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KIYAMET GÜNÜNDEN BİR KESİT1

َٓ َ َف ِا َذا َجَٓا َء ِت
َ الص
﴾ لِك ِل ا ْم ِر ٍئ ِمنْه ْم يَ ْو َم ِئ ٍذ36﴿ ِۜاح َب ِت ۪ه َوبَ ۪ني ِه
َ ﴾ َو35﴿ ِۙ ﴾ وَا ِم ِه َو َا ۪بي ِه34﴿ ِۙ ﴾ يَ ْو َم يَ ِفر ا ْلمَ ْرء مِنْ َا ۪خي ِه33﴿ ُۘ اخة
ِ ص

﴾37﴿ ِۜشأْ ٌن ي ْغ ۪ني ِه
َ

“Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları
sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi
vardır.”2
Kıyamet gününün dehşetinden bahseden ayetleri okuyoruz. “Sâhha”, yani korkunç ses, kulağa
çarpıp onu duymaz hâle getirdiği zaman… Rabbimiz o günü yüceltmiş ve ona karşı bizleri uyarmıştır.
Kıyamet gününde öyle bir gürültü olacak ki, artık dünyanın sonunu getirecektir. Bu korkunç ses, o
günün, yani kıyametin dehşet anının ilk habercisidir. Artık kaçışın olmadığı o an gelip çatmıştır. O
korkunç ses geldiğinde kişi; duygu, şefkat ve sevgide en yakını olarak gördüğü kardeş, anne, baba,
eş ve çocuk gibi akrabasını görüp de onlardan kaçacaktır. Kişi, dünyada kendilerine sığındığı
kimselerden o gün kaçmaktadır. Zira o gün korku büyük ve şartlar çetindir. Çünkü o gün herkesin
kendine yetecek meşguliyeti vardır. Herkes kendi başının derdine düşmüştür. Kimsenin kimseyi
düşünecek mecali ve zamanı yoktur. Kimse kimsenin hatırını soramayacak, kimse kimseyle
ilgilenemeyecektir. O gün herkesin, kendilerini en yakın akrabalarından bile uzak tutacak bir derdi
vardır. Nitekim başka bir ayette bu durum şöyle izah edilmiştir:
“O gün, dostun dosta hiçbir faydası olmaz, kendilerine yardım da edilmez”3

