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MELEK 

 İslam dininde iman esaslarından biride meleklere imandır.  

 Melekler, yapıları ve ifa ettikleri görevler bakımından diğer varlıklardan farklıdırlar. 

 Allah’ın vahyini ve nübüvvetini gayb aleminden insanlara nakleden onlaradır. 

 İnsanın psikolojik dünyasının olumlu yönünü oluşturan iyilikler, faziletler ve güzellikler hep meleklerin ilhamıyla 

gerçekleşir. 

 

Meleklerin Varlığı  

 Kur’anı-ı Kerim’de meleklerden ve yaptıkları işlerden haber veriyor. Hz.Peygamber (S) melekleri gördüğünü ifade 

ediyor ve onların bazı özelliklerini hadislerinde anlatıyor. Bu meleklerin varlığına delalet eder. 

 Semavi dinler meleklerin varlığından bahsederler. 

 Kur’an ve sünnetin haber verdiği seleklerin varlığını akıl kesin delillerle ispat edemediği gibi inkar da edemez. 

 Ancak akıl onların varlığının mümkün olduğunu kabul eder. 

 

Meleklerin Özellikleri  

 Melekler nurani ve ruhani varlıklardır. 

 “Onlar, Allah’ın emirlerine isyan etmezler, emroulundukları şeyleri aynen yaparlar.” Tahrim 

 Melekler latif, görülmeyen varlıklardır. Onların cismani vücutları yoktur. 

 Melekler insanlar gibi yemezler, içmezler, uyumazlar, erkeklik ve dişilikleri yoktur. 

 Hayvani arzulardan uzaktırlar, nefsi istekleri bulunmaz. 

 Günah ve hata işlemezler 

 Ayrı alemde kendilerine özgü şartların yaratıklarıdır. 

 Zatları itibariyle müstakil, kendi kendileri yeten varlıklardır. 

 İnsana benzeyen maddi hallerle kesinlikle nitelenmeyen varlıklardır, onlarda insan şekline gerebilecek kudret var 

 Meleklerin yaratılışı insanların yaratılışından öncedir. 

 Hz. Aişe’den nakledilen bir hadiste meleklerin nurdan yaratılmış oldukları haber verilmektedir. 

 Melekler, insandan farklı olarak, Allah’a tam bir itaat halindedirler, emirlerini eksiksiz yerine getirirler. 

 Allah’ın iradesi dışında kendi istekleriyle bir şey yapamazlar. 

 Meleklerin kanatları olduğu Kur’an’da rivayet edilir. 

Meleklerin işleri  

Meleklerin vazifelerine göre 3 büyük grup altında toplanması mümkündür: 

1. Mukarrabun ve İlliyyun adıyla anılan: 

Makam ve hal bakımından Allah’a en yakın olan melekler. Bunlar devamlı olarak Allah’ı hamd, zikir, 

teşbih, tenzih ile meşguldürler. 

“Melekleri Arşın etrafını çevirmiş oldukları halde Rablerini hamd ile teşbih ederken görürsün.” Zümer 

2. Müdebbirat adıyla anılan: 

Bu grupta yer lan melekler alemin düzenli işleyişinde Allah’ın iradesinin ve koyduğu ilahi kanunların 

yürürlüğe konmasında görev almışlardır. 

3. İnsanla doğrudan görevli melekler: 

a) Dört Büyük Melek: Bunların başında meleklerin en büyüğü olan Cebrail gelir. Cebrail’e “Ruhul 

Kudüs” da denmiştir. 

Cebrail’le birlikte 3 büyük melek daha vardır. Bunlar; ölüm meleği Azrail, tabiat kuvvetlerini 

idareye memur Mikail, Sûr’u üflemekle görevli olan İsrafil dir 
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b) Müminlere Yardımcı Melekler: İnsanla doğrudan görevli meleklerden bir kısmı peygamberlere 

ve sahil mümin kullara kuvvet vermek, sıkıntılı ve üzüntülü zamanlarda onların maneviyatlarını 

yükseltmekle görevlidirler. 

c) Cennet ve Cehennem Melekleri: Dünya’da Allah’a inanmayan, O’na itaat etmeyen inançsız 

kulların cezasını yerine getirmekle, ona azap etmekle görevli Cehennem melekleridir. Bunların 

reisi Malik tir. Birde Cennet melekleri vardır. 

d) Duacı Melekler: Bazı melekler vardır ki bunlar, insanlara dünyada iken duada bulunurlar. 

