
1 

AHİRET GÜNÜNE İMAN 
 
Ahiret, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki 

dirilişten sonra ebediyen devam edecek olan bir hayattır. 
Ahiret gününe iman etmek demek, kıyamet gününe iman 
etmek demektir. Onun başlangıcı, insanların kendi 
kabirlerine çıkmalarıdır. Daha sonra Cennete girecekler 
Cennete, Cehenneme girecekler de Cehenneme gidip, 
orada ebediyen kalmalarıyla son bulur. Kıyamet gününün 
bir günü, bizim dünyada saydığımız elli bin yıl kadardır. 
Allah’u Te^eelee Kur’an-ı Kerim’de "El Me^aric" 
süresinin 4- ayetinde şöyle buyuruyor: 

ةنس أَلْف ِسنيمخ هارقْدمٍ كَانَ موى يف 
Anlamı: "Öyle bir gün ki bunun vakti 50- bin yıldır. " 

Allah celle celeeluhu "El Hac" süresinin 7- ayetinde 
buyuruyor: 

عبأَنَّ اَهللا يا ويهف بيةٌَ ال ريةَ ءاتاعأَنَّ السورِوىالقُبف نثُ م 
Anlamı: "Ve muhakkak ki kıyamet gelecektir bundan hiç 
şüphe yoktur. Allah bütün kabirlerde olan kişileri 
diriltecektir. "Kabirde meleklerin soru sorması ve hayırları 
ve azap durumları   haktır. 
Kamil bir mü’minin, kabirde iki melek (Münker ve Nekir) 
tarafından soru sorulmasından dolayı hiç biri korkmayacak 
ve çekinmeyecektir. çünkü Allah’u Te^eelee onun kalbini 
güçlendirmiştir. Meleklerin korkutuğu şekillerinden hiçbir 
etkilenme ve korkma söz konusu değildir. Bu mevzu 
hakkında Resul-u ekrem şöyle buyurmuştur: Muhakkak ölü 
kabrine konulduğu zaman ruhu cesedine döner. Sonra 
kendisine siyah ve mavi şeklinde iki melek (Munker ve 
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Nekir) gelir. O mümini kabrine oturturlar ve ona şöyle 
sorarlar: rabbin kimdir? Size gönderilen adam 
(Muhammed) hakkında ne diyorsun? Mü’min meleklerin 
sorusuna karşı şu cevabı verir: “Allah’tan başka ilah yoktur 
ve Muhammed onun kulu ve Peygamberidir.” der. Tabi ki 
bu söyleyişi dünyada edinmiş olduğu itikadın bereketi ve 
Allah’ın verdiği, ikram ile olacaktır. Melekler de; senin bu 
cevabını vereceğini biliyorduk derler. Sonra kendisi için 
kabir yetmiş zira (arşın) genişletilir kabri nurlu bir hal alır. 
Kendisine en güzel kokular verilir. Cennetin kokusunu 
sezer kabri Cennet bahçelerinden bir bahçeye dönüştürür. 
Cennetteki yeri günde iki defa gösterilir. Bunlardan sonra 
melekler yatmasını söyler, ta ki Allah’u Te^eelee cennetine 
koyacağı zamana kadar.  Melekler kendisine: “bu senin 
dünyada yapmış olduğun iyiliklerin ve doğruluğun 
mükafaatıdır (награда).” Diye ona söylerler. 
Ama kafir ve münafık kişiye melekler: “ Rabbin  kimdir ve 
gönderilen adam (Muhammed) hakkında ne diyorsun? “ 
Sorusunu sorduğunda kafir; “bilmiyorum” diyecek. 
Meleklerde “Bunu diyeceğini biliyorduk” diyecekler ve 
yere, kafir olan kişinin kaburgalarını kırıp birbirlerine 
geçirilinceye kadar sıkmasını emreder. Sonra tekrar eski 
haline döner daha sonra ensesine (boynuna) bir çeküçle 
vurulur. Bu darbeyle (kafir) yeryüzünün yedi kat 
derinliğine iner. Sonra tekrar bulunduğu yere döner. Bu 
hadiseden sonra o kişi, öyle bir çığlık atar ki yani öyle 
bağırırki, sesi insan ve cinler haricinde herkes tarafından 
duyulur. Kendisi için kabrinden Cehenneme bir pencere 
açılır. Sabah ve ikindi vakitlerinde Cehennemdeki yeri ona 
gösterilir. Kabri Cehennem çukurlarından bir çukur halini 
alır. Hakketmiş olduğu azapları türlü (yılan, akrep, kurt ve 



