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KUR'AN-I KERiM'DE "'YEVM/GÜN" KAVRAMlYLA 

ziKREDiLEN AHiRET .isiMLERi 
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Kur· an. mesajını. genel anlamda dünya Ye ahiret hayalını sisteınatize 

edecek, şekilde ortaya koyarken. dün~ a hayatından sonraki ikinci yaşama saf

hası ~~an ahiret hayatına inanınayı iman esasları içinde zikreder. 1 O. insanla

rın ahiretteki kurt~ıltışunu dünya hayatında gerçekleştirebilmeleri için bir ta

kım kurallar koymuş ve bunlara uyulınasıni' önemle nırgulamıştir. Uyulması 

gereken kuralları tek tek sıralarken btırilara ittibam karşılığında elde edilecek 

ınükafat ve bedeli ayrıntılarıyla defalarca h~tırlatır: koyduğu yasakları ihlal 

durumunda da cezası azab olan bir bedel ile deYamlı inzar eder. Ye uhreYi 

hayatın bu iki kola ayrılarak yeni ,.e ebedi qir yaşam düzenine geçilcceğini 

bildirir. Bu açıdan Kur'an. aslıab-ı cennet. ashab-ı nar: 2 aslıab-ı yemin. 

aslıab-ı şimal:3 said. şaki:4 ecir (ınükaf:;ıt). azab: 5 kurtuluş hiisran:" gibi 

ahirette ortaya çıkacak iki farklı kesimden sık sık söz eder ye bu iki kutbun 
. . ·-: ··. 

tayin edileceği zamanı "ahiretlıa_vall .. - olarak isimlendirir. 

* ,\tatürk ÜniYcrsitcsi. İlahi va! Fakültesi. Tdsir. \nahilinı Oalı (lğrctiın f''vı:si. 
1 :\lcsela bkz. Nisa. lb2: :.ı~idc. 69: Tcvhc . .29. - . 
~ I\Icsda bkz . .-\'raf. 44. 
·' l\Icsda bkz. Vakıa. 3R. 41. 
• I\I.:scla bkz. Hiid. ı 06. ı Of:. 
~ Mı:scla !ıkz. Al-i İınran. 91: Tiıı. <i. 

: 1\l..:s~iahk{. Hakara. ııı:_.~·rat: 178: :\ur. :52:-Ha~r. 2U. 
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Kur'an'da dünya ve ahiret hayatı ile ilgili geniş bilgi verilmektedir. 

Cenab-ı Hak dünya hayatını bir oyun ve eğlence,8 kısa süreli bir hayat~9 fani
10 

ve bir aldanış hayatın olarak tanırolarken ahiret hayatının gerçek hayat12 

olduğunu, ebedi yaşantının orada gerçekleşeceğini 13 bildirir. Bu yüzden 

Kur'an, ahiret hayatını daha detaylı bir biçimde ele alır ve bu hayatı çeşitli 

safhalara bölerek takdim eder. O, dünya hayatından sonra başlayıp ebedi 

devam edecek olan ikinci yaşam döneminin tümüne ''Ahiret" der. Bazı 

ayetlerde bu dönemin değişik kesitlerine, farklı isimler vererek atıflarda 

bulunur. Bazen kıyamet saatinden, bazen "ha 's/ öldükten sonra diri/me" dan, 

:bazen "haşrltoplanma'' dan, bazen hesaptan, bazen mizandan ve nihayet de 

cennet ve cehennemden bahseder. Saymış olduğumuz bu bölürrilerin hepsi, 

ahiretin kapsamına girer14 ve ahiret hayatının bir yönünü ortaya koyar veya 

bir sahnesini resmeder. Bu anlamda ahiret hayatı, kıyametiri kopmasıyla 

başlayıp ebediyete kadar devam edecek olan süreye verilen isiriıdir. 

Biz, bu makalemizde; ahiret hayatının tümüne bakışları çevirmeyip 

(cennet ve cehennem hayatı hariç), sadece kıyametin kopmasından cennet 

veya cehenneme girme dönemine kadar olan kesiti, Kur'anl ifadeler 

çerçevesinde değerlendirilip, o gün vuku bulacak hadiseler sebebiyle o güne 

özel isim olmuş olan Kur'an kavramıarına dikkatleri çekeceğiz. 

8 En'am. 29, 32; Ankebiit. 64. 
9 Tevbe, 38. . 
10 Al-i imran, 185; A'raf, 24. 
11 Hadid. 20. 
12 Ankebiit, 64. 
13 Mfi'min, 39; ayrıca bkz. A'la, 17. 
"Krş. Taberi, Ebu Ca'fer Muhammed b. C erir, Camiu'l-Beyiiu fi Tefsiri'I-Kur'iin, Beyrut I 992. 

1/138. lbn Kesir. İmadfiddin Ebu'I-Fida !smail, Tefsirü'l-Kur'iini'I-Azim, Beyrut, 141011990. 
I/46. Suyuti, Celaleddin Abdurrahman b. Ebi Bekr, ed-Dürrü'l-Mensur fi Tefsiri'l-Me's.ur. 
Bcyrut 1983. 1/69, Şevkani. Muhammed b. Ali. Fetbu'l-Kadir, Beyrut tsz. I/37. 
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Bu özel günlerin Kur'an ifadelerinde zikredilen isimlerine geçmeden 
•• . • • • • 1 : 

önce, konumuzia direkt alakatı üç temel kavram olan "ahiret ", "kıyamet" ve 

"yevm" kavramları üzerinde kısaca duracağız: 
~ 

, l.Ahiret :_Bu kelime, lügat da, evvel kelimesinin_zıt an!,amlrsı. olan 

"son'' manasma gelmektedir. 15 A.H.R. kökünden ismi failin müennes sigası 
. . ' ~ . . 

olan 16 bu kelime, hazfedilmiş bir mevsufun sıfatı olarak ''el-Ahire" şeklinde 

kulhinılır. Hazfedileri bu mevsufuı:ı. ''ed-Dar/yurt", 17 "en-N eş 'et/yaratılış", 18 
. ... .: . . ' 

"el-Kerraltekrar, diriliş, 19 "el-l;lçıyatlyaşant('~0 olduğu söyl~nirse de yaygın 

olan kanaat "ed-Dar" mevsufunun hazfedilmiş olmasıdıl'. Buna göre bu 

kelimenin aslı "ed-Darü 'l-Ahire" dir. 

Ahiret hayatına bu ismin verilmesi,·kendinden önceki dünya hayatının 

son bulması sebebiyledir. 22 Yani dünya hayatının bitişini ifade eden. "el

Ahire '' bu vesileyle uhrevi hayatın başlangıç ve devamını içine alan boyutun 

tümüne alem olmuştur. Böylece bu kavram, uhrevi kavramları kapsayacak 

şekilde tanımlanmıştır. 

Dünya hayatına alternatif bir yaşantı olarak sunulan ''ah iret" kavramı, 

yukarıda belirtildiği şekilde Kur"an'da geniş manasıy!a .kullanıldığı gibi, 

"evvef' kelimesinin zıt anlamiısı olarak "son" manasma da kullanıldığı 

. . 
15 lsfehani, Rı1ğıb, Müfredatü Elfilzii-Kur'ao . .thk. s. AdmırrDavudi. Beyrıit'l4121l992.s.68. 
16 Asım Efendi, Kamus-ı Okuyaous Tercümesi,:'b.y.y. 1268, 1/746; İbn Manziır.Ehiı'I-Fadl 

Muhammed b. Mükrem. Lisanü'I-Arab, Beyrut; tsz. JV/15. . 
17 Maverdi, Ebu'I-Hasan Ali b. Muhammed. en-Nüket ve'l-llyuo. Beyrıit, 1992. I/7'LBeydavi, 

Nasirüddin Abdullah b. Ömer, Eovarü't-Teozil ve Esrarü't-Te'vil. Beyrut, 1408/I 988. 
U20, Nisaburi, Nizamüddin Hasan b. Muhammed, Garaibu'I-Kur'ao ve Rağiıibu'I-Forkao, 
thk. İbrahim Atve Avz. Mısır, 1389/1969. lll 52. Alusl, Ebu'I-Fadl Şihıı~uddin~' · · es-Seyyid 
Mahmud, Rohu'I-Meaoi, Beyrut,' 1985. 11122, Şcvkani, 1/36. · ,~_. 

IK Ebu Hayyan, Muhammed b. Yusuf, eu-Nehrü'I-Mad Mioe'I-Babr (ei~Bahru'I~Muhit 
Kenarında), Beyruı, .1403/1983. 1/39. · · ·. 