Allah’tan hidayetlerini dilerler. 

e) İyiyi Telkin Eden Melekler: Bir kısım melekler de insanlara iyi, güzel ve hayırlı işler telkin ve ilham 

eder. 

f) Hafaza Melekleri: Bunlar her insan için görevlenmiş olup, iyi ve kötü işlerini yazarlar. Kur’an 

bunlara Kiramen Katibin ismini vermiştir. (şerefli yazıcılar) 

g) Münker ve Nekir: Bunlar insan öldükten sonra kabrinde sorguya çekmekle görevli meleklerdir. 

 

Meleklerle insanlar arasındaki tafdil konusu: 

 En üstün, faziletli, mükerrem yaratık Hz.Muhammed’dir.  

Ondan sonra insanların peygamberleri, varlıklar tasnifinde fazilet bakımından ikinci sırada yer alır. 

Üçüncü sırada meleklerin büyükleri olan 4 büyük melek yer alır. Fazilet sırası itibariyle daha sonra insanların takva 

sahipleri, diğer müminler, melekler ve en sonra umum insanlar yer alır. 

Böyle bir fazilet sıralaması garip karşılanmamalıdır. Çünkü melekler yaratılış itibariyle günah işlemezler. Ama insana 

gelince insanlar günah işlemeye müsait şartlarda yaratılan insan kötü hasletlerini yok edip iyi faziletli, ibadetli ve tavalı 

bir yaşayışla meleklerden üstün bir makama yükselir. 

      CİN 
Cinlerin Varlığı  

 Kur’anı Kerim’de cinlerin varlığından bahsedilir. Bunlar görülmeyen varlıklardır. 

 Cin taifesi saf ateşten, dumansız ateş alevinden yaratılmıştır. 

 Cinlerin yaratılışı insanlardan daha öncedir. 

Cinlerin Özellikleri  

 Görülmeyen varlıklar olup çeşitli şekillere girerler. 

 İnsanların yapamadığı bazı zor işleri yaparlar. 

 İnsana zorla bir şey yaptıramazlar. 

 Tıpkı insanlar gibi yerler, içerler, evlenirler, doğar, büyür, ölürler. 

 Ömürleri insana nispetle daha uzundur. 

Cinlerin İşleri  

 Cinler insanlar gibi iman ve ibadetle mükelleftirler. 

 Onların da kafirleri, müminleri vardır. Buna göre cennet yada cehenneme giderler. 

 Allah’ın aciz ve sorumlu yaratıklarıdır. 

 Allah’ın izni olmadıkça hiçbir kimseye ne iyilik ne de kötülük yapabilirler. 

 Cinler ve Şeytanlar gaybı bilemezler. 

ŞEYTAN 
 Şeytan ve şeytanın atası olan iblis meleklerden değil, cinlerdendir. Çünkü Kur’an’da onun ateşten yaratıldığı. 

Şeytanın Varlığı  
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 Onun varlığına Kur’an ve sünnette açık deliler vardır. 

 Bütün insanlık alemi şeytanın varlığı konusunda hem fikirdir. 

 Akıl meleklerin varlığını nasıl imkan dahlinde görüyorsa, şeytan ve cin de aynı şekilde görür. 

 Allah bu alemi zıtlarıyla birlikte yaratmıştır. İblis kötülüğün temsilcisidir. 

Şeytanın Özellikleri  

Her insanın bir şeytanı olduğuna dair Hz.Peygamber’in beyanı vardır. Bu şeytan insanı 6 konuda aldatmaya çalışır: 

1. Allah ve Rasulüne isyan 

2. Büyük günahları işletme 

3. Bid’atlere düşürme 

4. Küçük günahları işletme 

5. Mübahlarla meşgul etme 

6. Faziletli az amellerle oyalama 

KIYAMET ve AHİRET 

Ahiret 
 Ahiret, ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişten sonra ebediyyen devam edecek olan bir hayattır. 

 İslam’da ahiret  gününe inanmak imanın bir rüknü, akidenin, inancın bir parçasıdır. Bu sebeple ahirete iman 

etmeyen gerçek mümin olamaz. 

 Kur’an’da ahirete inanmayanların büyük bir sapıklık içinde oldukları ve yaptıkları amellerin kabul edilmeyeceği, 

ahirette kendilerini büyük bir azabın beklediği bildirilir. 

