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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

 KIYÂME SURESİ  

   

İniş Sırası :31  Tertip Sırası :75  Ayet Sayısı :40  İndiği Yer : Mekke  
 
Adını ilk ayetindeki Kıyamet kelimesinden alan sure 40 ayettir. Nüzul sıralamasında Kâria suresinden, tertip 
sıralamasında Müddesir suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin birinci evresinde inen 
surelerdendir. Konu yönünden Kâria suresinin devamı niteliğindedir. İnsanın vahiy karşısındaki sorumsuz 
tutumu eleştirilerek kıyamette karşılaşacağı gerçekler gözlür önüne serilmekte ve kâfirleri bekleyen azap 
tasvir edilmektedir. 
 

ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	.َِّ 	 ِمِْسب  

 

(Kıyame 75/1) 

	ِۙةَمٰیِقْلا ِمَْویِب ُمِسُْقا َٓال
Lâ uksimu biyevmi-lkiyâme(ti) 

 
Hayır! Yemin ederim, kıyâmet gününe.  

Âyetin başında yer alan “lâ uksimu” ifadesi, “yemin etmem.” anlamında değil, “hayır, yok vallahi” gibi 
olumsuz bir ifadeden sonra yemini pekiştirmek için kullanılan bir deyimdir.   

Bu formdaki yeminler hep Allaha isnat edilir. “La” burada yeminin azametini bunun ötesinde bir şey 
olmayacağını gösterir.  

Kıyamet: Kalkmak, dikilmek, doğrulmak” anlamlarına gelir. Burada İnsanların hesap vermek için yeniden 
dirilerek kalkmaları (yevmu’l-kıyâme/kalkış günü) manasında kullanılmıştır. Kıyamet kelimesiyle asıl 
kastedilen yok oluş süreci değil yeniden kalkıştır.   
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(Kıyame 75/2) 

	ِةَماَّوَّللا ِسْفَّنلاِب ُمِسُْقا َٓالَو
Velâ uksimu bi-nnefsi-llevvâme(ti) 

 

Ve hayır! Yemin ederim kınayan nefse.  

Nefs: Bu kelimenin ilk anlamı “kendi, zatı” demektir.Nefs denilince her şeyden önce “insan” hatıra gelirse 
de, Allah’ın yarattığı her canlı varlık bir nefs’tir. “Külli nefsin zeikatul mevt“ayetin de her nefes alan, yani 
her canlı ölümü tadacaktır demektir.  

Levvâmeh: Levm (kınamak)kelimesinin mübalâğa kalıbı olup çok kınayan, kınayıp duran anlamına gelir. 
Ayette nefsin kimi ve neyi çok kınadığı açıklanmamıştır.   

Ancak âyetin bulunduğu pasaj ve bu pasajın konusu dikkate alındığında, “kendini kınayan nefs” kıyamet 
gününde içine düşmüş olduğu durumdan memnun olmayan ve geçmişteki hayatı için kendisini kınayıp 
duran çok pişman biri olduğu, dolayısıyla ayıpladığı kişinin de kendisi olduğu anlaşılmaktadır. Ve âyetin 
önü ve arkası birlikte okununca, Kendini kınayan nefis kıyamette kaybeden insandır.   

Kur’an’da birçok âyet, kıyamet günü, insanın kendini kınayacağını, keşke diyeceğini anlatır:  

“O gün cehennem de getirilir. İşte o gün insan, hatırlayıp anlar. Ama hatırlayıp anlamanın ona ne yararı 
var?   

Der ki: ' Ah keşke hayatım için, önceden keşke birşeyler yapsaydım!” (Fecr 23–24).   

“O gün zalim kişi (pişmanlığından dolayı) eliniı sırarak şöyle diyecek: “Keşke Rasul ile birlikte bir yol 
tutsaydım”. (Furkân27)   

“Yazıklar olsun bana! Keşke falanca kimseyi kendime dost edinmeseydim. (Furkân 28).   

Nefs-i levvame tasavvuftaki gibi kötülükten sonra iç huzursuzluk duyan nefs değil, kemiklerin tekrar bir 
araya gelip yeniden dirileceğine inanmayan ahireti inkâr ettiği için pişman olan cehennemliklerdir.  
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(Kıyame 75/3) 

ُھَماَظِع َعَمَْجن ْنََّلا ُناَسْنِْالا ُبَسَْحَیا ۜ	
Eyahsebu-l-insânu ellen necme’a ‘izâmeh(u) 

 

İnsan, kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?  

