Sürecinde Türklerin İslâm Tasavvuru, Anka-

ra Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 2010.
•	 _________, Selçuklu Türklerinin İslâm Tasavvuru, İstanbul Dergâh Yay. 

2012.
•	 Yûsuf Has Hâcib, Kutadgu Bilig, çev. Reşid Rahmetî Arat, Ankara TTK. 

2003.

K A Y N A K Ç A

Orhun Yazıtları, Kültigin Anıtı

Fotoğraf : Orhat Şefik
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FATİH TÜRBEDÂRI 
AHMED AMİŞ EFENDİ

(D. 1223/1807–V. 20 ŞABAN 1338/09.05.1920)
Abdullah KUCUR

Fatih Hazretleri ve Türbesi
Fatih Hazretleri, hedefini gizlediği büyük bir 
sefere çıkarken Gebze yakınlarında ‘Hün-
kar Çayırında’ rahatsızlandı ve 03.05.1481 
tarihide vefat etti. 19 gün sonra yani 
22.05.1481’de şimdiki türbesinin bulunduğu 
yere defnedildi. (Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Os-

manlı Sultanları, s. 190)

Türbesi, 6 Aralık 1766 (h. 4 Recep 1180) depre-
minde yıkılan camisiyle birlikte III. Mustafa 
zamanında yeniden yapıldı. Türbe, Cibali 
yangınından sonrada I. Abdülhamid tara-
fından tamir ettirildi. 1865-1866’da Sultan 
Abdülaziz türbedeki sandukanın Sedefli 
Şebekesinin yerine gümüş şebeke koydurdu. 
(H. Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri, s. 225-230; Ali 

Rıza Özcan, Fatih Külliyesi II- Hazire, s. 204-207)

 XVI-XVII yüzyıla ait olduğu kabul edilen tev-
zinameye göre türbe görevlilerinin listesi ve 
maaşları:
2 Türbedar (5 akçe), 90 Cüzhan (2 akçe),
1 Sermahfil (3 akçe), 1 Muarrif ve müferrik (1 
akçe), 4 Muhafız (3 akçe), 1 Buhurcu (2 akçe)
1 Saka (2 akçe), 1 Çerağdar-ferraş (2 akçe)
1 Noktacı (3 akçe) (Hakkı Önkal, s. 228)

Şeyh Bekir Efendi Hazretlerinin türbedarlık 
vazifesine başlama tarihini bilemiyoruz. 
Ahmed Amiş Efendi Hazretlerinin önce ikin-
ci türbedar olarak vazife aldığı ve 1877 (hicri 

1294) yılından itibaren birinci türbedar oldu-
ğu anlaşılıyor.

PP
p o r t r e
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Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, Bulgaristan’ın Tuna 
vilâyetinin Tırnova kasabasında 1807 (h. 1222-3) yılında 
dünyaya geldi. Ali Efendi’nin oğludur. Toprağa bağlı varlıklı 
bir ailenin çocuğuydu. Sıbyan ve medrese tahsilini mem-
leketinde tamamladı. Daha 14 yaşlarındayken bir hakikat 
arayıcısı olarak Servi’deki ürefâ-yı tarikat-ı Bektaşiyyeden 
Sadık Efendi’nin dergâhının kapısını çaldı (O. Ergin Bey’e göre 

Sadık Efendi müftü imiş. s. 134). Sadık Efendi “Sizin nasibiniz biz-
den değil, ırkı pâklerdendir. Yerinize gidip, ona intizar ediniz.” 
cevabını verdi. Amiş Efendi Hazretlerinin yaşı yirmiye geldiği 
sıralarda Kuşadalı İbrahim Efendi Hazretleri’nin halifelerin-
den Kadızâde Ömer Efendi, Şeyhine niyabeten Tırnova’ya 
geldi. Vaktiyle Kavak Baba adına yapılmış olan bir tekkeyi 
yeniden inşa ve ihya ederek, orada Halvetî tarikatını neşre 
başladı. Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, kendilerine intisap 
etti. Emrullah Efendi, eşraftan Hacı Mehmet Ağa, Tırnova-
lı Süleyman Efendi, Hacı Nesip Efendi gibi birçok ‘Talibân-ı 
aşk-ı Muhammedî’ ile birlikte Ömer el-Halvetî Hazretleri’nin 
‘meclis-i pürnûru ezkârında sermest-i cezebât-ı hakikat’ ol-
dular (Evrenoszade, s. 2).

“Hangi tarikattansınız?” sualine Ahmed Amiş Efendi 
Hazretleri şu cevabı vermişlerdi: “Halvetî tarikindenim, seyr-i 
sülûkumu Ömer el-Halvetî’den gördüm. Daha ilerisini sorar 
isen, Şabânî tarikine ve Şaban-ı Veli’ye müntesibim”. “Sizin 
için Arap Hoca ile görüşmüştür, melâmîdir diyorlar.” suali-
ne ise “Melâmet adında bir tarikat 
yoktur. Bununla beraber umumiyet-
le tarikatta melâmet büyük bir ma-
kamdır. Tarifât-ı Seyyid’e bak. Arab 
Hoca dediğiniz Seyyid Muhammed 
Nûru’l-Arab ise çok büyük bir zat 
idi, ben onunla görüştüm. O benim 
sohbet şeyhimdir.” diye cevap ver-
di. ‘Gulat-ı melâmiyenin hâlatından 
müteezzi olan’ Ahmed Amiş Efendi 
Hazretleri melâmetini izhar etmez-
lerdi. Hatta defaatla müritlerine “Biz 
o adı, melâmîliği yasak ettik. Bir daha 
söylemeyin. Bir manevî davet üzerine 

gidip kendisine mülaki olduk ve verdiği icazetnâmeyi teber-
rüken bir hediyedir diye aldık. Nitekim daha Tırnova’day-
ken, görmemiş ve görüşmemiş olduğum halde teberrüken 
Eâzım-ı Meşâyih-i  Nakşibendiyye-i Hâlidiyye’den Gümüşha-
neli Ahmed Ziyaeddin Hazretleri’nin gönderdikleri bir Nakşî 
icazetnâmesini de almıştık” dedi (O. Ergin, s.146).

Kuşadalı İbrahim Efendi Hazretleri,  1843 (h. 1259) se-
nesinde hac farizasını îfadan sonra Şam’a gelerek 1845 (h. 
1262) yılına kadar orada ikamet ettiler. Tekrar hacca niyet-
lendiklerinde İstanbul’a bir mektup yazarak, müntesiplerin-
den arzu edenlerin kendilerine mülaki olmalarını istediler. 
Telkini zikre mezun ettikleri Bosnavî Mehmet Tevfik Efendi 
Hazretleri yüzü aşkın mürîdânla Şam’a vasıl oldu. Şam ayân-ı 
ulemâsından Küzberîzâde muhaddis Abdurrahman ve 
Attarzâde Mahmud Efendilerin de dâhil olduğu hac kafilesi 
önce Medine-i Münevvere’ye, oradan da -kolera salgını- se-
bebiyle Mekke-i Mükerreme’ ye hareket ettiler. Rabiğ mev-
kinde hastalanan Kuşadalı İbrahim Efendi Hazretleri 1845 
(h. 1262) yılında mâsivallah’tan tecerrüt edip âlem-i envâr’a 
göçtüler (Ö. A. Aksoy, XXXIV). Envâr-ı bekâbillah içinde sır 
olan Kuşadalı sultan; ‘Makâm-ı niyâbet-i Muhammedîyede 
kalb-i âlem olmak üzere’, yerine Hamâmî Bosnalı Mehmet 
Tevfik Efendi Hazretlerini bıraktılar (Evrenoszade, s. 2). Bu sıra-
larda Tırnova’da irşat vazifesini devam ettirmekte olan Ömer 
el-Halvetî Hazretleri 1858 (h. 1268) yılında önce Ahmet Amiş 
Efendi Hazretlerine, sonrada Emrullah Efendi’ye hilafet vere-
rek her ikisini de irşada mezun kıldılar.

Bir gece Ahmed Amiş Efendi Hazretleri İstanbul’dan 
gelen iki üç ihvân ile sohbet ederken, Bosnavî Mehmet 
Tevfik Efendi Hazretlerinin kemâlât-ı kudsiyelerine dair ko-
nuşulmuştu. O gece Ahmed Amiş Efendi’ye, zuhûratında 

Bosnavî Mehmet Tevfik Efendi Haz-
retleri görünüp, kendisini İstanbul’a 
davet etmişti. Ahmed Amiş Efendi 
Hazretleri, bu hadiseyi Ömer el-
Halveti Hazretlerine arz etmişler ve 
aldığı emir üzerine İstanbul’a gele-
rek Bosnavî Mehmet Tevfik Efendi 
Hazretlerinden ‘emr-i celil-i râbıtayı 
telakkun’ ile Tırnova’ya dönmüşler-
dir. Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, 
1864 (h. 1281) yılında Bosnavî Aziz’in 
davet-i ilâhiyeye icabetleri sırasında 
İstanbul’a geldiler. Bosnavî Aziz’den 
feyziyâb olan Üsküdarlı Hoca Ali 

Ya Hazreti Türbedâr Ahmed Amiş Halvetî

Manasında ‘iki ömr-i nebevî’ ihsan 
edildiği buyrulan Türbedâr Ahmed 

Amiş Efendi Hazretleri, uzun ve 
bereketli bir ömür yaşadıktan sonra, 

damadı Ahmed Naim Efendi’nin 
Şehzâdebaşı’ndaki evinde 9 

Mayıs 1920 (hicri 20 Şaban 1938) 
tarihinde Hakk’a yürüdü. Cenaze 
namazını Abdülaziz Mecdi Efendi 

kıldırdı. Türbedârlığını yaptığı Fatih 
Hazretlerinin camisinin haziresinde 

toprağa verildi.
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Efendi, Evâmir müdürü Rifat Efendi, Üsküdar’da Nalçacı 
Dergâhı Şeyhi Mustafa Enver Bey, Kâşgar Hükümeti sefiri 
sıfatıyla bulunan eâzım-ı ulemâ-yı İslâm’dan ve Füsûsu’l- hi-
kem şârihi Yakup Han Kâşgarî ve Fatih Türbedârı Bekir Efendi 
Hazretlerinin her biriyle görüşerek Tırnova’ya döndüler ve 
1877 (h. 1294) yılına kadar orada ikamet ettiler. Bu müddet 
zarfında Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, Tırnova’da Sıbyan 
Mektebi muallimliği yaptı. Daha sonraki zamanlarda isim 
yapmış olan İsmail Fenni Ertuğrul  (1855-29.01.1946), Musta-
fa Enver (25.11.1860-28.03.1909) ve Hasan Rıza (1849-1920) 
beyler, Ahmed Amiş Efendi Hazretlerinin rahle-i tedrisinden 
geçmişlerdi. Sert ve disiplinli bir hocaydı. Mektebi, ‘Amiş’in 
Mektebi’ diye bilinir ve tercih edilirdi (O. Ergin, s.137). İstanbul’a 
gelip Hamâmî Mehmet Tevfik Efendi Hazretleriyle görüşüp 
döndükten sonra, bir hamam kiralayıp onun gibi hamam 
işletti.  11853 (h. 1269) yılında Kırım Muharebesi’ne iştirak 
ederek tabur imamlığı yapmıştı (O. Ergin, s.137).

Tırnova’dan Ayrılış: 1877’de (h. 1294) Tırnova elden 
çıktı. Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, Tuna vilâyetinin düş-
mesinden bir hafta önce ailesiyle beraber İstanbul’a geldi. 
Nuruosmaniye’de 15 günlük bir misafirlikten sonra Hırka-ı 
Şerif’te ikamet etmekte olan Türbedar Şeyh Bekir Efendi Haz-
retleriyle birlikte oturdu. Harp bitince Tırnova’ya dönüp ne 
var ne yok hepsini satıp İstanbul’a geldi ve Sarıgüzel semtin-
de bir ev alıp oraya yerleşti.

Türbedarlık: 1878 (h. 1296) yılında türbedâr Şeyh Be-
kir Efendi Hazretleri, âlem-i cemâle yürümeden birkaç gün 
evvel ‘pek sevgili mürid-i mükerrem ve halef-i muhteremle-
rine’,  “Artık ben gideceğim. Benim yerime birinci türbedar ol, 
evkâfa git muameleni yaptır.” dedi. Muamele iki günde bitiri-
lemeyince, üçüncü gün “Git, üç saate kadar yaptır gel.” buyur-
du. Şeyh Bekir Efendi Hazretleri, nihayet muameleyi bitirip 
birinci türbedar olarak dönen Ahmed Amiş Efendi Hazret-
lerine “Ahmed, artık ben gidiyorum. Senin yanında ölürsem, 
belki dayanamazsın. Bir kaç dakika çık, şöyle bir dolaş da gel.” 
derdi. Fatih Hazretleri’nin türbesinin et-
rafını dolaşıp gelen Ahmed Amiş Efen-
di Hazretleri, Bekir Efendi Hazretlerinin 
-oturur vaziyette- ruhunu teslim etmiş 
olduğunu gördü. Amiş Efendi Hazret-
leri, bu kıssayı anlatırken ağlar ve  “Bak-
tım ki o ölmemiş. Ölen benmişim, kalan 
oymuş.” buyururlardı (O. Ergin s.139).

Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, 

kendisine intisap edip, sohbet halkasına dâhil olan pek çok 
zevatı ilmen ve irfanen yetiştirdi ve kemale erdirdi. Bunlar-
dan bazıları: Halifesi Kayserili Mehmet Tevfik Efendi Hazret-
leri, onun halifesi Maraşlı Ahmed Tahir Efendi Hazretleri ve 
onun halifesi Mustafa Özeren Efendi Hazretleri olmak üzere, 
Damat Hasan Sabri Efendi, Babanzâde Ahmed Naim Efendi 
(damadı), Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun Efendi, Binbaşı 
Hasan Nevres Bey (Mekteb-i Harbiye’nin Fransızca hocası), 
Evrenoszade Sami Bey, Nâibi Sultan Şemseddin Paşa (Tah-
ran sefiri), Ahmed Avni Konuk (Füsûs ve Mesnevî şârihi), Hüseyin 
Avni Konukman (hâkim), Kolağası Halil Efendi, Binbaşı Ka-
zım Birön (Sohbetnâme yazarı), Yusuf Bahri Efendi, İsmail Fenni 
Ertuğrul ve (Çanakkale harbinde Büve zırhlısını batıran) Miralay Hilmi 
Sanlıtop Efendileridir. 

