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İman psikolojik bakımdan, duyu ve algı alanının ötesinde bir gerçekliğe sahip bulunan 

şeylerle ilgili bir inanç besleme durumu olarak tanımlanabilir. Yani iman, hazır ve burada 

olmayan, insan idraki tarafından kuşatılamayan aşkın bir obje(=ğayb) ile ilgili kabul ve tasdik 

edici bir tutumdur. İmana konu olan hususların tamamı “mebde ve mead” denilen meselelerle 

ilgilidir. Bu bakış açısıyla, imanın ana konusunun Allah ve ahiret olduğu söylenebilir. 

Kur’ân’da ahirete imanın çoğu kere Allah’a imanla birlikte zikredildiği (Al-i İmran 3/113-

114; Nisa 4/38; Tevbe 9/19;Haşr 58/22) görülmektedir.  Ahireti inkâr etmenin ise Allah’ı 

inkâr anlamına geldiği( Ra’d 13/5; Nahl 16/22), Allah’a ve ahirete inanmayanların aynı kişiler 

olduğu ( Bakara 2/264; Tevbe 9/29, 45) kaydedilmektedir. Bu durum, dirilişe ve ahiret 

gününe imanın, Allah’a ve O’nun kudret, hikmet ve adalet gibi sıfatlarına inanmakla, Allah’a 

imanın da ahiret gününe imanla doğrudan ilgisi olduğunu ortaya koymaktadır. Öyle 

anlaşılıyor ki, inanan bir insan açısından ahirete olan inancımızın mahiyeti ve derecesi 

genelde Allah’a olan inancımızın mahiyeti ve derecesini yansıtır ( Bakara 2/28; A’raf 7/158; 

Yâsin 36/78-79). Ahirete iman, Allah’ın varlığına imanla birlikte vardır. Bununla birlikte, 

Allah’a inanmak ile ahirete inanmak mahiyetçe aynı şey değildir. Bir başka deyişle, ahirete 

inanmanın psikolojik olarak kendine has bir tabiatı vardır. 

Allah’ın varlığına iman genelde insanların çoğu tarafından psikolojik bir zorunluluk 

olarak hissedilmektedir. Tanrıtanımazlık(=ateizm), imkânsız değilse bile çok ender bir 

durumdur ve genel olarak ta rasyonel olmaktan çok duygusal temellere dayanmaktadır.
1
  

Günümüzde yapılan araştırmalar, hangi yaş ve sosyo-kültürel kesimden olursa olsun, 

günümüz seküler kültür ortamında bile Allah inancında ciddi bir sarsıntı yaşanmadığı, dini 

inançlar manzumesi içerisinde en yüksek oranda Allah’ın varlığına inanıldığını ortaya 

koymaktadır. Buna karşılık, ölümden sonraki hayatla ilgili inanç - yeniden diriliş, ilahi 

mahkemede yargılanma, cennet ve cehennem- konularında şüphecilik ve inkârcılık 

tutumlarında belirgin bir artış görülmektedir. Gerek batı toplumlarında gerekse ülkemizde, 

dini bakımdan inançlı nüfusun önemli bir kısmının, ölüm ötesi hayatı tanımlayan inanç 

konularının bir kısmına ya da bütününe inanma güçlüğü yaşadıkları görülmektedir. Bu 

konudaki inançsızlık, her ülkede, her dinin mensuplarında, her yaş ve meslekte hatta bazı 

yerlerde din adamları arasında bile, -oranları eşit olmamakla birlikte-, artış kaydetmektedir. 

Özellikle cehennem konusu, bazı kimseler tarafından bağışlayıcı Allah fikri ile bağdaşamaz 

gözükmektedir. Bu kimselerin cehennemin varlığına karşı çıkmayı gerektiren bazı psikolojik 

durumlar içerisinde bulunduğunu kabul etsek bile sonuçta, yeniden diriliş, hesaba çekilme, 
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cennet ve cehennemin varlığına inanç düzeyi, anlamlı bir şekilde Allah’ın varlığına inançtan 

daha düşük düzeylerde benimsenmektedir.
2
  

İslam öncesi puta tapıcı Arap toplumunda da benzeri eğilimin güçlü bir şekilde 

kendisini gösterdiği bilinen bir gerçektir. Onların çoğu yaratıcı ve düzenleyici bir Allah 

fikrine karşı çıkmamakla birlikte (Ankebut 29/61; Lokman 31/25; Zümer 39/38; Mü’minun 

23/84-85; Fussilet 41/50; Zuhruf 43/9), yeniden dirilişi imkânsız görerek bunu kesin olarak 

reddediyorlardı. (Yasin 36/78; Vakıa 56/ 47-48; En’am 6/29) Bu inançsızlıklarını 

haklılaştırmak için de birtakım akıl yürütmelere, tecrübe dünyasının verilerine başvuruyorlar, 

itirazlarına cevap oluşturacak somut, elle tutulur deliller talep ediyorlar ve böylece   (Duhan 

44/36;  Câsiye 45/25) çok güçlü şüphe ve inkarcı tutumlar sergiliyorlardı (Yunus 10/7; Nahl 

16/22,38; İsra 17/98; Mü’minun 23/82-83; Neml 27/66; Sebe 34/7; Casiye 49/23-24;; Kâf 

50/2-3; Kıyame 75/ 5-6). Bu yüzden, bu dünya hayatının ötesinde bir hayatın varlığı, 

insanların öldükten sonra diriltilip kaldırılmaları, hesaba çekilme, Allah ile karşılaşma, müşrik 

Arapların Kur’ân öğretisi içerisinde oldukça rahatsız oldukları ve  en sert tepki gösterdikleri 

konulardan birisi olmuştur (Alak 96/8; Tekâsür 102/8). 

Tabiatı itibariyle ölüm ötesi hayatın dünyevi zihniyete sahip kimseler açısından ciddi 

bir inanma güçlüğü arz ettiğini söylemek mümkündür. Ancak bu konunun inananlar açısından 

da bir anlama güçlüğü ihtiva ettiğini yine Kur’ân’daki örneklerde görmek mümkündür. 

Sıradan inançlı insanların yanı sıra (Bakara 2/259), Hz.İbrahim gibi bir peygamberin bile 

“Rabbim! Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster” diye Allah’tan talepte bulunması ve bunun da 

şüphe ya da inançsızlığından dolayı değil “tatmin arzusu”ndan kaynaklandığını 

belirtmesi(Bakara 2/260) burada kayda değerdir. Görüldüğü gibi, dini inançlar manzumesi 

içerisinde ahiret inancı, insan psikolojisi açısından en problemli alanların başında 

gelmektedir. Çünkü burada basitçe bir inanç yokluğu değil, kabul edilen dinin temel öğretisi 

ile tezat teşkil eden bir inkâr söz konusudur. İnanma durumunda ise, ilk planda akıl ve tecrübe 

alanı dışında kalması bakımından, hiç tasavvur edilemeyen kökten değişmiş bir vücudu 

anlama güçlüğü ortaya çıkmaktadır. Bedensel olarak bir yeniden var oluşun Allah tarafından 

yaratılmasını tasdik ederek yeniden dirilme düşüncesini benimseme, kendine has birtakım 

zihinsel güçlüklerle karşılaşmaktadır.
3
  

Ölüm ötesi dünyanın varlığı ve oradaki hayatın nasıl olacağı ile ilgili açıklamaların, 

ölüm sonrası varoluştan bağımsız olduğu bir gerçektir. Başka bir deyişle, öte dünyaya ilişkin 

kanıtlarla bu dünyanın varlığı arasında bir bağlantı yoktur. Bununla birlikte, öte dünyanın 

varlığı ve oradaki varoluşun nasıl olacağına ilişkin inanç ve kanaatimiz, bu dünyadaki 

hayatımızı köklü bir biçimde etkilemektedir. Dolayısıyla, ahiret konusunda dinin, nübüvvetin 

bildirdiklerini kabul etmenin dışında yapılacak bir şey yoktur; çünkü onlar başka bir yolla 

ispatlanamaz. İnsan-gayb ilişkisi bağlamında düşünüldüğünde, sonlu bir alandan örnekler 

sunmak ya da benzetmeler yapmak suretiyle sonsuzun anlatılmaya çalışılması, zorunlu bir 

keyfiyettir. Çünkü, sonsuz boyutu ya da aşkınlık alanını insanın kavraması mümkün değildir. 

İşte bu imkânsızlık dolayısıyla, ğayb alanının insana ancak, onun bildiği şeylerle benzetmeler 

ve örneklemeler yapılarak anlatılması zorunluluğu doğmaktadır. Bu yüzden Kur’ân’ın 

                                                 
2
  Bkz. Pierre Delooz, “Qui croit à l’au-delà”, A.Godin(edt.) Mort et Presence, études de psychologie, Bruxelles 

1971, s.17-38;  Antoine Vergote, Religion, Foi, İncroyance, Bruxelles  1983, s. 68-74; Hayati Hökelekli, 

“Ölümle İlgili Tutumlar ve Dini Davranış”, İslami Araştırmalar Dergisi,(1991) c.5, S.2, s.83-91; “ Ölümle İlgili 

Tutumların Dinî Davranışla İlişkisi Üzerine Bir Araştırma I,II”,U.Ü.İ.F.Dergisi,(1992) C.IV, S.4,s.57-97. 

