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 Ders : 108 

Konu : ZİLZAL  SURESİ  

 

ِحيمِ  ْحمِن الرَّ  بِْسِم هللاِ الرَّ

َوأَْخَرَجِت اْْلَْرُض أَْثقَالَهَا *إَِذا ُزْلِزلَِت اْْلَْرُض ِزْلَزالَهَا   

نَساُن َما لَهَا  * ُث أَْخبَاَرهَا  *َوقَاَل اْْلِ *يَْوَمئٍِذ تَُحدِّ  

يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتا   *بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَا   

ٍة َخْيرا   *لِّيَُرْوا أَْعَمالَهُْم  فََمن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ  

ٍة َشّرا  يََرهُ  *يََرهُ  *َوَمن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ  

Sûrenin Meâli 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. 

1. „Yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı zaman,  

2. Yeryüzü bütün ağırlıklarını çıkardığı zaman,   

3. Ve insan; „Buna ne oluyor?“ dediği zaman,  

4. İşte o gün (yeryüzü) bütün haberlerini anlatacaktır. 

5. Çünkü Rabbin ona vahyetmiştir.  

6. O gün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilmek için bölük bölük dönerler.  

7. Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür.   

8. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.“ 

Sûrenin Nüzul Sebebi 

 Zilzâl Sûresi, Medine döneminde nâzil olmuştur. Mekke döneminde nâzil olduğunu 

söyleyenler de vardır. 8 âyet, 35 kelime ve 149 harftir. 

Bu sûrede, kıyamet anındaki büyük yer sarsıntısından bahsedildiği için „deprem“ 

anlamına gelen „Zilzâl“ ismini almıştır. Bu sûre, „Zelzele, İzâ Zülzilet“ isimleriyle de anılır. 

Bu sûrede; kıyametin kopması anındaki yer sarsıntısından, kıyamet günü yaşanacak olan 

sıkıntı ve dehşet verici hâller anlatılmaktadır. Yine, dünyada işlenen hayır ve şerrin karşılığının 

zerre kadar olsa bile görüleceği bildirilmektedir.    Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: „Zilzâl 

Sûresi, Kur'ân’ın yarısına denktir.“1 

                                                   

1 Sünen-i Tirmîzi, C.3, sh. 98, Hd.No:2894               
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Sûrenin Tefsiri 

َوأَْخَرَجِت اْْلَْرُض أَْثقَالَهَا* إَِذا ُزْلِزلَِت اْْلَْرُض ِزْلَزالَهَا   
1 – 2  „Yer  dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı zaman.Yeryüzü bütün ağırlıklarını çıkardığı 

zaman.“ 

Yeryüzünün zelzelesi, zangır zangır sarsılmasıdır. „Zell“ kelimesi, hareket anlamına gelir. 

Zilzâl ise, çok fazla hareket, titreme anlamındadır. 

Bu âyetler kıyametin dehşet anını anlatmakta, yeryüzünün peşpeşe şiddetle sarsılacağı 

haber verilmektedir. Dağların savrulduğu, yeryüzünün en ince zerrelere bölünüp parçalandığı, 

toz duman olduğu günün dehşeti gözler önüne serilmektedir.
2
 

Kıyamet gününde bütün mahlûkat helâk olacak, dünyanın mevcut düzeni yıkılarak altüst 

olacaktır. Evler, köşkler, villalar, saraylar, altınlar, paralar ve servetler yok olup gidecektir. 

Hiçbir güç o gün fayda vermeyecektir. 

Yer, sarsıntı ile sarsıldığı zaman, içinde ne varsa onları dışarı atar, üzerindekileri parça 

parça eder. 

“Yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması” birkaç şekilde tefsir edilmiştir: 

a. İçindeki hazineleri dışarı çıkarması, 

b. Kabirlerdeki ölülerin dışarı çıkması, 

c. Yer altındaki madenlerin, gazların ve lavların dışarı çıkması. 