Ahmed Amiş Efendi Hazretleri artık ‘Fatih Türbedârı’, 
‘Türbedâr Aziz’, ‘Türbedâr Ahmed Amiş Hazretleri’ diye bili-
nir oldu. 1878 (h. 1296) yılından, 9 Mayıs 1920 (h. 20 Şaban 
1338) tarihine kadar kırk sene türbedârlık yaptı. 

Manasında ‘iki ömr-i nebevî’ ihsan edildiği buyrulan 
Türbedâr Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, uzun ve bereketli 
bir ömür yaşadıktan sonra, damadı Ahmed Naim Efendi’nin 
Şehzâdebaşı’ndaki evinde 9 Mayıs 1920 (hicri 20 Şaban 
1938) tarihinde Hakk’a yürüdü. Cenaze namazını Abdülaziz 
Mecdi Efendi kıldırdı. Türbedârlığını yaptığı Fatih Hazretle-
rinin camisinin haziresinde toprağa verildi. Mezar taşının 
kitabesi Evrenoszade Sami Bey tarafından yazıldı. Türbedâr 
Hazretleri, yazılı bir eser bırakmadı. Hatta fem-i saadetlerin-
den çıkan kelâm-ı âli kaydedilmek istendiğinde ‘gönlünüze 
yazılsın, yazıp ta ne olacak’ buyururlarmış. Telkin-i zikre tâlib 
olanlara ‘istiğfar edin, salavât okuyun, Kur’ an tilavet edin; her 
şeyi Kur’an da bulursunuz. Musâhebetü’l-ihvâna da devam 
ediniz buyurarak, ihvânını  riyazât ve mücahedât ile yormaz 
ve sohbet yoluyla irşad, telkin ve terbiye ederlermiş.

Ahmet Amiş Efendi Hazretleri yerlerine Kayserili Meh-
met Tevfik Efendi Hazretlerini türbedâr olarak ve irşad ma-

kamına bırakıp Hakk’a yürümüşlerdir. 
Mehmet Tevfik Efendi Hazretleri ise, 
yerlerine Maraşlı Ahmet Tahir Memiş 
Efendi Hazretlerini; o da Hakk’a yü-
rürken Mustafa Özeren Efendi Haz-
retlerini vekil olarak bırakmışlardır. 
Füyûzât-ı Muhammedîye-yi âliye bu 
suretle devam ede gelmiştir.

Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, 
“İyi bir iş yaparsan bir vücud 

giyer, senin hâdimin olur. Fena 
iş yaparsan o da bir vücud giyer, 

zebanin olur. Allah senin için 
âhirette odun kömür yakmaz.” 

sözüyle, âhiret hayatının bu 
dünyadayken kazanılacağını 

belirtmektedir.
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Ahmed Amiş Efendi Hazretlerinin Âhiret ile İlgili 
Kelâmı Âlîleri

Âhiret inancı, eski zamanlardan beri, birçok millet ve 
cemaatı meşgul eden ve birçok dinin de üzerinde önem-
le durduğu bir konu olmuştur. Ancak âhiret itikadının 
İslâmiyet ile kemâlini bulduğu muhakkakdır. İslâm’a göre 
insanın hayatı ölümle son bulmaz. Aksine ölüm daha baş-
ka, daha yüksek bir hayatın kapısıdır. O kapı ise âhiret haya-
tına açılmaktadır. Bu sebepledir ki müttakiler, âhireti dün-
ya hayatının devamı olarak bilir ve ona göre say ve gayret 
ederler.

Âhiret hayatına inanmak, bu itikadı körükörüne ka-
bul edip, her şeyi âhiretten umarak bu dünyada meskenet 
ve zillet içinde yaşamak değildir. Aksine, müslümanları bu 
dünyada da İslâm adına çalışmaya ve bu yolda ilerlemeye 
sevkeder. Nitekim İsrâ sûresinin 19-21. âyetlerinde, “Her kim 
mü’min olarak âhireti ister ve onun için layıkıyla çalışırsa, 
işte bunların sa’yi meşkur olur… Bak biz (insanların) bir kıs-
mını, diğerlerine nasıl tafdil ettik (nasıl üstün kıldık). Elbet-
te ki âhiret (erişilecek) dereceler bakımından daha büyük, 
kazanılacak üstünlükler bakımından daha yüksektir.” deni-
lerek, âhiret hayatının dünya hayatına üstünlüğü vurgulan-
maktadır. Bu âyet-i kerime’de bahsedilen kişiler ise şüphesiz 
ki Allah dostlarından başkası değildir. Ahmed Amiş Efendi 
Hazretlerinin yüz yılı aşan uzun ve bereketli hayatına bakıl-
dığında, zatının bu müttakiler arasında yer aldığı görülür.

Ahmed Amiş Efendi Hazretleri, “İyi bir iş yaparsan bir 
vücud giyer, senin hâdimin olur. Fena iş yaparsan o da bir 
vücud giyer, zebanin olur. Allah senin için âhirette odun 
kömür yakmaz.” sözüyle, âhiret hayatının bu dünyadayken 
kazanılacağını belirtmektedir. Bir başka sohbetinde ise 
“Cennetlik misin, cehennemlik misin, bilmek ister isen bu-
lunduğun hale bak. Bulunduğun hal cennetlik ise cennet-
liksin, cehennemlikse cehennemliksin.” diyerek, bir yandan 
sâliklerine her an ölüme hazırlıklı olmalarını öğütlerken; bir 
yandan da iyi insanlar için cennet, kötü insanlar için cehen-
nem hayatının bu dünyada başlayacağını belirtmektedir. 
Rahmân sûresinin 46. âyetinde bu mevzu şöyle anlatılmak-
tadır: “Rabbi’nin makamından korkan (Allah’ın huzurun-
da durarak nankörlükten sakınan, iman ve şükran ile itaat 
eden) insan için iki cennet vardır (biri bu dünya cenneti, 
diğeri âhiret cenneti).” Bu âyetten de anlaşılacağı üzere, 
müslüman olmanın gereklerini yerine getirip takva üzere 
yaşayanlar, saâdet-i dâreyne erişmiş olurlar. 

Ahmed Amiş Efendi’nin Evrenoszade Sami Efendi 
tarafından yazılan mezar taşı,  Fatih Camii Haziresi.
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Bir gün Nevres Bey’le Beykozlu Ali Bey, Aziz Sultan’ı zi-
yarete giderken “Kıyamet ne ise bize târif buyursa” diye ara-
larında konuşurlar. Huzura girdiklerinde, Ahmed Amiş Efen-
di Hazretlerine daha suallerini sormadan, Türbedar Aziz: 
“Kıyamet, içlerin dış, dışların iç olacağı gündür.” buyururlar. 
Birçok ehl-i hakikat gibi Ahmed Amiş Efendi Hazretleri de 
sâliklerine, bu dünya hayatını ‘bir gün içlerin dış, dışların iç 
olacağı’ gerçeğini idrak ederek, muhlisuddin olarak yaşa-
malarını öğütlemektedir. Yine bir başka sohbetinde Ahmed 
Amiş Efendi Hazretleri, kıyamet gününün alametleri ile ilgili 
olarak şöyle buyurmaktadır: “Kıyamet yaklaştıkça enbiya 
varisleri bulunan evliyanın gittikçe makamları münhâl kalır. 
Gitgide yalnız varis-i Muhammedî kalınca, ona da biat eden 
bulunmayınca, alâmet-i kübrâ-yı kıyamet yer yer başlar.” (A. 

Erdem, s. 15-85).

 Ahmed Amiş Efendi Hazretleri ve diğer mutasavvıf-
lar için aslında bu dünya hayatı ile âhiret hayatının bir farkı 
yoktur. Çünkü Allah dostları, daha bu dünyadayken eşyanın 
mahiyetini ve hakikatını bilerek Hakk’a yönelmiş ve Hakk ile 
daim olmuşlardır. Çünkü onlar, saâdet-i dâreyne ulaşmanın 
ancak Hakk’a kurbiyetle mümkün olacağının bilincindedir-
ler. Onların yolu muhabbet yoludur. Muhabbette fani olan, 
vuslatta bâki olur. 2

Ahmed Amiş Efendi Hazretlerinin, irşad ve telkin yo-
luyla sâliklerini bu noktaya getirmek için sunduğu haki-
katler ise: Allah ve Resûlüne tabi olmak ve Resûl’ün ehl-i 
beytine muhabbet etmek, imanında sabit, ahdinde kâim 
olmakdır. Hiçbir karşılık beklemeden halka hizmet etmek 
ve bir ibadet neşvesiyle başkalarına yardım elini uzatmaktır. 

Hûlasa, dinî hayatı şuurla yaşayanlar için ölüm korkulacak 
bir şey olmaktan çıkar,  Rablerine kavuşmanın bir vesilesi 
olur. Ahmed Amiş Efendi Hazretlerinin “Mümine en büyük 
hediye ölümdür, fakat istemeyiniz.” kelamı da bu hakikatın 
beyanıdır.  

“Türbedar Ahmed Amiş Efendi Hazretlerinin, mübarek 
hatt-ı desti ile yazmış oldukları vird-i şerifin sonuna ekledik-
leri kelime-i tayyibelerdir. 

“Ehlullahın yanında kerâmâtın ecelli azamı taatla telez-
züz eylemektir.

Halvette ve kesrette ve dahi her nefeste hazır olup 
Allah’ı zikir eylemek kerâmâttandır.  

Ve dahi varidat olup inşirah hâsıl oldukça vekâr-ı 
sekînesi ziyade olup, edep ve haya üzere olmak 
kerâmâttandır.

Ve cemi-i ahvalde Allah’tan razı olmak kerâmâttandır. 
Yoksa mücerret harkı âde zuhur eylemek keramet 

değildir. Zira tasarruf ehl-i mahcuptur. Marifet ehli eşyanın 
üzeri ne ise hakkıyla bilmiş ve görmüştür”.

Bizim yolumuzun esası Allah’tan gafil olmamak ve 
kimseyi incitmemektir.

Marifet Hakk’tan razı olmaktır.
Şeriatı tut, hakikatı yut. Selamet ondadır. Mürşit, salikin 

teşerru’nu muhafaza içindir.
Nezâfet-i şer’iyyenin dışındaki nezafetten Allah’a sığı-

nırım.
Okudukları Kur’an-ı Kerim’i kapatırken ‘Ya Rabbi! Cüm-

le ümmet-i Muhammed’le beraber bizi de (Kur’an’ın)  ilmiy-
le amil eyle’ diye dua ederlerdi. 

•	 Abdülbaki Gölpınarlı, Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve Atasöz-
leri, İstanbul,  1977; Yüz Soruda Tasavvuf, İstanbul, 1969. 

•	 Ahmet Avni Konuk, Atatürk Kütüphanesi DE, No: 449-1688, sayfa:17.
•	 Ahmet Naim Efendi, İslam Ahlakının Esasları, İstanbul 1963, Yücel Ya-

yınları.
•	 Ahmet Erdem, Sertürbedar Ahmed Amiş Efendinin kelamı alilerinden 

zaptedilen bazıları.
•	 Ahmet Güner Sayar, “Fatih Türbedarı Ahmed Amiş Efendi ile Sohbetler”, 

Türk Edebiyatı, 408 (2007), İstanbul, s. 48-52.
•	 Ali Rıza Özcan, Fatih Külliyesi II- Hazire, sayfa: 204-207.
•	 Ekrem Işın, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, I, 118-119. 
•	 Erdem Memişoğlu, Cihan Sertürbedarı Huzurunda, Ankara, 2004.
•	 Evrenoszâde Sami, Atatürk Kütüphanesi, Bibliyografya DE, No:1858.

•	 Hakkı Önkal, Osmanlı Hanedan Türbeleri, Ankara, 1992.
•	 Halil İnalcık, Kuruluş Dönemi Osmanlı Sultanları, İSAM, İstanbul, 2010.
•	 Hüseyin Vassaf, Sefine-i Evliyâ, Kitabevi, IV, 155-157.
•	 Kazım Birön, Sohbetname, 1953.
•	 Mustafa Özdamar, Ahmed Amiş Efendi, İstanbul, 1997.
•	 Nihat Hayri Azamat, TDV İslam Ansiklopedisi, I, 43-44.
•	 Osman Ergin, Balıkesirli Abdülaziz Mecdi Tolun Hayatı ve Şahsiyeti, Ke-

nan Basımevi, 1942.
•	 Ömer Asım Aksoy, Aydi Divânı, XXXIV, Ankara, 1954.
•	 Sadık Vicdani, Tomar-Melamilik, İstanbul, 1340; Tomar-Halvetilik, İstan-

bul, 1341.
•	 Yaşar Nuri Öztürk, Bosnalı Muhammed Tevfik Halveti, Yeni Boyut, İstan-

bul, 1991.

1.	 O sırada Bosnalı Mehmed Tevfik Efendi Hazretleri, Zeyrek’te halen mev-
cut olan Mimar Sinan’ın eseri olan Çinili Hamamını işletiyordu.

2.	  Bu yolun büyüklerinden Ma’ruf Kerhiye sordular: ‘’-seni bu derece 
ibadete sevk eden nedir, ölümü anmak mı?’’Cevap verir: ‘’-ölüm de-
diğin ne ki?’’Tekrar sorulur: ‘’-Kabir ve berzahı anmak mı? ‘’-Kabir de-
diğin ne ki?’’ Yine sorulunca: ‘’-cehennem korkusu ve cennet ümidi 

mi?’’ Ma’ruf  cevap verdi: ‘’-Bunlarda ne ki, bu saydığın şeylerin hepsini 
elinde tutan zat-ı Kibriya öyle bir yüceden yüce varlıktır ki; eğer onu 
seversen, bu dediklerinin hepsini sana unutturur, kendisi ile aranda 
bir mağrifat, bir bilgi, bir taşınma olur ve onun sayesinde bunların 
hepsinden seni kurtarır.’’ (A. Naim, s. 66).