3.Bkz. Turan Koç, Ölümsüzlük Düşüncesi, İz yayıncılık, İstanbul 1991,s.163-205 
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anlatımlarında, bizim için ğayb kategorisinde yer alan gerçekleri, algı alanımıza giren 

nesnelerle somutlaştırmak suretiyle anlatıldığı görülmektedir. Normal insanın, sonuçta ahirete 

inanmak zorunda olduğunu kabul etsek bile, bunun ancak belli bir süreçten geçerek mümkün 

olabileceğini ifade etmemiz gerekiyor. Bu yüzden yeniden dirilme düşüncesi, ruhun tabiatıyla 

belirlenmiş bir sonsuzluk ya da ölümsüzlük fikrinden çok farklı olup, ancak bir yığın 

psikolojik dirençlerin aşılması ve dini yönelimin derinden bir gözden geçirilmesi ile mümkün 

olabilmektedir. Zihinsel düzeyde yaşanan zorlanmanın yanında duygusal dirençleri de göz 

önünde bulundurmak gerekmektedir. Ahiret inancı çerçevesinde yer alan “ilahi mahkemede 

yargılanma” (cehennemde ceza çekme ihtimali) bakış açısı, belli bir “suçluluk ve günahkârlık 

duygusu” sıkıntısını besleyecek tabiattadır. Bundan dolayı, insan psikolojisinde kendiliğinden 

yer alan “ölümsüzlük arzusu”ndan, dindeki ahiret inancının ihtiva ettiği fikirlere ulaşma her 

zaman kolayca gerçekleşebilen bir durum olarak gözükmemektedir. 

Şüphesiz ki, bu inanma ve anlama güçlüğü aşılamaz bir durum değildir. Yeryüzündeki 

Allah’ın işaretlerine dikkatini yönelten ve ilahi mesaja kulak veren kimseler açısından ahiret 

inancı hayatı anlamlandıran ve davranışları yönlendiren çok güçlü imalar ihtiva etmektedir. 

Ölümün bir son değil, geçici hayattan sonsuz hayata giden yolda bir ara durak olarak 

tanıtılması bakımından, ahiret hayatı ile ilgili inançlar Müslüman için çok önemli psikolojik 

dayanaklar sağlamaktadır.  

Ahiret İnancı ve Ölümü Kabullenme 

Dünyada tüm insanların müşahedesine açık en önemli iki olay şüphesiz doğum ve 

ölümdür. Ölümün kaçınılmazlığı evrensel ve önü alınamayan bir gerçek olduğuna göre (Âl-i 

İmran 3/185; Enbiya 21/35) ona verilecek anlamın, kişinin bireysel ve toplumsal hayatında 

çok önemli yönlendirici etkiler meydana getireceği kolaylıkla ifade edilebilir. Fakat ölüm 

psikolojik olarak kabul edilmesi çok zor bir gerçektir. Çünkü insan, kendi yok oluşunu ve 

tükenişini düşünmek bile istememekte, geçmişteki anıları ve gelecekle ilgili ümitleriyle 

yaşamaktadır. Bu yüzden ilk nazarda ölüm insana tabii bir olay gibi görünse de, herkes böyle 

bir gerçek karşısında kendisini kolayca boyun eğmeye hazır hissetmemektedir. Freud’un 

ifadesiyle, “kimse kendisinin öleceğine inanmaz” veya “ bilinçdışında herkes kendi 

ölümsüzlüğüne inanır”.
4
 ve bu yüzden de hiç ölmeyecekmişiz gibi yaşarız. İnsan için ölüm ne 

kadar tabii ise o kadar da musibet olarak gözükmektedir. Bu noktada psikolojik bir çelişki 

yaşanmaktadır; aynı anda hem ölümün varlığı kabullenilmekte fakat hem de ondan kurtulmak 

istenmektedir. Açıkçası insan şuuru ölümü “yok olma” olarak inkâr ediyor, fakat büyük ve 

önemli hadise olarak ta onu kabul ediyor.
5
 Böylece  “ölüme boyun eğme” ve ona “itiraz etme” 

tavırları aynı anda yaşanmaktadır. 

Ölüm genel olarak insanlarda korku ve kaygı uyandıran bir etkiye sahiptir. Ölüm 
korkusu gerek hemen hemen her insanda varlığını hissettirmesi, gerekse şiddet ve tesirinin 
kuvveti bakımından diğer bütün korkulardan ayrılır. Yaşadığımız bütün korkuların temelde 
sadece ölüm korkusu olduğu, ölüm korkusunun diğer bütün korkuların anası olduğuna dair  
görüşler vardır

6
 Geçmiş kültürlerde olduğu gibi zamanımızda da ölümle ilgili birçok âdet, 

                                                 
4
 Sigmund Freud, “Ölüme Yönelik Tutumumuz”, Uygarlık, Din ve Toplum (çev.Selçuk Budak) Öteki Yayınevi  

Ankara 1995, s.75. 
5
  Edgar Morin,L’Homme et la Mort dans l’Histoire, Parir-Correa, 1951, s.15; Zygmunt Bauman, Ölümlülük, 

Ölümsüzlük ve Diğer Hayat Stratejileri (çev. Nurgül Demirdöven), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000,s.24 vd. 
6
  Hans Zulliger, Çocuklarımızın Korkulan (Çcv. Kâmuraıı Şipal), Bozak yayınları, İstanbul., 1975, s. 25; Louis 

–Vincent Thomas, Ölüm (Işın Gürbüz), İletişim Yayınları, İstanbul 1991. 
 



 4 

âyin ve törenlerin oluşmasında ve işlemesinde korku unsurunun önemli bir faktör olduğu 
görülmektedir.

7
  

Kendi döneminde insanların pek çoğunda açık ya da gizli ölüm korkusunun varlığını 
müşahede eden İbn Sina, müstakil bir risalesini bu konuyu incelemeye ayırmıştır.

8
 Ölüm 

korkusunun en tipik tezahürlerini, ölüme çok yaklaşmış bulunan insanlarda müşahede etme 
imkânı vardır. Ölmekte olan hastalar üzerinde birkaç yıl boyunca yapılan müşahedelere 
dayalı bir araştırmada, çok yakında ölebileceği kendisine haber verilen kişilerin çok büyük 
sarsıntılar geçirdiği ve beş psikolojik safhadan sonra ancak ölümü kabullendiği ileri 
sürülmüştür. Önce şüpheli bir hayret sonra isyan duygularıyla sarsılan ölümcül hasta, daha 
sonra bir çöküntü içerisinde şiddetli sıkıntı ve üzüntüler yaşamaktadır. Bu arada, ölüme yak-
laşan kişinin geçmişte çözümlenememiş psikolojik sorunları yeniden canlanmakta ve 
abartılmış bir biçimde yaşanmaktadır. Böylece kişi ölümün yanı sıra geçmişten getirdiği türlü 
çatışmalarla da başa çıkmak zorunda kalmaktadır. En son safhada kişi kendisini bu karşı 
konulmaz akıbete teslim olmaya hazır hâle gelmektedir. Bir başka araştırmada da ölmekte 
olan kişinin yaşadığı çok karmaşık duygular içerisinde şunlar ayırt edilmektedir: 
Bilinmezliğin korkusu, yalnızlık korkusu, yakınları yitirme korkusu, bedeni yitirme korkusu, 
denetimini yitirme korkusu, acı duyma korkusu, kimlik duygusunu yitirme korkusu, gerileme 
korkusu.

9
  

Bu korku uyandırıcı ve ürkütücü tabiatı dolayısıyla ölüm gerçeği ile karşılaşmak ve 

onu kabullenmek çoğu insan için oldukça zor bir durumdur. Bu yüzden, ölümü hiç 

düşünmemek, ölüm hiç yokmuş gibi yaşamak ya da ölüm sonrasını bir “hiçlik” olarak 

varsayıp, hayatın zevkini çıkarmak düşüncesiyle hareket eden kimi insanların ölüm gerçeğini 

reddedici bir tutum geliştirdikleri görülmektedir. Ölümün varlığını inkâr etme özellikle 

günümüzde Batı toplumlarında görülen en yaygın tutumlardan birisidir.
10

 Cinsellik, refah ve 

mutluluk düşüncesinin hâkim olduğu çağdaş dünyada, ölümü hatırlatan ve hatırlatabilecek 

olan her şeyden uzak kalma çağdaş bir davranış biçimi halini almıştır. Utanç verici bir olgu 

olarak algılanmaya başlanan ölüm, adeta sosyal olarak kendisinden bahsedilmesi yasak bir 

tabuya dönüşmüştür.
11

 Genel olarak, ölümün gizlenmesi, bütün toplumsal davranışlarda az 

veya çok ustalıkla kendisini göstermektedir. Bireysel düzeyde ise, ahirete inanmayan kimseler 

ölüm hakkında hiç düşünme fırsatı kalmayacak şekilde kendilerini çeşitli uğraşlara kaptırmak 

suretiyle bu korkuyu "maskeleme" ya da ölüm düşüncesini şuurundan tamamen atarak, onu 

hiç hatırlamamaya çalışarak, "bastırma" yoluyla onun kaygı verici varlığının etkisinden 

uzaklaşmaya çalışmaktadırlar. Şurası bir gerçektir ki, ölüm düşüncesinin bastırılması hayatı 

örseler, zira kendisini bu şekilde savunan kişi ölümle karşılaşmamak için bir bakıma ölü 

taklidi yapmaktadır.
12

 

Araştırmalar, güçlü bir dini uyuma sahip olanların ve samimi dindarların, ölümü daha 

kolay kabul ettiklerini göstermektedir. Ölüm anları, hayatın, cesaretin ve inancın test edildiği 

                                                 
7
   S. Veyis  Örnek, Anadolu Folklorunda Ölüm, Ankara 1971, s. 108; Zulliger, a.g.e., s. 26-28. 

8
  Bkz. İbn Sina, Risale fî defi ğami'1-mevt (Ölüm Korkusundan Kurtuluş) çev. M. Hazmi Tura, Burhâneddin 

Mtb„ İst., 1942. Ayrıca bkz. İbn Miskeveyh, Tehzib-i Ahlâk, Mısır 1299, s. 81-84 
9
  Bkz. .Hökelekli, “ Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikolojisi”,.UÜİFD,c.3 (1991) S.3, s.158. 