 Ahireti inkar, Allah ve peygamberini de inkar anlamı taşır. Çünkü Allah ve Rasulü’ne iman, onların doğru 

söylediklerini kabulü ve haber verdikleri her şeyi tasdiki gerektirir. İman esaslarında bölünme olmayacağına göre 

ahireti inkar hepsini inkar etmek gibidir. 

 Nereden gelip nereye gideceğini bilen insan, istikbal hakkındaki endişelerinden kurtulur, kendisini boşlukta 

hissetmez. 

 Ahirete inanmayan, bu inanca sahip olmayan ise hayatın gayesini tespit edemediği için huzursuz olur, nefsinin 

her isteğini yerine getirmeye çalışır, zulmeder. 

 Dünyada ebedi kalamayacağını kavrayan insan yok olma korkusundan kurtaracak olan ve ebedi mutluluğu 

götürecek olan yine ahiret inancıdır. 

 

Ahiretin Varlığı  

Ahiretin varlığı aklen caiz, naklen sabittir. 

Kur’an’da sadece ahiretin varlığı ve ahiret hakkında bilgi verilmekle kalmayıp, ahireti inkar edenlere karşıda en güzel 

şekilde deliller getirilmiştir. 

Ahiretin  varlığı hakkındaki Kur’an delillerinden birkaçı şöyledir: 

a) İlk Yaratılış: 

Kur’an ilk yaratılışı kabul ettikleri halde, ahiretin varlığını kabul etmeyenlere ilk yaratılışıyla delil getirir.  

İnsanları ve bütün mahlukatı yoktan var den Allah Teala’nın onları ikinci defa tekrar yaratmaya da kadir olacağı 

bildirilir.   “De ki; onları ilk defa yaratan tekrar diriltecektir. O her türlü yaratmayı bilendir.” Rum Suresi 

Bir şeyi ilk defa yapmaya muktedir olan onu ikinci defa yapmasının birincisinden daha kolay olacağı herkes 

tarafından kabul edilir. Aslında Allah için hiçbir şeyin zor oluşu söz konusu değildir. 

 

b) Zor Olan Şeyleri Yaratma: 

Yine Kur’an ilk yaratılışı kabul ettikleri halde ahireti inkar edenlere, ahiretin varlığından daha zor olan şeyleri 

yaratan Allah’ın ahireti yaratamaya da kadir olacağını bildirerek ahiretin varlığını kavratmak ister. 
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Nitekim göklerin ve yerin yaratılası, insanların ahirette tekrardan yaratılmasından daha zordur. 

 

c) İmkansız Olan Şeyleri Yaratma: 

Ölümden sonraki hayatı imkansız görenlere Allah Teala, kendi his ve müşahedeleriyle sabit birkaç hususu 

hatırlatarak, bunlar üzerinde düşünmelerini ister. 

Zira düşündükleri zaman Allah’ın ahirette insanları tekrardan diriltmeye kadir olduğunu kabul etmek zorundadırl 

Söz gelimi bir şeyi zıddına çevirmek, onu benzerine çevirmek çok daha zor, hatta imkansızdır. 

“Sizin için yeşil ağaçtan ateş çıkardı da ondan ateş yakıyorsunuz.” Yasin Suresi 

Aslında ateş ve su birbirine zıt şeylerdir. Allah Teala, sulu yeşil ağaçtan ateş çıkararak imkansız gibi gördüğümüz 

şeyleri ona göre çok kolaydır, böylece ahireti imkansız görenlere cevap vermektedir. 

 

d) İnsanın Yaratılışı ve Toprağın Diriltilmesi: 

Kur’an’da ölümden sonra tekrar dirilişi ve ahireti inkar edenlere, insanın yaratılışı ve Allah’ın kışın ölü gibi olan 

yeryüzünü baharda tekrar canlandırması, yeşertip hayat saçmasıyla delil getirmektedir.  –Fatır 35/9 

 

Kabir Ahvali 

 Ölüme müteakip çoğunlukla ceset bozulduğu ve aslı olan toprağa dönüştüğü için ölmüden sonraki ahval, ruhun 

ölmezliği ve bekasıyla izah edilir. 

 Nitekim ruhun bedenden ayrı bir varlığı olduğunu kabul edenler, onun bedenin yok oluşundan sonra da, 

yaşayacağını kabul etmişler; ruha cesetten ayrı bir varlık tanımayanlar ise onu genelde cesetle birlikte 

öldürmüşlerdir. 