 K A Y N A K Ç A
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EDEBİYATIMIZDA 
ÖLÜM VE ÂHİRET

Recep GARİP*
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Türk edebiyatında ölüm risaleleri oldukça yaygındır. 
Ölüm şiirleri, gazelleri de oldukça fazladır. Aslında ölü-
mün özlenilen bir bekleyiş olduğu vurgusu İslâm coğraf-
yasının âhiret inancına müteallik olduğunu da söyleye-
biliriz. Bunu söylesek bile ilk insanın varlığı ile belirlenen 
Cennet ve Cehennem olgusu da varlığını sürdürmüş, 
böylece bütün dinlerin ortak temaları haline dönüşmüş-
tür. Yahudiliğin, Hıristiyanlığın dahası Tevrat ve İncil’de 
var olan hükümler halkların hafızasında öykülenerek ku-
şaklara devredilmiş bir hayatın gerçeğidir. Böyle olunca 
ölüm, hayat kadar gerçektir bütün dinlerde. Ölüm, ölüm-
süzlüğün açıldığı kapıdır âhirete.

Kadim kültür geleneğinin hafızasında dünya hayatın 
değeri ölüm hazırlığıyla anlaşılır. Yaşarken vazgeçilmez 
bir dünya onarıcısı, her an ölümle birlikte olduğunu da 
unutmadan ahrete iman gereklidir bize. Biz müminleriz, 
iman etmiş inanmış müslümanlarız. Allah ve Resûl buyru-
ğuna inanmanın bedelidir ölümü astarının içinde taşıyor 
olmak. Osmanlı’daki şuur her an ölümle burun buruna 
süren bir hayatta hem sarık hem de kefen diye düşünü-
lerek vücudun bir parçası haline gelen hayat anlayışı mü-
mince duruşun da bir ifadesidir.

Bize “ölmeden evvel ölünüz”  diye buyrulmuştur. Öl-
meden evvel ölmek iç astarında ölümü, iç cebinde ölümü 
taşıma bilinci ve şuurudur. Böyle olunca hayatın da, ölü-
mün de, kıyamet ve âhiretin de anlamı netleşir. Bir şuur 
halinde cemiyetteki varlığı sürer. “Her an ölecekmiş gibi 
yaşamak” hayatı ciddiye almaktır.  İki türlü ölümden bah-
sedilir;

İlki manevî ölümdür “Ölmeden evvel ölünüz”ün 
Hallâc-ı Mansur’ca “Hak’ta yok olmak” anlamında kast 
ettiğidir. Ölümü unutmadan hayatı tanzim etme sanatı-
dır bu algı, bu kavrayış, bu şuur. İkinci ölüm ise, “bedenin 
ölümü”dür.

Bu nedenle ölümü hayatının sonu diye düşünenler 
olacağı gibi, kimlerine göre asıl hayatın başlangıcı diye 
kabul edilir. Bazılarına göre ise sevgiliye kavuşmadır. 
Hayatın ve ölümün kavranış şekliyle ilgili olduğu kadar, 
maddenin ötesine geçme çabası, yok olup gitme endişe-
si, bir daha dirilişin olmayacağı iddiası gibi hususlar filo-
zofların, düşünürlerin tartıştığı konulardandır.

Hazreti Mevlânâ ölümü “sevgiliye kavuşma”, “hakka 
vuslat”, “düğün günü, gecesi” olarak ifade etmiştir.  “Her 
nefis ölümü tadacaktır” âyetinin sadırdaki, yaşayıştaki, 
ahlâktaki, inançtaki, toplumdaki yansımasıdır bir bakıma. 

Mevlânâ, bunu en zirve şekliyle sevgiliyle buluşma, dü-
ğün gecesi şeklinde kavramış olmakla topluma ölümün 
ebedileşmek anlamına geldiğini yerleştirmiş oluyor. Tam 
da burada yüzyıllar sonrasında aynı imgelerle hayatı ve 
ölümü güzelleştiren Üstat Necip Fazıl’ın sesi kulaklarımı-
za erişiyor;

 “Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun.
Ölümü de öldüren Rabbe, secdeler olsun.” 
Hayat bu kadar anlamlıdır işte. Doğunun ağıtlarında 

var olan nida, çağrı, yakarış, inleme hep var olma gayre-
tidir. Çilede var olmayı, yoklukta var olmayı, ölümde var 
olmayı varlıkta da yoklukta da var olmayı çabalar gazel-
hanlar. Şairlerin şiirlerindeki sezgi hayatın ironisindeki 
ince çizgiyle ölümde de şiirin varlığının da bir ispatıdır. 
Şiir âhiretin de azığıdır çünkü. Burada şairimiz yine dev-
reye girer; 

 “Anladım işi; sanat Allah'ı aramakmış 
Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış” 
diyerek sanatın istikametini, şiirin istikametini belir-

ler. Bu belirleyiştir ki edebiyatçının işi öte dünyaya götü-
rebileceği azığı hazırlamaktır. O nedenle dilin kullanılışın-
daki titizlik, ağızdan çıkan söz, mısralara düşen şiir dua 
olur. Büyük kayıplarla geldiğimiz bu yüzyıl, geçmiş yüz-
yılların savaşlarının sürdüğüne de işaret etmektedir. Em-
peryalistler, kapitalistler insanı maddeleştirirken, Asya, 
Afrika ve Doğu çığlığı, ağıtı, inancı haykırmaktadır. İnanç 
merkezli anlayışta dilin, mezhebin, ırkın ve renklerin bir 
anlamı yoktur. Asıl anlamın Allah’a ve son Peygamber 
Hazreti Muhammed’e ve onun getirdiklerine inanmaktır. 
Bu inanç bütün olumsuzlukları yok ederek insanın için-
deki endişeleri, korkuları yok eder. Bu nedenle sanatçının 
arayışı sürmektedir. Sanatçının arayışı insanın kayıpla-
rının bulunma arayışı olduğu kadar kendini arayışını da 
ifade eder. Herkes, her birey, her insan kendisini ara-
makla memurdur. “Kendini bulan rabbini bulur, kendini 
bilen rabbini bilir” anlayışı sanatın ve sanatkârın yoludur. 
Sanatkâr buldukça inancı artacak, tazelenecek ve Allaha 
olan bağlılığı sonsuzlaşacaktır.

 Şair yine bir başka şiirinde;
“Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber” 
demektedir. Şairler ve edebiyatçılar hayat ve ölüm 

temasını, genel anlamda işlerler. Hayat, tabiat, sevgili, 
gök, yıldızlar, deniz, kuşlar, ölüm, varlık, yokluk, uçup gi-
den bir tren gibidir sanki.  Kavuşmanın güzelliği peygam-
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berin gidişiyle eşlenir. Bu eşleyiştir ki ölümün sevilmesi 
çağrısıdır bir bakıma. Yokoluş değil asıl şimdi varoluştur. 
Yeniden diriliştir.  Var oluşta bizi karşılayacak olan önden 
giden resûldür. O bizi, ümmetini beklemektedir. Kıyamet 
bize bunu söyler.

“Ölüm” şiirimde şöyle yazmıştım;
“Ölümü gelir diye bekledim de bekledim
Ölümü güllerle kendime kelepçeledim. 
Yaklaşır gibisin, sislisin, isli, perişan
Bahtımın rüzgârını savursun da borazan. 
Haydi, durma doldurmana bak sen de heybeni
Güne hazır olmalı ölüm bulunca seni. 
Ömrünce bekledin gidenler gelmedi geri
İçimde bir zemheri esiyor dünden beri. 
Ne yapsak boş, ne söylesek anlamsız değilmiş
Doğduğum günden beri dünya gerçek değilmiş. 
Ölüm gizli bir sırmış incecik ipek perde
Görürmüş gören gözler uyanınca her yerde. 
Sandım uzaklarda beyaz bir atlıdır ölüm
Sevgiliye kavuşunca solmazmış hiç gülüm.”
 Edebiyatın temelini oluşturan edep duygusudur. 

Edep her işin başıdır. Edeple söz söyleyen adam, edep-

le uğurlanır. Bunları bize hatırlatansa Kur’an âyetleridir. 
İnsanın nasıl yaşaması gerektiğini, hayatı nasıl anlaması 
gerektiğini ayetlerden öğreniyoruz. Edeple söz söyleyen 
edebiyatın ustaları buradan beslenerek söze hükmeder-
ler;

“Senden önce hiçbir beşere ölümsüzlüğü vermedik; 
şimdi sen ölürsen onlar ölümsüz mü kalacaklar? Her ne-
fis ölümü tadıcıdır. Biz sizi, şerle de, hayırla da deneyerek 
imtihan ediyoruz ve siz Bize döndürüleceksiniz.” (Enbiyâ, 

21/34-35)

Bu âyetin hükmünü anlamak ölümsüzlük iksirinin ya-
ratıcıda olduğunu anlamak demektir. Her canlının ölüm-
le burun burna yaşadığını, dolayısıyla hayatın dengesini 
bozmadan, fıtratın dışına çıkmadan yaşamak gereklidir. 
Her yaptığımız fiilin sorumluluğu bize verilmiştir. Tercih-
lerimizin karşılığı da bize verilmiştir. İyiyi ve güzeli tercih 
bir tercih sebebi olduğu kadar, kötüyü tercihte bir tercih 
sebebidir. Her ikisinin de karşılığı kulun, insanın seçişiyle 
anlam kazanmaktadır. 

 “De ki: ‘Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, 
şüphesiz sizinle karşılaşıp-buluşacaktır. Sonra gaybı da, 
müşahede edilebileni de bilen Allah’a döndürüleceksiniz; 
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O da size yaptıklarınızı haber verecek-
tir.’ (Cuma, 62/8).”

İnsanın çaresizliğine, zayıflığına 
işaret eden bu ayette ise kaçış yoktur. 
Kaçış nereye sorusunu sordurur insa-
na. Bu kaçışın, bu gidişin bir dönüşü 
yok mu sorusunu bizlere sordurarak 
dikkatli yaşanması gerektiğine ulaştı-
rır. Ölüm bir şekilde bize ulaşacaktır. 
Bizleri bulacaktır. Ta ki o gelinceye de-
ğin hafızalarımızın zafiyeti belgelenerek unutulan ölüm-
dür ama unutmayan gerçek ölümün kendisidir. Ölüm 
gelir ve insanı bulur. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ölü-
mün taşıdığı ömür heybesi, belgesi, filmi izletildiğinde 
yapıp ettiğimiz bütün fiiller bir bir ortaya konuldukça ka-
yıtların anlamı öne çıkar. İtiraz süresi yoktur. Avukat yok-
tur. Bu durumda başlar öne eğilir. Yüz kızarır, pişmanlıkla-
rın da artık bir anlamı kalmamıştır. Bütün bunlar bilinerek 
hayatın anlamlı yaşanılması, edepli yaşanılması çağrısı 
sürmektedir. Son ana değin tövbenin, pişmanlığın olabi-
leceğini, af dileyerek kendimizi affa uğratabileceğimizin 
de altı çizilmektedir. 

“Her nerede olursanız, ölüm sizi bulur; yüksekçe yer-
lerde tahkim edilmiş şatolarda olsanız bile… (Nisâ, 4/78)”.

Ölüm yaratılışın gerçeğidir. Yeryüzünün bütün bah-
çeleri, bütün güzellikleri, bütün ihtişamları, bütün zen-
ginlikleri ve bütün sarayları, makamları, rütbeleri verilmiş 
olsa da, yeryüzünün en güzeli olunsa da bir gün ölüm 
gelip çatacaktır. O nedenle “ölmeden önce ölüme hazır 
olma fırsatı” tanınmıştır. Nuh peygamberin oğlu demiş-
ti ya; “ben en yüksek tepeye çıkarım sel bana ulaşmaz”. 
Nuh (as) ise “yapma oğlum bu gün kurtuluş yok. Gel etme 
uyma nefsine bin şu gemiye demişti de oğlu itaat etme-
miş dev bir dalga onu alıp götürmüştü.” Babanın oğla, an-
nenin kıza faydasının olmadı günler vardır. Sel felaketleri 
gibi, depremler gibi, karda kalmak gibi, fırtınaya tutul-
mak gibi. İşte âyet böyle söyler gibi söylüyor; “Her nerede 
olursanız olun, ölüm sizi bulur. Büyük saraylarda, şatolar-
da, villalarda, gök delenlerde olsanız da”. 

Hayatı bu açıdan değerlendirdiğimizde kaçış yok. 
Kurtuluşun Allah’ın ipine sarılmaktan başka bir çarenin 
de olmadığıdır. O halde ölümü, hayatı yaşar gibi yaşamak 
gerekmektedir. Bizden ayrı olmayan ölüm gerçeği haya-
tın anlamlı yaşanmasını sağlayacaktır.

Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiiri kişinin 

kendisiyle, dostlarıyla, çevresiyle ya-
şadıklarının bir bakıma aynada yan-
sımasıdır. Şair burada ironik bir dil 
kullanarak ölümü düşünmeye başlar. 
Tıpkı kaybettiği dostları gibidir ölüm. 
Gelip emaneti alıp gidecek olan bir 
gerçektir. Türk edebiyatında Yunus 
Emre ve Abdülhak Hamid’den sonra 
ölüm üzerinde en çok yazandır. Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın hayata ve âhirete ba-

kışı onlarınkinden farklıdır. Halk ve İslâm şairi olan Yunus 
Emre ölümden, Allah fikrine ve âhirete gider. Onun için 
ölüm ebediyete açılan bir kapıdır:

“Ölümden ne korkarsın, 
Korkma ebedî varsın” diyerek kendisini oturttuğu 

noktadan bakar hayata. Ölüm buradan bakıldığında yok 
oluş değil, ebedî var oluştur. İslâm, insanı sadece dış ola-
rak etkilemez asıl içte devrimler, dirilişler yaparak yeniler, 
geliştirir, öteler ötesi ebedi âleme bakışımızı güzelleştirir.

Cahit Sıtkı Tarancı şöyle dertleşir kendisiyle;
“Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
Şakaklarıma kar mı yağdı ne var
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz
Ya gözler altındaki mor halkalar
Neden böyle düşman görünürsünüz.

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar
Zamanla nasıl değişiyor insan
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan
Bu güler yüzlü adam ben değilim
Yalandır kaygısız olduğum yalan.
Hayata beraber başladığımız,
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.
Gökyüzünün başka rengi de varmış
Geç fark ettim taşın sert olduğunu
Su insanı boğar, ateş yakarmış
Her doğan günün bir dert olduğunu,
İnsan bu yaşa gelince anlarmış.