19 Tabresi, Ebu Ali ei-Fadl b. Hasan, Mecmeu'l-Beyllo fi Tefsirü'I-Kur•a·o, Beyrui, 1986. lll23. 
20 lsfehani, 69. · 
21 Yavuz, Ömer Faruk, Kur'in ve Kıyamet, istanbul. 1997, s.65. 
22 ibn Kesir, 1/46. 
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görülür23
• Aynı zamanda ahiret kavramının kapsamına giren kıyamet, ba's, 

haşr, cennet, cehennem kavramlarından herhangi birisi hakkında da 

kullanılmıştır. 24 

2.Kıyamet : K.V.M. kökünden mastar olarak -'gelen bu kelime, 

oturmanın zıdaı olan "ayağa kalkmak" anlamındadır.25 "Kavmeten, kaı/inen, 

kameten" kalıplarında da mastarları bulunan bu ·kelimenin sonuna "te" 

harfinin getitilfşi, "bir defada kaikmak"c'manasını ifade etmek içindir.26 

"Kiyamet" kelimesin in, bu şekliyle bir mastar olduğu da zikredilir.27 Harf-i 

: cer'siz "ayağa kalkmak, durmak: meydana gelmek" gibi manalar içeren bu 

kelimenin, harf-i cer'lere göre farklı manahır yüklendiği görülmektedir. 28 

Kur'an da kıyamet kelimesi hiç bir yerde izafetsiz kullanılmamış, her 

zaman "yevm" kelimesine izafe edilerek "Yevmü'l-Kıyami/' terkibiyle birlikte 

zikredilmiştir. Kıyamet, bir kavram·· olarak tanıtılırken "kabirle'rden 

kalkmak"/9 ''yeniden dirilmek"30 manalarma hamledilit. Aynı zamanda bu 

kelime ve müştaklarının, kıyametin kopması ve sabit olması,31 birisinin 

huzurunda durmak32 manalarında da Kur'an-ı Kerim'dekullanıldığı görülür. 

Buna göre kıyamet kavramının, dünya hayatının bitmesini (kıyamet 

kopmasını), ba'si, haşri, hesabın görülmesini, ruh ve meleklerin saf saf 

23 Bumanadaki kullanımlar için bkz. Necm, 25; Hadid. 3. 
24 Mesela, ahiret kavramı, mü'miniin, 74. ayetinde ba's kavramı karŞılığında (bkz. Taberi,IX/235); 

Zümer 9. ayetinde ise cehennem kavramı ·karşılığında kullanılmıştır. Bkz. Firüziibı1di, 
Tenvirü'I·Mikbas min Tefsir-i İbn Abbas. Beyruı, 1412/1992. s.486. ·. -

25 1sfehani. 690. ' · · · < .. 

26 ıstehani, .691. ·' · ,; · · 
27 Taberi, 1/544. . . · · , 
28 Mesela, ··rı~ harf-i ~eri ile "başlamak''. "Ala" harı:i ceri ile "muhafaza etinek" manalarında 

kullanıldığı gibi (Bkz. lsfehani. 690: İbn Manzur. Xll/497). · · · 
29 Ta beri, 1/544, Ebu'l-Beka, Eyyüp b. Hüseyin, el-Külliyyiit, Beyrut; ı 993, s. 732. 
Jo İbn Manzur Xll/506. · 
Jı Mesela, Rum suresinin 12. ayetinde "ve yevme tekünıü 's-saatü'' ifa'desi kıya~eıin kopacağı gün 

anlamına gelmektedir. (lsfehani. 691 ı. · · 
n Mesela, Mutaffifin süresinin 6. avetinde ·•vevme vekiimii 'n-nasü" ifadesi. huzur-u ilahide 

bekleme manasınadır. · · · 



dizilmesini, sıratı ve o gün vuku bulacak berizeti hadiseleri kapsadığı halde, 

ebediyeti ifade etmediğini söyleyebiliriz. Şu kadar var ki bu kavram 

''Yevmü '1-Kıyame" terkibiyle kullanıldığınôa, "Ahiref' kelimesinden sonra 

en kapsamlı ikinci bir eskatolojik (uhrevi) kavram olarak karşımıza çıkar. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, ahiret kavramı, kıyametin kopmasıyla 

başlayıp, cennet ve cehennem ile devam edecek olan ebedl hayatı içine 

alırken, "Yevmü '1-Kıyame" kavramı, ebedi hayatı i~tiva etmemekte, yalnız9a 

kıyametin kopuşundan, cennet ve cehenneme yerleşme anına kadar vuku 

bulacak hadiseleri ve bu arada geçen süreyi kapsamaktadır. 

3. Yevm: Çoğulu +'eyydm" olan33 ve Arap gramerinde bir zaman 

dilimine alem olan "yevmlgün" kelimesi, çeşitli manalarda kullanılmıştır. 

Genel manada "mutlak vakit" aniartıında kullanılan34 bu kelime, hakiki ve 

mecaz! manalara hamledilerek isti'mal edilmiştir. Gecenin zıddı olan "en

Neharlgiindiiz" kelimesinin karşılığında hakiki, diğer kullanımlardaki 

manaları ise mecazidir.35 Ancak yevm kelimesi hakiki manada kullanılırken 

ihtiva _ettiği süreye göre}arkhlık arzeder. İkinci fecrin doğuşundan güneşin 

batmas~na kadar devam eden süreye şer'i gün36 ve güneşin doğuşundan 

batınasına kadar ki geçen süreye de örfi giln37 denildiği gibi. Aynı zamanda 

gece ve gündüzün toplamı için de \'yevm" denildiği olmuştur. 38 

33 Eyyam kelimesinin aslı "eyvam" olup, i"Iale tabi tutularak bu kalıpta kullanılmıştır. (Riizi, 
Fahreddin Muhammed b. Ömer, et-Tefsirü'l-Kebir, Beyrut tsz. XIX/84). 

3~ Ebu Hayyan, ei-Babru'I-Mubit, Beyrut, 140311983, 1121, İbnü'l-Esir, Mecdüddin Ebi's
Seaadat el-Mübarek b. Muhammed, en-Nihaye fi Garibi'l-Hadls, thk. Tahir Ahmed ez- Zavi, 
Mahmud Muhammed et-Tanahi, Beyrut tsz. V/303, lsfehani, s.894, Bikai, Burhanüddiiı b. 
Ömer, Nazmu'd-Dürer, Haydar Abad, 1966, I/29; Yazır, M. Hamdi, Hak Dini Kur'an Dili, 
İstanbul, tsz. l/82. 

35 Ebu '1-Bekll.. s. 981. 
36 Ebu Hayy~n. ei-Bahr., 1121, Ebu's-Suud, Muhammed b. Muhammed, İrşadü'l-Akli's-Sıiliin, 

Beyriıt tsz. 1/15, Bursevi, İsmail Hakkı, RuhO'I-Beyan, Mısır, 1276, lll 1. · 
37 Kurtubi, Ebu Abdiilah Muhammed b. Ahmed, el-Camiu Li Ahkami'l-Kur'an, Beyrut 1988. 

I/100, Ebu's-Suud, I/15, Tahanevi. Muhammed Ali ·ei-Faruki, Keşşaf-ı Jstılahati'l-FünOn. 
Tahran, 1967.1I/1544-45; İbn Manzur, Xll/649. 

38 Yavuz, s.75~ 
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Araplar, savaş gibi büyük tarihi vak'aları/9 zorlu, sıkıntılı veya şanlı . . 

şöhretli işleri de "yevm" kelimesi ile tabir etmişlerdir. Mesela; onlar,,.~avaşın 

sıkıntılı günlerini ifade etmek için "Eyydmü 'l-A rab/ Ar.apların ~ünleri" 

terkibini kullanmış!ardır.40 

Yukarıda "yevm" lafzının genel manada kullanıldığında mutlak vakit 

ifade ettiğini belirtmiştik. Kur'an'da bunun örneklerini bolca görmek 

mümkündür. Mesela, "Malik i Yevmi 'd-Din/Din gününün· sahibi"41 ayetinde 

geçen "yevm" kavramı burada, ''gündüz, gece, yirmi dört saatlik tam bir gün" 

gibi bir zaman dilimiyle kayıtlı olmayıp; "gün, ay: ytl, C/sır, devir' ·gibi 

biljnen veya bilinmeyen her hangi bir zaman birimini ifade etmektedir.42 

Kur'an ifadesinde bu lafzın, aynı .zamanc{a "ni 'met, bela ve mus,ibet" 

manalarında da . kullanıldığı görülmektedir. Mesel~; müfes~irler, "Ve 

Zekkirhum bi Eyyamil/ahiOnlara, Allah'ın günlerini de hatırlat"43 ·ayetinde 

geçen "Eyyamillah" tabirinin, "rahmet-azab'f.l, ni 'met, bela ve musibet"45 

manalarma geldiğini bildirmektedirler,· 

Kur'an'da, "yevm" kelimesinin zaman birimi manasındaki kullanımı 

iki açıdan değerlendirilebilir.46 Bazı ayetlerde bu Iafız, dünya hayatıyla ilgili, 

bilinen bir zatnan dilimine tekabül ederken; çoğunlukla, · süresi kesin 

bilinmeyen uhrevi hayat ile ilgili zaman kavramı karşılığında kullanılmıştır. 

3~ Yaı:;r, Vl/4316. 
40 Zem~hşeri, Carullah Muhammed b. Ömer. Esasü'l-Beliiğa, Beyruı 1965. s.715; 'lbn. Manzur, 

XII/65 I. . 
41 Fatiha, 4. 
42 Yaı:ır, l/82. 
43 İbrahim, 5. 
4

' Firuzabadi, s.268. 
45 Razi, XIX/84; İbn Kesir, 11/574: Beydavi. 1/513: Şevkani, 111/95. . .. 
46 Müfussirlere göre; ''Yeym" kavramı, Kur'an'da, Ahiret günlerinden bir gün (Bkz. Araf, 54; Hae,47); 

Kıyamet günü (Bkz. Yasin, 54); Arife günü (Maide, 3) gibi çeşitli İnanalarda-kullanılırken · {Bkz. 
Mukatil b. Süleyman, el- Vüciib ve'n- Nazliir, istanbul. 1993, s. 160, 161.; İbn. Cevii, Ebu'l- Feree, 
Nüzbetü'l- A'yüni'n- Nel·iizır fi ilmi'l- Vücôb ve'o Naziir, Beyrut, 1987. s .. 640, 641.) bunlann 
bir kısmının dünyaya, bir kısmının da ahirete yönelik iki ayrı yönünün bulunduğu görülür. 