 Birincilere göre ölümden sonraki ahvali izah mümkün olurken, ikinciler bunu imkansız görmektedirler. 

 Kabir ahvali, sual, azap ve nimet olmak üzere 3 halden ibarettir. 

 

1. Kabir Suali: 

 Peygamber Efendimizden: “Muhakkak ki bu ümmet kabirlerinde imtihana çekiliyor…” dediğini 

sahabeden birçok kişi rivayet eder. 

 Ayetlerinde işaret olunan, hadislerde anlatılan ve olmasında aklın hiçbir imkansızlık görmediği 

kabir sualinin olacağına inanmak, ahirete imana dahildir. Ahiretin varlığına inanan bir mümin, 

ahiretin ilk durağı olan kabir hallerine de inanmalıdır. 

 Sual melekleri, görünüş ve yaratılışlarındaki korkunçluk ve garabet sebebiyle Münker ve Nekir 

olarak isimlendirilmiştir. Ancak bu melekler, müminlere korku vermeyecek, sadece kafir ve 

münafıklara çok büyük bir korku vererek onları dehşete düşürecektir. 

 Kabir suali umumidir, mükellef herkese olacaktır. 

2. Kabir Azabı: 

 Dünyada iken günahlarından tamamen temizlenmemiş olanlar berzah aleminde, orada 

temizlenemezlerse yani, orada çektikleri azap onları bütün günahlarından temizlemeye 

yetmezse, mahşerde, orada da temizlenemezlerse Cehennem’de temizlenirler. 

 Böylece tamamen temizlendikten sonra Cennet’e girerler. 

 Buna göre, kabirdeki azap ya da nimet, kişinin dünyadaki durumuna göre olacaktır. 

 Ehli sünnet kabirde sual, azap ve nimetin olacağı hususunda ittifak etmişlerdir. 

 Kabir ve berzah hayatı umumidir. 

3. Kabir Nimeti: 

 Kabir nimetinin varlığı, buna delalet eden ayetler ve mana yönünden tevatür derecesine varan 

hadislerle sabittir. 

 Şehitler hakkında nazil olmuş olan ayetler de açıkça kabir nimetine delalet etmektedir. 

 Rızıklanmanın da berzahta devam edeceği hususunda Ehli Sünnet ittifak etmiştir. 
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 Kabir azabı çok çeşitlidir: Kabrin genişletilmesi, aydınlatılması, yeşilliklerle doldurularak Cennet 

bahçelerinden bir bahçe halini alması… 

 Kabir ve berzah hayatı, ölülerin diriltilmesine, yani mahşere kadar devam edecektir. 

 

KIYAMET 
Kıyametin Zamanı  

 İnsanı en iyi tanıyan ve insana faydalı olan her şeyi veren ve bildiren Allah Teala, kıyametin ne zaman 

kopacağının bilgisini kendine tahsis etmiş ve kimseye bildirmemiştir. 

 “Kıyamet saatini bilmek ancak Allah’a mahsustur.” Lokman Suresi 

 Bu ayetlerden açıkça anlaşıldığına göre kıyametin zamanını Peygamber Efendimiz de dahil, Allah’tan başka kimse 

bilmemektedir. 

 İnsan için gerekli olan, kıyametin zamanı gibi bilinmesi imkansız olan şeylerle meşgul olmak yerine kıyamet ve 

onu takip edecek olan hesap için, ahiret için hazırlıklı olmaktır. 

 Nitekim Peygamber Efendimiz de bir defasında kendisine kıyametin ne zaman olduğunu sorana: “Onun için ne 

hazırladın?” sorusuyla karşılık vermiştir. 

 

Kıyametin Alametleri  

Peygamber Efendimiz tarafından haber verilen bu alametler, meydana gelişleri sadece Allah’ın iradesiyle veku bulmalrı 

yönünden ya da kıyametin vukuuna yakınlıkları bakımından taşıdıkları bazı özelliklere binaen küçük vve büyük alametler 

diye iki kısma ayrılmaktadır. Küçük alametler kıyamete uzak, büyük alametler ise yakındır. 