Ayva sarı nar kırmızı sonbahar
Her yıl biraz daha benimsediğim
Ne dönüp duruyor havada kuşlar

Hayatın ve ölümün kavranış 
şekliyle ilgili olduğu kadar, 
maddenin ötesine geçme 

çabası, yok olup gitme endişesi, 
bir daha dirilişin olmayacağı 

iddiası gibi hususlar filozofların, 
düşünürlerin tartıştığı 

konulardandır.
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Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim
Bu kaçıncı bahçe gördüm taru-

mar
Neylersin ölüm herkesin başında
Uyudun uyanamadın olacak
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misali o musalla taşında.”
Şiirden küçük atlamalar dışında tamamını paylaş-

mak istedim. Hayatın akışını verir şairimiz. Verdiği kendi 
hayatıdır, lâkin her birimizin de hayatındaki çizgileri göz-
lerimizin önüne sererek muhasebeye tâbi tutar. Yüzler-
deki durum, saçların sakallın ağarması, belin iki büklüm 
olması, ölümün her an kapımızda oluşuna yapılan gön-
dermelerle, dostların birer birer kopuşlarıyla beliren yal-
nızlıklar anlatılır şiirde. Şiirin içindeki dünya kendi içimiz-
deki dünyadır. Bir bakıma aynada gördüğümüz sûretin 
ötesine inmemizi sağlar.

Yeryüzündeki ihtişamın geçiciliğini hatırlatarak kaşla 
göz arasında, uyku ile uyanıklık arasında, üç günlük dün-
yanın kavgaya, ayrılığa, dargınlığa değmediğini anlarsınız 
şiiri okurken. Bir namazlık saltanatımızın olacağını düşü-
nerek yaşanılmasını gözlerimizin önüne serer ve musalla 
taşındaki duruş bizi ebedi âleme götürür.

Sezai Karakoç’un “İstanbul'un Hazan Gazeli”nde iki 
beyti var;

“İstanbul’un kaybolan geçmiş tarihini, tabiatını 
Son kez tadalım başlamadan âhiret seferine” 
Bu anlatım tarzının da ebed duygusu içerisinde dik-

katli yaşamanın anlamı kavratılır. Âhirete göç başlamadan 
seferler yapmak gereği vardır. Kendi içimizdeki seferler 
için dışımızdaki seferler dikkate alınmalıdır. Şehrin geçmi-
şi ile insanın geçmişi aynı şeydir aslında. Geçen tarih, in-
sanlığın tarihidir. Bu nedenle tarihe tanıklık etmek şairin, 
sanatkârın, edebiyatçıların işi değildir sadece. Okuyan, 
düşünen, akleden bütün insanların da ödevidir. Kendi ya-
şadıkları şehre sahip çıkmak, o şehrin sürgün vermesini 
sağlamak da bir ödevdir. Son bir kez daha dönüp bakalım 
yaşadıklarımıza, son bir kez daha ölüm kapımızı çalma-
dan hatırlayalım yapıp ettiklerimizi der gibidir. İstanbul’a 
dönüp bakmamızı söyler. Geçmişe, tarihe dönüp bakma-
mızı hatırlatılır.

İnsan yaratıldığı andan bu yana bulunduğu ortamı 
kendisine uydurmuş ve çevre düzenlemesini de ona göre 
yapmıştır. Tarz ve tavırların, algı ve anlayışlarla gelişen ka-

biliyetlerin dili çözdüğünü, dil ile ilgili 
meselelerin kendiliğinden problem 
haline dönüştüğünü görüyoruz.  Bu 
da çözüm yollarıyla birlikte gelişen 
ilimlerin, irfanların oluşmasıyla edebî 
ürünlerin doğuşunu sağlamıştır. De-
mek oluyor ki insan, bulunduğu halle 
yetinmeyip kendisini ve çevresini sü-

rekli geliştirmiş ve büyütmüştür. Edebiyatın, şiirin varlığı 
da böyledir. Şiiri yazan insan, ilk insandır. O günden bu 
güne değin süren insanlık bu ilmin, edebî alanın gelişme-
sine katkıda bulunmayı sürdürmektedir. Hayatın anlamıy-
la ölümün anlamı aynı terazideki kefenin durumundan 
farklı değildir. Öte dünya inancının giderek güçlenme-
siyle iki dünya düzleminin biri birini destekler nitelikte 
olması ölümü de anlaşılır kılmaktadır. O nedenle şairlerin 
şiirleri bu alanı da kapsamaktadır. Gazellerdeki dünya ve 
aşk vurgusu sevgiliye duyulan özlem kadar ilâhilerde ve 
kasidelerdeki sevgi ve aşk ilişkisi de bu pencereden izlen-
melidir. Beşerî aşkla ilâhî aşkın arasındaki nüans birbirini 
tetikler niteliktedir.

Edebiyat ve medeniyet aşığı diye ifade edebileceği-
miz Mehmet Akif İnan bir beytinde; 

“Kim demiş hayatın bitişi ölüm
Destanlar yayılır mezarımızdan” 
diye seslenmektedir. Bu sesleniş bize ölümün ötesin-

den bir sesleniştir. Gelecekle ilgili bir zamana işaret eden 
şair, ölümün bir bitiş değil yeni bir başlangıç olduğunu 
söyleyerek ölümü yakınlaştırarak yaşadığımız zamanın 
içindeki dikkat unsurunu hatırlatır. Buradaki dikkat, za-
manı dikkatli yaşamaktır. Ölüm geldiğinde ebed çizgisi 
başlar. Ölümle başlayan çizgide ölümsüzlük iksiri vardır. 
Yaşarken yaptıklarımızla ölüm bize destan yazdırabilir. 
Destansı bir duruşumuz varsa, yaşantımız varsa, mücade-
lemiz varsa, insanlığa hizmetimiz varsa ve bütün bunları 
Allah için yapmışsak destan olmaya kendimizi hazırlamı-
şız demektir. Bütün ölümlerin destanı yoktur. Bütün yol-
cuların izleri yoktur. Bütün insanlar unutulmaz değildir. 
Destanlara müteallik bir hayat hayattan sonrası içinde 
destanlığını sürdürmektedir. Destan insanlara bakıldı-
ğında; Yunus Emre’nin, Mevlânâ’nın, İmâm-ı Azam’ın, On 
İmam, İmâm-ı Rabbânî’nin, İmâm-ı Gazzâlî’nin, Fuzûlî’nin, 
Şeyh Gâlip’in, Bediuzzaman Said Nursî’nin, Necip Fazıl 
Kısakürek’in, Sezai Karakoç’un, Cemil Meriç’in ve saymak-
la bitiremeyeceğimiz bir sürü destan adamı belirtebiliriz. 

İslâm, insanı sadece dış 
olarak etkilemez asıl içte 

devrimler, dirilişler yaparak 
yeniler, geliştirir, öteler 

ötesi ebedi âleme bakışımızı 
güzelleştirir.
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Arif Nihat Asya, Yahya Kemal, Cahit Zarifoğlu, Erdem Ba-
yazıt, Alaaddin Özdenören de destan şairlerdendir. 

“Bulmak” şiirinde Erdem Bayazıt şöyle sesleniyordu;
“Bir an kayboldun gibi yaşadım kıyameti
Yoruldun ama buldun ey kalbim emaneti 
Yeniden su yürüdü dalıma yaprağıma
Bir bakışın can verdi kurumuş toprağıma
Çiçeğe durdu kalbim içtim parmaklarından
Göz çeşmem suya erdi sevda kaynaklarından
Sensiz geçen zamanı belli yaşamamışım
Sensizlik bir kuyuymuş onu aşamamışım
Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden
İşte yeni bir dünya peygamber sözlerinden
Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm
Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm”
Ölüm ve âhiret inancının bu kadar iç içe girdiği 

başka bir topluluk, başka bir ümmet, başka bir me-
deniyet söz konusu değildir. Şehadete sevgiliye gider 
gibi gidildiği bir devlet-milet kaynaşmasının, yeryü-
zünde sadece bu coğrafyanın insanının imanında yer 
aldığını ifade etmeliyiz. Ölüm bu toplumun hayat an-
layışında hiçbir zaman gelmeyecekmişçesine dünyaya 
sarılma, dünyayı kucaklama, hemen gelecekmişçesine 
de âhiret için çabalayıp durma üzerine bina edilmiş-
tir. Hem dünya hem de âhiret inancı birbiriyle paralel 
yürümüştür. Ölüm bize hem çok uzaktır hem de çok 
yakındır. Ölümsüzlük algısı, kazanımı dünyaya verilen 
şekille ilgilidir. Dünyanın tanzimindeki ölümsüzlük 
destansı bir yaşantının imanla örülmüş olmasıyladır. 
Peygamber aşkıyla Allah aşkı birbirinden ayrılmaz bir 
bütündür. Birinin ifadesinde diğeri mutlak surette var-
dır. Âyet ve hadisin varlığı da öyledir. Kur’ansız sünnet 
veya hadis düşünülmez. Başka bir seçenek de yoktur. 
Bu nedenle âyetlerden bahsedilirken hadis ve sünne-
tin varlığı mutlaktır. Hadis ve sünnetten bahsedildiğin-
de Kur’an’ın varlığı aynen böyledir. Bir bütündür, ayrılı-
ğı asla mümkün değildir. Bu büyük ümmet anlayışı bu 
medeniyeti böyle oluşturmuş ve yeryüzünün en uzun 
İslâm medeniyeti anlayışını böylece kadimleştirmiştir. 
Ölüm tek başına bir anlam ifade etmez. Hayatla birlikte 
anlamlıdır. Ölümü, ölümsüzlük yaşantısı, inancı, imanı 
destanlaştırır.

 Sona doğru yaklaşırken edebiyatımızın ustası, üs-
tadı, gaye ve dava adamı Necip Fazıl Kısakürek’in “Allah 
Dostu” şiirinden bir bölüm;

“Tam otuz yıl saatim işlemiş ben durmuşum? 
Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum.
Büyük Randevu, bilsem nerede, saat kaçta 
Tabutumun tahtası bilsem hangi ağaçta
Bu dünyada renk, nakış, lezzet ne varsa küsüm
Gözümde son marifet Azrail'e tebessüm
Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var 
Oh ne güzel bayramda tahta ata binmek var
O demde ki perdeler kalkar, perdeler iner 
Azrail'e "hoş geldin" diyebilmekte hüner.
Öleceğiz, müjdeler olsun, müjdeler olsun 
Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun.
Ölüm güzel şey budur perde ardından haber
Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber” 
Fuzûlî sevgiliden ayrı kalmanın bir anlamı olmadığını 

şöyle dile getiriyor: 
“Ya Rab bana cism ü can gerekmez
Cânân yok ise cihan gerekmez.” Sevgilinin, aşkın, mu-

habbetin medeniyetindeki hayat ve âhiret anlayışı ancak 
bu kadar güzel anlatılabilir. Sevgili yoksa dünyaya da ihtiyaç 
yoktur. Sevgilinin yüzü suyu hürmetine yaratılmıştır bütün 
mevcudat. Bu minval üzere bir hayatı yaşamak ve ebedâ 
âleme öyle gitmek gerekiyor.

Yunus Emre, Allah aşkıyla yanıp tutuşan bir ömrün 
ölümsüzlüğüne dikkat çekerek, “Kişi sevdiğiyle beraberdir” 
hadisini açıklar mahiyette şöyle seslenir;

“Yunus öldü deyu sâla verirler
Ölen hayvan imiş, âşıklar ölmez” diyerek bizlere açık-

lamaya ihtiyaç bırakmıyor. Âşıklar ölmez, çünkü onlar bir 
destan yaşar ve destanlarla destanlaşarak yaşanırlar. Bedi-
üzzaman hazretlerinin diliyle; “Herkes âyinesinin rengine 
göre görür. Ehl-i iman için ölüm hakiki vatanına ve ebedî 
saadet makamına girmeye bir vasıtadır. Ehl-i dalalet için 
ölüm, idam-ı ebedîdir; hem o insanı hem bütün ahbabını ve 
akaribini asacak darağacıdır.”  

Peygamber Efendimiz buyurdular ki; “Kimse ölümü te-
menni etmesin. Eğer iyilerden ise iyiliklerine iyilik katar. Eğer 
günahkâr ise, affedilmeyi ister.” “Dünya, müminin zindanı, 
kâfirin ise cennetidir”, “Bu dünya âhiretin tarlasıdır”  diye ifa-
de buyrularak emanet edilen ömrün, emanet edilen eşyanın 
kullanılış şekliyle ölüm ve hayatın dengesini bir kez daha 
hatırlayarak ölmeden önce iç olgunluğa erişebilmek için fır-
satları değerlendirmek gerekiyor. Bu duyuşlarla, edep pen-
ceresinden edebiyatın aşkınlığı olan şiirin duasıyla, destan-
laşmayı dileyerek ölümsüz şarkılar yazmayı sürdürelim. 
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BİR SEYİR TECRÜBESİ OLARAK 
DÜNYANIN SONU

Aybala Hilâl YÜKSEL*
İnsan sona geldiğinde ne hisseder? Bir insana veda 

ederken, yaşadığı şehirden ayrılırken, çalıştığı işini bırakır-
ken aklından neler geçer? Sona ulaşan insan geride bıraktı-
ğını, içinde yaşarken başaramayacağı kadar sade bir şekil-
de görme ve değerlendirme imkânı bulur. Bu yüzden son-
lar önemlidir, belirleyicidir. Zira sondaki hâl; geride kalan 
tecrübenin bütünündeki hâlin bir özüdür, özetidir. Sonla 
yüzleşme şeklimiz, nasıl yaşadığımıza ayna tutar. Muhayyel 
süreçlerle de bu yönde bir benzerlik kurmak yerinde ola-
caktır. Bir insanın ölüm anını zihninde nasıl canlandırdığı 
sürdürdüğü hayatını nasıl gördüğü ile doğrudan ilişkilen-
dirilebilir. Benzer şekilde, tüm insanlığın ahvali hakkındaki 
kanaati kişinin kıyamet tasavvuru ile örtüşür.

İnsanın bu dünyadaki yolculuğunun sonu, dünya-
nın sahip olduğumuzu sandıklarımızla birlikte yok oluşu; 
insanoğlunun kafasını en çok meşgul eden konulardan 
biridir. Ne zaman, ne şekilde, hangi vasıtalarla gerçekle-
şeceği ilâhî emirler, bilimsel bulgular ve hatta mitolojik 
argümanlar çevresinde tartışılagelmiştir. Sonun kaçınıl-
mazlığının korkutuculuğu bir yana, her bir insan tekinin 
akıbeti ile ilgili bir türlü sükûn bulmayan endişeleri de bu 
düşüncelerden uzaklaşmayı zorlaştırır. Ancak, kıyametin 

ilminin yalnızca Allah’a ait oluşu “Sana kıyameti, ne zaman 
gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabbi-
min katındadır. Onun vaktini O’ndan başkası açıklayamaz. 
O göklere de yere de ağır gelmiştir. O size ansızın gelecek-
tir. Sanki sen onu biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki: 
Onun bilgisi ancak Allah’ın katındadır; ama insanların çoğu 
bilmezler.”(A‘râf, 7/173) âyetinde açıkça bildirilmiştir.

