
  
  
  
  



İslam inanç esaslarından birisi olan ahiret inancı 

insanları, Rabbimizin rızasını kazanma arzusu ile 

iyiliklere yöneltir. Cehenneme gitme endişesi ise 

insanları, kötülüklerden sakındırır. Kur‟an‟ın 

ifadesiyle zerre kadar hayır yapan mükâfatını, 

zerre kadar kötülük yapan da cezasını ahirette 

görecektir. Dolayısıyla Müslüman, attığı her adımın 

hesabını iyi yapmak durumundadır. 

VaroluĢun ve Hayatın Anlamı 



İnsanın korkuları, çaresizliği, 

yalnızlığı, günahları, pişmanlığı 

gibi hallerde ahiret inancı; insan 

için önemli bir sığınak ve ümit 

kaynağıdır. Dünya hayatının bir 

imtihan olduğu gerçeği, buna 

yürekten iman eden Mü‟mini 

aşırılıklardan korur. Onda 

sorumluluk ve adalet bilincini 

geliştirir.  



İnsan, iyilik ve kötülük karşısında sabrı ve şükrü 

tercih ederek dünya ahiret dengesini gözetir. 

Bencillik, aşırı hırs ve dünyaya bağlılık yerini 

sakin, huzurlu ve güvenli bir hayata bırakır. 



Bilinçli bir tasarım varsa, kesinlikle bir amaç 

da vardır. Bir sarayın yapılış gayesi bulunduğu 

gibi bir anahtar da, bir maksat için üretilmiştir.  



Evrende atomdan hücreye, üzerinde 

yaşadığımız dünyadan dev gök adalarına 

kadar her şey düzenli ve planlıdır. Bunların                          

yaratılışı,                        amaçsız olamaz.  



Akıl sahibi bir varlık olarak insan kendisine daima 

şu soruları sorar: Evren niçin yaratılmıştır? 

Yaratılış amacım ne? Kur‟an, insanın bu 

sorularına cevap vererek ona hayatın amacı ve 

anlamı konusunda yol gösterir: “Sizi sadece boş 

yere yarattığımızı ve sizin gerçekten huzurumuza 

geri getirilmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’min Suresi [40] 115). 



AHĠRETĠN GEREKLĠLĠĞĠ: Ahiret olmadığı 

zaman, hayatın amacı ve anlamı kalmaz. 

Ahiret olmasa hastalar, ezilenler, zulüm 

görenler, adaletsizliğe uğrayanlar teselli 

bulamaz. Kötülük yapıp ceza almayanların 

yaptıkları yanlarına kâr kalacaktı.  



Kur‟an‟ın dünya hayatının geçiciliğini, ahiret 

hayatının sonsuzluğunu hatırlatması, 

dünya-ahiret dengesinin doğru kurulması 

bakımından çok önemlidir. 



İnsan, anlam arayan bir varlıktır. İnsan anlam 

bulamadığı zaman mutlu olamaz. Dindarlık 

hayatın anlamını güçlü bir şekilde veren bir 

özelliktir. Dindar olduğunuz zaman hayatınızı 

anlamlandırmış oluyorsunuz.  

Allah ve Ahiret Ġnancı Hayatı Anlamlandırır 



Din sayesinde insan varoluşunun boş, 

anlamsız olmadığını, bir var edenin olduğunu, 

dolayısıyla var edene ve O‟nun var ettiklerine 

karşı görev ve sorumluluklarının olduğunun 

bilincine varır. Fakat dindar insanın da bu 

bilinç halinde yaşaması gereklidir.  



Bu bilinç halinde yaşamış olmakla hayata anlam  

verilmiş olduğu için şu sonuçlar elde edilmiş 

olur: 

• Acılarla baş edebilirsiniz. 

• Varoluşun anksiyetesi (kaygısı) aşılmış olur. 

• Ölüm anksiyetesi aşılmış olur. 

• Daha üst bir güçle bağ kurarak aslında büyük 

bir şeyin parçası olmuş olursunuz (Prof.Dr. Medaim 

Yanık [Psikiyatri Uzmanı]).  





Ahiret yoksa her şey anlamsızlığa gidecektir. 

Dünyaya geldiğimizde bakıyoruz ki muhteşem bir 

hayat var. Yüzbinlerce canlı çeşidi, çiçekler, 

yıldızlar, gökyüzü… Fakat buna karşılık kısacık bir 

hayat var. Adeta karanlıkta bir flaşın yanması gibi.  