ِْۙصرو َن
َ يَ ْو َم ََل ي ْغ ۪ني َم ْولًى عَنْ َم ْولًى َشيْـًا و َََل ه ْم ين

Kıyamet gününde, kişi en yakınlarını feda edip kendini kurtarmak ister. Herkes derdinin
telaşındadır. O gün, herkesin meşgul olduğu şey kendi nefsidir. O günün dehşeti başkalarıyla
ilgilenmeye fırsat vermeyecektir. Onlarla ilgilenmek şöyle dursun, onların hakkını
ödeyemeyeceğinden dolayı onlardan kaçacaktır. Onların hak istekleri, kendine sıkıntı vermesin, yük
olmasın diye. Öyle ya onlar haklarını isterlerse ne olur? Bu gibi sebeplerden dolayı kaçmak ister,
fakat bu mümkün değildir. Kişi anne ve babasından, onlara gereken saygıyı göstermediği için, onların
haklarını yerine getirmediği için kaçacak. Anne babasına karşı dürüst olmadığı için kaçmaya
çalışacak. Eşi ve çocuklarından kaçacaktır. Eşi ve çocuklarına doğruları anlatmadığından, onlara karşı
sorumluluklarını yerine getirmediğinden dolayı kaçıp kurtulmak isteyecektir. İnsanın sevdiklerinden
kaçışı… Dünyada iken kendi hayatına tercih ettiği, malını paylaştığı, zamanını harcadığı, kısacası
Allah (c.c)’ın kendine verdiği en değerli nimetleri gözünü kırpmadan feda ettiği canlardan kaçış!.. O
günün dehşeti insanın kendi hesabının derdine düşmesine, kendi dışında başkalarıyla meşgul
olmasına en- gel olmaktadır. Dünyada Allah’tan hiç korkmadan ahiretten gaﬁl bir şekilde
sürdürülmüş bir hayattan ötürü, birbirine şahit olmasınlar, birbirini sorumlu tutmasınlar diye…
Hülasa, konu başında zikrettiğimiz ayetlerde yüce Allah, insanı korku ve endişe ile dolduran kıyamete
ait bazı durumları ve korkuları açıklamıştır. Bu nedenle insanın Rabbine yönelmesi, ona inanması,
küfürden kaçınması, insanlara karşı mütevazı olması ve büyüklenmemesi hedeﬂenmiştir. Henüz
dünya hayatında iken, elimizde fırsat ve imkânlar varken, bu durumu iyi değerlendirmeliyiz.
Şimdiden Rabbimize vereceğimiz hesabı iyi yapmalıyız. Sorumluluklarımızın bilincinde olmalı ve
ona göre hareket etmeliyiz. Rabbimizin huzuruna müﬂis olarak çıkmamalıyız. Şu hadiste
Peygamberimiz bu durumu ne güzel izah etmiştir: “Müﬂis kimdir, biliyor musunuz?” diye sorunca,
ashab; “Bizim aramızda mıﬂis, parası ve malı olmayan kimsedir” dediler. Resûlullah (s.a.s);
“Şüphesiz ki ümmetimin müﬂisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp,
Bu konu, Sabri AKPOLAT’ın “Kur’an’dan Öğütler” adlı kitaptaki yazılarından derlenerek hazırlanmıştır.
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buna zina isnat ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple
iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak
sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir.” 4 buyurdular.
Rabbimize vereceğimiz hesabın muhasebesini şimdiden yaparak Rabbimizi ve kullarını razı etmeye
çalışmalıyız. Çünkü dünya çalışma yeridir, hasat yeri değil; ahiret ise hasat yeridir, çalışma yeri
değildir. “Allah’a karşı gelmekten sakınanları Rahmân’ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi
toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü
düşün!”5

َ يَ ْو َم نَحْشر ا ْلمتَ ۪قينَ ِالَى
﴾ َونَسوق ا ْلم ْج ِر ۪مينَ ِا ٰلى َجهَنَ َم ِو ْردًا85﴿ ِۙ الرحْمٰ ِن َو ْفدًا

Yüce kitabımız Kur’an, ilk suresi olan Fâtiha’nın üçüncü ayetinde, “Allah’ın, hesap gününün
sahibi” olduğunu haber vermek suretiyle bizlere hesap gününü hatırlatmaktadır. Arkasından da hesap
gününün sorgu konusu olan “sadece O’na kulluk etmemiz” den söz etmektedir. Dünyada başıboş
bırakılmayan insan, elbette Yaratıcıya kulluk için gönderilmiştir. Serbest iradesiyle kulluk sınavı
veren insan için, bir de bu sınavın değerlendirilip karşılığının görüleceği bir hesap gününün gelmesi
kaçınılmazdır. Çünkü hak edene hak ettiğinin karşılığını vermek, Allah’ın adaletinin bir gereği
olduğu gibi, hak ettiğinin karşılığını alması da kulların bir beklentisidir. Kullar için sınav, bu şekilde
anlamlı hâle gelir. Öte yandan, Allah’a kulluk görevini yerine getiren insanın kazanma ümidi yanında,
O’na kulluktan uzak bir hayat yaşayan insanın da kötü akıbetle karşılaşacağı korkusu, iradeyi olumlu
yönde etkileyen ve sınavı bilinçli hâle getiren önemli birer faktördür. Bunun için Allah Teâlâ, hesaba
çekileceğimiz bir günün geleceğini, yaratılış gayemiz doğrultusunda yaşayıp yaşamadığımız ve
verdiği nimetleri bu uğurda kullanıp kullanmadığımız konusunda mutlaka hesaba çekileceğimizi bize
birçok ayette haber vermektedir.6