Küçük Alametler: 

1) Hz. Muhammed’in peygamber olarak gönderilmesi ve peygamberliğin onunla sona ermesi 

2) İslami ilimlerin gerilemesi, cehaletin artması 

3) İçki ve zina gibi haram fillerin artması 

4) Adan öldürme olayının, ölenin ne için öldüğünü, öldürenin ne için öldürdüğünü bilemeyeceği kadar artması 

5) İki İslam ordusunun birbiriyle çarpışması 

6) Zenginliğin artıp dünya malının çoğalması, hatta azı yerlerde sadaka verecek fakirin bulunanaması 

Büyük Alametler: 

1) Duman 

2) Deccal 

3) Dabbetu’l arz 

4) Güneşin batıdan doğuşu 

5) Hz. İsa’nın inişi 

6) Yecüc ve Mecücün çıkışı 

7) Doğuda, Batıda, Arap yarımadasında bir yer çöküntüsünün olması 

8) Yemen tarafından, insanların önüne katıp mahşer yerine sürecek olan, bir ateşin çıkması 

Duman:  Kıyametten önce müminleri nezleye tutulmuş gibi yapan, kafirleri sarhoş eden ve bütün yeryüzünü kaplayan 

bir duman ortaya çıkar, kırk gün devam eder. 

Deccal: Deccal, tanrılık davasında bulunacak ve istidrac nevinden bazı olağanüstü haller gösterecek olan bir şahıstır. 

İnsanlardan bazıları onun fitnesine kanarlar. Allah müminelri Deccal fitnesinden korur. 
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Dabbetül Arz: Kur’an’da Dabbetül Raz’a işaret vardır: Neml Suresi. Dabbetul arz Safa Dağından çıkacak büyük bir 

hayvan olduğu, biri Mehdi, diğeri ise Hz. İsa zamanında, üçüncüsü de güneş batıdan doğduktan sonra olmak üzere 3 defa 

çıkar. 

Güneşin Batıdan Doğması: Kıyamet kopmadan önce alemdeki düzenin bozuluşunun büyük işaretlerinden biri de 

güneşin batıdan doğuşu olacaktır. Güneşin batıdan doğmasıyla tövbe kapısı kapanır. 

 

Hz. İsa’nın İnişi: Hz. İsa deccal ortaya çıktığında iner, adaletle hükmedip İslan şeriatını uygular, deccalı öldürüp Allah’ın 

      dilediği kadar yaşar, sonra  vefat eder, cenaze namazı kılınıp defnedilir. Sonra bir rüzgar esip   

      müminlerin  ruhu alınır, geriye insanların şerlileri ve kötüleri kalır, kıyamet onların üzerine kopar. 

Yecüc ve Mecüc’ün çıkışı: “Ye’cüc ve Me’cüc’ün seddi yıkıldığı zaman her dere ve tepeden boşanır.” Enbiya Suresi 

Yecüc ve mecücün kıyamet alametlerinden biri olarak belli bir vakitte insanlığın üzerine akın 

edeceği, yeryüzüne dağılarak bir süre bozgunculuk yapacakları ve büyük bir felaket olarak 

ortaya çıkacakları keyfiyetidir. 

Kıyametin Kopuşu  

 Kıyamet alametleri gerçekleştikten sonra kıyametin kopma zamanı gelince, Allah’ın emriyle, dört büyük 

melekten biri olan İsraf’in Sur denilen ve mahiyeti ancak Allah tarafından bilinen bir şeye üflemesiyle kıyamet 

kopacaktır. 

 İlk üfürüşte kıyamet kopacak, ikinci üfürüşte ise mahşer için diliş gerçekleşecektir. 

 Bu iki üfürüş arasında geçecek olan zaman kesin olarak bilinmemektedir. (40) 

 Kıyameti diriliş takip eder. Daha sonra da ahiret halleri gerçekleşir. 

 

AHİRET HALLERİ 

Ba’s:    Öldükten sonra dirilmek ve Allah’ın ölüleri tekrar diriltmesi manasındadır.  

 İman esasları arasında Ba’su Ba’del Mevt akidesi şeklinde yer alır. 

 Bütün semavi dinlerde esastır. 

 Kur’an’ı Kerim’de dirilişin hak olduğunu gösteren tarihi örnekler: 

1) Allah parça parça olmuş ve bu parçaları birbirine karışmış olan ölüleri tekrar dirilttiğini Kur’an’da 

bildirmektedir. Hz. İbrahim’in Allah’tan dilediği üzerine vuku bulmuş, gerçekleşmiş olan olay Kur’anda 

Bakara Suresi 260. Ayette bahsedilmektedir. (kuş) 

2) Allah, parçalara ayrılmamış ve çürümemiş olan ölüleri de diriltir. Bunun örneği Kur’an’da : Bakara 55-56 

Allah’ın varlığının apaçık delili olan yıldırım çarpmasıyla ölmeleri ve sonra yine apaçık delili olan 

diriltmesidir. 