146 



Her iki durumda da "yevm" lafzı, genellikle dünya veya ahiret ile ilgili 

kavrarnlara izafe edilmiştir. Yani Kur'an, bu lafzı, bir yandan "Yevme 

Huneyn" şeklinde kullanarak dünya hayatındaki zamana (güne) atfederken, 

diğer ttıraftan "Yevmu '1-Kıyame, Yevmu '1-Ba 's, Yevmu '/-Ahir" gibi , 

kullammlarıyla ahiret hayatındaki süreye hamletmiştir. Böylece "yevm'' ya 

normal bir dünya gününü ve:ya ahiretgününü ifade etmektedir. Aynı zamanda 

"yevm" kavramının yalİn olarak (izafetsiz) dünya ve ahiret hayatı ile ilgili 

kullanımları da Kur':an'da mevcuttur47
• l}hrev'i hayata atfedilen manasıyla 

"yevm", alimiere göre kıyılinetin başlamasından, cennet ve cehennemiikierin 

yerlerirıe yerleşmel~rine kadar ki geçen süreye verilen addır48 • 

Kur'an'da "yevm" lafzının vasfedilerek kullanılması, uhrev1 hayatın 

her hangi bir kesitini ortaya koyarken aynı zamanda bu kesitierin devam 

edeceği süre hakkında ipucu vermektedir: Şöyle ki; eğer "yevm" kelimesi, 

Kur'an'da her hangi bir fiile izafe edilmişse, bunun kısa süreli bir zamana; 

eğer bir isme veya masdara izafe edilmişse bu defa da uzun süreli bir zamana 

delalet edeceği bildirilmektedir49
• 

Ahiret hayati ile ilgili yukarıdaki üç kavram hakkında yaptığımız bu 

açıklamalardan sonra ortaya çıkan netice şudur: Dünya hayatından· sonra 

başlayacak olatı ikinci bir hayatın, (içtimai yönden) kıyametin kopmasıyla, 

(veya ferdi yönden ölüm ile) başlayıp ebediyete kadar d~vam edişiyle 

gerçekleşmesinin tümüne "ahiret" denilmiştir50• Bu yönüyle bu kavram; 
l. "· 

diğerlerine göre daha geneldir. Bu' lafzın ''yevm" kelimesine izafe edilere~, 

41 Mesela,· Maide suresinin 3. ayetinde yalın olarak zikredile~ bu kavram ile "dünya~, Nahl · 
suresinin 63. ayetinde de "ahiret" murat edilir. 

'
8

. Ma verdi. 1/57. 
49 Ebu'l~Bekii, s.981. 
50 

"Ahiret" kavramının, Kur'an·da, cennet ve cehenneme girme öncesi ve sonrası dönemlerinin farklı 
bölümleri hakkında kullanıldığı görülür. Kabir. kıyamet, cennet. cehennem gibi kavramlar, Ahiret 
kavramının kapsamına girdiğinden (Bkz. Mukatil b. Süleyman, s. 161-162.), kıyarnetin kopmasından 
ebediyete kadar devam edecek olan sürenin bütününe ·• Ah iret" denir. 
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"e/-Yevmu '/-Ahir'' şeklinde kullanılması durumunda ise hem cennet ve 

c·ehennemliklerin · yerleştirilmelerine kadar vuku bulacak olan kıyamet 

hadiselerinin tümü, hem· de cennet ve cehennem hayatının b~Şiangıcından 

sonraki ikinci merhale olan ebedilik süresi .anlaşılmalıdır. Bu yönüyle "el

Yevmu'/-Ahir" kavramı daha geniş kapsamlı olan "ahird' kavramıyla 

anlatılan hadiseleri daha net ve belirgin bir şekild~· anlatmakta ve kapsam 

genişliği itibariyle ahiret kavramından sonra ikinci sırayı almaktadır.şı 

"Ahiret" kelimesinin he~ yalın oiarak hem de izafe edilerek 

kullanılmasına karşılık, "ktyamet" kelimesi, daha önce de belirttiğimiz gibi 

yalın olarak kullanılınayıp d~ima "yevm" kelimesine izafe edilmiştir. 

"Yevmu 'l-Kzyame" şeklinde izafei edilerek kullanılan bu kavram, "yevm" 

lafZına izafe edilen diğer bütün kavramlardan daha geniş kapsamlıdır. Ahiret 

hayatını, cennet ve cehenneme yerleşme öncesi ve sonrası 'şeklinde iki 

merhalede düşünürsek; bu haliyle bu kavramın, ahiret hayatının birinci 

merhalesi olan cennet ve cehenneme yerleşme anına kadar olan süreye delalet 

ettiğini, ancak ikinci merhale olan ebedilik süresini kapsamarlığını 

belirtebiliriz. "Yevmu'l-Ahir'' Jafzı hariç, · "yevm'' lafZına izafe. edilerek 

kullanılan:. diğer kavramların tümü, "Yevmu'l-Kıyame" . kavramının bir 

bölümünü resmetmektedir. Daha açık bir ifade ile söylemek gerekirse; ahiret 

hayatını, cennet ve cehenneme yerleşme öncesi ve sonrası. olmak üzere iki 

merhalede mütalaa edersek, "Yevmu '1-Haşr, Yevmu '1-Hisdb'~ ·gibi ''yevm" 

kavramına izafe edilen diğer bütün kavramların, birinci merhalenin tümüne 

şamil olan "Yevmu'/-Kıyame" kavramının sadece bir yönünü tavsif ettiğini 

söyleyebiliriz. Böylece Kur'an, bir yandan "diri/me günü"nden, "toplanma 

günü"nden ve benzeri hadiselerden bahsederken bütün bunların kıyamet günü 

gerçekleşeceğini vurgular. İşte Kur'an,. kıyametin kopacağı andan itibaren 

sı Yavuz, s.87. 
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cennc;ıt ve. cehenneme yerleşme anına kadar gerçekleşecek olan hütiln bu 

önemli hgdiselerden tek tek bahsedip bunları, ahiret gününe özel isimler 

olaraktayin etmiştir. 

· Her biri ahiret hayatilun .farkı; bi~ yönünil ortaya koyan bu çeşitli 
isimlendirmeler, o muhteşem ve muazzam günün. belli kesitlerin'i canlı 

tablolar halinde kademe kademe ·takdim ddet. Ahi~et gününe bu' kadar çok 

ismin verilmiş olması akıl sahiplerine bir tİyar·ıdır52 ve aynı zaliıanda Cenab":.i 

Hakk'ın bu güne verdiği ött~İriin en aÇık birgöstergesidir.53 

Kur'an'ın beyanına göre ahiret gününün d7hŞeti, kıyameti~ kopuşuyla 

başlayacaktır. Zira Kur'an, bugünün · büyüklüğünü göstermek amacıyla 

kıyamet in kopacağı zaman.a da özellikle .dikkatleri çekmiş ve bu_ ana. Ö~el 
isimler vermiştir. Kur'an· bu anın tasvirini, "saat/an, kısa zaman, gece-

gündüz",54 "sfir/boraz~n. boru",55 "netha!Uflemek;',56 "sayh~~J.<sek ~~sle 
bağırma" ,57 "zecra/şidd~tli bağırm.a:' ,58 

"azi fe/yaklaşan", 61 "h~kk~/ gelinesi. hak 

"sa'k/ölüm",59 ;,fezaikorku'\60 

ı . 
olan;',62 "vakıa/gerçek . olari;',63 

< 

"sahha/sağır eden ses", 64 "karia/iki şeyin .. bir ·birine çarpmasıyla çıkalı şidd~tli 

s~s",65 "tamme/bütünbelaları unuttur~~ e~ büyük bela",66 "ğaşiy~/d~&Şetiyl~ 
·••• ... ' _r.ıi -;,.t, 

her şeyi kuşatan felaket"67 kavramlarıyla sunarken aynı zamaıi'da kıyamet 

52 Gazali, Ebu Hamid, ihya-ıi lflümiddin. Mısır, tsz. IV/500. 
5
' Güngör, Mevlüt, Kor'an Peiıceresindeo Bakış, istanbul, 1995, I. bs .. s.83. 

54 A'raf, ı 87. 
55 Mü 'minun, ı O 1. 
56 Hakka, ı3. 
57 Yasin, 29, 49, 53. 
58 Naziat, ı 3. 
59 Zümer. 68. 
611 Enbiya, 103. 
61 Öafir. 18. 
62 Hakka, I. 2. 
6

' Vakıa, ı. 
64 Abese, 33. 
65 Karia. L 
66 Naziat 34 
67 Öaşiy;, 1 .. 

··-;_; .· 
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saatinde insanların durumundan/8 kainatın kozmik düzeninin bozı,ıirnasından, 

"zelzele/sarsıntı, deprem", 6\l "n'icce/şiddetli sarsıntı"/0 · "dicife/kuvvetli 

sarsıntı"/ 1 "dekke/yıkılma, sarsılıp dümdüz olma"72 ifadeleriyle arzın 

durumundan, dağların, denizlerin, göklerin hallerinden genişçe bahseder. 