Allah’ın iki unsura yemin etmesi, kemiklerin bir araya tekrar getirilip kıyam edeceğini anlatmak içinmiş. Bu 
bağlamda kıyam günü ve pişman olan nefis yaşanacak olanlar ile alakalı şahit tutulup 
konuşturulmaktadır.  

  

(Kıyame 75/4) 

	َُھنَاَنب َيِّوَُسن َْنا ىٰٓلَع َنی۪رِدَاق ىَٰلب
Belâ kâdirîne ‘alâ en nusevviye benâneh(u) 

 

Bilakis, Biz, onun parmak uçlarını bile yeniden düzenlemeye kadiriz  

Belâ: Bu bir tasdik edatıdır. Şu da var ki bu, “neam,(evet), lâ (hayır) gibi değil, olumsuzluğu ispat suretiyle 
tasdik ve onay ifade eder. Mesela, “daha gelmedi mi?” şeklinde sorulan olumsuz bir soruya “evet” yahut 
“hayır” ile cevap verilse, “evet gelmedi, hayır gelmedi” denilmiş gibi olduğu halde, aynı soruya “belâ” 
ile cevap verildiği zaman “evet geldi” denilmiş olur. O halde neam kelimesi, müsbet ifadelerin 
cevabında, belâ kelimesi ise, menfi ifadelerin cevabında kullanılır.      

Burada “bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor?” sözüne karşılık “bela”, “evet getiririz” demektir,   
Bu kelime cümledeki kullanılışına göre evet, bilakis, aksine mânalarına gelir.  

Nusevviye: Müsavi kılmak, eşit, denk kılmak, düzenlemek, kemale erdirmek anlamlarına geliyor.                                                                                                                                                            

Benan: Parmaklar demektir. Burada tepeden tırnağa yani en uç detaylarına kadar yaratma kudretinden 
bahsedilir. Parmak ucu en ince ayrıntıya kadar yaratma aslında, bizi biz yapan kişilik, karakter, nefis 
hepsinin eksiksiz yaratılmasıdır. Bu kadar detaylı yaratılan, elleri ile yaptığı kusurları da hatırlayarak kendini 
kınayacaktır. Zira pasaj tamamen olumsuz bir tip üzerinden mesajını vermektedir.  
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(Kıyame 75/5) 

ُھَماََما َرُجَْفیِل ُناَسْنِْالاُ دیُ۪ری َْلب ۚ	
Bel yurîdu-l-insânu liyefcura emâmeh(u) 

 
Yok, insan, fücuru takip etmek ister.  

Yurîdu: İstemek, murat edip talip olmak manasındadır. Mürit de buradan gelir. Mürit, imam ve yol gösterici 
olarak belirlediği şeyhinden öğrenmeyi talep eder, murat eder ve bir meyyit gibi kendini ona teslim eder. 
İrade ve isteklerini baskılayarak sürekli onu izler.   

Emâmeh: Önündeki anlamına gelir. İnsanların önünde olan onlara bir nevi öncülük etme manasında 
imam da aynı köktendir.  Bu kelimeyle insanın önünde duran istikbalini etkileyen tercihleri kast edilmiştir. 
Buna göre insanın istikbalini “fücur” yanı değil “takva” yanı belirlemelidir. Zira“akıbet muttakilerindir.” Hud 
49. Ayrıca Bkz. Şems 8  
 
Fücur: Bu kelime yırtmak, çıkmak ortaya sermek manalarına gelir. Burada takva elbisesini yırtmak veya 
yoldan çıkmak manalarındadır. Bu sözcüğün çoğuluda füccar veya fecere şeklinde ifade edilir. İmanın 
dışa yansıması nasıl ki “takva” ya da “amel-i Salih” ise, heva ve hevesi ilahe dinmenin dışa yansıması da 
“fücur”dur.  

Bunlar, tıpkı ipini koparmış bir dana gibi sorumsuzca yeryüzünde dolaşmak isterler. İşlemekte oldukları 
zulüm, sömürü, fısk-fücur ve ahlâksızlara son vermezler. Bu yüzden ahiret olgusunu kabule yanaşmıyorlar, 
öyleyse ahirete inanmalarına engel olan akılları değil nefsanî şehvetleridir. (Mevdudi)  

(Kıyame 75/6) 

	ِۜةَمٰیِقْلا ُمَْوی َناََّیا ُلUـَْسی
Yes-elu eyyâne yevmu-lkiyâme(ti) 

 

Sorar “Kıyâmet günü de ne zaman mış?”  