3) Allah, etleri dökülmüş, kemikleri çürümüş ölüleri de diriltir. Kur’an’daki örneği: Bakara 259 

Ba’s günü Allah, herkesin kendi ameli durumuna göre birer ceset halk edip, yaratıp ruhlarını kendi 

cesetlerine iade edecektir. 

 

Haşr ve Mahşer: Ba’sı, dirilişi müteakip mahlukatı bir araya toplamasıdır. Toplanılan yere de “mahşer” adı verilir. 

 Mahşerde hayvanlarda haşr olacaktır. Allah’ın sorularına cevap verdikten sonra toprak olacaktırlar. 

 Mahşerde herkes, dünyada kime inanıp tabi olmuşsa onunla birlikte gelir. 

 Mahşer çok sıkıntılı, heyecanlı ve korukuludur. 

 Allah 7 sınıf insanı Arş’ın gölgesinde gölgelendirileceğini haber vermiştir: 

1. Adaletli devlet başkanı 

2. Allah’a ibadet ederek büyüyen genç 
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3. Kalbi mescitlere bağlı kimse 

4. Birbirlerini Allah için seven ve bu uğurda bir araya gelip bu sevgi ile ayrılan iki kişi 

5. Mevki sahibi güzel bir kadının davetini “Ben Allah’tan korkarım” cevabı ile reddeden kişi 

6. Sağ elinin verdiği sadakayı sol eli duymayacak şekilde gizli şekilde sadaka veren kişi 

7. Tenha yerde Allah’ı zikrederek gözleri dolup taşan kimsedir. 

 

 

 

 

Hesap, Sual, Mizan: Mahşerde herkes toplandıktan sonra büyük mahkeme kurulacak, dünyada yazıcı melekler 

tarafından tutulan amel defterleri o gün sahiplerine verilecek ve herkes ne yaptığını, ne yapmadığını bu defterlerde 

görerek nasıl bir muameleye müstehak olduğunu tahmin edecektir. 

 Her insan için Kiramen Katibin meleklerinin bir dosya tanzim ettikleri, bu dosyanın ahirette açılacağı, bütün 

teferruatıyla insanın amellerinin ortaya konacağı, zerre miktarı hayır yapanın onu göreceği, zerre miktarı şer 

işleyenin de onu göreceği bildirilmektedir. 

 Hesap defteri sağından verilenlerin hesaplarının kolay, solundan verilenlerinde çok zor olacağı haber verilmiştir. 

Mahşerde kimlerin nelerden sorguya çekileceği konusunda şöyle bir sıralama yapılabilir: 

1. Yahudi ve Hristiyanların Allah’ın eş ve oğul edinip edinmediğinden, 

2. Müşrikler şirkinden 

3. Peygamberler ümmetlerinden ve davetlerinden 

4. Mütekebbir, kibirli kişi kibrinden 

5. Mümin; 

6. Namazdan, ibadetlerden 

7. Zulumden 

8. Ömründen 

9. Malından 

10. Vücudundan 

11. İlminden vb. hususlarda hesaba çekilir. 

 Mahşerde çocuklara ve aklı olamayan mecnunlara, delilere sorgu yoktur. 

 

Havz:   Ahirette her peygamberin bir havuzu olacaktır ki bu havuzdan peygamberin kendisi ve ümmetinden Allah’ın                                

   diledikleri içeceklerdir. 

 gün Peygamber Efendimizin de bir havuzu olacaktır. Kur’an’da “Ey Muhammed, Biz sana Kevser’i verdik.” 

 

Şefaat: 

 Şefaat, resuller, nebiler, alimler ve Allah’ın izin vereceği kimselerin yine Allah’ın izin vereceği kimselere 

bağışlanmasını talep etmeleridir. 

 Şefaati Uzma; Hz.Peygamber’in en büyük şefaati, bu mahşerde toplanan ve o günün sıkıntıları içinde bulunan 

insanlığın bir an önce hesaba çekilmesi için Peygamber efendimizin bütün insanlığa şefaat etmesidir. 