3 

kabrin karanlığı gibi) şekillerde çekmeye başlar. Sonra ona: 
“ kafirin cezası budur”diye seslenilir. (Rivayet eden İbn-u 
Hibben) 
Mü’min insanın kuyruk sokumu hariç bütün cesedi 
çürüdükten sonra ruhu Cennete girecek, büyük günah 
işleyen ve tövbesiz vefat eden Müslümanlardan bazılarının 
cesedi çürüyüp yok olduktan sonra ruhları birinci kat göke, 
bazılarının ki ise yer ve gök arasında bir yere 
çıkartılacaktır. 

Kafirlerin ruhu ise cesetleri çürüdükten sonra yerin 
yedi kat altında Siccin denilen yere gider ve orada kalır. 

Savaşta Allah yolunda savaşıp şehit olan kişilerin 
cesetlerinde çürüme olmaz ve ruhları hiç bekletilmeden 
Cennete girer. 

Üç kişiye kabirde sual sorulmayacak, bunlar: 
• Peygamberler. 
• Savaş şehitleri. 
• Buluğa (ergenlik) çağına varmadan ölen 

çocuklar. 
 
 
Diriliş Haktır: 

 
Diriliş; toprağın çürütmüş olduğu cesedin tekrar 

insana dönüp, ölülerin kabirden çıkmalarıyla başlar. 
Peygamberler, şehitler ve bir kısım evliyaların cesetlerinde 
hiçbir bozulma olmaksızın diriltilecekler. 
ilk kabirden kalkacak insan Muhammed sallah’u ^eleyhi 
vesellem olacaktır. Peygamber efendimizden sonra Mekke, 
Medine ve Taif halkı diriltilecektir ve kabirden 
kalkacaklar. 
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Diriliş hakkında Allah’u Te^eele Kuran-ı Kerimde şöyle 
buyurmaktadır: 

 ثُم نفخ فيه أُخرى فَإِذَا هم قيام ينظُرونَ
Anlamı: “Sonra  sura bir daha üflenince hemen 

ayağa kalkıp bakışıp dururlar.”(Ez-Zümer süresi: 68) 
Yasin süresinin 51. ayetinde yine Allah-u Te^eele 

şöyle buyurmaktadır: 
 ونفخ يف الصورِ فَإِذَا هم من اَألجداث إِىل ربـهِم ينِسلُونَ

Anlamı: “Sura üflenince, kabirlerinden hesaba çıkarlar. 
 
 
Haşr Haktır: 

 
Kıyamet gününde dirildikten sonra hemen 

mahlukatın bir araya toplanmasıdır. Toplandıkları yere; 
mahşer denir. Allah celle celeeluhu   "El Bakara" süresinin 
203-ayetinde buyuruyor: 

 واتقُوا اَهللا واعلَموا أَنكُم إِلَيه تحشرونَ
Anlamı: "Allah’tan korkunuz  Yani farzları yerine getirin 
haramlardan kaçınız, ve biliniz ki hesaba haşrolacaksınız 
(toplanacaksınız) ". 

Kıyamet gününde Allah’u Te^eelee yeryüzünü 
istediği  şekle sokar. 
Mahşer (hesap yeri) yeri peygamberimizin ifadesine göre: 
“Üzerinde hiçbir dağ, dere, bitki, ev bulunmayan beyaz ve 
parlak bir düzlük olacaktır. Bu ifadelerden de anlaşılacağı 
gibi mahşer bizim dünyadaki yer yüzünden başka bir 
duruma girecektir. Haşır üç hal üzere olacaktır. Birinci 
kısım haşır; evliya ve salihlerin haşrıdır. Bu gibi zatlar için 
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susama, acıkma ve elbisesiz kalma diye bir durumları 
olmayacaktır. 
Kendilerine eğerleri (седло) altından olan beyaz develer 
ihsan edilir haşırda kendilerine her türlü güzellikler verilir. 
İkinci kısım haşır; büyük günah   işleyen müslümanların 
haşrıdır. Bunlar aç, susuz ve elbisesiz olarak haşredilirler. 
Üçüncü kısım  haşır: Melekler  tarafından yüz üstü olarak 
sürülüp haşredilirler bunlar da kafirlerdir. 
 