Haşrolma ile devam edecek olan bu merhalenin _ (kıyametin kopmasınm) 

akabindeki .dönem, daha geniş ve net çizgilerle Kur'an'da sunulur~ Kur'anm, 

önemle üzerinde durduğu bu günler mutla_ka vuku bulacaktır.73 Kur'an, 

.kıyametin kopmasıyla başlayacak olan ikinci hayatın neler getireceğini 

gözler önüne sermiş, ancak kıyametin ne zaman başlayacağı hadisesini, 

~'Muğayyebatlgörünmez, gizli, sır" dan biri olarak74 zikretmiştir. 75 Kıyamet 

saatinin (kıyametin kopmasırİın) bilinmesinin veya açıkça blidirilmesinin, . 

beşer üzerinde pek fazla bir önem arzetmeyeceği, asıl gayenin dünya 

hayatından sonraki günlerin getireceği sıkıntıların iyice tefekkUr edilip 

uhrevi hayatın kurtarılınasının gerekliliği aşikardır. Ayrıca bu anın Kur'an'da 

gizli tutulması, kişinin daima uyanık ve hazırlıklı beklemesi, uhrevi 

arnelierin çoğaltılarak birikim elde edilmesini teşvik amacına yöneliktir. Zira 

Hz. Peygamber (s.a.v.)'in, kıyametin ne zaman vuku bulacağını soran bir 

sahabiyi "Kıyamet için ne hazırladın?"76 sualiyle ikaz eder~k asıl önemli 

noktaya dikkatleri çekmesi ve yine başka bir Hadis-i Şeriflerinde, "Her kim 

vefat ederse, işte o kişi için kıyamet 'kalkmış (başlamış) demektir"77 

buyurarak ölümün akabinde kişinin bu hayatla hemen- yüz yüze geleceği 

6
" Mesela, bkz. Hacc, 2. 

69 Zilzal 1-5 
70 Vakıa: 4 .. 
71 Naziat. 6. 
72 Fecr, 21. 
7~ Bu konudaki bazı ayetler için bkz. Al-i İmran, 9. 25; Nisii, 84. 
74 Ateş, Süleyman, Yüce Kur'an'ın Çağdaş TetSiri. istanbul, ı 990. VII/82. 
15 Lokman, 34. 
16 

Buhari, Muhammed b. İsmail, Sabibo'I-Bobiri, Istanbul, 1315. Fedail. 6; Edeb, 95, 96; 
77

lbn Ebi'd-Dünya'dan naklen Öazali, ibya, IV/479. 
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hadisesini belirtmesi, ölümün ötesinde çok ciddi sıkıntıların vuku bulacağı 

günleri göstermektedir. 

Kur'an, yukarıda zikri geçen ah_iret, kıyamet gibi kavramlarla ahiret 

hayatını tasvir ederken, çoğunlukla "yevm'~ kelimesini. yalın olarak veya 

vasıflayarak, yahut bir şeye izafe ederek uhrevi haya~ı veciz ifadeleı:le 

anlatım yolunu seçmiş, bunu yaparken o günün can,ahcı noktalarını takdim .. 

etmiş ve bunda da harika ve enteresan bir Uslup kullanmıştır. 

Yukarıda zikrettiğimiz kavramlar dışında, Kur'an'da, farklı 

eskatolojik kavramlar görmek de mümkündür. Bu, Kur'an'ın k.endine has bir 

üslup özelliğidir. Özellikle tasviri anlatımlarda bu çeşitlilik ve zenginlik, .. 
sergilenen konuyu .bir yönüyle hafızada canlı tutarak asıl maksadı 

ı 

gerçekleştirme amacına y~neliktir. Bu sebeple :Kur'an'da, kimi zaman, 
' . . . 

"belde, yurt" anlamına gelen "ed- dar" ile, 78 "yaşantı" aniariıma gelen "el-

hayat" kelimeleri de uhrevi hayatin kavram çetçeves.ine girer. 79 Her ne kadar 

her iki kavram, yalın olarak ahiret anlamında kullanılsa da;80 çoğunlukla 

vasfedilerek veya izafe edilerek daha özel kavram lar halinde uhrevi hayatı 

yansıtmaktadır. Bu iki kavram arasında ''ed-dar" lafzı, ahiret hayatının farklı 

kesitlerini ifade eden çeşitli kavramlarla bütünleşerek alanını biraz daha 

netleştirip özelleştirirken, ''el- hayat" Iafzı, uhrevi hayatın bütününü 

kapsayan bir ifadeyle, "Hayatü 'f.:-Ahirelahiret hayatı" terkibiyle daha genel 

bir görünüm arzeder. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse; "el-hayat" 

kavramı, sadece ''el-ahire" kavramına izafe edilerek "Hayatü '/:;.A.hire" 

şeklinde, tüm ahiret hayatını kapsayacak anlamda kullanılmasına karşılık; 

"dar" kavramı, hem "ahiret" kavramına izafe edilerek "Daru '1-Ahire" 

78 Isfehani, 32 ı. 
79 lsfehani, 269. 
110 Mesela, bkz. Sad, 46; Fecr, 24. 
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şeklinde81 uhrevi hayatın bütününe; hem ·de cennet, cehemiem gibi ahiret 

hayatının bir bölümünü ifade eden kavramlarla uhrevi hayatın bir kesitine 

hamledilmektedir. İşte bunlardan bir kısmı : 

"Ddrü '/-Karar/Karar yurdu; Ahiret ";82 "[)kbe 'd-Dar, 83 Akibetü 'd

dar/Dünya yurdunun akıbeti; Ahiret;84 "Ddrü 's-Se/dm/Selam yurdu; 

Cennet";85 "Ddrü'l-Muttakin!Muttakilerin yurdu; Cennet";86 "Ddrü'l

Mukdme!Durulacak yurt; Cennet'';81 "Darii'l-Bevdr!Helak yurdu; 

Cehennem ";88 "Ddrü '1-Fasikin/Fasıklarm yurdu; Cehennem ";89 "Ddrü '1-

Hu/d/Ebedi/ik yurdu"90
, "Suü 'd-Ddr!Yurdun en kötüsü; Ceh~nnem ". 91 

Bu açıklamalardan sonra şimdi, Kur' anın, "Yevm" kavramıyla. jihiret 

hayatıni detaylandırıp ona özel Isimler olarak tayin ettiği kavramlaq ele 

alacağız. Zira bu zaman birimi(yevm)nin, mahiyeti ve önemi, ona değişik 

özellikleri bakımından atıfta bulunan birçok ayetten anlaşılmaktadır. 92 

_,>-~\ i y.. Son giin: 93 Dünya hayatının sona ermesi sebebiyle 

ahirete bu isim verilmiştir. 94 Yani, o günden sonra başka bir gün 'yok. 

81 Bkz. Bakara, 94; En'ıi~, 32; A'raf, 169, Yusuf. 109; Kasas, 77; Ankebut, 64; Ahzab, 29. 
82 Gafir 39 
83 Ra'd.'22 .. 24, 42. 
84 En'am, 135; Kasas, 37. 
85 En'am, 127; Yunus, 25. 
86 Nahl, 30. 
87 Fatır, 35. 
88 İbrahim, 28. 
89 A'raf, 144. 
90 Fussilet, 24. 
91 Ra'd, 25; Gafir, 52. 
02 Paçacı, Mehmet, Kur'an'da ve Kitabı Mukaddeste Abiret inancı, İst., 1994, s.84-85. 
93 Mesela, bkz. Bakara, 8, 62, 126, 177; AI-i İmran, 144; Nisa, 39, 59; Maide, 69; Tevbe, 18, 19. 
94 İbn-i Kesir, I/46. 
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~ır _y.. Kıyamet günü:95 Ahiret hayatı, İsrafil (a.s.)'in 96 su ra. 

üfürmesiyle başlar. 97 Sura üfleme, kıyametin vuku bulduğu gündür. 98
. 

Diğ,f!r bir ifadeyle; sura üfleme, ahiret hayatının başlangıcı sayılan 

kıyametin kopuşunun ilk merhalesidir. Bunun akabinde devam edecek olan 

sürece ise Kıyamet günü99 denir. 

Zümer suresinin 68. ayetinde, birinci ve ikinci süra üfiirülme şeklinde 

iki nefhadan bahsedilir. 100 Birincisi, ölüm nefhası; ikincisi ba's (dirilme) 

nefhasıdır. Cumhur ise; nethanın üç defa olacağını bildirmiştir. Birincisi 

"korku nefhası" dır ki Nemi suresinin 87. ayetinde zikredilen "Nefha-i Feza"' 

dır. İkincisi "ölüm nefhası" dır ki Zümer suresinin 68. ayetinde beyan edil~ 
.. • 1 • 

''Nefha-i Sa'k" dır. Üçüncüsü ise ·~dirilm~ nefhası"dır 101 kj ya~in .süresinin 

5 l -54. ayetlerinde zikredilen "Nefha-i Kıyam"dır. 102 Diril m~ nethasından 

hemen sonra kabirierden çıkıhp 103 mahşere 104 bölük bölük gidilecektir. 105 

.:ı}>JI rY- Ebediyet (Ebedi Yaşama) Günü: 106 Sonu olmayan, ebed'i 

kılınacak bir gün. 107 

9s Mesela. bkz. 13akara, 85, 113. 174; Al-i lmran, 55. 77, 161, Nisa, 87. 109, ı4ı, M;ide,J.4, 36, 64; 
En'am, 12. 