Ahiret Yoksa Her ġey Anlamsızdır 



O flaş yanınca her şey aydınlanıyor, muazzam bir 

gösteri var. Fakat bir anda sönüyor, her şey gidiyor. 

Eğer ki ahiret olmazsa bütün bunlar adeta anlamsız 

oluyor. Bütün bunların anlamsız olmaması gibi bir 

netice için ahiretin olması gereklidir.  



Hayatın boş ve sorumluluktan uzak olduğu 

inancı, insanları büyük bir bunalıma ve boşluğa 

sürükler. Biz ölümü unutursak, ölümün de bizi 

unutacağını zannediyoruz. Ölümü düşünmesek 

de ondan kaçamayacağız.  

Hayatta En Ciddi Mesele, Ölümdür 



En temel sorular şunlardır: Allah var 

mı yok mu? Allah varsa ben ne 

yapmalıyım, buraya niye geldim? 

Nereden geldim, nereye gidiyorum?  



Evrenin ve bizim bilinçli bir şekilde tasarlandığımızı 

düşünüyorsak kâinat ve bizi yoktan yaratanın, her 

şeyi yeniden yaratmasının ne kadar kolay olacağını 

fark edebiliriz. O zaman ölüme bakışımız da değişir.  



Hayatın ölümle bitmeyeceğini, bu evreni yaratanın 

yeniden hayatı yaratmasının çok kolay olacağını 

anlayabiliriz. Dolayısıyla hayatımızı sıradan, anlamsız 

şeylerle değil, Allah‟ın rızasını kazandıracak şeylerle 

geçirmemiz gerektiğinin farkına varırız.  



Ne sadece dünyaya ne de yalnızca ahirete; 

ikisine de yönelmelidir. Rasulullah‟ın 

deyişiyle, hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, 

yarın ölecekmiş gibi de ahirete çalışmalıdır. 

Ġslâm’ın Dünya-Ahiret Dengesi 



Bilim insanı güneş tutulmasını, yörüngeler gereği, 

önceden yazar. Tutulma, yazıldığı için değil 

gerçekleşeceği için meydana gelir. Allah yapacağımızı 

bildiği için yazar, yazıldığı için yapmayız. Allah Hz. Musa 

ve Harun‟u Firavuna yollarken, “Onunla yumuşak bir üslup 

kullanın, belki söz dinler” demişti (Kur’an, Taha [20] 44). 

İstiğfar/tövbe de yazgıcılığın (fatalizm) „esiri‟ olmadığımızı 

gösterir.  

Ġnsan, Allah Yazdığı Ġçin Mi Kötülük Yapar? 



Ruhbanlık (Monasticism), Hıristiyanlık ve Budizm gibi bazı 

dinlerde din insanlarının evlenmeyerek dünyadan uzak 

kalarak yaşamalarıdır. Bunlar, kul ile Yaratıcı arasında 

aracıdır, günahları bağışlar. İslam‟da din hizmetlerini 

yürütenler, diğer Müslümanlara göre hiçbir ayrıcalığa ve 

olağanüstü güce sahip değildirler. Topluma katılır, evlenir, 

hesap da vereceklerdir. 

Ruhbanlık Nedir? 





• Eğer Allah‟ın bu evreni 
yarattığını anlarsak, ahiretin 
var olmasının mümkün 
olduğunu, yani o kadar da zor 
olmadığını anlarız. 

Ahiretin Varlığının 

Rasyonel Gerekçeleri 



Mekkeli müşrikler, yeniden dirilmeyi inkâr 

edip “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” 

diye sorunca Kur‟an şöyle cevap verdi: 

“İnsan, kendi yaratılışını unutarak bize de 

bir örnek getirdi. Dedi ki: Çürümüş kemikleri 

kim diriltecek? Onları ilk defa yaratmış olan 

diriltecektir.” (Kur’an, Yasin [36] 78-79). 



* Birçok kötü insan, yaptığı zulmün hesabını vermeden 
bu dünyadan göçüp gidiyor. Eğer ki bunların 
yargılanacağı bir ahiret mahkemesi olmazsa, bu 
dünyada bir adalet kavramı geçekleştirilmez. Allah‟ın 
âdil olmasını bekleyen herkes, bundan da ahiretin var 
olması gerektiği ile ilgili bir gerekçe görür.  



