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ÖNSÖZ 

Hayatın inkâr edilemez gerçeklerinden biri olan ölüm, Hz. Âdemden kıyamete kadar tüm 

insanların merak ettiği ve edeceği hayati bir meseledir. Hayati önem arz etmesi ise Ölüm 

olayının her bir bireyi bizzat ilgilendirdiğinden kaynaklanmaktadır. Bu da, herkesin günün 

birinde ölüm ile yüzleşeceği gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Herkes tarafından sevilen hayatın zıddı olan ölümden neden ürkülür ve istenmez, hatta yeri 

gelir hatırlanmak dahi istenmez. Bunun temelinde hayatın varlığı çağrıştırdığı, ölümün ise 

zahiren yokluğu çağrıştırdığı gerçeği yatmaktadır. Fakat ölüm gerçekten bir yok olma mıdır? 

Yoksa insanın aslında arzuladığı ve bu hayatta elde edemediği bir ebedi hayatın başlangıcı 

mıdır?  

Bu çalışmada ölümün nasıl değerlendirilmesi gerektiği, Ölüm ve sonrasına ait düşüncelerin 

insanı nasıl etkilediği ve bunun topluma nasıl yansıdığı değerlendirilmiştir. 

Burada şunu da ifade etmek isterim ki, çalışmanın başından son aşamaya gelene kadar, 

aydınlatıcı ve kolaylaştırıcı yönlendirmeleriyle tezin danışmanlığını üstlenen saygıdeğer 

hocam Prof. Dr. Muammer ESEN‟e teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca çalışma esnasında 

benden yardım ve tecrübelerini esirgemeyen kıymetli hocam Doç. Dr. İbrahim ASLAN‟a 

teşekkür ederim. 

Muhammed Karahan AKGÜL 

Ankara 2020     

 

 

 



 

1 

 

GĠRĠġ 

Günümüz dünyasında bizi sarıp çerçeveleyen olaylar ve gelişmeler ve bizim bunlara karşı 

verdiğimiz tepkiler bizlere istediğimiz mutluluğu sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Sağlam bir 

ruhsal yapıya sahip olmak ve ayakta durmak için gerekli olan güç, kontrolümüzü aşan sebep 

ve olaylardan dolayı tükenme tehdidi ile karşı karşıya. Bununla beraber bizi, ayakta tutan 

değerlerimizden mahrum bırakan modern çağ, benlik duygularımızın dayanaklarını da yok 

etmektedir. 

Günümüzde bilim ve teknolojiye dayalı hızlı gelişmeler, toplumsal değişimi beraberinde 

getirmektedir. Bu gelişmelerin yanında insanların dine ve toplumsal değerlere olan 

bağlılıklarında bir zayıflama görülmektedir. Bunun sonucu olarak kendi benliğini zayıflatan 

insan, hayatta karşılaştığı en küçük bir olumsuzluk ve zorluk karşısında çabuk üzülüp 

umutsuzluğa kapılmakta, çeşitli ruhsal rahatsızlıklara yakalanarak ruh hekimlerine müracaat 

etmekte hatta canına bile kıyabilmektedir. 

Bu modern dünya görüşünün getirmiş olduğu türlü dayatmalar, yanlış fikir ve ideolojiler, 

endişeler ve sıkıntılar arasında sıkışıp kalan insan, sağlam bir imana sahip değilse, huzurunu 

kaçıran korkulardan kurtulmak için içki ve hatta uyuşturucu gibi türlü kötü alışkanlıklara 

duçar olmakta. Mutsuz – umutsuz bir hayata sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya 

kalabilmektedir. Haliyle, İnsanı içine düştüğü yıkımlardan kurtarmak, onun ruhi hayatına bir 

yön kazandırmak, dünyada ve ahirette mutlu bir yaşam sürmesini temin etmek için - başka 

pek çok unsurun yanında - Allah inancı ve bu bağlamda ahiret inancı önemli bir yer 

tutmaktadır.  

Allah‟ı yanında hisseden, buna inanan ve bilincinde olan insan, bedensel ve zihinsel olarak 

çok daha sağlıklı olacaktır. Zira Allah inancı ve ona olan güven, hayatın türlü sıkıntı ve 

zorluklarını yenmeye yarayan anlamlara sahiptir. Bu bağlamda Allah inancı gibi ahiret inancı 

da önemlidir. Zira ahiret inancı, insana, maruz kaldığı bela ve musibetlerin mükâfat olarak 

geri döneceğini müjdelemektedir. Bu müjde ise, insanların şevklerinin kırılmasına mani 

olmakla beraber sıkıntılarla baş edecek gücü kazandırmaktadır. Haliyle ahiret inancının insana 

yarına ilişkin umut aşılayacağı, ona türlü zorluklarla başa çıkma gücü ve azmi vereceği ve 

böylece ona yarına, geleceğe ilişkin umutlar aşılayacağı ortadadır. 

Dinin kazandırdığı dünya görüşü, olay ve hadiseleri değerlendirme becerisi, hayat ve ölümü 

anlamlandırma kabiliyeti, insana bilim ve teknolojinin sağlayamadığı huzuru ve mutluluğu 
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temin eder. Böylece dini inancın insana kazandırdığı emniyet duygusu, hem ferdin kendisini 

bir birey olarak değerlendirmesini hem de yaratana olan güvenini sağlar. İnsan elde ettiği bu 

kazanımlar sayesinde eline geçen her fırsatı vazife şuuru ile değerlendirmeye çalışır.  

Bir insanın dünya görüşü çocukluğundan itibaren bu şekilde ahiret inancıyla gelişip 

tamamlanırsa, her türlü olayı doğru yorumlamasını öğrenir ve üzerine düşen işi zamanında 

yapmasını bilir. Bu dünyada beklediği başarıya ulaşmasa bile mutlaka ahiret hayatında arzu 

ettiklerine kavuşacağına inanır. Aynı zamanda insan ahiret inancı sayesinde, mevcudatta 

zerreden yıldızlara kadar, canlı cansız ne varsa her şey ile uyum içerisinde olur. Ve sadece 

kendisini yaratana karşı kul, O‟nun dışında her şeye karşı hür bilir, kendini tanır. 

Bu çalışmada, ahiret inancının bireysel ve toplumsal hayata etkileri üç bölüme taksim edilmiş 

halde değerlendirilmiştir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

 

1. AHĠRET ĠNANCI 

İnsanlar bu hayatta olan olayların ortaya çıkmasını, içinde bulundukları dünyayı, bu dünyanın 

öncesini ve sonrasını, etrafını saran diğer varlıkları, bunlar arasındaki konumunu onlarla 

ilişkisini, kendi yaratılışını, duygu-düşünce ve davranışlarının nedenlerini sürekli olarak 

merak etmiştir. Bununla beraber Ahiret âlemi ile alakalı düşünceler de, tarih boyunca insanın 

zihnini meşgul etmiştir.  

Bu inanç ve düşüncenin temeli, ilk insan ve aynı zamanda Peygamber olarak gönderilen Hz. 

Âdem‟e kadar dayanmaktadır. Nitekim bütün semavi dinlerin dayandıkları esaslardan biri 

ulûhiyet diğeri ise ahiret inancıdır. Ulûhiyet inancı insanların nereden geldiklerinin cevabını 

içerdiği gibi, ahiret inancı da öldükten sonra nereye gideceklerinin cevabını içermektedir. 

Tarihin her hangi bir döneminde insanların, tevhit ve ahiret inancından mahrum bırakılmış 

veya habersiz oldukları söylenemez. Zira Allah (cc) insanları hesaba çekmeden önce onlara 

vazifelerini bildiren peygamberler göndermesi adaletinin gereğidir.
1
 Kur‟an‟da Cenab-ı hak 

uyarıcı göndermediği kavimlere azap etmeyeceğini bildirmiştir.
2
 Nitekim Hz. Âdem (a.s.) ile  

Hz. Muhammed (sav.) arası 124000 peygamber gönderildiği bazı hadislerde rivayet 

edilmiştir. Gönderilen bütün peygamberlerin ortak mesajı tevhit ve ahiret inancıydı. 

Böylelikle tevhit ve ahiret inancı Hz. Âdem‟den bu yana insanlığın ortak inancı olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

1.1.  Ahiret Kavramı 

Sözlükte ahiret „„son‟‟ demektir. Terim anlamı itibariyle dini bir kavram olarak ahiret ise, 

“dini inanışa göre, insanın öldükten sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı‟ya hesap 

vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya”
3
; “dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam 

                                                           
1
 Kadı Abdulcebbar, Şerhu‟l-Usuli‟l-Hamse, C.2, (Çev. İlyas Çelebi), Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2013, s.420 
2
 İsra, 17/15 

3
 TDK Türkçe Sözlük, TDK Basımevi, Ankara, 2005, s.42 
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edecek olan ikinci hayat”
4
;  “ahiret, ölüm veya kıyametten sonraki ebedî hayat, öte dünya, 

ukbâ, dâr-ı beka”
5
  anlamlarına gelmektedir. 

“Ahiret; kişinin ölümüyle, dünyadaki hayatın sona ermesiyle başlayan yeni ve sonsuz bir 

hayattır. Teknik anlamda dünyadaki davranışların ceza ve mükâfatının görüldüğü zaman ve 

mekânı ifade etmek için Kur‟an‟da „ed-Dâru´lâhîra‟ veya kısaca „el-Ahîra‟ kelimesi 

kullanılır.”
6
  

Ahiret kavramı Kur‟an‟da 110 defa geçmektedir. Bunun yirmi altısında müzekker ve el-yevm 

kelimesine sıfat şeklinde el-yevmü‟l-âhir (son gün), dokuzunda dâr ile sıfat veya isim 

tamlaması halinde ed-dârü‟l-âhire, dârü‟lâhire (son ikamet mahalli), birinde en-neş‟etü‟l-âhire 

(ikinci yaratılış, son hilkat) tarzında, elli yerde de dünyaya mukabil olarak zikredilir. Bu 

bağlamda Kur‟an, dünya ile ahiret mefhumları arasında sıkı bir münasebet kurduğu 

görülmektedir. Özetle şunu söyleyebiliriz; ahiret hayatı, dünya hayatının son bulmasıyla 

başlayan, benzer olmakla birlikte farklı ve sonsuz bir hayattan ibarettir. Yani, dünyada 

yaşanan ömrün değerlendirileceği zaman ve mekândır. Allah‟a ulaşma yolunun bir aşaması, 

bir menzili bu dünya bir menzili de ahirettir. Dünya bu yolculuğun insana yakın, ahiret ise 

uzak menzili durumundadır.
7
 

Ahiret, insanın ölümüyle başlayan ve haşirdeki dirilişten sonra sonsuza dek sürecek bir 

hayattır. „„Bu anlamda ahiret dünya karşılığında, ahiret hayatı da dünya hayatı karşılığında 

kullanılır.‟‟
8
 Ahiret inancı ise, “insanların tekrar dirilerek dünyadaki davranışlarına göre 

kiminin tüm nimetlerin içinde toplandığı eni gökler ve yerler kadar olan cennet; kiminin de 

değişik azap çeşitlerinin içinde bulunduğu cehennem denen mekânlarda ebedi olarak 

yaşatıldığı yere”
 9

 kesin olarak inanmaktan ibarettir. 

İslam dininde ahiret gününe iman etmek imanın bir gereğidir. Bu sebeple ahiretin varlığını 

kabul etmeyen iman etmiş olamaz. Kur‟an‟da iman edenlerin özellikleri zikredilirken: “Onlar 

namaz kılan, zekât veren ve ahirete de kesin olarak inanan müminlerdir.”
10

 buyurulmaktadır. 

                                                           
4
 Bekir Topaloğlu, Diyanet İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara, 1989, s.42 

5
 D. Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, Vadi Yayınları, Ankara, 2001, s.23 

6
 Mehmet Paçacı, Kutsal Kitaplarda Ölüm Ötesi, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2001, s.59 

7
 Hüseyin K. Ece, İslam‟ın Temel Kavramları, Beyan Yayınları, İstanbul, 2000, s.37 

8
 Şerafettin Gölcük ve Süleyman Toprak, Kelam: Tarih-Ekoller-Problemler, Tekin Kitabevi, Konya, 2001, s.439 

9
 İlhami Güler, İman Ahlak İlişkisi, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2003, s.45 

10
 Neml, 27/3 
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Bir başka ayette de: “onlar sana indirilene de senden önce indirilenlere de inanırlar; ahirete de 

kesinlikle inanırlar”
11

 buyurulur.  

Allah, içinde yaşadığımız bu evreni ve üzerindeki canlı-cansız, görünen-görünmeyen bütün 

varlıkları belirli bir süre için yaratmıştır. Bu süre dolduğunda dünya ve evrendeki bütün 

varlıklar yok olacaktır. Dünya hayatı muvakkat ve fani bir hayattan ibarettir. Buna mukabil 

ahiret hayatı kalıcı ve sonsuzdur. Nitekim bu hakikat Kur‟an‟da şöyle ifade edilmektedir. “Ey 

kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedi olarak 

kalınacak yerdir.”
12

  

Ahiret hayatı kaçınılmaz bir sondur. Her canlı ölümü tadacaktır ve ahirette tekrar 

diriltilecektir
13

. Bununla ilgili olarak Kuranı Kerim‟de Allah dünyadaki hayatı başka bir 

hayatın takip edeceğini haber vermektedir. “Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda 

bir ibret vardır. Bu, insanların (hesap ve ceza için) toplanacakları bir gündür. Bu herkesin 

toplanıp bir araya geleceği bir gündür.”
14

   

Ahiret hayatı sonsuz bir hayattır. Bu dünya hayatı ise gelip geçici, sınırlı bir hayattır. Zaman 

olarak dünya hayatı ahiret hayatının yanında okyanusta bir damla bile olamaz. Zira 

sonsuzluğun karşısında birin hükmü ne ise milyonların hükmü de odur. Nitekim Ankebut 

suresi 64. ayetinde “Bu dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret yurduna 

gelince, işte asıl hayat odur. Keşke bilmiş olsalardı”
15

, diye buyrulmaktadır. Bir başka ayette 

ise: “Dünya hayatı, oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu ise, Allah‟tan 

korkanlar için daha hayırlıdır. Aklınızı kullanmaz mısınız?”
16

, denilerek, dünya hayatına 

karşılık ahiret hayatının önemine vurgu yapılmaktadır. 

Kur'an-ı Kerim, dünyanın asıl hedeflenen yaşam alanı olmadığını; aksine, ahirete ulaşmak 

için bir köprü vazifesi gördüğünü güçlü bir şekilde vurgulamaktadır. Peygamber efendimizde 

bir hadisinde ahiret hayatının ölümsüzlüğü ile ilgili şunu söylemiştir: “Cennetlikler cennete, 

cehennemliklerde cehenneme girdiklerinde, ölüm getirilip cennet ve cehennemin arasına 

konulur, sonra da kesilir. Sonra bir nidacı: Ey cennet halkı artık ölüm yoktur. Ey cehennem 

                                                           
11

 Bakara, 2/4 
12

 Mü‟min, 40/39 
13

 Ankebut, 29/57 
14

 Hud, 11/103 
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halkı artık ölüm yoktur, diye seslenir. Bu haber üzerine cennetliklerin sevinçleri kat kat artar, 

cehennemliklerinde üzüntüleri kat kat artar.”
17

  

Ahiret hayatının varlığı kesindir. Mümin olarak buna inanmak hepimizin görevidir.  Nitekim 

Kur‟an‟da müminlerin özellikleri anlatılırken, “Onlar, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren 

kimselerdir, onlar ahirete de kesin olarak inanırlar.”
18

 Buyrulmak suretiyle ahiretin kesin 

olarak gerçekleşeceğine vurgu yapılmış olmaktadır. Bir başka ayette ise, “Elbette ki, ahiret 

mükâfatı, inananlar ve Allah‟a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir”
19

 buyrularak ahiret 

hayatının inananlar için ne ifade ettiği açıkça ortaya konulmuştur. İnanmayanlara ise ahirette 

ne ile karşılaşacakları şu ayetlerle ifade edilmektedir: “Ahirete inanmayanlara da can yakıcı 

bir azap hazırlamışızdır.”
20

, “Ayetlerimizi ve ahiretteki kavuşmayı yalanlayanların amelleri 

boşa gitmiştir. Onlar ancak yapmakta olduklarının cezasını çekerler.”
21

 

Allah, Kur‟an‟da, dünya hayatını nasıl yaratmışsa ahiret hayatını da o şekilde yaratacağını 

bizlere bildirmektedir.  De ki: “Yeryüzünde dolaşın da, Allah‟ın başlangıçta yaratmayı nasıl 

yaptığına bakın. Sonra Allah (aynı şekilde) sonraki yaratmayı da yapacaktır. (Kıyametten 

sonra her şeyi tekrar yaratacaktır.) şüphesiz Allah‟ın gücü her şeye hakkıyla yeter.”
22

    

Canlılar doğar, gelişir ve ölürler. Ölüm, bir son olmakla birlikte asla bir yok oluş değil, 

yalnızca bir sürecin sona erişidir. İslam inancına göre ölümden sonra insanı sonsuz bir ahiret 

hayatı beklemektedir. Nitekim yüce Allah ahiret hayatının gerçek olacağını, onu inkârın koyu 

bir sapıklık olacağını vurgularken şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Allah‟a, 

Peygamberine, Peygamberine indirdiği Kitap‟a ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Kim 

Allah‟ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkâr ederse sapıklığın en 

koyusuna düşmüş olur.”
23

  

Ahiret hayatı soyut ve gaybi bir bilgidir. Bununla ilgili bilgiler ancak Allah‟ın (c.c) bildirmesi 

(ayetler) ve Hz. Muhammed‟in (s.a.v) hadisleri ile anlaşılmaktadır. Nitekim bu bağlamda İbn-

i Sina‟da; “Bilmek gerekir ki, Ahiret bahsinin bir kısmı, şeriattan aktarılandır ve kanıtlanması 

                                                           
17

 Abdullah Feyzi Kocaer, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih, Hüner Yayınları, Konya, 2004, s.759 
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 Yusuf, 12/57 
20

 İsra, 17/10 
21

 Araf, 7/147 
22

 Ankebut, 29/20 
23

 Nisa, 4/136 



 

7 

 

ancak şeriat ve peygamberliğin haberini doğrulamak yoluyla mümkün olabilir”
24

 diyerek, bu 

oluşuma da vurgu yapmaktadır. Nübüvvetin varlığını ispatlayan delillerin hepsi aynı zamanda 

nübüvvetin getirdiği haberlerin doğruluğunu da ispatlamaktadır. Dolayısıyla ulûhiyet ve 

nübüvveti kabul eden bir insanın ahiretin varlığını kabul etmesi inancının gereğidir. 

İmani bir mesele olan ahiret hayatı daimi yaşam yeridir. Ebedi hayat öldükten sonraki diriliş 

ile başlayacaktır. İnsanlar ahirete iman ile yaratılış gayesini anlayabilir. Nereden geldiğini, 

nereye gideceğini, niçin yaratıldığını, ne olacağını öğrenir. Bu sayede hayatı anlam kazanır, 

boşluktan kurtulur. Kişinin dünya ve ahiret saadeti de buna bağlıdır.  

Hayatın, dünya hayatıyla sınırlı olduğu düşünüldüğünde, insanın sahip olduğu özelliklerin 

hiçbiri gayesine ulaşmayacağı gibi, bu özellikler kendisine üstünlük değil, bir yük de getirir. 

Eğer insanın kendisini her bakımdan gerçekleştirebileceği bir öteki dünyası olmayacaksa, 

sıkıntı çekmeyen, geçmişinden acı duymayan, geleceğinden de endişe etmeyen bir hayvan 

ondan daha değerli olacaktır. Geçmişin özlem ve acıları, geleceğin kaygı ve sorumlulukları 

içinde yaşadıktan sonra, eğer insan ölüp ebediyen yok olacaksa yeryüzünün en bedbaht, en 

mutsuz, en değersiz varlığı konumuna düşecektir. Nitekim Kuran‟da sözü edilen: „„İşte bunlar 

hayvanlar gibi hatta daha da aşağıdırlar‟‟
25

 ayeti, inkâr edenlerin dünyada hayvanlar kadar 

lezzet alamadıkları manasını da içinde barındırmaktadır. Hatta inanmayan bir insan bir lezzeti 

yüz defa tatsa ve hayatta iken o lezzetten sağlık, maddi imkânsızlık veya herhangi başka bir 

nedenle mahrum kalsa tattığı lezzetin çok daha fazlası sıkıntı ve pişmanlık yaşayacaktır. 

Çünkü bir daha o lezzeti tadamama düşüncesi insanı mutsuzluğa ve umutsuzluğa götürecektir. 

Buna mukabil Kur‟an doğrultusunda ahirete inanan bir insan bir lezzeti ömrü hayatında bir 

kere tatsa ve bir daha herhangi sebeplerden dolayı tadamazsa, değil onu umutsuzluğa, ahirette 

daha güzellerini elde etme düşüncesi onu şevk ve gayrete getirecektir. 

İnsanın aklı, sorumluluk duygusu, iyilik yapma ve kötülükten kaçınma arzusu, ebediyet 

tutkusu, Yaradan‟ı tanıması gibi özellikleri onun diğer canlılardan üstün bir konumda 

olduğunu göstermektedir. Bu donanımları sayesinde ayette de ifade edildiği gibi: “O, 

hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak 

                                                           
24

 İbn-i Sina, Kitabu‟ş-Şifa İlahiyat, Metafizik II, (Çev. Ekrem Demirli - Ömer Türker),  Türkiye Yazma Eserler 
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güç sahibidir, çok bağışlayandır‟‟
26

, insan, gelecek âlemdeki konumunu belirlemek üzere bu 

dünyaya gelmiştir.”
27

  

Dünyanın fani, ahiret yurdunun ise kalıcı olup imkân dâhilinde bulunduğu ve hatta zorunlu 

olduğu akılla; kıyametin kopmasıyla her canlının öleceği, haşir ile birlikte insanların tekrar 

dirileceği ve sürecin nasıl işleyeceği nakil ile bilinebilir. nasıl kopacağı, haşirle birlikte 

ahiretin nasıl başlayıp devam edeceği ise naslarla bilinebilir. Ahiret olgusunun, itikadi bir 

mesele olması, dolayısıyla duyuların ötesinde bulunması ve hayatta olanlar açısından 

algılanmayışı ve öldükten sonra gerçekleşeceği için doğrudan anlaşılması mümkün değildir. 

Bu mevzu ile alakalı bütün deliller, imtihan gereği, insana yol gösterip ihtiyarı elden almadığı 

için, kabul veya ret kararı akıl ile vicdanın işbirliğine bağlıdır. Kur‟an-ı Kerîm, insanın 

nereden gelip, nereye gittiği sorusuna cevap vererek ahiretin varlığını ispat etmede kendine 

has bir metot uygular. Akıl sahibi her insanın kendine sorduğu bu sorunun birinci kısmında 

tevhidi benimseyen, mutlak kudret sahibi bir yaratıcının varlığını kabul eden bir kimse, aynı 

düşünce tarzını sürdürerek sorunun ikinci kısmında da ahiret âleminin sonsuzluğunu 

kolaylıkla kabul eder. Bu yüzden Kur‟an‟da Allaha ve ahirete Iman‟ın sık sık ve beraber 

zikredilmesi her ikisinin birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğuna ve biri diğerini zorunlu kıldığına 

dikkatleri çekmiştir.
28

 Özellikle Mekkî surelerde ısrarlı bir şekilde ahiretten, öldükten sonra 

dirilmeden ve hesap verileceğinden bahsedilmektedir. 

Kur‟an ahireti anlatırken Allah‟ın varlığına ve birliğine vurgu yapmaktadır. Zira ahiret inancı, 

iman ve tevhit ile ayrılmaz bir bütünü oluşturmaktadır. Allah‟ın varlığını kabul edip O‟na 

iman eden insan nereden geldiğini bildiği gibi, ahirete iman etmek suretiyle nereye gideceğini 

ve neler ile karşılaşacağını bilir.
29

 

1.2.  Ahiret Ġnancı ve Gerekliliği 

Kur‟an-ı Kerim‟in öğütlediği tevhit inancı iki temel esas üzerine inşa edilmiştir. Bunlardan 

biri ulûhiyet diğeri de ahiret inancıdır. Yani; haşirde tekrar diriliş ile birlikte insanın dünyada 

yaptığı iyi ve kötü bütün fiillerinden hesaba çekileceği ve buna göre ya mükâfat veya ceza 

alacağı bir sonsuz hayatın kendisini beklediğine inanmaktır. Buna binaen İslam, fani olan bu 
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dünya hayatının ardında, insanları bekleyen ebedi bir hayata olan inancı en temel esaslardan 

biri olarak kabul eder.
30

  

Her Müslüman‟ın günlük olarak defalarca okuduğu yahut okuması gereken Fatiha suresinde, 

ahiret günü 'Din günü' olarak adlandırılır ve ahiret gününün sahibine hamd edilir.
31

 Bakara 

Suresinin ilk ayetlerinde ise müminlerin temel özelliklerinden birisinin de “Ahirete yakinen 

inanmak” olduğu üzerinde durulur.
32

   

İnsanın her açıdan gayesine ulaşıp huzur bulması bir yana, sosyalleşmeden hayatta kalması 

bile mümkün görünmemektedir. Bu durum insan için aile hayatının yanı sıra, bir toplum 

içinde yaşamayı zorunlu kılmaktadır. Bu da insanla düzenleyici ve gaye gösterici kudret, 

insanla insan, insanla kâinat arasında karmaşık ilişkilerin doğmasına sebep olmaktadır.
33

 

Yatay, dikey ve çapraz bir yapı arz eden bu ilişkilerin belli bir düzen içinde olmasının 

gerekliliği ise biliş, görgü, adet, ahlak, sanat, hukuk, yönetim, işbirliği ve sosyal dayanışma 

gibi sosyal ve bireysel etkinlikleri beraberinde getirmektedir. Bütün bu ilişkiler, insana hem 

kişi olarak hem de toplum olarak çok ağır sorumluluklar yüklemektedir.
34

 

İnsan, sorumluluğundan kaynaklanan bütün bu etkinlikleri gerçekleştirirken fani olan dünya 

hayatında karşılığını tam olarak alamadığı gibi, kişiliğini de yetkin anlamda tam olarak 

gerçekleştirememektedir. Oysa bu ilişkiler yumağının sorumluluğunu taşıyan insan bilinci, bir 

hayata sığmayacak kadar uçsuz bucaksız, bir toplumun etkinlikleriyle gerçekleştirilmeyecek 

ve ona sığmayacak kadar kapsamlıdır. 

Günlük hayatta ciddiyet gerektiren işlerde her eylemin bir gayeyi amaçladığı açıkça 

görülmektedir. Kısaca her eylemin bir sebep ve sonucu vardır. Sonuca gitmeyen eylemler 

dikkate alınmayacak derecede boş ve gereksiz eylemler olarak değerlendirilir. Buna göre bir 

gayeye hizmet eden bu kâinatın varlığı, kâinatta önemli sorumluluklar yüklenmiş olan insanın 

bulunması, hiçbir sebep ve amaç olmaksızın sırf yok edilmek üzere varlık alanına çıkmış 

olduklarını iddia etmek mümkün değildir.
35

  

O halde bu sorumlulukların bir sonucu olmalıdır. Bu, mutlak anlamda dünya hayatında 

gerçekleşmediğine göre, mutlaka bu hedefin gerçekleşeceği başka bir âlem olmalıdır. Hatta 
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 Seyyid Abdullatif, Kur‟an‟ın Zihni İnşası, (Çev. K. Atalay), Pınar Yayınları, İstanbul, 1995, s.76 
34

 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur‟an, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000, s.42 
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insanın sıkıntı çekmesine sebep olan özelliklerinin bir anlam kazanacağı, yetkinleşerek 

gayesine ulaşacağı, kendisini gerçekleştirebileceği, tam anlamıyla mutluluğa kavuşacağı, ya 

da yaptığı kötülüklerin cezasını bulacağı bir yer olmalıdır. Bir an böyle bir yerin olmadığını 

var sayarsak bu, insan için büyük bir yıkım olacaktır. Eğer ölümden sonra diriliş olmaz ve 

ahiret hayatı gerçekleşmezse, o zaman değeri ve mertebesi itibariyle insan bütün canlılardan 

daha aşağı bir konuma düşecektir.
36

 Böylece hayatın gayeleri hiç şüphe götürmez bir şekilde 

açıklığa kavuşturulmalıdır ki, insanın neden bu dünyaya geldiği ve ne için çalıştığı açıklığa 

kavuşturulmuş olsun.
37

   

İnsanın fıtratında, kendisini istikbale yönelik düşüncelere sevk eden bir yönü vardır. Bu, onu 

öldükten sonra neler olacağını, kendisini nelerin beklediğini araştırmaya sevk eder. 

Dolayısıyla öldükten sonra tekrar dirileceğine dair inancı yalnızca dinden kaynaklanmaz. 

Burada şunu ifade etmek gerekir ki, gerek iman eden, gerekse iman etmeyen insan imtihan 

gereği kendi cüzi iradesiyle tercih ettiği düşüncelerini destekleyecek sebepleri bulacaktır. “De 

ki: Hak, Rabbinizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin.”
38

 Ayeti de insana 

hakkı bulmak için gerekli malumatlar Allah (cc.) tarafından verildikten sonra onu kabul edip 

etmeme özgürlüğünün de insana tanındığını ifade etmektedir.  

Hz. Âdem‟den beri insanlarda bir tutku halini almış olan ebedi yaşama arzusunun, “Rabb‟in 

Âdemoğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini almış ve: Ben sizin rabbiniz değim 

liyim? diye onları kendilerine şahit tutmuştu. Onlarda Evet, (buna) şahidiz! demişlerdi. 

Kıyamet günü Biz bundan habersizdik! Demeyesiniz”
39

 şeklinde Kur‟an‟da geçen ifadelerden 

de anlaşılacağı üzere Allaha ve ahirete iman duygusu esasen insan doğasına yerleştirilmiş bir 

duygudur. Dolayısıyla Allah‟a ve ahirete inanmamak insanın doğasına yabancı, bundan öte 

onun kişilik ve kimliğini ifsat eden bir duygudur. Tarih boyunca her toplumun doğru ya da 

yanlış Allah‟a ve ahirete inanmaları bu duygunun doğallığını bundan öte evrenselliğini ortaya 

koymaktadır.
40

  

İnsanın içinde olan kendini muhafaza etme ve varlığını sürdürme güdüsü, insanı hayatı 

boyunca takip etmekle kalmaz, aynı zamanda inkar edenlerin, ölümle yok olacakları 

düşüncesinden dolayı acı çekmesine sebep olur. Yaşama arzusu üzerinde daha derinlemesine 
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düşünüldüğünde, bunu kabullenmek istemese de insanın pek çok çabasının ya ölümden 

kaçmak, ya da ölümsüz olma duygusuyla yakından ilgili olduğu görülecektir. Her şeyden 

önce insanın fani olan bu hayata sığmayacak kadar uzun emelleri, ötelerin ötesine uzanan 

duygu, düşünce ve emelleri vardır. Bundan da anlaşılıyor ki insan, öldükten sonra yok olacağı 

düşüncesini fıtratı gereği kabul etmez. İnsanın ölüm ile hayatı son bulduktan sonra varlığını 

başka bir âlemde sürdüreceğini içgüdüsel istemesi, ahiret inancının dayandığı en ehemmiyetli 

psikolojik esaastır. Başka bir âlemde dahi olsa, varlığını sürdürme isteği, insanın ruhundaki en 

büyük arzusudur.
41

 Aynı zamanda “ahiret inancı, insanın sonsuzluğa açılan bir 

penceresidir.”
42

 İnsanı Ölümle yok olacağı karamsarlığından kurtarmaktadır. 

Yukarıdaki izahlardan da anlaşılacağı üzere, insanlarda içinde bulunduğu şartların sonucu 

vazgeçilmez bir ebedi âlem özlemi, yaratılışlarının bir gereği olarak vardır. Daha açık bir 

ifadeyle ahirete iman, öldükten sonra dirilme, yaptığı bütün işlerin hesabına göre ebedi saadet 

arzusu, sevdiği, beğendiği bütün iyilik ve güzelliklerin en ileri derecede devam etmesi isteği, 

insanların en derin ve vazgeçemediği arzulardır.
43

  

İnsanın içindeki sonsuza dek var olma duygusu, kendini mitolojilerde ölümsüzlük şeklinde 

göstermiştir. Dinlerin getirdikleri ahiret inancının, insandaki ebedi yaşama arzusuna hitap 

etmesi, insanı dinleri araştırmaya sevk eden en önemli etkenlerden biridir. Nitekim bütün 

semavi dinler ve beşeri dinlerin pek çoğu insandaki bu fıtri ihtiyacı giderebilecek bir ahiret 

anlayışına sahip olduklarını iddia etmektedirler. Ahiret inancının olmadığı kimi dinlerde ise 

bu sonsuz var olma ihtiyacı reenkarnasyon anlayışıyla karşılanma yoluna gidilmiştir. 

Ahirete olan inanç, evvela insanın hayatını şekillendirip yön verir ve yaratılışın amacını 

araştırıp öğrenmeye sevk eder. Allah‟ın varlığını kabul etmek insan hayatı üzerinde büyük ve 

derin etkilere sahiptir. Hayata ait gerçekleri olduğu gibi algılamak ancak bu iman sayesinde 

olabilir. Çünkü “dünya ahiretin tarlasıdır”
44

, yani insan dünyada ektiğini ahirette biçmek üzere 

tekrar dirilecek. Dolayısıyla ne dünya ahiretsiz, ne de ahiret dünyasız düşünülemez.  

İnsan fıtratı gereği, hayatı boyunca kendine hedefler koyar ve onlara ulaşmak için planlar 

yapar. Yarına çıkacağına dair elinde senet olmasa dahi bu duygu ve düşünce insanı yalnız 

bırakmaz ve ömrünün sonuna kadar takip eder. Bu noktada asıl mesele ölçüyü muhafaza 
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etmektir. Ölçüyü de Peygamberimiz şu şekilde ifade etmiştir: “Hiç ölmeyeceğini zanneden 

biri gibi çalış, yarın ölecek biri gibi de tedbirli ol!”
45

 Buna göre, ileriye yönelik plan yaparken 

insan ölümü her daim akla getirmelidir. Çünkü ölüm düşüncesi insanı gaflete düşüp hırsa 

kapılmaktan korur. Hırsa kapılan insan ihtirasları uğruna, hak hukuk ve sınır tanımaz bir 

şekilde dünyevi hedeflerine odaklanır ve onlara ulaşmak için elinden gelen bütün gayreti sarf 

eder. Hâlbuki dünya, yaratılış gereği insanı zaman zaman mutlu da etse, hiçbir zaman mutlak 

manada tatmin etmeyecektir. Zira bu dünya sonlu ve insanın yaşayacağı günler de sayılıdır. 

Sonlu dünyada sayılı günleri olan insanın da sonsuz istek ve arzuları ancak ahiret inancı ile 

tatmin olacaktır. 

Bu dünya hayatının anlamını yitirmemesi, ancak insanın bitmek tükenmek bilmeyen istek ve 

arzularının tatmin olacağı başka bir âlemin varlığı ile mümkün olabilir. İnsan öldükten sonra 

ebedi bir hayata kavuşacağına olan imanı sayesinde gerçek manada mutluluğa ulaşır. 

Dolayısıyla insan bir daha dönmemek üzere yokluğa ve karanlığa atılacağını bilse ve öyle 

inansa o zaman insanın muhabbeti düşmanlığa, hürmeti hakarete dönüşür, zira insan bilmediği 

ulaşamadığı şeye düşmandır. İkinci bir hayatın olduğunu kabullenmemek, her şeyin sonunda 

hiç olacağını kabul etmektir. Bu düşünce ise insanın şevkini kırar, hayatını anlamsız ve 

hedefsiz bir hale getirir, yaşama ümidini yok eder. 

Ahiret inancının kazandırdığı güç ve itminan duygusu sayesinde insan, Allah‟ın emrettiği 

yolda yürümesine mani olacak bütün engelleri aşabilir. Bu inanç tükenmez bir güç kaynağı 

demektir. Zira mümin için dünyanın ulaşılabilir en büyük saltanatı dahi ahireti kaybetmeye 

değmez. Çünkü ahiret mükâfatın da cezanın ‟da son bulmayacağı yerdir. Sonsuz mükâfata 

talip olanlar ücretini bu dünyada emre itaat etmek suretiyle biriktirmek zorundadırlar.  