2012 söylentileri ile birlikte popülerliği daha da artan, 
dünyanın sonunu konu alan filmlerin bu kadar ilgi görme-
si; insanın akıbetini bilme isteği ile ilişkilendirilebilir. Sine-
manın çağımızın en etkili iletişim aracı olduğu göz önünde 
bulundurulursa, bu anlatıların sahip olduğu potansiyel 
daha belirgin olur. Hikâyelerini anlatırken gerçeği malze-
me edinerek yeniden yoğurması, ortaya çıkanı seyircinin 
dünyayı algılayış şekline çok benzer bir biçimde tecrübeye 
sunması sinemanın etki gücünü açıklayabilir. Kısaca göze, 
kulağa aynı anda hitap eden ve ağacı ağaç ile, insanı insan 
ile anlatmaya ve göstermeye elveren bir tabiata sahip olan 
sinema; muhayyilede var olanı, gerçeği taklit eder nitelik-
te canlandırmak ve paylaşmak gibi muazzam bir imkân 
sunmaktadır. Bu büyüleyici araç vasıtasıyla muhatap olu-
nan her tecrübe muhakkak farklı bir muhayyile, bir hayat 

* Sinema yazarı
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tasavvuru ile karşılaşmak demektir. 
Ancak buna ek olarak, kıyamet (küre-
sel felaket) filmleri doğrudan “son” ile 
yüzleşmeyi perdeye taşıdığı için çok 
yönlü okumalara da gereksinim du-
yar. Seyrettiğimiz ve beğendiğimiz 
dünyanın sonunun farklı kurgula-
maları; hayatlarımızı nasıl kurguladı-
ğımıza, nasıl anlamlandırdığımıza da 
ışık tutar.

En Çok İzlenen Kıyametler
Ana akım sinemada kıyametin 

ele alınış biçimine baktığımızda film-
lerin genel yapısında ve perspektifinde bazı temel benzer-
likler göze çarpar. Aslında, Amerikan sinemasının ürettiği 
ve tüm dünyaya pazarladığı bu filmlere kıyamet filmi yeri-
ne küresel felaket filmi demek daha yerinde olacaktır. Zira 
mütemadiyen filmin sonunda bir kahraman -ki genellikle 
bir bilimadamıdır- dünyanın sonunu önleyecek bir çare icat 
eder veyahut daha da sıklıkla insanları o felakete maruz kal-
maktan kurtarmanın bir yolunu bulur. Dünyanın sonunu 
getirmesi beklenen olgu -deprem, kasırga, iklim değişikli-
ği, meteor çarpması vs.- ne olursa olsun pozitif akıldan ve 
maddî güçten gelen teknolojik imkânlar sayesinde insan-
lığın devam etmesi için çözümler üretilir. Bunu yaparken, 
filmin sonunda hayatta kalmayı başaranlardan olacak bir 
ailenin macerası da merkeze alınır. Bu, genellikle kendi için-
de sorunları olan, dağılmış ailedir. Birlikte verdikleri yaşam 
mücadelesinin ardından aile yeniden bir araya gelir. Bu ya-
nıyla, felaket filmlerinin nispeten aile kurumunu yücelttiği 
de söylenebilir.

Bu bahsi biraz daha somutlaştırmak adına gişe başarı-
sıyla öne çıkan filmlere imza atan, daha önce de çok benzer 
bir yapıya sahip olan Yarından Sonra (The Day After Tomor-
row, 2004) filmini de yöneten Roland Emmerich’in 2012 
(2009) filmine yakından bakılabilir. Maya takviminin sona 
erdiği 21 Aralık 2012 tarihinde dünyanın sonunun geleceği 
rivayeti ile de uyum gösteren senaryoda büyük bir güneş 
patlaması sonucunda ortaya çıkan enerji yeryüzü çekirde-
ğini ısıtır, yerkabuğunda çatlamalara ve kıtaların su altında 
kalmasına sebep olur. Maddî gücü veya “şansı” olan küçük 
bir grup insan, çalışkan ve özverili bilim adamları sayesinde 
son teknolojiyle üretilen tam teşekküllü gemilerde hayatta 
kalmayı başarır.

2012 ve benzeri filmler müslü-
man bakış açısıyla değerlendirildiğin-
de taşıdıkları en büyük problematiğin, 
“son”un kaçınılmazlığını ve insanoğlu-
nun Allah’ın iradesi karşısındaki aczini 
reddedişleri olacaktır. Meydana gelen 
felaketler ancak ve ancak insanoğ-
lunun (aslında Amerikalıların) yer-
yüzündeki hâkimiyetini bir kez daha 
kanıtlamasına hizmet eder. Olabilecek 
en korkunç senaryoda dahi insanın 
ürettiği teknolojinin, Allah’ın yarattığı 
tabiat karşısında üstün gelmesi; kıya-
metle yüzleşememenin acıklı bir tab-

losu olarak okunabilir.
Yeniden 2012 filmine dönersek, dünyanın sonu gelir-

ken dehşet içindeki insanların Yaradan’la ve dini öğeler ile 
kurdukları ilişki de dikkate değerdir. Dua etmenin yalnızca 
küresel felakette yaşam mücadelesi vermekten kaçınan 
veya çaresizlik içinde kalan pasif insanların sığınacağı bir 
eylem olarak gösterilmesi aslında dine ve dindarlara bakışı 
somutlaştırır. Yalnızca büyük bir servet karşılığı bilet alan-
lar veya filmin merkezindeki ailenin yaptığı gibi gemilere 
ulaşabilmek için var gücüyle mücadele edenler hayatta 
kalmayı hak eder. Seyirci olarak muhatap olduğumuz bu 
filmdeki; inancı ancak pasif ve çaresiz insanların sığınağı 
olarak gösteren, esas itibariyle insanın omuzlarına kaldıra-
mayacağı bir yük yükleyen materyalist ve pozitivist tasav-
vurun farkına varmak gerekir.

Yazının girişinde değinilen “bir şeyin bitişinin aslında 
nasıl yaşandığını ortaya koyduğu” meselesi göz önünde 
bulundurularak, Hollywood sinemasındaki bu perspektifi 
anlamlandırmak olasıdır. Dünyanın faniliği ve insanın aczi, 
hayat boyunca unutmak için gayret gösterilen meseleler 
olduğu için; “hoşça vakit geçirmek” niyetiyle izlenen bu 
filmlerde yer bulmaması anlaşılabilir bir durumdur. Ancak 
bu filmlerin tüm dünyada beğeniyle izlendiği gerçeği de 
karşımızdadır. Özdeşlemeci bir dille, tartışmaya açılmadan 
sunulan böylesi bir dünya tasavvurunun; geniş bir seyirci 
kitlesinde karşılık buluyor oluşu ise göz ardı edilmemesi 
gereken bir husustur.

Bir Kıyamet Methiyesi: Melankoli
Danimarkalı ahlâkçı yönetmen Lars von Trier’in son fil-

mi Melankoli (Melancholia, 2011) şüphesiz bu başlık altında 

2012 söylentileri ile birlikte 
popülerliği daha da artan, 

dünyanın sonunu konu alan 
filmlerin bu kadar ilgi görmesi; 

insanın akıbetini bilme isteği 
ile ilişkilendirilebilir. Sinemanın 

çağımızın en etkili iletişim 
aracı olduğu göz önünde 

bulundurulursa, bu anlatıların 
sahip olduğu potansiyel daha 

belirgin olur.
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anılmayı en çok hak eden filmlerden 
biridir. Çağımızın tüm tutarsızlıklarını 
ve sancılarını bünyesinde barındıran, 
filmlerinde de bu hâli doğrudan yan-
sıtan Trier’in dünyanın sonu kurgusu; 
-tıpkı diğer filmleri gibi- seyirciyi 
huzursuzluğuna ortak etme düşün-
cesiyle yapıldığını düşündürür. Sert 
ve sarsıcı anlatımıyla Melankoli; 
yaşadığımız hayattan ve dünyanın 
ahvalinden rahatsızlık duyan yönetmenin, dünyanın tüm 
insanlıkla beraber yok olmasını samimiyetle düşlediğini 
açık eder. Hayatlarımızın anlamını ve kıymetini geri dö-
nüşü olmayan bir şekilde kaybettiği duygusunun hâkim 
olduğu film; Trier için mümkün olan tek mutlu sonla, 
dünyanın yok oluşuyla noktalanır. Yönetmenin insanlığı 
bu şekilde yargılamaya kendinde hak görmesi, üstelik 
bunu yaparken karanlık ve kuşatıcı bir üslup takınması 
eleştirilebilir. Ancak, hayatın anlamına ve kalıcı olmayı 
hak edecek bir değere yönelik sorulara kapı araladığı için 
de oldukça önemli bir filmdir.

 İsimlerini iki kız kardeşten alan iki bölümden 
oluşan filmde, ilk bölümde küçük kardeş Justine’in dü-
ğün gecesi anlatılır. Düğündekilerin aile hayatındaki, iş 
hayatındaki ve hatta eğlence hayatındaki arızaların bir 
bir ortaya döküldüğü gece gerçekleşememiş bir evlilik 
ile son bulur. Justine’in ablası Claire’e odaklanan ikin-
ci bölümde ise Melankoli isimli bir gezegenin dünyaya 
çarpıp dünyayı yok edişi ve bu olayın öncesindeki birkaç 
günlük tedirgin bekleyiş konu edinilir. Gereksiz teknik 
detaylarından tamamen sadeleştirilmiş bir kıyamet anla-
tısı olan ikinci bölümde, kaçınılmaz son yaklaşırken insa-
nın hissedecekleri üzerine odaklanılır. 

Seyirciyi asıl tartıştığı meseleden uzaklaştırmak is-
temeyen yönetmen, bu yüzden bilhassa Hollywood’un 
felaket filmlerinde görmeye alışık olduğumuz pek çok 
unsuru anlatısından titizlikle ayıklar. Kalabalık şehirler-
deki görkemli yıkım sahneleri, “öfkeli” tabiatın öldürdüğü 
insan yığınları Melankoli’nin ilgi alanına girmez. Trier’in 
dünyanın sonunu karşılamak üzere seçtiği mekân ve kah-
ramanlar; şehirden, insanlardan uzakta bir malikâne ve 
orada eşi, oğluyla yaşayan Claire ile kardeşi Justine’den 
ibarettir. Biri yaşamayı, diğeri ise ölmeyi beceremeyen; 
bunlarla yüzleşmeye cesaret edemeyen iki kız kardeş, 
birbirine tamamen zıt karakterlere sahiptir. Hâl böyle 

iken dünyanın yok oluşu karşısında 
gösterdikleri tepkiler de tam ters 
yönde olur. Ancak filmin sonu yak-
laştıkça yönetmenin hissiyatının; 
hayata ayak uydurmayı başarama-
yan, mevcut dünya düzenine bir 
başkaldırıyı bünyesinde barındıran 
Justine’e daha yakın olduğu anlaşılır. 

Gökbilimle ilgili olan ve filmde 
pozitif aklı temsil eden Claire’nin eşi 

Michael ise neredeyse son ana kadar Melankoli’nin dün-
yaya çarpacağı söylentilerine kulak asmaz. Lakin sonun 
kaçınılmazlığından emin olduğunda onla yüzleşmekten 
kaçar ve intihar eder. Melankoli dünyadan önce, evrende-
ki her şeyin insan tarafından analiz edilebilir ve elde edi-
len bilgi ile hükmedilebilir olduğunu düşünen Michael’in 
zihni çerçevesine çarpar ve paramparça eder. Hollywood 
filmlerinde hep karşılaştığımız “son” ile yüzleşememe 
hâli Melankoli’de Michael’in şahsı üzerinde tezahür eder. 
Kendi ölümünü kendi elinden gerçekleştirerek modern 
bireyin kaderine hükmetme arzusunu göstermiştir.

Melankoli her ne kadar umuttan yoksun ve insanın 
fıtratında var olan, hiç değilse sahip olma potansiyelini 
taşıdığı değerlerin izine rastlanmayan bir film olsa da se-
yirciyi kıyameti ile yüzleştiriyor olması sebebiyle önemli 
bir yerde durur. Güçlü sinema diliyle seyirciyi filmin duy-
gusuna ortak eder. Bu sayede; hayata, ölüme ve bunların 
anlamlı kılınabilirliğine dair düşünmeye davet eder.

İnsan Aczinin Şiiri: Kurban
Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en önemli yönet-

menlerinden, Rus sinemacı Andrey Tarkovski’nin ölü-
münden çok kısa bir süre önce çektiği ve bir manada 
vasiyetini bildirdiği son filmi Kurban (Offret, 1986) dün-
yanın sonu beklentisine dair yapılmış en özgün yorum-
lardan biridir. Yaklaşan son, imanlı bir sanatçı ve dindar 
bir hıristiyan olan Tarkovski’nin tüm filmlerine konu olan 
“inanç” meselesi çerçevesinde ele alınır. Film; kıyameti 
bekleyen bir adamın ettiği dua ve adadığı kurban ile yön 
değiştirerek adeta insan aczi için yazılmış bir destana dö-
nüşür. Duası kabul edilen Alexander, vaat ettiği “kurban” 
ibadetini gerçekleştirecek ve tüm sahip olduklarından 
vazgeçecektir.

Başkarakter Alexander’ın doğumgünü vesilesi ile 
bir araya gelen aile fertleri televizyonda ülke başkanının 

Melankoli her ne kadar umuttan 
yoksun ve insanın fıtratında 

var olan, hiç değilse sahip olma 
potansiyelini taşıdığı değerlerin 

izine rastlanmayan bir film olsa da 
seyirciyi kıyameti ile yüzleştiriyor 
olması sebebiyle önemli bir yerde 

durur. 
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yaptığı konuşmadan bir nükleer savaşın başladığını öğ-
renirler. Sığınılabilecek hiçbir yer yoktur. Korku ve endi-
şe içinde bir bekleyiş başlar. Bu noktadan sonra film bu 
küçük insan grubunun dünyanın sonu ile yüzleşmesi 
üzerinden insana ve hayata dair çok temel meselelere 
yönelir. Alexander’ın konuşamayan küçük oğlunu karşı-
sına alarak yaptığı monologlarda ve diğer karakterlerle 
konuşmalarında insanın henüz yaşarken ölüm korkusun-
dan azat olmasına, maneviyatı zayıflayan insanoğlunun 
teknik ilerlemelerle daha da gerilediğine ve inanç mefhu-
muna dair felsefî tartışmalar yer alır. 