* İnsanda, yaşama arzusu dışında diğer 
canlılarda olmayan bir özellik var: Zihnimiz, 
çok uzun bir geçmiş ve uzun bir gelecekle 
irtibat hâlindedir. Sağlıklı her insana bu hayat 
yetmez ve ahireti ister. Bir Pers atasözü 
şöyle der: „„Allah vermek istemeseydi, 
istemeyi vermezdi.‟‟ Yani Allah ahireti 
yaratmak istemeseydi, bu ahirete karşı isteği 
vermezdi. 



* İnsan bu dünyada özgür iradesiyle iyiyi 
seçebildiği gibi, kötüyü de seçebilir. İnsan bu 
özgürlükle Allah‟a inanabilir, inkâr da edebilir. 
İnsanın sırf bu yaratılış özelliklerinin verilmesi 
bile insanın bir yerde yargılanacağının, bu 
yaptıklarının karşılığının verileceğinin bir 
delilidir.   



* Ateistlerin ölümden sonra hayata 
inanmayışlarının nedeni, bilimsel ya da 
felsefi bir kesinlik değil, yalnızca şüphedir. 
Yaşamı bütünüyle çekilmez hâle sokan bir 
şüphe (Prof.Dr. Metin Yasa, Felsefi ve Deneysel Dayanaklarla Ölüm 

Sonrası Yaşam, 104). 

* Ölümsüzlüğe inanmadığımızda dünyaya 
anlam vermemiz imkânsız olmasa da, son 
derece güçleşmektedir (Prof.Dr. Turan Koç, Ölümsüzlük 

Düşüncesi, 232). 



* Ölümsüzlük aleyhindeki hiçbir kanıt, insanın 
ölümsüzlük arzusunu, ebediyen var olmak 
şeklinde açığa çıkan en köklü ihtiyacını 
ondan söküp atamamıştır (Prof.Dr. Turan Koç, 

Ölümsüzlük Düşüncesi, 231).  



Ölülerin Gözüne Para Koymak 

Bu bir antik Yunan geleneğiydi. Bir insan öldüğünde 

cenaze töreninde paralar ölünün gözüne konulurdu. 

Amaç da, ölü ruhları diğer hayata taşıyan cimri 

kayıkçı Kharon‟un (ya da charon) onları tüm yeraltı 

nehirlerinden geçirip öte dünyaya geçirmesiydi.  





















Kur‟an‟a göre insan başıboş, amaçsız 

yaratılmamıştır. İnsanın yaratılışının bir 

anlamı ve amacı vardır. “O ki hanginizin 

daha güzel davranacağını sınamak için 

ölümü ve hayatı yaratmıştır…” (Mülk suresi [67] 2).  













İnsanın hayat sınavını kazanması, yaratıcısını 

tanıyıp kulluk bilinciyle yaşamasına bağlıdır. 

Kulluk (ibadet) kavramı ile kast edilen; Allah‟ı 

tanımak ve onun rızasını gözeterek yaşamaktır. 

„„Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk 

etsinler diye yarattım.‟‟ (Kur’an, Zariyat suresi [51] 56). 



Farklı alanlarda da olsa, birbirinin yerini tutmasa 

da, namaz kılmak, oruç tutmak birer ibadet olduğu 

gibi bilimsel faaliyetlere katılmak, çalışmak, 

insanlığa hizmet de ibadettir (salih amel).  



Dünya hayatı zorluk ve sıkıntılarına rağmen 

sayısız güzellikleri de içinde barındırmaktadır. 

Her zorluk için bir kolaylık, her külfetin karşılığı 

bir nimet var edilmiştir. Mümin, dünya hayatını 

büyük bir nimet olarak görmeli, en güzel şekilde 

değerlendirmeli ve şükretmelidir.  









Ahirete inanan insan, yaratılış amacı doğrultusunda 

bir hayat sürmeye çalışır. Dünya hayatında Rabbi 

için yapıp ettiği hiçbir şeyin değersiz olmadığı 

bilinciyle hareket eder. Bu durumda dünya hayatı 

geçici bir yer olmaktan çıkıp, sonsuz ahiret hayatı 

için bir hazırlığa dönüşür.  



Ahiret inancı insanda erdemli bir yaşam 

ideali oluşturur. Çünkü sergilenen her 

faziletli, dürüst ve adaletli davranış Allah 

katında hak ettiği değeri bulacaktır.  