﴾ ا يَ ْو َم254﴿ يََٓا َايهَا الَ ۪ذي َن ٰامَنَٓوا َا ْن ِفقوا ِم َما َر َز ْقنَاك ْم مِنْ َقب ِْل َا ْن يَأْتِ َي يَ ْومٌ ََل بَ ْي ٌع ۪في ِه و َََل خلَةٌ و َََل َش َفا َعة ٌ ِۜ وَا ْل َكا ِفرو َن هم الظَالِمو َن
ً َاس بِ ِامَا ِم ِه ْمْۚ فَمَ نْ ا ۫وتِ َي ِكتَابَه بِي َ۪مي ِن ۪ه َفا ۬و ٰل َٓ ِئ َك يَ ْق َر ۫ؤ َن ِكتَابَه ْم و َََل ي ْظلَمو َن َف ۪ت
﴾ وَو ِض َع ا ْل ِكتَاب َفتَ َرى ا ْلم ْج ِر ۪مي َن71﴿ ًي
ٍ نَ ْدعوا ك َل ان
َاضرًا ِۜ و َََل يَ ْظ ِلم َرب َك
ٰ ص ۪غي َر ًة و َََل َك ۪بي َر ًة ِا َ ََٓل َاح
َ َاب ََل يغَا ِدر
ِ ْصيهَا ْۚ َو َوجَدوا مَا ع َِملوا ح
ِ مشْ ِف ۪قينَ ِم َما ۪في ِه َويَقولو َن يَا َو ْيلَتَنَا َما ِلهٰ َذا ا ْل ِكت

َٓ
ْ
َ
َ ﴾ وَالَ ۪ذينَ ٰامَنوا َوع َِملوا35﴿ الش ِر وَا ْل َخ ْي ِر ِف ْت َن ًة ِۜ َو ِالَ ْينَا ت ْرجَعو َن
َ ِْت َونَبْلوك ْم ب
َات لَنب َِوئ َنَه ْم
ِ الصالِح
ِۜ ِ ﴾ كل نَ ْف ٍس َذائِ َقة المَ و49﴿ ۟ ا َحدًا
﴾8مِنَ ا ْلجَنَ ِة غ َرفًا تَج ْ۪ري مِنْ ت َ ْح ِتهَا ْاَل َ ْنهَار خَالِ ۪دي َن ۪فيهَا ِۜ نِ ْع َم َاجْر ا ْلعَا ِمل۪ينَ َۗ ث َم لَتسْ ـَل َن يَ ْو َم ِئ ٍذ ع َِن النَ ۪عيم

Meryem suresinde konu ile ilgili bir kısım âyetin anlamı şöyledir: “Rabbine andolsun, onları
şeytanlarla beraber mutlaka haşr edeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde diz üstü
hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan, Rahman’a karşı en isyankâr olanları mutlaka çekip
çıkaracağız. Sonra, oraya girmeye en lâyık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. (Ey insanlar!)
Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu, kesin olarak hükme bağlanmış bir
iştir. Sonra Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada diz üstü çökmüş hâlde
bırakırız.”7

َ َف َور َِب َك لَ َنحْش َرنَه ْم و
َ ﴾ ث َم لَ َن ْن ِزع ََن مِنْ ك ِل ۪شي َع ٍة َايه ْم َا َشد َعلَى68﴿ ْۚ ْض َرنَه ْم َح ْو َل َجهَنَ َم ِج ِثيًا
﴾69﴿ ْۚ الرحْمٰ ِن ِع ِتيًا
۪ َالشي
ِ َاطينَ ث َم لَنح

﴾ ث َم نن َِجي الَ ۪ذينَ ات َ َقوْا َونَ َذر71﴿ ْۚ ﴾ َو ِا ْن ِم ْن ك ْم ِا ََل وَا ِردهَا ْۚ َكا َن َع ٰلى رَبِ َك َحتْمًا َم ْق ِضيًا70﴿ ث َم لَ َنحْن َا ْعلَم بِالَ ۪ذينَ ه ْم َا ْو ٰلى بِهَا ِص ِليًا

الظَالِ ۪مينَ ۪فيهَا ِج ِثيًا

(Müslim, “Birr”, 59; Tirmizî, “Kıyamet”, 2)
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“Hesap gününün sıkıntıları daha Kıyamet’in kopuş anından itibaren başlar. O anın dehşetiyle
gençlerin simsiyah saçı bile korkudan bembeyaz olur” 8