 
HESAP HAKTIR: 
 
Hesap; kulların dünyada yapmış oldukları ^emellerden 
sorulmalarıdır. Allah’u Te^eelee’nin bütün kulları Allah’ın 
ezeli ve ebedi ( Allah’ın kelamı yaratılmışların kelamına 
benzemez, harfsız, luğatsız, sessiz başlangıcı ve sonu 
yoktur.) kelamını işitecek. Bu kelamdan bunu anlıyacaklar 
“size dünyada vermiş olduğum nimetlere karşı ne 
yaptınız’’. Bütün insanlar bu Allah’ın kelamı olduğunu 
bilecek ve müminler bu suallerden dolayı büyük bir sevinç 
yaşayacaklardır. Kafir için bu sual ölümden ağır gelecektir. 
Ahirette insanların nelerden sorguya çekilecekleri bir 
hadisi şerifte ana hatları ile açıklanır. Buna göre insan;  a) 
Ömrünü nasıl harcadığını. b) ^ilmini ne yolla kullandığının 
ve onunla hangi ^emelleri yaptığını  c) Malını  nereden 
kazanıp nereye harcadığını. d) cismini ne yolda 
yıprattığının hesabını mutlaka verecek. Bu hesabı 
vermeden hiçbir yere gidemeyecektir. (Tirmizi rivayet 
etmiştir) 
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Hesap ve sual esnasında melekler tarafından tutulan ^emel 
defterleriyle birlikte kişinin elleri ayakları şahitlik 
edecekleri Kur’an-ı Kerimde Yasin süresinde bildirilmiştir. 
O gün kendilerine Allah ın bir lutfu olarak dünyada 
yaptıklarına karşılık mu^ af   tutulanlarda olacaktır. 
 
 
MİZAN HAKTIR: 

 
Mizan bizim dünyada kullanmış olduğumuz tartıya 

benzer onun iki kefesi ve bu kefeleri tutan bir desteği 
vardır. Bir kefesine sevaplar diğer kefesinede günahlar 
konularak insanlaarın ^emelleri tartılır. Bu tartı işlemini 
Cebrail ve Mikail ^eleyhimesselem tarafından yapılacaktır. 
Kefelerde tartılan insanların sevap ve günahları, yazılı 
suhufları olacaktır kimin sevapları günahlarından ağır 
basarsa o kurtulmuşlardandır, kimin sevap ve günahları eşit 
çıkarsa o da kurtulmuşlardandır fakat mertebesi sevabı ağır 
gelenlerden daha yüksek olamayacaktır. Kimin günahı 
sevaplarından daha fazla ise o Allah’ın meşieti (iradesi) 
altında kalır. Kafirlerin sevap kefelerinde hiçbir hayırları 
olmayacak, günah kefeleri ise tam olarak ağır basacaktır. 
Sevap kefesinde hiçbir sevabının bulunmasının sebebi 
yapmış oldukları iyiliklerin karşılığı onlara dünyada 
vermiştir Allah’u Te^eelee. Bahsettiğimiz mevzu hakkında 
Allah celle celeeluhu "El A^raf" süresinin 8- ayetinde 
buyuruyor:  

 والوزنُ يومئذ احلَق ُّ
Anlamı: "O günde tartı haktır." 
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Allah celle celeeluhu ( El –Enbiya-Suresi 47. Ayet) 
buyuruyorki: 

والْـم عضنإِنْ كَانَ اوئًا ويش فْسن ظْلَمفَال ت ةاميمِ الْقويطَ لسالْق زِين
بِنياسا حكَفَى بِنا وا بِـهنيلٍ أَتدرخ نم ةبثْقَالَ حم  

“kıyamet günü için ^edalet terazileri kuracağız. Hiç bir 
kimseye haksızlık yapılmayacak. Bir hardal tanesi kadar 
bile olsa, yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz 
yeteriz” 
 
 
SIRAT HAKTIR: 
 