~· Suyuti, Celaleyn, Kahire, tsz. lli25l. , . 
97 En'am, 73; Taha, 102; Nemi, 87; Nebe'. 18. Keht: 99; Müminun. 101, Yasin, 51, K.:i.f. 20; 

Hakka, 13; En'am. 73; Taha. 102; Nemi. 87; Nebe'. 18. . · 
98 Zümer, 68. 
99 Rum, 12, 14, 55; Gafır. 46; Casiyc, 27; Hakka, 15, 16. 
100 Ayrıca bkz. Hakka, 13. 
101 Nesefı, Abdullah b. Ahmed, Medarikü't-Teozil \'e Hakaiku't-Te'vil, Beyrut, 1408/1988, 

111/1522. 
1112 Çantay, Hasan Basri, Kur'an-i Hakim ve Meal-i Kerim, Istanbul, ı 988. 11/687 (dipnot). 
103 Yasin, 51. 
104 Beydavi, Nasriddün Abdullah. EO\·arü't-Teuzil ve Esrarü't-Te't·il, Beyrut, 140811988. 

111561. Suyuti, 11/251. · 
105 Ne be'. 18. 
106 Kaf, 34. 
107 Sabüni, 111/247. 
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;uj\Jı iY.. Yaklaşan (Yakın) Gün: 108 "Gittikçe yaklaşan" veya "vuku 

bulması yakın" manasma gelen 109 "kıyamet günü." 110 

ı~ o_r;, .:.ılS' Loy.. Şerri Salgın Olan Bir Gün: 111 Göklerin 

yarılması, yıldızların dökülmesi, dağların uçuşması ve diğer benzeri olayların 

vuku bulmasıyla o günün şiddet ve dehşeti, sürekli yaygın ve son derece 

korkunçtur. Katade şöyle der: "Vallahi o günün şerri öyle yayılır ki göklere 

ve yere ulaşır". 112 

..:..,Yı iY.. Ba's (Diriliş) Günü: 113 Bedenierin mezarlardan dirilme 

günü. 

Çıkış Günü: 114 Bu, bütün halkın, dirildikten sonra 

kabirierden 115 çıkacağı zamandır. Özellikle kafirler, tapmak için dikilen 

putlara yahut bayrak, sancak ve benzeri şeylere koştukları gibi 116 

kabirierinden fırlaya fırlaya 117 süratle mahşere 118 doğru koşacaklardır. 

108 Gafır, I 8. 
109 Beydavi, 11/337.; Bursevi. III/439. 
110 Suyutl, 11/149.; Nesefi, 111/1533. 
111 insan, 7. Aynca bkz. insan, I ı. 
112 Taberi, Xll/359. 
113 Rum. 56; A'raf, 14; Hier, 36; Meryem. 15. 33: Mü'minun. 100; Şuara. 87; Saffat, 144; Siid, 79; 

N ahi, 84, 89; Mücadele. 6. I 8. 
114 Kaf. 42; Mearic, 43. Ayrıca bkz. Gafir, 16. 
115 Beydavi, 11/425; Suyuti. IIli 91; Nesefı. 111/1695. 
116 Beydavi, Il/528; Suyuti, 11/237: Nesefı, 111/1866. 
117 Suyuti, Jl/149; Beydavi.II/337. 
118 Suyuti, Il/237. 
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.r-$' ('.Y- ~ ~ ~.Y- En Büyük Gün: 119 Vuku bulacak hadiseleriyle 

dünya günlerine benzemeyen, en ağır ve zor bir gün. 

~1 ('Y. Hak Olan Gün: 110 Bu, "vuku bulması sabit ve gerçek 

olan 121 kıyamet günü" 112 demektir . 

.ıJ ~J~ ('J<.. Geleceğinde Hiç Şüphe Olmayan Gün: 123 Yukanda 

belirttiğimiz "hak olan gün" ile aynı manada olup farklı anlatımlarla ifade 

edilmiş olan uhrevi bir kavramdır . 

. ı) .r~:J) 4>-\...... ...:.ç. .:.ı Jr'"l:..:..; ~ JA y. İleri ve Geri Bırakılmayacak 
' ' 

Bir Gün: 124 Allah 'm takdir ettiği o gün zamanında gelecektir. .. Her hangi bir 

kimsenin isteğiyle geri kalmaz, her hangi ·bir kimsenin ricasıyla· da' öne 

geçmez)25 

• .:ı~ (' _y. Mutlaka Görülecek Bir Gün: 126 O günü, gök ve yer ehli, 

öncekiler ve sonrakiler 127 iyiler ve kötüler tümden görecektir. 128 

119 En'am, 15; Yunus, 15: Hiıd. 3; Meryem. 37: Şuara. Ü5, 1S6, 189; Zümer, 13' Ahk.iif. 21: 
Mutaffifin, 5; 

12
" Nebe', 39. 

121 Beydavi, 111563.; Neseti, 1918. 
122 Suyuti, 11/252. . 
m Al-i imran, 9, 25. 
12~ Sebe', 30. 
12

' Sabiıni, 11/554. 
126 Hiıd, 103. 
127 Sabun i, ll/34. 
1211 Kurtubi, 1X/64. 
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f_,L..JI ..;...;yi \Y- ~ \_,ı..... rY- Malum (Bilinen) Bir Gün: 129 Allah'ın 

belirlediği muayyen bir zaman 130 ki bu, bütün canlıların öleceğİ ve vazifenin 

sona ereceği ilk üfiirme zamanı 131 veya insanların ka birlerinden kaldırılacağı 

gündür. 132 

.ı..UI .:..r" .J ::ı_r':J rY- Allah'tan, Geri Çevrilmesi Mümkün Olmayan. 

Bün: 133 Gelmesini engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceği 134 kıyamet 
günü.l35 

...Y:.}Iry. ~ ::ı_yrJitY.. Va'd ve Vaid (Teh.dit) Günü: 136 Va'd, hayır 

ve şerde, acıda ve tatlıda kullanılır. Vaid, sadece acı ve korkiınç olanlarda 

kullanılır ki tehdit ve inzar ifade eder. 137 Bu sebeple va' d, mü~minler için ·' 

tebşir (cennetle müjdeleme); va'id (cehennemle korkutma), kafirler için tehdit 

olarakı38 kıyamet günü manasında kullanılmıştır. 139 

Toplama, Toplanma Günü: 140 Bu, 

insanların, 141 cinlerin 142 ve hayvanların 143 top,lanacağı kıyamet günü; 144 veya 

129 Hicr, 38; Sad, 81; Vakıa. 50. 
130 Sabüni, lll/3 ı o. 
131 Sabiıni, III/66. 
132 Razi, XJX/184. 
m Rum, 43; Şiıra, 47. 
134 Bı:ydavi, 11/222; Suyuti, Illi 62. 
135 Suyuti, 111100. 
n

6 
Kaf, 20; Sebe', 30: Büruc, 2. Ayrıca bkz. Enbiya. 103: Zuhruf. 83; Zariat. 60: Mearic, 42. 44. 

137 V azır, Vl/4501. 
138 Çantay, III/! 165. 
139 

Beydavi, ll/584; Suyuti. ll/260; Nesefi. 11/1945: V azır. Vlll/5689. 
"" Şüra. 7; Teğabün, 9: Hüd. 103; Maide. 109. . 
141 Ahkaf, 6. 
142 En'am, 128. 
"' Tekvir. 5. 
144 

Beydavi, Il/359; Suyuti. ll/159: Nesefı. 11111575. 
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öncekilerin ve sonrakilerin 145 hesap ve çeza için toplanacağı gün; 146 yahut 
-. . ·• 

öncekilerin ve sonrakilerin, insanların ve cinlerin, gök ve yer halkının, 

bazılarına göre her kul ile amelinin, bazılarına göre de· zalim ile mazlumun, 

her peygamberle ümmetinin bir araya getiriteceııi gün 147 demektir, Kı,ır'an'da 

cem' 148 ve haşr 149 kavramlarıyla bu günden bolca bahsedilmektedir. O gün, 

Allah Teala, her fertten tek tek habe~dardır. iso Yani ilmi,_ onl~rı, cemiyet 

olarak da şahıs ve fert olarak da tamamıyla ihata etmiştir. 151 Göklerde ve 

yerde kim varsa, herkes O'na, kul olarak152 tekbaşına gelecektir. 153 Ancak bu 

toplanma gününde muttakiler, Ralıman'ın huzurunda heyet halinde c~m 

edilirken 154 kafırJer, kör dilsiz ve sağır olarak yüz üstü 155 gözleri gömgö.~ 

olarak bir arada toplanacaklar,156 kalplerine korku do~duğupda~, s~~leri 

kısılacak, 157 dünyada ve kabirde ancak bir saat (çok kısa bir müddet) kildar 

kaldıklarını us zannedecekler159 veya on gün kadar dünyada eğlendiklerini 

fısıltıyla birbirlerine anlatacaklardır. 160 

ı•s Vakıa, 49, SO; . 
u6 Ebu 's-Suud; Vlll/257; Nesefi, 111/1 818. ·· 
14

' Şeyh Zatle; Haş\Ye'tn Şeyh Zade Aıe•t-Tefsiri'l-Kadi Beydavi, Matbaai Osmaniyye, tsz. 
lll/501. ··. .. 