Nitekim Allah (cc) Kuran‟da müminlerin canlarını ve mallarını Cennet karşılığında satın 

aldığını ifade etmektedir.
46

 Bu ücreti biriktirmeyenlerin ise elleri boş çıkacaktır. Bu duruma 

düşmemek için insan hayatını, nefsin arzuladığı gibi değil de Allah‟ın istediği gibi yaşaması 

gerekir.
47

 

Ahiret fikrinin bir diğer fonksiyonu da onun adalete dayanmasıdır.
48

 Her şeyden önce Allah‟ın 

insanı yaratması, ona iyi ile kötüyü ayırt edebileceği akıl, iyilik ya da kötülük yapabileceği bir 

kudret vermiş olması, onu yaptıklarından ve yapmadıklarından sorumlu tutmasını 

                                                           
45

 Câmiu‟s-Sagîr, II/12, Hadis No:1201 
46

 Tevbe, 9/11 
47

 Veysel Güllüce, Kur‟an‟ı Kerim‟de Ahiret İnancının Temelleri, Ekev Yayınları, Erzurum, 2001, s.79 
48

 Hüseyin Atay, Kur‟an‟da İman Esasları, Atay Yayınları, Ankara, 1998, s.117 
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gerektirmektedir. Bu açıdan bakıldığında Allah‟ın, insanları kendisine karşı nankörlük edip 

kötülükle yâd etmelerinden, cehaletten, yalandan, peygamberlerine ve dostu olan kullarına 

eziyet etmekten men etmesi, hikmet ve lütfunun bir gereğidir.
49

 Bununla beraber Allah‟ın 

insanları kötülüklere yönelmekten alıkoyan bir ceza koyması ve emirleri yerine getirmesi 

hususunda teşvik edici ödül vaat etmesi gerekir. Aksi halde mükellefin kötülüğe teşvik 

edilmesi söz konusu olur.
50

 Bu ise Allah‟ın adaletine ters düşmektedir. 

Aynı şekilde yüce Allah‟ın (cc.) insanları iyilik ve erdeme teşviki de O‟nun merhametinin bir 

gereğidir. Eğer Allah insanları kötülükten alıkoymaz, onlara iyiliği bildirip hayra sevk 

etmezse bu, O‟nun adalet ve merhametine yaraşmaz. Çünkü iyiliklere hayır ve hasenata 

teşvik, ancak yapılacak salih amelleri mükâfatlandırmak, kötülüklerden alıkoymak da ancak 

kötülüğü işleyenleri cezalandırmakla mümkün olacağı bilinen bir husustur. Oysa teşvik edilen 

salih amellerin karşılığı olan mükâfat ile kötülüklere karşılık olarak kendisiyle tehdit edilen 

ceza, bu dünyada gerçek anlamda tahakkuk etmemektedir. Öyle ise bu mükâfat ve cezanın 

gerçekleşeceği başka bir yerin olması gerekmektedir
51

 ki bu da ahiretin imkânını gerekli 

kılmaktadır. 

1.3.  Ahirete Ġman ve Önemi 

Ahiret hayatı kaçınılmaz bir sondur. Her canlı ölümü tadacaktır ve ahirette tekrar 

diriltilecektir.
52

 Bununla alakalı Allah Kur‟an‟da, dünyadaki hayatı başka bir hayatın takip 

edeceğini haber vermektedir: “Şüphesiz ahiret azabından korkanlar için bunda bir ibret vardır. 

Bu, insanların (hesap ve ceza için) toplanacakları bir gündür. Bu herkesin toplanıp bir araya 

geleceği bir gündür.”
53

 

Ahirete imanın insan hayatındaki önemi büyüktür. İnsanın dünya ve ahiret mutluluğu buna 

bağlıdır. Zira insanın yaratılış gayesini anlayabilmesi ancak doğru bir ahiret inancı ile 

mümkündür. Bu sayede insan nereden geldiğini, niçin yaratıldığını ve ne olacağını öğrenir. 

Böylece hayatı anlam kazanır ve başıboşluktan kurtulur.
54

 Nitekim Kur‟an-ı Kerim‟de “Sizi 

                                                           
49

 Razi, s.18 
50

 Kadı Abdulcebbar, Şerhu‟l-Usuli‟l-Hamse, C.2, (Çev. İlyas Çelebi), Türkiye Yazma Eserler Kurumu 

Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2013, s.506 
51

 Razi, s.19-20 
52

 Ankebut, 29/57 
53

 Hud, 11/103 
54

 Medine Betül Bulut, “Kur‟an ve Sünnet‟te Dirilme” Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü, Konya, 2008, s.1 
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boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?”
55

 buyurularak insanın 

başıboş olmadığı ifade edilmektedir. Ayrıca: “Ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk 

etsinler diye yarattım”
56

 ayeti kerimesiyle de insanın yaratılış gayesine vurgu yapılmaktadır. 

Buradaki vurguyu insan sadece ubudiyet yönüyle algılaması eksik kalır. Buradaki kulluktan 

kast edilen şey sadece namaz, oruç, zekât ve hacca gitmek gibi farzlarla sınırlandırılmamalı. 

Bu ayetin bir de sosyal hayata bakan yönü var. Bu da birey olarak insanın niçin yaratıldığıdır. 

Başka bir ifadeyle, sosyal hayatın düzenli bir şekilde devam etmesi için birey olarak insan bir 

boşluk doldurması gerekiyor. Kendi kabiliyetini toplumun istifadesine sunması gerekiyor. Bu 

kabiliyet de, Allah‟ın, o kulu diğer kullarından ayırt eden özelliklerle donatmasıdır. Bireye 

düşen vazife de o kabiliyeti iyi tespit edip, geliştirip, bu yönüyle de topluma faydalı olmak 

suretiyle Allaha kulluk etmesidir. Bu durumda birey ihmalkâr davranır da, bilinçli veya 

bilinçsiz, kabiliyetini keşfetmek için çaba ve gayret sarf etmezse, Allah (cc.) tarafından insana 

verilen ve insanın, kendisini birey kılan kabiliyete karşı ilgisiz kalmış olur ki, bu da kabiliyeti 

veren zata karşı hürmetsizlik olur. Bir diğer mesele de, birey kendi kabiliyetini keşfedip 

geliştirmediği takdirde, dünyada ondan istifade edemeyen insanların ahirette o bireyden hak 

iddia etmeleridir. Dolayısıyla doğru bir Allah(cc) ve ahiret anlayışı, insana, gaye ve amaç 

belirlemede yardımcı olacaktır. Gaye ve amacını doğru tespit eden insan da yarına umutla 

bakacak ve hayata dair heyecanını her daim taze tutacaktır.   

Ahiret inancının sayısız faydaları vardır. Hayatta yangın, deprem, hastalık gibi çeşitli 

nedenlerle sevdiklerini kaybeden insanlar sevdiklerinin acısını ahiret inancı ile dindirirler. 

Ölümün bir son olmadığını bilen ve öbür dünyada sevdiklerine yeniden kavuşma ümidi 

besleyen insanla sabır ve metanetlerini muhafaza edebilirler. Çünkü sevdiklerine tekrar 

kavuşma ümidi, geçici olan ayrılığın acısını dindiren yegâne teselli kaynağıdır. Bu açıdan 

ölüm mümin için firak değil hakiki vuslattır. Ve bu yüzden mümin ölüm ile barışıktır ve 

ölümden korkmaz. 

Dünyanın her yerinde kanunlara uyan, üzerine düşen sorumlulukları vazife şuuru ile yerine 

getiren dürüst insanlar mükâfatlandırılmışlardır. Buna mukabil sınır tanımayan, hak hukuk 

bilmeyen ve toplumun huzurunu kaçıran insanlarda cezaya çarptırılmışlardır. Hırsızların, 

katillerin, dolandırıcıların serbestçe dolaştığı bir ülke düşünmek mümkün değildir. Orada 

huzurdan, adaletten söz edilebilmesi de mümkün görünmemektedir.  İşte dünyada da 
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 Mü‟minün, 23/115 
56

 Zariyat, 51/56 
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haksızlıklara uğramış ve hakkını alamamışların hakkını alacağı yer ahirettir. Bunu bilen insan 

huzur bulur. Yaratıcının adaletine sığınır.   

Ahiret inancı, bireyin kendisine çeki düzen vermesini sağladığından, topluma da olumlu bir 

şekilde yansımaktadır. Zira Ahirete inanan kişi hem kendisiyle, hem toplumla barışıktır. 

Çünkü barış duygusu adaletin meyvesidir. Öldükten sonra yaptıklarından ötürü hesaba 

çekileceğini bilen insan kolay-kolay kötülük yapmaz. Davranışlarına çeki-düzen verir. “Kim 

zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecek, kimde zerre ağırlığınca kötülük 

yapmışsa onun cezasını görecektir”
57

 Âyetini bilen insan başkalarına zulüm ve haksızlık 

yapmaktan sakınır. Kimseyi incitmez. Kimsenin hakkını yemez. Davranışlarına dikkat eder. 

İyi ve güzel davranışlar sergilemeye çalışır. Neticede hem kendisi hem içinde bulunduğu 

toplum rahat ve huzur içinde yaşar.  

Teşvik amaçlı dünyevi maslahatların ibadetlerle karılması
58

 toplumu düzenleyen en büyük 

etkenlerdendir. Böylece dünyaya ait olan işler yapılırken dahi insan gaflete düşmekten 

engellenmektedir. Zira yapılan icraatlar sayesinde sadece dünyevi maslahatlar değil uhrevi 

maslahatlarda gözetilmektedir. Uhrevi maslahatları gözeten insan ise işini eksiksiz yapmaya 

gayret gösterir. Zira hiçbir şeyin kendisinden kaçmadığı bir yaratıcının ahirette kendisine 

hesap soracağının bilincindedir. 

Ahirette hesap sorulduktan sonra insanlar, ya ödül olarak cennete ya da ceza olarak 

cehenneme gönderilecektirler. Bazı insanlar ise muvakkaten bir yere tayin edilmeyeceklerdir. 

Kur‟an bu kişiler için “ashâbu‟l-a‟raf” tabirin kullanılmaktadır. “Bu duruma göre hesap 

sonrası hayat cehennem, cennet, a‟raf olmak üzere üç nevidir. Ebedi hayat ise cennet ve 

cehennem olmak üzere iki nevidir.”
59

  

Ahirete inanmanın birey ve toplum hayatı açısından pek ehemmiyetli ve faydalıdır. Bu 

faydalardan bazıları şöyle özetlenebilir:
60

  

a) Ahirete inancı, insanın hayatını anlamlandırır, yönlendirir, varlığın amaç ve hikmetini 

öğretir.  

                                                           
57

 Zilzal, 99/7 
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 İbn-i Sina, Kitabu‟ş-Şifa İlahiyat, Metafizik II, (Çev. Ekrem Demirli - Ömer Türker),  Türkiye Yazma Eserler 

Kurumu Başkanlığı Yayınları, İstanbul, 2014, s.324 
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 Bekir Topaloğlu, Yusuf Şevki Yavuz ve İlyas Çelebi, İslam‟da İnanç Esasları, Çamlıca Yayınları, İstanbul, 

2009, s.281 
60

 İbrahim Kafi Dönmez, İslam‟da İnanç, İbadet ve Günlük Yaşayış Ansiklopedisi I, Gerçek Hayat Yayınları, 
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b) Bu inanç sayesinde insan doğruluktan ayrılmaz. İaşesini harama tevessül etmeden 

sürdürmeye çalışır. hem kendi hakkını bilir ve hem de başkalarının hakkını gözetir.  

c) Ahirete iman eden bir insan, dünyevi ve uhrevi vazifelerini tastamam ve zamanında 

yapmaya özen gösterir. Zira yerine getirdiği her vazife ve sakındığı her hata ve günah 

için bir mükâfatın olacağı, attığı her adım, aldığı her nefes için Allah‟ın huzurunda 

hesap vereceği inancı o kişinin vicdanında yer etmiştir. 

d) Devletlerarası ilişki ve münasebetleri dahi sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini temin 

eden en büyük etken ahiret inancıdır. Bu inanç sayesinde Milletler ve toplumlar 

birbirlerine karşı olan sorumluluklarını bildikleri gibi açgözlülük yapıp haddi ve 

sınırlarını aşıp başkalarına tecavüz etmezler.  

e) Ahiret inancı insanların içinde barış duygusunu yeşertir. Zira barış adalet ile temin 

edilebilir. Öldükten sonra ilahi adaletin tecelli edeceğinin bilincine dolan insan da 

adaletten şaşmaz.  

f) Bu inanç kişilerin ümidini tazeler, acılarını hafifleterek güç durumlara tahammül 

etmesini sağlar. Bu nedenle insan hayatının varlığı ile dünyanın var oluşu sadece öteki 

dünya ile anlamlanabilir. Tersi durumda ise tüm durumlar kendisine saçma gelecek ve 

kaba bir nihilizm (hiççilik) insanı ümitsizliğe düşürerek huzursuz kılacaktır.  

g) Ahirete iman etmek insanı hayır işlemeye, kötülükten sakınmaya, üstünlüklerle 

bezenerek doğruluktan yana olmaya sevk eder.  

h) Ahiret inancı kişiye, ahir ömründe maziye baktığında, imanın gereği olarak iyi işler ve 

salih ameller yapmış olduğunu düşününce huzur verir. Artık ölüm kendisi için, ebedi 

saadetin başlangıcıdır. Ölümün geride bıraktıkları için acı verici bir olay olsa da, 

neticede iman edenler için ölümlü hayattan sonsuzluğa geçişi sağlayan bir vasıtadır.  

i) Ahiret inancı, insanların dünyaya karşı aşırı bağlılıklarına ve bencil olmalarına mani 

olur, onları etrafındaki insanlara yardım etmeye sevk eder. Bununla beraber kendi 

istifadesini ihmal etmemeyi de öğütler. Burada önemli olan dünyanın çekiciliğine ve 



 

17 

 

aldatıcılığına kapılıp ahireti ihmal etmemektir. Çünkü “dünya ahirete nispetle geçici 

ve değersiz bir metadan ibarettir.”
61

 

Ahiret yurdunun ebedi oluşu insana dünyada huzur verdiği gibi, ahirette kâinatın sahibi olan 

Allah‟a hesap verme bilinci de toplumsal hayatta oluşabilecek kötülüklere, fitne ve fesada 

mani olan en büyük etkendir. Böyle bir iman insanın vicdanında, kendisini kötülüklerden 

alıkoyan ve iyiliğe sevk eden bir polis hükmündedir. Bununla birlikte ahiret inancı, sahibini 

atalet ve tembelliğe düşmekten alıkoyup gayrete getirecek olan en büyük etkendir.
62

 Çünkü 

kişi kendine verilen yetenek ve kabiliyeti keşfedip, geliştirip onu insanlığın hizmetine 

sunması yaratılışının gayelerindendir. Nefsine uyup bu amaca hizmet etmediği takdirde ise, 

kendisine verilen o kabiliyetten insanları mahrum bıraktığından dolayı, hesaba çekilecektir. 

Bu korku insana vazife şuuru kazandırdığı gibi, vazifesini yerine getiren insanın alacağı 

mükâfat da insanı şevke getirecektir. 

Ahirete imanı olan insan ölüm korkusu duymaz. Ölümü kabullenerek hem dünyası hem 

ahireti için elinden geldiğince çalışır. Kur‟an: “Allah'ın sana verdiğinden (O‟nun yolunda 

harcayarak) ahiret yurdunu iste; ama dünyadan da nasibini unutma...”
63

 buyurarak insana, 

ahirete hazırlanırken dünya nimetlerinden nasip almasını da unutmamasını öğütlemektedir.
64

 

Burada, dünyadan da nasibini unutmamasının içerdiği bir mana da, toplumsal hayatın içinde 

vazifesini yerine getirmek suretiyle, işe yarama duygusunu tatma nimetidir. Bu nimeti elde 

etmek ve muhafaza etmek için usanmadan daha şevkli ve samimi bir surette vazifesine devam 

edecektir. 

1.4. Kur’an’da Ahiret Ġnancı 

Allah Teâlâ iman edip iyi işler yapanları Kur‟an‟da bazı ayetlerde şu şekilde müjdelemiştir:  

“Şüphesiz Allah iman edip yararlı iş işleyenleri, altından ırmaklar akan cennetlere koyacak, 

orada altın bilezikler ve inciler takınacaklar. Oradaki elbiserlei de ipektendir.”
65

 

 “Onlar ki, iman etmişler ve salih ameller işlemişlerdir, ne mutlu onlara, varacakları yer de ne 

güzeldir!”
66
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Yine Kur‟an‟da bir başka ayette ise; “İman edenler ve nesilleri de imanla kendilerine uyanlar 

(var ya) biz onları (cennete koyarken) nesillerini de kendilerine katarız. Onların 

işlediklerinden hiçbir şey eksiltmeyiz. Herkes kazancına bağlıdır”
67

 buyurulmaktadır ki 

burada kast edilen, herkesin yaptığının karşılığını alacağıdır. 

Yukarıda verdiğimiz ayetlerde de işaret edildiği gibi kişiyi kurtaracak olan sahip olduğu 

imanıdır. Demek ki insan kendi imanı ve ameli olmaksızın geçmişinin sahip olduğu fazilete 

dayanarak kurtuluşa ermesi mümkün değildir. Sadece iman ve amel ile geçmişinin feyzinden 

yararlanarak daha hızlı mesafe kat eder.
68

 Aksi takdirde iman edip amelde ihmalkâr 

davrananlar, istikamet üzere olan atalarının feyzinden mahrum kaldıkları gibi, ahirette 

ayriyeten hesaba çekileceklerdir. Çünkü önlerinde bizzat tanıdıkları yol göstericileri varken 

ihmalkâr davrandılar. 

Kur‟an‟da yine bir başka ayette, “Cennette olanlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol 

veririz”
69

 denilmektedir ki burada kast edilen şey cennetliklerin cennette, kendilerine envai 

çeşit nimetler sunulmak suretiyle, arzu ve isteklerinin tatmin edileceğidir. Burada ahiret 

mutluluğunun dünyada keyif ve zevkine düşkünleri imrendirecek, iştahlarını kabartacak bir 

neşe ile anlatışı vardır ki özetle sarhoşluk ve günahtan azade tertemiz bir aşk neşesi 

uyandırır.
70

     

Burada şunu da ifade edelim ki diğer iman esaslarını inkâr edenler olduğu gibi ahireti, 

yeniden dirilmeyi de inkâr edenler olmuştur. Nitekim bu bağlamda Ubey b. Halef‟in tavrı, 

ahireti ve yeniden dirilmeyi inkâr edenlere örnektir. Ubey b. Halef çürümüş bir kemiği alıp 

Peygamberimize göstererek şöyle der: “Ya Muhammed! Bu kemik çürüyüp dağıldıktan sonra 

Allah bunu nasıl diriltecek?” Rivayet edilir ki bu olayın üzerine Allah (cc) yasin suresinin 77 

ila 79 ayetlerini göndererek şöyle cevap vermiştir: “İnsan, kendisini bir damla sudan 

yarattığımızı görmedi mi de, şimdi apaçık bir hasım kesildi? Yaratılışını unutarak bize bir de 

mesel fırlattı: Kim diriltecekmiş o çürümüş kemikleri? dedi. De ki: Onları ilk defa yaratan 

diriltecek ve o her yaratmayı bilir.”
71
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Özellikle nefsine uyarak Allah‟ın emirlerine karşı gelenler ceza gününü yalanlama yoluna 

gitmişlerdir. Bazı insanlar dünyanın geçici menfaatlerine dalarak gayri İslami bir yaşayış 

sürmektedirler. Bu yaşayışlarını meşru göstermek için amellerin karşılığının verileceği ahiret 

gününü yalanlamayı tercih etmektedirler. Oysaki Allah Teâlâ; “İnsanlara kadınlar, oğullar, 

yüklerle altın ve gümüş yığınları, salma atlar, davarlar, ekinler kabilinden aşırı sevgiyle 

bağlanılan şeyler çok süslü gösterilmiştir. Hâlbuki bunlar dünya hayatının geçici faydalarını 

sağlayan şeylerdir. Oysa varılacak yerin (ebedî hayatın) bütün güzellikleri Allah katındadır”
72

 

buyurarak dünyanın geçiciliğini vurgulamıştır. 

Bir başka ayetinde ise; “(Ey Muhammed!) De ki: “Allah sizi diriltir. Sonra sizi o öldürür, 

sonra da geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde (diriltip) bir araya toplar. Fakat 

insanların çoğu bilmezler”
73

 buyurarak ahiret gününün varlığını haber vermiştir. Ahirette,  

yapılan her türlü işin karşılığının verileceğini ise; “Her kim Rabbine suçlu olarak varırsa, 

şüphesiz ki ona cehennem vardır. Orada ne ölür, ne de dirilir. Kim de ona bir mümin olarak 

salih ameller işlemiş olduğu halde varırsa, işte onlara en yüksek dereceler vardır. Adn 

cennetleri vardır ki, altlarından ırmaklar akar, onlar, orada ebedî olarak kalacaklardır. Ve işte 

bu, (küfür ve isyandan) arınanların mükâfatıdır”
74

 diyerek insanları uyarmıştır. 

Kur‟an‟da ahireti inkâr edenlerin dalalet içerisinde oldukları, amellerinin kabul edilmeyeceği 

ve ahirette şiddetli bir azaba uğratılacakları haber verilmiştir. Çünkü sadece “mümin olarak 

salih ameller işleyen kimse, haksızlıktan ve hakkının yeneceğinden korkmaz.”
75

 O‟nun 

işlediği ameller kabul edilecek ve ahirette cennet ile mükâfatlandırılacaktır. 

1.5. Cenne ve Cehennem 

İnsanı üstün kılan bazı önemli özellikler, onun sorumlu, duyarlı ve düşünen bir varlık 

olmasındandır. Bütün dinler insanın bu önemli özelliklerini kabul etmektedir. Bundan dolayı 

insan dünyada yapmış olduğu her türlü davranıştan ve eylemden sorumludur. İnsanın dünyada 

benimseyip yaşadığı hayatın karşılığında öldükten sonra ya mükâfatlandırılacağı veya 

cezalandırılacağı, ahiret inancı olan ilahi veya beşeri din ve mitolojilerde belirtilmiştir. 

Kur‟an, insanların ödüllendirileceği mekâna cennet, cezalandırılacağı mekâna ise cehennem 

adını vermekte ve bunları özellikleri ile anlatmaktadır.  
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Cennet ve cehennem Hz. Âdem‟den (as.) günümüze kadar bütün insanları ilgilendiren 

ehemmiyetli bir konu olmuştur. Günümüze dek yaşayan insanlar ister ilahi olsun ister beşeri 

bir dine inansın, insanların kahir ekseriyeti öldükten sonra bir mükâfatlandırma ve 

cezalandırmanın varlığına inanmaktadır. İnsanların öldükten sonra rahat ve huzurlu bir yaşam 

sürdüreceği inancı ve anlayışı, onları yaratanına karşı nankör olmamaya, insanlara karşı 

merhametli olmaya yönlendireceğinden iyi insanların sayısı artmış olacak ve böylece toplum 

daha yaşanılabilir bir hale gelecektir. Bunların tersini yaptığı takdirde cezalandırılacağını da 

bilmesi yine insanları iyi işler yapmaya sevk edecektir. 

1.5.1.  Cennet Kavramı 

Cennet kavramı, “insanın varlığı ile beraber var olan bir terimdir.”
76

 Cennet anlayışı 

muhteviyatında farklılıklar arz etse bile, iyi insanların öldükten sonra ödüllendirilecekleri 

mekan olduğu hususunda bütün din ve mitolojiler ittifak halindeler. Hz. Ademden bu yana 

iyilerin öldükten sonra mükafatlandırılacağı mekândan, İslam başta olmak üzere diğer din ve 

inançlarda da “cennet” diye bahsedilmiştir. Söz konusu mekân farklı kavramlarla da 

nitelendirilmiş olsa, “cennet” ön plana çıkmaktadır. 

Cennet kelimesi, “örtmek, gizlemek” anlamına gelen “cenne, yecünnü, cennen, cinnen” 

fiilinden türetilmiş bir isimdir. Çoğulu “cennât” şeklinde gelmektedir.
77

 Cennet kelimesi 

kökünde, „„örtmek, gizlemek‟‟ manasını kendinde barındırmaktadır. Hadislerde ise hem 

“cennât” hem de “cinân” şeklinde kullanıldığı görülmektedir.
78

 Duyularla 

algılanamadığından, başka bir ifade ile gözden gizlendiğinden dolayı Meleklere ve cinlere 

cahiliye dönemi “cin” denmiştir. “Cennet” kelimesi, bağ, bahçe ve bostan manasına da 

gelmektedir.
79

  

Bir kavram olarak cennet ise; Allah‟ın mümin ve günahsız kulları için hazırladığı, içinde her 

insanın isteğinin yerine getirileceği, hiçbir kalbin hatırına getiremeyeceği kurtuluş ve huzur 

yerine verilen isimdir. Tevrat‟ta cennetin kendisine has yüksek ağaçları bulunan güzel bir 

bahçe olduğu belirtilmektedir.
80

 İncil‟de ise, Hz. İsa‟nın geldiği ve tekrar döndüğü yerdir. 
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Müminlere göre cennet, salih amel işleyen ve takva sahibi olanlar için ahirette hazırlanan 

yerin adıdır.
81

 Yaygın anlayışa göre cennet, müminlerin ölümden sonra gideceği yer olarak 

ifade edilmiştir. 

Her şeyden önce Kur‟an Allah tarafından insanlara gönderilmiş ilahi bir kitaptır. Bu kitabın 

içerdiği mesajın muhatapları tarafından anlaşılıp kabul edilmesi için, geldiği toplumun 

anlayışına uygun ifade kullanması kaçınılmazdır. Dolayısıyla Kur‟an‟ın ilk muhatapları 

Arapça konuştuklarından dolayı, Arapça olarak gönderilmiştir. İçerdiği mesajlar da topluma 

yabancı değildir. Bu yüzden öldükten sonra mükâfatlandırılmak veya cezalandırılmak üzere 

tekrar dirilme anlayışı o topluma tamamen yabancı bir olgu olmasa gerektir. Bunun ile birlikte 

ilk dönemlerde vahyi inkâr edenlerin en fazla kabullenip anlamada direndikleri konuların 

başında kıyametin kopması, haşirin gerçekleşmesi ve ahiret hayatının evreleri gibi mevzuların 

geldiği görülmektedir.
 82

 

Kur‟an‟da geçen ayetlerden de anlaşılacağı üzere müşrikler, ahiret ile ilgili konulara olan 

itirazlarını alay ederek şu şekilde dile getirdiler: 

“Bu dünya hayatımızdan başka bir şey yoktur; ölürüz ve yaşarız. Bizi öldüren yalnız zamandır 

derler”
83

  

“Dedi ki, şu çürümüş kemikleri kim diriltecek?”
84

   

“Hayat, bu dünya hayatımızdan ibarettir. (Kimimiz) ölürüz, (kimimiz) yaşarız; bir daha asla 

diriltilecek de değiliz.”
85

  

“İlk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Biz ayağa kaldırılıp diriltilecek değiliz. Doğru 

söylüyorsanız babalarımızı getirin.”
86

   

Müşrikler bu gibi tabirlerin akabinde: “doğru söylüyorsanız babalarımızı getirin” diyerek 

tepkilerini koymuş; bununla yetinmeyip daha da ileriye giderek bu ayetlerle alay etmek 

suretiyle bütün bunlar “evvelkilerin masalları”
87

 demişlerdir.  
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Mekke müşriklerinin öldükten sonra tekrar diriltilmeyi kabul etmemelerinin pek çok sebebi 

vardır. Izutsu‟y göre onların bu tutumları; “kabirden sonra hiçbir şey olmaz düşüncesinden 

doğan bir nihilizm”
88

 den kaynaklandığını ileri sürerek şöyle bir yorumda bulunmaktadır: “Bu 

nihilizm, Mekkeliler arasında bütün gayretiyle bu dünyada refah içinde yaşama arzusu 

şeklinde kendini göstermişti. Kısacası onlar, zeki, kabiliyetli tüccar ve dünya arzusuyla dolu iş 

adamları idiler. Gelecek hayata, ahirete ait hiçbir şey öğrenmek istemiyorlardı. Çünkü onlara 

göre böyle bir şey olamazdı. Mekkelilerin Kur‟an‟ın tekrar dirilme fikrine karşı olan bu 

olumsuz davranışları, ancak bu iş adamı olma zihniyetiyle izah edilebilir. Bu zihniyet onlarda, 

Kur‟an‟ın deyimiyle istiğna (başına buyruk olma) halini doğurmuştu.”
89

  

Hz. Muhammed (sav)den önceki dönemde batıl inançların hakim ve yaygın olması, insanların 

politeist bir inanca sahip olmaları, toplumsal hayatta güçlü olanın haklı olduğu anlayışının 

hakim olması gibi sebeplerden dolayı, Kur‟an o dönemi  “cahiliye” diye tanımlamaktadır.
90

  

1.5.2. Kur’an’da Cennet 

Cennet kavramının doğru anlaşılabilmesi için bu ifadenin Kur‟an‟da hangi manada ve hangi 

bağlamda kullanıldıkları iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Kur‟an‟da cennet kavramı müfret, 

tesniye ve cemi şeklinde yüz kırk yedi yerde zikredilmektedir.
91

 Anlam açısından bu 

kullanımları üç gruba ayırabiliriz.  

Birincisi; yeryüzündeki bağ ve bahçe manasında Enam, Ra‟d, İsra, Müminun, Furkan, Yasin, 

Duhan, Kaf, Rahman, Kalem, Mearic ve Nebe surelerinde bir; Sebe ve Bakara surelerinde iki, 

Şuara suresinde üç ve Kehf suresinde beş defa olmak üzere toplam yirmi dört yerde 

geçmektedir 

İkincisi, kelime, Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva‟nın muvakkaten iskân ettirilip ardından oradan 

çıkartıldıkları yeri belirtmek üzere kullanılmaktadır ki, altı yerde geçmektedir. Bu bağlamda 

cennet kavramına iki farklı mana yüklenmektedir. Bunlardan biri dünyada bir tür bahçe, 

diğeri de ahiretteki cennet.  

Üçüncüsü olarak ise cennet, insanların dünyada işledikleri salih ameller ve sahip oldukları 

takvaları sayesinde Allah‟ın rızasına nail olmalarının neticesinde ebedi yurtta kendilerinin 
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sonsuza dek mükâfatlandırılacakları mekânı ifade etmektedir. Kuranda cennet kelimesinin asıl 

manası bu olup yüz on altı yerde zikredilmektedir. 

Kur‟an‟ın insanlığa sunduğu cennet tarifi diğer dinlere nazaran daha canlı, sistemli ve 

teferruatlıdır. Kur‟an‟ın tarif ettiği cennet müminler için asıl hedef ve gaye olmaktan ziyade, 

Allah‟ın kullarından beklediği fiil ve davranışları sergilemeleri için teşvik edici konumdadır. 

Asıl gaye ise Allah‟ın rızasıdır. Nitekim Kur‟an cennetin güzelliklerini ele alındığında 

genellikle sürekli ahlaki ilkeler, erdemli insanlar ve cenneti kazandıracak insandaki 

niteliklerden bahsetmektedir. Kur‟an‟da cennetin kendisinden çok cenneti kazandıracak 

eylemlere dikkat çekilerek müminlerin rehavete kapılmadan kendilerine çeki düzen vermeleri 

hedeflenmektedir. Kur‟an salih amelleri Allah‟a olan bağlılığın göstergesi olarak 

değerlendirmekte, mükâfatlandırmanın ise emirlere itaat etme oranında gerçekleşeceğini 

vurgulanmaktadır. Vaat edilen cennetin ve nimetlerinin ise sonsuz ve sınırsız olduğu 

Kur‟an‟da belirtilmektedir. 

Allah‟u Teâla insan denen türü yaratmayı dilediğinde, konuyu meleklere: “Ben yeryüzünde 

bir halife yaratacağım”
92

 diye bildirmiştir. 

Allah Âdem‟i birtakım özelliklerle
93

 donatıp yarattıktan sonra meleklere: “Âdem‟e secde 

edin”
94

 diye emretmiştir. “İblis hariç hepsi secde ettiler”
95

 Şeytan ise: “Onu çamurdan beni ise 

ateşten yarattın. Ben ondan üstünüm” diyerek kendi yaratılış cevherinin üstünlüğünü iddia 

ederek Allah‟ın bu emrine itaat etmeyerek asi olmuştur. Bu olayın ardından Allah onu 

cennetten kovmuştur. Bu durum karşısında şeytan haşre kadar insanları doğru yoldan 

saptırmak ve dalalete sürüklemek için Allahtan mühlet istedi. Allah da kendisinden istenilen 

mühleti şeytana verdi.
96

  

Şeytanın kovulmasının ardından Allah, Âdem‟e, “Ey Âdem! Sen eşin ile birlikte cennete 

yerleş; orada ikiniz de dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Ama şu ağaca asla yaklaşmayın”
97

 

ikazında bulunarak, onları cennete yerleştirmiştir. Ancak Şeytan eline geçen ilk fırsatı 

kollayarak faaliyetine başlamıştır. İlk icraat olarak, Hz. Âdeme, Allah‟ın koyduğu yasağı ne 

sebeple koyduğu hakkında onları vesveselendirmek suretiyle onları şüpheye düşürmeye 
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çalışmıştır. Ardından Allah‟ın adına yemin etmek suretiyle kendisinin nasihatçi olduğuna 

onları inandırarak yasağı çiğnemeye ikna etmiştir. Neticede Hz. Âdem ile Havva da şeytanın 

akıbetine uğrayarak cennetten kovuldular.
98

 Hz. Âdem ve Havva‟nın muvakkaten iskan 

ettirilip çıkartıldıkları yer ile alakalı cennet kavramı Kur‟an‟da altı yerde zikredilmektedir.   

Burada kullanılan cennet kavramının sözlük anlamında ifade edildiği gibi mi yoksa terim 

anlamında mı kullanıldığı net bir şekilde ifade edilmemiştir. Bu ifadelerden dünyadaki bir bağ 

– bahçe anlaşılacağı gibi ahiret cenneti de kast edilmiş olabilir. 

 “Biz, „Ey Âdem! Sen ve eşin cennete yerleşin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin, ama şu 

ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!‟ demiştik”
99

   

“Ey Âdem! Sen, eşin ile birlikte cennete yerleş; orada ikiniz de dilediğiniz gibi bol bol yiyin. 

Ama şu ağaca asla yaklaşmayın ki kendilerine yazık edenlerden olmayasınız!”
100

  

“Biz (ona): Ey Âdem! Bu hem senin hem de eşin için bir düşmandır. O halde, o, sakın sizi 

cennetten çıkarmasın; yoksa mutsuz olursunuz.”
101

  

Zikredilen ayetlerden de anlaşılacağı üzere, Hz. Âdem ile Havva, “cennet” diye adlandırılan 

bir mekâna yerleştirilmişler. Orada istedikleri bütün nimetten faydalanmak suretiyle bir yaşam 

sürmüşler. Şeytanın ilk icraatı ile birlikte, insanların kendi nefsi ve şeytan ile mücadelesi 

başlamış oldu. Bu sürecin başlangıç noktasında şeytan: “Rabbiniz o ağaca yaklaşmanızı sırf 

ikiniz melek ya da ebedi kalıcılardan olmayasınız diye men etti”
102

 diyerek Hz. Âdem ile 

Havva‟yı aldatıp yasağı çiğnemelerine sebep olmakla mücadelesinde ilk başarıyı elde etmiş 

oldu. 

Şeytan Hz. Âdemi açık bir şekilde isyana davet etseydi muhtemel ki başarılı olmayacaktı. 

Fakat kendisini bir nasihatçi olarak göstermesi, Allah‟ın adını kullanması ve insanın yaratılışı 

gereği onun zafiyetlerini kullanması suretiyle Hz. Âdem ve Havva‟yı isyana davet etmesi, 

şeytanın türlü türlü oyun ve tuzaklar sayesinde onları isyana sürüklediğini göstermektedir. 