Mü‟min, Allah hakkı, kul hakkı ve diğer varlıkların 

haklarını titizlikle gözetir. İyilik yapmayı, diğer 

varlıklara faydalı olmayı, iyi insan olmanın gereği 

olarak kabul eder. Yeryüzünü imar ve ıslah edici 

olmak için çalışır, üretir. İki günü birbirine eşit olan 

kimsenin zararda olduğuna inanır.  







“Dün bir meni (sperm) parçasıyken yarın 

cansız olacağı halde kibirlenen kişiye 

şaşarım! Allah‟ın yarattıklarını gördüğü halde, 

Allah hakkında şüpheye düşen kişiye 

şaşarım! Ölüleri gördüğü halde ölümü unutan 

kişiye şaşarım! İlk yaratılışı gördüğü halde, 

ikince kez yaratılmayı inkâr edene şaşarım! 

Fani dünyayı imar için beka yurdunu terk 

edene şaşarım!” Hz. Ali (599-661) 









Ölüm, hayatın bir gerçeği olmasına rağmen 

insanların ondan korkmasının iki temel sebebi 

vardır: Sevilen ve sahip olunan şeyleri 

kaybetme endişesi, ölümle ebediyen yok olma 

korkusudur. İnsanı yok olma korkusundan 

kurtaracak olan tek şey, ahiret inancıdır.  





„„İnsanoğlu öldüğü zaman, 

bütün amellerinin sevabı da 

sona erer. Şu üç şey bundan 

müstesnadır: Sadaka-i câriye 

(süregelen sadaka), istifade 

edilen ilim, kendisine dua eden 

hayırlı evlat.’’ (Hadis, Müslim, Vasiyyet 14; 

Ebu Davud, Vesaya 14; Tirmizi, Vesaya 8). 

Kuş Sarayı 



Mal sahibi, mülk sahibi; 

Hani bunun ilk sahibi? 

Mal da yalan, mülk de yalan; 

Var biraz da sen oyalan. 



„„Madem bu zenginlik senin, neden ahirete 

götürmüyorsun?‟‟ Benjamin Franklin (1706-1790). 





„„Dünyaya bir daha mı geleceğiz‟‟ diyerek 

her türlü harama bulaşanlara lütfen 

hatırlatın: Ahirete de iki defa gitmeyeceğiz! 









Ölümle başlayıp cennet cehenneme yerleştirme 

ve orada kalma olarak gerçekleşecek ahiret 

alemi ile ilgili birçok aşama ve kavram vardır.  

Ahiret Alemi 



İnsanlar ölürken melekler onlara görünürler. 

Kötülere cehennemlik olduğu, iyilere cennetlik 

olduğunu söylerler (Kur’an, Nahl [16] 28; Vakıa [56] 83-96).  

Ölürken Melekleri ve 

Gideceğimiz Yeri Görmek 



“Ne zaman ki can köprücük kemiklerine 

dayanır… İşte o gün, sevk Rabbinedir (can, 

Allah’ın huzuruna sevk edilir).” (Kur’an, Kıyamet [75] 26-30).  

Ruh Ne Zaman Yükseltilir? 



İnsanların ruhları, ölüm ânından mahşere 

kadar Allah‟ın kontrolü altındadır: “Allah, 

ölümleri ânında canları vefat ettirir, uykularında 

da insanları vefat ettirir. Ölümüne hükmettiği 

ruhları tutar, gerisini belli bir süreye kadar 

sahibine iade eder...” (Kur’an, Zümer [39] 42). 

Ruhlar Ne Yapıyorlar? 



“Allah yolunda hicret edip sonra öldürülen veya 

ölenlere gelince, Allah onları pek güzel rızklarla 

rızıklandıracaktır…” (Kur’an, Hac [22] 58). 

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü zannetme! 

Bilakis onlar hayatta olup, Rab‟lerinin katında 

yaşarlar, rızıklanırlar.” (Kur’an, Al-i İmran[3] 169). 

“Eyvah, bizi uyuduğumuz yerden kim kaldırdı?...” 
(Kur’an, Yasin [36] 52). 



Berzah    ٌَبْرَزخ kültürümüzde berzah âlemi olarak 

anlaşılır. Fakat kelimenin Kur‟an‟daki kullanımlarına 

baktığımızda (Furkan [25] 53; Rahman [55] 19-20), bir âlem değil, 

ölümden sonra dünyaya geri dönmek isteğinin 

karşısındaki engel anlamına geldiği görülmektedir. 