10
  Bkz.Hökelekli, “ Ölüm ve Ölüm Ötesi Psikolojisi”. s.159; Faruk Karaca, Ölüm Psikolojisi, Beyan 

yay.,İstanbul 2000, s.226-228; Murat Yıldız, Ölüm Kaygısı ve Dindarlık, İzmir İlahiyat Vakfı yay., İzmir 2006, 

s.35-40. 
11

 Bkz. Philippe Ariès,, "La mort intérdite: le changement des attitudes devant la mort dans les sociétes 
occidentales". Archives Europeennes de Sociologie, 8, 2 (1967), s. 169-195. 
 
12

 Antoine Vergote, Religion, Foi, İncroyance, Bruxelles 1983, s.66. 
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durumlar olarak algılanmaktadır. Böyle bir algı, ölümün yok olma, acı çekme ve 

sevdiklerinden ayrılma gibi yorumları engellemektedir.
13

 Ahiret inancının, ölümü sık sık 

hatırlama ve ölümle yüzleşmeye yol açması bakımından belli ölçüde kaygı uyandırıcı ya da 

artırıcı olduğu söylenebilir. Ancak, inanan bir insanın ölüm olgusunun yol açtığı korku ya da 

kaygıyı, ölümün varlığını inkâr ederek, ölüm gerçeği ile kendi zihni arasına duvar örerek 

değil, ölümden sonra devam edecek bir hayat vadine bel bağlayarak aşmaya çalışması son 

derece akla uygundur. Ölüm gerçeği ile yüzleşme cesareti gösteren, ölüm düşüncesi ile sık sık 

karşılaşan, ölümü kabullenen ve belli düzeyde ölümden kaygı duyan inanan bir insan için bu 

durum dini faaliyetlere güdüleyici bir etki yapar. Böylece, ahiret inancının çift yönlü bir 

etkisinden söz etmek mümkündür. Ölümü hatırlama, ölüm düşüncesi ile daha çok içli dışlı 

olma, ölüm gerçeğini kabullenmeye bağlı olarak bir yanda belli bir kaygı yaşanırken, öbür 

yanda ölüm sonrası için hazırlık yapma, dini görevlerini yerine getirmeye çalışma arzusunu 

uyandırma bakımından da olumlu bir yönelişe yol açmaktadır. Böylece dindarlık düzeyi ölüm 

kaygısını, ölüm kaygısı da dindarlık düzeyini etkilemekte
14

 fakat sonuçta Allah inancı ve 

beraberinde Ahiret inancı, ölüm korku ve kaygısını azaltıcı,
 15

 ölüm ötesi ile ilgili umutları 

artırarak kişiyi rahatlatıcı bir işlev görmektedir.  

 

Ölümsüzlük Arzusu ve Ahiret İnancı  

 Ölüm korkusu nasıl insanın en temel korkusu ise, ölümsüzlük ya da sonsuzluk arzusu 

da en temel arzusudur. İnsanda gerçek bir ebedi yaşama, sonsuzca yaşama isteği vardır. Bir 

olgu olarak ölümün evrenselliği ne ölçüde gerçekse, bir duygu ve arzu olarak ölümsüzlük 

isteği de o ölçüde evrensel bir psikolojik gerçektir. Ölümlü varlık yapısına rağmen insan 

sonsuza kadar kesintisiz yaşama, hiç yok olmama duygu ve arzusuna sahiptir. Çocuk, 

genellikle hayatın sürüp gideceğinden şüphe etmez; onun öğrenmek ve içine sindirmek 

zorunda olduğu şey ölüm gerçeğidir. Hz. Adem’i Allah’ın buyruğu dışına çıkmaya ve 

Şeytan’ın telkinleri altında davranmaya sürükleyen de bu arzunun tâ kendisidir ( A’raf 7/20; 

Taha 20/ 120). İnsanı korkutup ürküten, endişelendirip rahatsız eden şey hayatın sürüp 

gideceğine inanmak değil, onun bir yerde son bulacağını hissedip düşünmektir. Bu yüzden 

Filozof Unamuno, yok olmaktansa ebediyen cehennemde yaşamaya râzı olduğunu, çünkü 

hiçbir şeyin kendisine,  hiçliğin kendisi kadar korkunç görünmediğini ifade etmiştir.
16

  Jung 

da ölüm ötesi bir hayata inanmanın insanın varlık yapısına eşit olduğunu şöyle dile getirir:“ 

İnsanların büyük çoğunluğu her zaman hayatın devamlılığına inanma ihtiyacı 

duydular(…)Hayatın ölümü aştığını düşündüğümüz zaman, bu düşüncenin anlamı bizden 

kaçıp kurtulsa, aklımızla tam kavrayamasak bile, yine de hayatın içinde hareket ediyoruz. 

Ölüm ötesi bir hayata inanma insan için kaçınılmaz, zorlayıcı bir durumdur.”
17

 

Hayatın sürekliliği algısı, yaşamın her döneminde insan tabiatının derinliklerinde kök 

salmış çok belirgin bir eğilimdir. Tüm insanlığın dini ve ahlaki tecrübesini göz önünde 

bulunduracak olursak, genelde insanın manevi ve ahlaki değerlerinin kaybolacağını bir türlü 

kabul edemediği görülmektedir. Yani insanın tüm çalışma ve gayretlerinin sonunda 

                                                 
13

  Bkz.Ralph F.Hood, Bernard Spilka, Bruce Hunsberger, Richard Gorsuch, The Psychology of Religion, 2.bas., 

New York-London, 1996, s.389. 
14

   Murat Yıldıuz, Ölüm Kaygısı ve Dindarlık, İzmir İlahiyat Vakfı yayınları, İzmir 2006, s.181-184. 
15

  Bkz. Karaca, Ölüm Psikolojisi, s.334, 364. 
16

  Miguel de Unamuno, Yaşamın Trajik Duygusu (çev. Osman Derinsu) İstanbul 1986, s.20-24;50. 
17

  C.G.Jung, Problemes de l’Âme Moderne (Fr.çev. Yves Le lay) Corrêa 1960, s.241. 
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başarısızlıkla sonuçlanacağı, her şeyin sanki hiç olmamış gibi, tekrar başladığı yere geleceği 

duygusu dini ve ahlaki tecrübeye ters düşmektedir. İşte Ahiret inancı gücünü büyük ölçüde 

böyle bir duygudan almakta ve insanın bu temel arzusuna seslenmektedir. Ahiret inancına 

sahip kişiler, hiçliğin, yok oluşun dehşet verici ve hayatı anlamsızlaştırıcı tehdidinden 

kurtularak, varlıklarının ve değerlerinin sürekliliğini güvence altına almış olmaktadırlar. 

Böylece ölüm sonrasında da devam eden sonsuz bir hayat fikri ve inancı, her şeyden önce 

Müslüman bireye kişisel kimliğinin asla yok olmayacağı, tam bir kişi olarak arzu duyduğu 

sonsuzluğa ulaşacağı müjdesini vermektedir 

. Ahirete inanmayan, ölüm ötesi hayatı inkâr eden en kararlı muhalifler bile 

ölümsüzlük arzusunun etkisinden kaçıp bütünüyle kurtulmakta çok zorluk çekmektedirler. 

Ahiret hayatının, ölüm ötesi varlığın en katı inkârı, daha ölçülü ve denebilirse akılcı düşünce 

için daha küçük düşürücü bir tür ölümsüzlük inancı ya da anlayışının kabulü ile birlikte 

olmaktadır.
18

 Böylece ortaya maddi, biyolojik, sosyal, ruhî ölümsüzlük anlayış ve doktrinleri 

çıkmıştır. İlk çağlardan beri bazı filozoflar maddi bir ölümsüzlük fikri geliştirerek, insanın da 

maddi özü bakımından ölümsüz olabileceğini savunmuşlardır. Kendi neslinin ve sulbünün 

çocukları vasıtasıyla yeryüzünde sonsuza kadar sürmesi arzu ve inancı içerisinde pek çok ana-

baba için bu inanç, kendi fâniliğini unutturan ve ölüm karşısında teselli edici bir rol oynayan 

önemli bir duygudur. Kimi insanlar da, kendilerinin ölümünden sonra geride bıraktıkları 

eserler sayesinde sonsuza kadar yaşayacaklarına inanırlar. İnsanı meydana getiren saf cevher 

olarak ruhun ölümsüzlüğü ve bu çerçevede ortaya çıkan ruh göçü(=tenâsüh; métampsychose) 

ya da farklı bedenlere bürünerek dünyada tekrar tekrar doğma(reincarnation) türü inançlar 

varlığını sürdürmektedir. Yapılan bir araştırmada, örneklemin üçte birinin, ahiret düşüncesine 

alternatif bu gibi ölümsüzlük inançlarına sahip oldukları tespit edilmiştir.
19

 Yakın zamanlarda 

ise, gerçeklik ile temsil, gösterge ile anlam ve sanal ile “gerçek” arasındaki karşıtlığın gittikçe 

kaybolduğu bir ortamda  “sanal ve teknik ölümsüzlük”ten söz edilir olmuştur.
20

 

İnanan insan açısından Ahiret inancı, hangi türden olursa olsun bütün ölümsüzlük 

arzularını kuşatıcı bir nitelik taşır. Ebedilik özlemi ve bu konuda duyulan tedirginlik ya da 

arayış insanı hep meşgul ederken, insanın yokluk kabul etmez gerçekliğinin de bir göstergesi 

durumundadır. Ölümlü bir varlığın kendi şartlarında ölümsüz olması imkânsızdır; ancak ona 

sonsuz yaratıcı bir güç kaynağından bir lütuf olarak verilmesi müstesna. Bu bakımdan 

ölümsüzlük özlemi, yeniden dirilişi ve hayatın devamını elinde tutan Yüce Allah’a inanç 

olmaksızın “narsistik bir arzu” olarak anlaşılmanın dışında bir anlam ifade etmeyecektir. 