Eyyâne zaman için kullanılan bir edattır. Eyne ise, mekân için kullanılan bir edattır. (Razi) Kıyamet günü ne 
zamanmış sorusu, cevabı beklenen bir soru değildir. Çünkü inkârcılar bu soruyu kıyametin ne zaman 
olacağını öğrenmek amacıyla sormamaktadırlar.   

Bu sorunun altında yatan eskiden ölmüş gitmiş olanların dirilip kendilerinin buna şahit olma istediğidir. 
Ancak iman bir ispat ve şahitlik değil ikna ve teslimiyettir. Rabbimiz de bu aceleci tipe cevap olarak 
kıyamın olması için öncelikle yıkımın, son saatin olması gerektiğini hatırlatır. Zira ölüm olmadan diriliş 
olamaz. Surenin devamı son saat ile alakalı birkaç sahne verip tekrar kıyam gününe dönecektir.    
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(Kıyame 75/7) 

	ُۙرََصبْلا َقَِرب َاذَِاف
Fe-iżâ berika-lbasar(u) 

 

Artık gözler çakan ışıkla kamaştığında   

Berk: Bulutta aniden gözüken parlamayı anlatır. Bunun yanında her parlayan şey için berik denilir.   

Seyfunberik: Parlak bir kılıç demektir. Burak, şimşek gibi hızlı ve parlayan bineğe denirdi. İbrik: 
Parladığından dolayı bu adı almıştır. Böylelikle kelimenin temel anlamı aniden ortaya çıkıp parlamaktır. 
Bakara 19’da“berik” ve “savâik/yıldırım” aynı cümlede farklı mesajlar vermek için kullanılmıştır. Şimşek ile 
gökteki bir uyarı gibi yanıp sönen parlaklıklar anlatırken, yıldırım ile yere olan ani, güçlü ve ölümcül etkisini 
anlatmaktadır.  

Berk-i basar: Parlamanın gözde yansımasıdır. Gözün maruz kaldığı yoğun ve kör eden ışık. Güçlü 
parlamaların oluşturduğu kamaşma… Son saatin anlatıldığı Karia suresindeki çarpışma demek ki 
muazzam bir ışık ve ısı üretecektir.   

  

(Kıyame 75/8) 

	ُۙرََمقْلا َفَسَخَو
Ve ḣasefe-lkamer(u) 

Ve Ay karardı.  

Husuf: Ay tutulması, küsuf: Güneş tutulmasıdır. Husuf her ikisi içinde kullanıldığından nüzul ortamındakilerin 
bildiği ayın güneşin önüne geçerek kararması ve bir alttaki ayette ifade edildiği gibi güneş ve ayın üst 
üste bitişmiş gibi görünmesi üzerinden bir mesaj verilmektedir.   

Bu olay, yoğun ışığa maruz kalan gözdende kaynaklanmış olabilir veya çarpma sonucu toz ve kül 
bulutlarının gökyüzünü kaplayarak tıpkı bir güneş tutulmasında olduğu gibi dünyanın karanlığa 
gömülmesi üzerinden yaşanmışta olabilir.  

Amaç aceleci ve bilinçsiz müşriklerin gayrı ciddi isteklerine göre değil, hayatın bir sıra ve düzen ile 
sonlanacağını belirtmektir.   
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(Kıyame 75/9) 

	ُۙرََمقْلاَو ُسْمَّشلا َعِمُجَو
Ve cumi’a-şşemsu velkamer(u) 

 

Ve Güneş ve Ay birleşti.  

Yani dünyanın sonu geldi. Şimdi bunun amacı olan hesap günü ve orada yaşananlara değinilecektir. 
Zira dünyanın sonu, son saat ile anlatılırken, kıyam günü, din günü, diriliş günü “O gün” (yevme izin) 
şeklinde formüle edilmiştir.    

(Kıyame 75/10) 

َُّرفَمْلا َنَْیا ٍذِئَمَْوی ُناَسْنِْالا ُلُوَقی ۚ	
Yekûlu-l-insânu yevme-iżin eyne-lmefer(ru) 

 

O gün, insan: “Firar edilecek yer nerede?” diyecek.  

Ferra-yefirru: Kaçmak firar etmek demektir. Mefer: kaçacak yer demektir. Fakat hesap günü kaçacak 
yer yoktur. Bu dünyada Allah’a koşmayanlar yârin O’nun hesabından kaçmak için delik arayacaklardır.  