Berzah 



„„Nihayet onlardan birine ölüm gelip çattığında, “Ey 

Rabbim! Beni geri gönder” der. “Tâ ki boşa geçirdiğim 

dünyada iyi iş yapayım.” Hayır! Onun söylediği bu söz, 

boş laftan ibarettir. Onların gerisinde ise, yeniden 

diriltilecekleri güne kadar süren bir engel/berzah vardır.‟‟ 
(Mü’minun [23] 99-100).  



Sûra ÜfleniĢ 

“[İkinci defa] sûra  ور  / üflendiğinde kabirlerinden الصُّ

mevzilerinden    ٌاْْلَْجَداث çıkıp mahşere doğru akın 

edecekler.” (Kur’an, Yasin [36] 51). 

Sûra (boru) ilk üflediğinde son saat gerçekleşir, her 

şey bozulup darmadağın olur. İkinci kez üflediğinde 

ise ahiret âlemi kurulmaya başlanır.  



Kıyamet Türkçede yıkım olarak ifade edilir. 

Oysaki kıyam, kalkış, yeni bir oluş anlamına 

gelir. Kur‟an, bizim Türkçede kıyamet için 

kullandığımız kelime yerine saat (son saat) 

kelimesini kullanır. Dolayısıyla Kur‟an‟da 

kıyamet günü, Allah‟a hesap vermek üzere 

insanların kabirlerinden kalkmaları yanında 

yeni bir sistemin hayat bulması anlamındadır.  

(Son) Saat-Kıyamet 



„„Sana saatin ne zaman gelip çatacağını 

soruyorlar. De ki: “Onun bilgisi ancak Rabbimin 

katındadır. Onu zamanında açığa ancak O 

çıkarır. Son saatin bilgisi göklere ve yere ağır 

gelir; saat ansızın size gelecektir. Sanki, sen 

onu biliyormuşsun gibi, sana soruyorlar.” De ki: 

“Onun ilmi Allah katındadır. Fakat insanların 

çoğu bu gerçeği bilmiyorlar.‟‟ (Kur’an, A’raf [7] 187). 

  

Son Saat Aniden Gelecek 



„„Eğer yüz çevirirlerse de ki: „Ben sizin hepinize 

eşit şekilde açıkladım. Artık tehdit edildiğiniz 

şeyin yakın mı, yoksa uzak mı olduğunu 

bilmem!‟‟ (Kur’an, Enbiya [21] 109). 

„„Sana son saatin ne  

zaman demir alacağını  

soruyorlar? Onu bilmek  

nerede, sen nerede!  

Onun nihai bilgisi,  

sadece Allah‟a aittir.‟‟  
(Kur’an, Naziat [79] 42-24).  



Her şeyin darmadağın olmasından sonra 

oluşacak ahiret âleminde yer ve gökler de var 

edilecek: “O gün yerküre başka bir yerküreye 

dönüştürülür. Gökler de öyle…” (Kur’an, İbrahim [14] 48). 

Ahiret Âlemi 



Ba‟s, kıyametin kopmasından sonra Allah 

tarafından ölülerin diriltilmesidir. Haşir, kıyamet 

gününde diriltilecek olan insanların hesaba 

çekilmek üzere bir araya toplanmasıdır. 

Ba’s ve HaĢir 



• Diriltilme  

• Toplanma  

• Allah‟a arz olunma  

• Bilgilendirilme, sorgulanma  

• Yargılanma/Değerlendirilme  

• Cennet veya cehenneme sevk. 

MahĢerle Ġlgili Herkesin Geçireceği 7 AĢama 



1-Diriltilme: Herkesin ruh ve bedeni buluşturulup 

diriltilecek (Kur’an, Tekvir [81] 7).  

2-Toplanma: Herkes bir araya getirilecek.  

3-Allah‟a Arz olunma: Yargılanmak için topluca 

Allah‟ın huzuruna çıkılacak, ama yargılanma teker 

teker olacak (Kur’an, En’am [6] 94).  

4-Bilgilendirilme: Bilgilendirmeden yargılanma 

yapılmayacak. Bu bilgilendirmede amel kitabının 

verilmesi, organların ve diğer şahitlerin 

konuşturulması birer aşamadır.  