َ َف َكي
﴾17﴿ َْۗف ت َتَقو َن ِا ْن َك َف ْرت ْم يَوْمًا يَ ْجعَل ا ْل ِو ْل َدا َن ۪شيبًا

“Emzikli kadın emzirdiği çocuğunu unutur; hamile kadın karnındaki çocuğunu düşürür; insanlar
sarhoş gibi olurlar” 9

َ يََٓا َايهَا النَاس اتَقوا رَبَ ك ْم ْۚ ِا َن َز ْل َزلَ َة
ات حَمْ ٍل
ْ ضع
ِ َت َوت ََضع كل َذ
َ ﴾ يَ ْو َم ت َ َر ْونَهَا ت َ ْذهَل كل م ْر ِض َع ٍة ع ََمَٓا َا ْر1﴿ السا َع ِة َش ْي ٌء ع َ۪ظي ٌم

ِ ٰ اب
﴾2﴿ اّلل َش ۪دي ٌد
َ اس س َكارٰى َومَا ه ْم ِبس َكارٰى َو ٰل ِك َن َع َذ
َ َحَمْ لَهَا َوت َ َرى الن

“Hesap günü kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar; herkes
kendi derdine düşer.”10

﴾37﴿ ِۜ﴾ لِك ِل ا ْم ِر ٍئ ِمنْه ْم يَ ْو َم ِئ ٍذ َشأْ ٌن ي ْغ ۪ني ِه36﴿ ِۜاح َب ِت ۪ه َوبَ ۪ني ِه
َ ﴾ َو35﴿ ِۙ ﴾ وَا ِم ِه َو َا ۪بي ِه34﴿ ِۙ يَ ْو َم يَ ِفر ا ْلمَ ْرء مِنْ َا ۪خي ِه
ِ ص

“O günde Allah, kişinin kendi aleyhine, dünyada yaptığı kötülükler hakkında, organlarına şahitlik
ettirecektir”11

﴾65﴿ َا ْل َي ْو َم نَ ْخ ِتم َع ٰلَٓى َا ْفوَا ِه ِه ْم وَت َك ِلم َنَٓا َاي ْ۪دي ِه ْم َوت َشْ هَد َارْجله ْم بِمَا َكانوا يَ ْك ِسبو َن

Dünyadayken birlikte günah işleyen dostlar o gün, dünyadaki arkadaşlıklarından dolayı pişman
oldukları gibi, dostlarına ve şeytana da hasım ve düşman olurlar

ً ﴾ ;يَا َو ْيلَتٰى لَ ْيتَ ۪ني لَ ْم َات َ ِخ ْذ ف ًَنًا َخ ۪ل64﴿  ِا َن ٰذلِ َك لَح ٌَق تَخَاصم َاه ِْل النَا ِ۟ر,; ث َم ِانَ ك ْم يَ ْو َم ا ْل ِقيٰمَ ِة ِع ْن َد رَبِك ْم
﴾28﴿ ًي

َ َق
﴾31﴿ ﴾ ت َ ْخت َِصمو َ ۟ن38﴿ ْس ا ْل َق ۪رين
َ ْت بَ ْي ۪ني َوبَ ْين ََك ب ْع َد ا ْلمَ شْ ِر َقي ِْن َف ِبئ
َ ال ََل ت َ ْخت َِصموا لَ َد َي َوقَ ْد ;ح َٰتَٓى ِا َذا َجَٓا َءنَا َقا َل يَا لَي
Dünya hayatındayken nimetler içerisinde şımararak dostlarıyla birlikte12

﴾28﴿ َق َدمْت ِالَ ْي ك ْم بِا ْلو َ۪عي ِد

﴾9﴿ ِۜ َويَ ْن َق ِلب ِا ٰلَٓى َا ْه ِل ۪ه مَسْ رورًا

Günah işleyenlerin yüzleri, o gün kederleri dolayısıyla kapkara olacaktır.13

﴾41﴿ ِۜ ٌ﴾ ت َ ْرهَقهَا َقتَ َرة40﴿ ِۙ ٌوَوجوهٌ يَ ْو َم ِئ ٍذ َعلَ ْيهَا َغ َب َرة