Yukarıda zikredilen ayette Hz. Âdem‟in sanki ölümsüz olma isteği olduğu ve bu isteği 

şeytanın bilip koz olarak kullandığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda insanın ölümü 

istememesi, ondan hoşlanmaması ve sürekli ebediyet için çabalamasının temeli bu hususa 
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dayanır. Hz. Âdem ve Havva işledikleri hatadan dolayı Allah‟tan af dilediler. Bunun üzerine 

Cenab-ı Hak: “Birbirinize düşman olmak üzere inin! Sizin için yeryüzünde bir süreye kadar 

yerleşme ve faydalanma vardır. Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip 

çıkarılacaksınız”
103

 diye buyurmuştur.  

Hz. Âdem‟in yerleştirildiği cennette ağaçların, yemek ve içecek gibi nimetlerin ve giysilerin 

olduğu belirtildiği halde nitelikleri hakkında bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla buradan 

hareketle de bu bağlamda kullanılan cennet kelimesinin sözlük anlamında mı yoksa terim 

anlamında mı kullanıldığı tartışma konusu olmuştur. Hz. Âdem ve Havva‟nın yerleştirildiği 

“cennet” diye adlandırılan ilk mekânın dünyada olduğunu iddia edenler de olmuştur. Onların 

bu kanaate nasıl vardıklarını özetle şöyle sıralayabiliriz: 

Birincisi: ahiretteki cennette herhangi bir engel bulunmamakla beraber yasak olan 

düşünceler dahi insanın aklına gelmez. Böylelikle eğer Hz. Âdem terim anlamındaki cennete 

olsaydı orada hiçbir engelle karşılaşmaması gerekirdi. Nitekim Kur‟an‟da şöyle 

buyrulmaktadır: “Onlar için altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Canlarının istediği ve 

gözlerinin hoşlandığı her şey oradadır. Siz orada ebedi olarak kalacaksınız.”
104

 Ayetten de 

anlaşılacağı üzere ahiretteki cennette herhangi bir yasak söz konusu olmayacaktır.  

İkincisi, cennette mümkün olmayan şeylerden bir tanesi de günahtır. Hz. Âdem ve 

Havva ise bulundukları mekânda günah işlemişlerdir. 

Üçüncüsü, ayette de belirtildiği gibi: “Orada ne bir boş söz işitilir, ne de bir yalan.”
105

 

Cennette yalan konuşulması mümkün değildir. Oysaki şeytan yalan konuşmak suretiyle Hz. 

Âdem ve Havva‟yı aldatmıştır. 

Dördüncüsü, Kur‟an‟dan anlaşıldığına göre ahiret cennetinde inkâr edip isyan edenler 

bulunmayacaktır. Dolayısıyla,  şeytanın cennette kâfir olarak
106

 bulunması ve ardından 

çıkarılması söz konusu olmamalıdır.  

Beşincisi, cennet içinde ebedi kalınacak bir yurttur ve oraya giren sonsuza dek orada 

kalacaktır. Hâlbuki Hz. Âdem ve Havva bulundukları yerden çıkarılmışlardır. Bu 
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değerlendirmelerden yola çıkarak, Hz. Âdem ve Havva‟nın geçici olarak iskân edildikleri 

yerin ahiret cenneti olmayıp yeryüzünde bir bahçe olduğu kanaatine varmışlardır.
107

  

Ehl-i Sünnet‟in çoğunluğu ise Bakara suresinin 61. ayetinde geçen “inin” manasına gelen 

“ihbitû” sözcüğünden hareketle Hz. Âdemin Havva validemiz ile muvakkaten iskân 

ettirildikleri cennetin gökyüzünde olduğunu belirtmişlerdir. Nitekim konu ile alakalı açık bir 

delilin olmaması ve yoruma açık olması, kesin bir sonuca varılamayacağını göstermektedir. 

Şeytanın Hz. Âdem ile Havva validemize yasak meyveden yemelerini sağlamasındaki amaç 

onların, emri çiğnemek suretiyle Allah‟a (cc) isyan etmeleriydi. Aldatılarak yasağı 

çiğnedikten sonraki durumu Allah (cc) Kur‟an‟da şu şekilde ifade ediyor: “Ağacın meyvesini 

tattıklarında ayıp yerleri kendilerine göründü.”
108

 Bu ayetteki “kendilerine göründü” ifadesi 

de yaptıklarında bir kasıt olmadığını, böylelikle bilmeden ve istemeden Allaha isyan etmiş 

olduklarını göstermektedir.   

Cennetin, insanların dünyada Allah‟ın emir ve yasaklarına uymak suretiyle hem kendisine 

hem de çevresine karşı sorumluluklarını yerine getirmesi neticesinde insana vaat edilmesi, 

onun aynı zamanda kademeli olmasını gerekli kılar. Zira insanların emre itaat etme ve 

sorumluluklarını yerine getirme oranında farklılıklar arz etmektedir. Bu farklılıklar da 

cennetteki mertebeyi belirleyecektir. İnsanın dünyada işlediği salih ameller ne kadar çok ise, 

cennetteki mertebesi de o derece yüksek olacaktır. Cennette farklı derecelerin bulunduğuna ve 

bu derecelere, insanların amel ve takvalarına göre yerleştirileceğine dair Kur‟an işaret 

etmektedir. 

Kur‟an‟da her bir bireyin dünyada maddi manevi farklı özelliklerle donatılmasının Allah‟ın 

bir ayeti olduğu vurgulanmaktadır.
109

  İnsanların farklı özelliklerle donatıldığı gibi kendilerine 

sunulan nimetler de farklılık arz etmektedir. Aşağıda zikredilen ayetler de bu bağlamda 

değerlendirilebilir: 

“…Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz…”
110

  

“Sizi yeryüzünün halifeleri yapan ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi derece 

bakımından kiminizden üstün kılan O dur…”
111
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 “Onların dünya hayatındaki geçimliklerini aralarında paylaştıran, birbirlerine iş gördürmeleri 

için kimini kimine derecelerle üstün kılan biziz...”
112

   

Zikredilen bu ayetlerde dünyevi makam ve mevkilerin yönleri ortaya konmaktadır. Dünyada 

olduğu gibi ahirette de bir derecelendirme olacağını Kur‟an şu şekilde haber vermektedir: 

 “O (insa)nlar Allah katında derece derecedirler.”
113

 

 “İşte gerçek müminler onlardır. Onlara Rableri katında dereceler vardır.”
114

 

“İnananlar, hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenler, Allah 

katında derece bakımından en üstün olanlardır...”
115

 

 Allah-u Teâlâ kendi uğurunda servetini ve hayatını ortaya koyup cihat edenleri 

etmeyenlerden üstün kılmıştır. Allah kendisine iman eden her kuluna cenneti vaat etmiştir 

fakat cihat edenleri çok daha büyük mükâfatlarla ödüllendireceğini Kur‟an‟da şu şekilde ifade 

etmiştir: “Allah kendi katından mücahitlere yüksek dereceler, bağış ve rahmet(sevgi) 

vermiştir...”
116

  

“Kim de iyi işler yapmış bir mümin olarak O‟na gelir ise, işte onlar için de yüksek dereceler 

vardır. Altlarından ırmaklar akan Adn cennetleri orada sürekli olarak kalırlar. İşte arınanların 

mükâfatı budur. Elbette ahiret, dereceler bakımından daha büyüktür. Onun nimet ve ikramı 

daha yücedir.”
 117

   

Yukarıdaki ayetlerde ifade edilen derecelerden amaç, müfessirlerin çoğunluğuna göre 

insanların dünyada yaptıkları amellerin neticesinde elde ettikleri cennetin dereceleridir. 

Kur‟an evrensel olduğundan Allah (cc), cennetin özelliklerini açıklarken, tüm insanların ortak 

mutluluk duygularıyla zevklerine seslenmiştir. Akan ırmaklar, bahçeler, her tür meyve, güzel 

hava koşulları, kaygının olmaması, hiçbir güzellikten menedilmeme durumları, dünyanın her 

yerinde, hiç kimsenin reddedemeyip herkesin arzu ettiği şeylerdir. Aynı zamanda Kur‟an bu 
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yönüyle de evrenselliğini ispatlamış oldu, çünkü cennette mükâfat olarak sunduğu nimetler, 

kıyamete kadar cazibesini kaybetmeyecektir.  

Cennet, zihinlerde daima güzelliği temsil etmiştir. Kur‟an‟da betimlenen cennetteki 

güzellikler de insanlara dünyada sevdirilen benzer özelliklerdeki anlatımlardır. Kuşkusuz 

dünyadakilerin benzeri şeklinde anlatılması insan tasavvurunun sadece bu şekille 

kavrayabilmesinden dolayıdır. Ancak insan zihni, sadece dünyada mevcut herhangi bir şeyin 

benzerine bakarak daha üst düzeydeki şeyleri idrak edebilmiştir. Mevcutların bilgisinin 

birleşimi neticesinde de bilmediklerine ulaşmıştır. “Kendilerine rızık olarak bu ürünlerden her 

yedirildiğinde, bu daha önce de rızıklandığımızdır derler. Bu onlara (dünyadakine) benzer 

olarak sunulmuştur.”
118

   

Cennetin durumu bu nedenle zihinlerde farklılık gösterebilir. Sözgelimi çocuk için cennet, bu 

dünyada parasızlık nedeniyle alınamayan ve arzulanan oyuncaklarla dolu güzel bir yerdir. 

Biraz daha büyüyüp genç yaşa geldiğinde cennet, istediği şeylerin olduğu, herhangi bir yere 

giderken izin almasına gerek duyulmayan güzel bir yerdir. Olgun yaşlarda ise cennet, 

çevresinden farklı daha güzel bir yaşamın arandığı, dünyadakilerden çok daha farklı bir 

yaşamın olduğu güzel bir yerdir. Yaşlılık döneminde ise cennet, ailenin bütün bireylerinin yer 

aldığı, sıkıntıların bulunmadığı güzel bir yerdir. Kısacası yaşam sürecinde cennetin niteliği 

zihinlerde farklı şekillerde algılanabilir. Ancak hepsinin ortak noktası oranın güzel bir yer 

olmasıdır. Bu durum ilgili ayette en güzel şekilde betimlenmiştir: “Orada nefislerin arzu ettiği 

ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey var.”
119

   

Bu betimlemeyle Allah (cc) farklı koşullarda yaşayan herkesin zihninde mutluluğun gerçeğini 

vurgulamaktadır. Savaşta, eziyette, sıkıntıda olanlar için cennet bir kurtuluş yoludur: “Onlar 

ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve 

öldürüldüler; ant olsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar 

akan cennetlere koyacağım.”
120

 Artık eziyet bitmiş huzur ve güven söz konusudur. “Onlar 

(cennet) odalarında güven içindedirler.”
121

 

“Hayatı varlık ve refah içinde geçip infakını veren, İslam‟ı güzelce yaşayanlar (Hz. Süleyman 

gibi) için cennet ne anlam ifade ediyor?” sorusuna da onların zihni yapılarına göre ve 
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beklentilerini tatmin edecek şekilde karşılık verilmektedir; “Ey mutmain (tatmin bulmuş) 

nefis Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Artık, kullarımın arasına gir, 

cennetime gir.”
122

 Ayrıca her varlıklının ve rahat içinde olacak kişilerin de korktuğu birçok 

şey vardır. Bunların en önemlisi de hem kendisi ve hem de yakınları yönünden duyduğu en 

büyük korku bunları kaybetmesidir. Başka bir ifadeyle, ölüm korkusu, duyulacak hazzı 

ortadan kaldıran, engellenemeyen bir durumdur. Hâlbuki cennette bu durum da ortadan 

kaldırılmıştır.  

“Bu dünya hayatı aldatma metaından başka bir şey değildir.”
123

 İnsanı cennetten 

uzaklaştırabilecek durumların başında cenneti zihinden uzaklaştırarak, inanmama durumuna 

gelmek ve bu yönde davranış sergilemek suretiyle, onun yerine geçici mutluluğu yerleştirmek 

gelmektedir. Dünya yaşamı insanı cezbeden niteliklerle doludur. Bunun en etkileyici boyutu 

“hemen, şu anda” olmasıdır. Cennet ise normal olarak kısa süren ancak insan açısından 

bitmez gibi gözüken hayattan sonradır. “Hayır, hayır! Sizler, çabuk elde edeceğiniz dünya 

nimetlerini seversiniz. Ahireti bırakırsınız.”
124

 

İnsanlar, can ve malının gerçek sahibinin kendisi olduğu yanılgısını düştükten sonra 

büyüklüğe kapılarak yenilmez olduğunu düşünür. Dünya malı gözünde değerli olan kişiler 

malı, zenginliği, çevresi geniş olanlardır. Hâlbuki Allah (cc) bu anlayışa kızarak neyin değerli 

olup olmayacağını yine kendisi belirlemektedir: “Sizi huzurumuza yaklaştıracak olan ne 

mallarınızdır ne de evlâtlarınız. İman edip iyi amelde bulunanlar müstesna; onlara 

yaptıklarının kat kat fazlası mükâfat vardır. Onlar (cennet) odalarında güven içindedirler.”
125

 

Kaldı ki Dünya‟daki mal, makam ve mevkiinin yarın ne getireceği veyahut ne olacağı belli de 

değil.  

Dünya varlığı içinde kendini kaybederek inkâr yolunu seçen ve büyüklenenlere ise Allah (cc) 

cennetin tüm kapılarını kapatmaktadır. “Bizim ayetlerimizi yalanlayıp da onlara karşı 

kibirlenmek isteyenler var ya, işte onlara gök kapıları açılmayacak ve onlar, deve (veya halat) 

iğne deliğine girinceye kadar cennete giremeyeceklerdir! Suçluları işte böyle 

cezalandırırız!”
126
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Allah (cc), insanların zihinlerini canlı tutmak için mantıksal bir soru ile durumu 

özetlemektedir. “Hiç (böyle ödüllenen bir kişi) ateşin içinde ebedi olarak kalan ve 

bağırsaklarını „parça parça koparan' kaynar sudan içirilen kimseler gibi olur mu?”
127

 Yani 

müminlere şu şekilde bir uyarı yapılır. Her şeyi iyi düşünerek yapacaklarınızın sonucunu da 

bu yönde değerlendirin ve mantıklı bulduğunuz takdirde o yönde davranış geliştirin. 

Yapacağınız hiçbir şey Allah‟a zarar veremez, iyilikler yararınıza olduğu gibi kötülükler de 

sizin zararınıza olur.  

Ancak Allah (cc), insan zihnini çalıştırmak için sorduğu bu mantıksal soruyu insanları 

kurtuluş yoluna yönlendirmek için yanıtlamaktadır. “Böylece çalışanlar da bunun bir benzeri 

(cennet) için çalışmalıdır.”
128

 “İşte yarışanlar ancak onda yarışsınlar.”
129

  

İçinde yaşadığınız dünyada, insanların arzuları hiçbir zaman tümüyle yerine gelmez ve 

bitmez. Ancak Allah (cc) insanları, kendisine olan inançlarını ve sevgisini sınamak için insan 

yapısına yerleştirmiş olduğu duyguları olumlu ve doğru bir yaşam sürmesi durumunda 

gerçekleştireceğini anlatmaktadır. “Her canlı ölümü tadacaktır. Ve ancak kıyamet günü 

yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete 

konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir.”
130

 

Allah (cc) sıkıntının, ölüm korkusu, eziyet, kaygı ve şiddetin yer almadığı, kedersiz, ailesi ile 

bir arada, güven içinde, istediğine anında kavuşabileceği bir yaşamı vaat etmektedir. “İman 

edip salih amellerde bulunanlar ve „Rablerine kalpleri tatmin bulmuş olarak bağlananlar' işte 

bunlar da cennetin halkıdırlar. Onda süresiz kalacaklardır.”
131

 

Allah (cc), öncelikli olarak cennet ve cehenneme gitmenin nedenlerini genel anlamda şu 

şekilde açıklamaktadır; “Bunun sebebi, inkâr edenlerin bâtıla uymaları, inananların da 

Rablerinden gelen hakka uymuş olmalarıdır.”
132

 Cehenneme gidenlerde inkâr ve bunun ortaya 

çıkışı şeklindeki batıla dalma yer almakta iken, cennete gitmeye yol açan durum ise Allah‟a 

inanma ve bunun kanıtı olan Kur‟an‟a uymaktır. Başka bir ifadeyle bir kişi, kendisinin 

cennete talip olduğunu söylüyorsa, öncelikli olarak cenneti yaratmış olana inanması ve iman 

etmesi gerekmektedir. Allah‟a inanmak ise onun şartlarını kabul ederek yaşamakla 
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gerçekleşmektedir. “Yoksa Allah içinizden cihat edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya 

çıkarmadan cennete gireceğinizi mi sandınız?”
133

 Kur‟an, cehennemden kurtuluş yolu olan, 

kulluk ve sosyal yaşamda yerine getirilmesi gerekli olan, toplum yararı bulunan ve insanı 

cennete yaklaştıran, davranışları da bizlere göstermektedir. 

1.5.3 Kur’an’da Cennet Ehlinin Anlatımı 

Cennet, çeşitli sure ve ayetlere serpiştirilmiş bir şekilde Kur‟an‟da çok güzel anlatılmıştır. 

Tümüyle insanların isteklerinin dikkate alındığı, basit bir insan zihninin bile kolaylıkla 

kavrayacağı şekilde açıklanmıştır. Cennet dünyada yapılan inanç ve iyiliklere karşılık vaat 

edilen bir mirastır.  

“İşte bu sizin gününüzdür size vaat edilmişti diye melekler onları karşılayacaklardır.”
134

  

“Onlara: „bu yaptıklarınıza karşılık olarak mirasçı kılındığınız cennettir‟ diye seslenilecek.”
135

 

“Siz ve eşleriniz cennete girin; „sevinç içinde ağırlanacaksınız. Onların etrafında altın tepsiler 

ve testilerle dolaşılır; orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey var. 

Ve siz orada süresiz kalacaksınız.”
136

  

“Artık onlar „bir cennet bahçesinde sevinç içinde ağırlanırlar.”
137

  

Bundan sonra cennetin güzellikleri tüm görkemiyle anlatılmaya başlanmaktadır. “Takva 

sahiplerine vaat edilen cennetin misali (şudur): İçinde bozulmayan sudan ırmaklar tadı 

değişmeyen sütten ırmaklar içenler için lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan 

ırmaklar vardır ve orda onlar için meyvelerin her türlüsünden ve Rablerinden bir mağfiret 

vardır.”
138

   

Suya ihtiyacın önemli dereceye ulaştığı dünyamızda insanları, hoşuna giden şeylerden en 

güzeli herhalde evinin yanında temiz bir ırmağın akmasıdır. Allah (cc) bu ırmakların sayı ve 

türünü artırarak insanlara sunmaktadır.   
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“Onlara istek duyup-arzuladıkları meyvelerden ve etten bol bol verdik. Orada bir kadeh 

kapışırlar (tokuştururlar) ki onda ne „boş ve saçma bir söz' ne de günaha sokma vardır. 

Kendileri için (hizmet eden) civanlar etrafında dönüp dolaşırlar; sanki (her biri) „sedefte saklı 

inci gibi tertemiz pırıl pırıl.”
139

 

Dünyamızda et, genel anlamda en güzel nimetler arasında yer alır. Aynısı cennettekilere de 

sunulacaktır. Bunun yanı sıra, insanın hoşuna gidecek içecekler söz konusudur. Bunların en 

önemli boyutu insanın aklını başından almayacak olmasıdır. Başka bir ifadeyle, dünyada aklı 

bertaraf edecek anlamda hoş görülmeyen içecekler orada bulunmayacaktır. Bazen cennette 

her istediğinin gerçekleşeceğini söyleyenler, dünyada yapamadıkları ve Allah tarafından hoş 

görülmeyen şeylere cennette sahip olacaklarmış şeklinde anlaşılmamalıdır. Zira Allah (cc) 

cenneti tanıtırken temiz, saf düşünceli insanlara yine temiz olandan oluşan bir cenneti vaat 

etmektedir. Başka bir anlatımla, cennete giren insanların istek, arzu ve düşünceleri 

arındırılmış olacak. Allah (cc) katında hoş görülmeyen, fakat nefsin dünyada arzuladığı şeyler 

insanların akıllarına dahi gelmeyecek. Cennete yönelik yanlış düşünceleri ortadan kaldırmak 

için cennete ait özellikler kuranda ele alınmıştır. Aşağıdaki ayetler de bu bağlamda 

değerlendirilebilir. 

“Özenle işlenmiş mücevher tahtlar üzerindedirler. Karşılıklı yaslanmışlardır. Çevrelerinde 

ölümsüzlüğe ulaşmış gençler dönüp dolaşır; Kaynağından (doldurulmuş) testiler, ibrikler ve 

kadehler ki, bundan ne başlarını bir ağrı tutar, ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. 

Arzulayıp seçecekleri meyveler, canlarının çektiği kuş eti. Ve iri gözlü eşler, sanki saklı 

inciler gibi.”
140

 

“Yüklü dalları bükülmüş kiraz (ağaçları), Üst üste dizili meyveleri sarkmış muz ağaçları, 

yayılıp-uzanmış gölgeler, durmaksızın akan su(lar); Ve (daha) birçok meyveler arasında 

kesilip-eksilmeyen ve yasaklanmayan (meyveler). Yükseklere-kurulmuş döşekler (sedirler). 

Gerçek şu ki, Biz onları yeni bir inşa (yaratma) ile inşa edip-yarattık. Onları hep bakireler 

olarak kıldık, eşlerine sevgiyle tutkun (ve) hep yaşıt.”
141

 

Burada erkek ve kadının yeniden yaratıldığı görülür. Başka bir ifadeyle, biri yetmiş yaşında 

dünyadan ayrılmış ise, cennette aynı yaşta olacak durumu söz konusu değildir. İnsanların en 

güzel ve mutlu olduğu dönemi cennetteki yaşıdır.  
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“Cennetlerde ve pınarlarda, Hafif ipekten ve ağır işlenmiş atlastan (elbiseler) giyinirler 

karşılıklı (otururlar). İşte böyle ve biz onları iri gözlü eşlerle evlendirmişizdir. Orda güvenlik 

içinde her türlü meyveyi istiyorlar; Orda ilk ölümün dışında başka ölüm tatmazlar. Ve (Allah 

da) onları cehennem azabından korumuştur.”
142

  

“Orada koltuklara kurulmuş olarak bulunurlar; ne yakıcı sıcak görülür orada, ne de dondurucu 

soğuk. (Cennet ağaçlarının) gölgeleri, üzerlerine sarkar; kolayca koparılabilen meyveler 

istifadelerine sunulur. Yanlarında gümüşten kaplar ve billûr kupalar dolaştırılır. Gümüşten 

öyle kadehler ki onları istedikleri ölçüde tayin ve takdir etmişlerdir. Onlara orada bir kâseden 

içirilir ki (bu şarabın) karışımında zencefil vardır. (Bu şarap) orada bir pınardandır ki adına 

Selsebîl denir. O insanların etrafında öyle ölümsüz genç nedîmler dolaşır ki, onları 

gördüğünde, etrafa saçılıp dağılmış inciler sanırsın. Ne yana bakarsan bak, (yığınla) nimet ve 

ulu bir saltanat görürsün. Üzerlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır; gümüş 

bilezikler takınmışlardır. Rableri onlara tertemiz bir içki içirir. (Onlara şöyle denir:) Bu, sizin 

için bir mükâfattır. Sizin gayretiniz karşılığını bulmuştur. Şüphesiz (o gün) takva sahipleri, 

gölgeliklerde ve pınar başlarında, canlarının çektiği çeşit çeşit meyveler arasındadırlar. 

(Kendilerine) İşlediklerinizin karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için (denir)”
143

 

“Çevrelerinde de ebedileşmiş çocuklar dolaşır ki, onları görsen, kendilerini saçılmış inci 

sanırsın.”
144

  

Kur‟an, cennetliklerin hizmetine sunulan bu çocuklardan “vildan” diye bahsetmektedir. Diğer 

taraftan “ebedileşmiş” olmalarının vurgulanması da onların önceden ebedi olmadıkları ve 

ölümü deneyimlediklerini açıklar. Ebedileşmiş olmaları ise sonradan kazandıkları bir 

niteliktir. Dolayısıyla cennetliklerin hizmetine sunulan bu çocuklar, akıl baliğ olmadan vefat 

etmiş olanlardır. Bunun yanı sıra, yetişkinlik dönemine dek yaşamalarına karşın zihinsel 

engelli olanlar dünyaya gelenler mesul olmadıklarından dolayı bu kategoride 

değerlendirileceklerdir. Bununla birlikte yaşamlarının belli sürecinde zihinsel engelli olanlar, 

engelli olmadıkları yaşam sürelerindeki yaptıkları işlerle yükümlüdürler. 

Dini teklif altına girerek sorumluluk almamış kişilerin günahları olmadığı gibi sevapları da 

bulunmadığından ahiretteki konumları dünyadaki yaşamlarına uygundur. Dünyada çiçeğin 

anlamı ne ise, küfür ve dalalete sapmamış çocuklar da öyledir. Bu çocuklar ahirette de 
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cennetin güzel süslerinden olacaktır. Allah (cc) onları saçılmış inci tanelerine benzetmiştir. Bu 

suretle cennetlikler çocuk sevgisinden mahrum kalmayacaklardır.
145

   

Ayetlerden hareketle cennetteki hava şartları da öğrenilebilir. “Ne yakıcı sıcak görülür orada 

ve ne de dondurucu soğuk.”
146

  

“Ve onları „ne sıcak-ne soğuk tam kararında gölgeliğe' sokacağız.”
147

  

“Onlara yüksek köşkler vardır, onların üstünde de yüksek köşkler bina edilmiştir.”
148

  

“Gerçek şu ki bugün cennet halkı „sevinç ve mutluluk dolu' bir meşguliyet içindedirler. 

Kendileri ve eşleri gölgeliklerde tahtlar üzerinde yaslanmışlardır. Orada taptaze meyveler 

onların ve istek duydukları her şey onlarındır. Çok esirgeyen Rabb'den onlara bir de sözlü 

„Selam" (vardır).”
149

   

“Onlar için bilinen bir rızık vardır. Çeşitli meyveler. Onlar ikram görenlerdir. Nimetlerle 

donatılmış (naim) cennetlerde. Birbirlerine karşı tahtlar üzerinde (otururlar). Kaynaktan 

(doldurulmuş) kadehlerle çevrelerinde dolaşılır. Bembeyaz; içenlere lezzet (veren bir içki). 

Onda ne bir gaile vardır ne de kendilerinden geçip akılları çelinir. Ve yanlarında bakışlarını 

yalnızca eşlerine çevirmiş iri gözlü eşler vardır. Sanki onlar saklı bir yumurta gibi (çarpıcı ve 

pürüzsüz).”
150

     

Bu tasavvurlar da yine insanların sahip olmayı arzu ettikleri güzelliklerin bir araya getirilerek 

anlatılan güzelliklerdir. Farklı meyveler, istediği her şeyden yiyip içmek, birbirinden 

başkasına bakmayan eşlerle karşılıklı yaşam sürdürmek gibi hususlar söz konusudur. Bu 

güzellikler cenneti akıldan çıkarmamaya katkı sağlaması için sıklıkla yinelenmiştir. Bunun 

yanı sıra, salih amellerin yapılması veya inanç uğrunda sıkıntı çekerken varılacak nihai 

mekânın güzelliğinin düşünülmesini teşvik için de tekrarı söz konusudur.  
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Cennettekiler bu nimetler arasında can sıkıcı ya da huzursuzluk verici şeylerden uzak 

olacaklardır. “Onun (cehennemin) uğultusunu bile duymazlar. Onlar nefislerinin arzuladığı 

(sayısız nimet) içinde ebedi kalıcıdırlar.”
151

  

Diğer taraftan, dünyadaki muhatapları olan ancak cennete gidemeyenlerle diyaloga 

gireceklerdir, ancak bunu da nasıl yapacakları belirtilmemektedir. “Cennet halkı ateş halkına 

(şöyle) seslenecekler: Bize Rabbimizin vadettiğini gerçek buldunuz mu? Onlar da: „Evet‟ 

derler. Bundan sonra içlerinden seslenen biri (şöyle) seslenecektir: Allah'ın laneti zalimlerin 

üzerine olsun.”
152

 

Cennette iken dünyada kendisiyle uyum sağlanamayan, hoşlanılmayan ya da herhangi bir 

zararı dokunan ve cennette bile karşılaşılmak istenmeyen ancak iyi müminler de olabilir. 

Allah (cc) bu durumu da bize izah ediyor. “Onların göğüslerinde kinden (ne varsa tümünü) 

sıyırıp-çektik, kardeşler olarak tahtlar üzerinde karşı karşıyadırlar.”
153

   

Dünyada hata işleyenler ise affedilmenin getirdiği güzellikle kınanma ya da lekelenme gibi 

durumlardan kurtarılacaktır. “Onların yüzlerine ne bir toz (kara leke) bulaşır ne de bir horluk 

(gelir). İşte onlar cennet ehlidirler.”
154

  

Cennette, dünyadaki gibi boş şeyler, dert ve sıkıntılara ilişkin konuşmak söz konusu değildir. 

Zira bunlara yer yoktur. “Onda boş bir söz işitmezler; sadece selam (işitirler).”
155

  

“Cennetin tüm bu güzellikleri karşısında “Ondan ayrılmak istemezler.”
156

   

Cennet çeşitli surelerin farklı ayetlerinden alınan bu güzelliklerle doludur. Cennetin bu 

güzelliklerini anlatan en temel mantığı şu şekilde ele alınmıştır;  “Onların her diledikleri şey 

vardır.”
157

 “Orada nefislerin arzu ettiği ve gözlerin lezzet (zevk) aldığı her şey var.”
158

   

Allah‟ın (cc) inananlara cennette verdiği tüm güzelliklere karşın inananlar da Allah‟a 

şükranlarını sunacaklardır. “Oradaki duaları: „Allah‟ım Sen ne yücesin‟dir ve oradaki dirlik 
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temennileri: „Selam‟dır; dualarının sonu da: Gerçekten hamd âlemlerin Rabbi olan 

Allah'ındır.”
159

  

“Derler ki: Bizden hüznü giderip yok eden Allah'a hamdolsun.”
160

   

“İşte büyük „kurtuluş ve mutluluk' budur.”
161

 

1.5.4.  Cehennem Kavramı 

Yeryüzünde iyilikle kötülük, hayırla şer arasında Hz. Âdem‟den (as.) başlayıp kıyamete dek 

sürecek mücadelede, iyiliğin ve hayrın yanında yer alanların mükâfatlandırılacağı, kötülüğün 

ve şerrin yanında yer alanların da cezalandırılacağı fikri, ister beşerî, isterse ilahî olsun, bütün 

dinlerde vardır. Ancak anlatımlarına bakıldığında, mükâfatlandırılma ve cezalandırılma 

mahiyeti bakımından farklılık arz etmektedir. 

Kur‟an‟ın ilahi mesajları aktarırken düalist anlatım tarzının yaygın bir şekilde kullanıldığı 

dikkat çekmektedir. Kur‟an her şey zıddıyla tarif etmektedir. Dolayısıyla vahye muhatap olan 

insanın fıtratında onu hem hayra hem de şerre sevk edecek iki kutup mevcuttur. Kur‟an da 

birçok şeyi zıddıyla ele alıp anlatmasında insanın bu özelliği etken olmuştur. 

Yukarıdaki kısımda, yeryüzünde Allah‟a iman edip, emirlerine itaat ederek toplumsal hayatta 

kendi vazifesini iyi tespit edip, kendini o yönde geliştirip insanlığın hizmetine sunan ve 

ahlaklı bir hayat sürdüren insanların, ahirette mükâfat olarak girecekleri cennetten ve bu 

cennetin özelliklerinden söz edilmişti. Bu bölümde ise ahiretteki mükâfatın zıddı olan 

cehennem hakikati, Kur‟an merkezli ele alınacaktır.  

Cehennem kelimesi sözlükte “çok derin çukur” anlamında olup kâfir ve günahkârların azap 

göreceği ateşin adıdır. Hz. Âdem‟den (as.) bu yana hemen hemen bütün ilkel inanç ve 

düşüncelerde cehennem, günahkârların cezalandırıldıkları yer olarak kabul edilmiştir. İslami 

literatürde de cehennemin farklı tanımları mevcuttur. Bu tanımlamaların birinde cehennem, 

Allah‟ı inkar edenlerin, zulmedenlerin ve münafıkların cezalandırılacak yer ve içinde 

yanacakları ateşin adıdır.
162
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1.5.5. Kur’an’da Cehennem Kavramı 

Cehennem, Allah‟ın varlığını kabul etmeyen, O‟nun gönderdiği Peygamberlere inanmayan, 

kutsal kitaplarına uymayan, topluma faydası olmadığı gibi zarar veren, günah işleyip tövbe 

etmeme konusunda ısrarcı olan insanların ahirette cezalandırılacakları yerin Kur‟an‟daki 

adıdır. Cehennem kavramı, elli biri Mekkî yirmi altısı Medenî olmak üzere yetmiş yedi ayette 

zikredilmektedir.
163

 Kur‟an‟da insanların ahirette cezalandırılacakları Cehennemi ifade eden 

yedi farklı kavram geçmektedir. Bunların her biri cehennemin farklı mertebelerini, özellik ve 

yönlerini ifade etmektedir. „„Cehennem‟‟ kavramı Ehl-i Sünnet âlimlerine göre günahkâr 

müminlerin geçici olarak cezalandırılacakları ve cezaları bittikten sonra boş kalacak olan 

yerin adıdır. Burası cehennemde azabın en hafif olduğu yerdir. Yirmi altı yerde zikredilen 

„„Cahim‟‟
164

 kelimesi tutuşturulmuş harlanmış ateş anlamına gelmektedir. Yalnız bir kere 

zikredilen „„Haviye‟‟
165

 ise derin çukur ve uçurum anlamını içermektedir. Yine yalnız bir 

yerde geçen „„Hutame‟‟ kavramı ise Kur‟an‟da şu şekilde açıklanmaktadır: “Allah‟ın 

tutuşturulmuş ateşi. Uzatılmış direklere bağlı olarak içine hapsedildikleri, yükselip yürekleri 

saran ateş!”
166

 Saf ateş anlamına gelen „„Leza‟‟
167

 da bir yerde geçmektedir. Tutuşturulmuş 

alevli ateş anlamına gelen „„Sair‟‟ Kur‟an‟da on yedi defa geçmektedir. Dört yerde geçen 

„„Sakar‟‟ tabiri ise Kur‟an‟da şu şekilde açıklanır: “Hem (bütün bedeni helak eder, hiçbir şey) 

bırakmaz, hem (eski hale getirip tekrar azap etmekten) vazgeçmez o. İnsanın derisini 

kavurur.”
168

 

Kur‟an‟da Cehennemin, tanımlamalarından hareketle, iyiliğe engel olmaya çalışan kötülüğe 

teşvik eden
169

, ilahi emirleri inkâr eden, adaletten yana tavır almayan, acizliğini kabul etmeyip 

Allah‟a isyan eden, O‟nun nimetlerine teşekkür etmeyip nankörlük eden ahirette cezaya 

çarptırılacakları “çok geniş, ateşi yüksek harlı, yiyeceği zakkum, içeceği irinli su, kapıları ve 

bekçileri olan”
170

 bir cezalandırma yeridir. Kur‟an‟da cehennemi tarif eden tanımlar aynı anda 

cehennemin bir özelliğini ortaya koymaktadır. 

 Kur‟an‟da, insanların cehennem azabının şiddeti karşısında dehşete kapılıp acizlik ve 

pişmanlık içerisinde ateşe düşmemek için nasıl mücadele edecekleri şöyle anlatılmaktadır:  
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“Rablerinin emirlerine uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tümü ile bunun 

yanında bir misli daha kendilerinin olsa, (kurtulmak için) onu mutlaka feda ederler. İşte onlar 

var ya, hesabın en kötüsü onlaradır. Varacakları yer de cehennemdir (me‟vâhum cehennem). 

O ne kötü yataktır!”
171

  

Bir başka ayette de cehennem azabının şiddeti şu şekilde anlatılmaktadır:  

“Hayır, o alevlenen bir ateştir. Derileri kavurur, soyar. Çağırır, sırtını dönüp gideni, mal 

toplayıp kasada yığanı”
172

   

Kur‟an‟da cehennemi anlatan ayetlere bakıldığında, orada tam anlamıyla bir hayatın olduğu 

anlaşılmaktadır. Fakat bu hayat maddi manevi her türlü zilleti ve aşağılanmayı içinde 

barındıran bir hayattan ibarettir. İnsanın dünyada sahip olduğu ölçüler, cennetin 

güzelliklerinde olduğu gibi cehennem azabını da tam olarak kavramakta yetersiz kalır. 