O gününün “yevme izin”in son saat olmadığına delil devam eden ayetler ve özellikle 12. ayettir.  

(Kıyame 75/11) 

	َۚرَزَو َال َّالَك
Kellâ lâ vezer(a) 

 

Kesinlikle, Hayır! sığınacak bir yer yoktur.  

Vezer: Ağırlık mânasıyla ilişkili olarak sarp ve muhkem dağ demektir. Çoğulu evzâr’dır. Bu özellikteki 
dağlar, firarilerin, kaçakların sığındıkları uygun mekânlar olduğu için gerek dağ, gerek kale, gerek silah, 
gerek insan vesaire, mutlaka bir kurtarıcı, sığınak, sığınacak yer ve siper manalarında kullanılmıştır.   

Bu ayetteki “Vezer” kelimesi de bu mâna da kullanılmıştır. Sonra, dağa benzetmek için, ağır olan şeye 
“Vizr” denildi. Daha sonra da müstear olarak günah manasında kullanıldı. Çünkü günahta, insanın 
omuzlarına çöken bir ağırlık vardır. Vezir ise sultanın yükünü aldığı için yardımcısına denmiş.   

  



 K u r ’ a n - I K e r i m M e a l i v e T e f s i r i                                       S a y f a | 300  

  

Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

(Kıyame 75/12) 

َُّرَقتْسُمْلا ٍۨذِئَمَْوی َكِّبَر ىٰلِا ۜ	
İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmustekar(ru) 

 

O gün son durak Rabbi’ne dir.  

Müstekar: Bu kelimenin kökü, karredir. “Yerleşmek, oturmak, karar kılmak, son durak gibi manalara 
gelmektedir. Son durak kara toprak değildir. O sadece bedeni, çürümesi için gizler. Ancak suçlar ve 
günahlar asla ebediyen gizli kalamaz.   

  

 
(Kıyame 75/13) 

	َۜرََّخاَو َمََّدق اَمِب ٍذِئَمَْوی ُناَسْنِْالا اُؤََّبُنی
Yunebbeu-l-insânu yevme-iżin bimâ kaddeme ve aḣḣar(a) 

 

O gün insana öncelediği ve ertelediği şeyler haber verilir.  

“Bimâ kaddeme ve ahhar” ifadesi gerek kelimelerin anlamları ve gerekse cümlenin yapısı bakımından 
değişik mânalar içeren oldukça kapsamlı bir ifadedir. Bizce bu cümlenin ifade ettiği İnsanın önceledikleri 
ve erteledikleridir. (Zemahşerî)  

Hesap günü insan neleri önemsediğini, hayatının ilk sırasına koyup ömür kredisini onun uğrunda tükettiği 
ve neleri de kaçırdığını, önemsemeyerek ertelediğini, arkasına attığını anlayacaktır. Zaten pişmanlığın ve 
kendini kınamanın asıl sebebi de çok kolay bir şekilde yapabileceklerinin elinden kaçması ve bedelinin 
çok ağır olmasıdır.  
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(Kıyame 75/14) 

ٌةَریَ۪صب ۪ھِسَْفن ىٰلَع ُناَسْنِْالا َِلب ۙ	
Beli-l-insânu ‘alâ nefsihi basîra(tun) 

 

Bilakis, insan kendi nefsinin akıbetini çok iyi görür.  

Basîratun kelimesindeki te harfi mübalağa ifade eder. Raviyetun: Çok rivayet eden, Allametun: Çok bilen 
gibi. Bu yüzden “çok iyi görür”olarak meallendirdik. Burada insan kendi nefsini çok iyi görür denirken 
aslında kaç kuruşluk biri olduğunu çok bilir manasındadır.   

Görme ile bakma arasında fark vardır. Her bakan göremeyebilir. Basiret bakmadan ziyade zahiren 
görünmeyenleri görmek,anlamaktır. Yani gördüğü şeylerin arkasındaki sebepleri idrak edebilmektir. Kendi 
yanlışlarını gören insan akıbeti konusunda çok net bir fikre sahip olacaktır.   

Kur’an’da “basar” üç farklı formda kullanılır. Akıl ile gören: Yunus 43, Fatır 19, Hüccetten/delille gören 
anlayan da Kıyamet 14 yani bu ayette, Gözlerle gören: İnsan 2 Yusuf 96. sure 

 
 
 
(Kıyame 75/15) 

ُهَری۪ذَاعَم ىٰقَْلا َْولَو ۜ	
Velev elkâ me’âżîrah(u) 

 

Ve mazeretlerini ileri sürse de.  