Kur’an’ın ifadesiyle “onlar, günahkârlarla inkârcılardır.”14

اب بِمَا كنْت ْم ت َ ْكفرو َن
َ يَ ْو َم ت َ ْبيَض وجوهٌ َوت َسْ وَد وجوهٌ ْۚ فَاَ َما الَ ۪ذي َن اسْ وَدَ ْت وجوهه ْم ْ۠ َا َك َف ْرت ْم بَ ْع َد ۪ايمَ انِك ْم فَذوقوا ا ْل َع َذ

Hesabın zorluğunu ve işledikleri amellerin kötü karşılığını gördüklerinde “toprak olmayı ve yok
olmayı temenni edeceklerdir”15

﴾40﴿ َت يَ َداه َويَقول ا ْل َكا ِفر يَا لَ ْيتَ ۪ني كنْت ت َرابًا
ْ ِانََٓا َا ْن َذ ْرنَاك ْم َع َذابًا َق ۪ريبًا ْۚ يَ ْو َم يَنْظر ا ْلمَ ْرء مَا قَ َدم

Ne var ki bu pişmanlık fayda vermeyecektir. İnkârcılar, daha ölüm anındayken gerçekleri ve
amellerinin kötü sonucunu görünce, “Rabbim! Beni (dünyaya) geri gönder, boşa geçirdiğim dünyada

Müzemmil, 73/17
Hac, 22/1-2
10
Abese, 80/34-37
11
Yasin, 36/65
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Furkan, 25/28; Sad, 38/64; Zümer, 39/31; Zuhruf, 43/38; Kâf, 50/28
13
İnşikak, 84/9
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mutlaka salih amel işleyeceğim” diyerek pişmanlıklarını ifade etseler de, bunlar boşuna söylenmiş
sözler olacaktır.”16

َ جَٓا َء َا َح َدهم ا ْلمَ وْت َق
صالِحًا ۪فيمَا ت َ َر ْكت َك ًَ ِۜ ِانَهَا َكلِمَ ةٌ ه َو قََٓائِلهَا ِۜ َومِنْ َو َرَٓائِ ِه ْم
َ ح َٰتَٓى ِا َذا
َ ﴾ لَع َ۪لَٓي َاعْمَ ل99﴿ ون
ِ ال ر َِب ار
ِۙ ِ ْجع

﴾100﴿ بَ ْر َز ٌخ ِا ٰلى يَو ِْم ي ْب َعثو َن.

Bunun yanında o gün, dünya imtihanını kazanmış müminler de olacak. Onlar, dünyada imanla
yaşayıp, dinî emir ve yasaklara riayet ederek tertemiz bir kalple Allah’a gelen kullardır. 17

ْ َ ٰ ِا ََل مَنْ َات َى
﴾89﴿ يم
ٍِۜ اّلل ِب َقل ٍب َس ۪ل
“Hesap gününde, onların yüzleri parlak, güleç, sevinçli ve bembeyaz olacaktır.”18

( ﴾ يَ ْو َم ت َ ْبيَض وجوهٌ َوت َسْ وَد وجوهٌ ْۚ فَاَ َما الَ ۪ذي َنAbese, 80/38- 39) ﴾39﴿ ْۚ ٌْش َرة
َ ﴾38﴿ ِۙ ٌوجوهٌ يَ ْو َم ِئ ٍذ مسْ ِف َرة
ِ ض
ِ اح َكةٌ مسْ تَب
﴾106﴿ اب ِبمَا كنْت ْم ت َ ْكفرو َن
َ اسْ و ََد ْت وجوهه ْم ْ۠ َا َك َف ْرت ْم بَ ْع َد ۪ايمَ انِك ْم فَذوقوا ا ْل َع َذ

Sığınılacak hiçbir yerin olmadığı o dehşetli günde Arş’ın gölgesi altında gölgeleneceklerdir

(Buhârî, “Rikâk”, 24; Müslim, “Zekat”, 91).