Ölümden sonra da hayatın devam edeceğine inanç aynı zamanda, varoluşşsal kimliğimizin 

hep sürüp gitmesine müsaade eden Allah’ın iyilikseverliğinin de kabul ve tasdiki anlamına 

gelir. 

Ahiret İnancı ve Hayata Anlam Verme 

İslam inancına göre ölüm olgusu, dünya ve ahiret olmak üzere iki aşamadan ibaret 

olan hayat sürecinin ilkinin sona ermesi ve ikincisinin başlamasına geçişi sağlayan bireysel 

                                                 
18

  Françpis Grégoire, L'Au-Delâ, P.U.F., 5. bas., Paris 1977, s. 11,12-14; Mehmet Aydın, Din Felsefesi, s.190-
191. 
 
19

  Bkz.Hökelekli, Ölümle İlgili Tutumların ve Dini Davranışla İlişkisi Üzerine Bir AraştırmaI,II, UÜİFD,c.4 

(1992) S.4, s.79, 94-95. 
20

  Zygmunt Bauman, Postmodernlik ve Hoşnutsuzlıkları (çev.İsmail Türkmen) Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000, 

s.228-233. 
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tecrübedir Ahiret hayatına geçişin kapısı niteliğindeki ölüm,  ahiret kavramının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Hayatın sürekliliği içerisinde tekrarlanan yaşam ve ölüm olayının var kılınışının 

dinî anlamı “ kimin daha iyi iş ve davranışlarda bulunacağının denenmesi” (Mülk 67/2) 

olarak Kuran’da zikredilmiştir. Kendimizi, dünyayı ve davranışlarımızı anlamlandırma 

bakımından ahiret düşüncesi çok önemli bir bakış açısı sunmaktadır. Ahiret düşüncesi insana 

bu dünyada bir amaç ve hayat için bir anlam sunmaktadır. Ahiret yüksek/yüce değerleri temsil 

eder. Başka bir ifadeyle, dünya, hayatın salt maddi yönünü, sırf dünyevi kazanımları ve geçici 

tatminleri ifade ederken, ahiret bu hayatın öbür tarafına, yani hayatın daha yüce ve ahlaki 

değerlerine, sonsuzuca sürecek olan huzur ve tatmine işaret eder. Bu yüce değerler, daha alt 

seviyedeki değerlerin kendisi için var olduğu ve peşinden gidilmesi gereken gayedir.Dünya 

zaman açısından “hemen, şimdi” ve “az değerli”; ahiret ise “henüz gelmeyen ve “yüce bir 

değere sahip olan” dır.  

“Dünyevilik”, insanın en büyük zaaflarından birisidir. Bütün çabalarını sırf maddi 

hayatın içine gömen, hemen gelene itbar edip, sonra gelecek olanı terk eden(Kıyâmet 75/20-

21;A’la 87/16-17), kısa vadeli bir düşünce ve anlayış içerisinde hayatını tüketen insanlar 

gerçekte kendilerini kandırma ve avutmadan başka bir şey yapmamaktadırlar. Eğer insan 

davranışları, ölüm sonrasını da hesaba katan bu uzun vadeli bakış açısına yerleştirilirse, 

çoğunun anlam ve değerden yoksun olduğu görülür. Eğer bir insan, ölüm sonrasını da içine 

alan uzun vadeli bir bakış açısı geliştirebilirse, zihnini ve dikkatini hayatın yüksek gaye ve 

hedeflerine yöneltir ve içinde bulunduğu durumun anlık ve kısa vadeli beklentilerine dalmaz. 

Çünkü dünyevilik insanı dar görüşlü yapar ve gerçek hedefleri unutturur. Ahiret olmaksızın 

insan “anlık yaşama” durumuna düşer ve sedece “dar görüşlü”olarak kalmayıp aynı zamanda 

“hayvanlar gibi”olur. Ahiret inancının anlamı, “dünyaya dalma” denilen dar ve başıboş hayat 

görüşlerinin tam tersine, görülmeyeni, gelecek olanı, ileride karşılaşılacak olan tehlikeleri 

devamlı zihinde tutarak insanın kendini çözülüp dağılmaktan kurtarmasıdır.
21

  

Ahirete iman, insan davranışları için bir yön ve hedef belirler. İnsan ancak nereden 

geldiği ve sonuçta nereye gideceğinin bilgisine sahip olduğu ölçüde kendisine bir gaye ve 

hedef belirleyebilir. Ahiret inancı, henüz ulaşılmamış, ancak ulaşılmak istenen yüce amaçlara 

işaret ederek, insanı bu amaçlar üzerinde düşünmeye ve onları gerçekleştirme yolunda etkin 

olmaya yönlendirir. Dünya hayatını aşan, ölüm sonrasına yönelik hedefler göstererek, kişide 

güçlü bir amaçlılık duygusu yaratır ki, sağlam bir kimlik duygusunun gelişimi açısından bu 

son derece önemlidir. Ahiret inancının verdiği böyle bir amaçlılık duygu ve düşüncesinden 

uzak çoğu insanlar için hayat “boş ve anlamsız” dır. “İnsan yaşamının amacı ve anlamı”  

sorusu sayısız kere sorulmuş ama hiçbir zaman doyurucu bir cevap alınamamıştır. Bazıları 

ölümü hayatta kazanılan her türlü başarıya son noktayı koyan bir felâket olarak görmüşlerdir: 

“Mademki ölüm vardır, o halde hiçbir şeyin nihai noktada bir anlam ve değeri yoktur” 

diyenlerin sayısı tarih boyunca az olmamıştır.
22

 Aşkın olana yer vermeyen, kendi üzerine 

dönüşümlü ve kendi içine kapalı bir düşünce tarzı ile bu sorunu aşma imkânı olmadığı pek 

çok kez görülmüştür. Dolayısıyla bu dünyanın yaşamaya değer olup olmadığı sorusu, dinin 

dışında çok tartışmalı bir konu olarak hâlâ güncelliğini korumaktadır. Çağımıza damgasını 

vuran naturalist-nihilist anlayışlar insanı büyük bir çıkmaza ve bunalıma sürüklemiştir. Çünkü 

ölüm ve yaşam karşısında bir yol göstericiden mahrum olan kimse köksüz ve dayanaksızdır. 

Aşkın olanla bağını koparmış bir düşünce ve inanç evreninde, “psikiyatri pratiğinde her gün 

                                                 
21

  Adil Çiftçi, Fazlur Rahman ile İslamı Yeniden Düşünmek, Kitabiyât, Ankara 2000,s.213-216. 
22

 Aydın, Din Felsefesi, s.184. 
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artan sayıda insanın “ anlamsızlık” “boşluk” duygularından yakınmalarının
23

 sebebi budur. Bu 

soruya yalnızca dinin cevap verebildiğini, en katı din muhalifleri bile itiraf etmek zorunda 

kalmışlardır.
24

 Hayatına anlam bulamayan kimselerin içine düştükleri “depresyon”  hali, 

ölümle sonuçlanan intihar girişimlerinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır.
25

 

Dünya hayatı eksiklik ve sınırlıklarla doludur; bu haliyle yaşam insan için tatmin edici 

olmaktan uzaktır. Bu dünya içinde arzulanan hedefler olumsuz bir tecrübe ile gerçekleşme 

imkânı bulamayabilir ya da arzulanan doğrultu ve düzeyde sonuçlanmayabilir. Daha da 

önemlisi, ölüm her şeyi alıp götürebilir. Bu yüzden dünya hayatı başlı başına bir amaç ya da 

hedef olmaktan uzaktır. Bunun bilincinde olan insan, kalıcı amaçlara ihtiyaç duyar. İşte ahiret 

inancı insana dünya ötesi kalıcı hedefler göstermek suretiyle, dünya hayatını da bu amaçlara 

ulaşmada bir vasıta kılarak, anlamlı hale getirmektedir. 

 

Hayatın Acı ve Sıkıntılarıyla Başa Çıkma ve Ahiret İnancı 

Hayat insanı birçok acıyla, sıkıntıyla, dert ve ıstırapla, hayal kırıklığı ile karşı karşıya 

bırakır (Bakara 2/!55). Hayatın yüküne katlanabilmek kolay değildir; bunun için hafifletici ya 

da direncimizi güçlendirici araçlara ihtiyaç duyarız. Freud, bu türden üç aracın varlığından 

söz etmiştir: Çektiğimiz acıları hafife almamızı sağlayan güçlü saptırmalar(oyalanmalar); bu 

sefaleti azaltan ikame doyumlar ve bizi buna karşı duyarsızlaştıran sarhoş edici maddeler.
26

 

Dini inançların, özellikle ahiret ve kader inancının, acıları teselli etme ve acıdan korunma 

yolunda insana yardımcı olan güçlü bir etkiye sahip olduğu genelde kabul edilen bir 

durumdur. Ahirete inanan insanın ümidi ve yaşama sevinci her zaman yenilenir. Her türlü 

musibetin, dert ve acının, mahrumiyetin geçici olduğu, ayrıca bunların anlamdan yoksun 

olmayıp, ilahi plânın birer parçası olduğu, sabır ve rıza ile bunlara katlanıldığı takdirde 

ahirette bunların karşılığının Allah tarafından verileceğinin kabul edilmesi insanı rahatlatır ve 

olaylarla başa çıkma gücünü artırır. 

Özellikle ölüm gibi kontrol edilemeyen durumlarda dini inançların, önemli bir başa 

çıkma aracı olduğu görülmektedir. Çoğu insana, ölümün tıbbi açıklaması yeterli 

gelmemektedir. Çünkü tıbbi açıklamalar, insana hiçbir umut veya gelecek vaad etmemektedir. 