Kendi durumunu gören ve akıbetini anlayan cehennemlik hemen mazeretlere sarılır.  

Doğrusu insan, kendini haklı çıkartmak ve farklı göstermek için bir sürü bahaneler de, mazeretler de ileri 
sürse, kendi içinde bir bilinç sahibidir. Bilinçli bir varlık. Yani ne yaptığını yapmadığını bilen, fark eden bir 
varlık.   
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(Kıyame 75/16) 

	۪ۜھِب َلَجَْعتِل ََكناَسِل ۪ھِب ْكِّرَُحت َال
Lâ tuharrik bihi lisâneke lita’cele bih(i) 

 

Aceleyle dilini onunla oynatıp durma.  

Burada “onunla” dediği mazeretlerinle dilini oynatıp adaleti yanıltma girişimidir. Zira bu tip dünyada bu 
yöntem ile adaleti yanıltmayı öğrenmiştir.   
 
“Ve eğer dilinizi eğip bükerek oynatırsanız veya yüz çevirirseniz o takdirde muhakkak ki Allah, 
yaptıklarınızdan haberdar olandır.” (Nisa 135) 
Rabbimiz bu mazeretlerin geçerli olmadığını şöyle ifade eder;  
 
“O gün, zalimlere mazeretleri fayda vermez.” (Rum 57) 
 
Ancak mazeretin fayda vereceği iyilerde vardır. “Rabbinize bir mazeret beyan etmek için onları uyarıyoruz… 
(A’raf 167) 
 
 
(Kıyame 75/17) 

َُھنٰاُْرقَوُ َھعْمَج َانَْیلَع َّنِا ۚ	
İnne ‘aleynâ cem’ahu ve kur-âneh(u) 

 

Muhakkak onu bir araya getirmek ve toparlamak Biz’e aittir.  

Cem: Bir araya getirmek, birleştirmek anlamına geliyor.   

Kur’an: Bu kelimenin kitabımız “Kur’an-ı Kerim” ile bir alâkası yoktur. Zira burada Kur’an isim değil bir 
mastardır. Meşhur mânada kelimenin kök anlamı “okunuş, çok okunan” demektir. Bununda temelinde 
ulaşılan asıl mâna ise “toplanış” demektir. Zira harflerin cem edilmesi bir araya getirilmesi ile kelimeler 
kelimelerin bir araya gelmesi ile cümle oluşur bu cümlelerin toparlanması da kitabı oluşturur.   
 
Bu ayette amellerin, yapılanların bir araya getirilmesi (cem) sebep-sonuç ilişkilerine göre toparlanması da 
(Kur’an) Biz’e aittir deniyor. Şimdi de bu sebep sonuç bağlantılarına tabi olunması istenecek. 
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(Kıyame 75/18) 

َُھنٰاُْرق ْعِبَّتَافُ هَاْنأََرق َاذَِاف ۚ	
Fe-iżâ kara/nâhu fettebi’ kur-âneh(u) 

 

Öyleyse O’nu birleştirdiğimizde, artık O’nun toplanışına tabi ol”  

Bu âyetlerdeki “toplanan şeyler”, insanın kendi hayatında yapmış ve yapması gerekirken yapmamış 
olduğu amellerdir.   

O gün insana öncelediği ve ertelediği şeyler bu şekilde haber verilir. Bkz. Kıyamet 13. Tüm bunların 
sonunda şu denilecektir;  

“Oku sicilini!” (Ikra’ kitâbeke) bugün kendi hesabını görmek için sen sana yetersin. (İsra 14)  

 
(Kıyame 75/19) 

َُھنَاَیب َانَْیلَع َّنِا َُّمث ۜ	
Śumme inne ‘aleynâ beyâneh(u) 

 

Sonra O’nun beyanı muhakkak ki Biz’e aittir.  

Beyan: Bir şeyin delilleriyle ortaya konması, ilân edilmesi demektir. Kelime sadece “kapalı bir şeyin ortaya 
konması” olarak anlaşılmamalıdır. Bu bağlamdaki karşılığı bizce yapılanların belgelendirilmesidir.  

