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MUSALLA

 Ölüm sonrası ahirette yeniden dirilmek.  (Vel ba’su ba’del mevt)

 Cenazenin namazının kılınması için üzerine konduğu yer Musalla taşı.

 Ahiret hayatında toplanma yeri. Haşr: Mahşerde hesap verme, hesaba çekilme.   
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AMEL 
DEFTERİ

FANİ-BAKİ

 Kiramen Kâtibîn meleklerinin yazmış olduğu ve insanların yaptığı tüm işlerin
yazılı bulunduğu kayıt.

 Fani: Ölümlü, geçici, kalıcı olmayan              İnsan fanidir.
 Bâki: Ebedi olan, varlığının sonu olmayan.  Allah bâkidir.

BERZAH  Berzah, örtü, perde demektir. Ölüm sonrası, ruhların yeniden dirilecekleri güne kadar 
bekledikleri alem, yer.

MAHŞER

BA’S

MİZAN  Dünyada yapılanların tartıldığı bir çeşit terazi.



 Her canlı doğar, büyür, belli bir ömür yaşadıktan sonra da ölür. Ölüm, insanlar başta olmak
üzere bütün canlılar için kaçınılmaz bir sondur. 
 “Her canlı ölümü tadacaktır...” (Âl-i İmrân , 185)

 İslam’a göre ölüm bir yok oluş değildir. Yalnızca bir âlemden başka bir âleme göçtür.
 Ölen insan ahiret günü tekrar diriltilecektir. 
 Ahirette kişi, dünyada yaptıklarının karşılığını görecektir. 
 Allah’ın rızasına uygun yaşayanlar için ödül yeri  Cennet
 Ahirette, günahları çok olanlar için ceza yeri       Cehennem

AHİRETE İMAN

 Ahiret insanın ölümden sonra dirileceği, dünyada yaptıklarının hesabını vereceği ve 
sonsuza kadar yaşayacağı yerdir. 

 Ahirete inanmak, Müslüman olmanın şartlarından biridir. (İman esaslarından birisidir)
 “Onlar (müttakiler) sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret 

gününe de kesinkes inanırlar.” (Bakara, 4)

Ömür dediğin üç gündür,
Dün geçti yarın ise meçhuldür,
Öyleyse ömür dediğin bir gündür,
O da bu gündür.
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Dün geçti, bu gün var mı?
Gençliğine güvenme, ölen hep ihtiyar mı?



AHİRETE İNANAN İNSAN

Allah’ın emrine karşı 
gelmekten kaçınır

Ölümün bir yok oluş 
olmadığını bilir

Kötülüklerden uzak durur Ömrünü iyi değerlendirir

Yaptıklarından hesaba 
çekileceğini bilir

Ölümden korkmaz
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KIYAMET VE YENİDEN DİRİLME

 Tıpkı canlılar gibi, üzerinde yaşadığımız dünya ve dünya hayatı da bir gün bütünüyle son bulacaktır. 
 “Yeryüzünde bulunan her canlı fânidir. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’in bakidir.” (Rahmân, 26-27)

 Kur’an’a göre zamanı geldiğinde evrendeki düzen bozulacak, kıyamet kopacak, tüm canlılar ölecek ve 
dünya hayatı sona erecektir. 

 Kıyametin kopması İsrafil’in (as) sûra üflemesiyle başlayacak, İkinci üflemesiyle 
tüm insanlar yeniden dirilecektir. 

 “Sûra üflenince, Allah’ın diledikleri müstesna olmak üzere göklerde ve
yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra ona bir daha üflenince bir de ne göresin, 
onlar ayağa kalkmış bakıyorlar.” (Zümer, 68).

 Yeniden dirilişle birlikte ahiret hayatı başlayacak ve insanlar, mahşer adı verilen büyük 
bir alanda toplanacaklar, dünyada yaptıkları en küçük bir iyiliğin de kötülüğün de 
karşılığını göreceklerdir. 

 İnsanların sevap ve günahları, mizan adı verilen ve şeklini tam olarak bilemediğimiz bir 
aletle tartılacaktır. 

 Kıyametin vaktini soranlara Hz. Peygambere (sav) bilmediğini söylemiştir. 
 Kıyametin ne zaman gerçekleşeceğini Allah’tan başkası bilemez. 
 “Sana kıyameti, ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak     

Rabb’imin katındadır. Onun vaktini 
ondan başkası açıklayamaz...” (A’râf, 187) dinkulturuahlakbilgisi.com

 Kiramen kâtibîn meleklerinin yazmış olduğu ve insanların yaptığı tüm işlerin yazılı 
bulunduğu amel defterleri herkese gösterilecektir. 

 Kur’an’a göre insanların el, ayak, göz, kulak gibi organları da yaptıklarına şahitlik edecek, 
dünyada yapılan hiçbir iş gizli kalmayacak, herkes yaptığının karşılığını görecektir.



 Kur’an, insanın yeniden diriliş konusunu daha iyi kavrayabilmesi için ona
çevresinden örnekler verir. Kutsal kitabımızda yeniden diriliş, kuru ve çorak toprağın, 
yağan yağmurla yeniden canlanıp birçok ürün vermesine benzetilmiştir.
 “Gökten bereketli bir su indirdik, onunla bahçeler, biçilecek daneler bitirdik. 

Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu 
hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden 
çıkış da böyledir.” (Kâf, 9-11) 

 “... Yeryüzünü, ölümünün ardından o canlandırıyor. İşte siz de (kabirlerinizden) 
böyle çıkarılacaksınız.” (Rûm, 19)

 Ölen bir kişinin yeniden nasıl diriltileceğini merak edenlere Kur’an şöyle cevap verir: 
“Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de 
gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, o her şeye kadirdir.” (Ahkâf, 33) 

Tabiidir ki bir şeyi yeniden yapmak, hiç yokken yapmaktan daha kolaydır.

YENİDEN DİRİLMEYE DİKKAT ÇEKEN AYETLER
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HAYAT  ÖMÜRDOĞUM ECEL ÖLÜM

DİRİLTİLME               (BA’S)

TOPLANMA              (MAHŞER)

HESAP                        (MİZAN)

BİLGİLENDİRME       (AMEL DEFTERİ)

CENNET                             CEHENNEM
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BİR VARMIŞ…                                              BİR YOKMUŞ…

AHİRET 

(SÛR)             KIYAMET              (SÛR)
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Bizi DİNlemeye devam ediniz.
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