Sırat; yaratılmışların (insan ve cinlerin), üzerinden 
geçmeleri için, Cehennem üzerinde kurulmuş olan uzun bir 
köprüdür. Onun başlangıcı üzerinde hesap görülecek olan 
mahşer yeridir ve o, Cennetin etrafına kadar devam eder. 
Sırat hakkında  da, imam müslimin rivayetine göre, 
Peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur. “O kılıçtan 
keskin kıldan incedir.”Bundan maksat zahiri olarak kıldan 
ince ve kılıçtan keskin olması değildir. Üzerinden 
geçmenin çok çetin ve tehlikeli olması demektir. Cennete 
girmek için sırattan başka bir yol olmayacaktır. Ancak 
Sırattan geçmek, geçen şahsın iradesine değil dünyadaki 
yaşayışına, iman, ^emel, ihlas ve ahlakına bağlı olacaktır. 
Buna göre mü’minlerin bazıları derecelerine göre sıratı göz 
kırpması çabukluğunda, şimşek, rüzgar, kuş, hızla geçerken 
bazılarıda zorluk çekecek veya tamamen geçemeyecekler. 
Kafir ve münafıklar ise sıratı geçmeyip cehennemin en alt 
tabakasına düşecektir. Kısacası, ibadeti yerine getirenler 



8 

için oradan geçmek kolay, günahkarlar için zor  ve tehlikeli 
bir durum olacaktır. 
 
 
CEHENNEM HAKTIR: 
 
Cehennem gunahkarların ve kafirlerin cezalarını 
çekecekleri yerdir. Cehennemin varlığına iman farzdır. 
Yerin yedi kat altında bulunmakta fakat yeryüzüne bitişik 
bir halde değildir. Günahlarından tövbe etmeyip gunahkar 
olarak ölen müslüman, dünyada yapmış olduğu 
günahlardan dolayı cezasını gördükten sonra ebedi  kalmak 
üzere Cennete girecektir. Allah’ı inkar, eden, 
peygamberleri dinlemeyen ve dinin emirlerini tutmayanlara 
büyük acı ile ızdırap vardır. Bu acı ebedi olacaktır. çok 
azap ve işkance (наказание) içinde karınları acıkmış ve 
susuzluktan dilleri dışarıya uzamış olan cehennemliklere 
sunulan yiyecek ve içeceklerde bile çok şiddetli azapları 
vardır. 
Onların yiyecekleri son derece acı olan zakkum ağacı ve 
içecekleri ise bağırsakları parçalayıcı kaynatılmış su 
olacaktır. Kafirin cismi, daha fazla azap görmesi için o 
kadar büyütülür ki; cildi yetmiş zira^ bir dişi uhud dağı 
kadar büyük oturduğu yer yaya olarak üç günlük mesafa 
kadar olacaktır. Kafirlerin azapları kesilmiyecek ve 
azalmayacak, bununla birlikte onlar ebediyyen 
cehennemde kalacaklardır. Allah’u  Te^eelee bu konu 
hakkında şöyle buyurmaktadır. 
 مهلُودج تجضا نا كُلَّمارن يهِملصن فوا سناتوا بِآيكَفَر ينإِنَّ الَّذ

كا حزِيزإِنَّ اَهللا كَانَ ع ذَابذُوقُوا الْعيا لهـرا غَيلُودج ماهلْندابيم 
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Manası: “Doğrusu ayetlerimizi inkar edenleri (kafirleri) 
ateşe atacağız. Derileri yandıkça azabı tatmaları için onları 
başka derilerle (yenileyip) değiştireceğiz. Allah, hakimdir.” 
(Nisa 4/56) 
 
 
CENNET HAKTIR: 
 
Cennetin varlığına iman farzdır. Cennet şu anda 
yaratılmıştır. O mü’minler için hazırlanmıştır. O vaad 
edilen Derusselamdır. ( Emin olunan yerdir). Nimetlerin 
hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve ve 
hiçbir kulun hatırına gelmediği güzelliklerin bulunduğu bir 
mekandır. Resulullah cenneti şu şekilde tarif etmiştir: 
“Ka^benin rabbine yemin ederimki o, parlayan bir nurdan, 
içinde güzel kokular olan nehirler, yüksek evler çok güzel 
karılar, olgunlaşmış çok güzel meyveler bulunan en güzel 
mekandır. Ve ebedi bir mekandır. Sonsuz bir yeryüzü ve 
nimetler oradadır.” 
Cennet girecekler cennette, babaları Adem suretinde 60 
zira^ (arşın) uzunluk, 7 zira^ genişlik ve 33 yaşında çok 
güzel bir surette girerler. Cennet nimetleri arasında 
nimetlerin en büyüğü olan, Allah’ın görülmesidir. 
Peygamberlerle beraber olma da cennette olacaktır. 
Havzı Kevser Haktır: 
Havz, Cennet ehli için, sırattan geçip Cennete girmeden 
önce içine su içecekleri çok geniş bir yerdir. Allah’u 
Te^eelee her Peygambere bir havuz vermiştir. Peygamber 
efendimizin havzı bütün  Peygamberlerin havzından daha 
büyük ve içeni daha çok olacaktır. 