5-Sorgulanma: Herkes yaptığından 

sorgulanacaktır (Sorgulama sadece burada olacak). 

6-Yargılanma/Değerlendirilme: Bütün bu 

bilgilendirilmenin, yargılanmanın, sorgulanmanın 

devamında Allah, yargılayıp değerlendirme 

yapacak. 

7-Cennet veya cehenneme sevk.  



“O gün Rabbinize arz edilirsiniz. Yaptıklarınızdan 

hiçbir şey gizli kalmaz.” (Kur’an, Hakka [69] 18).  

“Hepsi, saflar halinde Rabbine arz edilmiştir.” 
(Kur’an, Kehf [18] 48). 

“Onların hepsi, kıyamet günü O‟na tek başına 

gelecektir.‟‟ (Kur’an, Meryem [19] 95. Ayrıca bkz. En’am [6] 94). 

Allah’a SunuluĢ Topluca, Yargılama Teker Teker 



“Kıyamet günü için adalet terazilerini (Mizan, çoğulu 

mevazin –  ٌَاْلَمَوا۪زين ) kuracağız. Hiç kimseye zerre 

kadar haksızlık edilmeyecek. Hardal tanesi kadar bir 

şey bile olsa onu ortaya getiririz.” (Kur’an, Enbiya [21] 47). 

Mizan 



Dünyadayken yapılan her şeyin en küçük 

ayrıntısına kadar yazılı olduğu kitap (amel 

kitabı/defteri) cennetliklere sağ taraftan, 

cehennemliklere sol taraftan verilir (Kur’an, 

Hakka [69] 19, 25).  

Amel Kitabı (Defteri) 



Kur‟an sadece fertlerin değil, milletlerin de amel 

kitabının olacağını, her milletin hesap gününde 

yaptıklarının karşılığının verileceğini bildirir 

(Kur’an, Casiye [45] 28-29). Kur‟an böylece insanın hem 

bireysel hem toplumsal sorumluluklarının 

bulunduğuna işaret eder (Prof.Dr. Ahmet Saim Kılavuz, ‘‘Amel 

Defteri,’’ Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 3,., s. 20-21).  

Milletlerin Amel Kitabı 



Cennet 

Cennet    الجنة sözlükte bahçe anlamına 
gelmektedir. Kur‟an‟a göre cennet ve cehennem, 
derece derecedir. Zaten Kur‟an‟da cennât, yani 
cennetler kullanılır. Dolayısıyla cennetlikler de 
aynı olmayacak! Cennetin bölümleri: Firdevs, Adn, 
Naîm, Daru‟l-Huld, Me‟vâ, Daru‟s-Selam, İlliyyîn.  



Ahirette Birbirini Tanıma 

“İşte o gün kişi, kardeşinden anne babasından, 

eşinden ve çocuklarından kaçar. Çünkü o gün, 

kişinin yakınları ile ilgilenmesini bile (engelleyen) 

işleri vardır....” (Kur’an, Mearic [78] 10-14, Abese [80] 34-37). 

“…aralarında tanışırlar...” (Kur’an, Yunus [10] 45). 

Dolayısıyla insanlar hesap verirken yaşanan 

dehşetli ortamdan kurtulup sakinleşince 

tanıdıklarını „tekrar‟ tanıyacaklar. 



„„…Onlara cennetteki meyvelerden ikram 

edildiğinde, „Gerçi biz dünyadayken de bunlara 

benzer meyveler yemiştik; [meğer gerçek 

meyve bunlarmış!] diyecekler...‟‟ (Kur’an, Bakara [2] 25).  

Ahirette Bilinç Devam Eder 



“Ve biz onları parlak, iri gözlü hurilerle 
eşleştirmişizdir.” (Kur’an, Tur [52] 20). Hûr  الحور  kelimesi 
hem müzekker (eril), hem de müennes (dişil) için 
kullanılır. Eşleştirmişiz (zevvecnahum) derken, 
buna kadınlar da dahildir. Yani, kadının da 
erkeğin de bu hurilerden hizmetçiler vardır.  

Huri 



Ahirette erkeğe de kadına da aynı türden ödüller 
vardır. Huri, Kur‟an‟da hiçbir şekilde bir kadın ya da 
dişilik, cinsellik ifade etmez! Hiçbir ayette bir 
erkeğe birkaç kadın verileceğinden de söz edilmez. 
Kur‟an‟da bahsedilen huriler, vildan ve gilmanlar, 
cennet halkının hizmetine verilecek olan hizmetçi, 
garson tarzındaki hizmet ile vazifeli görevlilerdir.  