“Sonuçta Allah onlardan razı, onlar da Allah’ın verdiği mükâfata râzı olacaklardır.”19

ٰ َض َي
﴾8﴿ َش َي رَبَه
ِ اّلل َعنْه ْم َورَضوا َعنْه ِۜ ٰذلِ َك لِمَ نْ خ
ِ ر

“İman ve istikametle yaşayıp Rablerinin huzuruna varan bu müminler için ölüm anında, kabir
hayatında ve hesap gününde korku ve hüzün yoktur. Çünkü Allah, meleklerini onlara yardımcı dost
olarak gönderecektir. Cennette ise, istedikleri her şey, Allah tarafından onlar için “konukluk” olarak
hazırlanmıştır.”20

ٰ ِا َن الَ ۪ذينَ َقالوا رَبنَا
﴾ نَحْن30﴿ اّلل ث َم اسْ تَ َقاموا تَتَن ََزل َعلَ ْي ِهم ا ْلمَ ٰل َٓ ِئ َكة َا ََل تَخَافوا و َََل ت َ ْح َزنوا َو َاب ِْشروا بِا ْلجَنَ ِة الَ ۪تي كنْت ْم توعَدو َن
ً
َ َ
َ
َ
ْٰ
ْ
َ
َ
﴾32﴿ يم
ٍ۟ ﴾ نزَل مِنْ َغفو ٍر ر َ۪ح31﴿ ا ْولِ َيَٓاؤ۬ك ْم ِفي ال َحيٰو ِة الد ْنيَا َو ِفي اَل ِخ َر ِةْۚ َولك ْم ۪فيهَا مَا ت َشْ ت َ۪هَٓي انْفسك ْم َولك ْم ۪فيهَا َما ت َدعو ِۜن

İnsanoğlunun hayatının her anı kayda alınmakta; söylediği her söz ve işlediği her ﬁil, kıyamet
günü hesabı görülmek üzere “gözetleyici melekler” tarafından kaydedilmektedir.21

﴾18﴿ يب َع ۪تي ٌد
ٌ ﴾ مَا يَ ْل ِفظ مِنْ َقو ٍْل ِا ََل لَ َد ْي ِه َر ۪ق17﴿ الشمَ ِال َق ۪عي ٌد
ِ ِا ْذ يَتَلَ َقى ا ْلمتَلَ ِقي
ِ ين َوع َِن
ِ َان ع َِن ا ْلي َ۪م
Öyleyse hayatımızı ona göre yaşayalım.“İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki: ‘Onun
ilmi ancak Allah katındadır.’ Ne bilirsin, belki de kıyamet yakında gerçekleşir.”22

َ اّللِۜ َومَا ي ْد ۪ر
َ يك لَع ََل
َ يَسْ ـَل َك النَاس ع َِن
ِ ٰ السا َع ِةِۜ ق ْل ِانَمَ ا ِع ْلمهَا ِع ْن َد
﴾63﴿ السا َع َة ت َكون َق ۪ريبًا
“İnkâr edenler, ‘Kıyamet bize gelmeyecektir’ dediler. De ki: Hayır, öyle değil, gaybı bilen
Rabbime andolsun ki, Kıyamet size mutlaka gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre ağırlığında
bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi apaçık bir
kitaptadır.”23

Mu’minûn, 23/99,100
Şu’ara, 26/89
18
Abese, 80/38,39
19
Beyyine, 98/7,8
20
Fussilet, 41/30-32
21
Kaf, 50/17,18
22
Ahzap, 33/63
23
Sebe’, 34/3
16
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ْ َ
ْ
ٰ ْ
َ ْب ََل يَعْزب َعنْه ِم ْث َقال َذ َر ٍة ِفي
َ َو َقا َل الَ ۪ذينَ َك َفروا ََل ت َأْ ۪تينَا
ْض و َ َََٓل
ِ السمٰ و
ِ َات و َََل ِفي ْاَلَر
ْۚ ِ الساعَة ِۜ قل بَلى َور َ۪بي لتَأتِيَنَ ك ْم عَالِ ِم ال َغي