Kâfirler ahirette maddi manevi her türlü azap içerisinde varlıklarını sürdürecekler. Üstelik bu 

cezada hafiflemeden sonsuza dek sürecektir.  

Kur‟an ve Sünnette yer alan cennet ve cehennem tasvirleri oldukça zengindir. İnsanla Allah 

arasındaki temel ilişki naslarda hâkim olan anlama göre rahmet ile tazime dayalıdır. Tehdit ile 

cezalandırma ise aslî unsur olmayıp kötülükleri önleyici konumundadır. Önlenmesi için bir 

tedbirdir. İslam inancına göre Allah ile kul arasındaki ilişkinin ulûhiyete bakan yönüyle 

rahmete, kulluğa bakan yönüyle de tazime dayanması esas olmakla birlikte his ve hevâsını 

kendilerine ilâh edinen insanlar için azap, bir müeyyide olarak zorunludur. 

Cehennemi tasvir eden ayetler, onun yapısından ziyade işleyişini ele almıştır. Bazı ayetler 

bize onun yapısı hakkında bilgi de vermektedir. Bunlardan, münafıkların cehennemin en aşağı 

tabakasında olacağını
173

 ve cehennemin yedi kapısının bulunduğunu
174

 ifade eden ayetlerle 

cehennemdeki mekân manasında “dâr”dan
175

 ve “derin kuyu” demek olan “hâviye”den
176

 

bahseden ayetleri sayabiliriz.  
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Cehennemin ebedîliği meselesi ise ihtilaflı bir konudur. İslam âlimlerinin bu konu ile ilgili 

görüşlerini dört maddede toplamak mümkündür;
177

   

a- Günahkâr müminler cehennemde cezalarını çektikten sonra oradan çıkartılırlar, fakat 

kafirler sonsuza dek orada kalacaklar.  

b- Cehenneme girenler, oradan çıkamayıp sonsuza dek azap görür.   

c- Müminler cezalarını çekip kurtulduktan sonra, kafirlerin cezaları uzun bir müddet daha 

devam edecek. Fakat bu azap sonsuza dek gitmeyecek ve nihayetinde bir gün sona erecektir. 

d- Sonsuza dek cehennemde kalacak olan kafirler bir müddet azap çektikten sonra bir nevi 

bağışıklık elde edip acıyı duymayacak hale gelecekler. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

2. ÖLÜMÜN ĠNSAN ÜZERĠNDEKĠ ETKĠLERĠ 

Ölüm bireysel bir vakıa olması yanında, insanlığın sosyal bir realitesidir. Bazı olaylar 

insanların sadece bir kısmı tarafından yaşanırken diğer kısım insanları pek ilgilendirmez. 

Ancak bazı olaylar da vardır ki tüm insanlığı ilgilendirir. Zira herkes o olayları bizzat kendi 

yaşar. İşte bu herkesin yaşadığı olaylardan biri de ölümdür.  

2.1.  Ölüm ve Psikolojik AlgılanıĢı 

Kur‟an‟ı Kerim‟e göre insanın varlığı dünya ile sınırlı değildir. Ölüm vasıtasıyla insan yok 

olmaz, tam aksine sonsuz bir hayata geçiş yapar. Bu sonsuzluğun kaynağı Allah‟tır. Bu 

ebediyet sayesinde ölüm ve son, bir anda sonsuzluk anlamı kazanmaktadır. İşte insanın bu 

sonsuz varoluşu Kur‟an‟da ahiret olarak ifade edilmektedir. Kur‟an‟ın cahiliye diye 

tanımladığı materyalist anlayışın ölüm tasavvuru ise, hayatın ancak bu dünyadan ibaret 

olduğudur. Ölümle her şey son bulur. Buna göre hayatın yegâne gayesi, geçici dünya 

metaından mümkün olduğunca istifade etmekten ibarettir. Fakat zahiren bakıldığı takdirde, bu 

anlayışa göre ölümün korkunç ve yok edici yüzü, bu hayattaki geçici lezzetleri büyük ölçüde 

yok etmektedir. Hâlbuki Kur‟an, ahiret inancı ile varlığa anlam ve amaç kazandırmak
178

 

suretiyle insana sunulan nimetlerin lezzetini arttırmaktadır. 

Hayat, insanın ruh ve bedenin bir araya gelmesiyle oluşan bir varlıktır. Ölüm hadisesinde ise 

ruhun bedenden ayrılması söz konusudur. Bir başka ifade ile ruhun ceset üzerindeki 

tasarrufunun bitmesi anlamına gelir. Çünkü organlar ruhun kullandığı aletlerdir. Ölüm, bu 

organların ruha başkaldırması ve onu kendilerinde barındırmamaları manasında 

değerlendirilir.
179

 Genel kapsamıyla ölüm, ruhun bedenden ayrılması, bedene olan 

bağımlılığıyla irtibatını kesmesidir. Bir başka değişle bir canlı varlığın (ister insan, ister 

hayvan ve isterse bitki olsun) hayatî faaliyetinin kesin olarak sona ermesi; canlı varlıkların 

canlılıklarını kaybetmesidir. 
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Kur‟an-ı Kerim‟de üç yerde geçen “Her can (nefis) ölümü tadacaktır. Sonra bize 

döndürüleceksiniz”
180

 ayetinden hareketle Gazali, Allah‟ın (c.c) üç türlü ölümden bahsettiğini 

söyler. Bunlardan birincisi, dünyevî ölüm ki, Hz. Âdem ve onun devamı olan insanların yanı 

sıra bütün canlıların ölümü; ikinci olarak, melekût âlemine ait olan melek ve cinlerin ölümü; 

son olarak da melekler arasından seçilmiş olanların ölümüdür.
181

  

“(Ey Muhammed!) şüphesiz sen öleceksin ve şüphesiz onlar da öleceklerdir”
182

 “Her nefis 

ölümü tadacaktır”
183

 ayetlerinde “mevt” kelimesi bizatihi ölümü ifade eden; ecelin gelmesiyle 

birlikte ruhun bedenden ayrılması anlamında kullanılmıştır. Ayetlerde geçen “her nefsin 

ölümü tadacağı” ibaresi insanın “elem ve haz” duygularına sahip olduğu yönüne işaret ettiğini 

söyleyebiliriz. Hayatımızı ve duygularımız temsil eden nefis, dünyadan lezzet almamızı da 

sağlamaktadır. Ecelin bir tadı olduğunu ve nefsin de onu tadacağını ifade eden ayette de çok 

ince bir mana vardır. Ölüm, bütün yaratılmışların ortak kaderidir. Çünkü sonradan yaratılanın 

muhakkak bir sonu, ömrü vardır. Yaratılmış olmak, sonlu olmak demektir. Nasıl ki insan 

hayatının evreleri bir aşamaya göre gerçekleşiyorsa -doğmak, büyümek, yaşlanmak- bunun 

son nihayetinde de ölümü beraberinde getirmektedir. Zira tüm canlılar doğarlar, büyürler, 

çoğalırlar ve ölürler. Bu da, canlıların ortak kaderidir. Dünyaya gelen her varlık bir şekilde 

ölümle yüzleşecektir. 

Yüce kitabımız Kur‟an‟da, “Allah dedi ki: Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan 

(mahşere) çıkarılacaksınız”
184

 ifadesi, insanın yaşam serüvenini çok kısa, öz ve manidar bir 

şekilde açıklamaktadır. Bundan dolayı ölüm olgusu, tüm insanların hesap vereceği güne geçiş 

için bir anahtardır. Allah (c.c) yarattığı “ölümü” insanların sıkça hatırlamasını ve bu suretle 

kendilerine çeki düzen vermelerini istemiştir. Kaçınılmaz olan ölüm bir gün herkesi 

bulacaktır. 

 Hayatı ve hayatın devamı için rızıkları veren Allah (c.c), nasıl insanın sonradan var oluşu 

kendi zatının ezeli olduğuna delâlet ediyorsa insanın ölümü ile de kendi zatının baki olduğuna 

delâlet eder. Zira Allah‟ın (c.c.) “baki” ismi dünyada böylece tecelli eder. Bu itibarla herkesin 

muhatap olacağı ölüm, ahiretin varlığının en önemli ve somut göstergesidir. Çünkü inanç 

konularından olan melek, cin, cennet, cehennem gibi hususlar, soyut olduğu ve görülmediği 
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için gerçeklikleri kabul edilmeyebilmektedir. Ancak ölüm, tüm inanç düşüncelerin muhatap 

olduğu, kaçamadığı, çaresiz kaldığı ve kabul etmek zorunda kaldığı bir realitedir. 

Ölümün tüm canlılar için ortak bir kader olması, dünyada hayatın devam etmesi için 

vazgeçilmezdir. Zira ölüm, ekolojik dengenin muhafaza edilebilmesi için çok büyük önem arz 

etmektedir.
185

 Kâinatta tüm insanların kolayca anladığı ve müşahede ettiği gerçek, doğum ve 

ölümdür. Ölüm, önü alınamayan ve evrensel kaçınılmazlığı ile bir gerçek olduğuna göre
186

 

ölümün gerek kişisel gerekse toplumsal hayatta birçok etkisinden söz edilebilir. Ancak 

ölümün, kişinin kendi psikolojik yapısında kabul etmesi oldukça zordur. Çünkü insan, ebedî 

olmayı arzulamakta, geçmişteki anıları, gelecek ile ilgili ümit ve kaygısıyla yaşamaktadır. Bu 

açıdan ilk bakışta insana ölüm tabii olarak görünse de bu realite ile karşılaşma, insanda ürperti 

ve korku oluşturur ve insan bu gerçeğe kendini hazır hissetmemektedir. 

Ünlü psikolog Freud‟un “bilinçdışında herkes kendi ölümsüzlüğüne inanır”
187

 dediği gibi, 

ölüm gerçeği ile ölümsüz olma arzusu insanda psikolojik bir çatışma çıkartır. İşte insan, bir 

yandan ölüm gerçeğini kabul etmekte, diğer yandan da bu gerçekle yüzleşmek 

istememektedir. Ancak her ne kadar bunu istemese de, kendisinden kaçınıldığı ölüm, 

muhakkak zamanı geldiğinde yakalamaktadır.
188

 Nitekim Kur‟an‟da Peygamber‟imizin 

(s.a.v.) şahsında tüm insanlığa hitaben; senden önce de hiç kimseye ölümsüzlük verilmediği, 

kimsenin ebedî kalmayacağı ve ölümü, hayır ve şer odaklı imtihan için yaratıp yine bu ölümü 

insanların tadacağı ve ardından ilk geldiği yere döndürüleceği
189

 ifadesi ile ölüm gerçeğini 

açıklar. Mülk suresinde de hangimizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve 

hayatı yarattığı
190

 ifade edilir. 

Ölüm bir yok oluş değildir. Aksine bir başka hayata, yaşam alanına geçiştir. İnsan bunu 

böylece kabul edip değerlendirirse, hem dünya hayatı ona zevk verecek ve hayatını ona göre 
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şekillendirecek hem de ölüm sonrası yaşamla ilgili bilgi ve gayreti ehemmiyet kazanacaktır. 

Nitekim gönderilen elçilerin en önemli vazifelerinden biri de, insanların içlerinde 

barındırdıkları ebediyet arzusunun öldükten sonra gerçekleşeceğine dair insanları 

bilgilendirmektir. Kur‟an, insanlara peygamber gönderilmesini ve peygamberlerin görevinin 

ahiretle ilgili
191

 olduğunu açık ifadelerle beyan etmiştir. 

İnanan mümin ve Allah (c.c.) korkusu taşıyan insanlar için ölüm, ürkütücü ve kaçınılması 

gereken bir olgu değildir. Bilakis ölüm, onlar için bir rahatlık ve kurtuluştur. Nitekim Gazali, 

ölümle, müminin ölür ölmez hapis ve dar geçit gibi bir dünyadan kurtulduğunu, karanlık bir 

evde hapsedilip birdenbire geniş bir bahçeye kapısı açılan bir odaya geçen insan gibi ferahlık 

duyduğunu, bu yüzden tekrar dünyaya dönmek istemediğini kaydediyor.
192

  

Yukarıdaki ayetlerde de belirtildiği gibi dünya hayatı, içinde sonsuza dek yaşamak için 

yaratılmamıştır.
193

 Yeryüzünde yaşayan her canlı ölüm ile iç içe yaşamını sürdürmektedir. 

Ölüm her an gelip kapılarını çalabilir. Bu sebeple hayat var oldukça, her zaman ölüm 

çekirdeğini kendilerinde taşımaktadırlar.
194

 Ancak insanlara ölümü unutturan en önemli etken 

ise dünyaya dalma, bir başka ifade ile dünyevileşmektir. 

Bütün çalışmalarını, planlarını geçici olan dünya hayatına odaklı yapan, çabalarını maddi 

hayata endeksli olarak tasarlayan
195

 dar ve kısa bir anlayışla hayatını tüketen insanlar, aslında 

kendilerini kandırmaktan, avutmaktan başka bir şey yapmamaktadırlar. Şayet insan kulluk 

bilinciyle ölüm gerçeğini idrak edip bunun sonrasını da hesaba katarsa, ileri ve geniş bakış 

açısına sahip olacak. Ve bu dünya hayatında, zihnini ve dikkatini hayatın yüksek gaye ve 

hedeflerine yöneltir ve içinde bulunduğu durumun anlık ve kısa vadeli maddî ve fani şeyler 

olduğunu anlar, dünya hayatına dalmaz. Dünyevilik insanı dar görüşlü yapar ve anlık 

düşüncelere sevk ederek gerçek hedefleri unutturur. Ölüm olmaksızın ahiret düşüncesi olmaz. 

Ahiret olmaksızın da insan anlık yaşama durumuna düşer. Ölümü hatırlama ise “dünyaya 

dalma” gibi boş ve geçici denilen hayatın aksine, görülmeyeni, gelecek olanı, ileride 
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karşılaşılacak olan tehlikeleri devamlı hatırlayarak insanın kendine çeki düzen verip 

dağılmaktan kurtarmasıdır.
196

  

Ölümle birlikte artık insanın ahireti için yapabileceği tüm imkânlar elinden kaçmıştır. Ölümü 

tadan kişi tüm fırsatları bir daha elde etmemek üzere kaçırmıştır. Artık ahiretteki hayatına 

fayda verecek hiçbir fırsat kendisine sunulmayacaktır. İnsan, ya ölümden sonrası için tedbirini 

ölmeden evvel alıyor veya aldırış etmiyor ve neticesine katlanmak durumunda kalıyor. Her 

halükârda öldükten sonra hiçbir fırsat eline geçmeyecek.
197

 

Şunu da unutmamak gerekir ki, ölümün insan üzerinde birçok etkisi vardır. Ölümle ilgili 

konular insanlara ilk olarak bir ürperti verse de kalpleri yumuşatır, davranışları güzelleştirir. 

İnsanı tövbe kapısına bir adım daha yaklaştırır. Konu ile ilgili ayetler inanmayan insanı 

korkuturken, inanan insan için ise bir müjdedir; 

“De ki: “Eğer (iddia ettiğiniz gibi) Allah katındaki ahiret yurdu diğer insanlar için değil de, 

yalnız sizinse ve doğru söyleyenler iseniz haydi ölümü temenni edin!”
198

 

“Her canlı ölümü tadacaktır. Kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size eksiksiz olarak 

verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. 

Dünya hayatı, aldatıcı zevkten başka bir şey değildir.”
199

 

“Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahiy edilmemişken, Bana da 

vahyolundu diyenden ve Ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenden 

daha zalim kim vardır? Bir görsen o zalimleri, ölüm sıkıntısı içindeyken; melekler ellerini 

uzatmış: Çıkarın canlarınızı! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun 

ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü bugün alçaklık azabı ile 

cezalandırılacaksınız”
200

 

“Nihayet onların her birine ölüm geldiği vakit der ki: Rabbim! Beni dünyaya geri döndür.”
201

 

“De ki: Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez. 

Vereceğini varsaydığınız takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız”
202
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“De ki: Gerçekten de ondan kaçıp durduğunuz ölüm yok mu; hiç şüphe yok ki size ulaşacaktır 

o da sonra gizliyi de, görüneni de bilen mabudun kapısına götürüleceksiniz, derken size, 

bütün yaptıklarınızı haber verecek.”
203

 

İnanan insan için ölüm hatırlandıkça, davranışlarda ona göre hazırlık yapılır ve ameller bu 

çerçevede şekillenir. Zira nerede olursak olalım zamanı geldiğinde ölüm bizi yakalayacaktır. 

Bundan dolayı sürekli olarak ölümü hatırlamak ve ona hazırlanmak bir insan için yapması 

gereken en önemli şeydir. Nitekim Resulullah (s.a.s.): “Lezzetleri yok edici olanı, yani ölümü 

çokça hatırlayın”
204

 buyurarak,  haram kılınan dünya zevklerine bağlılığın kopmasını ve bu 

vesile ile de Allah‟a yönelmeyi, ölümün sıkça hatırlanmasına bağlamaktadır. 

Hz. Peygamber (sav.), ölüme hazırlık yapmak ve dünya sıkıntılarına karşı sabretmek için 

ümmetine nasihat olma babında, ölümün şiddetini açıklamış ve onun sıkça hatırlanması 

gerektiğini buyurmuştur. Zira dünya sıkıntıları ölümün şiddetinden daha hafiftir ve sabretmesi 

daha kolaydır.
205

 Ölümden sonrasını düşünen, ölüme hazır olduğundan ölümden korkmaz. 

İnsanların ölümden korkmalarının yegâne sebebi, ölümden sonra gerçekleşecek olan hayatı 

bilmeyip kendilerini ona hazır hissetmemelerinden kaynaklanmaktır. Oysa ölüm korkusu, 

insanın takva ve faziletinin arttığı ölçüde azalır.
206

  

Ölüm, kendisinden kaçınılmaz bir gerçektir. Daha önce yukarıda da ifade edildiği gibi, ondan 

kaçınılamayacağına göre o halde bu durum sağlıklı bir şekilde değerlendirilmeli ve hayat ona 

göre düzenlenmelidir. Ancak bunu gerçekleştirebilen insan gerçek mutluluğa erişmiş olur. 

Ölümü de neşe ve sevgiyle bekler. Nitekim ölüm, bir ayrılık, bir yokluk ve hiçlik değildir. Bu 

dünyadan, bizi yaratanın tarafına bir yolculuk ve asıl vatan olan ahirete doğru bir yer 

değiştirmedir.  

İnsanlar, daima ölen kişinin durumunu merak etmişlerdir. Özellikle de ölmekte olan insanın 

ölmeden önce ve ölüm anında ne gibi durumlarla karşılaştığı hususlarla birlikte bu gibi 

durumlarda nasıl davranılacağı merak edilegelmiş ve önemsenmiştir. 

Bireyler, ölümü çok farklı şekil ve tarzda algılayabilmekte ve hayatını buna göre idame 

etmektedirler. Ölüm, kimine göre stres kaynağı iken, kimine göre stresten kurtulma aracıdır. 
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Kimine göre varlık âleminden yok oluş iken, kimine göre sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. 

Kimine göre ölüm karşısında direnmek gerekirken, bir başkasına göre de ölmek, sevinilmesi 

gereken bir olaydır. Buradaki ölüm algılayışlarını belirleyen en önemli temel faktör büyük 

ölçüde bireyin sahip ve inanmakta olduğu dinî inanç düzeyidir.
207

  

Bireyin, ölümü yaşlılık dönemine has bir olgu olarak düşünmesi, ölümü ve ölümle ilgili 

terimleri kendisinden uzak hissetmeyi istemesinden de kaynaklanabilir.
208

 Günümüz modern 

yaşamı, mutluluk ve refah düşüncesi vasıtasıyla bireyin zihninden ölüm düşüncesini 

uzaklaştırmaya çalışsa da, yine bilincin derinliklerinde ölüme ilişkin korku ve endişe ara sıra 

bilinç üstüne çıkabilmektedir. Bu bağlamda bugünün teknolojik ilerlemeleri her ne kadar baş 

döndürücü olsa da birey, ölüm karşısındaki korku ve çaresizliğini yenememektedir.
209

 Şunu 

da devamlı akılda tutmak gerekir ki, insana en yakın şey ölümdür. Fakat insan bunu hep 

uzaklarda görmeye alıştığı ve kendisine yaklaştırmamaya çalıştığı için onu düşünmekten 

kaçar. Oysaki ölüm, aldığın nefesi verememek, verdiğini alamamaktan ibarettir. O kaçınılmaz 

sondur ve her insan için çok yakındır. 

İslam dini sabır ve sebat dinidir. Müslüman olan kişi, sabırlı ve her hususta sebatkâr olup 

Allah‟a (c.c.) tevekkül ve maruz kaldığı musibetlere de tahammül etmelidir. İnsan, hayatı 

boyunca türlü türlü güçlüklerle karşılaşabilmektedir. Hastalık, fakirlik, kıtlık, doğal afetler, 

ana-babasını, eş-dost ve sevdiklerini kaybetme gibi sıkıntılar insanoğlunun her zaman 

hayatında olabilen sıkıntılardır. Bu felaket ve musibetler karşısında insanların birçoğu isyan 

eder, hayata lanet edip ölümü arzular. İmandan yoksun ve imanı zayıf kişiler ise intihara 

kadar gidip bu gibi geçici sıkıntılardan ve başa gelen musibetlerden kurtulmak zannıyla ebedi 

azaba mahkûm olur. Ancak bir mümin bu gibi durumlarda hiçbir zaman ölümü temenni 

etmez.
210

 Zira o çektiği sıkıntıları ahirette derecesini yükseltmesine vesile olacak fırsat olarak 

değerlendirir.  

Ölümü ve ölümden sonrasını hatırlamanın insanı ıslah etmede ve onu ileride salih amel 

işlemeye ve dünyaya meyletmemeye teşvik etmedeki etkisi büyüktür. Nitekim Resulullah, 

bunun için ölümü çokça hatırlamaya teşvik etmiştir. Resulullah (s.a.s.), Müslümanın başına 

gelen belalardan dolayı ölümü temenni etmesini yasaklamıştır. Çünkü insan, hayrın, 
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ölümünde mi yoksa hayatında mı olduğunu bilemez. Bundan dolayı Allah‟tan kendisi 

hakkında hayırlı olanı takdir etmesini istemelidir. Nitekim Resulullah: “biriniz başına gelen 

bir zarar ve musibetten dolayı sakın ölümü istemesin”
211

 buyurmakla ölümü temenni etmeyi 

yasaklamıştır. İslam fukahası da buna binaen ölümü temenni etmenin mekruh olduğunu beyan 

etmişlerdir.
212

  

Ölümün insan üzerinde büyük bir etkisi vardır. Akli bir çerçeveden bakılırsa ölümle ilgili 

bahisler insanların davranışlarını güzelleştirmenin yanında kalpleri yumuşatır ve yaptığı hata 

ve kusurlardan tövbeye yönlendirir. 

İnsan her an adım adım ölüme doğru ilerlemektedir. Ahiret hazırlığı için verilen mühlet ise 

tükenmektedir. Bunun bilincinde olan mümin, kulluk görevlerini doğmayacak bir günün 

sabahına bırakmaz. Dünyanın çalışma, ahiretin ise hesap verme yeri olduğunun idraki 

içerisinde olur. Ancak pek çoğumuz ölümün yaklaştığını anladığımız vakit, Rabbimizin 

huzuruna pak bir şekilde çıkmak için olabildiğince dua, istiğfar ve tövbeye başlarız. Fakat 

şunu unutmamak gerekir ki, geçen her dakika ölüme bir adım daha yaklaşmaktayız ve 

ölmekteyiz. Çünkü ahiret için bize verilmiş zaman dilimleri yavaş yavaş tükenmektedir. 

Bundan dolayı da ölümü çokça hatırlamalı ve buna hazırlıklı olmalıyız. Ölüme hazırlıklı 

olmak ise, daima her hususta güzel hareket etmek için ölümü hatıra getirmek ve ölüm 

arifesinde yaşadığının farkına varıp bu bilinci taze tutmaktır.
213

  

2.2.  Ölüm Ġnancının Sosyal Boyutu 

Ölümden az veya çok her insan çekinir veya korkar. Mümindeki ölüm korkusu ise bizzat 

Ölümün kendisinden neşet etmiyor. Mümindeki korku fani olan dünya hayatının sona 

ermesinden ziyade, yeterince ahiret azığı biriktirmemişken, ölme ihtimalinden neşet eden bir 

korkudur. İnkâr edenler için ise Ölümün içerdiği bilinmezliğin verdiği tedirginlik ve korku 

inkâr edilmez. Zira bazı ayetlerde de ölümün musibet olarak nitelenmesinin bir manası bu 

olsa gerektir.
214

 Ancak Mümin için ölüm, sırf korkunç bir şey olarak algılanmaz; zira onun 

nazarında ölümün bir anlamı da ebedi hayata geçiş ve Allah‟a kavuşmadır.
215
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Ölümün kaçınılmaz olduğunu bilmek, bunu hatırda tutmak, ölüme hazırlıklı olmak ve rıza 

göstermek müminin hasletlerindendir. Kur‟an-ı Kerim‟de Allah ile buluşma sevincini 

hissetmeyen, yalnız dünya hayatına odaklanıp orada huzur arayan gafiller yerilmiştir.
216

 Şu da 

bir gerçektir ki, ulvî/meleki yönünü güçlendiren insan Allah‟a kavuşmayı arzulayabilir, 

suflî/hayvanî yönü ağır basan, dünyaya meyleden Allah‟a kavuşmaktan hoşlanmayacaktır.
217

 

Ölüm insan için bir eşik/geçit fakat sadece dünya ve ahiret arasında değil aynı zamanda hem 

ulvî ile süflî hem de fâni olan ekim dünyası ile ebedî olan hasat dünyası arasında bir geçittir. 

Zira ölüme ve tabiî ki sonrasına dair sahih bir idrak, öncelikle içinde bulunduğumuz hayatta 

bize ulvî sahanın kapılarını aralamakta iken, ölümün tahakkuku imtihan hayatına son 

vermekte, ceza ve mükâfat hayatının kapılarını açmaktadır. Öyleyse bütün mesele ölüm teslim 

almadan önce Allah‟a teslim olabilmektedir. Ölmeden önce imanımızı kemâle doğru 

yükseltmek, ameli sâlihimizi ziyadeleştirmek, tövbe etmek, bütünüyle Allah‟a teveccüh 

ederek onun dini üzere olmak, dünyada elde edilebilecek kazançların en büyüğüdür.
218

 İster 

mümin ister kâfir olsun, ölüm herkes için pişmanlık vesilesi olabilmektedir; iyi yolda olan 

hayrını daha çok artırmadığı için kötü yolda olan da kendini kötülükten çekip alamadığı için 

pişman olur. Ancak ölüm esnasındaki bu pişmanlık faydasızdır; nihayet onlardan 

(müşriklerden) birine ölüm gelip çattığında, “Rabbim, lütfen beni (dünyaya) geri gönder; ta 

ki, boşa geçirdiğim dünyada salih amel yapayım” diye talepte bulunanların bu isteği 

reddedilir.
219

  

Ölüm gelene dek kâfirler gaflete dalıp aldatmacadan ibaret bir hayat yaşarlar. Bütün bir hayatı 

küfür ve isyan içinde israf etmiş halde iken, melekler onların canını aldığında artık teslim 

olurlar ve “biz kötülükten dolayı yapmıyorduk” derler, fakat Allah onların maksatlarını 

bilir.
220

 Kâfirlerin ölüm anı da sonrası da azaplıdır.
221

 Ve onların bütün amelleri boşa çıkar, 

tövbeleri kabul edilmez. Onlar ateşe mahkûm olur, hiçbir güç onları kurtaramaz. Artık onlar 

Allah‟ın laneti ve azabı ile karşı karşıyadır.
222

 Dolayısıyla nasıl ki, mümin olarak ölmek 

insanın ulaşabileceği bahtiyarlığın en büyüğü ise ölüme kâfir olarak yakalanmak da 

bahtsızlığın ve telafisi olmayan zararın en büyüğüdür. 
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İnsan yakîn/ölüm gelinceye kadar kulluk etmekle emrolunmuştur.
223

 Dolayısıyla kendisine 

nasip edilen iman ve teslimiyeti son nefese kadar sürdürebilmek, yine iman ve İslâm üzere 

can vermek bir müminin en büyük duasıdır. Bu duanın kabulü ise kazançların ve müjdelerin 

en büyüğüdür.
224

 İstikamet üzere iken can vermekte olanlara inen melekler, “hüzünlenmeyin 

sevinin!” diyerek onların canını güzellikle kabzederler, “selâm size, amelinize karşılık girin 

cennete!” derler.
225

 

Dünyada vehmettiği güven duygusuyla insanın kibrine vesile olan ve cimrice kendisine 

bağlanılan mal, ahirette boyuna geçirilen ateş olarak vasıflandırılır.
226

 O kadar ki, eğer 

yeryüzündekilerin tamamı kâfirlerin olsa ve onun iki katını fidye olarak verseler dahi malları 

kendilerini azaptan kurtaramaz. “O gün ne mal ne oğullar fayda vermez.”
227

 Kendisine sahte 

emniyet duygusu vehmettiren evlat, mal, mülk, makam ve mevki gibi dünyalıklara aldanarak, 

dinini ciddiye almayanlara Kur‟an şunu hatırlatır: “Kişi yaptığının eline teslim edilmeye 

görsün, onun Allah‟tan başka yardımcısı olmaz.”
228

 İşte insanı bu yanılgı ve aldanıştan 

kurtarıp Hak ve hakikatle yüzleştirecek olan ancak, ölümü hatırlamak ve sonrasına, ahirete ve 

hesaba dair yakîn bir bilgi ve hakikî bir hazırlıktır. 

Bu nedenle insan dünyada iken, ölmeden evvel hesap gününden sakınmalıdır. Kendini ona 

göre hazırlamalıdır. Zira akıllı olan insan gideceği yere göre hazırlığını yapar. Kur‟an‟da 

Allah ve O‟nun azabıyla birlikte, sakınılmasına en çok vurgu yapılan konu hesap günüdür. 

Öyle ki insan, Allah‟ın huzurunda toplanıp, hesaba çekileceği ve yaptıklarının haber 

verileceği, hiçbir şefaatin olmadığı o büyük karşılaşma gününü sürekli hatırda tutmalı ve 

ondan sakınmalıdır. O günü unutanları o gün Allah da unutur. Son pişmanlığın hiçbir işe 

yaramayacağının bilincinde olma idraki, insanları, daldıkları işlerde körü körüne bocalayan, 

dünya hayatın süsüne kapılarak aldananların, içine düştükleri bu aldanıştan kurtulmalarına, 

ölmeden önce tövbe etmelerine ve hayır işlemelerine vesile olabilecektir.
229

 

Esasen bir bakıma dünyada “insanlar uykudadırlar, öldüklerinde uyanırlar” ve yazıklanırlar: 

“Keşke tekrar hayata dönebilsek! Ah keşke bir fırsat olsa da Allah‟tan başkasına tapmasak!” 
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derler.
230

 Ya da “keşke hayatım için bir şeyler yapıp gönderseydim” derler, fakat artık geç 

olmuştur; o gün azap vaktidir. Rabbine itaat ile huzura eren nefis ise hoşnut olarak Rabbine 

dönecek, kullarının arasına ve cennete girecektir.
231

 

İnsan tabiatı gereği dünyaya ve onun geçici metaına düşkündür.
232

 Dünyaya düşkünlük ve 

bitmek tükenmek bilmeyen arzu ve emeller ile geleceğe dair uzun vadeli planların peşinde 

sürüklenen hayat, bilhassa modern hayatın sunduğu teknoloji, aldatmak ve oyalamak üzere 

ürettiği birçok araç ile günümüz insanını avutup uyuşturmaktadır. Bundan dolayı bugün 

insanların nazarında zenginlik, sağlık ne kadar güzel ve değerli ise ölüm de o ölçüde çirkin 

görülmekte ve yok sayılmaktadır. Oysa bu konuda Kur‟an ve Sünnetin bize sunduğu gerçek 

saadet bizim için daha hayatî bir kıymet kazanmıştır.  

Bugün yaşadığımız modern medeniyetin ürettiği zihniyet ve kültürün en önemli hususiyeti 

ölümü ve pek tabii ki ahireti insan hayatından/varoluşundan kovmasıdır. Bilhassa Avrupa‟da 

mezarlıkların içerisi görünmemesi için etraflarında yüksek yüksek duvarlar örülmektedir. Zira 

ölümü bir ebedi yok oluş olarak gören insan değil ölümü görmek hatırlamak bile istemez. 

Bir kategori olarak ölüm hayatın son anına, bir düşünce olarak ahiret ise ölümden sonraki 

hayata ait olduğundan, şu an içinde bulunduğumuz fâni dünya ve yaşadığımız geçici hayat tek 

gerçek olarak hayatımızda ağırlıklı bir yer tutacaktır.
233

 Bu nedenle ölümün hayata, ahiretin 

dünyaya nüfuz etmesine sebep olan ölümün zikrine dair ihtarlar bugün daha büyük bir önem 

arz etmektedir. Hz. Peygamber müminlerin sayı bakımından çok olmalarına rağmen, kâfirler 

karşısında tamamen zayıf düşecekleri bir dönemden bahsetmektedir. Bunun sebebini de 

müminlerin kalbinde yer eden “dünya sevgisi ve ölüm korkusuna”
234

 bağlamaktadır. Öyle 

anlaşılıyor ki mümini, düştüğü bu zilletten, ancak sağlam bir iman kurtaracak.  

2.3.  Ölüm Anı ve Ġnsan DavranıĢları 

Ölüm varoluşun ayrılmaz bir parçası olduğundan insanoğlu var olduğundan beri ölümü 

anlayıp yorumlamaya çalışmıştır. Tarih boyunca ölüm ile alakalı farklı düşünceler ortaya 
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konmuştur.
235

 Ancak hiçbir zaman ölüm, insanlar arasında basit bir olay olarak 

algılanmamıştır. Teknolojideki hızlı değişim ve gelişimler, ölüm karşısında insanların 

korkusunu ortadan kaldıramamıştır. Bu sebeple ölüm çokça incelenen bir çalışma konusu 

olmuştur. Din, felsefe, tıp, biyoloji ve hukuk alanında ölüm konusunda daha önceleri yoğun 

çalışmaların yapılmasına karşılık, ölüm olgusunun psikolojik gerçekliğini anlama ve 

açıklamaya yönelik çalışmaların tarihçesi oldukça yenidir.
236

  

İnsanoğlu için inkâr edilemez en mutlak gerçek ölümdür. Ölüm, insanı dünya hayatından ve 

sevdiklerinden ayırdığından dolayı insanın varoluşsal kaygı yaşamasına sebep oluyor.
237

 

Ölüm korkusu bazı durumlarda normal seviyeyi aşarak insanda kendisini panik atak olarak 

gösterebilir. Bu sureci doğru yönetemeyenlerin ise psikolojileri ciddi manada olumsuz 

etkilenebilir. Böyle bir durumda insan vesvese, korku ve endişe kıskacı içerisinde bir 

kısırdöngüye girebilir. Bu sebeple korku, bilhassa ölüm korkusu psikolojik araştırmalar için 

ehemmiyet arz etmektedir.  

Ölüm korkusu az çok her insanda vardır. Allah o korkuyu insana hayatı kendine azap etmek 

için değil, onu muhafaza etmek için vermiştir. İnsan kendisine verilen hayatı büsbütün 

sahiplenemediği gibi, hiçe sayarcasına tehlikeye atmaya da hakkı yoktur. İnsan Allah 

tarafından kendisine verilen korku sayesinde hayatını muhafaza etmeye çalışır. 

İnsan yaratılış gereği eline geçen ve tekrarı olmayan nadir fırsatları mutlaka değerlendirmek 

ister. Hayat da değerini bilen için insanın eline geçen en kıymetli fırsattır. Ölüm ile hayatın 

son bulacağı gerçeği ise insanı, hayatı anlamlı yaşayıp yaşamadığı konusunda endişelendirir. 