148 Al-i imran, 9. 25: Nisıi, 87, 140; Maidc, 48, 105; En'am, 1:2: Yunus, 4: ibrahim. 21; K~hf, 99; 
Sebe', 26; Yasin, 32, 53; Şıira, 15; Vakıa, 50: Casiye. 26; Kıyame, 3; Mürselat, 38. · ·. 

149 Bakara, 203; Al-i imran, ı 2, 158: N isa, 172; En'am, 22. 38, 51. 72: Maide, 97; Enfiı.l, 
24,36;Yunus, 28: Hicr, 25: Kclıf, 47; Meryem, 68; Tıılıa. 124: Furkan. 17: Nemi, 83; Sebç',40; 

- Satfat, 22; Mü'minun, 79; Fussilet. 19; Alıkaf, 6: Kaf, 44: Mücadele, 9: Mülk. 24. ·· 
ıs.ı Meryem, 94. 
ısı Beydavi, 11/4 L 
1
'
2 Meryem. 93. 

153 Meryem, 95. 
154 Meryem, 85. 
155 İsra, 37: Furkan, 34. 
156 Taha, l02. 
157 Beydavi, llf58. 
158 Bkz. Yunus, 45. 
1s9 Beydavl, 1/437. 
1 .mTalıa, 103. 

157 



1.3')\.;:)1 i y.. Kavuşma Günü: 161 Bu kavuşma, Kur'an'a göre; ahiret 

gününe kavuşma. 162 Allah'a kavuşma 163 şeklinde tahakkuk edecektir. Ahirete 

kavuşma, kıyamet gününün gerçekleşmesi ve herkesin onunla yüz yüze 

gelmesi demektir. Kıyamet günü geldiğinde, ruhtarla cesetler; göklerdekiler, 

yerdekiler; evvelkiler, sonrakiler; abidler, mabudlar; ;?:aliml~r, mazlumlar hep 

orada buluşacaklardır. 164 Kulun, Allah'a kavuşmasından ınaksat ise, onun, 

hayır ve şerden yaptığı şeylerin hesabını Allah 'a vererek kıyamet gününde 

onların karşılığına kavuşmasıdır. 165 

. .ıl!\ Jı ~..:ı y>:-_,; L.y. Allah 'a Döndürülme Günü: 166 Ölümün 

akabinde 167 kıyametin kopup 168 yeniden dirilm e ile 169 herkes 170 ve her şey 

(bütün emir) 171 Allah'a döndürülecektir ki işte bu sebeple Kur'an, 

kıyamet gününü "AIIah'a döndürülme. günü" olarak zikretmektedir. 

Y ..:ıı...U _,Jı ~ \.. y. Çocukları İhtiyar/atan Gün: 172 Bu ifadenin, 

kıyamet gününün şiddet ve azabından, 173 dehşet ve sıkıntılarından, mecazi bir 

ifade olduğu bildiri1ir. 174 Taberi ise, bu ifadenin hakiki manası bağlamında, 

İbn Mes'ud'dan şu rivayeti nakleder: "Bu olay, yüce Allah'ın Hz. Adem'e 

161 Gafir, 15; Tevbe, 77; Ah:ı.ab. 44. Ayrıca bkz. Zuhruf, 83; Tiir, 45: Mearic, 42. 
"'

2 Bu konudaki bazı ayetler için bkz. A 'raf. 147: Mü'minun, 33; Riiın, 16: Casiye, 34. 
163 Bu konudaki bazı ayetler için bkz. F.n'am. 31, 154; Yunus, 7, 45: Ra'd, 2; Kehf, I 10; Ankebut, 

5; Furkan, 21. · 
1
"" Beydavi, 111337; Suyuti. II!I49; Nesefi, lll!! 532. 

!6~ Beydavi, 11/581: Suvuti. ll/259: Nesefi. Il!il943. 
166 Niir, 64; Bakara, 28.1. 
167 Ankebut, 57. 
168 Zuhruf, 85. 
169 En'aın, 36. 
170 Mesela bkz. Bakara. 28, 245: Yunus, 56; Hud, 24. 
171 Mesel bkz Bakara, 21 O; Al-i imran. 1 09; EnfiıL 44: Hacc. 76; Fatır. 4: Hadid, 5. 
172 Müzzemmil. 17. 
173 Beydavi, ll/539: Suyutl. 111242: Neseli. 11111884. 
174 Razi. XXX/184. 
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şöyle hitap ettiği zaı:nan olacaktır: ~·Ey Adem zürriyetinden ·_ cehenn~rne 
' .. 

girecekleri ayır, her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuz. kişiyi çık~r-.'' İşte 

orada her çocuk ihtiyarlayacaktır."175 

~ ry.. Kısır Bir Gün: 116 Kendisinden sonra bir daha gece 

gelmeyeceği için, kıy:;ımet gününe177 bu adın verildiği söylt:nir: .Ebu's-Suud 

·şöyle der : "Sanki her güh kendinden sonra gelen günü doğurmaktadır. 

Kendinden sonra başka bir günün gelmeyeceği gün ise kısırdir."m 
• • • • ' 1 

~ ı...y.. Çok Ağır ve Çetin Bir Gün: 179 isyanları sebebiyle~ şiddeti 

katiriere çok ağır gelen 180 zor ve korkunç, Çök dehşetli olaylarla dolu olan 181 

. kıyamet günü. 182 
... ,., ı 

~ ry.. Çok Şiddetli, Belalı Bir Gün. 183 

~ry.. ~ .r-->-fJ'- Zor Bir Gün: 184 Çok zorlu ve sıkıntılı geçecek 

olan kıyamet .gününü ifade eden bu kavramların tümü, K_ur'an,.ı Kerim)le 

katirler hakkında kullanılmıştır. Müfessirler, Müddessir süresinin 9. ayetinde 

geçen bu .. kavramın akabinde ki ''kafirlere hi; kolay değildJr;·.ıss.·~;eti 
.. ' . . . . ... 

kerimesine göre, bu günün sadece katiriere zor bir gün kıhnacağını; 

175 Taberi, Xll/291; lbn Kesir. IV/463. 
176 Hacc 55 
177 Suyu;i, Iİ/258. 
178 Ebu's-Suud, Vl/1 15. 
17

" Insan. 27. · 
IW Nesefi, lll/! 907. 
181 Sabiini, 1111497. 
182 Suyuti, 11/249: Nesefi. lll/1907. 
m Hud, 77. · 
1 ıı.ı Kamer, 8; Müddessir, 9; Furkan. 26. Ayrıca bkz. Hud, 77-
1
8.' Müddessir, 10. 
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doiayısıyla o gunun 111ü'minler için kolay olacağına dair işaret ve müjde 

bulunduğunu 186 bildirir. 

~ ry.. Kuşatıcı Bir Gün: 181 Bundan maksat, ahiret gününün 

azabının sarıp kuşatmasıdır. 188 

ı--ll ry.. Acı Veren Bir Gün: 189 Büyük acı (azap), o günde 

gerçekleşeceği için bu acı, o güne izafe edilmiş 190 ve kıyamete bu şekliyle 

isim olmuştur. 

L.. y L.y.. Suratsız, Kara, Aszk Yüzlü, Çatık Kaşlı Bir Gün: 191 

Yüzlerin, suratların ekşiyeceği, günahlardan dolayı manzarası çirkin 

olacağı 192 için o gün, bu şekilde adlandırılmıştır. 

-:.rıli::ll r y.. Aldanma, Kar ve Zarar Günü: 193 Kıyamet gününde, 

kafirlerin, imansızlığı sebebiyle; mü'minlerin de, iyilikteki kusuru sebebiyle 

eksiği ortaya çıkacağı için, o güne bu ad verilmiştir 194 • Ayrıca; ahirette 

mü'minlerin durumunu gören kafirler, aldan<;lıklarını anlayacaklaniçin böyle 

denilmiştir. Çünkü kafırler, dünyada iman etselerdi o gün • cennetin 

186 Beydavi, 542: Suyuti, 111244: Nesefı, IJI/1 888. 
137 Hud, 84. 
188 Bkz. Razi XVIII/40. Bilmen. Ömer Nasuhi. Kur'an-ı Kerim'in Türkçe Meali Alisi ve 

Tefsiri, istanbul, 1964, 11111506. 
189 Hud, 26; Zuhruf, 65. 
190 Razi. XVII/21 J. 
191 insan. ı o. 
192 Beydavi, 11/552; Suyuti, 111247. 248. 
19

' Teğabun, 9. 
194 Sıi.biini, Safve, IH/39 ı. 
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menzillerine konacaklardı .. Küfre saptıkları için onlar cehenneme, mü'minler 

ise cennete gireceklerinden 195 ahiret, aldandıklarını görecekleri gündür. 

~ .:.ı _,Ak;.:'::/ ry.. (Kafirlerin). Konuş_amayacakları G~n: 196 Kafirlere 

kıyamet günü konuşma imkanı verilmeyecek, ağızlarının üstüne mühür 

vurulacak197
, bu sebeple bir şey söylemeye muktedir olamayacaklardır 198 • 

Kıvranacağı Gün: 199 Razi, kıyamet gününde "kalplerin ve gözlerin 

dönmesi'' hususunda alimierin farklı görüşlerini şöyle sıralar : "1. Kalpler, 

korku ve dehşetten ötürÜ süratle çarpar, gözler çakılır kalır. 2. Kafirlerin 

durumları değişir ve böylece kalpleri anlamaz bir halden anlar bir hale; 

gözleri görmez halden görür bir hale gelir. Dolayısıyla onlar, şüpheden 

zanna, zandan yakine, yakinden muayene ve müşahedeye .geçmişlerdir. 3. 