3﴿ ين
ٍ َاصْ غَر مِنْ ٰذلِ َك و َ َََٓل َا ْكبَر ِا ََل ۪في ِكت
ِۙ ٍ َاب م ۪ب

Bizim inancımıza göre, âlem mahlûktur, yani sonradan yaratılmıştır. Sonradan meydana gelen her
şey fanidir. Bu madde âlemi de günün birinde sona erecektir. Dinimiz bu büyük hadiseyi, kıyamet
olarak ifade etmektedir. Bir başka ifadeyle kıyamet, dünyanın ölümüdür. Bütün semavî dinler,
dünyanın ölümünden, kıyametten, bu büyük ölümden sonraki diriliş ve hesap gününden
bahsetmektedir. Kıyamet inancı, imanımızın altı temel esasından biri olan, ahiret inancının bir
parçasıdır. Ahiret hayatı kıyametle başlar. Bunu; haşir, hesap, insanların cennetlik veya
cehennemlikler olarak ayrılması, cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gitmeleri ve
ebedî bir hayatın başlaması gibi safhalar takip eder. Yukarıda arz ettiğimiz iki ayetten birincisinde;
Allah, sevgili Peygamberimiz (s.a.s)’e hitap ederek, insanlardan bir kısmının kıyametin ne zaman
kopacağını sorduklarını bildirip, kıyametin vaktini Allah’tan başka kimsenin bilemeyeceğini haber
vermektedir. ‘Cibril hadisi’ diye meşhur olmuş hadis-i şerife göre de; bir gün Cebrail (a.s)
Peygamberimiz (s.a.s)’e bir insan kılığında gelerek; iman, İslam ve ihsan terimlerinin ne anlama
geldiğini sormuştur. Peygamberimiz (s.a.s), bunların anlamlarını açıkladıktan sonra Cebrail (a.s),
kıyametin ne zaman kopacağını da sorularına eklemiştir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) bu soruya;
“Bu konuda soruya muhatap olan kişi, sorandan daha fazla bir şey bilmiyor” diye cevap vererek,
kendisinin de Cebrail (a.s) gibi kıyametin ne zaman kopacağını bilmediğini ifade etmiştir (Buhârî,
“İmân”, 37). Ayrıca ayette, kıyametin belki de yakında gerçekleşeceği bildirilerek, bizim her an ona
hazırlıklı olmamız, yaşayışımıza çekidüzen vermemiz, yarın kıyamet kopacakmış gibi yaşamamız ve
hazırlıksız yakalanmamamız gerektiğine işaret edilmiştir. Esasen kıyametin bizimle ilgili olan tarafı
da budur. Biz Rabbimizin emirlerini yapar, yasakladıklarından kaçınırsak, kıyamete dair bir
endişemiz de kalmaz. Çünkü kıyametten sonra cennetliklerin gideceği yer cennet olacaktır. Biz
cenneti kazanacak şekilde davranmaya gayret edelim ve Rabbimizden bizim günahlarımızı
bağışlamasını niyaz edelim. İkinci ayette ise; “Kıyamet bize gelmeyecek” diyen inkârcılara,
Peygamberimiz (s.a.s)’in vereceği cevap anlatılmaktadır: Kıyamet mutlaka gelecektir. Onun ne
zaman geleceğini bilen Allah, yerdeki ve göklerdeki zerre ağırlığındaki küçük şeyleri bile
bilmektedir. Evrendeki bütün varlıklar ve olayların en küçük ayrıntısına kadar her şey apaçık bir
kitapta kayıtlıdır. Bu kitaba biz, “levh-i mahfuz” diyoruz. İnsanların yaptığı, küçük bir tabak
büyüklüğündeki bilgisayarlarda CD’ler; ciltler dolusu kitabı içine alabilirse, Allah’ın yarattığı “levhi mahfuz” kim bilir ne kadar ayrıntılı bilgileri ihtiva eder… Demek ki, ister geçmişe isterse geleceğe
ait olsun, her konu ve olay hakkındaki bilgi, Allah katında apaçık bir kitap gibi malumdur, bütün
ayrıntılarıyla O’nun tarafından bilinmektedir.24
Zamanı bilinmeyen kıyametin ansızın gelip çatacağı gibi25