Zira bu fırsat insanın eline tekrar geçmeyecektir. Sevdikleriyle doyasıya vakit geçirememe 

endişesi, kendisine sunulan nimetlerden tamamıyla istifade edememe endişesi gibi kaygılar 

yoğunlaşarak insanda ölüm korkusuna dönüşebilir. 

Hayatın seyrinde İnsana ölümü hatırlatan pek çok olay gerçekleşmektedir. Bunların başında 

ölümcül hastalıklar ve ölüm vakaları.  Bilhassa yaşıtlarının ve değer verdiği insanların vefat 

haberleri kişiyi çok daha fazla endişeye sevk eder. Bunun ile beraber insan cenaze 
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merasimlerine katılmak, taziye evini ve mezarlıkları ziyaret etmek insana ölümü hatırlatır. Bu 

durumlar insanı korku ve ümitsizliğe değil, aksine elindeki fırsatı değerlendirmesi için ibret 

alıp gayrete getirmesi gerekir. Burada iki şeyi birbirinden ayırt etmekte fayda var. “Ölüm var” 

düşüncesini kabul etmek ayrı; “bir gün ben de muhakkak öleceğim” düşüncesini hatırlamak 

ve kabul etmek ayrıdır. Haberlerde işitilen ölüm vakaları insana çoğu zaman sadece ölümün 

varlığını hatırlatır. Çoğu zaman da “yazık oldu” demekle yetinilir. Fakat varlıklarını kendi 

varlıklarıyla özdeşleştirilen insanların ölüm haberleri, ölüm hadisesinin bizzat kendisine de 

geleceğini gösterip hatırlatmaktadır. Bundan dolayıdır ki, bir yakının vefat haberi insanı daha 

çok etkiler ve kendi ölümünü çağrıştırmasında daha etkili olur. 

İnsan, kendi başına kaldığında veya kendini yalnız hissettiğinde ölüm aklına gelir. Yine 

umutsuzluğa düştüğünde veya üstesinden gelemeyeceği sıkıntılar ile karşı karşıya kaldığında 

yine ölümü hatırladığı görülmektedir. Böyle durumlarda doğru müdahale edilmediği takdirde 

insanın bunalıma girmesi kaçınılmazdır. Mutlu ve neşeli geçirdiği zaman zarfında, gaflete 

dalıp ölümü hatırlamayan insan, karşılaştığı sıkıntı zorluklar karşısında gafletten uyanıp 

geleceğini düşünme ihtiyacı hisseder.
238

 Bunun sebebi ise; İnsan yalnızlığı en büyük 

yalnızlıkla, acizliği de karşısında kaldığı en büyük acizlikle, engeli de hayatın en büyük engeli 

ile yani ölümle ilişkilendirir. Bundan dolayı yalnızlık, acizlik ve engellenme gibi duygu ve 

düşünceler ölümü çok kolay çağrıştırır. 

İnsanın gençliği ve sağlıklı oluşu, sağlık alanındaki gelişmelerin yaşam kalitesini yükseltmesi 

ve ölümle ilgili durumları görmemesi de kişiye ölümü hatırlayıp düşünmesine mani 

olmaktadır. Ölümü hatırlamak ve düşünmek insanı dünyaya ait zevk ve eğlencelerden 

uzaklaştıracağı fikri, insanı ölümü hatırlamaktan alıkoyan en büyük engellerden bir tanesidir. 

Ölümü düşünmek ve ölüm hakkında konuşmak insana günün birinde kendisinin de öleceği 

düşüncesini çağrıştırdığından dolayı, unutmak ve hatırlamamak için elinden gelen çabayı sarf 

etmektedir. Hal bu ki insan ölümü hatırlatan pek çok durum ile karşılaşmaktadır. Ölümü 

hatırlamak ve düşünmek kaçınılmaz olduğu durumlarda ise başkalarının ölümünü 

düşünmektedir. 
239

 Çünkü insan yaratılışı itibariyle güzel gördüğü şeyleri kendine yakıştırır ve 

üzerinde taşımak ister. Güzel görmediği şeyleri ise kendisine yakıştırmaz ve yaklaştırmamak 

için elinden gelen çabayı sarf eder. Ölümü hatırlatan bunca olaya rağmen insanın onu 

hatırlamamaya çalışmasının en temel sebebi de insanın ölümü sevmemesi ve dolayısıyla 

kendisine yakıştırmaması yatmaktadır. 
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İnsan her ne kadar ölümü hatırlamamaya ve düşünmemeye çalışsa dahi, bir gün öleceği 

düşüncesi ve korkusu insanı hiçbir zaman yalnız bırakmamaktadır. İnsan bilinçli bir varlık 

olduğu ve ölümü  zaman zaman hatırlayıp düşündüğünden dolayı ona yönelik birtakım 

davranış, düşünce ve inanç geliştirmesi de kaçınılmaz olacaktır. Ölüm gerçeğinin karşısında 

acizliği ve yaşadığı korkunun karşısındaki çaresizliği insanı bu korkulardan kurtulmanın 

yollarını aramaya sevk eder. Bu korkudan kurtulmak için başvurulan yollardan bazıları 

şunlardır: korkuyu aklîleştirme, inkar etme, kendini uyuşturma ve korkuyu canlandıracak 

şeylerden sakınmaktır.
240

  

Her insan ölüm gerçeği karşısında farklı tepki vermektedir. İnsanın hayata bakışı, olay ve 

hadiseleri değerlendirişi ölüme olan bakış ve yaklaşımını belirler. Ölüme olan yaklaşımın 

şekillenmesinde “dini, ideolojik, ekonomik etkiler ve sosyal çevrenin ölümle ilgili tutumları 

ve duygusal değerlendirmelerin büyük rolü bulunmaktadır.”
 241

 Farklı inanışların ölüm 

hakkında getirdikleri kendine özgü yorumları da insanların ölüme yönelik yaklaşımlarını 

etkilemektedir.
 242

 Buradan da anlaşılacağı üzere sosyal çevrenin, kişinin ölümü değerlendirişi 

ve ölüme olan bakışını şekillendirmesinde, etkisi azımsanmayacak kadar çoktur. Fakat asıl 

belirleyici faktör ise inançların müntesiplerine kazandırdıkları bakış açılarıdır. 

Ölüm karşısındaki davranışlar farklı şekillerde ortaya çıkabilir; fakat davranışları genel olarak 

dört ana başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan biri ölümü inkâr etme (kabullenmeme), biri 

ölüme meydan okuma, biri de ölümü isteme, diğeri de ölümü kabullenmedir. Ölümü inkâr 

etme ve kabullenmeme, ölüm düşüncesinden kaçınma ve onu akla getirecek en ufak şeylerden 

dahi uzak durmaktır. Ölüme meydan okuyan kimseler ise hayatlarını hiçe sayarcasına 

gereksiz yere tehlikeye atabilirler.
 243

 Ölümü istemek ise ya inancını ya umudunu ya da hayata 

dair yaşamın anlamını yitirmiş insanların sergiledikleri davranış biçimidir. Ölümü kabullenme 

ise hayatı bütün gerçekleriyle kabullenen insanların sergiledikleri davranış biçimidir. 

Ölüm düşüncesini bastırmak onu hiç hatırlamamaya çalışmakken, maskeleme ise ölümü 

düşünmeye vakti olmayacak şekilde insanın kendisini meşgul etmesidir. Bu yaklaşımların 

ölüm korkusunu aşmada hiçbir etkisi yoktur.
 244

 Zaten ölüm gerçeği büsbütün görmezden 

gelinemez. Ölümü yok saymak ise insanı hayata uyumsuz kılar. Zira hayatın normal ve 
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sağlıklı bir şekilde seyretmesi için hayatın gerçeklerini saptırmak yerine doğru yorumlayıp 

olduğu gibi kabullenmek şarttır. İnsanın ölüm gerçeği karşısında dirayetli durabilmesi için 

kendisini psikolojik olarak bu olaya iyi hazırlaması gerektiği gibi ahiret ile alakalı sahip 

olduğu inanca göre dünya hayatını düzenlemesi gerekmektedir. 

Hayatını Allah‟ın emir ve yasaklarına göre düzenleyen kişi emre itaat etmenin getirdiği huzur 

ve rahatlıkla, insanın geleceğe yönelik kaygılarını hafifletmektedir. Yaşın ilerlemesiyle 

birlikte toplumsal hayattaki rolü azalan insanın camide cemaate katılarak kendini o cemaatin 

bir parçası olarak görmektedir. Ve bilhassa emekliliğe ayrıldıktan sonra işe yaramama 

psikolojisiyle çok daha hızlı bir çöküntü yaşarlar. Toplu yapılan ibadetler ise özellikle yaşlı 

insanların bu psikolojiye kapılmamalarına yardımcı olması açısından çok ehemmiyetlidir.
 245

  

Ölüm düşüncesi yaşlıda bilinçli ya da bilinçdışı bir ölüm kaygısı uyandırır.
246

 Yaş ilerledikçe 

insanın yaşadığı kaygılar artar. Örneğin hastalık gibi beklenmedik bir durum ile her an 

karşılaşacağı veya sevdiklerini her an kaybedebileceği düşüncesi onu bilinçaltı sürekli meşgul 

eder. Bu da o kişileri tedirgin ve gergin bir bekleyiş içinde olmalarına sebep olur.
 247

 Yaşlılar 

arasında kendisinden en sık bahsedilen kaygı ölüm korkusudur. Bu korku aynı zamanda 

dayanılması en zor olan korkudur. Zira yaşlılardaki fiziksel gerileme ileriye yönelik planların 

azalmasını sağlar. Bu da ölümü daha sık hatırlamalarına sebep olur. Yaşlıların arkadaş 

çevrelerindeki ölüm haberleri de ölüm düşüncesini daha yoğun bir şekilde yaşamalarına sebep 

olmaktadır. Böyle durumlarda ise ölüm düşüncesinin ve kaygısının artırması kaçınılmaz olur. 

Ancak ölümün kaçınılmaz bir son olduğu gerçeği ile yüzleşen ve kabullenen yaşlıların ölümü 

daha kolay benimsedikleri görülmektedir.
248

 Bu da onların geriye kalan ömürlerini daha 

huzurlu ve sükûnet içinde geçirmelerini sağlamaktadır. Aksi takdirde neticeyi 

değiştiremedikleri gibi, hazır günün lezzetini de kaçırmaktadırlar. 

Ölüm düşüncesi ve endişesiyle en sık karşılaşan yaş grubu olan yaşlılar, yaşın ilerlemesiyle 

verdikleri kayıpların çoğalmasından dolayı dine olan yönelişlerinde artış görülmektedir. Dini 

yaşantının yaşlılara kazandırdığı en önemli özelliklerden biri ise psikolojik olgunluk ve 

sükûnettir.
249
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Hayatın her anında karşılaşılabilen ölüm olayı ibret alan insanı bir iç muhasebeye sevk eder. 

Bu muhasebenin neticesinde de insanın çoğu zaman ölüme hazırlıklı olmadığı kanaati doğar. 

Bu da insanı çoğu zaman sıkıntı ve strese sokabilir.
250

 İnsanın ölüm ile alakalı sergilediği 

davranışları ve sahip olduğu düşünceleri, benimsediği hayat felsefesi ve inandığı değerler 

etkilemektedir. Neticede İnsanın ölüme olan bakışını, hayata olan bakışı belirlemektedir.  

2.4.  Kıyamet ve Psikolojik AlgılanıĢı 

Kıyamet kelimesi sözlükte, “kalkmak, dikilmek, ayakta durmak” anlamındaki kıyam 

kökünden ad ya da mastar olup “dirilip kabirden kalkma, Allah‟ın huzurunda durma” veya 

“bu olayın başlangıcını oluşturan kozmik değişikliğin meydana gelmesi” anlamlarına 

geldiğini görmekteyiz.
251

 

Dini bir terim olarak kıyamet kelimesi hem dünyadaki düzenin bozulması ve dünya hayatının 

sona ermesi (es-saat) hem de ölümü tadan varlıkların yeniden diriltilmek suretiyle ayağa 

kalkarak mahşere doğru yönelmeleri (ba‟s ba‟de‟l-mevt) anlamlarına gelmektedir. Birinci 

manadaki kıyamet İsrafil‟in birinci defa sura üflemesiyle; ikinci manadaki kıyamet ise 

İsrafil‟in ikinci defa sura üflemesiyle başlayacaktır.
252

 

Vakitten bir cüz, bir günü oluşturan yirmi dört saatin bir saati, vakti belirleyen âlet ve kıyamet 

günü anlamlarına gelen saat, Kur‟an-ı Kerim‟de kırk sekiz defa zikredilmektedir. Bunların 

büyük bir kısmında “ferdin ölüm zamanı”, “bir topluluğun helaki”, “kıyametin kopma anı”, 

“kıyamet günü” veya “az bir zaman” anlamlarının kastedildiği görülmektedir.
253

 

“Saat,”  gece ve gündüzden meydana gelen günü oluşturan yirmi dört birimden biridir. “Es-

sâatü” hesaba çekilme ve ifade verme günü olarak da bilinen kıyamet gününün adıdır. 

Kıyamet günü insan hesabının çok süratli olacağına dayanılarak, “bir hesap saati” 

denilmektedir. Diğer bir görüşte ise “saat” kıyametin koptuğu vaktin adıdır. Ne zaman 

kopacağı yalnızca Allah (cc) tarafından bilinen kıyametin ansızın gerçekleşeceğinden dolayı 

kıyamete böyle bir ad verilmiştir. Kıyametin bilgisi ve zamanı Allah katındadır. Böylelikle 
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kıyamet kopması yalnızca Allah tarafından bilinen saattir. Ayette „ansızın‟ denilmesi de Allah 

tarafından bilinen saatin tecelli keyfiyetini bize açıklamaktadır.
254

  

Yazır, “sâat”in manasını ayete dayanarak şöyle açıklığa kavuşturur: “Ve işte burada „takdir 

edilmiş ecel O‟nun katındadır”
255

 bu güne kıyamet, saat, dirilme, toplanma, sual, hesap, ceza, 

kıyamet, ayırma günü denilir.”
256

 Buna göre “Es-sâat” kavramının; ecelin geldiği, kıyametin 

koptuğu, ölümden sonraki hayatın başlangıcı anlamlarıyla eşdeğer tutulduğunu 

söyleyebiliriz.
257

 

Kur‟an‟ın, insanlara “yarın” kavramıyla geleceğin yakın olduğunu hatırlatarak, geleceğe 

yönelik nasıl hazırlık yapması gerektiği ile ilgili durumunu anlatan ayetinde
258

 insanın 

geleceği düşünmesi ve sonsuza dek kalacağıı ahiret hayatın saadetini teminine çalışması 

gerektiği vurgulanmaktadır. Çünkü İnsan âlem-i Şehadeti algılayabildiği halde ileriye yönelik 

dünyevi planları bile ihmal edebiliyor. Hâlbuki insanın içinde yer aldığı âlem veya dünya ve o 

dünyanın ona verdiği lezzet ve zevk fanidir. Yani bütün bunlar fani eğlenceden ibarettir. 

Ahiret ise asıl hayat oradadır, keşke bunu bilselerdi.
259

 Psikolojik yapısı itibarıyla hazır 

lezzete ve kısa vadede elde edebileceği hedeflere odaklanan insan, ahireti çok kolay ihmal 

edebilmektedir. 

Yazır, kıyamet gününe „„yarın‟‟ denilmesinin iki sebebi olduğunu ileri sürer. Birincisi, 

kıyametin yarın kopacakmış gibi insanların hazırlıklı bulunmasını amaçlaması. İkincisi de 

Allah (cc) katındaki zamandır. Buna göre bugün âlem-i Şehadeti kapsar, yarın da hesabın 

görüleceği, kıyamet sonrası zamana işaret eder. Bu da bugün dünya, yarın ahiret anlamına 

gelmektedir. Bununla beraber ayette, yarın için gerekli olan hazırlıkların ehemmiyetine vurgu 

yapılmaktadır.
260

  

Başka bir ayete bakıldığında her bireyin mutlaka ölümü tadacağı, bildirilmekte ve yaptığı 

amellerinin hesap günü hiçbir eksiklik olmadan karşılık bulacağı ve bunun neticesinde kim ki 

cehennemden uzaklaştırılıp cennete girerse gerçek anlamıyla onun kurtuluşa ereceği 
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bildirilmektedir. Ayrıca aynı ayette dünya hayatının, geçici, aldatıcı ve muhatabını aldatan bir 

zevkten başka bir şey olmadığı da vurgulanmıştır.
261

 

Yazır, her nefsin ölümü tadacağını; dünya hayatının neden olduğu hüzün ve sevincin 

kalmayacağını belirterek iyi amellerin karşılığının eksiksiz olarak ödenmesinin de ancak 

kıyamette olacağını ifade eder. Yazır‟ a göre dünyadaki iyi veya kötü bütün fiillerin 

karşılığını mutlak manada dünyada elde etmek mümkün değildir. Bunu da, savaşların asıl 

kahramanları olan şehitlerin yaptıkları fedakârlıklarının karşılığını dünyada alamadıklarını ve 

almalarının da mümkün olmadığını, örnek göstererek açıklamaktadır. Yapılan iyiliklerin ve 

dahi kötülüklerin dünyada mutlak manada karşılığını bulmadığı gibi, büsbütün de karşılıksız 

kalmamaktadır. Fakat dünyada yapılan bir iyiliğin karşılığında verilen büyük bir mükâfat dahi 

fani ve geçici olması nedeniyle gam ve kederle sarılıdır. Gamsız ve kedersiz bir hayatın ancak 

ahirette olacağını söyleyen Yazır, kendini cehennemden uzaklaştırıp cennete giren kişinin 

gerçek manada kurtuluşa ereceğini ifade eder. Dünya ise, kendine talip olanları aldatmaktan 

öteye geçmediğini de söyler.
262

 

Allah kıyamet günü herkesi topladıktan sonra kendisine itaat edip emirleri doğrultusunda 

yaşayanları rahmetiyle kuşatıp mükâfatlandıracaktır. İsyan edip yoldan sapanları ise 

günahlarından dolayı cezalandıracaktır.
263

  

Günahkârlar ve Allah‟a şirk koşanlar bu dünyada her hangi bir şekilde kendilerine hami 

bulabilirler, fakat bu himaye en fazla dünya hayatı ile sınırlı kalır. Kıyamet gününde ise ne 

kendilerine bir yardımcı ne de kendilerini savunacak birini bulacaklardır. Zaten dünyada isyan 

edip yoldan sapanlara verilen mühletten dolayı elde ettikleri imkânları ahirette kesinlikle 

bulamayacakları da ilgili ayette açıkça ifade edilmiştir.
264

  

Kuran‟da kıyametin mutlaka bir gün kopacağı
265

 ve bunun pek yakın olduğu,
266

 aynı zamanda 

o günün dehşetinden
267

 bahsedilmektedir. Kıyametin nasıl başlayacağı, nasıl gelişeceği ve ne 

gibi kozmolojik olaylar olacağından da bahsedilmektedir.
268

 Ancak kıyametin yaklaştığını 
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gösteren alametleri hakkında çok fazla bilgiye rastlanılmamaktadır. Kuran‟da Yecüc ve 

Mecüc‟ün gelişinden,
269

 Dabbetü‟l-Arz‟ın çıkışından,
270

 göğün insanları saracak bir duman 

yayacağından
271

 bahsedilmiştir. Fakat Kuran‟da geçen bu ifadelerden kıyamet alameti olarak 

bahsedildiği açık bir şekilde belirtilmemektedir. Bu kelimelerin geçtiği ayetler ancak hadis 

kültürü ve ehli kitap kültürü ile beraber açıklandığı takdirde kıyamet alameti olarak 

yorumlanmaktadır.
272

 

Özellikle İslam literatüründe kıyamet ve kıyamet alametleri ile alakalı yazılmış birçok eser 

bulunmaktadır. Kıyametin alametleri küçük ve büyük olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Büyük 

alametlerin hepsi az bir zaman dilimi içerisinde ortaya çıkacağına inanılır. Küçük alametler 

ise, aralıklarla gerçekleşenlerdir. Öyle ki küçük alametlerin bir kısmının gerçekleştiği, bir 

kısmının ise büyük alametlerin ortaya çıkışına kadar devam edeceği söylenmektedir.
273

 

Burada şunu ifade etmek gerekir ki, insan için gerekli olan, kıyametin zamanı gibi bilinmesi 

mümkün olmayan ve bir şey de ifade etmeyen şeylerle meşgul olmak değil; kıyamet ve onu 

takip edecek olan hesap için, ahiret için hazırlıklı olmaktır. Her işinde mutlaka bazı hikmetler 

bulunan Cenab-ı Hakkın kıyametin zamanını insanlara bildirmeyişi de sebepsiz değildir. 

Kâinatın sonu olan büyük kıyametin zamanını bilmeye imkânı ve o zamana kadar yaşamaya 

da garantisi olmayan insanın, ölümüyle kendi kıyameti kopacağı için her an kıyamete, ölüme 

hazırlıklı olması gerekir.
274

 Alametlerin gösterilmesinin hikmetlerinden bir tanesi de, çok 

kolay gaflete düşebilen insanı, alametler vasıtasıyla kıyameti ve dolayısıyla kendi ölümünü 

hatırlatmak suretiyle, zinde tutmaktır.  

Kur‟an, kıyamet saatini yalnız Allah'ın bileceğini beyan ettiği gibi, onun kaçınılmaz ve çok 

dehşetli bir ân olduğunu da zikretmektedir. Şöyle ki: 

“Ey insanlar! Rabbinizin azabından sakının. Çünkü o saatin (kıyamet) zelzelesi büyük bir 

şeydir. Onu göreceğiniz gün emzikli her kadın emzirdiğini unutup geçer. Hamile her kadın 
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çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş olmuş gibi görürsün. Hâlbuki onlar sarhoş değillerdir. 

Fakat Allah'ın azabı pek çetindir.”
275

 

Kıyamet insanların zihinlerinde farklı algılanmaktadır. “Öncelikli olarak bir konunun doğru 

veya yanlış olarak değerlendirilebilmesi iki melekemizin süzgecinden geçmesi neticesinde 

sonuç bulur. Bunlar aklın ürünü olan düşünmek ve kalbin ürünü olan vicdan muhasebesidir. 

Bunlar sağlıklı bir şekilde çalıştığı takdirde insanların doğruyu yanlıştan ayırt etmesi çok 

kolaylaşacaktır. „Sağlıklı bir şekilde!‟ diyoruz çünkü bunlar her zaman sağlıklı bir şekilde 

çalışmayabilir.”
276

  

İnsanın içinde olan mutluluk duygusu, acıma hissi ve vicdan azabı her zaman mutlak olarak 

iyi ve kötülüğün ölçüsü olamaz. Diğer taraftan vicdana uymayı öğütleyen İslam dini, onun tek 

başına herkes için kayıtsız şartsız iyiliği/kötülüğü ayıracak bir ölçü olmayacağını da ortaya 

koyar.  

“Andolsun insanı biz yarattık ve nefsinin kendisine fısıldadıklarını biliriz. Ve biz ona şah 

damarından daha yakınız.”
277

  

“Şeytanlar, dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar.”
278

  

İlahi saflığını yitirmemiş ve vahiyden beslenmiş olan vicdan, ancak iyilik ve kötülüğün ölçüsü 

olabilir. İnsanlarda bu durum; akl-ı selim ve kalb-i selim sahibi olmak şeklinde ifade edilir. 

Bu anlamda insanın var oluş amacı da iyi ile kötünün mücadelesi yani sınav üzerine 

kurulmuştur.
279

 Nitekim ayetlerde de ifade edildiği gibi kimi zaman insan nefsiyle yaptığı 

mücadeleyi kaybedip kendi hâkimiyetini nefsine teslim etmesi söz konusudur. Bu mağlubiyet 

insanın kendisine gelmesi ve yaptığı yanlıştan pişmanlık duymasıyla birlikte son bulabilir.   

“O amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek 

için ölümü ve hayatı yarattı.”
280

   

Yaratılışının gereği, insan nerden geldiğini sorguladığı gibi yine istikbalde gerçekleşecek olan 

kıyametle aklını meşgul etmektedir. Bununla birlikte çoğu kez gaflete dalıp bu konuda akl-ı 
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selim sahibi olamadığından sağlıklı bir vicdan muhasebesi yapmaktan aciz kalmıştır. İnsan da 

kıyamete yönelik hazırlıkları ihmal etmekle onun kendisinden çok uzak olduğunu, 

yaptıklarının hesabı sorulmayacağını hatta her şeyin unutulup gideceğini sanmıştır.  

“Siz ne kulaklarınızın, ne gözlerinizin, ne de derilerinizin aleyhinize şahitlik etmesinden 

sakınmıyordunuz, yaptıklarınızdan çoğunu Allah‟ın bilmeyeceğini sanıyordunuz.”
281

 

Kıyamet inancının aktif yaşamda görülmediği durumlarda sosyal bozukluk kendini 

yoğunlukla sergileyecektir. Sosyal bozukluğun toplumda hangi nedenlerden dolayı ortaya 

çıkacağı sorusu ise bizi, insanların dünyanın cezbetmesi karşısındaki eksikliklerine 

yönlendirir. İslam toplumu, lüks ve konfor içinde varlığını sürdürür, güzel ve nefis şeylere 

kendini terk ederek her şeyi unutur, günün gidişatı tüm parlaklık ve açıklığıyla onu aldatarak 

gaflete sürüklerse hızla yıkılıp çökme başlar. Allah yolunda cihat etme, birlik/dirlik kurma, 

dayanma gücüne erişme ruhu da bireylerin kalbinde giderek azalmaya başlar.
282

 

Günümüzde dünyadan çok ahireti odak noktası alarak çalışanlar ise sürekli problem 

yaşamıştır. Ancak temel doğrular hiçbir zaman kişilerin sayısı ya da yaşamlarına göre 

değişmez. İnananlara düşen, her şeye rağmen yine de şerefli ve saygınlıkla kendisini 

kıyametteki sorguya göre ayarlaması, dünyadan da nasibini unutmamasıdır. 

2.5.  Kur’an’da Kıyamet anı ve Ġnsan DavranıĢları 

Öncelikle, kıyametin kopacağı ve dünya hayatının son bulacağı kesindir. Bunu Allah (cc) en 

güzel şekilde şöyle açıklamaktadır: “Sur‟a üfürülünce, Allah‟ın diledikleri müstesna olmak 

üzere göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir.”
283

 Aşağıda zikredilecek olan ayetlerde de, o 

kaçınılmaz son ve o esnada, insanın o dehşet karşısında tutunacağı tavır, sergileyeceği 

davranış ve düşeceği çaresizlik ve acizlik anlatılmaktadır. 

 “O gün gök, erimiş maden gibi olacak, dağlar atılmış yün gibi olacak, kimse dostunu 

sormayacak.”
284

 

Diğer bir ayette ise, “Sura üfürüldüğü zaman, artık aralarında ne akrabalık bağı kalacak ne de 

birbirlerini arayıp soracaklardır.”
285

 söylenilmektedir. 
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İnsan bir musibet ile karşılaştığında aklına hemen yakınları ve sevdikleri gelir. Onlara bir şey 

olup olmadığını merak eder, telaşlanır ve haber almaya çalışır. Örneğin deprem gibi bir 

felaket yaşandıktan ve o ilk şok atlatıldıktan sonra insanlar birbirlerine ulaşmaya çalışırlar. 

Fakat kıyametin kopmasıyla başlayan süreçte ise kimse kimseyi ne arayacak ne de soracak. 

Burada da, işleyecek olan sürecin dehşetine vurgu yapılmaktadır. Zira dehşet öyle bir boyuta 

ulaşacak ki, yaşanan o şok atlatılamayacak ve insan kendinden başkasını düşünecek 

durumunda olmayacak. 

“Gök yarıldığı zaman, yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman, denizler fışkırtıldığı zaman, 

kabirler alt-üst edildiği zaman herkes önündeki ve arkasındaki şeyleri bilecektir.”
286

 İnsanın 

henüz yapmadığı şeyler insanın önündedir. Yaptıklarını ise ardına bırakmıştır. Burada 

„„önündeki‟‟ ifadesi insanın dünyadayken yapması gerektiği halde yapmadığı; „„arkasındaki‟‟ 

ifadesi de yapmaması gerektiği halde yaptığı şeylere işaret etmektedir. 

Bir başka ayette ise, “İnsan „kıyamet günü ne zamanmış‟ diye sorar. Gözler kamaştığı, ay 

tutulduğu, güneş ve ay birleşip (karardığı)  zaman. İşte o gün insan: Kaçacak yer neresi? diye 

soracak. Hayır, o gün kaçıp sığınacak hiçbir yer olmayacak. O gün herkesin varıp karar 

kılacağı yer ancak Rabbinin huzurudur”
287

 diye buyrulmaktadır. 

Kur‟an‟da, kıyamet olayı ve onun dehşeti hakkında çeşitli bilgiler verilmektedir. Bu konuda 

bilgi veren ayetlerden bazıları şöyledir:   

“Güneş katlanıp dürüldüğü, yıldızlar kararıp döküldüğü, dağlar sallanıp yürütüldüğü, hamile 

develer başıboş salıverildiği, vahşi hayvanlar bir araya getirildiği, denizler kaynatıldığı, ruhlar 

(bedenlerle) eşleştirildiği, diri diri toprağa gömülen kız çocuğuna, hangi günahtan dolayı 

öldürüldüğü sorulduğu, amel defterleri açıldığı, gökyüzü kazınıp yerinden koparıldığı, 

cehennem tutuşturulup alevlendirildiği ve cennet yaklaştırıldığı zaman, her insan, kendisi için 

neler hazırlamış olduğunu görecektir.”
288

 Burada kıyametle alakalı sıralanan ifadelerle Allah 

(cc.) bize iki şey daha göstermektedir. Biri, bu olayların şimdi gerçekleşmemesinin tek ve 

yegane sebebi kendi zatı olduğu; diğeri de işleyen bu düzenin bozulması ancak kendi 

iradesiyle mümkün olacağıdır. Zira mutlak kudret sahibi O‟dur. 
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 Bir başka ayette o günün dehşetini anlatırken insanın kıyas yapıp dehşetin boyutunu daha iyi 

anlamasını sağlamaktadır: “O gün, gökyüzü erimiş maden, dağlar da atılmış yün gibi olacak; 

hiçbir sıcak dost, sıcak dostunu sormayacaktır. Birbirlerine gösterileceklerdir. (Ancak onlar, 

herbiri, kendi kaygısına düştüğünden, birbirleriyle ilgilenmeyeceklerdir). Suçlu, (sırf) kendini 

o günün azabından kurtarmak için, oğullarını, eşini, kardeşini, kendisini barındıran tüm 

ailesini ve yeryüzünde bulunanların hepsini, fidye olarak vermek isteyecektir!”
289

 Dünyada 

insan birçok şeyden vazgeçebilir. Fakat dostlarından veya ailesinden vazgeçmez. Fakat 

kıyamet günü insanın vazgeçeceği bu değerler, oradaki dehşetin karşısında insanın düştüğü 

acizliği anlatmaktadır. 

Bu ayette de kimsenin kimseye faydası olamayacağı vurgulanmaktadır: “Kişinin, kardeşinden, 

annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı günde, kulakları sağır eden ses 

duyulacağı zaman, işte o gün, herkesin kendine yetip artacak derdi, sıkıntısı olacaktır.”
290

 

Değişik ayetlerde kıyamet olayının dehşetinden sıklıkla söz edildiğini görüyoruz. İnsanın 

kıyamet anındaki hali ise tümüyle dehşet durumudur. Kıyamet gününde insanlar kaçmaya 

çalışsalar da bunun bir faydası olmayacaktır. “O gün insan, „kaçacak yer neresi!‟ diyecektir. 

Hayır, hayır! (kaçıp) sığınacak yer yoktur! O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin 

huzurudur.”
291

 Dünyada iken ister inkâr ister iman etmiş olsun; Tekrar Allah‟ın (cc) huzuruna 

çıkarıldıktan sonra, Allah‟ın (cc) doğru söylediği onlara itiraf ettirilmektedir. “Rablerinin 

huzuruna getirildikleri zaman sen onları bir görsen! Allah: Bu (yeniden dirilme olayı), hak 

değil miymiş? diyecek. Onlar da „Rabbimize Ant olsun ki evet!‟ diyecekler.”
292

 “Nihayet 

oraya geldikleri zaman kulakları, gözleri ve derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine 

şahitlik edecektir.”
293

 

Sonuç itibariyle kıyametin kopmasıyla, kainat paramparça olacağı gibi dünyada toplumun 

düzenini ayakta tutan merhamet, diğergamlık, fazilet, kişilik ve erdem gibi insanda bulunan 

değerlerin hiçbirisi kalmayacaktır. İnsan bitek kendini düşünecek ve kendini kurtarmaya 

çalışacak. “O gün, herkes gelip kendi canını kurtarmak için uğraşır.”
294

  “(O zaman) zulmeden 

herkes yeryüzündeki bütün servete sahip olsa (azaptan kurtarmak için) elbette onu feda eder. 
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Ve azabı gördükleri zaman için için yanarlar.”
295

 “İşte o gün kişi kardeşinden kaçar, 

annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından. O gün, herkesin kendine yetip artacak bir 

derdi vardır.”
296

 “Dost, dostu sormaz. Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi 

derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını, karısını 

ve kardeşini, kendisini koruyup barındıran tüm ailesini ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye 

olarak versin de, tek kendini kurtarsın.”
297
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

3. AHĠRET ĠNANCININ BĠREYSEL/TOPLUMSAL YAġAMA ETKĠLERĠ 

Ahiret inancının bireysel ve toplumsal açıdan sayılamayacak kadar çok faydaları vardır. 

Deprem, sel felaketi, hastalık gibi çeşitli musibetlerden dolayı yakınlarını kaybeden insan 

ahiret inancıyla acısını dindirir. Ahiret inancı her şeyden önce, insan için büyük bir teselli 

kaynağıdır. Ölümün bir yok oluş olmadığını bilmek ve ahirette sevdiklerine yeniden kavuşma 

ümidi insanlara sabır ve metanet verir. İşte, ahiretin varlığını kabul eden insan da ölümü, sonu 

olmayan bir hayata geçiş olarak görür ve ondan korkmaz. Nasıl ki bir asker tezkeresini 

aldıktan sonra ailesine döneceği için sevinir. Öylede, ahirete inanan insan ölümü bir terhis 

tezkeresi olarak görür. Çünkü bu dünya hayatımız da bir askerlik süresi gibidir. Ölüm ise bir 

tezkeredir. Asıl vatanımıza yani cennete dönüştür. Ahirete intikal etmiş akraba, eş, dostlara 

kavuşmadır.
298

 Kişi ölümle de barışıktır, ölümden korkmaz. Ölümü hayatın başka şartlardaki 

devamı, hakiki mutluluk ve Allah‟a kavuşma olarak gördüğünden sürekli bir iç huzura 

sahiptir.
299

 

Dünyanın her yerinde kanunlara uyan, vatandaş olarak sorumluluklarını yerine getiren 

insanlar ödüllendirilir. Kanunlara uymayıp taşkınlık etmek suretiyle toplumun huzurunu 

kaçıranlar ise cezalandırılır. Hırsızların, canilerin, dolandırıcıların serbestçe dolaştığı bir ülke 

düşünmek mümkün değildir. Orada huzurdan, adaletten söz edilebilir mi?  İşte dünya da 

haksızlıklara uğramış ve hakkını alamamışların hakkını alacağı yer ahirettir. Bunu bilen insan 

huzur bulur. Yaratıcının adaletine sığınır.   

Ahirete iman, sadece birey için mutluluk kaynağı olmakla kalmıyor, aynı anda toplum için de 

huzurun kaynağı oluyor. Ahirete iman eden kişi kendisiyle olduğu kadar toplumla da 

barışıktır. Çünkü barış duygusu adaletin meyvesidir. Bir gün yaptıklarının karşılığını 

muhakkak göreceğine inanan insan kolayca kötülük yapmaz. Davranışlarına çeki-düzen verir. 

“Kim zerre ağırlığınca bir iyilik yapmışsa onun karşılığını görecek, kimde zerre ağırlığınca 

kötülük yapmışsa onun cezasını görecektir”
300

 âyetinin bilincinde olan insan kendi haddini 

aşıp başkalarının hakkına tecavüz etmez. Kimseyi incitmez. Kimsenin hakkını yemez. 
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Davranışlarına dikkat eder. İyi ve güzel davranışlar yapmaya çalışır. Böylece kendisiyle 

birlikte, içinde yaşadığı toplum da rahat ve huzurlu olur. 