 Allah’ın izni olmadan hiç kimse şefaat edemez. “ Onun izni olmadıkça nezdinde şefaat edecek kimmiş?” Bakara 

 Peygamber Efendimizin yapacağı şefaat 8 maddede özetlenir: 

1. İnsanların bir an önce hesaba çekilmeleri için o gün Allah’a yalvaracaktır. 

2. Müminlerden bir topluluğun hesapsız Cennet’e girmesi için yapacağı şefaat 

3. Cehennem’e girmeyi hak ettikleri halde oraya girmemeleri için bir kısım günahkarlar hakkında yapacağı 

şefaat 

4. Cehenneme giren müminlerin oradan çıkmaları için şefaati 

5. Cennetliklerin derecelerinin artması için şefaati 

6. Günahları sevaplarından çok olanlar bir topluluk için şefaati 
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7. Ebedi kalacak kafirlerin azaplarının hafifletilmesi için şefaati 

8. Müşrik çocuklarının azap görmemesi için yapacağı şefaati 

 

Sırat: 

 Cehennem üzerinde bulunan bir yol, bir köprüdür ki, müminler Cennet’e bu yoldan geçerek ulaşacaklardır. Sıratı 

geçemeyenler ise cehenneme düşeceklerdir. 

 Sırat hakkında hadisler pek çoktur. Bunlardan birinde müminlerin, yaptıkları amellere göre, bazılarının süratli, 

bazılarının da daha yavaş olarak sırattan geçeceği haber verilmiştir. 

 Gerçek mahiyetini ancak Allah’ın bildiği sıratın kıldan ince, kılıçtan keskin olduğu rivayet edilir.0 

 

 

A’raf: 

 Araf, cehennem ile cennet arasındaki yerdir. Cenneti cehennemden ayıran hicap, perdedir. 

 İyi ve kötü amelleri eşit olanlar bir müddet burada kalır sonra cennete girerler. 

 Buruya kimlerin gireceği konusunda çeşitli görüşler vardır. 

 

Cehennem: 

 Cehennem, Kur’an’da Ateş, büyük fırın, kor ateş, tamu, azab, sakar, ceza, hutame, haviye isimleriyle zikredilir. 

 Bu isimler cehennemin 7 katının ismi olabileceği söylenmiştir. 

 Cehennemin tabakaları vardır ve yedi kapıya sahiptir. Her kapı bir insan topluluğuna ayrılmıştır. 

 Cehennemlikler Cehenneme nefret edilerek atılırlar 

 Cehennem ateşten bir dünyadır. 

 Müslümanların bulunduğu en üst tabaka bir gün boşalacaktır, zira Müslümanlar imanları sebebiyle Cennet’e 

nakledileceklerdir. 

 

Cennet: 

 Dünya hayatı boyunca Tevhid akidesine bağlı olan mümin kulları için Allah bir ebedi ikamet yeri hazırlamıştır. 

 Kul asla amelinin karşılığı olarak Cennet’i istihkak etmez, ama Allah Cennet’i kereminden verir. 

 Cennet şu anda vardır, daha önce vardı ve bütün ebedilikle var olacaktır. 

 Cennet gökte, yedi kat semadadır. 

 Müminler kabrinde Cennet’e bakan bir pencere açılacağı bilinen hususlardandır. 

 Cennetin sekiz kapısı vardır: Namaz, oruç, zekat, cihat, tövbe, sabır, itaat, Rahmet- Hz.Peygamber’e tahsis 

edilmiş 

 Cennette soğuk ve sıcak yoktur. 

 Neşe ve rahatlık cennetliklerin yüzünde olur. 

 Cennette boş söz ve yalan yoktur. 

 Ebedi istirahat yurdudur. 

 Müzikten yana zengindir. 

 Cennet’in ebediliği ve Cehennem’in bir gün son bulacağı konusunda Cevziyye’nin Kur’an’dan delilleri: 

o “Cehennem, Allah’ın dilemesine bağlı olarak, temelli kalacağınız durağınızdır” 

o “Rabbinizin dilemesi bir yana, gökler ve yer durdukça orada temelli kalacaklardır. Rabbin şüphesiz her 

istediğini yapar. ” 

o Bedbahtlar orada uzun süreler kalacaklardır.” 

 Ehli Sünnet: Cennet’in ve Cehennem’in her ikisinin de Kur’an ve Hadis’in açıkça bildirdiği şekilde olduklarını 

kabul eder. 