َ جَٓا َءتْهم
الساعَة بَ ْغتَةً قَالوا يَا حَسْ َرتَنَا َع ٰلى مَا َف َر ْطنَا ۪فيهَا ِۙ وَه ْم يَح ِْملو َن َا ْوزَارَه ْم َع ٰلى
ِِۜ ٰ َق ْد خ َِس َر الَ ۪ذي َن َك َذبوا بِ ِل َقَٓا ِء
َ اّلل ح َٰتَٓى ِا َذا
َٓ َ ظهو ِر ِه ْمِۜ َا ََل
سا َء مَا يَ ِزرو َن

bu kadar büyük bir olayın icra edilmesi de Allah için çok kolay bir şeydir. Kıyametin bir göz
kırpması gibi veya daha az bir zamanda oluvereceğini, çünkü Allah’ın her şeye hakkıyla gücü
yettiğini Kur’an-ı Kerim bize haber vermektedir26

َ ْ ِ السمٰ و
َ ْض َو َمَٓا َامْر
َ َّلل َغيْب
ِ ِٰو
﴾77﴿ اّلل َع ٰلى ك ِل َش ْيءٍ قَ ۪دي ٌر
َ ٰ ب ِا َن
َ السا َع ِة ِا ََل َكلَمْ ِح ا ْلب
ِۜ َص ِر َا ْو ه َو َا ْق َر
ِۜ ِ َات َواَلر

Allah’ın Kitabıyla gönderdiği esaslara inanmayan, onun emir ve yasaklarına dikkat etmeyen,
insanları öldüren, onlara zulmeden kişilerin kıyamet gününde çok şiddetli azaba maruz kalacaklarını27
Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, DİB. Yay., Ankara 2006, IV/412
Enam, 6/31
26
Nahl, 16/77
27
Bakara, 2/85
24
25
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سك ْم وَت ْخ ِرجو َن َف ۪ريقًا ِم ْن ك ْم مِنْ ِديَا ِر ِه ْمُۘ تَظَاهَرو َن َعلَ ْي ِه ْم بِ ْ ِ
َان َو ِا ْن يَأْتوك ْم ا َسارٰى ت َفادوه ْم وَه َو
ث َم َانْت ْم ٰه َٓ ۬ؤ َ ََٓل ِء ت َ ْقتلو َن َانْف َ
اَلث ِْم وَا ْلع ْدو ِ ِۜ
َ
ْض فَمَا َج َزَٓاء مَنْ يَ ْفعَل ٰذلِ َك ِم ْن ك ْم ِا ََل ِخ ْزيٌ ِفي ا ْل َحيٰو ِة الد ْنيَا ْۚ َويَ ْو َم
ْض ا ْل ِكت ِ
مح ََرمٌ َعلَ ْي ك ْم ِا ْخ َراجه ْمِۜ َا َفت ْؤ ِمنو َن بِ َبع ِ
َاب وَت َ ْكفرون بِ َبع ٍ ْۚ

َ ٰ َٓ َ ْ َ
ْ
اب َومَا ٰ
اّلل ِبغَا ِف ٍل ع ََما تَعْمَلو َن ﴿﴾85
ال ِقيٰمَ ِة ي َردون ِالى ا َش ِد ال َعذ ِ ِۜ

kıyamet gününde adalet terazilerinin kurulup kimseye zerre kadar haksızlık yapılmayacağını28

س َشيْـًا ِۜ َو ِا ْن َكا َن ِم ْث َق َ
َضع ا ْلمَ و َ۪ازينَ ا ْلقِسْ َ
َاس ۪بينَ ﴿47
ط لِ َيو ِْم ا ْل ِقيٰمَ ِة َف ًَ ت ْظلَم نَ ْف ٌ
َون َ
ال حَبَ ٍة مِنْ َخ ْرد ٍَل َات َ ْينَا ِبهَا ِۜ َو َك ٰفى ِبنَا ح ِ
َك َ ًَٓ ِا َذا د َك ِت ْاَلَرْض د ًَكا د ًَكا ِۙ ﴿﴾21

yeryüzünün parça parça olup dağılacağını,

َف َذرْه ْم يَخوضوا َويَ ْلعَبوا ح َٰتى ي ًَقوا يَ ْومَهم الَ ۪ذي يو َعدو َن ﴿﴾83
30

hep hatırımızda tutarak, O’nun rahmet ve mağﬁretine

29

ve sonuçta ona döndürüleceğimizi
sığınalım.

28

Enbiya, 21/47
Zuhruf, 43/85
30
Fecr, 89/21
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