Zımnen: Sabıka kayıtları derlenip toparlanıp suçlunun önüne konacaktır. Sicilin ortaya dökülmesi, beyan 
edilmesi artık dili eğip bükerek acele ile ileri sürülen mazeretlerin yersizliğini ve çürüklüğünü göstermeye 
kafi gelecektir.   
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(Kıyame 75/20) 

ََةلِجَاعْلا َنوُّبُِحت َْلب َّالَك ۙ	
Kellâ bel tuhibbûne-l’âcile(te) 

 

Hayır, bilâkis önce olanı seviyorsunuz.  

Âcileh: Acil olan, önde ve öncelik verilen demektir. Burada öncelenen dünya hayatıdır. (Bkz. İnsan 27)   

  

(Kıyame 75/21) 

َةَرِخْٰالا َنوَُرَذتَو ۜ	
Ve teżerûne-l-âḣira(te) 

 

Ve ahireti ihmal ediyorsunuz  

Tezerûn: Ve-ze-ra kökünden geliyor. Değer vermeyerek terk etmek, ihmal etmek anlamına geliyor. Tüm 
ilginin dünyaya verilmesi, zamanın yetmediği bir koşuşturmanın içine kişiyi sürükler. Her şeye peşinen 
ulaşma, birikimin karşılığı için bir ömür bekleme olan ahireti ihmal ile sonuçlanmaktadır.   

  
(Kıyame 75/22) 

ٌةَرِضَان ٍذِئَمَْویٌ هوُجُو ۙ	
Vucûhun yevme-iżin nâdira(tun) 

 

O gün pırıl pırıl yüzler vardır.  
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(Kıyame 75/23) 

ٌةَرِظَان اَھِّبَر ىٰلِا ۚ	
İlâ rabbihâ nâzira(tun) 

 

Rab’lerine nazar ederler.  

Nazar: Bir şeyi algılamak veya görmek için gözünü veya cepheni ona çevirmektir. Görmek “ru’yet” 
bakılan yere dikkat kesilmek “nazar”dır.  

“Rabbike” tümlecinin fiilden önce getirilmesi “ancak”ve “sadece” manası verir. Yani o gün inananlar 
nazarlarını sadece Rablerine yapacaklar. Dünyada iken Rabbin nazarından düşme kaygısı O’nun 
huzuruna yüzü ak olarak çıkmayla sonuçlanır. Rabbim bizleri onlardan eylesin.  

  
 
 

(Kıyame 75/24) 

ٌةَرِسَاب ٍذِئَمَْویٌ هوُجُوَو ۙ	
Ve vucûhun yevme-iżin bâsira(tun) 

 

Ve o gün asık yüzlerde vardır.  

 
(Kıyame 75/25) 

ٌةَرِقَاف اَھِب ََلعُْفی َْنا ُّنَُظت ۜ	
Tezunnu en yuf’ale bihâ fâkira(tun) 

 

Anlamıştır ki ona belini kıran bir muamele yapılacaktır.  

Fâkırah; kelimenin esas kaynağı, “omurga kemikleri dizisi” anlamındaki elfegratü ve elfegarat 
kelimeleridir (Lisanül Arab). Fakir kelimesi de -beli iki büklüm olduğu için- bu köktendir.  
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(Kıyame 75/26) 

	َۙيِقاَرَّتلا َِتَغَلب َاذِا َّٓالَك
Kellâ iżâ belaġati-tterâkiye 

 

Hayır, köprücük kemiğine geldiği zaman  

Terâkî: “Türkuve” kelimesinin çoğulu olup boynun dibinden kollara doğru olan köprücük kemiklerine denir.  
 
Bizde can boğaza gelince ifadesine benzemektedir. Ölmek üzere olan birinin zorlanarak aldığı son 
nefeslerini anlatmak için kullanılan deyimsel bir ifadedir. Bkz. Vakıa 83 
 

 
 
(Kıyame 75/27) 

	ٍۙقاَر ۔ْنَم َلی۪قَو
Ve kîle men(se) râk(in) 

Ve denir ki kurtarıcı yok mu?  

Râk: Bu kelime rukye’den türediği dikkate alındığında “üfürükçü ve muskacı”anlamına gelir ki, Kur’an’ın 
indiği dönemde bu kelimeyle “hekimlik ve eczacılık” kast edilirdi. Kelimeye bu anlam verilirse, Ayetin 
takdiri şöyle yapılabilir: “Yok mu bu adamı tedavi edecek hekim, şifa verecek ilaç?”  

  
(Kıyame 75/28) 

	 ُۙقاَرِفْلاُ ھََّنا َّنَظَو
Ve zanne ennehu-lfirâk(u) 

 

Ve anlar ki bu bir ayrılıktır.  