Cehennem   جهنم sözlükte derin çukur anlamına 

gelir. Cehennemin 7 kapısı (tabakası) vardır. Her 

bir kapıdan, günahların derecesine göre girilir 
(Kur’an, Hicr [15] 43-44).  

Cehennem 



Peygamberler vahyi hakkıyla toplumlarına tebliğ edip 

etmedikleri, ümmetleri de peygamberlerden sonra 

kendilerine verilen vahye uygun olarak yaşayıp 

yaşamadıkları hususunda sorguya çekileceklerdir 

(Kur’an, A’raf  [7] 6-7). Hatta melekler bile, sorgulanacaklar 

(Kur’an, Sebe [34] 40-41). Fakat meleklerin ve peygamberlerin 

sorgulanması, onlar adına yanlış yapan, istismar 

eden insanları deşifre etmeye yöneliktir. Yani sonu 

azaba açılan bir sorgulama değildir.  

Peygamber ve Melekler de Sorgulanacak 



Diyanet İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, (hayati) organ 

veya dokusu alınan kişinin, ölmüş olması, organ veya 

dokusu alınacak kişinin sağlığında buna izin vermiş 

olması veya hayatta iken yakınlarının rızasının 

sağlanması, alınacak organ veya doku karşılığında hiçbir 

ücret alınmaması, tedavisi yapılacak hastanın da 

kendisine yapılacak bu nakle razı olmasının gerektiğine 

dair fetva verdi (Sabah Gzt., ‘‘İşte Diyanet'in organ nakli fetvası,’’ 03.03.2013). 

Not: BaĢkasının organını taĢıyan kimsenin iĢleyeceği suç ve günahlardan, organ veren sorumlu 

değildir. 

Organ Nakli 





Vefat etmiş bir insanı ahirete uğurlarken 

ona karşı bazı görevlerimiz vardır. Bu son 

görevlerimizi yerine getirmek, bizim bir 

Mü‟min ve insan olarak vazifelerimizdir.  

Ahirete Uğurlama 



İslamiyet, insanın maddi ve manevi hatırasına çok 

büyük değer vermiştir. İnsanın dirisi kadar ölüsü 

de saygıya layıktır. Cenaze törenleri ölenlere karşı 

yaptığımız son görev olduğu için çok önemlidir.  

Cenaze Namazı 



Rüku ve secde olmadan ayakta kılınan cenaze 

namazı, vefat eden kişi için duadır. Cenaze 

namazına katılmak dini ve insani bir görevdir. Bu 

namaza katılanlar, gün gelip bir gün de kendi 

hayatlarının da son bulacağını hatırlamış olurlar.  

Atatürk‟ün Cenaze Töreninden 



Heykeltıraş bir babanın Engelli oğlu öldüğünde yaptığı mezar taşı 



Johnny Ramone‟un, Hollywood Forever Mezarlığındaki Mezarı 



Cenazeyi defnettikten 

sonra ölen insanın 

yakınlarına taziyede 

(sabır dilemek) bulunmak, 

Müslüman‟ın yapması 

gereken önemli bir 

görevdir.  





Kur‟an-ı Kerim‟i her zaman okumalı ve 

anlamaya çalışmalıyız. Ölüm döşeğindeki 

hastanın yanında Kur‟an okumak, tavsiye 

edilen davranışlardandır.  

Kur’an ve Mevlit Okumak 



Kültürümüzde defin işleminden sonra vefat 

eden kişinin evinde Kur‟an okunur ve dua 

edilir. Okunan Kur‟an‟ın ardından Türkçe 

meali de okunmalı ki orada bulunanlar ölüm 

ve ötesini düşünerek, ibret alabilsinler.  



Hz. Muhammed‟in doğum yılı kutlamaları ilk 

defa 972‟de Mısır‟daki Şii Fâtımî devletinde 

başlamıştır (Ahmet Özel, ‘‘Mevlit,’’ Diyanet İslam Ansiklopedisi, 

XXIX, 475). Hz. Peygamber‟e derin saygı ve 

sevginin ifadesini ifade eden bir şiir olan 

Mevlit (Vesiletü’n-Necat), ilk defa Osmanlı‟da 

15. yüzyıldan beri okunmuş ve dinlenmiştir.  