3.1. Ahirete Ġnancın Ġnsana Kazandırdığı Yetiler 

Ahirete olan iman, insanın yaptığı icraatlarında kendini gösterdiği gibi icraatları 

gerçekleştirmesi için bu iman insandaki hareket etme duygularını da beslemesi lazım. Zira 

insan, zihinsel ve duygusal olarak bir inancı veya herhangi bir bilgiyi içselleştirip 

kabullenmemişse onun davranışlarına yansıması yapmacık olacaktır. Gelecek bir günün 

varlığından haberdar olup geleceğini kabul etmek, o güne hazırlık yapmayı gerektirir. 

Dolayısıyla kaçınılmaz bir sona giderken, zorlu bir yaşam sürdürmek zorunda kalan bir insan, 

elde ettiği iman sayesinde sabır, gayret ve tevekkül ile yarına bakacak ve hayat mücadelesini 

umutsuzluğa kapılmadan sürdürecektir. Ahiret inancı da insana bu hayat yolculuğunda 

birtakım özellikler kazandırıp onları güçlendirir. Bu özelliklerin bazıları aşağıdaki başlıklar 

altında açıklanmaktadır.  

3.1.1. Vicdan 

Vicdan, insanın yaptığı veya düşündüğü eylemlerin doğru ya da yanlış olduğu hakkında 

hüküm veren benimsenmiş ahlaki değerlerdir. “Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda 

bulunmaya iten, kişinin kendi ahlaki değerleri üzerinde dolaysız ve kendiliğinden yargılama 

yapmasını sağlayan güç, iyiyi kötüden ayırma yeteneğinin özel bir adıdır.”
301

 Vicdan bir 

hâkimdir.  

İnsanda vicdan bir güçtür, bu da aynı zamanda yaratılıştan verilen bir yetidir. Bu yeti, iyiliği 

kötülükten ayırt eder. İnsanları iyiliğe sevk ettiği gibi kötülükten de sakındırır. Yanlışa 

düştüğümüzde ise bize doğru yolu gösterir.
302

 

Tolstoy vicdanı şu şekilde anlatmaktadır: “insan fıtratında yaşamın gerçek bir iyiliğinin ve 

akla uyan bir anlamının bulunması gerektiğine dair hiç yok olmayacak bir duygu”
 303

  

Fromm ise iki tür vicdandan bahsetmektedir. Biri otoriter diğeri ise hümanist vicdandır. 

Otoriter vicdan insanın kendi dışında, ana baba, devlet ya da belli bir toplum veya kültürün 
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ahlak anlayışı gibi, herhangi bir otoritenin sesidir. Fromm aynı zamanda vicdanın geçmişten 

bugüne dek tartışılagelen bir değer olduğunu savunmaktadır. 

Otoriter vicdanın yaptırım gücü, kişi ile otorite arasındaki ilişki ile sınırlı olduğunu belirten 

Fromm, bu anlamda gerçek bir vicdandan söz edilemeyeceğini, fakat buna rağmen otoriter 

vicdanın insanları güzel davranışa sevk edebileceğini söylemiştir. Otorite tarafından kabul 

gören bir davranış sergilendiğinde rahat bir vicdanın ortaya çıkacağını, kabul görmeyen bir 

davranış sergilendiği takdirde de suçlu bir vicdanın ortaya çıkacağını söylemiştir. Otoriter 

vicdanın etkisi altında olan insanın yegâne kaygısı teslim olduğu otoriterlere karşı yanlış 

yaptığında oluşacak olan suçluluk duygusudur.
304

 

Hümanist vicdan ise, tüm benliğimizin vazifelerini gerektiği gibi yerine getirip getirmemesine 

karşı gösterdiği tepkidir.
305

 Hümanist vicdan, kişinin kendi doğruları doğrultusunda 

geliştirdiği benliğinin ifadesidir. Oysa otoriter vicdan kişinin otorite olarak kabul ettiği olguya 

itaat etmesi, kendi şahsi hissiyatını önemsemeyip, vazife şuuruyla otoriteye karşı görevi 

yerine getirmesi ya da “etrafıyla uyum” içinde olmasıyla ilgilenmektedir. Hümanist vicdanın 

amacı, insanın kendi iç âlemindeki huzuru, mutluluğudur. Bunun ile beraber Fromm, insanda 

her iki vicdanın aynı anda bulunduğunu, önemli olanın da birini diğerine feda etmeden her 

ikisini de yerinde kullanmak olduğunu savunmaktadır. Otoriter vicdan inanç, yasalar ve aile 

gibi toplumsal hayatı oluşturan yapılardan etkilenmektedir. Hümanist vicdan ise bireyin kendi 

içinden gelen sesin tesiri altında kalmaktadır.
306

 

Toplumsal hayatın sağlıklı bir şekilde gelişmesinde vicdanın etkisi azımsanmayacak kadar 

çoktur. Vicdan sadece bir iç muhasebe olmakla kalmamakta, aynı zamanda duyuları 

aracılığıyla dış âlemle de ilişkilidir. Örneğin kendi yaptığı bir yanlıştan nasıl vicdan azabı 

duyuyorsa, başkalarının işlediği ve kendisi de duyuları aracılığıyla işittiği veya gördüğü 

zulümlerden dolayı da vicdanı sızlamaktadır. 

Vicdanın temel özelliklerini ise şu şekilde sıralayabiliriz;
307

 

a) İnsana iyiyi kötüden ayırt edebilecek kabiliyeti kazandırır, 

b) Akıl baliğ her bireyde bulunur, 
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c) Duygular aracılığıyla oluşur, 

d) Güzel olan şeye karşı meyil ettirir, güzel olmayan şeylerden ise sakındırır ve insana 

yaptığı güzelliklerin mutluluğunu, kötülüklerin de üzüntüsünü tattırır. 

Kur‟an‟ın insanlara gösterdiği hedef, getirdiği mesajın yalnızca bütün insanlığa ulaştırılması 

ile sınırlı değil, aynı zamanda Müslümanlarca bir yaşam tarzı olarak hayatlarında tatbik 

edilmesidir. Böylelikle getirilen mesajın Müslüman toplumda bir yaşam felsefesi olarak 

varlığını hissettirmesidir. Kur‟an getirdiği mesajın kendisine tabi olanlar tarafından 

benimsenip yaşam tarzı haline gelmesi ve kendisine muhalif olanları mağlup edebilmesi için 

yalnızca insanın aklına değil aynı zamanda fıtratına ve vicdanına hitap etmiştir.
308

 

Kur‟an‟ın sunduğu ahiret düşüncesi temelde insanın aklına fıtratına ve vicdanına hitap 

etmektedir. Men edilen her eylem ile birlikte amaçlanan aslında insanın içinde var olan iyilik 

yapma duygusunun canlılığını muhafaza etmesidir. Vicdanın köreltilmemesidir. 

Kişinin, vicdanına göre davranacağını söylemesinden daha onur verici başka bir ifade yoktur. 

Tarih boyunca insanların inanıp benimsedikleri doğrulardan vazgeçmeleri için yapılan her 

türlü taarruza karşın ödün vermedikleri ilkeler adalet, dürüstlük ve muhabbettir. Peygamberler 

zulüm ve ahlaksızlık yüzünden kavimlerini terk edeceklerini haber verdiklerinde vicdanlarına 

göre hareket etmişlerdir.
309

 Çünkü vicdan zulüm ve adaletsizlik gibi toplumun düzenini bozan 

şeylere karşı bir yere kadar tahammül edebilir. Tahammül sınırını aştıktan sonra vücudu 

harekete getirir. Önce dur der, engel olamadığı takdirde de çeker gider. 

Vicdan, insanın kendisine hâkim olma konusunda dış etkenlerden daha tesirlidir, zira insan 

çekindiği kişi veya teşkilatlardan saklanabilir veya kimsenin görmediği yerde kanunları ihlal 

edebilir, fakat kendi benliğinin ayrılmaz bir parçası olan vicdanından kaçamaz.
310

 

Vicdanın görevi, kişiyi dış dünyadan soyutlayıp onu tepkisiz hale getirmek değildir. Vicdan 

temelde insanın fıtratında olan güzelliklerden, örf ve adetlerden çatışmadan meydana gelen 

bir enerji kaynağıdır.
311

 

İnsanın fıtratında olan iyiye ve güzele meyil etme ve kötülüklerden sakınma isteği bilinen bir 

duygudur. Fakat bu duygu mutlak doğruyu bulmak için tek başına yetersiz kalmaktadır. Zira 
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her bireyin ve her toplumun kendine has bir anlayışı ve yorumu vardır. Dolayısıyla vahiy 

olmaksızın mutlak anlamda doğru ve güzellik göreceli olacaktır. Bu göreceliliği ortadan 

kaldıracak, insanların içindeki saflığı muhafaza edecek ve tüm insanlığı iyiliğin ve güzelliğin 

ortak paydasında buluşturacak ancak ilahi vahiydir. 

Allah (cc) her insanı temiz bir vicdan ile yarattığının en büyük delili de çocuklardır. 

Çocuklardaki o saflık, yalan ve dolana tevessül etme ihtiyacı olmayışı insanın fıtraten temiz 

olarak dünyaya gönderilişinin göstergesidir. Fakat daha sonra toplum hayatına karıştıkça o 

saflığı kaybetmektedir. O saflığı da ancak Kuran‟ı okuyup yaşayarak muhafaza edebilir. 

Nitekim bu bağlamda kuranda zikredilen: “Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. 

Allah‟ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata sımsıkı tutun”
312

 ayeti de değerlendirilebilir. 

“Rabbin Âdemoğullarından bütün nesillerini çıkardığı zaman, onları kendilerine şahit tutarak, 

„Ben sizin Rabbiniz değil miyim? diye sordu. Onlar dediler; „Evet, Rabbimizsin ve biz buna 

şahidiz.‟ Kıyamet günü „biz bundan habersizdik‟ demeyesiniz yahut „bizden önce babalarımız 

Allah‟a ortak koşmuşlar. Biz onlardan sonra gelen bir nesiliz. Şimdi batılcıların işlediği günah 

yüzünden bizi helak mı edeceksin?‟ dememeniz içindir.”
313

  

Her bir birey ve topluluk sürekli kendi vicdanını araştırmalı ve temiz tutmalıdır. Herkese 

verilen bu vicdan özünde tertemiz olduğu için hiç kimse atalarımızdan böyle gördük ve bunun 

dışına istesek de çıkamazdık gibi mazeretler üretmeye yeltenmemelidir. “Peygamberlerin de 

asıl görevi, insan kalbi üzerindeki fıtri şifreli yazıyı daha açık ve tatminkâr bir şekilde 

çözebilmesi için vicdanını uyandırmaktır.”
314

 

Vicdan, bir yandan insanı bir yaratanın varlığını kabul etmede yardımcı olacak diğer yandan 

da yaratanın kendisinden beklediği davranışları sergilemeye itecektir. Allah, insanların 

başkalarına haksızlık yapmalarını, haddi aşıp zulüm etmelerini kesinlikle men etmiştir. Ahiret 

inancı, insanın vicdanını besleyip sorumluluk duygusunu geliştirir. Bu duygu, yalnız 

dünyadaki yaşam ile sınırlı değil, bunun ötesinde var olan yaşama da hazırlık yapma 

konusunda kişiyi daha şuurlu davranmaya yönlendirecektir. Bunun ile kalmayıp insanın zarar 

verme duygusunu da dizginlemesine katkı sağlayacaktır. Vicdan, takvaya göre daha üst 

düzeyde olduğunu söyleyen Rahman, yapılan eylemlerin iyi veya kötü olduğu hakkında 

                                                           
312

 Rum, 30/30 
313

 A‟raf, 7/172-173 
314

 Fazlur Rahman, Ana Konularıyla Kur‟an, (Çev. A. Açıkgenç), Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2000, s.61 



 

69 

 

hüküm verirken, ölçü oluşturan son söz olduğunu savunmuştur. Vicdanın temel özelliği, bir 

toplum ile sınırlı kalmayıp evrensel bir şekilde hakikate tercüman oluyor olmasıdır.
315

 

Sorumluluk bilincini elde etmeyen kişi, hayatın anlamını tam manasıyla kavrayamaz. 

Öldükten sonra tekrar dirilmeyi kabul etmeyen kişi ise sorumluluk diye bir şey bilmez. Bu da 

onları her şeyin mubah olduğu fikrine yönlendirir. Bu suretle inkâr edenler iman edenlere 

göre hayatlarından daha fazla lezzet aldıklarını savunurlar.
316

 Fakat kendi iç âlemlerinde nasıl 

bir çıkmaz ve arayış içinde oldukları her hallerinden belli olmaktadır. Zira etraflarında şahit 

oldukları ve sıkça insanın aklına gelen ölümü hatırlamamak için ellerinden geleni 

yapmaktadırlar. Ölüm hakkında konuşulduğu takdirde ise içlerinde sakladıkları çaresizlik 

yüzlerine yansımaktadır.  

Allah‟ın varlığına, birliğine ve ahiret yaşamına inanan mümin, eğer bu imanını içselleştirip bir 

yaşantı haline getirebilmişse vazife şuuruyla hayata sarılacak ve ne haksızlığa ne de haksız 

kazanca tenezzül etmeyecek. Zira inandığı ve saygı duyduğu Allah‟ın, kendisinden bir 

beklentisi olduğuna inanır ve o şuur ile hareket eder. Allah, adaleti görüp gözetenleri sevdiği 

gibi haddi aşıp zulmedenleri de asla sevmez ve onları cehennem azabı ile tehdit eder.
317

 

Her insanda var olan vicdan azabı, insana yapılmaması gereken bir şeyi yaptıktan sonra 

“keşke yapmasaydım” dedirten pişmanlık duygusudur.
318

 Kuşkusuz vicdan azabı her insanda 

aynı seviyede olamaz. Bunun ile beraber vicdan, insanları ahlaki açıdan tutarsız davranış 

sergilemelerini engellediği gibi, müdahale olmaksızın insanların ahlaklı davranmalarını 

sağlamaktadır. 

Vicdan azabının temelinde, insanın kendisine dünyada verilen nimetlerden dolayı ahirette 

vereceği hesabın kaygısı bulunmaktadır. İnsanlığa yaraşır bir hayat da iyiliği ve güzel olanı 

amaçlamaktan başka bir şey değildir. Hedeflediği güzellikler de fıtratında mevcuttur. Bu da 

sonsuz bir hayatta kendisine sunulacak sonsuz nimetlerdir.
 319

 

İnsan yanlış yaptığında vicdanın kestiği ceza pişmanlık veya yapılan eyleme karşı duyulan 

nefret duygusuyla kendini gösterir. İnsan yanlış bir iş yaptığında gizliden gizliğe bir 
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rahatsızlık duyuyorsa, bu o kişinin vicdanını öldürmediğinin en büyük kanıtıdır.
320

 Vicdanı 

ölmeyen kişi de bir işi vicdanına onaylattıktan sonra o işe karşı bir iştiyak uyanır, aksi takdire 

kişide o işe karşı bir isteksizlik ve nefret duygusu hâkim olur. 

Vicdanın bir güvenlik memuru gibi çalışabilmesi için vahiyden beslenmesi ve sağlam bir 

itikada sahip olması gerekir. Zira iman insanı yanlışa meyil etmekten alıkoyar. Kişinin 

vicdanından kaçması veya ondan gizli eylemlerde bulunması ancak onu köreltmesiyle 

mümkün olabilir. Aksi takdirde vicdan azabı insanı rahat bırakmayacaktır. Vicdan azabından 

kurtulmanın en kolay yolu ise insanın daima iyi niyetini muhafaza edip doğru olanı 

yapmasından geçmektedir. Vicdanın verdiği adil hükümleri destekleyen ve tamamlayan bir 

inanç bütünlüğüne de ihtiyaç vardır.
321

 Bir eylemin veya herhangi bir şeyin iyi veya kötü 

olduğunu aklımızla bir yere kadar kavrayabiliriz. Fakat akıl tek başına bizi her zaman doğruya 

yöneltmeyebilir. Zira mutlak iyiliği, iyi ve kötüyü yalnız vahiy aracılığıyla bilebiliriz. 

Kur‟an, insanların vicdanına seslenmekte, onun nasıl köreldiğini ve ondan nasıl istifade 

edebileceğini örneklerle anlatmaktadır. Bunun ile beraber vicdanına kulak verip salih amel 

işleyen kişilere üstünlük iddia etme hakkı da verilmediği de belirtilmiştir. Ayetlerde insanın 

iyiyi ve doğruyu nasıl içselleştireceği şu şekilde ifade edilmiştir: 

 “Ey iman edenler! Allah‟a ve ahiret gününe inanmadığı halde insanlara gösteriş olsun diye 

malını harcayan kimse gibi sadakalarınızı başa kakmak ve gönül kırmak suretiyle boşa 

çıkarmayın. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan ve maruz kaldığı şiddetli 

yağmurun kendisini çıplak bıraktığı bir kayanın durumu gibidir. Onlar kazandıklarından 

hiçbir şey elde edemezler. Allah, kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez. Allah‟ın rızasını 

kazanmak arzusuyla ve kalben mutmain olarak mallarını onun yolunda harcayanların durumu, 

yüksekçe bir yerdeki güzel bir bahçenin durumu gibidir ki, bol yağmur alınca iki kat ürün 

verir. Bol yağmur olmasa bile ona çiseleme yeter. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görendir.”
322

 

Allaha ve ahiret gününe iman eden, onun her yerde hazır ve nazır olduğunu bilip bunun 

bilincinde olan bir kimse, elbette vicdanını saf ve temiz tutmaya ve onun doğrultusunda 

hayatına yön vermeye gayret gösterecektir. Vicdan bize doğruyu fısıldayan içimizdeki sestir. 

Bizim vazifemiz ise onu duymazdan gelip susturmak yerine onu dinleyerek beslemek 

suretiyle içimizde sesini canlı tutmaktır. 
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3.1.2. Sabır ve Metanet 

Ahiret inancının kişiye kazandırdığı vasıflardan ikisi de sabır ve metanettir. Hayat 

mücadelesinin zorlu bir süreç olduğu inkâr edilemez. İnsan imtihan gereği hayatı boyunca 

çeşitli sıkıntılarla muhatap olmaktadır. Bunların üstesinden gelmesi için de sabır ve metanet 

önemlidir. Zira insan sahip olduğu metanet sayesinde maruz kaldığı bela ve musibetlere karşı 

sağlam bir duruş sergiler. Sabır ile de bu duruşunu muhafaza eder. 

Sabır ve metanet; insanı mutsuzluğa ve umutsuzluğa sevk eden bela ve musibet karşısında 

isyan etmeden dayanma gücü veya gelecek ile alakalı endişe etmeyip telaşa kapılmadan 

bekleme, bir zahmet ve acıya ya da haksızlığa maruz kalındığında hiddetlenmeden 

katlanmaktır. Maruz kalınan bela ve musibetlerden ötürü sadece Allah‟a yalvarıp 

yakarmaktır.
323

 

Izutsu sabrı: “belalar ve acılar karşısında itidali koruma ve her türlü zorluğun orta yerinde 

kişinin, davasının öncülüğünü yapmakta direnmesi için gereken güce sahip olma”
324

 diye 

yorumlamıştır. Yazır ise sabrı; “acıya katlanmak, onu geçirmek için sebat etmek ve karşı 

koymak”
325

 şeklinde ifade etmektedir. Baştaki darlığın, sıkıntıların geçmesi için Allah‟ın 

yardımına mazhar edecek nedenlerin ilkidir. 

Sabrı yanlış anlamamak gerekir. Sabırdan kast edilen şey, miskin bir bekleyiş içerisinde bir 

girişimde bulunulmaksızın maruz kalınan bela ve musibetin kendiliğinden geçmesini 

beklemek değildir. Sabır zannedildiği gibi pasif bir süreç değildir. Tam aksine aktif bir 

süreçtir. Sabır; hissiyatına hâkim olmanın, hayatta başarılı olmanın, tutarlı olmanın, üstün 

ahlaklılığın ve yürekliliğin kanıtıdır. Sabır aynı zamanda insanı düşmanına karşı koruyan bir 

kalkandır. Akl-ı selim hareket etmenin birinci adımıdır. Nitekim sabır, bela ve musibetleri 

çözen anahtarıdır. 

Kur‟an‟da ifade edilen sabır ile kast edilen şey genelde azim etmek ve sebat göstermektir. 

“Mademki aranızda, getirdiğim habere inanan bir topluluk yanında bir de inanmayan topluluk 

var. Öyleyse bu içinden çıkılması zor durumda sabredin, ta ki aramızda Allah hükmedinceye 

kadar, zira o hükmedenlerin en hayırlısıdır”
326

 ayetinden de anlaşılacağı üzere, sabır, bir 
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sıkıntı ile karşılaşıldığı zaman, ümitsizliğe ve talaşa kapılmadan mücadele etmek, başarılı 

olmak için çalışıp çabalamaktır. 

İnanan insan, yaşamında birçok sıkıntıyla, pek çok engellerle karşılaşır. Sabretmek ise bu 

sıkıntı ve engellerin hiçbirisini umursamamak değil, tam aksine mücadele ederek iradeyi 

kırmadan sıkıntı ve musibetin üstesinden gelmek için azmetmektir. Nitekim Bu durum 

Kur‟an‟da şu şekilde ifade edilmektedir: 

“Ey Muhammed! Peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret! 

İnkârcılar için acele etme! Onlar kendilerine söz verileni gördükleri gün dünyada sadece 

gündüzün bir müddeti eğlendiklerini sanırlar. Bu bir bildiridir, yoldan çıkmış olanlardan 

başkası mı yok edilir?”
327

 

Kur‟an, düşmana karşı savaşırken sabır ve namazı tavsiye etmektedir. Bela ve musibetlerin 

sebep olduğu durumlarda da sabır ve namazı öğütler. Ardından güçlüklerin ve krizlerin 

üstesinden gelenlere de sabırlarından ötürü zafer vaadinde bulunur.
328

 

“Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile yardım isteyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle 

beraberdir. Ve Allah yolunda öldürülenlere „ölüler‟ demeyin; hayır onlar diridirler. Lakin siz 

bunu sezmezsiniz. Çaresiz sizleri korku, biraz açlık, biraz maldan, candan ve ürünlerden 

eksilterek imtihan edeceğiz. O sabredenleri müjdele. Onlara bir musibet geldiğinde „biz 

Allah‟a aitiz ve elbette O‟na döneceğiz‟ derler.”
329

  

“İşte onlar, sabrettiklerinden ötürü cennetin en yüksek dereceleriyle mükâfatlandırılırlar. 

Orada esenlik ve dirlik dilekleriyle karşılanırlar. Orada temellidirler. Orası ne güzel bir yer ve 

ne güzel duraktır.”
330

 Sabır erdemi olmaksızın cesaretten söz edilemez. Kur‟an öncelikle sabrı 

din düşmanlarına karşı verilen mücadelede tavsiye etmektedir.
331

 

Bütün bu ayetler, mümine her türlü zorluklar ve engeller karşısında sabrı tavsiye etmektedir. 

Kur‟an sabrı, söz konusu ayetlerde şartları sayarak bu özellikleri taşıyan ve meleke haline 
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getirenleri, sergiledikleri davranışlarından dolayı onları ahirette mükafatlandıracağını vaat 

etmektedir.
332

  

Yazır, bu hakikati şöyle yorumlamaktadır; “en ufak bir sıkıntı, bir elem karşısında korkmaya 

ve sızlanmaya başlarsınız. Ümitsizlik ve bıkkınlığa düşersiniz. Şunu bilesiniz ki sabır her 

başarının başıdır. İmandan sonra yolun ve ahlakın başı sabırdır. İlmin başı sabır, amelin başı 

sabır, kısacası hikmetin başı sabırdır.”
333

 

İnsan üç durum karşısında sabretmesi gerekiyor. Bela ve musibetlerle karşılaştığında, ibadet 

ve itaatin devamında ve günah ve isyandan çekinme konusunda sabırlı olması lazım. Aynı 

zamanda sabrederek sabrı bir alışkanlık haline getirebiliriz. Bunu da ancak his ve hevesatımızı 

yenerek başarabiliriz.
334

 

Hayat mücadele ister. İnsan hayatta geçimini sağlayabilmesi için sürekli bir gayret içerisinde 

çabalaması gerekiyor. Bu süreç içerisinde türlü sıkıntı ve engellerle karşılaşır. Bu sıkıntı ve 

engelleri ancak sabırla aşabilir. İbadetler konusunda da karşılaşacağı zahmet ve sıkıntılara 

katlanması sabrın bir gereğidir. Yaz kış, gece gündüz demeden Allah‟ın (cc) bütün emirlerini 

yerine getirmek hususunda içtenlikle ve samimi bir şekilde uğraşacaktır. Bu samimiyet ve 

içtenliği diri tutacak olan da sabır ve metanettir. Gelecek ayeti de bu bağlamda 

değerlendirmek isabetli olacaktır:  

“O, göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir, öyleyse O‟na ibadet et ve bu 

ibadette sabırlı ol!”
335

 

Sabır, maruz kalınan bela ve musibeti evvela sükûnet ile karşılayıp endişeye kapılmadan akl-ı 

selim ile sorunları çözmek için çaba sarf ettikten sonra sonucunu Allah‟tan beklemektir. 

Sabır, Müslümanın bela ve musibet karşısında yıkılmasına mani olan önemli bir vasıftır. 

Diğer taraftan, kendisine koyduğu hedeflere ulaşmak isterken, karşılaştığı engeller karşısında 

bunalıma girmesini engelleyen bir haldir. Kişiyi dinamizme yönlendirmektedir.
336

 

Sabır dayanma gücüdür ve insanın kendisine koyduğu hedefe doğru ilerlerken gösterdiği 

kararlılıktır. Kur‟an bu durumu şu şekilde ifade etmektedir: 
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“ey iman edenler! Sabredin! Direnip üstün gelin! Cihada hazırlıklı uyanık bulunun ve 

Allah‟tan korkun ki, başarıya erişesiniz.”
337

 

Kur‟an‟ın muhataplarına tavsiye ettiği sabır, eylemin her aşamasında varlığını sürdüren bir 

sabır anlayışıdır. Fenalıklardan kendini muhafaza etme konusunda, etrafına faydalı olmada, 

iyilik yapmada ve iyiliği sürdürmede, yani her durumda sabır gerekmektedir. Sabır aynı 

zamanda hedefe ulaşmak için önüne çıkan engelleri aşmada gerekli olan şevk ve gayreti 

kaybetmeye mani olmaktadır. Sabrın sağladığı sükûnet sayesinde insan telaş ve endişeye 

kapılmadan akl-ı selim ile hareket eder. Dünya hayatında dahi elinden geleni yaptıktan sonra 

neticesine daha kolay katlanır. İster maksadına ulaşsın ister ulaşmasın Allah (c.c.) rızası için 

gösterdiği gayretin dahi karşılığını ahirette kesin olarak alacaktır. Bu inanç bireye hedefe 

ulaşmak için harama tevessül etmeksizin metanetini muhafaza ederek helale kanaat getirip 

yoluna devam etmeyi öğretir. Bu anlayış insana hayatı boyunca bir iç huzur kazandırır. Ahiret 

inancı da bu iç huzuru kazandıran sabrı kuvvetlendirir. 

3.1.3. Umut ve Gayret 

Allah‟a iman, insanı umutsuzluğa düşmekten koruyan umut kaynağıdır. Zira Allah‟ın 

kudretine olan teslimiyet, hiçbir imkânın görünmediği durumlarda dahi insanı gayrete 

getirerek mücadele ruhunu diri tutmaktadır. Bireyin bela ve musibetlere karşı dirençli 

olabilmesi ancak dinin getirdiği değerlerin kazanımlarıyla mümkün olacaktır. Zira İslam dini, 

umutsuzluğa karşı Kur‟an ayetleri ile uyarmaktadır: 

“De ki, ey nefislerine karşı aşırı giden kullarım! Allah‟ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin! 

Allah bütün günahları bağışlar. Zira O çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”
338

 

Diğer taraftan Allah‟ın rahmetini, ilmini ve gücünü takdir edemeyenlerin, ahirete yönelik 

umutları yoktur. Bu bağlamda Kur‟an umutsuzluk ile inkârın sıkı sıkıya bağlı olduklarını şu 

şekilde ifade etmektedir: “…Kâfir kavimden başkası Allah‟ın rahmetinden umut kesmez.”
339

 

Umut, insanın ileriye yönelik hedef ve hayallerini içine alan bir olgudur. Bir insanın umudunu 

yitirmesi, onun geleceğe ait hiçbir beklentisinin kalmadığı anlamına gelmektedir. Burada 

geleceğe yönelik umut ve hayallerden kast edilen şey ulaşılması mümkün olmayan hedefler 

değildir. Aksine gerçekleşmesi için gayretle bütün şartları yerine getirdikten sonra aslında 
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ulaşılabilir olan hedeflerdir. Yani üretici hedef ve hayaldir.
 340

 Bununla birlikte, insanda umut 

hali ölçüsünü kaybetmemelidir.  Kişi ne hedefine ulaştığında asıl nasip edenin Allah olduğunu 

unutmamalı, ne de nimetlerin elinden gittiğinde nankörcesine şükürsüzlüğe düşmemesi 

gerekir. Kur‟an, insanın bu yönünün onun sabırsızlığından kaynaklandığını şu şekilde ifade 

etmektedir: 

“Biz insana bizden bir rahmet tattırdıktan sonra onu kendisinden çekip alsak, hemen 

umutsuzluğa düşer ve Allah‟ın rahmetini nankörce inkâr eder. Ve kendisine dokunan bir 

kötülükten sonra yine bir nimet tattırsak, mutlaka „kötülükler benden gitti‟ der, sevinir ve 

övünür. Ancak sabredip iyi işler yapanlar böyle değildir.”
341

 

Ahiret inancı kişiye karşılaştığı her türlü bela ve musibet karşısında sabır ve metanetini 

muhafaza etmesini sağlar. Eninde sonunda Allah‟ın yardımına mazhar olacağına dair ümidini 

canlı tutar. Canlı tuttuğu umut insanı daha sonra şükre sevk edecektir. Allah‟ın kendisine 

iman eden kullarını bağışlayacağına ilişkin vaatleri de kuşkusuz insanları kötülüklerden 

kaçınıp hayır işlemeye sevk edecektir. Bağışlanma umudunu beslemeyen insanlar ise, 

içlerinde salih amel işleme şevki kalmayacağı gibi bunalıma girecektir. Zira insanın yaratılış 

gereği hata yapması kaçınılmazdır. Bundan dolayı Allah insanın bilmeden veya nefsine yenik 

düşerek işlediği hatalardan dolayı yapacağı tövbeleri kabul edeceğini ifade etmiştir. Bu durum 

insanların ahiret ile alakalı kaygılarını umuda çevirmektedir.
 342

 Bu umut sayesinde insan 

gayrete gelir ve hata işlediğinde onu telafi etmek için çaba sarf edecek gücü kendinde 

bulabilir. 

Ahiret inancı sayesinde insan istikbale yönelik hakiki manada umut besleyebilir. Zira insan 

yaptığı amellerin mutlaka karşılık göreceği bir güne inanması onun yaşama sevincini ve iyilik 

yapmaya yönelik gayretini artırır. Çünkü yaptığı ve yapacağı hiçbir şeyin boşa gitmeyeceğine 

inanır. Ahirete inanmayan kişi dünyada karşılığını görmeyeceği iyilikleri, kendisi bir menfaat 

elde etmeyeceğinden dolayı, yapmaz. Fakat ahirete ve hesap gününe inanan insan yaptığı ve 

yapacağı iyiliklerden dolayı alacağı mükâfatın ümidiyle iyiliklerini artırır. Dünyada karşılığını 

bulamayacağı iyilikleri dahi değerlendirir ve onları fırsata çevirir.  
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3.1.4. Tövbe Ġstiğfar 

Tövbe, pişmanlık, dönmek, nedamet, günahtan dönmek, isyandan dönmek, şiddetli olandan 

hafif olana dönmek, daha faziletli olana dönmek gibi anlamlara gelir.
343

 Peygamberimiz 

(s.a.v.) tövbeyi “günahtan dolayı pişmanlık duyup af dilemektir”
344

 şeklinde tanımlamıştır. 

Terim olarak tövbe, insanın işlediği günahtan ötürü pişmanlık duyması, aynı hataya tekrar 

düşmemek üzere onu terk edip Allah‟a yönelmesi demektir.
345

 

İstiğfar ise “gafr” kökünden gelen ve sözlükte örtmek, gizlemek, birinin kusurunu örtmek 

anlamına gelmektedir. Allaha atfedildiğinde “kulun günahını örtüp onu bağışlaması” 

anlamına gelmektedir.
346

 

Kur‟an‟da tövbe ve türevleri toplam 86 defa geçmektedir. Tövbe Hz. Âdem ile başlayan bir 

kulluk göstergesidir. Tövbe ile ilgili olarak Allah Kur‟an-ı Kerimde şöyle buyurmaktadır: 

“Ey inananlar, Allah'a yürekten tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter; 

Allah'ın, peygamberi ve onunla beraber inanmış olanları utandırmayacağı günde, sizi altından 

ırmaklar akan cennetlere sokar. (O gün) Onların nuru, önlerinden ve sağ yanlarından koşar. 

Derler ki: Rabbimiz, nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Doğrusu, senin her şeye gücün 

yeter!”
347

 

Ayette Allah‟a samimi, içtenlikle veya sağlam biçimde işlenen günahlardan vazgeçip tövbe 

edilmesi emredilmektedir. 

“O, kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Allah, 

iman edip salih ameller işleyenlerin dualarına karşılık verir; lütfundan onlara fazlasını da 

verir. Kâfirler için ise çetin bir azap vardır.”
348

 

Bu ayetlerde Allah, kullarının tövbesini kabul buyuracağını, yaptıkları kötülüklerinden 

duydukları pişmanlıktan dolayı onları affedeceğini beyan etmektedir. 

Ahiret bilinci sayesinde insan Allah‟a itaat etme konusunda samimiyet kazanır, düştüğü 

yanlışlardan dolayı pişmanlık duyar ve isyandan vazgeçer. İnsan, günahların getirdiği manevi 
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pisliklerinden temizlenir. Kuran‟da da belirtildiği gibi salih ameller sayesinde insanın işlediği 

hatalar bağışlanır.
349

 Böylece iyilik teşvik edildiği gibi kötülükler de yerlerini iyiliklere 

bırakır. Bu bağlamda ayette de şöyle buyrulmaktadır: 

“Onlar Allah‟ın yanında başka Tanrı tutup ona yalvarmazlar. Allah‟ın haram kıldığı cana 

haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Bunları yapan günaha girmiş olur. Kıyamet günü azabı 

kat kat olur. Orada alçaltılarak temelli kalır. Ancak tövbe eden, inanıp yararlı iş işleyenlerin, 

işte onların Allah kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah bağışlar ve merhamet eder.”
350

 

İnsan yaptığı tövbelerin faydalarını yalnızca ahirette görmez. Tövbenin faydaları kendisini 

dünyada da gösterir. Allah tövbeyi ahirette günahların bağışlanmasına vesile kılacağı gibi 

dünyada da rızkın çoğalmasına vesile kılar. Nitekim bunu yüce Allah (cc): “Ey milletim! 

Rabbinizden mağfiret dileyin, sonra ona tövbe edin ki, size gökten bol bol yağmur göndersin, 

kuvvetinize kuvvet katsın, suçlular olarak yüz çevirmeyin!”
351

 buyurarak bize bildirmiş 

olmaktadır. 

Sonuç olarak ahiret inancı insanı tövbe ve istiğfara yöneltecektir. Tövbe, insanın Allah‟a 

kendisini bütün samimiyeti ve pişmanlık duygusuyla açmasıdır. Dünyadaki kusur ve 

günahlarından vazgeçerek Allah‟tan affedilmeyi diler. Çünkü ahirette kendisine yük olacak ve 

kendisini mahcup edecek durumlarla karşılaşmak istemez. Tövbe ve istiğfar suretiyle de 

ahirette affa mazhar olabilmek için önceden bir hazırlık yapmış olur. Zira akıllı olan insan 

gideceği yere hazırlık yapar. Bir gün hesaba çekileceğini bilen kimse, ahirette mahcup 

olmamak için bunu değerlendirmek isteyecektir. İşte bu fırsat ancak ahiret inancı ile ele 

geçecektir. 