Filmde insanlığı yok edecek olanın kendi icat etti-
ği teknolojinin ürünü olan nükleer silahların olması da 
önemli bir noktadır. Tarkovski’nin özellikle Solaris’te (Sol-

yaris, 1972) fakat kısmen de olsa tüm filmlerinde vurgula-
dığı modern teknolojik aletlerin hayatlarımıza dâhil ol-
masıyla, insanın iç dünyasının yoksunlaştığı önermesi bu 
filmde de ön plandadır. Bilim ve teknolojinin muazzam 
bir hızla ilerlemesi konvansiyonel sinema örneklerinde 
alıştığımız gibi dünyayı kurtaran değil, dünyayı bitiren 
sebep olarak yorumlanır. Tarkovski’ye göre; modern ha-
yatın ve teknolojinin getirdikleri insanın tekâmülüne gi-
den yolculuğun önündeki engellere dönüştüğü, insanın 
potansiyelini gerçekleştirememesine ve yaradılış ama-
cından uzaklaşmasına sebep olduğu için bir ilerlemeden 
değil bilakis gerilemeden bahsetmemiz gerekir.

Başlayan savaşın haberini alan Alexander köşesine 
çekilir ve dua eder. Acz ve samimiyet içinde edilen, kalbin 
derinliklerinden gelen bu dua filmin dönüş noktasıdır. 
Filmin en etkileyici sahnelerinden olan dua sahnesinde 
insanlığı bu felaketten kurtarması için yalvaran Alexan-
der, bir adakta bulunur. Allah’a yalvarır ve her şey yeni-
den yoluna girerse; kendisini hayata bağlayan her şey-
den vazgeçmeye razı olduğunu, çok sevdiği ailesini vere-
ceğini, evini yıkacağını, dilsiz olup bir daha kimseyle ko-
nuşmayacağını dile getirir. Duadan 
sonra Allah’ın inayeti ve merhameti, 
Alexander’ın evinde çalışan hizmet-
çilerden biri olan Maria’nın şahsın-
da tecelli eder. Onun yanındayken 
daldığı uykudan uyandığında hayat 
eskisi gibi devam etmektedir ve sa-
vaşa dair hiçbir iz kalmamıştır. Bu-
nun üzerine Alexander söz verdiği 
gibi kendini kurban eder. Vakit kay-

betmeden evini ateşe verir, kimseyle konuşmaz ve gelen 
ambulansla muhtemelen bir akıl hastanesine sevk edilir.

Kurban’ın prologu ve epilogu olarak da görülebile-
cek kurumuş ağaç metaforuyla ilgili bölümlerde, umuda 
dair oldukça etkileyici bir hikâye anlatılır. Filmin başında, 
Alexander oğluyla birlikte gittiği sahile kurumuş ve kök-
süz bir ağacı diker. Bunu yaparken de oğluna bir hikâye 
anlatır. “Ortodoks manastırındaki yaşlı bir keşiş buna 
benzer kuru bir ağaç dikmiş ve genç öğrencisine ağacı 
canlanana kadar her gün sulamasını söylemiş. Öğrencisi, 
her sabah erkenden bir kovaya su doldurup manastırdan 
çıkarmış. Dağa tırmanır ve suyu kurumuş ağacın dibine 
dökermiş. Akşam olup karanlık çökünce de manastı-
ra geri dönermiş. Üç yıl boyunca böyle devam ettikten 
sonra bir sabah gittiğinde ağacı çiçekler içinde bulmuş.” 
Filmin sonunda ise; Alexander’ın gidişini izleyen günün 
sabahında, küçük oğlu elinde bir kova su ile babasının 
diktiği kurumuş ağacın yanına gider ve yeni bir başlan-
gıcı, aktarılan bir değeri müjdeler. Her ikisi de dünyanın 
ahvalinden rahatsızlık duyan ve kıyamete dair filmler 
yapan biri Batılı diğeri Doğulu iki yönetmenin -Trier ve 
Tarkovski’nin- ayrıldığı en temel noktalardan biri bu farklı 
perspektifleridir. Tüm çarelerin tükenmiş göründüğü bir 
durumda bile insana düşen inanç, umut ve özveri ile 
çalışmaya devam etmekten başka bir şey değildir. Bu 
destur, Tarkovski’nin hayatının ve sanatının da özeti 
olarak görülebilir. Kurban, kıyamet temasını işlerken 
insanın Allah’la kurduğu ilişkiyi ve bu dünyadaki ma-
cerasını ele alması sebebiyle özel bir filmdir.  Bunları 
anlatırken “havf ve recâ” arasında duran yaklaşımı ile 
de müslümanca bir tasavvura en yakın kıyamet filmi olarak 
görülebilir.

2012, Melankoli ve Kurban filmleri, kıyametin sinema-
daki farklı görünümlerine bir göz atma fırsatı tanır. Dünya-
nın sonunu nasıl algıladığımızın, nasıl yaşadığımızla doğru-

dan ilişkili olduğunu bir kez daha ka-
nıtlar. Bu filmler arasındaki benzerlik 
ve farklılıkların; medeniyetler ve zih-
niyetler arasındaki farklarla olan orga-
nik bağını da ortaya koyar. Kıyametin 
sinemadaki bu farklı yorumlarını göz 
önünde bulundurarak kendi kıyamet 
tasavvurumuzu bir kez daha gözden 
geçirmek ve durduğumuz yeri net-
leştirmek yerinde olacaktır. 

Sinema tarihinin gelmiş geçmiş 
en önemli yönetmenlerinden, Rus 

sinemacı Andrey Tarkovski’nin 
ölümünden çok kısa bir süre önce 
çektiği ve bir manada vasiyetini 

bildirdiği son filmi Kurban 
(Offret, 1986) dünyanın sonu 
beklentisine dair yapılmış en 
özgün yorumlardan biridir.
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Sözlükte “sonra olan ve son” gün anlamına gelen 
âhiret kavramıyla; hem bu dünyanın sonu, hem de ölümle 
başlayan dünya hayatının farklı ve ebedî olan hayat kaste-
dilmektedir. (Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları, Dinî Kavramlar Sözlüğü, 

Ankara 2006, s. 13). İman esaslarından birisi olan Âhirete iman, 
daima Allah'a iman ile birlikte zikredilmiş ve onu inkâr, 
kâfirlik sebebi sayılmıştır: “Her kim Allah'a ve meleklerine 
ve kitaplarına ve rasûllerine ve Âhiret gününe kâfirlik eder-
se, uzak, pek uzak bir dalâlet ile sapmış gitmiştir” (Nisa Sûre-i 

Celîlesi, 136. âyet-i kerîme). Âhiret inancının her türlü şüpheden 
ârî olması ve yakîn bir bilgi ve iman ile Âhirete inanılması, 
bu inancın temel şartlarındandır:: “Âhirete yakîni de bunlar 
edinirler” (Bakara Sûre-i Celilesi, 4. âyet-i kerîme).

Osmanlı Devleti'nin bürokratik yapısının en başında, 
malûm olduğu üzere padişah bulunur ve hemen her mü-
essese ve makam, onun adına izâfetle tanımlanır. Padişah, 
devletin sınırları içerisinde bulunan ülkelerden bahseder-
ken, memâlik-i mahrûse-i şâhânem der. İdare ettiklerin-
den, tebe‘a-i şâhânem, tebe‘a-i sâdıkam şeklinde söz eder. 
Hazîne-i Âmirem, Divân-ı Hümâyûnum, Hazine-i Hâssam 
gibi tabirler de sultanın devlet idaresindeki otoritesini açık-
ça ortaya koyar.

“Osmanlı Devlet belgelerinde çeşitli emirler, hüküm-
ler, fermân ve emirnâmeler, kısacası diplomalar vardır”. 
(Bk. Jan Reychman Ananiasz Zajaczkowski, genişleterek 
İngilizce'ye çev. Andrew S. Ehrenkreutz, Türkçesi, Mehmed 
Fethi Atay, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, 
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı yayınları, İstanbul 1993, s. 
156). 

Bütün bu belgelerden özellikle ferman ve berâtların 
yazılışları sırasında yerleşmiş bir diplomatik usule göre 
fermanın yazılış sebebi özetlendikten sonra söz konusu 
fermanla verilen emir açık ve her hangi bir tereddüde yol 
açmayacak şekilde kaydedilir. Ardından gelen tehdid/tekid 
bölümünde ise bazen sadece emrin uygulanmasını veya 
hilâfına hareketten sakınılmasını isteyen ibareler yer alır ki 
bazıları şunlardır:

 “Şöyle bilesiz, alâmet-i şerîfeme i‘timâd kılasız”.
“Hüsn-i zann-ı pâdişâhânemi te’yîd ve te’kîde bezl-i 

cidd ü cehd-i ekîd ve bu bâbda mikdâr-ı zerre tekâsül ve 
taksīrden gāyetü'l-gāye ittikā ve ictinâb eylemen bâbında 
fermân-ı âlî-şânım sādır olmuşdur”. (BOA, Cevdet-Askerî, 36451).

Kerkük ve Erbil kalelerinde görevli bazı askerlerin 
devlete sadâkate uymayan davranışlar göstererek, kesin 

bir şekilde ve defalarca yasaklanmış olmasına rağmen Na-
dir Şah'ın ordusuna zahire, at ve davar sattıklarının tesbit 
edilmesi üzerine Erbil kalesinde bu tür davranışlarda bu-
lunan askerlerin cezalandırılması görevinin Musul beğler-
beğisine verildiğine dair Bağdat Valisi Vezir Ahmed Paşa'ya 
gönderilen hükümde yer alan tehdit, emrin mutlak yerine 
getirilmesini istemekden, yani tekidden ibarettir:

“Senden me’mûl-ı hümâyûnum-ı padişâhânem oldu-
ğu üzere hıdemât-ı mebrûre ibrâzına sarf-ı mâ-hâsal vüs‘ 
ü kudret ile rızā-yı yümn-i iktizā-yı mülûkâneme muvâfık 
ve melhûz-ı hümâyûn-ı hüsrevâneme mutābık me’âsir-i 
celîle izhârına bezl-i tâb ü tākat edüp lâkin bu bahâne 
ile câdde-i istikāmetde sâbit-kadem ve tarîk-i sadâkatde 
râsıh-ı dem olan bî-günâhlara zerre mikdârı müdâhale ve 
cevr ü te‘addî olunmayup ser-i mû hılâfına rızā ve cevâz 
göstermemek bâbında, fermân-ı âlî-şânım sādır olmuşdur. 
Fî evâsıt-ı S[afer]. Sene 1157 [4 Nisan 1744]”. (BOA, Cevdet-
Askerî, 36713).

Memleketin çeşitli yerlerindeki sübaşılar, sipâhiler, 
voyvodalar, nâibler ve nüfûzlu kimselerin halkın kızlarını is-
temedikleri kimselere zorla nikâhladıkları, halka zulmettik-
leri yolundaki iddiaların araştırılarak bu şekilde davranan-
lar varsa şiddetle cezalandırılmaları hususunda Karaman'a 
gönderilen hüküm şöyledir:

“Her kangınuzun taht-ı hükûmetinde zaleme 
tāyifesinün vech-i meşrûh üzere zulm ü te‘addîleri ola, aslâ 
özrinüz makbûl olmayup mansıbınuz alınmağla konılma-
yup eşedd-i azâb ile siyâset olınursız”. (Başbakanlık Osmanlı Ar-

şivi, 6 Numaralı Mühimme Defteri (972/1564-1565), Tıpkı basım, Ankara 

1995, 1165 numaralı hüküm, s. 536).

Bazı padişah emirlerinde bu tehdidin idarî ve dünyevî 
olmaktan çıkarak uhrevî bir mânâ taşıdığı görülür ki bunla-
ra aşağıda yer verilecektir.

Padişaha ait evrakta emrin kesin olarak yapılması ve 
aksine davranıştan kaçınılması için türlü ibareler ve tehdit-
lerin, tekitlerin yer aldığı yukarıda zikredilmişti. Bunlardan 
en bariz olanlarından birisini şöyle ifâde etmek mümkün-
dür:

“Bu hükmü tutmayanları yer ve gök kabul etmesin” 
(Tayyib Gökbilgin, Osmanlı Paleograf ve Diplomatik İlmi, İstanbul Üniver-

sitesi Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1979, s. 73).

Aşağıdaki hatt-ı hümâyûn suretinde, padişah emirle-
rindeki âhiret vurgusuyla birlikte kullanılan diğer dinî ve 
örfî motifler a'lâ derecede tezâhür etmektedir:
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“Mübârek hatt-ı hümâyûn-ı mehâbet-makrûn 

sûretidir.
Bu şurût-ı hasene ve zābıta-i müstahsene Dîn ü 

Devlet-i Aliyyeme hayr-ı mahz olup Hak Te‘âlâ'nın 
tevfîk ve inâyeti ile ecdâd-ı izāmımın tertîb eyledik-
leri gâzî ve mücâhid erbâb-ı süyûfun ihyâ ve teksîrine 
murâd-ı hümâyûnum ta‘allük etmekle bu günden son-
ra ilâ-mâşâ’ellâhi Te‘âlâ işbu kavânîn ve şerâyit-i müs-
tahsene düstûru'l-amel tutulup vükelâ-yı Devletim ve 
hayırhāhân-ı Saltanatım dâimâ ri‘âyet ve nezâret edip 
zerre mikdârı bu nizâma mugâyir vaz‘ u hareket eden-
lerin başları kesilsün ve inkılâbât ve tebdîlât hasebiyle 
vükelâ-yı Devletimden biri fesh ve nesh etmek murâd 
eder ise Divân-ı Hümâyûnum Kalemi'nden mugâyir-i 
nizâm ve muhâlif-i mazmûn-ı hatt-ı hümâyûn oldu-
ğu sarâhaten tahrîr ve re’îsü'l-küttâb olanlara kalemlü 
ifâde ve ol dahi sadr-ı a‘zam bulunanlara bi'n-nefs ifhâm 
ve daimâ nezâret edeler. Ve eğer bundan sonra hatıra 
ve gönüle ve yâhûd tama‘a mebnî ednâ mertebe bu 
nizâmın feshine her kim cür’et eder ise Dîn-i Mübîn'e ve 
Devlet-i Aliyyeme hıyânet etmiş olur. Allahu Azîmü'ş-
şân'ın ve Rasûl-i Ekrem'in la‘netine mazhar ve rûz-ı kı-
yametde yüzü kara olsun. El-hazer sümme'l-hazer min 
hılâfihî” (BOA, HAT, 1629/37).

