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CUMA HUTBESİ
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AHİRET GÜNÜNE İMAN
Değerli Müminler!

Yüce Dinimiz İslam’ın hassasiyetle üzerinde
durduğu esasların başında ahiret gününe iman
gelmektedir. Ahiret günü öldükten sonra dirilmeyle
başlayan içinde mahşer, mizan, sırat, cennet ve
cehennemin var olduğu sonsuza kadar devam
edecek olan hayatın adıdır. Allah Rasûlü ahirete
imanı inanılması zorunlu esaslardan birisi olarak
öğretmiş “İman nedir?” sorusuna şu cevabı
vermiştir: “İman; Allah'a, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerriyle
kadere inanmaktır.”1
Ahirete iman ilkesi içinde pek çok hikmeti
barındırmaktadır. Bunların başında müminlerin
sorumluluk bilincini güçlendirmek, onları ebedî
mutluluğu kazanabilecekleri bir hayat yaşamaya
sevk etmektedir. Ahiret gününe inanmak insanın
bireysel ve toplumsal hayatında büyük etkisi
olmaktadır. Ebû Hüreyre'den nakledildiğine göre,
Allah Rasûlü (sav): “Allah'a ve âhiret gününe iman
eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve âhiret
gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız
etmesin. Allah'a ve âhiret gününe iman eden kişi
ya hayır söylesin ya da sussun!”2 buyurmak
suretiyle ahiret gününe inanmanın sosyal
yaşamımıza olan olumlu etkisini ifade etmiştir.
Ahiret gününe inanmanın diğer bir faydası da iyilik
ve kötülüklerin karşılığının tam manasıyla ahirette
görüleceğini bilen insan için büyük bir ümit kaynağı
olmasıdır. Zulme uğrayan insanların hakkının
mutlaka ahirette alınacağını, hesap gününde

adaletin tecelli edeceğini ve mutlaka hesabın
görüleceğini bilmeleri onlara manevi güç
verecektir. Peygamber Efendimiz’in şu veciz sözleri
bu durumu ne güzel ifade etmiştir: “Kıyamet
gününde tüm haklar sahiplerine verilecektir.
Hatta boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan
hakkı alınacaktır.” 3
Aziz Müminler!
Ahiret hayatı Kur’an’da dünya ile ilişkilendirilmiş ve
pek çok ayette dünya ile ahiret yan yana
zikredilmiştir. Dünyanın bir imtihan yeri olduğu
insanların dünyadaki yaşantılarına göre ahirette ya
ebedi mutluluğa kavuşacakları veya hüsrana
uğrayacakları ifade edilmiştir. Dünyanın fani
ahiretin ebedi olduğu gözler önüne serilmiş ahiret
gününe hazırlık yapmamız gerektiği ısrarla
vurgulanmıştır. Bu ayetlerden birinde rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: ‘’Ey iman edenler! Allah’tan
korkup sakının! Herkes yarın için ne hazırladığına
bir baksın. Allah’tan korkup sakının! Şüphesiz ki
Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.’’ 4
Değerli Kardeşlerim!
Unutmayalım ki dünya hayatı ahiretin tarlasıdır. Bu
dünyada ne ektiysek ahirette onu hasat edeceğiz.
Öyleyse gelin, hasat zamanı gelmeden önce ne
ektiğimize dikkat edelim. Zira ahirette karşımıza
çıkacak olan dünyada yaptıklarımız olacaktır. Hz.
Peygamber (sav) şöyle buyurmuştur: “Akıllı kişi
kendisini hesaba çeken ve ölümden sonrası için
çalışandır. Âciz kişi ise sürekli arzularına uyup bir
de Allah'tan (bağışlanma) umandır.”5 Hutbemizi
bir duayla bitirelim:
“Allah’ım! Bizi İslam ile müşerref kıldın, iman ile
muazzez kıldın; bu izzetten sonra sapkın
düşüncelere düşüp zillete mahkûm olmamıza fırsat
verme! Allah’ım! hem bu dünyada hem ahirette,
bizlere iyilikler ve güzellikler ihsan eyle! Bizleri zorlu
cehennem azabından muhafaza eyle!”
Hollanda Diyanet Vakfı
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