Buna karşılık dini inançlar ve yorumlar, ölen insan için potansiyel bir yaşam,  ödül ve dünyevi 

manada bir huzur vaad etmektedir. Dini inançların bu vaadleri geride kalanları da 

rahatlatmaktadır. Ahiret inancı insanı, sadece kendi ölümü korkusuna karşı korumakla 

kalmayıp, aynı zamanda yakın birisini kaybeden insanları da fiziki ölümün neden olduğu ve 

toplum tarafından da desteklenen yıkıcı fantezi ve yanılsamalardan koruduğu kabul 

edilmektedir.  

İnsan sahip olduğu iyiliklerden, güzelliklerden, değer verdiği yakınlarından ve 

sevdiklerinden büsbütün uzak kalmak istemez; bu ona çok zor gelir. Başka bir deyişle, o, 

sevdiklerinin yaşamaya devam etmesini ve kendisinin de er veya geç onlarla birlikte olmasını 

                                                 
23

  Saffet Murat Tura, Şeyh ve Arzu, Metis yayınları, İstanbul 2002, s.154-156. 
24

 Psikanalist Lacan’ın görüşleri için bkz. Marie-Jean Sauret, Croire, Approche Psychanalitique de la Croyance 

Privat, Toulouse,1982, s.14-15; Sigmund Freud, Uygarlık, Din ve Toplum “Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları” (çev. 

Selçuk Budak) Öteki Yayınevi, Ankara 1995, s.259. 
25

 Aysel Ekşi, Çocuk, Genç, Ana Babalar, Bilgi Yayınevi, Ankara1990,s.174-175; Özcan Köknel, Kimliğini 

Arayan Gençliğimiz, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul 2001, s.354. 
26

 .Freud, a.g..e., 258.  
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arzu eder. Bu dünyada çok sevdiğimiz varlıkların ölümüne şahit olmak, onların gözümüzün 

önünden ve hayatımızdan çekilip gittiğini görmek, katlanılması çok zor bir durumdur. 

Çocuğunu kaybeden ana-babaların genel olarak bu olayı Allah ve ahiret inançlarıyla bağlantı 

içerisinde anlamlandırmaya çalışarak, olayın verdiği acıyla başa çıkmaya çalıştıkları 

görülmektedir. Bu inançlar şu üç başlık altında dile getirilebilir: 1) Ölenle ahirette tekrar 

buluşacağına inanma; 2) ölümü ilahi maksatlı bir olay olarak düşünme; 3.ölümü, Allah’ın 

emirlerine uymayanlar için bir ceza olarak değerlendirme.
27

  

Doğal âfetler, sıkça karşılaşılan ve insanlara büyük kayıplar ve acılar yaşatan 

durumlardır. Allah ve ahiret inancı, başa gelen olumsuz olayları anlamlandırmada insana 

psikolojik destek sağlamak ve belirsizliğin doğuracağı boşluk duygusundan kurtarmakla 

kalmayıp, felaketlerin neden olduğu kayıplara ve acılara göğüs germe sürecine de katkılarda 

bulunmaktadır. Bu inançlar kayıpların kabullenilmesini kolaylaştırmakta ve felaketzedelere 

iyimserlik ve umut gibi ruh sağlığı açısından olumlu duygular kazandırmaktadır. Kendi 

kontrol yeteneği dışında olumsuz deneyim yaşayan inançlı kişiler özellikle bu olaylar doğal 

felaketler gibi geniş ölçekli ise, kayıpları çok fazla bile olsa bunlara metafizik bir anlam 

yüklemekte ve başlarına gelen şeyin Allah’ta geldiğine inanmaktadırlar. Özellikle ahiret 

inancı, doğal felaketlerde hayatını kaybedenlerin şehit olacağı öğretisi ve tevekkül anlayışı 

gibi manevi unsurlar, stresle başa çıkmada önemli bir psikolojik kaynak oluşturmaktadır. Bir 

felaket ortamındaki acılı insanlara ahiret inancı umut vermekte, geleceğe yönelik vaatlerde 

bulunarak, insanların içinde bulundukları olumsuz koşulların stresini daha hafif hissetmelerini 

sağlamaktadır. Bu inançlar hayata küsmemeyi, ona umutla bakmayı telkin ederler. Bu nedenle 

inançlı insan kendisinde hayata tekrar sarılma, zorluk ve acılara göğüs germe gücü bulur. 

Böylece, dini inançlar insan için bir güç kaynağıdır, onu hayata bağlayan bir sığınaktır.
28

 

Ölümcül hastalar ve onların yakınları için ahiret hayatına inanmanın önemi ve 

koruyucu fonksiyonu birçok araştırmacı tarafından dile getirilmiştir. Hastanın hayatından 

ümidin kesildiği durumlarda bile ahiret inancının insanlara ümit kaynağı olduğu ve endişeyi 

azalttığı, vicdan azabı ve korkularını yatıştıracak teselliler oluşturduğu tespit edilmiştir.
29

 

Yaşlılık dönemi, hayatın en zor ve sıkıntılı yıllarıdır. Hayatının son dönemlerindeki 

insan, fiziki ve zihinsel yeteneklerini, çalışamaz durumda olması nedeniyle kişisel önemini, 

ölüm nedeniyle yakınlarını ve arkadaşlarını kaybetme durumuyla karşı karşıyadır ve üstelik 

yakın zamanda da öleceğini bilmektedir. Dolayısıyla yaşlı insan, olumlu veya olumsuz 

duygular içinde de olsa, bir şekilde ölüm hazırlığı içinde olan birisidir. Bu nedenle insanların 

önemli bir kısmında, yaşlandıkça ölüme ait düşüncelerde ve ölüm korkusunda artış 

görülmektedir. Bir insanın öleceğini bilmesi açık bir tehdittir ve yaşlı bir insanın öleceğini 

düşünmesi onun ölüm ötesine yönelik dini inançlarına daha çok sarılmasına ve dini 

etkinliklerini artırmasına yol açar. Nitekim bazı araştırmalar yaşlılarda ölüm sonrası hayata, 

cennet ve cehennemin varlığına, ilahi mahkemeye duyulan inancın önceki gelişim 

dönemlerine göre daha yüksek olduğunu ve yaş arttıkça bu inançlarda da bir artışın 

kaydedildiğini göstermektedir.
30

 Fakat, dini inançlara ve görevlere ilgisiz, hayatını dünyevi 

zevk ve ihtiraslar uğruna tüketmiş ve sonunda yorgun, yaşlı ve hasta bir insan olarak kendisini 

bulan kimselerin ölüm korkusu ve endişesinin daha şiddetli olacağı söylenebilir. Böyle 

                                                 
27

 Bkz.Hood ve diğ., The Psychologie of Religion, s.390. 
28

 Talip Küçükcan-Ali Köse, Doğal Âfetler ve Din, İSAM Yayınları, İstanbul 2000, s.148142-145 
29

 Bkz., Karaca, Ölüm Psikolojisi, s.250. 
30

 Bkz. M.Argyle-B.B.Hallahmi, The Socal Psychology of Religon, London and Boston, 1975, s.69. 
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insanlar, dersine hiç hazırlanmamış bir talebenin imtihan kapısındaki heyecanını yaşar.
31

 

Genelde yaşlılar yaşadıkları strese karşı dini inançlarından güç alırlar ve bu da onları huzurlu 

kılar. Bir insanın dini inançlarına yönelmesi, onun olumlu yaşam olaylarını tecrübe etmesini 

sağlamaktadır. Bu yüzden denebilir ki, yaşlılardaki dini inancın gücü, kendilerini iyi 

hissetmelerinden daha anlamlıdır. 

 

Ahlakın Kurucu ve Koruyucu Ögesi  Olarak  Ahiret İnancı  

Diriliş inancı ve düşüncesi hayatımıza yeni bir boyut kazandırmakta, ona hiçbir şeyin 

veremeyeceği bir anlam ve ciddiyet vermektedir. Denebilir ki, insanı insan kılan ve ahlaki bir 

varlık oluşunu pekiştiren, onun ölüm ötesiyle ilgili metafizik bir gerilim içinde olmasıdır. 

Gaybı zihinde tutma, işlerin sonunu düşünme, bugünden yarına bir şeyler hazırlamanın 

gayreti içerisinde olma insan davranışlarının ahlaki bir düzene kavuşması için zorunludur. Bu 

yüzden, Allah ve son yargı fikirleri olmaksızın gerçek bir ahlakiliğin mümkün olmadığı 

söylenebilir.  Bu dünyada yapılan küçük-büyük her iş ve davranışın hesabının verileceği bir 

yargı gününün varlığına duyulan inanç, kişide içsel bir kontrol duygusu yaratır. İnsanın en 

zayıf yönü ahlaki alanda kendisini gösterir. İnsan davranışları kendini kandırma (ğurur) ya da 

başkalarını kandırma(riya) hastalığından kolay kolay kendisini kurtaramaz. Ahlaki bozulmaya 

karşı korunma, ileride karşılaşacağı tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunarak, yani 

“görülmeyen”i devamlı zihinde tutarak, kendini çözülmekten koruyarak mümkün olabilir. İşte 

Ahiret fikri, tamamen bu bilinç hali üzerine inşa edilmiştir. İnsanın dünyadaki bütün yapıp 

etmelerinin önceleri hiç fark edemediği ve hissedemediği şekilde ani olarak bilincine varacağı 

bir an(es-sâ’a) gelecektir. Bu durumda insan hayatı boyunca yaptıklarını ve yapmadıklarını 

çok açık bir şekilde önünde bulacağı, yani kendi davranışları ile yüz yüze geleceği bir 

durumla karşılaşacaktır. İyilik ve kötülüklerin ölçülüp tartılacağı (Kâria 101/6-9) ve en küçük 

bir iyilik ya da kötülüğün karşılığının görüleceği (Zilzal 99/7-8), en küçük detayına kadar 

tutulmuş olan amel defterlerinin herkesin eline verileceği(İsrâ 17/71;Hâkka 69/19-29; Vâkıa 

56/27-44) insan benliğinin gizli kalmış bütün yönlerinin saydam bir şekilde ortaya çıkacağı 

(Kıyamet 75/13,14,15), bedeni uzuvların her birinin kişinin yaptıklarına şahitlik edeceği( Nur 

24/24; Yasin 36/65; Fussilet 41/20-22) bir hesap günü anlayışı “takvâ” kavramıyla dile 

getirilen çok güçlü bir sorumluluk duygusunun kaynağıdır. 