Orduda mahlûl topçu bulunmadığına dair yan-
lış bilgi veren ve bazı esnâfın topçu sıfatıyla devletten 
maaş aldığını öğrenen Sultan Üçüncü Selim'in Kayma-
kam Paşa'ya yazdığı hatt-ı hümâyûnu şöyledir:

“Allah Allah. Bu ne keyfiyettir. Her yerde hak setr 
olunmuş. Tıraş için huzûruma gelen berberlerin ikisi 
topçu esâmemiz var deyü nakl ettiler. Asker denilse; ne 
yapalım, sefere gidecek vazifelü askerlerimiz yok, ce-
vap verilir. Tahrir olunsun, denilse Beytü'l-mâl'de akçe 
yok denilir. Buna bir çare denilse, şimdi vakti değildir, 
ocaklara taarruz olunmaz, denilir. Biz demeyiz ki esâme 
herkesin elinden alınsın, ama mahlûlü oldukça ehline 
verilsin. Eğer bu söz hakkı denilse razı olunmasın. Hakka 
razı olup mu‘în olmayanı Allah kahr eylesin. İşte böyle 
böyle memleket elden çıkıyor” (Enver Ziya Karal, Selim III'ün 

Hatt-ı Hümâyûnları Nizâm-ı Cedîd 1789-1807, TTK Yayınları, 2. baskı, 

Ankara 1988, s. 24'ten naklen: Ahmed Cevdet Paşa, Târih-i Cevdet, c. 

4, s. 284-285).
Sultan Birinci Abdülhamid'in “Özi için yazmaktan 

ve söylemekten usandım” sözleriyle başladığı hatt-ı 

hümâyûnunda ilk tehdidi: “Bundan sonra dahi tekâsül 
edenleri Allâhu zü'l-Celâl'e havale eyledim” olmuştur. 
Özi Kalesi ve İstanbul'a zahire temini hususunda çalışıl-
masını isteyen padişah, hatt-ı hümâyûnunu şu temen-
nisiyle bitirir:

“Cümlesinin nizâmlarını verip arz edesiz. Allâhu 
Te‘âlâ cümleyi ikaz eyleye. A‘dâdan ahz-ı intikam müyes-
ser eyleye ve cümle emirleri teshîl eyleye. Âmîn”. (Fikret 

Sarıcaoğlu, Kendi Kaleminden Bir Padişah Portresi: Sultan Birinci Ab-

dülhamid, 1774-1789, Tarih ve Tabiat Vakfı yayınları, İstanbul 2001, s. 

315'den: BOA, Hat, 54814).

Padişahın yine aynı konudaki hassâsiyetini dile 
getiren aşağıdaki hatt-ı hümâyûn, O'nun devlet işleri 
ve özellikle Özi Kalesi ile ne kadar ilgili olduğunun açık 
delilidir. Padişah, Özi için gereken paranın tedarikinde 
Hazine'nin zorlandığını ve olanı gönderdiğini belirtir-
ken, kendi harçlığını da bu paraya eklediğini belirtmek-
tedir:

“Cenâb-ı Hak, seni ve senin gibi din gayreti çeken-
leri Devlet-i Aliyye'ye bağışlaya. (…) Allâhu Te‘âlâ seni ve 
seninle bi'l-ittifâk gayret edenleri iki cihanda azîz etsin. 
A‘dâ-yı dîni İsm-i A‘zam hürmetine perâkende ve kahr 

Hatt-ı Hümâyûn (Padişah’ın el yazısı)
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eylesin. Âmin”. (Sarıcaoğlu, a.g.e, s. 302'den: BOA, Hat, 54751).

Sultan Birinci Abdülhamid'in ordu ve donanma ile 
alâkalı işlerin yoluna sokulması için yapılması gereken-
leri kaydettiği hatt-ı hümâyûnunda yer alan şu tehditkâr 
ifadeler, onun bu husustaki muâmelâtı ve emirlerinin 
âkıbetini ciddiyetle takip ettiğini açıkça göstermektedir:

“Bu neferât makūlesi maddesinin tez elden âhar bir 
ilâcına bakasın. Sonra pişmanlık fâide vermez. Vallâhü'l-
azîm birisi elimden halâs olamaz. Birbirleriyle ittifâk 
ederek donanmaya bir nizâm versinler. Mükemmel 
neferât ve cenkçiler ve mühimmât ile vaktinden evvel 
donanmanın çıkması matlûbumdur. Nasıl nizâm verilir 
ise arz edesin. Akdeniz'i ne yapacaksınız. Muhâtarasını 
mülâhaza etmiyor musunuz? Binin tedbiri ve icrası dahi 
matlûbumdur. Sonra bildim-bilmedim demesinler. Allah 
aşkına ve Rasûlullah hürmetine geceyi gündüze katıp ça-
lışasız. Allâhu Teâlâ sadâkat ve gayret edenleri dâreynde 
sa‘îd ve tekâsül edenleri kahr etsin. Âmîn”. (Sarıcaoğlu, a.g.e., s. 

319'dan: BOA, Hat, s. 5408).

Donanmaya gitmeyen sipahileri ile kendi sancakları-
nın muhafazası hizmetinde bulunmaları hususunda Canik 
beğine gönderilen hüküm şu şekildedir: 

“Ol mahalleri onat vechile hıfz u hırâset etdirüp kimes-
neye zarar u gezend erişdirmeyüp anun gibi bir yerde ehl i 
fesâd zuhûr ederse fesâd ve şenâ‘atleri ziyâde olmadın mu-
kaddemden ahvâllerin tedârük eyleyüp mazarratların def‘ 
u ref‘ eylemek bâbında envâ‘-ı mesâ‘î-i cemîlen vücûda 
getirüp bir ferde zarar u gezend erişdü[r]meden ziyâde 
hazer eyleyüp bâb-ı muhâfazada dakîka fevt eylemeyesin. 
Şöyle ki; muhâfazası lâzım olan mevâzı‘i onat hıfz eyleme-
yüp ve yâhûd bir ehl-i fesâd zuhûr edüp mukaddemden 
ahvâllerin tedârük eylemeyüp bir küllî fesâda bâ‘is olmak 
ihtimâli ola, beyân olunan özrün makbûl olmak ihtimâli 
olmayup envâ‘-ı ıtâb ve ikāba müstehak olursın. Ana göre 
basîret üzere olup muhâfazada ihtimâm eyleyesin ve Canik 
sancağını dahı hâlî komayup yarar âdemün ta‘yîn eyleyüp 
anı dahi onat hıfz u hırâset etdiresin ve 
mezbûrlardan gayrı bedelleri alınup 
kalanlar[ı] dahi muhâfazada istihdâm 
eyleyüp te‘allül etdirmeyesin” (Başbakan-

lık Osmanlı Arşivi, 12 Numaralı Mühimme Defteri 

(978-979/1570-1572), Tıpkı basım, Ankara 1996, 

481 numaralı hüküm, s. 230).

Tanzimat Fermânı'nın ilân edile-

ceğini bildiren hatt-ı hümâyûn; yeni dönemde de padişa-
hın, devlet işleri için vereceği emirlerde dünyevî cezalarla 
caydırıcılık temini yoluna gideceği gibi, uhrevî cezâları ha-
tırlatmayı da ihmal etmeyeceğini göstermektedir:

“Tebe‘a-i Saltanat-ı Seniyemizden olan ehl-i İslâm ve 
milel-i sâire bu müsâadât-ı şâhânemize bilâ-istisnâ maz-
har olmak üzere can ve ırz ve nâmus ve mal maddelerin-
de hükm-i şer‘î iktizāsınca kâffe-i memâlik-i mahrûsemiz 
ahâlisine taraf-ı şâhânemizden emniyet-i kâmile verilmiş” 
(…) “Hemen Rabbimiz Te‘âlâ hazretleri cümlemizi muvaf-
fak buyursun deyü kavânîn-i mü’essesenin hılâfına hareket 
edenler Allahu Te‘âlâ hazretlerinin la‘netine mazhar olsun-
lar ve ile'l-ebed felâh bulmasınlar. Âmin”. (BOA, Tanzimat-ı Hay-

riye Defteri, nu. 1, s. 1-3)

NETİCE
Yukarıdaki örneklerde açıkça görüldüğü gibi, padi-

şahlar devlet idaresinde emir ve yasaklarının uygulanması 
için pek çok kez dinî unsurlardan istifadeyle buyruklarını 
teyid ve tekid yoluna gitmişlerdir. Bu husus, sadrâzam ta-
rafından hazırlatılarak padişah nâmına çıkarılan ve ait ol-
duğu mahalle gönderilen Divân-ı Hümâyûn hükümlerin-
de (Mühimme kayıtlarında da) çok açık bir şekilde ve sıkça 
görülür. Meselâ: “Esnâ-yı râhda ve menâzil ve merâhilde 
kimesneye te‘addî ve tecâvüz olunmamak üzere tarîk-i 
câddeden bir gün evvel ve bir sâ‘at mukaddem savb-ı 
me’mûra azîmet eylemen bâbında fermân-ı âlî-şânım sādır 
olmuşdur.” (BOA, Ali Emirî, 3. Ahmed, 1749: evâil-i Receb, sene 1126/22 

Temmuz 1714) künyeli evrakta yer alan zulüm ve taaddî te-
rimlerinin:

“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de sa-
vaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri 
sevmez” (Bakara Sûresi, 190. âyet)ten mülhem olduğu pekâlâ 
düşünülebilir. Zira yukarıdaki padişah emrinde, suçsuz 
olanlara zarar verilmemesi tenbîh edilmektedir ki bu da 
mezkûr âyet-i kerîmenin ruhuna uygun düşmektedir. 

Kezâ: “Yeryüzünde bozgunculuğu 
arzulama. Şüphesiz ki Allah, boz-
guncuları sevmez”. (Kasas Sûresi, 77. 

âyet-i kerîme) düstûr-ı İlâhîsi de pa-
dişahın, idaresi altında bulunan-
lara zulmedenleri te'dib için emir 
ısdârında müracaat ettiği dinî kay-
naklardan sayılmalıdır. 

Sultan Birinci Abdülhamid'in “Özi 
için yazmaktan ve söylemekten 

usandım” sözleriyle başladığı hatt-ı 
hümâyûnunda ilk tehdidi: “Bundan 
sonra dahi tekâsül edenleri Allâhu 

zü'l-Celâl'e havale eyledim” 
olmuştur.
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ÂHİRET 
KİTAPLIĞI

Kâmil BÜYÜKER*

İmanın bir cüz’ü olarak Âhiret
Âhiret kitaplığını tararken incelemeyi uygun gördüğü-

müz ilk eser, yakın zamanda yayınlanmış “Kur’an’da Âhiret 
İnancı” (Aziz Andaç yay. Ankara 2006, 431 s.) başlıklı çalışmasıyla 
Yrd. Doç. Dr. Galip Türcan’ın kitabıdır. Yazar, Kur’an’ın âhiret 
vurgusunun yeterince doğru okunup anlaşılmadığından 
hareketle şunları söylüyor: “Âhiret, Kur’an’ın en önemli iki 
doktrininden biri olduğu halde doğrudan Kur’an’dan ha-
reketle ele alınıp, akademik çalışmalara konu yapılması ge-
cikmiştir. Herhalde bunun en önemli nedeni, âhiretin ancak 
sem’iyyâta (nübüvvet bilgisi) dayalı olarak bilinebileceği 
kanaatidir.” Ancak yazar Kur’an’ın âhiret telakkisinin tam 
anlamıyla okunup anlaşılmasının “âhiretle ilgili unsurların 
birlikte ve tek bir yaklaşım çerçevesinde değerlendirme-
siyle mümkün olabileceğini ifade etmektedir. Yazar bu çer-
çevede eserin kurgusunu da bu temele dayandırmış ve bu 
temeli şu cümlelerle açıklamıştır: “Bu nedenle kıyamet, ba’s, 
haşr, cennet-cehennem vb. âhiretin herhangi bir unsurunu 
tek başına ele alan çalışmalardan ayrı olarak, bizim çalışma-
mızda âhiret, temel unsurlarıyla birlikte hem kendi başına, 
hem de Kur’an’ın diğer iddiaları ile ilgisi ve söz konusu id-
dialar arasındaki yeri değerlendirilecektir”(s.6). Yazar eseri-

ni üç bölüme ayırmış; ilk bölümde Dünya ve Âhiret, ikinci 
bölümde Ölüm Kıyamet ve Sevap-Ceza, üçüncü bölümde 
ise Kur’an’da Cennet-Cehennem ve Âhiret Hayatının Ebedi-
yeti konu başlıkları etrafında mesele detaylarıyla işlenmiş. 
Kur’an’ın âhiret vurgularını tek tek incelemeye tabi tutan 
yazar vardığı sonucu şu cümlelerle izah ediyor: “Kur’an’ın 
âhiretle ilgili delilleri, insanın içinde yaşadığı alana, o alanın 
barındırdığı şartlara, varlığın hepsine, bu varlık içinde insa-
na getirilen tanımlarla birlikte anlaşılmalıdır” (s.136).