3.1.5. Takva  

Kavram olarak sözlükte korumak, korunmak, sakınmak, saygı göstermek, çekinmek 

anlamlarına gelen takva, terim olarak “Dinin emir ve tavsiyelerine uyma, haram ve 

günahlardan kaçınma hususunda gösterilen titizlik”
352

 anlamına gelmektedir. kuvvetli bir 
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himayeye girerek korunmak, nefsi günahlardan korumak demektir. Takva her türlü şerri terk 

etmektir. Bunun yanı sıra Allah korkusu, ibadet, isyanın terki ve tevhit manalarına da gelir.
353

 

İslam, cahiliye dönemine ait bütün üstünlük ölçülerini ortadan kaldırmış ve “üstünlük ancak 

takvadadır”
354

 diyerek Allah‟a karşı sorumluluğun göstergesi olan takvayı esas almıştır. 

Takva kişinin günaha meyil edeceği esnada Allah‟tan utanıp kendine çeki düzen vermesidir. 

Çünkü günahlar insanı Allah katında itibarsızlaştırır. Takva sahipleri Allah‟ın övgü ve 

takdirine mazhar olan insanlardır. Bu övgüye lâyık olmak gerekir. Bu yüzden takva ehli insan 

günahlardan itina ile sakınır ve günah işlediğinde utanır. 

İslamiyet‟ten önce Araplar „da takva, herhangi bir canlının dışarıdan gelecek bir tehlikeye 

karşı kendini savunması anlamında kullanılmıştır. Nübüvvetten sonra ise takva, Allah‟tan 

uzaklaştıracak fiillerden uzaklaşmak anlamını kazanmıştır. Takva yasak kılınanlardan 

sakınmaktır. Takva sorumluluk bilincidir ve kalpte olduğunu Peygamberimiz (s.a.v.) ifade 

etmiştir.
355

 

Şuara suresinde “Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah‟a karşı gelmekten) 

sakınmaz mısınız?
”356

 yani Allah´ı tanımaz, Ondan çekinmez misiniz diye buyurmuştur. Aynı 

sözü Hûd, Salih, Lot ve Şuayb Peygamberler‟de kavimlerine söylemişlerdir. Ankebut 

suresinde de Hz. İbrahim, kavmine, “Allah´a kulluk edin ve O‟na karşı gelmekten sakının”
357

 

demiştir. Yine Allah-u Teâla bir başka ayetinde; “Ey iman edenler! Allaha karşı gelmekten 

nasıl sakınmak gerekiyorsa öyle sakının.”
358

 buyuruyor. Bir başka ayette Allah; “Ahiret (için) 

azık toplayın çünkü azıkların en hayırlısının takva”
359

 olduğunu ve “Hiçbir kimsenin 

başkasına hiç bir fayda veremeyeceği günden korkmak gerektiğini”
360

 haber vermiştir. 

Bu ayetlerden de anlaşılacağı üzere peygamberlerin gönderilişlerindeki ortak hedef, insanlara 

Takvayı kazandırıp onu güçlendirmesidir. Takva sayesinde insanlar bir yandan her türlü 

kötülüklerden kendilerini muhafaza eder diğer yandan hayra da meyilleri artar. 
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Takva, iman manasında olmak üzere Kur‟an‟da; “Allah elçisine ve müminlere sükûnet ve 

güvenini indirdi, onların takva sözünü tutmalarını sağladı.”
361

; “İşte onlar, Allah´ın, kalplerini 

takva için imtihan ettiği kimselerdir.”
362

 buyurulmaktadır. Şuara suresinde ise; “Firavunun 

kavmine (git): Hâlâ (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı?”
363

 diye buyrulmaktadır ki 

bu, “hâlâ iman etmezler mi?” anlamına gelmektedir. Tövbe anlamında ise Kur‟an‟da; “Şayet 

beldeler halkı iman edip ittikâ etselerdi...”
364

 buyrulmaktadır ki, bu, onların tövbesini 

kastetmektedir.  

Takva sahiplerine Allah hak ile bâtılı ayırt edecek bir anlayış verir.
365

 Bu sayede insan hakkı 

bulur ve yolunu şaşırmaz. Bâtıl da onu aldatamaz. Allah, takva sahibi müminleri aziz; 

kâfirleri zelil etmek suretiyle de hak ehli ile bâtıl taraftarları arasını ayıracak bir yardım, 

şüphelerden arındıracak bir çıkış yolu, dünyevî sıkıntılardan ve uhrevî azaptan kurtuluş nasip 

eder. Yine Allah (cc) Takva sahiplerine, çıkış yolu göstereceğini, sıkıntılardan kurtaracağını, 

güzel ve temiz rızık vereceğini bildirmiştir.
366

 

Allah, destek, yardım ve hidayetiyle takva sahiplerinin yanlarında olacağını haber 

vermiştir.
367

 Burada beraber olmasından kast edilen, onları görüp gözetmesinden ziyade 

onlara yardımcı olmasıdır. “Biliniz ki Allah, takva sahipleriyle beraberdir.”
368

 

Burada şunu belirtmek gerekir ki; Takva ile sabır birbirinden bağımsız değillerdir. İnsan 

maruz kaldığı bela ve musibet karşısında sabretmesi kadar onları nasıl karşıladığı da 

önemlidir. Takvanın kazandırdığı teyakkuz sayesinde insanın başına musibetin geldiği anda 

dahi telaş ve endişeye mahal vermeden akl-ı selim davranış sergiler. Sergilenen davranışın ise 

ne kadar akl-ı selim olduğunu bireyin sahip olduğu takva belirler. 

3.2.  Ahiret Ġnancının Bireyler Üzerindeki Psikolojik Etkileri 

Bu bölümde ahiret inancının bireyler üzerindeki psikolojik etkileri anlatılacaktır. Bu 

kapsamda insan ruhu, kişilik, ahlak, sorumluluk ve ölüm korkusunu aşmadaki etkileri 

açıklanacaktır. 
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3.2.1. Ġnsan Ruhu Üzerindeki Etkileri 

Çağdaş dünyada bizi çerçeveleyen fiziksel ve psikolojik ortam ve bu ortama uygun psikolojik 

yanıtlarımız bizlere istediğimiz mutluluğu sağlamakta yetersiz kalmaktadır. Ruh sağlığımız 

için gerekli sıcaklığı sağlayan kişisel bütünlüğümüz ve ilişkilerimiz, içinde bulunduğumuz 

ortamda daima bizim kontrolümüzü aşan olaylar tarafından parçalanma tehdidi altında 

bulunmakta ve aşındırılmaktadır. Bizi ayakta tutan değerlerimizden mahrum bırakan 

modernizm, benlik duygularımızın dayanaklarını da yok etmektedir.
369

   

Dinin özünü oluşturan vahyi reddeden modernizm, insanı adeta mahvetmiştir. Öncelikli 

olarak insanı insan yapan ve insanın en büyük özelliğini teşkil eden ruh gerçekliğini inkâr 

etmiş ve adeta ilkel bir körlük örneği göstererek bunu görmezlikten gelmiştir. Böylelikle 

insanı ruhi boyutundan koparıp, etten kemikten oluşan bedenine hapsetmiştir.  

Günümüzde ilmi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak hızlı toplumsal değişmeler 

yaşanmakta, bunlara paralel olarak da dini inanç ve değerlerde bir zayıflama görülmektedir. 

Bunun sonucu olarak da günümüz insanı güçsüzlük, değersizlik, yetersizlik ve amaçsızlık 

duyguları içerisinde, hayatta karşılaştığı en ufak bir olumsuzluk ve güçlük karşısında kolayca 

yaşama sevincini yitirip umutsuzluğa kapılmakta, çeşitli ruhsal rahatsızlıklara yakalanarak ruh 

hekimlerine müracaat etmekte hatta canına kıyabilmektedir.
370

   

Çağdaş tüketim toplumu, kendini beğenmiş ve hazcı bir ahlak anlayışını hedefleyen kültürel 

bir dönüşüm içerisindedir. Bu dönüşüm sürecinde kendinden başkasını düşünmeyen, anlık 

tatmin olma düşüncesiyle davranan kimselerde toplumsal bağların ve sorumluluk 

duygularının zayıfladığı görülmektedir. Sonuçta her şeyi kendi bireysel yararı açısından 

değerlendiren, kendi benliğine tutkun (narsist) ve bencil bir kişilik tipi ortaya çıkmıştır.
371

 

Arzularında sınır yoktur. Hedefe ulaşmak için her yolu mubah görürler. Başkalarının 

haklarına tecavüz ettiklerinde ise suçluluk duygusu duymazlar. Cinsel konularda bir kural 

tanımazlar, her şeye açıktırlar.  

Günümüzün aşırı derecedeki materyalizmi, sinirleri maddi olduğu kadar manevi olarak da 

yormaktadır. Daha düne kadar sade ve düzenli bir yaşam sürdüren bir genç, bugün içki, 

kumar, fuhuş gibi morali tehdit edici olumsuz şartlarla karşılaştığı gibi iş buhranları ile de 
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karşılaşmaktadır. Ayrıca istek ve ihtirasların çokluğu ve insanların birçoğunun bunları 

doyuracak imkân ve beceriden yoksun oluşu huzursuzlukların ve uyum güçlüklerinin ortaya 

çıkmasını kolaylaştırmaktadır.
372

 Medeni bir yaşama şeklinin gerektirdiği sayılan, sayısı her 

gün artan ihtiyaç ve istekleri karşılayabilmek için sinir yıpratıcı rekabet şartları içinde insanın 

didinmesi gerekmektedir. Bu sonu gelmez yersiz rekabetin ve mücadelenin insanı yıpratması 

ve gücünü tüketmesi kaçınılmazdır.  

Diğer yandan da Televizyon programları, özellikle başta cinayetler ve ahlaka aykırı filmler ile 

çocuklara ve gençlere kötü örnek olmaktadır. Buluğ çağında ve sonrası için şehveti uyandıran 

resimli yayınlar ve filimler, bu gelişme çağında olan gençlerin maneviyatlarını tahrip 

etmektedir. Bunlardan başka, çeşitli ideolojilerin ve zararlı fikirlerin alenen çarpıştığı 

zamanımızda insan, aynı zamanda heyecan ve duyguları itibariyle de yıpratılmaktadır.
373

 

Ayrıca insan bu dünyada birçok şeyden lezzet alabildiği gibi elem duyabilecek kabiliyete de 

sahiptir. İçinde bulunduğumuz modern asır, insana kazandırdığı kolaylıklar bir takım 

korkuları da beraberinde getirmiştir. Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir hadise, 

medya aracılığıyla anında bütün dünyaya yayılabilmektedir. İnsanın anında haberdar olması 

büyük bir kolaylık, fakat yayılan haberin insanı üzebilmesi ve endişelendirebilmesi ise 

kaçınılmazdır. Zira insan her zaman güzel haber almamaktadır. Bunun üzerine insan yaratılışı 

itibariyle geçmişten gelen elem ve üzüntüler, gelecekte meydana gelecek (ölüm gibi) 

üzüntüler ve endişeler de insanı rahatsız etmektedir.   

Hayatına anlam veren dini inanç ve değerlerin zayıflaması ve yok olması ile benliği son 

derece güçsüzleşen çağdaş insanın umutsuzluğu, karşılaştığı kötü hayat tecrübesi ile hepten 

gün yüzüne çıkmaktadır. Ülkemizde son zamanlarda umudunu ve yaşama sevincini 

yitirdiğinden dolayı intihara kalkışan insanlardan sık sık söz edilmektedir. İçine umutsuzluk 

duygusunun verdiği ıstıraptan kurtulmak için içki, uyuşturucu vs. gibi maddelere bağımlılık 

geliştiren insanlar için ise intihar son çare olabilmektedir.
374

   

Bu modern dünya anlayışının getirmiş olduğu yanlış fikir ve ideolojiler, endişeler ve sıkıntılar 

arasında sıkışıp kalan şahıs, eğer kuvvetli bir inanca sahip değilse, kendisini rahatsız eden 

korkuları unutmak için içkiye ve uyuşturucuya başvuracaktır. İnsanı içine düştüğü bu 

yıkımlardan kurtarmak, onun ruhi hayatına bir yön kazandırmak, dünyada ve ahirette mutlu 
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bir yaşam sürmesini temin etmek, ancak Allah‟a, ahirete ve dinin diğer emir ve yasaklarına 

uymakla temin edilebilir.  

Allah‟ın varlığını hisseden kendisini hiçbir zaman yalnız bırakmayacağını düşünen insan, 

beden ve ruh sağlığı açısından daha sağlıklı olacaktır. İnançlar genellikle insanların 

karşılaştığı engelleri aşmaya yarayan anlamlara sahiptir. İnsanın zorlukları ve engelleri 

ortadan kaldırıp kaldıramayacağından daha önemli olan onları yenip aşabileceğine olan 

inancıdır. Zira karşılaşılan sorunu çözmeksizin ortadan kaldırmaya çalışmak, çözülmesini 

bekleyen başka sorunları doğuracaktır. Dolayısıyla bu insanı daha da büyük çıkmaza 

sokacaktır. 

Ahiret inancı sayesinde insan karşılaştığı sıkıntıların karşılığını mükâfat olarak alacağını 

bilmektedir. Böyle bir inanç, insanların çektiği acıları hafifletmekte ve sıkıntılarla başa çıkma 

gücünü artırmaktadır. Böylece insan sıkıntılardan kaçmaz, aksine onları çözmeye odaklanır. 

Ayrıca ahiret inancı insan yaşamına ve geleceğine ilişkin bilgiler de sunar. Yaşamın 

belirsizliklerini içeren bu bilgiler, insanın özgüvenini kazanmakta karşılaşılan sorunlarla başa 

çıkabilme azmini artırmaktadır. Bu suretle afetler, hastalık, ölüm, gibi insan da kaygı, sıkıntı 

ve depresyon oluşturan durumlarla mücadelede önemli bir işlevi yerine getirmektedir.
375

 

İnsan yaratılışından dolayı dünyada sahip olduğu nimetleri severek haz duymakla birlikte 

çoğu zaman bunların olgunluğuna ulaşamamakta, geçici ve sınırlı tatmini bazen ürkütücü de 

olmaktadır. Kaybolup yok olmasından, gelecekte zevk alamayacak duruma gelmesinden 

dolayı kaygı duymaktadır. Bu nedenle, içine düştüğü bu ruh hali, sonsuz âlemin ebedi haz ve 

mutluluğuna ulaşma isteği ve umudu, insanı boşlukta kalmaktan kurtarmaktadır.
376

 

Dinin insanı iyilik yapmaya sevk etmesi insanın ruh sağlığını muhafaza edebilmesi açısında 

çok ehemmiyetlidir. Aynı zamanda insanların yaptıkları salih ameller neticesinde içten içe 

ahirette mükâfat ummalarında da bir sorun yoktur. Nitekim kuranın birçok yerinde teşvik 

amaçlı bu mükâfatlardan zikredilmiştir. Şevk ile yerine getirilen ibadetlerin toplumsal hayata 

olumlu yansımaları olacağı da muhakkaktır. Zira ahiret inancı ibadeti etkilediği gibi, bilinçli 

kulluk da toplumsal hayatı belli bir düzene sokar. Bunu Allah (cc) Kur‟an‟da şöyle ifade 

etmektedir: “Muhakkak ki namaz hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar.”
377

 Bu Ayette bilhassa 
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namazın, insan hayatını düzenleyici bir faktör olduğu vurgulanmaktadır. Dosdoğru kılınan 

namaz sayesinde hayâsızlıktan ve kötülükten engellenen insan, etrafına zarar vermekten ve 

başkalarının hakkına tecavüz etmekten çekinir. Şehvani arzularını dizginleyecek gücü elde 

edebilir. 

İnsan günlük hayatında problemler ile uğraşırken zaman zaman gerginlik yaşar, huzursuz olur 

ve zihnen yorulur. İşte İslam‟da sıkça yapılması emredilen ibadetler, özellikle namaz ibadeti, 

insanı günlük hayatındaki yoğun işlerden, zihnini rahatsız eden problemlerden uzaklaştırarak 

kısa bir süre de olsa dinlenmesini ve stres atmasını sağlar. Örneğin namaz, insanın üstünlük 

ve aşağılık duygularından uzaklaşmasına neden olur. Bir camiye girildiğinde, amir memur, 

zengin fakir, her kesimden insanın aynı safta omuz omuza namaz kılması Allah‟ın huzurunda 

herkesin eşit olduğunu göstermektedir. Böylelikle insan ne aşağılık duygusuna kapılır ne de 

kendini diğer insanlardan daha üstün görür. Oruç sayesinde insan güzel davranışlarda 

bulunacak, kötülüklerden uzaklaşacaktır. Belli bir süre aç kalmasının etkisiyle birey, fakir 

kimselerle daha fazla ilgilenir, onlara daha fazla yardımda bulunmaya çalışır. Zekât ve 

sadaka, mala ve paraya olan düşkünlüğün azalmasına, mal hırsının insanın kör olup kendine 

ve etrafına zarar verici duruma düşmesine engel olur. İbadet ise insana şefkat ve merhamet 

duygularını kazandırır, onu ben merkezli olmaktan kurtarır ve başkalarını da düşünmeye iter. 

Sosyalleşmesine katkı sağlar, diğer insanlarla da ilgilenmeye yöneltir.
378

 

3.2.2. KiĢilik Üzerindeki Etkileri 

Psikoloji bilimi insanın mahiyetini anlamayı hedeflemiş olsa da tam olarak tanımlayabilmiş 

değildir. Bu bilimin yaptığı araştırmaların en önemli hedefi örnek insanı saptamaktır. Ancak 

bu çalışmaları yapan insanların yaptıkları yanlış, insanı maneviyatından soyutlayıp sadece 

maddi duygu ve düşünceleriyle değerlendirmeleridir. İnsan ise Allah tarafından belli bir amaç 

için yaratılıp donatılmıştır. İnsanı dünyada ve ahirette mutlu edecek bu amaç da, insanın 

sadece dünyaya bakan maddi yönüyle saptanamaz. Dolayısıyla hayatını doğru anlamlandıran, 

mutlu ve başarılı insan Allah‟ın tarif ettiği gibi olacaktır ki, O bu insanı maddeden ibaret 

tanımlamamıştır. 

Psikolojinin telkinleriyle incelenmeyen aşkınlık ancak insanın iç âleminde oluşan boşluk ve 

bu boşluğun neticesinde gelişen doyumsuzluk ve tatmin olamama duygusu  ile kendisini 

belli eder. Bireyselleştirilmeye çalışılan din anlayışı toplumu düzenleyici etkisini yitirip 
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toplumda kültürel bir olguya dönüşür. Ancak, artık inanılan dinin insan hayatında yüzeysel bir 

hal alması yaratıcı ile bağın kalmadığı şeklinde yorumlanması da doğru değildir. Aksine, 

yaratıcı ile olan o manevi bağ „„bireysel tecrübe‟‟ olarak varlığını sürdürmektedir.
379

  

İslam‟ın kazandırdığı kişilik yalnız hissiyata hitap ederek kalmıyor, aynı zamanda aklı, kalbi, 

nefsi ve vicdanı ihmal etmeden bir bütün olarak gelişir. İslam‟ın insana sunduğu kişilik 

insanın maddi yönünü kuvvetlendirdiği gibi manevi yönünü de tamamlamaktadır. Dolayısıyla 

İslam dini ne maddiyatı maneviyata, ne de maneviyatı maddiyata feda etmektedir. İnsanın 

maddi ve manevi yönünü beraber geliştirmektedir. 

İnsanın kendi iç dünyasından sezgi yoluyla gelen değerler insanın kişiliğini oluşturur. Fakat 

kişiliğin tam manada oluşması için dışarıdan gelecek yardıma da ihtiyaç vardır. Dışarıdan 

gelen yardım alınmadığı takdirde insanın ruhi gelişmesi gecikebilir hatta hiç ortaya 

çıkmayabilir. İşte kişiliğin gelişmesini sağlayan dış unsurlar ise adetullah denilen kâinattaki 

kanunlar ve kitaplardır.
380

 İnsan ruhu kâinat ile bağlantı kurduğu oranda değerlenir ve itibar 

görür. Bu irtibat sağlanamadığı oranda da hayattan kopar ve önemsizleşir.
381

 Değer kaybettiği 

gibi, hiçbir işe yaramadığı düşüncesine kapılarak kendisini değersiz hisseder.  Bu düşünceden 

kurtulmak için kâinatı iyi okuyup kendisine biçilen rolü, verilen görevi doğru tespit etmesi 

gerekmektedir. Bunun için de kâinatı doğru okuması gerekmektedir. 

Dini inanç veya dini inancın muhtevası içerisinde olması açısından ahiret inancı bağlamında 

konuya bakıldığında din (ya da inanç) ile kişilik arasında kuvvetli bir ilişkinin varlığı 

müşahede edilmektedir. Din, ferdin geçmiş hayatı içindeki en karanlık ve derindeki köklerini 

kavrar en sürekli, en derin duygusal bağları ele geçirir ve üzerinde aklın karar vermek zorunda 

olduğu daha büyük tecrübeyi meydana getirir.
382

 Keza din, insanın duygu, düşünce, arzu ve 

ihtiyaçlarını şekillendirir ve kişiliğin oluşmasına yön verir. 

İnsan, kimlik oluştururken dini referans olarak almakla hayat, varlık vb. ile ilgili zihnine 

takılan konularda bilgiler edinir. “Hayat nasıl başladı?” “ben nereden dünyaya geldim?” 

“nereye gidiyorum?” “hayatın başlangıcı, sonu, hedefi ve anlamı nedir?” gibi sorularla 

hayatın temel dinamiklerini kavramak ister. Kişi dinin inanç esasları sayesinde toplum ve 

âlem içindeki konumunu ve onlara karşı sorumluluklarını kavrar. İnanç sistemiyle din, kişinin 
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kâinatı ve varlığı anlama ve anlamlandırma ihtiyacını, hiçbir alanı dışarıda bırakmayacak 

şekilde karşılar. Birey, sahip olduğu inançla aynı zamanda içinde bulunduğu âlemi “bir 

manalar bütünü” olarak algılar. Sözgelimi, dindeki ahiret inancı ile insanın sorduğu “nereye 

gidiyorum?” sorusuna cevap verilir. İnsan bu sorunun cevabını bulmak ve bulduğu cevaplar 

doğrultusunda hareket etmek isteyecektir. Bulduğu bu cevaplar insanın kendisine ve 

başkalarına karşı güven duygusunu kazanmasında, birtakım değerlere bağlanma, aşkın bir 

varlığa inanma duygusu etrafında yoğunlaşmasını sağlar. İnsan, dinin; hayat, varlık, gaye, 

amaç vb. konular hakkında getirdiği açıklamalarla dünya görüşünü oluşturmaya başlar.
383

 

Dinin getirdiği inanç sistemine teslim olmak suretiyle oluşturduğu dünya görüşü müminin 

davranışlarına sirayet eder, yansır. Böylece yaşam tarzı ile de inancının gereğini yerine getirir. 

Ve inancı ile tutum ve davranışları bir bütün haline gelir. İşte din, kişiliğin oluşmasında etkili 

olan temel tutumu belirler. Özümsenmiş bir inanç insanın benliğini bir bütün olarak 

olgunlaştırma gücüne sahiptir. Keza oturaklı ve sağlam kişiliğe sahip olan insanların aynı 

anda güçlü bir inanca sahip oldukları gözlenen bir durumdur.
384

 Ferdin kişilik yapısının 

gelişmesinde hiçbir tesiri ve etkisi olmayan inançlar ise benimsenmemiştir. Böyle bir kişi tabi 

olduğu dinin getirdiği inanç sistemiyle bir bütün olamamakla beraber sürekli çelişki halinde 

olmaktan kurtulamayacaktır. 

Din, insana yalnızca bir dünya görüşü, olayları değerlendirme kabiliyeti vermekle kalmaz, 

bilim ve teknolojinin dahi aciz kaldığı ölüm ve ötesi hakkında bir teselli ve itminan verir.
 385

 

Böylece dini inancının sayesinde elde edilen güven duygusu ferdin kendisini diğerlerinden 

bağımsız fakat etrafına karşı sorumlu bir birey olarak görmesini sağlar. Böylece fert bilinçli 

olarak kendi kendine karar verebilir, sorumluluk yüklenebilir ve kendini başkalarından ayrı 

bir birey olarak algılayabilir.
386

 

Neticede İslam‟ın getirdiği ahiret inancı, bireyin bütün kişiliği etkileyen, oluşturan ve 

geliştiren bir özelliğe sahiptir. Bununla birlikte ahiret inancı kişiliğin gelişmesini sağlayan 

etkenlerin hepsine nüfuz edebilen tek ruhi faktördür. 

Bir insanın sahip olduğu dünya görüşü çocukluğundan itibaren şekillenir. Ahiret inancıyla 

şekillenen bir dünya görüşüne sahip olan insan ise karşılaştığı her türlü olayı doğru yorumlar 
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ve üzerine düşen işleri zamanında yapmaya özen gösterir. Bu dünyada beklediği başarıya 

ulaşmasa bile mutlaka ahiret hayatında arzu ettiklerine kavuşacağına inanır.
387

 Elinden geleni 

yaptıktan sonra her hangi bir sebepten dolayı, herhangi bir işte başarıya ulaşamayan bir insan, 

bunu kendi kabiliyetsizliğine, beceriksizliğine hamlederek yorumlarsa cesareti kırılır. Normal 

şartlarda başarması gereken işleri bile başaramaz. Bu durum ise insanı her bakımdan tedirgin, 

korkak, çekingen, karamsar bir insan haline getirir. Fakat her şeye rağmen beceremediği bu 

işleri kendisinin bilmediği, Allah‟ın bir takdiri olarak görürse başarısız olduğu olayı sabırla ve 

soğukkanlılıkla yorumlayarak yeni hamleler yapmanın imkânını bulabilir. Ya da her durumda 

üzerine düşenleri en iyi şekilde yaparak sonucunun ümitle ve duayla hayırlı olmasını bekler. 

İnsanı yalnız Allah‟a kul, diğer bütün varlıklar karşısında hür yaparak, kişiliğini bulmasını 

sağlar. 

3.2.3. Ahlak Üzerindeki Etkileri 

Ahlak dini terminolojide “hlk” kökünden türetilmiş ve yaratılışa uygun tüm tutum ve 

davranışları ifade etmektedir. Ahlak özünde dini bir olgu olmakla birlikte dinden bağımsız da 

ele alınıp değerlendirilmiştir. Din insana yaratılışa uygun hareket etmeyi ve davranış 

sergilemeyi öğütlemektedir. Dine göre ahlaklı insan yaratılış gayesine uygun hareket eden 

insandır. Ahlak kavramını dinden bağımsız değerlendirenler ise ideolojik yorumlarda 

bulunmuşlardır. Dinden bağımsız bir ahlak anlayışının doğurmuş olduğu menfi sonuçlar gerek 

insanın şahsına, gerekse toplum olarak insanlığa verdiği zararlar bugün herkesin bildiği bir 

gerçektir. Bugün batı toplumlarında mutlak hürriyet adı altında her türlü rezaleti işlemeye 

teşvik edilen gençlerin sahip oldukları ahlak, onları şiddet, intihar, kendine ve topluma zarar 

verme, hırsızlık vb. kötü bir yaşam tarzı içine düşürmüştür. Günümüzde buna en çarpıcı örnek 

olarak batılı toplumları gösterebiliriz. 

Aile hayatının çöküntüye uğraması, ebeveyn-evlât arasındaki münasebetin çözülmesi, cinsî 

sapmaların normalleşmesi ve bunların doğurduğu bireysel ve toplumsal krizler, hatta maddî 

hastalıklar, suça karışma oranlarındaki anormal artış, hastalık derecesine ulaşan ferdiyetçilik 

ve bencillik, insanların birbirlerine yardım etme duygularını kaybetmesi, meselenin önemini 

gözler önüne sermeye yetmektedir.
388

 Günümüz seküler ahlâkının ve yaşantısının kaynağı, 

insanları bu derece ufunet bir hayata sürükleyen felsefenin verdiği ahlâk derslerinin temel 

prensiplerinden doğmuştur. Yani yaşamak için mücadele etmenin öğretildiği, madde ve para 
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olarak güçlü olanın daima haklı olduğunun benimsetildiği ve hayatın gayesinin en ince 

lezzetlerine kadar hevesleri tatmin etmekte yattığının telkin edildiği bir ahlâk anlayışı. Böyle 

bir ortamda yetişen insanlar arasında çatışmaların, boğuşmaların ve tecavüzlerin artması 

kaçınılmazdır. Özellikle dinin etkisini yitirdiği toplumlarda sosyal çözülmeler baş gösterir.  

Hak bir dine dayanmayan ahlak teorileri, sabit bir kıstastan mahrumdurlar. Bundan dolayı bu 

teorilerde evrensellik değil, izafilik söz konusudur. Oysa ahlak prensiplerinin bir toplumda 

kabul görmesi, ancak evrensel olmaları halinde mümkündür.
389

 Ahlak bize doğru yolu bulmak 

için yardımcı olur. Hak bir din ise, bu doğruya bütün samimiyetimizle sarılabilmemizi 

sağlar.
390

  

Evrensel bir ahlak anlayışına sahip olan İslam akaidindin üç ana esasından birini teşkil eden 

ahiret inancı her şeyden önce insanda sorumluluk duygusunu meydana getirmekte ve bu 

yönüyle hem hukuki, hem de ahlaki bir müeyyide olmaktadır.  

Hayatın hemen her alanında dinin ahlaki buyrukları vardır; bir başka ifadeyle, dinde hayatı 

kuşatan, evrensel sayabileceğimiz ahlâki ilkelerin hepsini bulmak mümkündür. Esasen din, bir 

açıdan, kaynağı ilahi olan bir ahlâk sisteminden ibarettir.
391

 

İnsandaki ahlâkî faziletlerin beslendiği en büyük kaynak dindir. Vazife şuuru, dürüstlük,  

adalet, merhamet ve şefkat gibi ahlâkî kurallar, ancak Allah'a ve ahiret gününe inanç ile 

desteklenirse devamlılığını muhafaza eder. Kul hakkı yediğinde ahirette hesabını vereceğine 

inanan bir insan, başkalarının hakkına tecavüz etmekten çekinecek, toplumsal kurallara 

uyacak ve haksızlık yapmaktan sakınacaktır.
392

 Zira her yerde kendini gören bir hâkim varlığa 

inancı olan bir insan buna göre davranıp iyiyi tercih eder, kötülüklerden sakınır.
393

 Fakat bir 

toplumda dine olan bağlılık zayıflayınca ahlâkî ve hukuki suçlar nüksetmeye başlar. Çünkü 

ahlâkın yaptırım gücü kendini dinden beslemektedir. Dolayısıyla dine olan bağlılık 

zayıflayınca, ahlâk da yaptırım gücünü kaybeder. Helâl ve harama olana hassasiyet, ahirette 

ceza ve mükâfata olan inanç ortadan kalktığında toplumu ayakta tutan ahlaki faziletler 

kaybolmaya başlar ve düzen bozulur, suç ve anarşi nüksetmeye başlar ve böylece çeşitli 

sıkıntılar doğar.  
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Kur‟an‟ın insanlara sunduğu dünya görüşü Allah (cc) ve ahiret inancı üzerine kurulmuştur. Bu 

inanç insanı umursamazlıktan ve nefsine uymaktan koruyan ve ahlaki davranış sergilemesini 

sağlayan temel dinamik unsurdur.
394

 Kur‟an, insanın iradesiyle gerçekleştirdiği fiillerinden ve 

davranışlarından dolayı ahlaki bir sorumluluk taşıdığını ve bu sorumluluğun, kişinin ahirette 

ki hayatında olumlu ya da olumsuz sonuçlar doğuracağını ve bu sonuçların kaçınılmaz 

olduğunu tekrar tekrar vurgular.
395

 

Kur‟an ahiret konusunda dünyadan uzak kalan bir düşünce yapısına sahip değildir. Kur‟an‟ın 

düşünce yapısı dünya ile yakından ilgilidir hatta iç içedir. Cennet ve cehennem dünya hayatı 

üzerine etki eder ve bu sayede insan ebedi ödül ve ceza yoluyla kontrol altına alınır. Ahlaki 

değerin kaynağı olan mükafatlandırma ve cezalandırma düşüncesi insanı bir yandan cennete 

bağlı ahlaki eylemleri seçmeye teşvik ederken, diğer yandan cehennem ile neticelenen ahlaki 

olamayan hareketlerden sakındırmaya çalışır. Bu ahlaki hareket ilkesinin basit ancak çok 

güçlü bir faktörüdür.
396

 

Nefsi arzularını eğitip ahlaklı ve adil davrananlar olduğu gibi arzularının peşinde takılıp 

kötülük edenler de vardır.
397

 Dolayısıyla insan dünyada önce kendine daha sonra diğer 

insanlara faydalı olmak istiyorsa dinin getirdiği fıtri olan ahlak kurallarına uymalıdır. 

3.2.4. Sorumluluk Duygusu 

İnsan toplumsal bir varlık olduğundan dolayı kendisine karşı sorumlulukları olduğu gibi, 

içinde yaşadığı topluma karşı da yerine getirmesi gereken sorumlulukları vardır. Bu 

sorumlulukların bilincinde olan insanda, kendisini ve çevresini var eden ve varlıklarını 

sürdürten Allah‟a karşı muhabbet ve hayranlık duygusu oluşacaktır. Bu nedenle Allah, 

hayatlarını bilinçli ve şuurlu yaşayan insanların iki cihan saadetine ulaşacağını bildirir. Hem 

kendisinden hem de etrafından sorumlu olan insanın bunu reddetmesi veya ondan kaçması 

anlamsızdır ve bu Allah‟a gizli kalmaz.
398

 

Allah kâinatı ve insanı yaratıp kendini geri çekmemiştir. Aksine her daim görüp 

gözetmektedir.
 399

 Dolayısıyla insanın yaptığı her şey hesap sorulmak üzere kaydedilmektedir. 

Nitekim Kur‟an‟da Hz. Lokman‟ın oğluna şöyle hitap ettiği yazmaktadır: “Yavrum yaptığın 
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hardal tanesi ağırlığınca bir şey dahi olsa, bir kayanın içinde, gökte veya yerde bulunsa Allah 

mutlaka onu getirir, haber alır.”
400

 Buradan anlaşılıyor ki, İslam‟ın yaptırım gücünün 

temelinde, kalplerdeki derin Allah korkusu ve ona karşı mesuliyetin bilinci yatmaktadır. 

Dolayısıyla takva sahibi olan kişi, yaptığı her fiilden ahirette hesaba çekileceğine inanarak 

icraatlarında kesinlikle haddi aşmamaya özen gösterir.
401

 Allah‟ın, insana yaptığı fiillerinin 

karşılığını vereceği; “Kim iyilik getirirse, ona getirdiğinin on katı vardır. Kim kötülük 

getirirse onun dengiyle cezalandırılır”
402

, “Hayat ve ölüm, insanların hangisinin daha güzel 

amelde bulunacağını deneyip ortaya koymak için yaratılmıştır.”
403

 “Bilmediğin bir şeyin 

ardına düşme, doğrusu kulak, göz ve kalp, bunların hepsi o şeyden sorumludur.”
404

 gibi 

ayetlerde de görüldüğü üzere mutlaktır. Dolayısıyla yukarıdaki ve benzeri ayetlerden de 

anlaşılacağı üzere Kur‟an, irade sahibi olan insanın sebep olduğu sonuçlardan dolayı bir gün 

mutlaka hesaba çekileceğini bildirmiştir.
405

 

Sorumluluğun dünyevi ve ferdi olmakla beraber, bir bütün olarak insanlığı ilgilendiren yönü 

de unutulmamalıdır. Nitekim Kur‟an‟da; “Nihayet o gün dünyada yararlandığınız nimetlerden 

elbette hesaba çekileceksiniz”
406

 buyurarak bu manada da sorumlu tutulacaklarını 

hatırlatmaktadır. Yaratılanların en mükemmeli olan insan, Allah tarafından yeryüzüne halife 

olarak tayin edilmiştir. Bu anlamada insanın mesuliyeti ve sorumluluğu, varlığın gayesini ve 

hayatın anlamını oluşturmaktadır. Böylece sorumluluk ön plana çıkmaktadır. Zira sonraki 

hayatın saadetle neticelenmesi, dünyada sorumlulukların yerine getirilmesine bağlanmıştır. 