Kimi insan iyi ve kötünün bilgisine akli düzeyde sahip değildir; kimileri de bu bilgiye 

sahiptir. Ama her iki durum da iyiyi yapma ve kötüden sakınma için yeterli neden oluşturmaz. 

Çünkü, davranış ya da etkinlik, bilişselliğin ötesinde bir durumdur. İnsan bir hedefe ancak 

arzuları ve korkuları ile güdülenir. İç dünyada işleyen inanç ve duygu sistemlerinin yokluğu 

ya da yetersizliğinde insan davranışları ancak toplumsal düzenlemelerin dışsal şartlarına 

bağımlı “mekanik” bir ahlaka konu olabilir. Toplumsal yaptırımların gücüne rağmen, hem 

ölümden sonra hayata inanan hem de inanmayanların birçoğu kötülük işliyebilmektedir. 

Deneyimler, ölüm ötesine inanmayan insanların, vicdanlarında bir huzursuzluk, suçluluk 

duygusu duymakla birlikte, yaptırımların caydırıcı etkisinin kendilerini bağlamadığı ya da 

kendilerine, yaptığı kötü eylem nedeniyle, yasalardan maddi ve manevi bir zararın 

gelmeyeceğini sezinledikleri an, söz konusu kötü eylemlerini ısrarla sürdürebildiklerini 

doğrulamaktadır.
32

 Dini ve metafizik referansı olmayan hümanist ahlak anlayışlarının 

                                                 
31

 Halis Ayhan, Din Eğitimi ve Öğretimi(İman-İbadet), Diyanet İşleri Başkanlığı Yay.¸Ankara 1985, s.137. 
32

 Metin Yasa, Ölüm Sonrası Yaşam, s.107(Derveze’den nkl.) 
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rasyonel bir ahlaki pratiği imkânsız kıldığı günümüzde çok açık olarak görülmektedir.
33

 Dini 

inançların özellikle ahiret inancının zayıfladığı içinde yaşadığımız çağın en temel sorunu, 

birçok uzmanın dile getirdiği gibi, ahlâk ve değerler sorunudur. Bugün bilimsel, teknik ve 

sosyal gelişmelere ayak uyduramayan bir ahlâkî gerilik sorunu ile karşı karşıyayız. Jung’un 

ifadesiyle, günümüz insanı, kötülüğe eğilimini harekete geçirmek için eskisiyle 

kıyaslanamayacak kadar güçlü araçlara sahiptir. Bilinci ne kadar genişlemiş ve farklılaşmış 

ise, ahlâki yapısı o denli geri kalmıştır.
34

; işte bugün önümüzdeki asıl sorun budur. Çünkü 

insan sonu gelmez arzulara, kontrolü çok zor olan içsel dürtülere sahiptir ve her bir arzunun 

tatmini kısa sürede yeni bir arzuyu kışkırtmakta ve döngüsel olarak bu durum sürüp 

gitmektedir. Çağdaş toplumsal düzen içerisindeki değer ve düşünce sistemlerindeki 

yetersizlik, iştah dolu arzuları engelleyip bastıramadığı için bu arzular, kendilerini durdurması 

gereken sınırların nerde bulunduğunu bilemez hale gelmişlerdir. Tam böyle bir ortamda 

yalnızca genel dinamizmlerinin niteliği gereği daha yoğun olması bile, onları doğal aşırı 

coşkunluk halinde bulundurmaya yetmektedir. Refahın artması nedeniyle arzular da taşan bir 

coşkunluk içerisindedir. Bu istek ve arzulara sunulan daha da vaad edici ödüller onları 

dürtmekte, daha zor beğenir bir duruma sürüklemekte, geleneksel kuralların yetke ve gücünü 

yitirdiği bir dönemde, tüm kurallar karşısında daha da sabırsız kılmaktadır. Düzensizlik ve 

anomi hali, ihtirasların daha güçlü bir disipline girmesine ihtiyaç duyulmaları gereken bir 

dönemde, aksine giderek sınır tanımamaları nedeniyle daha da pekiştirilmiş olmaktadır.
35

 

İnsani arzu ve istekler ne kadar güçlü olursa, iradenin zorbalığı o kadar şiddetli şekilde ortaya 

çıkar; bu istek ve arzuların tatminine olan ihtiyacı da en yüksek oranda artırarak egoizmi 

kışkırtır; egoizm kışkırtıldıkça da iradenin zorbalığı genişler. Bu yüzden  denebilir ki, dinin 

sınırlamalarından ve ahiret endişesinden bağımsız yaşayan bir insanın doğru davranışlar için 

kendisine sağlam bir temel ve rehber bulması son derece zordur. Çünkü bir kimse, davranış ve 

tavırları için tutunulacak bir dal olan ilâhi yüceliği ve ölüm ötesine yönelik düşünce 

derinliğini kaybedince, ya “ kendi sübjektif arzularına tapmaya başlar ( Furkan 25/43; Kehf 

18/28; A’raf 7/176; Kasas 28/50) veya kendi arzularını genelleştirip nesnel bir hale 

getirmişse, bir toplumun kendini yansıtmaları olan toplumsallaştırılmış arzulara tapmaya 

başlar. 

 Bu bakımdan Cehennem fikrinin insan davranışlarını düzenleyici çok önemli bir 

işlevi olduğu söylenebilir. Cehennem, insanı sürekli olarak çabalamaya zorlayan bir 

pazarlıktır aslında. Eğer insan bir son nokta olduğunu yani ölümün bir son olduğunu 

düşünürse, o zaman ruhunu kaybeder. Ama Cehennem aynı zamanda insana sınırlar, hudutlar 

koyar; çünkü sınırlar, hudutlar olmazsa hayat çekilmez olur. Sonsuz özgürlük veya sınırsız 

tecrübe hissi, atlıkarıncaya binen şu kimsenin haline benzer. O kimse ki, atlıkarıncaya ilk 

bindiğinde çok neşelidir, büyük bir zevk yaşar. Ama bir müddet sonra atlıkarıncayı idare eden 

mekanizma bozulur ve durdurulamaz. Atlıkarıncanın üzerindeki kişi mekanizmanın 

durdurulamadığını fark edince az önce yaşadığı zevk bir korkuya, bir ıstıraba dönüşür.
36

 

Böylece sonsuz zevkin, aslında sonsuz bir işkenceden başka bir şey olmadığı tecrübe edilmiş 

olur. Çoğu insan özellikle, başkalarının denetim ve yargılamasından uzak ve yetersiz kaldığı 

ortamlarda “yapılması gereken”i değil de, yapmak istediğini yapar. Kişinin vicdanında sürekli 

                                                 
33

 John Nuttal,, Ahlak Üzerine Tartışmalar  (Çev.Abdullah Yılmaz), İstanbul 1997, s.17,23; Ross Poole, Ahlâk 

ve Modernlik,(çev.Mehmet Küçük) Ayrıntı Yayınları, İstyanbul 1993,  s. 190-194 
34

 C.G.Jung, Keşfedilmemiş Benlik  (çev. C.E.Sılay) İlhan yayınları, İstanbul 1999, s.114-115,124. 
35

 Emile Durkheim, İntihar,(çev.Özer Ozankaya ) İmge Kitabevi Yayınları, Ankara 1992, s.252-262. 
36

 Danıel Bell, “Kutsalın Dönüşü”, (haz.) Ali Köse, Laik Ama Kutsal; Etkileşim Yayınları, İstanbul 2006, s.64. 
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gözetleyen ve denetleyen aşkın bir bilinç yoksa, istediğini yapması için onu engelleyen bir 

mekanizma oluşturmak çok zordur. Dolayısıyla, insanları taşkınlık yapmaktan, çirkin ve kötü 

eylemde bulunmaktan alıkoyan, iyi ve doğruyu yapmaya teşvik eden şeyin, ölümden sonra 

var olan cennet ve cehennem inancı olduğu söylenebilir.  Herkesin her istediğini yaptığı, 

davranışlarını düzenleyici bir yargı günü düşüncesinin dikkate alınmadığı bir hayat anlayışı 

sonuçta daha bu dünyada büyük acılar ve toplumsal hayatta kargaşaların yaşanmasına neden 

olur. 

Cennet fikri toplumsal hayat açısından ele alındığında,  toplumun huzur ve refahı için 

ihtiyaç duyulan pek çok hizmet ve fedakârlığın önemli bir kaynağı olduğu görülür. Öldükten 

sonra da amel defterine kaydedilmeye devam eden bir sevap anlayışı ile inanan kimseler hayır 

ve iyilik işlerine koşmaktadır. Böylece dini ilhamla geçmişte ve günümüzde toplum yararına 

yönelik sayısız hizmetler ve eserler ortaya çıkmıştır. Cennette sonsuz hayat ve mutluluk 

vaadi, şehitlik gibi, dini değerler uğruna kişinin en değerli varlığı olan canını hiçe saymayı 

göze aldıran kahramanca davranışların en güçlü güdüleri arasında yer alır. Toplumun yararı 

ve geleceği için ortaya konan gayretleri bir gösteri ve gösteriş tuzağından kurtarıp(İnsan 76/9-

10) fazilet yarışına dönüştüren de öldükten sonraki hayat hakkındaki bu duygusal 

bilinçliliktir. Buna karşılık, ahirete inanmayan kimselerin toplum yararına yaptıkları işler 

“gösteriş” mantığının dışına çıkmaz.(Nisa 4/38). Ahiret inancı zayıf ya da olmayan kişilerin 

zenginlik, makam, itibar, iktidar gibi bu dünyaya yönelik hedeflere ulaşma dışında amaçları 

olmadığı için yaptıkları işleri insanlara duyurma, gösterme ve açıklama gayreti davranışların 

asıl belirleyicisidir. Bu ise insanlar arası ilişkilerde birçok istismarı, iki yüzlü bir kişiliği, 

bozgunculuğu ( Bakara 2/8-12;Hadid 57/13-14;Mâun 107/6-7) ve ortama ve şartlara göre 

değişen temelsiz bir ahlaki yapıyı( Bakar 2/14) beraberinde getirir. 

