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      ÖLÜM YENİ BİR BAŞLANGIÇTIR  

        Değerli Kardeşlerim! 

        Ahiret, sözlükte “son, sonra olan ve son 

gün” anlamlarına gelir.  Terim olarak ise İsrafil’in 

(a.s) Allah’ın emriyle, kıyametin kopması için  

Sur’a ilk defa üflemesiyle başlayacak olan ebedi 

hayata denilir.   

        Ahiret inancı bizim iman esaslarımızdan 

biridir. Bu  inanca sahip olmayanların müslüman 

olduğundan söz edilemez.   

    Kardeşlerim! 

       Yüce Rabbimiz, Kuran-ı Kerim’inde şöyle 

buyuruyor: 

       “Her insanın amelini boynuna yükledik. 

Kıyamet günü kendisine açılmış olarak 

karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. ‘Oku 

kitabını, bugün hesap sorucu olarak sana nefsin 

yeter’ denilecektir.” 1 

       Ayet-i kerime’den de anlayacağımız üzere 

ölüm, birçoklarının zannettiği gibi bir yok oluş 

değil bilakis yeni bir başlangıçtır.  

      Dünya hayatında yapıp ettiklerimizin bir bir 

hesabının sorulacağı gün hiç kuşku yok ki 

gelecektir.  Bu konuda Sevgili Peygamberimiz 

(s.a.v.)  şöyle buyurmaktadır:  

     

 

 

  

“Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden 

hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir 

yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl 

tükettiğinden,  gençliğini ne şekilde 

yıprattığından, malını/servetini nereden kazanıp 

nerelere harcadığından, ilmiyle ne amel 

etteiğinden.” 2 

       Muhterem Müslümanlar! 

       Kıyamet gününün ne zaman kopacağına dair 

tartışmalar hep süregelmiştir. Herşeyi merak eden 

insanoğlunun kendisini ilgilendiren bu önemli 

meseleyi merak etmesi gayet doğal bir durumdur.   

       İnsanların çoğunun zannettiğinin aksine  

kıyametin kopması hiç de uzak değildir. Cenab-ı 

Mevlamız “Onlar kıyametin kendilerine ansızın 

gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar. 

Muhakkak onun alametleri gelmiştir. Kıyamet 

kendilerine gelip çatınca öğüt almaları 

kendilerine ne fayda verecek?”3     

 

 Değerli Müslümanlar! 

 Bizlere düşen kıyametin ne zaman 

kopacağıyla ilgili çok fazla kafa yormak yerine 

Kur’an’da ve Sünnetde bizden istenilenleri 

elimizden geldiği kadar yapmak önemlidir.  

 Nitekim Rabbimiz Taha Suresi’nin 15. Ayeti 

kerimesinde mealen; “O’nun vaktini herkesten 

gizlemiş olsam da her bir kişinin yapıp ettiğinin 

karşılığını görmesi için kıyamet mutlaka 

gelecektir”4 

      Hutbemi şu duayla  bitirmek istiyorum: 

   “Allah’ım! Bize dünyada iyilik ver, âhirette de 

iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru!”
 5  

_____________________________ 
 1- İsrâ, 17/13-14. 

 2- Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1. 

 3- Muhammed 18 

 4- Taha 15 

 5- Bakara, 2/201  
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