Mevlit okumak kültürel bir uygulamadır ve 

ülkemizde gelenek haline gelmiştir. Mevlit 

şiirinde çok güzel ifadeler yanında, şirk 

tehlikesini çağrıştıran ve Kur‟an‟a aykırı 

olan yerler de bulunmaktadır. Bundan dolayı 

sakıncalı olmayan yerler okunmalıdır: 



Bu gelen aşkına devreyler felek. 

Yüzüne müştakdürür ins ü melek  
(Bu gelenin aşkına felekler döner.  

Yüzüne âşıktır insanlar ve melekler).‟‟ 

Hem vesile olduğu içün ol Resul 

Ademin Hak tevbesini kıldı kabul 
(Hz. Muhammed aracı olduğu için Allah  

Adem’in tövbesini kabul etti). 

Hem dahi Musa elindeki asa  

Oldu anın hürmetine ejderha 

(Hz. Musa’nın elindeki asa Hz.  

Muhammed’in hürmetine ejderha oldu). 



Cenaze defnedildikten sonra ölenin ve 

diğer bütün geçmişlerimizin affedilmesi 

için Allah‟a dua edilir.  

Dua Etmek ve Hayır Yapmak 



Mezarlıkların yanından geçerken müziğin 

sesini kısmanın gerekçesi, ölülerin rahatsız 

olmaması değil, bizim ölümden ibret alıp 

tefekkür etmemizi sağlaması içindir.  



Hem birey hem de toplumun ihtiyaçlarını 

karşılamak amacıyla hayır yapılmaktadır. 

Rasulullah, “İnsanların en hayırlısı, 

insanlara en çok faydalı olandır” (Hadis, 

Suyuti, el-Camiu’s-Sağir, XI, Riyad 1988, 9-12) buyurmuştur.  



Yol yoksa yol yapmak, hastaneye ihtiyaç varsa 

hastane yapmak, cami yoksa cami yapmak ve 

kamunun faydalandığı mekânlar yapmak vb. 

dinimizde önem verilen hayırlardandır.  



“İnsan vefat edince üç şey hariç dünyadaki 

ameliyle ilişkisi kesilir. Ancak bu üç şey 

dolayısıyla amel defterine sürekli hayır yazılır. 

Bunlar: Sadaka-i cariye (okul, hastane, cami, yol 

vb.), kendisinden istifade edilen bir ilim ve eser 

ile kendisine dua eden salih bir evlattır.” (Hadis, 

Müslim, Zikir 23; Buhari, Tevhid 50). 





„„Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah‟tan 

yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle 

beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin! 

Onlar diridirler, ama siz fark edemezsiniz. Biz sizi biraz 

korku ve açlıkla, biraz mal, can ve ürün eksikliğiyle 

sınayacağız. Müjdele o sabredenleri!  

Kur’an’dan Mesajlar 



Sabredenler, kendilerine bir musibet geldiğinde, “Biz 

Allah‟ın kuluyuz ve biz O‟na döneceğiz” derler. İşte 

Rablerinden bağışlamalar ve rahmet hep onlaradır. Doğru 

yolda olanlar da bunlardır.‟‟ (Bakara [2] 153-157). 



Ayette belirtildiği gibi musibetin sabrını Allah‟tan istemek 

gerekir. İman edenler için sabır, bu anlamda pasif bir 

bekleyiş değil aktif bir hareketliliktir. Çünkü ayette başa 

gelen mevcut duruma çaresizce sızlanmak değil, 

olumsuzluktan çıkış için arayış tavsiye edilmiştir. Bu arayış 

ise birçok yolla yapılabilir. Fakat bahsi geçen ayette sabır, 

namaz ibadetiyle birlikte anılmış ve bu arayışın namazla 

birlikte yapılması tavsiye edilmiştir. Çünkü namaz, Mü‟min 

için Rabbe bir yakınlıktır. 



İslam dini; akıl, din, nesil, can, namus, vatan gibi değerleri 

korumayı Müslümanlara emretmiş ve Allah rızası için bu 

değerler uğrunda ölen kimseyi şehit kabul etmiştir (Kur'an, Nisa 

[4] 29). Şehitlere “ölüler” demek ve onların ölüp yok 

olduklarını düşünmek yanlıştır. Aksine onlar diridirler; fakat 

insanlar bunu fark edemezler.  
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