 

Mutlak Adalet ve Hakikat Arayışı 

Adalet ve hakkaniyet duygusu insanın çok önemli değerlerinden, çok köklü 

özlemlerinden birisidir. Tarih boyunca bu ideal uğruna insanlar sayısız mücadelelere 

girişmişler, düzenler kurup düzenler değiştirmişlerdir. Fakat bu dünyada karşılaşılan zulüm ve 

adaletsizlikler çoğu zaman kişilerin kendi güç ve imkânlarıyla bütünüyle ortadan kaldırılamaz 

nitelikte olduğu görülmektedir. Ne dünyamız mükemmel ve eksiksizdir ne de insanın ortaya 

koyduğu olumlu ve olumsuz her davranış bu dünyada hak ettiği karşılığı bulmaktadır. 

Dünyada iyi insanlar da kötü insanlar da vardır. Başkalarının hak ve hukukunu gözeten, 

adaletle davranmak için her türlü zorluğu, sıkıntıyı göze alanlar da vardır, almayanlar da. Tam 

olarak adaletin gerçekleşmesini engelleyen pek çok neden vardır. İnsan tecrübesi bu dünyada 

her şeyin tam olarak karşılığını bulamadığını ortaya koymaktadır. İyi insanların birçoğu 

sıkıntı içinde yaşarken, kötüler refah ve bolluk içinde yüzmektedirler. Adaleti sağlamak için 

de töreler, kanunlar vs. yeterli olmamaktadır. Adaletin tam olarak tecelli edeceği bir dünyanın 

varlığına inanmak, adalet özlemi ve değerinin yerini bulması açısından olduğu kadar, insanın 

ahlaki çabalarının bir anlam ve değer ifade etmesi bakımından da önemlidir. İyinin tam olarak 

mükâfaatını alamadığı kötünün ise cezasını bulmadığı, bazen kötülüklerin faziletlerin önüne 

geçtiği bir dünyada yaşamamıza rağmen, içimizde bizi iyiliğe çağıran bir ses varsa bunu 

sağlayan nedir? Şüphesiz ki bu, bu dünyanın sonsuz hayatın bir ara durağı olduğunu kabul ve 

ölüm sonrasında daha uzun ve herkese yaptığı iyiliğin karşılığının verileceği, kötülüklerin de 

cezasız kalmayacağı bir hayata beslenen imandan başka bir şey değildir.  Onun için insanın bu 

dünyada yapıp ettiklerinin hesabını vereceği, haklı ile haksızın ayırt edileceği, gücü elinde 
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tutan, hile, desise ve zorbalıkla başkalarının haklarını gasp eden kimselerin yaptıkları 

haksızlık ve adaletsizliklerin yanlarına kâr kalmadığı bir yargı günü fikri fazilet ve adalet 

arayışının en önemli dayanağıdır. İnsan davranışları ancak ilahi mahkeme huzurunda 

değerlendirilmekle gerçek adalet sağlanabilir. Maruz kalınan haksızlıkların sonunda telafi 

edileceği, gasp edilen hakların yerini bulacağı, hiç kimsenin yaptığı yanlışların yanına kâr 

kalmayacağı bir yargı gününe inanmak, insanlarda umudun ve sabrın önemli bir kaynağını 

oluşturur. 

Güç, makam, servet, sağlık,zekâ ve yetenek..gibi alanlarda insanlar arasında pek çok 

farklılık ve eşitsizliklerin olduğu bir gerçektir.Bazı insanlar belli bir konuda çok büyük 

çabalar ortaya koymasına rağmen başarılı olamayıp, amaçlarına ulaşamazken, bunun tam 

aksine bazıları da ciddi bir gayret göstermeden birçok alanda nimet ve imkanları önlerinde 

hazır bulmaktadırlar. Sakatlık, yoksulluk, güçsüzlük gibi durumlar toplum hayatında hiç eksik 

olmamaktadır. Bir kısım insanlar genellikle güçlerinin en yüksek düzeyine ulaştıklarında 

ansızın ölürler, diğer bir kısmı da güçleri tam olarak gelişmeden, bebek ya da çocuk iken 

ölmekteler. Bu gibi durumlar ister doğuştan ister sonradan ortaya çıksın bunları kişilerin 

yalnızca kendi beceriksizliğine bağlamak ya da haksızlığa uğradığına hükmederek açıklamak 

ve olayları da bu anlayışla değerlendirip buna göre yön vermek, bu kişileri daha da kötü bir 

duruma düşürebilir. Bu durumda bu insanlar olayların altında büsbütün ezilir, kötümser, 

karamsar, endişeli ve muzdarip bir hayatın içinde sürüklenir.
37

 Gerçi toplumsal psikolojide 

“insanların bu dünyada hak ettiklerini bulduğu, bulduklarını da hak ettikleri” ne dair zımni 

bir “ dünyanın âdilliği” inancı vardır.
38

 Fakat bu inanç, bireysel seviyede kendilerini mağdur, 

mahrum ve haksızlığa uğramış durumda hisseden pek çok insanın hayata, kadere, başkalarına 

karşı öfke ve isyan duygularını engellemeye yetmemektedir. Şans, talih, kader, kısmet gibi 

kavramlar insanlar arasındaki bu eşitsizlik ve farklılıkları açıklamak için kullanılsa bile, 

bunların dağılımının hangi adalet ve hikmet ölçüsüne göre olduğunu bilme ve anlama isteğini 

ortadan kaldırmamaktadır. Eşitsizlikler ve talihsizliklerle dolu bir dünyada, kötülerin, 

despotların ve liyakatsizlerin görünüşte refah, mutluluk ve azgınlık içerisinde yaşamaları, 

zorunlu olarak tam adaletin, herkese lâyık olduğu karşılığın verileceği bir sonsuz hayatın 

özlemi ve inancını güçlendirmektedir. Ancak böyle bir inanç, kişileri kaderine razı olmaya, 

görevlerini gereği gibi yerine getirmeye, hayır, iyilik ve güzelliklerin peşinde koşmaya motive 

edebilir.  

Nihai ve mutlak adaletin ancak ahirette gerçekleşebileceği, bu dünyanın bir “imtihan 

dünyası” olduğu, herkesin sahip olduğu nimetlerden sorguya çekileceği bir hesap günü 

anlayışı, bireysel ve toplumsal sorumlulukların yerine getirilmesi, huzur ve barışın sağlanması 

açısından çok büyük bir manevi destek sağlamaktadır. Bu inanç, bir yandan insanın 

yeryüzünde “adalete dayalı ahlaki bir düzen kurma” görevini hatırlatırken, öte yandan asıl 

mutlak adaletin ancak Allah tarafından ve öteki dünyada gerçekleştirilebileceği gerçeğini dile 

getirmektedir.  Buna karşılık, yeryüzündeki eşitsizlik ve adaletsizlikleri, kötülük ve acıların 

sorumluluğunu Tanrı’ya yükleyerek, Tanrı’nın iyi niyetten mahrum ya da güç ve yetkinliği 

sınırlı bir varlık olduğu ya da Tanrı’nın gerçekte hiç olmadığı sonucuna varan ateist 

düşünceler büyük bir kaosa ve anarşiye yol açmıştır. Yeryüzüne cenneti getirme, adalet ve 

                                                 
37

 Halis Ayhan, Din Eğitimi ve Öğretimi, s.134-135. 
38

 Bkz.Melvin J.Lerner,The Belief in a Just World.A Fundemental Delusion,New York,Plenum Press,1980; 

Chantal Chalot, “La croyance en un monde juste comme variable intermédiaire des réaction au sort d’autrui et a 
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eşitliği sağlama iddia ve söylemleriyle yola çıkan dünyevi ideolojiler hiçbir zaman 

gerçekleşmeyecek bir ütopya uğruna insanlığa düşmanlık, kan, gözyaşı ve hayal kırıklığı 

yaşatmaktan başka bir iş görmemişlerdir.  