Bir diğer önemli çalışma “Kur’an-ı Kerim’de Âhiret İnan-
cının Temelleri” başlığını taşıyor (Ekev yay. Erzurum 2001, 363 s.). 
Eserin yazarı Yrd. Doç. Dr. Veysel Güllüce, eserine tarih bo-
yunca âhiret inancının temelleri ile başlamış ve dinler tari-
hinin perspektifinde âhiret inancının tarihsel arka planını 
irdelemiş. Bunun yanında felsefenin âhiret düşüncesi tet-
kike tâbi tutulmuş, sonrasında câhiliye dönemi ve İslâm’la 
beraber âhiret inancının temelleri masaya yatırılmış. Yazar 
Kur’an’ın asıl maksatlarından birisinin âhiret konusu oldu-
ğunu ifade ederek, Gazâlî’nin Mühimmâtu’l-Kur’an adlı 
eserinde Kur’an’ın asıl maksadının Allah’ı tanıma, âhireti ta-
nıma, sırat-ı müstakîmi tanıma olduğunu, Kur’an’daki diğer 
meselelerin de bunlara tâbi olduğu zikreder. Ayrıca gerek 

Kitabın K’si
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F. Râzî’nin gerek Said Nursi’nin bu üç esasa sıklıkla vurgu 
yaptığını ifade eder. Eserin özellikle IV. bölümünde âhireti 
inkâra götüren sebeplerin tetkik edilmesi gerekmiştir. 

-Nurettin Turgay, Kur’an Açısından Âhiret, İlahiyat Yay. 
2005, 158 s.

-Doç. Dr. Cağfer Karadaş, İslâm Düşüncesinde Âhiret, 
Emin Yay. 2008, 182 s.

-Dr. Mustafa Murat, Kur'an ve Sünnet ışığında Âhiret 
Yolculuğu Ölüm, Kabir ve Kıyamet Alametleri, Beka Yay. 
2011, 692 s.

-Prof. Dr. Mehmet Okuyan, Kur'an- ı Kerim'e Göre Kabir 
Kavramı ve Kıyamet-Âhiret Süreci, Düşün Yay. 2011, 680 s.

-Hekimoğlu İsmail, Âhiret Gününe İman, Timaş Yay. 
2005, 100 s.

Ölüm Ötesi, Kıyamet ve Âhiret Kitaplarına Toplu 
Bakış

Bu bölümde klasikleşmiş eserleri öncelikli zikret-
mek gerekecektir. Bu hususta ilk eser, İmam Gazâlî’nin 
İhyâ’sından Kıyamet ve Âhiret (çev. Harun Ünal, Çelik Yay. tarihsiz, 

426 s.) ismiyle ya da Âhiret Hayatı (çev. Hüseyin Okur, Semerkand 

Yay. 2008, 357 s.) gibi başlıklarla neşredilen eserlerdir ki, bu 
çevirilerin sayısız örneğine rastlamak mümkündür. Ancak 
burada Gazâlî’nin Âhiret Halleri (Kastamonu Matbaası, 1327-

1329, 79 s.) ismiyle basılan Osmanlıca matbu yayına dikkat 
çekmek yerinde olacaktır. Mütercimi, Kastamonu Rüştiye-i 
Askeriyesi Garbi Muallimi Ömer (Kastamonî)’dir. Eser yine 
Kastamonu’da ve Kastamonu matbaasında basılmış. Kitabı 
ayrıcalıklı kılan husus bugüne kadar yeniden latinize edilip 
yayınlanmamış olmasıdır. Akaid ve kelam ilmine taalluk 

eden bu eserin erbabınca çevrilmesi güzel bir hizmet ola-
caktır.

Bir diğer klasik diyebileceğimiz eser Ölüm-Kıyamet-
Âhiret ve Âhir Zaman Alâmetleri adını taşıyor. Müellifi İmam 
Şa’ranî. Mütercimi Halil Günaydın. Eserin orijinal ismi Muh-
tasaru Tezkireti’l-Kurtubî (Bedir Yayınevi, 1981, 535 s.). Endülüste 
yetişen müfessir, muhaddis ve büyük bir âlim olan İmam 
Kurtubi’nin eseri yine Mısır’da yetişen büyük alim İmam 
Şa’rânî tarafından kısaltılarak kitaba “Muhtasaru Tezkireti’l-
Kurtubî” adı verilmiş. Eserin içerisinde dokuz yüz elliyi aşkın 
hadis bulunması dolayısıyla, esere ölüm ve ötesini anla-
tan bir hadis kitabı, onun yorumu, tercümesi denilmesi de 
mümkündür. Eser sekiz ana bölümden oluşmakta ve soh-
bet havasında meseleler işlenmektedir.

Hüseyin Suudi Erdoğan’ın hazırladığı Ahmet 
Davudoğlu’nun tahkik ve takdimini yaptığı uzun yıllardır 
basılan Ölüm ve Ötesi, Kabir-Kıyamet Âhiret (Çelik Yay. 1996, 

390 s.) başlıklı eser de ölüm ve ötesini anlatan kapsamlı bir 
yayın hüviyetinde. Nitekim Yüksek İslâm Enstitüsü eski 
Müdürü Ahmet Davudoğlu’nun yazdığı takdim yazısı, bu 
kanaatimizi doğrular mahiyette: “Ölüm ve ötesi adlı eseri 
okudum. Bugünün gençlerine tavsiye edilebilecek bir eser. 
Maneviyattan uzak bugünkü gençlik, ruhen bir türlü tatmin 
edilemiyor; kendisini muazzam bir manevî boşluk içinde 
hissederek bu vaziyetten kurtarılmaları için büyüklerinden 
istimdat ediyorlar.” Eseri hazırlayan müellif bir vaiz olunca, 
yapılan işi de hem vazife hem de irşad bağlamında değer-
lendirmektedir. 

Prof. Dr. Süleyman Toprak’ın kaleminden çıkan Ölüm-
den Sonraki Hayat (Kitap Dünyası Yay. 2001, 544 s.) isimli eser, 
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yazarın doktora tezinin kitaplaşmış hâlidir. Çalışma, 1986 
yılında Milli Kültür Vakfı Din Dalı Teşvik armağanı ile ödül-
lendirilmiştir. Yazar bu kitabında ölüm ve kabir bahsine de-
ğinmiş ve sonrasında kabir suali, kabir azabı, kabir nimeti ve 
kabir ahvali konusunda mezheplerin farklı görüşlerine yer 
vermiş. Bugün pek de dikkat etmediğimiz kabir ziyaretini 
de ayrı bir başlık altında toplamış. Yazarın eserin girişinde 
bahsettiği ve yazmayı vaad ettiği kabir sonrası hayat ile ala-
kalı bahsin de henüz yayınlanmadığını öğreniyoruz.  

Kavramlar üzerinden yine meselenin üzerine giden 
ölüm, kabir, kıyamet, ba’s, haşr, hesap, sual, mizan, sırat, 
şefaat, havz, a’râf gibi kavramları incelemeye tâbi tutan ve 
sonrasında cennet ve cehennemi konu alan yeni bir çalış-
mayı zikretmek yerinde olacaktır. Eser, Cennet ve Cehen-
nem (Rehber Yay. 2012, 232 s.) adını taşıyor. Yazarı Ali Ünsal. Eseri 
ayrıcalıklı kılan bir diğer husus da cennet ve cehennem hak-
kında soru ve cevaplara yer verilmesidir. Bu da okurun işini 
kolaylaştırmakta bu konudaki istifhamlar izale olmaktadır.

Ölüm ötesi, kıyamet, âhiret kitaplığı için önerilebilecek 
diğer başlıklar şunlar:

- Ramazan Yıldız, Ölüm, Kabir, Kıyamet Âhiret Mes’eleri, 
İpek Yay. 1999, 304 s.

- Muhammed İhsan Oğuz, Hayatı Dünya ve Âhiret, Ah-
met Sait Matbaası, 1973, 116 s.

- Ebû Abdullah Haris el-Muhâsibî, Farzet ki Öldün, çev. 
Abdülaziz Hatip, Polen yay. 2006, 96 s.

-Celal Yıldırım, Âhiret Âlemi Safhaları, Zafer Matbaası: 
Afyon, 1967, 117 s.

Dünya-Âhiret Dengesini Kurabilmek
Dünya-âhiret dengesi muhtelif çalışmalara konu ol-

muştur. Ancak bu dengenin nasıl kurulacağı, idamesi söz 

konusu olduğunda pratikte ölçüyü yakalamak hiç de ko-
lay olmuyor. Nitekim “Dünya Âhiret Bütünlüğü”, (Akademi 

Yay. 2008, 126 s.) kitabının yazarı Doç. Dr. Şehmus Demir de 
Kur’an ve Sünnete göre dünya ve âhiret kavramlarının tah-
lili, dünya dinlerinin bu noktada bakış açısı ve en son denge 
meselesi üzerine eğilerek önemli bir çalışmaya imza atmış.  
Çalışmanın mahiyeti ve gerekçesi şöyle açıklanmıştır: “Dün-
ya ve âhiret hayatının mahiyeti, müslüman ferdin dünya ve 
âhirete nasıl bir perspektiften bakması gerektiği, yaşamını 
sürdürürken riayet edeceği prensipler, hayatını nasıl tanzim 
etmesi lazım geldiği, dinin yaşama ne ölçüde etki etmesi 
gerektiği ve benzeri konulara açıklık getirebilmek amacıyla, 
bütüncül bir yaklaşımla Kur’an’ın dünya hayatına bakışının 
ve dünya hayatının âhiretle münasebetinin ele alınıp ince-
lenmesi ve belirli çıkarsamalarda bulunulması gerekmekte-
dir.”

-Hülya Terzioğlu, İslâm’da Dünya Âhiret Dengesi, Ensar 
Neşriyat, 2007, 106 s.

-Mehmet Y. Şeker,  Dünyada Âhiret Yörüngeli Yaşama 
Gayreti Zühd, Işık Yay. 2011, 292 s.

Büyük ve Mühim Haberin Dile Gelişi: Nebe Sûresi
Âhireti, haşri, cennet ve cehennemi eşsiz bir üslupla 

anlatan Rabbimiz, bunun en güzel örneğini de Nebe su-
resinde inzal buyurmuş. Nebe’ (Amme) Sûresi Tefsîri (Akade-

mi Yay. 2012, 160 s.) adıyla Prof. Dr. Davut Aydüz, bu eserinde 
“sorup durulan, o büyük ve mühim haberin (nebe-i azîm)” 
tefsirini yapıyor.  

Ölüme ve Âhiret Hayatına Edebî ve Felsefî Bakış
Ölüm hakkında zikredilmesi gereken sıra dışı bir kitap 

var ki, bu işin dinî zaviyesinden çok felsefi ve edebî açıdan 
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meseleye bakmış, kültür ve medeniyetler ölçeğinde değer-
lendirmeye tabi tutmuş. Eser Ölüm Kitabı (Ark Yay. 2002, 216 s.) 
adını taşıyor. Osman Kaya’nın hazırladığı bu kitapta güncel 
meseleler de tetkike tabi tutulmuş. Mesela reenkarnasyon 
gibi, ekminezi ve ruh göçü gibi… Yazar yüzleşmeye kork-
tuğumuz hakikati şu cümlelerle ifade ediyor: “Çağın insanı, 
öylesine bir yabancılaşma ve hız yarışı içinde ki, ölmeye bile 
vakit ayıramayacak duruma gelmiştir. Ölmeye vakit ayrıla-
mayınca, onu düşünmeye ve gündemde tutmaya da hiç 
vakit bulunamayacaktır.” Ve bizi ölüme uyandıran seçme 
şiirler: 

Öleni ölümle diriltmek
Ölümle sağ tutmak sağ olanı
Ölümle ışığıyla görmek (Sezai Karakoç)

Tekrar mülâki oluruz bezm-i ezelde
Evvel giden ahbâba selam olsun erenler (Yahya Kemal)

Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken bir diğer 
eser:

-Ahmet Çapku’nun doktora tezinin yayınlanmış hali 
olan şu çalışmasıdır; Âhiret &İbn Sînâ, Gazzâlî, İbn Rüşd Dü-
şüncesinde, Kayıhan Yay. 2009, 496 s.

Ailede ve Çocuklarda Âhiret Duygusunun İnşası
Uğur Böceği yayınları Aile Okulu dizisinden çıkan Ümit 

Şimşek’in hazırladığı Âhiret (Uğurböceği Yay. 2005, 137 s.) isimli 
kitap aileler için edebî anlamda bir âhiret ilmihâli hüviyetin-
de. Bölümlerin sonlarında yer alan Alıştırma/Etkinlik kısmın-
da aileleri bu konuda düşünmeye sevk eden sarsıcı sorular 
sorulmakta ve tefekküre davet edilmekte. Kitaptan altı çizili 

bir bölüm: “Dünyaya niçin geldik? Bir tohum toprağın altına 
girer: Canlanıp çiçek açmak için. Öldüğü zaman, insan da 
tıpkı bir tohum gibi, toprağın altına girer: Yeniden dirilmek 
için. Bir farkla ki, tohum bu dünyada dirilir, insan ise başka 
bir âlemde. Yeniden dirileceğimize inanmakta güçlük çek-
meyelim diye, Kur’an bize yeryüzünü gösterir. Der ki: İşte, 
kupkuru topraklarda hiçbir hayat izi kalmamış. Ama onlar 
her bahar yeniden diriliyor. Oraya cansız giren canlı çıkıyor. 
Siz de böyle dirileceksiniz.” (s.26-27) 

Çocukların âhiretle ilgili duygu ve düşünce dünyaları-
na katkı sunması sadedinde birkaç eseri daha zikretmekte 
fayda var. İlki, Sonsuz Hayat Âhiret Yurdu isimli kitap Ayla 
Abak tarafından kaleme alınmış ve Osman Turhan tarafın-
dan resimlenmiş (Diyanet İşleri Başkanlığı Yay. Ankara 2009, 46 s.). 

Abdülhay isimli çocuğun dünyasından Âhiret’i okuyabilirsi-
niz. Bir diğer eser de. M. Yaşar Kandemir tarafından kaleme 
alınmış olan “Âhirete İnanıyorum” isimli çalışmadır (Damla Ya-

yınevi, 1989, 68 s.).

-Osman Oral, Âhiret Gününe İnanıyorum, Muştu Yay. 
2008, 133 s. Bu bağlamda zikredilecek bir diğer eser.

Ve Diğer Kitaplar…
-İsmail Taşpınar, Duvarın öteki yüzü: Yahudi kaynakla-

rına göre Yahudilik’te âhiret inancı, Gelenek Yayıncılık, 2003. 
340 s.

-Selçuk Kütük, Çözümlü Dünya Âhiret Problemleri Pı-
nar Yay. 2006, 136 s.

- Rauf Pehlivan, Âhiretten Haber Var, Motif Yay. 2009, 
280 s.

-Prof. Dr. Alpaslan Özyazıcı, Bilim Diliyle Allah Birdir, 
Âhiret Vardır, Cihan Yay. 2009, 95 s. 
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