10 

O günde müminler bu sudan içip bir daha susuzluk 
duymayacaklardır. Peygamber efendimiz bu konuda şöyle 
buyuruyor. “ Benim  havzımın kenarları tam bir aylık yaya 
yolu kadar genişliğindedir. O’nun suyu sütten beyaz, 
kokusu miskten daha hoş, tadı da baldan tatlıdır. Bardakları 
gökyüzünün yıldızları kadar çoktur. O’ndan  içen kimse hiç 
susamaz. 
 
 
ŞEFAAT HAKTIR: 
 
Şefa^at, ahirette günahkar olupta Cehenneme girme 
durumundaki mü’minleri affı, ibadet ve taatlerinin daha 
büyük derecelere ulaşması için peygamberler ile ümmetin 
büyüklerinin Allah’u Te^eeleeye yalvarmaalarıdır. 
İki kişi arasında yapılan hayır sualleridir. Kıyamet gününde 
şefa^at edecek olanlar şunlardır: peygamberler, melekler, 
şehitler, ^ilmi ile ^emel eden ^alimlerdir. 
Peygamber efendimiz şu çeşit şefa^atlarda bulunacaklardır. 
 Ümmetinden büyük günah işlemesi sebebiyle 
Cehenneme girmiş olan müminlerin cezalarını çekmeden 
affedilip çıkarılması için yapılan şefa^at. 
 Günahları sebebiyle Cehenneme girecek müminlerin 
Cehenneme girmeksizin Cennete girmelerini temin eden 
şefa^at. 

fakat kafirler için asla şefaat edilmeyecektir. 
(Allah’u Te^eelee’nın ahirette görülmesi haktır) müminler 
Cennette iken Allah’u Te^eelee yı mekansız yersiz ve 
şekilsiz olarak göreceklerdir,  ve bu haktır. 

Allah celle celeeluhu "El Kıyemeh" süresinin 22 ve 
23 Ayetlerinde buyuruyor: 
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  وجوه يومئذ ناضرةٌ إِىل ربها ناظرةٌ
Anlamı: "Yüzler vardır ki o gün ışıl ışıl parlayacaktır. 
Rabbine bakacaklardır." (Allah’ı göreceklerdir.) 
 
 
UYARI (Tenbih): 
 
Bazı insanlar ahiretten dünyaya kim gelipte Cennet 
cehennem, sırat, hesap, mizanın varlığı hakkında haber 
vermiş ve getirmiş diyerek alay etmekte ve şuursuzca 
sözler sarf etmektedir. Bu sözleri ile küfre girmişlerdir. 
Bununla kalmayıp Cennet hakkında çocukların yeridir 
girmek istemiyorum diyor, Cehennem hakkında temizlik 
yeri denmektedir. Bu konuda şuursuzca ve cahilce 
konuşmaları kendilerini cehennemin en alt tabakalarına 
indireceğini ve Allah’ın azabına uğratılacaklarını 
bilmektedir. Bu tür sözler insanı küfre götüren sözlerdir. 
Çünkü bunlarla Allah’ın kelamı hafife alınıp alay 
konusunu haline getirmektedir. Bu tür konuların şakaya 
alınması bile tehlikeli bir durum bildirir. Bu sözlerden 
kesinlikle kaçınmalı ve bilgisi olunmayan şeylerden 
bahsedilmemesi lazımdır. İnsan ya hayır söyler ya da 
susar. 
Mümin kullarının sevapları kat kat artıran, onların büyük 
günahlardan koruyup, küçük günahlarını affeden Allah’u 
Te^eele ya hamd olsun. Allah’ım bizi iman edenlerden 
kıl...(amin) 
 
Yukarıda zikrettiğimiz konuları Kuran’da ve Sünnette 
bildirilmiştir. 
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Arapça harflerini  türkçe yazlışı 

 
TİRKÇE 

 
ARAPÇA 

s S ث 
h H ح 
h H خ 
z Z ذ 
s S ص 
d D ض 
t T ط 
z Z ظ 
 ع ^ ^
k K ق 

 