İnsanlar arasında dinî, mezhebi, fikrî, pek çok anlaşmazlık ve ayrılık konuları 

bulunmaktadır. Anlayış, uzlaşma, birlik ve ortak değerlere ulaştıran fikir ayrılıkları 

örneklerine az da olsa rastlanmakla birlikte genelde insanlar arasında anlaşmazlık ve 

aykırılıklar hâkim durumdadır. Çoğu zaman insanlar arasında ortaya çıkan bu ayrılıklar, 

bencillik ya da grupsal, toplumsal veya milli çıkarlar gibi ve katı gelenekler ya da yüzlerce 

şekilde kendini gösteren ön yargılı, basmakalıp, aşırı fikirler gibi etkenler tarafından 

körüklenmektedir. İnsan ahlakının en hastalıklı yönü ise, insanın sık sık kötü vasıtalar ve 

bilinçdışı güdülenmelerle iyi olanı yapmaya çalışmasıdır. Onun için böyle inanç ve fikir 

ayrılıklarının anlayış içerisinde çözümlenebilmesi, arkasındaki gerçek niyet ve sebeplerin 

açıkça ortaya dökülmesi ile olacaktır. Kıyamet günü insanın tüm içyapısı şeffaf bir şekilde 

ortaya dökülerek görülebileceği için bütün bu motivasyonlar da aynı şekilde ortaya 

dökülecektir. Fakat bunun dışında o Hakikat saatında hakikat kendini bütün çıplaklığı ile 

gösterecektir (Sebe 34/25-26; Hacc 22/17). Yalnızca bireysel davranışların değil, inançların, 

hayat tarzlarının, fikirlerin hangisinin doğru hangisinin yanlış olduğu hususunda kesin ve son 

kararın verildiği bir oturuma ihtiyaç vardır. İşte Kur’ân’ın “Karar Günü” dediği ve Allah’ın, 

“ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim”  diye haber verdiği 

(Bakara 2/48;; En’âm 6/ 164;Âl-i İmran 3/55; Saffât 37/21; Duhân 44/40 ; Zümer 39/30-31). 

bu günde her sorunun cevabını bulacağı, her gizli ve saklı niyet ortaya çıkacağı, her işin 

aslının ve esasını anlaşılacağı,  insanın “keskin bir görüş” e ulaştırılacağını bilmek, insanın 

çabalarına samimiyet, dikkat ve ciddiyet katma gücüne sahiptir. 

 

İnsani Arzuların Nihai Tatmini 

İnsanın arzularının sayısız ve sonsuz olduğu bir gerçektir. Fakat insani arzuların pek 

çoğu bu dünyada karşılıksız kalmakta, tam bir doyuma ulaşamamaktadır. Bununla birlikte 

arayış hep sürüp gitmektedir. Tam bir doygunluk ve mutluluk arayışı içinde çoğu zaman 

insanların gerçekliğin ötesinde bir hayaller dünyasının büyüsüne kapılarak “yabancılaşma” 

süreci yaşadıkları görülmektedir. İnsanların en mutlularının bile, hayatta buldukları zevkler ve 

tatminler içerisinde, dünyada hiçbir şeyin dolduramadığı bir eksiklik şuurunu muhafaza 

ettikleri görülmektedir. Bu noktada edebiyat, sanat, tiyatro ve sinema gibi ürünler insani 

arzulara seslenmektedir. Arzu gerçekliğe boyun eğmediği için, bütün bir hayal âlemi 

gerçekliği aşan bu ilgiler içerisinde kendisine geniş bir yer bulmaktadır.   

İnsanın bütün bir rüya ve hayal dünyasını kuşatan arzuları bir bakıma onu geleceğe 

bağlayan, ümitlendiren ve gayrete getiren bir etki gücüne sahiptir. Bu arzu ve isteklerin hiçbir 

zaman tatmin olamayacağı, bunların boşa çıkacağını ya da “yaradılış” planında insanın 

“mutlu” olması amacının yer almadığını söylemek
39

 büyük hayal kırıklığı ve karamsar bir 

dünya görüşüne yol açacaktır. Bu arzuların bütünüyle yok edilmesi ya da inkâr edilmesine 

dayanan bir sistem ise kişiliği zayıflatarak etkisiz kılacaktır. İnsani arzuların tatminsiz kalması 

ise huzursuzluk, acı, endişe ve ahlak dışı arayışları artıracaktır. İnsanın gerçek dünyada, 

uyuşturucu ve sarhoş edici maddeler aracılığı ile, hayal veya rüya âleminde aradığı ve 
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bulduğu pek çok zevkin, güzelliklerin, onu mutlu eden nesne, olay ve davranışların, kısacası 

mutluluk arayışının gerçekliğini tasdik etmek, insan doğasının tabii düzeni içerisinde hareket 

etmek olacaktır. Ancak bunun bu dünyada değil de ahirette gerçekleşme imkânı bulacağını 

vaat etmenin çok önemli sonuçları vardır. Böylece, inanan bir insanın dikkatini dünyadan 

gaybe yönelterek arzularının akışını orada sürdürmesi, hem yaşadığı sürece gelecekteki bir 

mutluluk umudunu koruması ve hem de dinin kuralları içerisinde arzularına bir düzen ve 

disiplin vererek kişiliğinin dağılıp çözülmesini önlemesi bakımından kayda değerdir. 

Dünyadaki nimet ve güzellikleri haz ve zevkleri tecrübe eden insanın bunların 

devamını ve tamamını, daha büyüğünü ve daha mükemmelini arzu etme duyarlılığı içerisinde 

olması, buna tam olarak uygunluk arz eden bir öte dünya inancı ile örtüşmektedir. Daha iyiyi, 

daha güzeli, daha tam ve devamlı olanı özleyen insan için ahiret, kendisine ulaşmak için can 

atılan, onu elde etmek için sürekli bir çaba ve gayret içerisine girilen sonsuz kemal ve iyilik 

yurdu olarak anlam ve değer kazanmaktadır. Cennet, insanın bütün arzularının eksiksiz 

tatmininin mümkün olacağı bir yaşam tarzını simgelemekte ve böylece insanın ebedi mutluluk 

arayışını kesin bir gerçeğe dönüştürmektedir. Cennet mutluluğunun, insanın en yüce 

güçlerinin, tüm iyilik ve güzelliğin sonsuz kaynağı ile olan mutlu birleşimindeki doyum
40

 

olduğunun inanç ve duygusu ile insan bu dünyada onu kazanmak için, ilahi emir ve yasaklara 

uygun, olumlu davranışlar ve nitelikli etkinlikler ortaya koymaya çalışır.  

 

 

SONUÇ 

 

Psikolojik açıdan Allah inancı ahiret inancının gerekli şartı olmakla birlikte, yeterli 

şartı olarak gözükmemektedir. Denebilir ki, ahiret inancı, dini öğretiler içerisinde inanma ve 

kavrama güçlüğü en üst düzeyde olanıdır. Gerek İslam öncesi dönemde gerekse günümüzde 

yaratıcı ve düzenleyici bir Tanrının varlığına inanan çok sayıda insanın, ahiret hayatına 

inanmadığı görülmektedir. Yeniden yaratılış zihinsel düzeyde bazı güçlüklerle karşılaşırken, 

ilahî huzurda hesaba çekilme ve cehennem kavramları bilinç dışı “suçluluk ve günahkarlık” 

duygularını harekete geçirmekte, bir savunma ve direnme mekanizması olarak inkâra 

başvurulmaktadır.  

  Ölüm gerçeği insan tabiatı tarafından çok zor kabullenilen bir durumdur ve inananlar 

için en büyük kesinlik olan yeniden diriliş inancı bu kabulü kolaylaştıran bir niteliğe sahiptir. 

Ahiret bilincinin zayıfladığı seküler kültürde ortamlarında ölümün doğurduğu kaygı ve korku 

ancak ölümü bir anlamda sistematik baskı altına alma ve kişilerin dikkat alanından 

uzaklaştırmakla ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Ölümsüzlük isteği, sonsuza kadar 

kesintisiz yaşama arzusu insan tabiatının en derin özlemlerinden birisidir. Öyle ki, yeniden 

dirilişli öngören bir ahiret inancına sahip olmayan kişiler bile bir tür ölümsüzlük düşüncesi ve 

ümidi ile hayata bağlı kalmaktadır. Fakat insanın varoluşsal kimliğinin ve bilinçli benliğinin 

devamı ancak dini görüş içerisinde kendi garantisini bulabilmektedir. Ölümden sonra yeniden 

diriliş ve sonsuz bir hayat vadeden dini öğreti inanan insanlar için ölümsüzlük arzularına bir 

yanıt, ölümle ilgili belirsizlikler için bir açıklama ve aydınlanma anlamına gelmektedir.  

Hayat ölümle, ölüm de ahiret düşüncesiyle anlam kazanmaktadır. Ölüm ötesi bir bakış 

açısına sahip olmayan kimselerin yaşadıkları boşluk ve anlamsızlık duygusu, tutarlı ve sürekli 

bir kimlik kazanımını imkânsız duruma sokmakta, huzursuzluk ve stres dolu bir hayata, 

kendinden kaçış ya da kendini yok edici tekniklere mahkûm etmektedir. Ölümü ve sonrasını 
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da içine alan bir bakış açısı inanan insanları hedefleri ve görevleri belli bir yaşam tarzına 

sahip kılmakla, hayatla barışık ve uyumlu hale getirmektedir.  

Ahiret inancı; hastalık, bir yakının ölümü, doğal felaketler, sakatlık, yaşlılık gibi 

daramatik olayların yol açtığı acı ve sıkıntılarla başa çıkmada güçlü bir telafi ve teselli 

vasıtası olarak işlev görmektedir. Küçük ya da büyük her iş ve davranışının hesabını kıyamet 

günü Allah’ın huzurunda vereceği bilgi ve inancına sahip kimse üzerinde bunun etkisi, 

davranışlarını içsel bir kontrole tabi tutma ve derin bir sorumluluk duygusu içerisinde hareket 

etme şeklindedir. Bu dünyada gerçekleşmesi imkânsız gözüken mutlak adaletin öteki dünyada 

yerini bulacağına dair inanç, hayatı katlanılır kılmakta, insanın erdemli olma çabalarının boşa 

çıkmayacağı ümidini canlı tutmaktadır. Bu dünyada yaşanan bütün farklılıkların, ihtilafların 

anlam ve gerçeğinin ortaya çıkacağı, tüm hakikatin eksiksiz anlaşılacağı bir günün 

beklenmesi, kişilerarası ilişkilerde tahammül ve hoşgörüye önemli bir dayanak 

oluşturmaktadır. İnsan mutluluğun peşindedir fakat bu gerçeklik dünyası bunun için çok 

yetersiz kalmaktadır. O halde bütün arzuların doyuma ulaştığı, kişinin her dileğinin anında 

yerine geldiği bir Cennet fikri, insanı hep peşinden sürüklemeye devam edecektir.  

 

 