3.2.5. Ölüm Korkusunu AĢmadaki Etkisi 

İnsanoğlu için doğumdan itibaren değişmez gerçeklerden birisi de ölümdür. Ölüm ile yok 

olma düşüncesi ise insanlığın içine düştüğü en büyük problemlerden birisidir.
407

 Bu gerçek 

var oluşun temelinde yer almaktadır. Zira insan fıtratı gereği yok olmak istemediği gibi 

mevcudiyetini de sonsuza dek sürdürmek ister.  

İnsan ölmek, yok olmak istememekte. Ölümün hatırlanması dahi onda endişe ve korku 

meydana getirmektedir. Ölümle hayatın sona ereceğini ve biteceğini düşünmek ise insanı 
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büsbütün tedirgin etmekte ve birçok olayı boşlukta bırakmaktadır. Hatta öyle ki, ölüm ve yok 

olma korkusu insan davranışlarını ve hayata bakışlarını etkilemiş. Ruhun ölümsüzlüğüne 

inanarak, insanı müteessir eden, bu düşüncelerden kurtulmaya çalışmışlardır.
408

 Ancak ölüm 

korkusu hem her insanda varlığını hissettirmesi bakımından, hem de şiddet ve dehşetinin gücü 

bakımından diğer bütün korkulardan ayrıdır. Hatta bütün endişe ve korkuların temelde ölüm 

korkusundan meydana geldiğini savunanlar da vardır.
409

 

İnsan değer verdiği şeylerden ve kendisine sunulan onca nimetlerden ölmek suretiyle 

ayrılmak istemez. Ancak sevdiği kişinin ahirette yaşamaya devam edeceğine, öldükten sonra 

orada beraber olacaklarına, görüşebileceklerine inanması onun üzüntüsünü azaltır ve duygu 

çöküntüsünden onu kurtarır.
410

 Bu bağlamda ahiret inancı, ölümden duyulan korku ve 

endişenin en etkili ilacı olduğu söylenebilir. Demek ki insan bir taraftan ölümden kurtuluşun 

olmadığını bilmekte, diğer taraftan ölümsüz olma, ebedi olma arzusuna sahip 

bulunmaktadır.
411

 

İnsan, ölüm gerçeği karşısında, duyduğu kaygı ve korkunun olumsuz etkilerinden kurtulmak 

için kültürel, felsefî ve dinsel araçlara yönelmiştir. Bu amaçla sanat, müzik, bilim, edebiyat, 

mimari gibi alanlarda gerçekleştirdiği sosyal etkinliklerle insanların ve toplumların zihninde 

yaşama, böylece ölümsüz olma arzusunu tatmin etmeye çalışmıştır.
412

 

İnsanlar ölümü ve ahireti bilmekte fakat düşünmemektedirler. Dünya hayatında kendilerine 

sunulan hazır lezzetlerle kendilerini tatmin etmeye çalışmaktadırlar. Oysa Allah Kuran-ı 

Kerim‟de, insanların kaçmakta oldukları ölümün kendilerini mutlaka karşılayacağını 

bildirmektedir. Ayette şöyle buyrulur: “De ki: Elbette sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, 

şüphesiz sizinle karşılaşıp buluşacaktır. Sonra gaybı da, müşahede edebilen Allah‟a 

döndürüleceksiniz; O da size yaptıklarınızı haber verecektir.”
413

 Yine Kur‟an-ı Kerim de 

geçen, “Biz Allaha aitiz ve vakti geldiğinde elbette O‟na döneceğiz”
414

 ayeti de bu gerçeğe 

işaret etmektedir. 

Ahiret inancı bela, musibet ve ölüm korkusuna karşı en büyük bir siperdir. İnsan ancak bu 

manada belalara karşı, korku ve endişeye kapılmaktan kendini koruyabilir. Aksi takdirde bu 
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korku ve endişelerin altında ezilmekten bıkıp usanıp, her zaman için şeytanın ve nefsin 

desisesiyle baş başa kalıp yoldan çıkmak suretiyle isyan etme tehlikesiyle baş başa kalacaktır. 

İnsanların bu isyanı ise ölümü gerektiği gibi bilemediklerinden ileri gelmektedir. 

Din insana beden ve ruhun ölümsüzlüğünü vaat etmekle kalmıyor, liyakat kazanmış ise, 

Allah‟a kavuşacağını ve sonsuz ebedi saadete ulaşacağını da müjdeliyor.
415

 Zira İslam 

inancına göre bu dünya bir imtihan yeridir ve insan bu dünyada yaptığı her hareketle, 

sergilediği her davranışla öbür dünyada yüzleşecektir. Dünyayı ve ölümü bu açıdan 

değerlendirmek hem ölüm hakikatinin kabullenilmesinde hem de birtakım sıkıntıların 

üstesinden gelinmesinde yardımcı olur. Ayrıca insanı depresyon ve bunalıma girmekten 

korur.
416

 

Ahirete, öldükten sonra dirilmeye inanamayan insanlar için de ölüm olayı kaçınılmaz bir 

sondur. Ancak ölümden sonra dirilmeyi inkâr edenler her şeyin bu dünya hayatından ibaret 

olduğunu düşünerek, bütün gücünü bedeni isteklerini tatmin etmek için sarf etmekte çok ileri 

gidebilirler. Ancak herkes için kaçınılmaz olan ihtiyarlık ve neticesinde nüksedecek olan 

hastalıklar, gittikçe dünyaya meyli artan insanı, arzularını tatmin etmekte güçsüz bırakacaktır. 

Bu durum ise insana büyük ıstıraplar yaşatır ve kolayca bunalıma düşmesine sebep olur.  

Dünyada birçok iş, imkân, olay ve hadise olabilir de olmayabilir de, yalnız bir tek hadise 

vardır ki o mutlaka olmaktadır ve olacaktır. Bu da ölümdür. Bilimin gelecekteki başarıları ne 

olursa olsun her insan er geç dünyadan göçecektir.
417

 Bu gerçeği Allah Kur‟an-ı Kerim‟de 

şöyle ifade etmektedir: “Her nefis ölümü tadacaktır.”
418

 

Bu dünyadan, gözü kapalı bir şekilde ve hiçbir sınır tanımadan yararlanmak isteyenlerin bu 

duruma düşmelerinin sebebi ahirette hesap verme inancına sahip olmamalarıdır. Nitekim işte 

bu yüzdendir ki böyleleri ölümle birlikte, her şeyin artık son bulacağı endişesiyle, helal-

haramı gözetmeksizin yaşamaya, bu dünyadan mümkün olduğu kadar faydalanmaya ve 

doymayan nefislerini tatmin etmeye çalışırlar. Çok uzun yıllar yaşayacakmış gibi, uzun vadeli 

hesaplar yaparlar. Böylelikle kendilerini çok akıllı, Allah'a ve ahiret gününe inancı tam olan 

ve ölümden sonrası için hazırlık yapan müminleri de akılsız olarak görürler. Bu, doğru yolda 

olanları yollarından saptırmak için şeytanın müracaat ettiği en klasik yöntemdir. Şeytan 
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kendisine tabi olanları nasıl aldattığını Allah, Kuran'da şu ayetlerle haber verir: “Kendileri 

için hidayet yolu belli olduktan sonra gerisingeri dönenleri, şeytan aldatıp peşinden 

sürüklemiş ve kendilerini boş ümitlere düşürmüştür”
419

, “Şeytan onlara (birçok) vaatlerde 

bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaatte 

bulunuyor.”
420

 

3.3.  Ahiret Ġnancının Toplumsal YaĢama Etkileri 

Bu bölümde ahiret inancının toplumsal yaşama etkileri, ahiret inancının toplumsal 

ilişkilerdeki rolü, toplumu oluşturan kesimlerdeki etkileri ve ekonomik yaşam üzerindeki 

etkileri başlıkları altında açıklanmaktadır. 

3.3.1. Ahiret Ġnancının Toplumsal ĠliĢkilerdeki Rolü 

İnsan dünyaya geldiği anda kendini bir sosyal çevre içinde bulur ve bu sosyal-kültürel çevre 

içinde çok yönlü gelişimini sürdürürken, aynı zamanda gelişir ve onda birtakım sosyal 

duygular uyanır. Sosyal duygular, insanın sosyal gelişimine uygun olarak merkezden başlayıp 

en geniş daireye doğru, önce ana, baba, kardeşler ve yakın akrabalara yönelirken, zamanla 

akraba ve aile hudutlarını aşarak hemşerilere, vatandaşlara, dindarlara ve tüm insanlığa 

yönelir. Sosyal duygular insanın, kendi dışındaki kişi ve guruplara karşı beslediği duygulardır. 

Bunlar olumlu ve olumsuz olabilirler. Sözgelimi şefkat, merhamet, sevgi, nefret, sempati, 

kıskançlık, kin, aşk, dostluk, birer sosyal duygudur. 

İnsan yaratılışı gereği toplumsal bir varlıktır.
421

 İnsanın insana ihtiyacı vardır. Toplumda bir 

arada yaşamak zorundadır. Bir sosyal grup olarak insan davranışlarında önemli bir yere sahip 

olan dinin, geçmişteki ve günümüzdeki toplumlar bakımından başlıca fonksiyonu, bir sosyal 

kontrol aracı olarak toplumun entegrasyonuna ve gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Aynı 

inanca sahip olan bir toplumun fertleri, onların benzer davranış sergilemelerini sağlayıp bir 

bütünlük içerisinde hareket etmelerine imkân sağlayacak. Din bir yandan insanları belli 

durumlarda ortak davranış ve eylemlere yöneltirken, diğer yandan da insanların birbirlerine 

karşı muhabbet beslemeleri gerektiği konusunda toplumsal vicdanın her zaman canlı 
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tutulmasını sağlar. Böylece toplumun fertleri birbirlerinin haklarına tecavüz etmeden huzurlu 

bir şekilde bir arada yaşamalarını sağlar.
422

 

Toplum halinde yaşamak zorunda olan insanların hem birbirlerine faydalı olabilmeleri için 

hem birbirlerinden istifade etmeleri için, hem de birbirlerine karşı yapabilecekleri tehlikenin 

kontrol altına alınabilmesi için bir düzene ve disipline ihtiyaç vardır. Bu düzen, çoğunlukla 

yasalarla ve insanlara vicdani sorumluluk duygularının kazandırılmasıyla sağlanmaya 

çalışılmıştır. Ne var ki yasalar çoğu zaman yeterli olamamıştır. Zira yasaları uygulamakla 

görevli olan mekanizma her tarafı gözetim ve denetim altında tutamaz. Vicdani ve ahlaki 

sorumluluk ise insanın birtakım inanç değerlerine sahip olmasına bağlıdır. İşte bu inanç 

değerlerinin en etkili olanları da Allah ve ahiret inancıdır. Allah inancına sahip olan insan 

kendisini her yerde ve her zaman Allah'ın kendisini gördüğünün bilincinde olur ve Allah'ın 

emirlerine karşı bir taşkınlık yapmaktan çekinir. Ahiret inancına sahip olan insan, yaptığı her 

fiilinin bu dünyada olmasa bile ahirette mutlaka bir karşılığının olacağını düşünür. 

Dolayısıyla ahirette kötü durumlarla karşılaşmamak için kötülüklerden kaçınmayı, iyi 

karşılıklar görmek için de iyilik yapmayı tercih eder. Bu durumda toplum düzeninin iki ana 

gayesi de gerçekleşir: biri,  insanların birbirlerine faydalı olmaları; diğeri ise insanların 

birbirlerine zarar vermemeleri. 

İslam dini, bu yeni hedefin sağlam bir temele oturtulması için dünyaya bakış açısını değiştirip, 

yeni bir dünya görüşü getirmiş ve bu dünyadaki hayatın görmediğimiz bir hayatla alakası 

olduğunu açıklamıştır. Servet ve malların değil, amellerin insanın nefsinin derinliklerine etki 

ederek ebedi kalacağını ve sonunda ahirette ortaya çıkacağını belirtmiştir. Böylece insanın 

hedeflediği ebedi saadetin, mal ve servet çokluğuyla değil de, amel-i salihle 

gerçekleşebileceği görüşünü kazandırmıştır. Bu görüşle İslam, insanın salih amel yapması ve 

başkalarına ihsanda bulunmasına yeni bir anlam kazandırmıştır.
423

 Yani Allah yolunda 

çalışmak, vaktini ve kendini boşa harcayıp geleceğiyle oynamamak, karşılıksız kalacak 

davranışlardan değildir, bilakis insanı ebedileştiren ve onun geleceğini güvenceye alan en 

kârlı yatırımlardan biridir. Nitekim yüce Allah (cc); “…(hayır için) ne harcarsanız, O, bunun 

karşılığını size verir”
424

, “Kim bir iyilikle Allah‟ın huzuruna gelir. Ona yaptığının on misli 

ödül verilecektir…”
425

, “Eğer, Allah‟ın emrine uygun olarak ihlas ile harcarsanız, Allah onu 
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size kat kat mükâfatı ile arttırır verir”
426

, “Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her 

başağında yüz tanesi olan ve yedi başak bitiren tohuma benzer”
427

 buyurarak bu duruma 

vurgu yapmaktadır. 

Görüldüğü gibi ahiret inancı, toplumda yaşayan bireylerin ilişkilerinin düzenlenmesinde, 

toplumun huzur ve rahatının temininde büyük rol oynamaktadır. Zira Kur‟an insanlar 

tarafından yapılan hiçbir eylemin karşılıksız olmadığını öğütler. Bu öğütün bilincinde olan 

birey yaşantısını ve beşeri münasebetlerini her daim gözden geçirir. Toplumsal hayata zarar 

verecek davranışlardan uzak durmaya çalışır. 

3.3.2. Ahiret Ġnancının Toplumu OluĢturan Kesimlerdeki Etkileri 

İnsanlardan müteşekkil olan toplumlar, sağlıklı bir yapıya kavuşabilmek ve hayatlarını devam 

ettirebilmek için, stresten uzak, sağlam, huzurlu, istikametli, birbirinin yardımına koşan, 

anlayışlı insanlara ihtiyaç duyarlar. Beşerin bütün sosyolog, psikolog, felsefeci, psikiyatri gibi 

ilim dallarıyla çalışarak halletmeye çalıştığı ve halledemediği toplumsal rahatı, İslamiyet 

sadece Allah‟a ve ahirete iman düşüncesinin varlığıyla halletmektedir. 

Toplumun temel taşı olan aile hayatının huzur ve mutluluğu, cennet köşelerinden bir köşe 

olması, ancak eşlerin birbirlerine, vefakârca, fedakârca karşılıklı sevgi, saygı ve hürmet ile 

olabilir. Bu hakiki hürmet, merhamet ve muhabbet ise, sonsuza dek sürecek bir arkadaşlık, 

daimi bir beraberlik, bitmeyecek bir yaşamda beraber olma inancı ile olabilir. Zira insan kısa 

bir süreliğine bir ortamı paylaştığı insan ile tanışma ihtiyacı dahi hissetmez. Çünkü bir daha 

görmeyecek. Fakat ebediyete kadar sürecek olan bir beraberlikte insanlar birbirlerini tanıma 

ihtiyacı hissederler ki, muhabbet oluşsun. 

İnsanlığın yaklaşık dörtte birini oluşturan çocuklar, ancak cennet inancı ile onlara çok dehşetli 

ve üzücü görünen ölüm gerçeğine dayanabilirler. Ve gayet zayıf, nazik, çabuk üzülen o duygu 

ve düşünceleri ancak ahirete iman ile dayanabilir, hayatlarından zevk alarak yaşamlarını 

sürdürebilirler. Yoksa o kaygı ve korkular içinde, kendini uyuşturmak için çocukça 

oyuncaklarıyla, haylaz bir hayatla yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında kendisi gibi 

çocukların ölmesiyle onun nazik aklında ve zayıf kalbinde ve güçsüz ruhunda çok büyük bir 

yara açar ve iz bırakır. Ahiret imanının sayesinde görmemek için kendisini avutmaya sevk 

eden o endişeler yerinde bir teselli ve genişlik hisseder. Genel itibariyle 8–10 yaşlarında 
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ölümün, daha geri dönüşü olmayan bir yolculuk olduğu benimsenmeye başlanır. İnsanlar 

ancak sevdiklerini kaybetmeye başladıktan sonra ölümün bilincine varırlar. Dolayısıyla 

yaşamlarının daha başlangıcında olan çocukları bu korkudan kurtaracak, onlara dünyada 

kaygısız bir çocukluk geçirmelerini sağlayacak ancak ahiret inancını onlara anlayabilecekleri 

bir şekilde anlatmakla mümkün olacaktır.
428

 

Gelişim ve yıpranma dönemine göre farklılıklar göstermekle beraber, yaşlılık dönemi 

ortalama 60 yaşında başlar. Bu dönemde kişide fiziki ve ruhi yönden önemli değişiklikler 

meydana gelir. Şöyle ki; görme ve işitmenin zayıflaması, dişlerinin dökülmesi, saçlarının 

dökülme ve ağarması, kemik kirecinin azalmasıyla kamburlaşma, boy kısalması, vücuttaki 

hücrelerde su kaybı nedeniyle derinin buruşması gibi fiziksel değişikliklerin yanı sıra, 

hafızada zayıflama, uykusuzluk, çabuk sinirlenme, telkine kapılma gibi birtakım önemli ruhi 

değişiklikler de kendini gösterir.
429

  

İnsanlığın nerdeyse dörtte birini oluşturan yaşlılar, vücutlarında meydana gelen bu ani ve 

karşı koyulmaz değişiklikler karşısında, ümitsizliğe düşmemek, hayatının sonlarında dünyada 

rahat bir hayat yaşamak ancak ebedî hayata inanmakla mümkün olabilir. O çok bağlı oldukları 

hayatlarının yakında bitmesine karşılık teselliyi sadece ahirete imanda bulabilirler. 

Toplumun belirli bir kısmını hastalar ve sakatlar oluşturmaktadır. Hastane köşelerinde 

onulmaz dertleri olan hastalar, kazalarda veya doğuştan organlarını kaybetmiş insanlar için bu 

dünya oldukça zordur. Hele bir de inanmayan için hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır. Ölüm 

ise onun nazarında yokluk, kabir, hiçlik ve çürüyüp yok olup gitmek durumudur. Böyle 

düşünen ve inanan bir hastanın, zaten pamuk ipliği ile bağlı olduğu hayattan zevk alması 

düşünülemez. Ancak Allah‟a ve ahirete inanan bir hasta, bu dünyanın bir imtihan yeri
430

 

olduğunu bilir. Hastalıkların da bir imtihan olduğunu, manevi derecelerini arttırmaya, gaflete 

düşmesine engel olmaya, cennetteki makamını yükseltmeye ve kendisini olgunlaştırmaya bir 

neden olarak görür. 

Diğer taraftan insan zulme uğradığında ya malını elinden alırlar, ya bedenine bir zarar verir, 

hatta öldürebilirler veya namusunu gözünün önünde lekeleyecek kadar zulme ve kötülüklere 

maruz bırakırlar. İşte bu duruma düşmüş, elinden hiçbir şey gelmeyen bu mazlum insanların 

tek sığınağı, zalimlerden mutlaka hesap soracak ve mazlumun hakkını zalimden alacak olan 
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Allah‟a inanmaları ve gördükleri zulüm, işkence ve haksızlıkların karşılığının verileceği ahiret 

gününe inanmalarıdır. 

“Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin. Biz, 

zalimlere öyle bir cehennem hazırladık ki, onun duvarları kendilerini çepeçevre kuşatmıştır. 

(Susuzluktan) imdat dileyecek olsalar imdatlarına, erimiş maden gibi yüzleri haşlayan bir su 

ile cevap verilir. Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri!”
431

, “(Resulüm!) Sakın, Allah'ı 

zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma! Ancak, Allah onları (cezalandırmayı), korkudan 

gözlerin dışarı fırlayacağı bir güne erteliyor”, “Yer başka bir yer, gökler de (başka gökler) 

haline getirildiği, (insanlar) bir ve gücüne karşı durulamaz olan Allah'ın huzuruna çıktıkları 

gün (Allah bütün zalimlerin cezasını verecektir)”
432

, “O gün zalimlere, özür dilemeleri hiçbir 

fayda sağlamaz. Artık lânet de onlarındır, kötü yurt da onlarındır!”
433

 Yukarıda verdiğimiz bu 

ayetler de esasen bu duruma ışık tutmaktadır. 

Dünyanın her yerinde, her zamanda hemen herkes bir takım, kaza, deprem, sel felaketi, 

yangın ve harp gibi bela ve musibetlerle karşı karşıyadır. Çoğu kez bunlar, insan iradesi 

dışında oluşur. İşte ne zaman, nerede, ne şekilde karşılaşacağımız belli olmayan bu bela ve 

musibetlere, karşılığının verileceğine inanılmasıyla dayanabilir.
434

 

Sonuç itibariyle ahirete iman, mazlumların, musibete düşmüş insanların, zayıfların, acizlerin, 

yaşlıların ve masumların en temel dayanağı olmuş, onların dünyada sabırlı bir yaşam 

sürmelerine neden olmuştur. 

3.3.3. Ahiret Ġnancının Ekonomik YaĢam Üzerindeki Etkileri 

Mümin bir kimse dünya mallarından bir “emek” karşılığı olarak faydalanabilir. Fakat geçici 

olarak mülkiyetine geçirdiği bu mallara veya nimetlere “mutlak mülkiyet” gözüyle 

bakamaz.
435

 Mümin bir kimse alış verişinde adalet ve ihsan yoluna tabi olmaya niyet 

etmelidir. Zira tüccar bir kimse bu niyetleri kalbinde taşıdığı takdirde ve bu inançlara sahip 

olduğunda ahiret için çalışmış olur. Eğer bu çalışma sonucunda malda elde ederse bu da kâr 
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üzerine kârdır. Eğer bu niyetlerle verdiği mücadelenin neticesinde dünyalık hususunda zarar 

etse dahi ahiretteki kârı kesindir.
436

  

Kur‟an-ı Kerim genel bir ahlak ve hukuk prensibi olarak malların haksız yollarla 

paylaşılmamasını kimsenin zarar görmemesini emreder. Yetimin miras yoluyla hak ettiği malı 

yemek büyük bir zulümdür.
437

 Ticaret yaparken hileli mal üretmek, eksik tartmak Kur‟an‟a 

göre büyük bir günde tekrar dirilmeye inanmayanların işidir.
438

  

İslam‟a göre ticaret hayatının temel taşlarından birisi olan zekâtı vermeyenler ahireti inkâr 

eden veya önem vermeyenlerdir. İnfak edenler ise Allah‟a ve ahirete inanmaktadırlar. 

Kur‟an‟a göre mallarını gizli ve açık olarak Allah‟ın emirleri doğrultusunda sarf edenler asla 

zarara uğramayacak bir ticaret yapmış bulunurlar. “Bunların durumu, her başağında yüz tane 

olmak üzere yedi başak veren bir buğday tanesine” benzer.
439

 

Kur‟an-ı Kerim zenginlerin servetinde fakirlerin bir hissesi olduğunu belirterek zenginlerin 

suni ihtiyaç ortaya koyup israf etme yerine fazla olan mallarını fakirlerin temel ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere vererek ahlaki amaçlarla harcanmasını ister. Böylece imtihanda başarılı olup 

ahirette daha değerli mükâfatlar kazanmış olurlar.
440

 

Sonuç itibariyle Allah (cc) Kur‟an‟da; “Böylece, sizler insanlara birer şahit (örnek) olasınız ve 

Peygamber de size bir şahit (örnek) olsun diye sizi mutedil bir ümmet kıldık”
441

 buyurarak, 

müminlere hayatın her alanında olduğu gibi iktisadi alanda da cimrilikten ve savurganlıktan 

kaçınmayı emreder.  

Fakirlik ve zenginlik birer imtihan vesilesidir. Fakir olan kimse yoklukla sınandığı gibi, 

zengin olan kimse de varlıkla sınanmaktadır. Yeri gelmişken bunu da belirtmek gerekir ki, 

İslamiyet‟te kast sistemi yoktur. Zengin kişi zenginliğini muhafaza etmeye çalışırken fakir de 

daha çok kazanmaya gayret göstermesi gerekmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus 

ise hırsa kapılmamaktır. 

İslamiyet ne kapitalizm gibi, zenginleri yoksulların sırtından beslemek suretiyle, yoksulu 

zengine ezdirir. Ne de komünizm gibi yoksulları zenginlerin sırtından beslemek suretiyle, 
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zengini yoksula ezdirir. İslamiyet adaleti emreder. Nitekim Allah (cc) Kuran‟da; “İnsana 

ancak çalıştığı vardır”
442

 diyerek mücadeleyi emreder. 
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SONUÇ 

Ahiret, ölümle birlikte başlayan ve mahşerdeki dirilişin ardından sonsuza dek devam edecek 

olan bir hayattır. Ahiret inancı ise, insanların tekrar dirilerek dünyadaki amellerine göre 

kiminin altlarından ırmaklar akan köşklerin olduğu cennet; kiminin de yakıtı insanlar ve taşlar 

olan ateşin bulunduğu cehennem denen mekânlarda sonsuza dek yaşatıldığı yere kesin olarak 

inanmaktan ibarettir. İtikadi bir mesele olan ahiret hayatı daimi yaşam yeridir. 

Ebedi hayat öldükten sonra diriliş ile başlayacak ve sonu olmayacaktır. İnsanlar ahirete iman 

sayesinde hayatını anlamlandırabildiği gibi hayatın gayesini anlayabilir. Nereden geldiğini, 

nereye gideceğini, niçin yaratıldığını ve öldükten sonra ne olacağını öğrenir. Bu sayede hayatı 

anlam kazanır, boşluktan kurtulur. Kişinin dünya ve ahiret saadeti de buna bağlıdır.  

Dünya hayatının geçici, ahiret yurdunun ise sonsuz olup mümkün hatta gerekli olduğu akılla, 

kıyametin nasıl kopacağı, ahiretin nasıl başlayıp devam edeceği ise ancak Kuran‟ın tarifi ile 

bilinebilir. Ahiret olgusunun doğrudan idraki mümkün olmaması ve bir inanç konusu olması, 

onun duyular ile algılanmayışından kaynaklanmaktadır. Konuyla ilgili bütün deliller akla yol 

gösterdiği için kabul veya ret kararı imtihan gereği insanın cüz-i iradesine verilmiştir.  

Kur‟an-ı Kerîm, insanın nereden gelip, nereye gittiği sorusuna cevap vererek ahiretin varlığını 

ispat etmede kendine has bir metot uygular. Her insanın zihnini kurcalayan bu meseleye 

Kuran bütüncül yaklaşır. Zira Kuran‟da Allah‟a ve ahiret gününe iman sıklıkla beraber 

zikredilmektedir. Bunun bir hikmeti ise, Allaha imanın insanını nereden geldiğine, ahirete 

imanın ise öldükten sonra nereye gideceğine işaret etmesidir. 

Allah (cc) insanlara peygamberler ve kitaplar vesilesiyle ahiretin varlığını haber verdikten 

sonra, iman edip etmeme konusunda onları hür bırakmıştır. İnsan öldükten sonra bir hayatın 

varlığına inansın veya inanmasın; dünyadaki yaşantısını ahiret anlayışına göre belirliyor. 

Hesap vereceğine inanan insan, hesabını verebileceği bir hayat sürdürmeye gayret 

gösterirken, hesabın olmayacağına inanan kişi bunu umursamaz. Böylelikle herkes kendi 

gideceği yere kendi hazırlığını yapmaktadır. 

Ahiret inancı, sahibini uyuşukluk ve miskinlikten kurtarıp şevkini artırarak harekete getirecek 

en önemli etkendir. Öldükten sonra sonsuz bir hayatın insanı beklediği inancı dünyadaki 

hayatın saadetine vesile olduğu gibi, öldükten sonra hesap verme inancı da toplumsal hayatta 

oluşacak olan fitne, fesat, haksızlık ve zulümleri önleyen en etken amildir. Bu nedenle insan 
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hayatta iken, ölümden sonraki hesap gününden sakınmalıdır. Peygamberimizin ölmeden önce 

ölmeyi tavsiye etmesinin bir hikmeti de bu olsa gerek. Bu bilinç, insana bu dünya hayatının 

aldatıcı süsüne, uyuşturucu meşgalesine, bunalıma sokan sıkıntılarına gerektiğinden fazla 

itibar etmemesini sağlar. Aldatıcı süsüne aldanmaması, onu helale kanaat etmesini, harama ise 

meyil etmemesini sağlar. Uyuşturucu meşgalesinden kurtulması ise ancak ahireti sıkça 

hatırlamak suretiyle gerçekleşir. Ve aciz kaldığı sıkıntılar, aslında birer imtihan vesilesi 

olduğu ve sabır ile çözme gayreti ise ahirette çok sevap kazandıracağı bilinci, insanı 

yıldırmaz. Ahiret inancı olmadığı takdirde insan kendinde ne harama karşı dayanma gücünü, 

ne bilinçli ve şuurlu bir hayat sürdürme imkânını, ne de bela ve musibetlere karşı dayanma 

gücünü kendinde bulabilir. 

Ahirette ebedi bir hayatın kendisini beklediğine inanmayan veya inanıp ta bilinçli yaşamayan 

insanların hayatlarından lezzet almaları için modern çağın sunduğu çözüm, ölüm ve sonrasına 

ait düşünceleri insanın hayatından ve varoluşundan kovmak olmuştur. Böylece ölüm, üzerinde 

fazla düşünülmemesi hatta mümkünse hiç hatırlanmaması gereken, her canlının başına gelen, 

hayatın bir parçasına indirgenmeye çalışılmıştır. Tek gerçek ise duyularla algılanabilen bu 

dünya hayatından mümkün olduğunca istifade etmek olduğu savunulmuştur. Bu suretle hem 

ölümün hem de ölüm sonrasına ait düşüncelerin, hazır lezzetleri bozmasına ve dünya hayatını 

etkilemesine engel olunmak istenmiştir. Fakat ölüm düşüncesinin ne hazır lezzetleri 

bozmasına ne de dünya hayatını etkilemesine engel olamadılar. Zira ölümü bir yok oluş 

olarak gören insanın hali hazırda tattığı lezzetleri, ölüm ile bir daha asla tadamayacağı 

düşüncesi, kaçırır. Kendi farkında olmasa bile asabi bir şekilde sınır tanımadan dünya ve 

nimetlerinin peşinde koşmak suretiyle ölüm ve sonrasına ait bakışı dünyasını da etkiler.  

İnsanın ölüm karşısındaki tutumlarından biri bu düşünceyi bastırarak ölümü hiç 

hatırlamamaya çalışmakken, biri de maskeleme ve ölümü düşünmeye imkân bulamayacak 

şekilde zihnini meşgul etmesidir. Ölüm karşısında sergilenen bu tutumların, korkuyu yenmede 

hiçbir faydası yoktur. Zaten ölüm gerçeğini büsbütün görmezden gelmek de mümkün değildir. 

Buna rağmen ölümü görmezden gelmeye çalışmak, insanı hayatın gerçeklerinden uzak, 

uyumsuz ve dengesiz bir yaşam sürdürmeye mahkûm eder. Hâlbuki ölümü kabullenip 

benimsemek, onu anlamaya çalışmak, insana sunulan hayatı değerlendirebilmesi için şarttır. 

İnsanın ölümü doğru yorumlayabilmesi ve karşısında doğru tutum sergileyebilmesi için ahiret 

ile alakalı düzgün bir itikada sahip olması kaçınılmazdır. 
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Bilinçli bir ahiret inancı, insanın davranışlarında kendini muhakkak gösterecektir. Zira insanın 

sergilediği davranışlar, akıl ve vicdanın hâkimiyetindeki birtakım içsel oluşumlardan 

meydana gelir. Akıl ve vicdan ise kendini kuran ve imandan beslediği oranda nefsin 

esaretinden kurtaracaktır. İnsan da nefsin esaretinden kurtulduğu oranda Kur‟an‟ın çizdiği 

istikamet üzere hayatını sürdürür. Bir insan kuranın öğütlerini özümsemediği takdirde kuranın 

beklediği davranışları sergilemesi fıtri olmayacaktır. Fıtri olmadığı gibi sürekliliği de 

olmayacaktır. Nefsi ile baş başa kaldığı durumlarda da kuranın belirlediği sınırları aşıp 

nefsinin arzuları peşine gidecektir.  

Ahiret inancı ise ölüm gerçeğini akla getirir. Ölümü düşünen insan da ölümden sonrası için 

hazırlık peşinde olur. Kimselerin kendisini görmediği takdirde dahi yapacağı amellerin 

ahirette karşısına çıkacağı bilinci ile hareket edecektir. Dolayısıyla şuurlu bir ahiret inancı 

insanın dünya hayatını şekillendirmesinde çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Burada şunu da belirtmek gerekir ki, ahiret inancı bireylerin hayata bakışlarını ve hayattan 

beklentilerini tanzim ettiği gibi, bireylerden oluşan topluma etkilerinin yansıması ve onu 

düzenlemesi kaçınılmazdır. Ahirete inanan bir toplumun fertleri birbirlerine karşı olan 

sorumluklarını yerine getirirler ve birbirlerinin hak ve hukuklarına riayet ederler. Yerine 

getirilmeyen vazifelerin veya riayet edilmeyen hukukların ise dünyada olmasa bile dönüp 

dolaşıp nihayetinde ahirette kendilerine zarar vereceği bilinci gelişir. Bu ise bireylere vazife 

şuuru kazandırır. Zira çoğu zaman insanlar, işin ucu kendilerine dokunduğu veya dokunacağı 

zaman harekete geçiyorlar. Bu yüzdendir ki ahiret bilinci her daim insanların zihinlerinde 

yerini muhafaza etmesi lazım. Aksi takdirde ahireti zihinlerinden çıkaran insanlardan oluşan 

toplumun fertleri, ihmallerinden doğan toplumsal sorunlardan dolayı kendilerini mesul 

tutmadıkları gibi, toplumun noksanları giderilmesi konusunda hep başkalarının harekete 

geçmesini bekleyecektir. Hâlbuki toplumun bir ihtiyacını gideren insan ahiret inancı 

sayesinde dünyada mükâfat görmese bile ahirette alacağı karşılığı onu fazlasıyla harekete 

geçirmeye yetecektir. Böylece kimse birbirinden bir beklenti içerisine girmeden toplumda 

bulunan bir fenalıkla gücü yettiğince mücadele edecek. Muvafık olamayacağını bilse dahi 

teşebbüsten geri kalmayacaktır. Zira halis bir niyet ile yapılan her istikametli teşebbüs insana 

muvafık olmuş sevabı kazandırır. 
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ÖZET 

İslam dininde ahiret gününe iman etmek iman esaslarının bir gereğidir, inancın bir parçasıdır. 

Bu sebeple ahirete iman etmeyen gerçek mümin olamaz. Ahiret hayatı sonsuz bir hayattır. Bu 

dünya hayatı ise gelip geçici, sınırlı bir hayattır. İslam inancına göre ölümden sonra insanı 

sonsuz bir ahiret hayatı beklemektedir. Ahiret inancı, birey için olduğu kadar toplum için de 

huzur ve mutluluk kaynağıdır. Ahirete inanan kişi  kendisiyle olduğu gibi toplummla da 

barışıktır. Çünkü barış duygusu adaletten gelmektedir. Ahirette hesap vereceğine inanan 

insanlardan oluşan bir toplumda adalet hakim olur ve kolay kolay kötülük olmaz. Bu 

araştırmada, ahiret inancının bireysel ve toplumsal hayata etkileri değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ahiret, ahiret inancı, ölüm, kıyamet, cennet, cehennem 

 

 

ABSTRACT 

In Islam, believing in teh Hearafter is a necessity of the principles of faith, a part of faith. 

Therefore, the true believer who does not believe in the Hearafter cannot be. The hearafter is 

an eternal life. The life in this World is a temporary and limited life. According to the Islamic 

belief, there is an eternal life after death. The belief in the hearafter is a soruce of peace and 

happiness fort he individual as well as for society. The person who believes in the Hearafter is 

at peace with society as well as with himself. Because the sense of peace comes from justice. 

In a society of people who blieve thet they will be accountable in the Hereafter, justice 

prevails and it is not that easy that evil can happen. In this study, the effects of the belief in 

the Hereafter on individual an social life were evaluated. 

 

Keywords: Hereafter, Belief in the Hereafter, death, apocalypse, heaven, hell 

 

 

 