Kalpler o gün yerinden oynar ve boğazlara dayanır, gözler de masmavi 

kesilir. ( ...... )"200 

JL,;ı;~l ...J ~ ~ y.. Gözlerin Dehşetten Donakalacağı Gün:201 

Özellikle kafi rlerin, o gün korku ve heyecandan gözleri, göğe ~oğru, diki~ir, 

açık vaziyette apışıp kalır, ne hareket edebilir ne de bir tarafa dönebilir.202 

'"
5 Beydavi, 11/499; Suyuti. 111225; Nesefı, 11111818; Ebu's-Suud, Vlll/257. 

196 Mürselat, 35; Yasin, 65, . 
19

' Yasin, 65. 
198 Beydavi, II/285; Nesefi, lll/1446. 
199 Nur, 37. · 
2
"" Razi, x:xıvt5. 

~01 İbrahim, 42. 
202 Sıibüni, ll/ 10 ı. 
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Ebu's-Suud şöyle der: "Onların gözleri açık kalır. Zira gördükleri şeyin 

dehşetinden,-göz kapakları bile kıpırdamaz.203 

yL...:...!I('y. Hesap Günü:~04 Kıyametin en önemli anlarından 

birisidir. Kur'an, yapılan iyiliklerio ve kötülüklerin hesaplarının -çıkarılacağı 

günün yaklaştığını205 bildirirken, bu hesabın çok çabuk tahakkuk edip hükme 

bağlanacağından206 bahseder. İnkarcıların, yeniden diritmeyi kabul 

etmediklerinden dolayı hesaba çekilmeyi de ummamalarına207 karşılık Cenab

ı ·Hak, onların kendisine döneceklerini ve hesaplarının_ yine kerı_çlisine ait 

olduğunu208 onları kötü209 ve şiddetli bir hesapla210 yargılay~cağını, 

mü'minleri ise çok kolay bir hesaba tabi tutacağını211 zikretmektedir. 

4J;.~":ıfJ d.l>.":ı'J .Y c::ı':ı ~Y. Alış-Veriş, Dostluk ve (Kafirlere) 

Aracılığın Olamayacağı Gün: 212 O gün, kurtulmakiçin ne bir fıdye213 ne de 

fayda verecek bir dostluğa ve sadakate imkan ve mahal yoktur.214 Dünyada 

kötülük hususunda birbirleriyle dostluk kurup ahbap olanlar215 birbirlerini~ 

helak olmalarına sebep oldukları için kıyamet gününde216 düşman olacaklar217 

203 Ebu's-Suud, V/55. 
204 İbrahim, 41; Sad: 16, 53; Gafir, 27. 
20

$ Enbiya, 1. 
206 Bakara, 202; Al-i imran, 19. 199; Ma ide, 4; Ra'd. 41; İbrahim, 51; Nur, 39; Gafir, 17. 
2117 Nebe' 27 
208 Gaşiy~, 2S, 26. 
209 Ra'd, 18.21. 
2111 Talak, 8. 
211 İnşikak, 8. 
m Bakara, 254; İbrahim, 3 1. 
213 Kafirlerin, kıyamet günü günahlarına karşı fidye temennisinde bulunmaları ve 

temennilerinin boşa çıkması ile ilgili ayetler için bkz. Maide, 36; Zümcr, 47; Hadid, 25. 
214 Suyuti, 1/212. 
215 Suyuti. 11/167. 
216 Suyuti. a.y.; Nesefi, 111/1608. 
217 Zuhruf, 67. 
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ve dünyadaki dostluklarından son derece pişmanlık duyacaklardır.218 Allah 

yolunda O'na itaat uğrunda dost olanların dostlukları ise gerçek ve ebedi bir 

dostluktur. 219 

• Ahirette, gümihkarlara, in azeret ·:bildirmeleri için de izin 

verilmeyecektir.220 Zira uzuvları, yaptıkları şeyleii bir bir' hab~r ve~ek 
suretiyle şahidlik edeceklerinden221

, ortaya atılan mazeretterin hiç bir önemi 

kalmayacaktır222• Taberi şöyle der: "Müşriklere özür beyan etmeleri fayda . . . . ; . 

vermez. ÇÜnkü onlar sadece batı] şeylerle mazeret beyan ederler."223 

K!yamet günü kafirler, müşrikler, zali~ler, günahkarlar, günahl?rı~~-
~ . ; . 

bedel olarak, azaptan kurtulmak için yaptıkları kötülüklere. ITlU~abil f1dye 

verme arzusunda bulunacaklar, fakat bu arzuları kesinlikle 

gerçekleşmeyecektir224• Zira o gün, dünyada geçerli olan hiç bir yol yordam . . ,•:· ·'· :• 

geçerli değildir. 225 

.:ıl::ll r y.. Feryat ~tm e (Bağırıp Çağrışma) Günfi:226 O gün, insan, 

mahşere çağrıldığı veya insanlar birbirlerine seslenip yardım talebinde 
. .. ., ' -

bulunacağı için, kıyamet gunune bu ad· v·erilmiştir.227 O gün, azaptan 

kurtulmak için yardım istemek, kimseyi azaptan kurtarmaz ve yardım onlara 

u]aşmaz. Bağırmak ve yardım isternek zaten kimseye fayda da 

vermeyecektir. 228 

m Furkan, 27. 
219 Beydavi, 11/377; Suyuti. a.y.; Nesefi, 111/1608. 
210 Mürselat, 36. Öafir, 53: Rum, 57; Tahrim. 7. 
211 Suyuti, Il/246. 
221 Bkz. Kıyame, 15. 
m Taberi. XJ/70. 
m Bkz. Maide, 36: Zümer. 4 7; Mearic, 1 l. 
22

' Semerkandi, VI!ı49. · 
226 Öafir, 32, Mü'minun. 65. 
221 Bursevi, 111/446. 
228 Ebu's-Suud, Vl/142. 
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ö~ı rY- Hasret (Pişmanlık ve Üzüntü) Günü:229 O gün, insanlar 

hasret ve hüzün duyacak, yaptığı ve yapmadığı şeylerden · pişmanlık 

hissedeceklerdir. Kötülük edenler, yaptıkları kötülüklere pişman olacak; 

iyilik yapanlar da yaptıkları iyiliklerinin az olduğuna, çok iyilik 

yapamadıklarına pişmanlık ve hasret. duyacaklardır.230 

j...::ü}l rY- Fas/ (Ayırdetme, Ayırım) Günü:231 Bu, hükmün verildiği 

andır. Hidayetle dalaletin, iyi ve kötünün;232 günahkarlarla günahsızların,233 

hak ile batıhn, haklı ile haksızın ayırdedileceği; yahut kişinin, akrabasından 

ve dostlarında·n· a)'rılacağı234 ve her birine yaraşan karşılığın verileceği 

kıyamet güniidür.235 Diğer bir ifadeyle insanlar o gün, bölük bölük 

ayrılacak,236 hesaptan sonra bir kısmı cennete bir kısmı da cehenneme 

yönelecektir. 237 

~~ r y. Fetih Günü: 238 Mü'minlerle düşmanları arasında hak ile 

batılın ayırtedileceği239 ve aralarında hüküm verileceği gündür. 240 

229 Meryem, 39. 
230 Ruhü'I-Meani, 11/542. 
m Siiffat, 21; Duhan. 40; Mürselat, 13, 14.38: Nebe'. 17. 
m Beydavi, Il/292; Nesefi, 11111456. 
ı.n Yasin. 59. 
m Beyd~vi, II/384: Suyuti.ll/1 70. 
235 Nesefı, lll/19 13. 
236 Rum, 43. Ayrıca bkz. Rum, 14. 
ı.17 Suyufı, Illi 00. 
m Secde. 29. 
219 Nesefı. lll/1356. 
240 Beydavi, 11/23 7. 
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-:.r-..1.11 r y. Din Günü:241 "Her işin karşılığının verilip···bitirileceği:, 

cez~nın tahakkuk edec~ği son gün;' defuektir ki bu gün, kıyamet gününün son 

lah~sıdır ve bu suretle "Yevmu'd-di'nJdin gü~ü", kıyamete işarettir.242 ,. ·" . 