Yukarıdaki ayet ve aşağıdaki ayetlerin başındaki atıf“vav”ları bu üç ayeti özne olarak birbirine 
bağlamaktadır.  
 
Kurtarıcı bir hekim arayanın feryadının sebebi bu ayette açıklanmaktadır. Zira o kişinin öleceği ve ondan 
ebediyen ayrılacağı endişesi ile ayakların birbirine dolaşması. 
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(Kıyame 75/29) 

	ِۙقاَّسلاِب ُقاَّسلا ِتََّفتْلاَو
Velteffeti-ssâku bi-ssâk(i) 

 

Ve ayakları birbirine dolaşır.  

Telaşla ölmekte olanı tekrar hayata dönderme ve insanların sevdiklerinin ölümleri karşısındaki acizliği 
resmedilmektedir.  

  
 

  
(Kıyame 75/30) 

	ُ۟قاَسَمْلا ٍۨذِئَمَْوی َكِّبَر ىٰلِا
İlâ rabbike yevme-iżin(i)lmesâk(u) 

 

O gün, sevk senin Rabbinedir.  

Ölümden kaçış ve kurtuluş olmadığı gibi kıyam günüde herkes Rabbin huzurunda hesap verecektir.   

 
(Kıyame 75/31) 

	ۙىّٰلَص َالَو َقَّدَص ََالف
Felâ saddeka velâ sallâ 

 

Fakat o tasdik etmedi ve yönelmedi.  

Bu ayetin başındaki “fe” bağlantı edatı bu ve devamındaki ayetin yukarıdaki cümlelerin bir devamı 
olduğunu göstermektedir.   
 
Ölüm gibi bir hakikat olmasına ve sevdiklerini gözünün önünde kaybetmesine rağmen insanoğlunun 
ölmeyecekmiş gibi yaşaması, hakikatleri kabul edip Rabbe yönelmesine engel olmuştur. 
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(Kıyame 75/32) 

	ۙىّٰلََوتَو َبَّذَك ْنِكٰلَو
Velâkin keżżebe ve tevellâ 

 

Ve lâkin yalanladı ve yüz çevirdi.  

Her kavram zıttı ile anlaşılır. Buradaki yalanlamanın zıttı yukarıdaki ayette zikredilen tasdik iken yüz 
çevirmenin zıttı da yönelmedir. Namaz da bir yönelmedir şeklinde bir itiraz olabilir.   

O zaman ayet “tasdik etmedi ve namaz kılmadı” şeklinde olur ki, bu mana hem bağlama hem de 
“tevalla” yüz çevirme zıtlığına uymamaktadır 

 

 

 

(Kıyame 75/33) 

	ۜىّٰطََمَتی ۪ھِلَْھا ىٰٓلِا َبََھذ َُّمث
Śumme żehebe ilâ ehlihi yetemettâ 

 

Sonra çalım satarak ailesinin yanına döndü.  

Yetemetta: Gurur ve kibirden salınarak yürümek demektir. 

Ölüm karşısında hiçbir şey yapamayan aciz kişi, bu olaydan ders çıkarıp hayatına çeki düzen 
vereceğine, ölmeyecek ve hiç hesap vermeyecek gibi eski kibirli, bencil yaşamına geri dönmüştür. 
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(Kıyame 75/34) 

	ۙىٰلَْوَاف ََكل ىٰلَْوا
Evlâ leke fe-evlâ 

 

Çok yakın sana, hem de çok yakın!  

Evlâ: Bu kelime “daha yakın demek” olup “veliye” filinin ismi tafdilidir. Bir kimseye bir şey yaklaştığın da 
“Veliyehu’ş-şey’ denir. Buna göre ayetin manası şöyle olur; “korkulan şey sana yaklaştı, sana isabet etmek 
üzere sakın ve başına gelecek olan ölümü uzak bilme.” Arapçada “Evlâ leke” tabiri Türkçede “Sen de 
yakında belânı bulacaksın” demek gibi bir tehdit ifadesidir.   

 

(Kıyame 75/35) 

	ۜىٰلَْوَاف ََكل ىٰلَْوا َُّمث
Śumme evlâ leke fe-evlâ 

 

Sonra, yakın sana, hem de çok yakın!  

