
İHSAN  SOHBETLERİ   2015 

  

İhsan Sohbeti  19 -  19 Haziran 2015 1  

 

19. İHSAN  SOHBETİ 

KONU :  AHİRET HAYATI EVRELERİ VE KIYAMET ALAMETLERİ - 2 

1- Hesap ve Sual 

İnsanlara defterleri takdim edildiğinde yazılmamış hiç bir amellerinin kalmadığını görecekler. 

Bundan sonra da bu amellerinin hesabı sorulacaktır. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:  

َمالِ هَََٰذا الْكِتَابِ لَا وَُوضِعَ الْكِتَاُب فََترَى اْلمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُوُلونَ يَا وَيْلََتنَا 
 يُغَادِرُ َصغِيرًَة وَلَا َكبِيرًَة اِلَّا اَْحصَاهَا وَوَجَدُوا َما عَمِلُوا حَاضًِرا وَلَا َيظِْلمُ رَبُّكَ اَحَدًا 

“Kitap ortaya konmuştur: Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmuş olduklarını görürsün. "Vay 

halimize! derler, bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini 

sayıp dökmüş!" BöyIece yaptıklarını karşılarında bulmuşlardır. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez”.  
1
  

Hesap gününde amel defterlerinin dışında insanların kendi azaları da konuşturulacaktır. Âyet-i 

kerîmede buna şu şekilde işaret buyurulmaktadır:   

 الْيَْومَ َنخْتُِم عَلَٰى اَْفوَاِههِمْ وَتَُكلِِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وََتشْهَدُ اَرْجُلُُهم بِمَا كَاُنوا يَكْسِبُونَ 
“O gün onların ağızlarını mühürleriz; yaptıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder”. 

2
  

Zerre kadar hayır işleyenin mükâfatı, kötülük işleyenin de cezası tesbit edilecek bu günde hiçbir 

adaletsizlik olmayacaktır.  

رًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا َيرَهُ َومَن يَعْمَلْ مِْثقَالَ ذَرَّةٍ شَ   
“Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse onu görür”. 

3
  

Bu sorgu ve sual gününde insana şu beş şey sorulacaktır:  

لَّمَ لَا تَُزولُ قَدَمَا عَبْدٍ َيوَْم قَاَل رَسُوُل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْه وَسَعَنْ اَبِي َبرْزَةَ الْاَْسلَمِي ِّ قَالَ 
اَيَْن اكْتَسَبَُه الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْاَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا اَْفنَاهُ وَعَنْ ِعلْمِهِ فِيَم فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ 

 وَفِيمَ اَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِِه فِيمَ اَْبلَاهُ 

 Ebu Berze el-Eslemî (r.a.)’den: Peygamber Efendimiz (a.s.) buyuruyor ki; “Ömrünü nerede 

tükettiğinden, ilmiyle nasıl amel ettiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, bedenini 

nerede yaşlandırdığından soruluncaya kadar kulun ayağı hesap yerinden ayrılamaz.”  
4
  

Allah (c.c.), insanları aracısız olarak sorgulayacak ve hesaba çekecektir. Müminler bu sorulara 

kolayca cevap verirken, kâfirler elbette cevap veremeyeceklerdir.  

                                                        
1 Kehf, 18:49 
2 Yasîn, 36:65 
3 Zilzal, 99:7-8) 
4 Tirmizî, Hesap, 8/443, H. No: 2341  
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2- Mizan  

 Mizan, sözlükte “terazi” anlamına gelir. Dinimizde ise, âhirette hesaptan sonra herkesin 

amellerinin tartılacağı ve mahiyeti Allah tarafından bilinen ilâhî adalet ölçüsüdür. Tartıda iyilikleri 

kötülüklerinden ağır gelenler kurtuluşa erecekler, hafif gelenler ise cezaya çarptırılacaklardır. Cezaya 

çarptırılacakların içinde bulunan mü’minler, işledikleri suçun karşılığı olan cezalarını çektikten sonra 

cennete gireceklerdir. Mizan anlatan Kur’an âyetlerinden biri şöyledir:  

الَ حَبٍَّة مِِّنْ َخرَْدلٍ وَنَضَعُ الْمََوازِينَ الْقِْسَط لِيَوِْم الْقِيَاَمةِ فََلا ُتظَْلمُ َنفْسٌ شَيْئًا وَاِن كَانَ ِمثْقَ
 اَتَيْنَا ِبهَا َوكَفَٰى ِبنَا حَاِسبِينَ 

“Biz, kıyamet günü için adalet terazileri kurarız. Artık kimseye, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. 

(Yapılan iş) bir hardal tanesi kadar dahi olsa, onu (adalet terazisine) getiririz. Hesap gören olarak biz 

(herkese) yeteriz”. 
5
   

Yüksek uçan gönül yorulur birgün   Herkesin ettiği sorulur birgün 

Mizan terazisi kurulur birgün    Döner mi yarabbi dil yavaş yavaş  (Aşık Meslekî)  

3- Sırat  

 Sırat cehennemin üzerine uzatılmış bir yoldur. Herkes bu yoldan geçecektir. İnsanlar dünyadaki 

amellerine göre bu yolu katedecekler. Mü’minler de hayırlı amllerinin derecesine göre, sür’atle, 

yürüyerek veya sürünerek geçecekler. Ama inanmayanlar bir şekilde ayakları sürçecek ve cehenneme 

düşeceklerdir.  