Netice olarak diyebiliriz ki; Buraya kadar verdiğimiz kavrarnlara dikkat 

edilirse Kur'an'da ahiret hayatının isimleri, zaman ve-mekan boyutu olmak Qze.r~. 

iki ana noktada odaklaşmaktadır. Yukandaki kavramlarda da görüldüğü gibi a~iı.-et 

kavramının mekan b9yutuyla · . isimlendirilmesi, zaman boyutuyla 

isimlendirilmesine nisbetle daha yüzeysel ve s.ınırlıdır. Halbuki zaman boyutuyla. 

ele alıiıan uhrevi kavramlar, daha ihtişamlı, daha bol, daha zengin ye .daha, 
• " . . . 'ı" 

derinlemesine bir görünüm arz eder. {)yle ki; ahiret hayatının .bir.bölümüyle ilgili, 

aynı zaman boyutpnu ifiıde eden onlarca kavramla bir anda yüz yüze gelmek 

mümkündür .. İşte bu zaman boyutuyla sunulan ahiret isimlerinde "yevmlgün" 

kavramının di&erlerine göre tartışqıasız bir üstünlüğü söz konusudur. Bu bağlamda 

ahiret isimlerini bilmek, ahiret hayatında ortaya çık;ıcak manzaralan seyretmek, 

ahiret hayatının safhalarını kademe kademe görüp tefekkür etl!Iek, anlamak ve 

yorumlamak, ancak "yevmlgün" kavramıyla ifiıde edilen· ayetlere yönelmekle 

gerçekleşebilir dersek, zannediyoruz milbalağa etmiş, şayılm;ıyız. Buradan 

hareketle diyebiliriz Id; Kur'an; ahiret hayatını sergiler~~n, keyfiyeti detaylı bir 

şekilde bilinmeyen bir anın (ahiretin) parçalarını genelde bir zaman dilimiyle 

netleştirerek gözler önüne sermiş ve bu ikinci hayata. "yevn:ı "lo gün" adını 

vermiştir. Bu kavram, Kur'an'da, eskatolojik çerçeve içerisinde son dere~ ~1neryıli 
bir yere sahiptir demiştik. Müştaklarıyla birlikte bu kelime, Kur'an da 474 tlefiı 

tekrarlanmaktadır. Bu sayının cüz1 bir kısmı, dünya hayatıyla ilgili bilinen bir. 

241 Fatiha, 4; Hicr. 35; Şuara. 82: Siiffat. 20: ~ad. 78; Zariyat. 12: Vakıa. ~6: Meark 26; 
Müddessir. 46; lnfitar. 15. 1 7. I 8.; Muıaffifin. 11. 

241 Yazır, 1/82. 
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zaman dilimine tekabül ederken, çoğunluğunu uhrevi hayat ve onun kısımları 

oluşturmakta~ır . 

. _ _ "f.evmlgün" kavramıyla vasfedilen uhrı;:vi hayatla ilgili tabirier, sıfat

İnevsuf veya muzaf-mıizafün ileyh şeklindeki terkiplerle zikredfÜrken bu 

kavram, en çok "el-AhiP' ve "el-Kıyame" kelimeleriyle vasfedilmiş veya 

bunlara muzaf kılınmıştır. Bunların dışında "yewr!" kavramı, uhrevl hayatın 

çok değişik yönlerini canlandıran diğer kavramlarla birlikte kullanılmış, her 

biri, ahiret hayatmın ya tüniune veya bir bölümüne dikkatleri çekmiştir. 

"Yevmu '1-Ahir/ahiret günü" kavramı, Kur'an da iman esasları 

bildirilir~en, Allah'a imanin hemen akabinde, genel anlamda kullanılır ve 

hakkında fazla_tafsilata girilmeden sadece ona iman emredilir.243 

"Yevnılf-l, Kıyamelkıyamet günü" kavramı ise, ·pek Çok ayette 

teferruatıyla el~:alınır, bu' kavramda~-~onra, kabirierden dirilmeniri akabinde 

vuku bulacak hadiselere ayrı ayrı temas edilir: "Kıyamet günü, kafirlerin 

azaba sevk olunaci:ığından, 244 
· ihiilafa düşülen konularda, Allah 'm 

hükmedeceğin_de]'l, 2-15 Allah 'ın, kafirlerle konuşmayıp onları temize 

çık~~mtzyacağmdan, 246 mutlaki/erin kafi ri erden üstün olacağından, m 

emanet e ihanet edenlerin, ihanet ettikleri şeyler ile geleceğinden, 2411 

biriktirilen malın boyuna do/anacağmdan, 249 ec irierin ödeneceğinde n, 250 

"Allah 'ın herkesi top/tzyacağından, 251 Allah 'a karşı o gün mücadele 

w Bkz. Bakara, 8, 62, 126, 177. 228, 232. 264: .~1-i lmran, 114; Nisa. 38, 39. 59; Maide, 69; 
Tevbe. 18, 19. 29. 44, 45, 99: Nur, 2; Ankebut. 36: Ahzab, 21; Mücadele, 22; Mümtehine. 6; 
Talak. 2. 

144 Bakara, 85. 
245 Bakara, 1 13; Al-i imraıi, 55; Nisa, 141; Yunus. 93; Nabl, 62. 124: Hacc, 69; Secde. 25; Casiye, 

17. 
2
'
6 Bakara, 174; Al-i imran, 77. 

147 Bakara, 212. 
248 Al-i İmran, 161. 
249 Al-i lmran, 180. 
150 Al-i imran, 185. 
:m Nisa, 87; En'am, 12; lsra, 97; Taha. 124: Casiye. 26. 
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o/mayacağından/52 şahitlik yapllacağından, 253 Allah 'ın zinetinin ve temiz 

rızıkların mü 'min/erin olacağından, 25-1 mazeret bildiri/meyeceğinden/55 

Allah 'a karşı iftira da bulunanlarm durumundan/56 kafirlerin. lanete tabi 

tuı.ul~cağından, 257 küfür babala;ıhm, ·cehenneme giderken kendi kavimlerine 
. . . 

önderlik edeceğinden; 158 yoldan ç~kan/arm, kendi' günahlarıyla beraber 

saptırdıklarının günahlarını da yükleneceğinden, 259 Ş irk · koşanların rüsvay 

edilecçğinden, 260 herkesin kitabının neşredilerek kendi . eline 

tutuşturulacağından, 261 Allah 'in ayetlerini ve ahireti inkaredenlere hiç değer 

verilmeyeceğinden, 262 Allah 'ın huzuruna Çıkı/acağındiın/63 Allah 'a ş irk 

koşan/arın, O'nun huzuruna tek tek çı~acağından/M Kur'an'dan yüz 

çeviren/erin, ağır bir günah yükleneceklerinden, 265 terazilerin 

kuruiacağından, 266 iman edenlerin, Yahu(iilerin, Hıristiyanların, Mecusilerin 

ve Allah 'a ş irk koşanlarin birbirinden ayrı/qç:ağından, 267 
. insanların 

diri/eceğinden, 268 
. kafirlere yardım o/unmayacağmdan, 269 putperesti~rin 

birbirini lanetleyeceğinden, 270 A /lah 'a ortak koşulan putlar m, müşr.ikleri 

inkar edecek/erinden, 271 kendilerini ve ailelerini he/ake düşürmüş 

m Nisa, 109. 
m Nisa, 159. 
254 A 'raf, 32. 
m A 'raf, 172. 
256 N ahi, 25; Ankebut.- 13. 
m Hud, 60, 99; Kasas, 42. 
258 Hud, 38. · 
259 Nahl,.25; Ankebut, 13. 
260 Nahl; i7. 
261 isra, 13. 
m Kehf, 105. 
263 Kasas, 61 . 
264 Meryem, 95. 
265 Taha, 100, 101. 
266 Enbiya, 47. 
267 Hacc 17 
263 Mümlnu~. 16. 
269 Kasas 41 · 
270 Ankebut, is. 
271 Fatır, 14. 
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olanların, asıl hüsrana düşen kimseler olduğunun ortaya çıkacağından, 272 

insanların, Allah 'm huzurunda çok şiddetli münakaşaya 

girişecek/erinden. 273 zalim/erin, azaptan kurtulabilmek için fidye verme 

temennilerinden, 274 A Ilah' a karşı yalan söyleyenterin yüzlerinin kapkara 

kesi/eceğinden275 yeryüzünün, · Allah 'm tasarrufunda, göklerin, O'nun 

kudretinde olduğundan, 176 kimin daha hayırlı. olduğunun ortaya 

çıkacağından/n insanlara yaptıkları her şeyden haber veri/eceğinden, 278 

hısım ve akrabanzn, evlatlarm fayda vermeyeceğinden "279 pahsedilirken, 

bütün bu tablolar, uhrevı· hayatın bir bölümünü ifade eden280 ve ahiret 

· gününe bu yönüyle isim olan "Yevmu 'l-Kıyame". kavramı bağlamında 

Sunulmaktadırlar. 

Burada dikkatleri çeken önemli bir nokta da şudur: Kur'an, cennet ve 

cehenneme girme dönemine kadarki ahiretin farklı kesitlerini, yukarıdaki 

gibi, "Yevmu-l Kıyame" kavramı ve akabindeki cümlelerle açıklama yoluna 

giderken, başka ayetlerde; o gün gerçekleşecek olan hadiseleri, "yevm" 

kavramına bağlayarak ahiret gününe özel isimler kılmıştır. Yani; Kı.ir'an, 

"yevm" kavramını, bir yandan "Yevmü 'l- Kıyame" şeklinde kullanıp peşi sıra 

kıyamet gününde vuku bulacak hadiselerle detaylandırmış, diğer taraftan bu 

kavramı, o gün vuku bulacak olan hadiseleri ifade eden kavramlara.(sıfat

mevsuf, muzaf-muzafun ileyh şeklinde) bağlayarak ahiret için özel isimler 

konumuna getirmiştir. 

ın Şiirı1, 45. 
273 Zümer, 3 I. 
274 Zümer, 47. 
275 Zümer, 60. 
276 Zümer, 67. 
277 Fussilet, 40. 
278 Mücadele, 7. 
279 Mümtehine, 3. 
2811 "Yevmu'l-kıyame" kavramı Kur'an'da bazen kıyametin kopacağı anı, yani ahiret hayatının ilk 

merhalesini, bazen de kıyamet gününün genelini ifade etmektedir. Mesela, bkz. Kıyame, 1-6; 
Maide, 14, 64; A'raf, 167; Ahkaf, 5: isra, 58. 62; Kalem, 39. 
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