İnsan oğlu çok çabuk ölümü unutmakta ve hiç ölmeyecekmiş gibi hırsla önünde bulduğu dünyaya 
sarılmaktadır. Bu nedenle ifade iki kez vurgulanmıştır. Hem ölüm bizlere çok yakındır hem de öldükten 
sonra gerçekleşecek hesap çok yakındır. Zira bizi yaratan Rab yaratıp başı boş bırakmamıştır.  
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(Kıyame 75/36) 

	ًۜىدُس َكَْرُتی َْنا ُناَسْنِْالا ُبَسَْحَیا
Eyahsebu-l-insânu en yutrake sudâ(n) 

 

İnsan başıboş bırakılacağını mı hesap ediyor?  

Südâ; ihmal edilmiş, dikkate alınmamış, başıboş bırakılmış demektir. Bu kelime genellikle sahipsiz, arazide 
başıboş dolaşan, istediği yerden istediğini yiyen ve kimsenin etinden, sütünden ve gücünden istifade 
etmediği deve için kullanılır.  
 
İnsan dünyada canının istediği her şeyi yapan, ahiret gibi bir endişesi olmayan, başı boş bir hayvan değil, 
ulvi ve yüce hedefleri olan sorumlu bir halifedir. 
 
 
 
 
(Kıyame 75/37) 

	ۙىٰنُْمیٍ ّيِنَم ْنِمً َةفُْطن َُكی َْمَلا
Elem yeku nutfeten min meneyyin yumnâ 

 

Dökülen meniden bir nutfe değil miydi?  

Değersiz bir damladan nasıl bir beşer olduysak, değersiz, toprağa atılan kemiklerden de tekrar neden 
yaratılmayalım ki? Rabbimiz yaratılışı örnek göstererek yeniden dirilişin en önemli delillerinden birini 
sunmaktadır.  

Meni, ölçülü takdir edilmiş belirli miktar daki sıvı iken “nutfe” az miktarda sıvının içindeki özdür. Meni atılan 
sıvı, nütfe, o sıvının içindeki sperm hücreleridir. Zigotun oluşması meninin/sıvının içindeki nütfeye/sperme 
bağlıdır. Kur’an’da meni ve nutfe ayrı ayrı kullanılması 14 asır önce hücrenin bilinmediği, mikroskobun 
olmadığı bir ortamda bu detayın bilinmesi hitabın beşer üstlüğüne bir delildir.  
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(Kıyame 75/38) 

	ۙىّٰوََسف ََقلََخفً َةَقلَع َناَك َُّمث
Śumme kâne ‘alekaten feḣaleka fesevvâ 

 

Sonra bir alaka oldu böylece onu yarattı, böylece düzene koydu.  

‘Alaka: Yapışıp ilişmek manasından gelmektedir. Mi’lak: askı demektir. Yapışkanlığından dolayı sülüğe de 
alaka denir. Bu kelimenin Arapçadaki temel anlamı “asılı duran, tutunan şeydir. ‘Alaka’nın bağlamdaki 
karşılığı rahim duvarına döllenme ile tutunan embriyodur.   

Sevvâ: Kelimesinin aslı s-v-y dir. Aşağıda ya da yukarıda (ifrat veya tefritte) olmayan düzgün bir seviyeyi 
anlatır. Seviye de aynı köktendir. Bu âyette ise ölçülü, dengeli ve amaçlı yarattı manasına gelir. Bu şekilde 
başka âyetler de de geçer. (bkz A’lâ 2)  

 
 

(Kıyame 75/39) 

	ۜىٰثُْنْالاَو َرَكَّذلا ِنْیَجْوَّزلاُ ھْنِم ََلعََجف
Fece’ale minhu-zzevceyni-żżekera vel-unśâ 

 

Böylece ondan erkek ve dişi iki cins kıldı.  

Embriyolojik süreçte neslin devamı için belirlenen cinsiyetlere atfen kullanılan bu ifade, yine Kur’an’ın 
indiği dönemde bilinmesinin mümkün olmadığı teknik bir bilgidir.  

 
(Kıyame 75/40) 

	ىٰتْوَمْلا َيِیُْحی َْنا ىٰٓلَع ٍرِدَاقِب َكِلٰذ َسَْیَلا
Eleyse żâlike bikâdirin ‘alâ en yuhyiye-lmevtâ 

 

Bunları yapan, ölüye hayat vermeye kadir değil midir?  

Bir asır önce çevremizde yaşayan hiçbir insan yokken şimdi var olmaları nasıl mümkün ise bir asır sonra 
yok olanların tekrar var olması neden mümkün olmasın ki?  

  