قَالَ رَُسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِْه وَسَلََّم شِعَارُ الْمُوْمِنِّ عَلَى عَنِّ الْمُغِيرَِة بْنِّ شُعَْبةَ قَالَ 
  الصِِّرَاطِ رَبِِّ َسلِِّْم سَلِِّمْ 

Muğîre b. Şu’be (r.a.)’den: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdu ki: “Sırat köprüsündeki mü’minin 

duası hep “Rabbim beni selamete erdir” olacaktır”. 
6
  

Sırat kıldan incedir   Varıp anın üstüne 

Kılıçtan keskincedir   Evler yapasım gelir     (Yunus Emre)  

4- Havuz 

 Kıyamet gününde mü’minlerin tatlı ve berrak sularından içeciği ve peygamberlere Allah 

tarafından ihsan edileceği bildirilen havuzlar olacaktır. Örneğin Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e verilecek 

havuzun “Kevser” olduğunu Kur’an-ı Kerim’den öğreniyoruz:  

كَوَْثرَ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْ   

 “(Resulum!) Kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik”. 
7
   

                                                        
5 Enbiya, 21:47 
6 Tirmizî, Sırat, H. No: 2356 
7 Kevser, 108:1 
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رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ فِي حَوْضِي مِنْ الْاَبَارِيقِّ  َانَِّّّ  مَالِكٍ بْنِّ اَنَسِّ عَنْ   
  بِعَدَدِ نُُجوِم السَّمَاء  

Enes b. Malik (r.a.)’den: Peygamber Efendimiz (a.s.) buyurdu ki: “Benim havuzumun başında gökteki 

yıldızların sayısınca ibrik olacaktır. 
8
   

قَالَ رَسُولُ اللَِّه َصلَّى اللَُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ ِلكُلِِّّ َنبِي ٍّ حَوْضًا َواِنَّهُمْ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ       
كْثَرَُهمْ َوارِدَةً يَتَبَاهَوَْن اَيُُّهمْ اَ ُكونَ َا كَْثرُ وَاِرَدةً وَِانِِّي اَرْجُو اَنْ اَ  

Semüre (r.a.)‘den: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Her peygamberin bir havuzu  

vardır ve herkes bu havuzlardan içenlerin çokluğu ile övünür. Ben, benim hazumdan içenlerin daha çok 

olacağını umuyorum.“ 
9
     

5- Şefaat:  

 Ehl-i sünnet inancına göre, Allah’ın izni ile âhirette peygamberler şefaat edeceklerdir. Şefaat, 

günahı olan mü’minlerin affedilmeleri, günahı olmayanların da daha yüce makamlara erişmeleri için, 

peygamberlerin veya Allah katında derecesi yüksek olanların Allah’a yalvarmaları ve dua etmeleri 

demektir. Dolayısı ile kâfir ve münafıklara şefaat söz konusu olmayacaktır. Şefaatin varlığı hakkında şu 

âyetler ve hadis-i şerif bize bir fikir vermektedir:  

  مَن َذا الَِّذي يَشْفَعُ عِندَُه اِلَّا بِِاذِْنهِ 
“ İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir ? ” 

10
 

  يَعْلَمُ مَا بَيَْن اَيْدِيِهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ اِلَّا لِمَنِّ ارْتَضَٰى َوهُم مِِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ
“Allah, onların önlerindekini de, arkalarındakini de (yaptıklarını da, yapacaklarını da) bilir. 

Allah rızasına ulaşmış olanlardan başkasına şefaat etmezler. Onlar, Allah korkusundan 

titrerler!” 
11

  

لِاَهْلِّ اْلكَبَاِئرِ ِمنْ ُامَّتِيالنَّبِي ِّ صَلَّى اللَّهُ عََليْهِ وَسَلََّم قَاَل شَفَاعَتِي  عَنِّ  عَنْ اَنَسِّ بْنِّ مَالِكٍ  

Enes b. Malik (r.a)’den: Nebi (s.a.v) şöyle buyurdu: “Şefaatim, ümmetimden büyük günah 

işleyenler içindir". 
12

    

Bu genel şefaatin dışında bir de Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in adına “şefaat-i uzma=en büyük 

şefaat”ı vardır ki, Kur’an-ı Kerim’deki  “Makam-ı Mahmȗd” şefaatidir:  

 وَمِنَ اللَّيْلِّ فَتََهجَّدْ ِبهِ نَافِلَةً لََّك عَسَٰى اَن يَبْعَثََك رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوًدا 
 “Gecenin bir kısmında uyanarak, sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. (Böylece) 

Rabbinin, seni, övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin”.  
13

  

 Ancak müslümanlar şefaate güvenerek dinin gereklerini terketmemeli, şefaate lâyık olmak için 

çalışıp çabalamalıdırlar.  

                                                        
8 Tirmizi, Havuz, H. No: 2366 
9 Tirmizî, Havuz, H.No: 2367 
10 Bakara, 2:255  
11 Enbiya, 21:28 
12 Ebû Dâvûd, "Sünnet", 21, H. No: 4114) 
13 İsra, 17:79 Buhari, Sȗre-i Benî İsrail, Bab, 209, H. 79 
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Sohbetten  Alınacak  Dersler  

1. Gayba imanın en önemli şartlarından biri de şüphesiz âhiretin varlığına ve oradaki hallere iman etmektir. 

2. Elbette bir hesap ve terazi olmalı ki, zalimler hesaplarını versinler.  

Bu Hafta  

1. Konu ile ilgili daha fazla bilgi için, İmam Gazzali (rhm.)‘ın İlahî Nizam kitabının bu bölümlerini 

okuyunuz. 