Bazı müfessirler „yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması“ olayının ikinci sûrun üflenmesiyle 

meydana geleceğini söylemişlerdir.
3 Ancak bunun birinci üfleyişte gerçekleşeceği açıktır. Yıkım 

üflemesi olan birinci üflemede ölüler canlı olarak,  ölü olarak fırlatılıp atılacaktır.
4
  

Kur'ân-ı Kerîm’de: 

“Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar yumuşak kum yığını 

haline gelir.”'5 

“Yer ve dağlar kaldırılıp bir vuruşla birbirine çarpıldığı gün.”6
 

“Yer sarsıldıkça sarsıldığı, dağlar ufalandıkça ufalanıp toz duman haline geldiği 

zaman”7 âyetleriyle durum gözler önüne serilmektedir. 

نَساُن َما لَهَا َوقَالَ  اْْلِ  
3 - „Ve insan,“buna ne oluyor?“ dediği zaman.“ 

Kıyamet gününde yer sarsılmaya, içindekileri dışarı atmaya, gizlediği yüklerini fırlatmaya 

başlar. Uzun zamandır bağrında sakladığı cesetleri ve madenleri dışarı çıkarır. Sanki uzun 

                                                   

2  Şifa Tefsiri, Mahmut Toptaş, C.8, sh. 336. 
3  Kur'ân Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, C.5, sh. 668 
4  Hak Dini Kur’an DiliElmalılı M. Hamdi Yazır, C.9, sh. 45. 
5 Müzzemmil sûresi, 14. âyet. 
6  Hakka sûresi, 14. âyet. 
7 Vakıa sûresi, 4-6. âyetler  
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müddettir omuzunda taşıdığı yüklerini atıp kurtulmaya çalışır. Bu manzarayı gören insan, 

dehşetle; „Buna ne oluyor? Onu böyle sarsan ve yerinden oynatan şey de nedir? Ne oluyor 

buna?“ demeye başlar. 

İnsan, daha önce birçok depremi, volkanları görmüştür. Ancak kıyamet zelzelesini 

gördüğü zaman, hayatında böyle bir şey görmediğini, bunun çok farklı olduğunu, dehşet 

içinde kalarak anlar. Adeta o gün, insanın aklını yitirdiği gün olacaktır. 

„Buna ne oluyor?“ sözünü kâfirlerin söyleyeceği rivayet edilmiştir. Ancak bunun hem 

mü'minler, hem de kâfirler tarafından söylenecek bir söz olduğu da söylenmiştir. 

Hasan-ı Basrî, bu sözün hem günahkâr hem de kâfir kimselerin birlikte söyleyecekleri bir 

söz olduğunu söylemiştir. Çünkü kişi bu sözle kendi kendini kınamakta, pişmanlığını ifade 

etmektedir.
8
 

ُث أَْخبَاَرهَا  بِأَنَّ َربََّك أَْوَحى لَهَا* يَْوَمئٍِذ تَُحدِّ  
4–5 “İşte o gün (yeryüzü) bütün haberlerini anlatacaktır. Çünkü Rabbin ona 

vahyetmiştir.” 

Yer; üzerinde hangi şeyler yapılmış, hayırdan ve şerden neler işlenmişse onların hepsini 

Allah'ın izniyle bildirecektir. Mü'minler hakkında şöyle der: “Onlar üzerimde namaz kıldılar, 

oruç tuttular, haccettiler, umre yaptılar, cihad ettiler.” Bunları duyan mü'minler sevinecekler. 

Fâcirler için de: “Bunlar benim üzerimde zinâ ettiler, azgınlık yaptılar, içki içtiler, her türlü 

fesadı işlediler.” der. Yine fâcir kâfirler için de buna benzer şeyler söyler. Bunları işiten fâcir 

kâfirler ile tevbe etmeyen fâcir Müslümanlar çok üzülecekler ve pişman olacaklardır. Yeri 

kastederek; “Ne oluyor buna?” diyecekler.
9 

Âlimlerin çoğunluğuna göre; Allah yeryüzünü, konuşan ve akledebilen bir varlık haline 

getirir. O da, üzerindeki kişilerin yaptıkları şeylerin tümünü bildirir. Böylece yeryüzü, itaatta 

bulunanların lehine; isyan edenlerin de aleyhine şâhitlik yapar. Resûlullah (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur:  

“Yeryüzü kıyamet günü, üzerinde işlenen tüm işleri haber verir.”10
 

O gün; Allah, yere anlatmasını emreder, o da haberlerini anlatır, olanları söyler. Bu da 

Allah'ın ona vahyetmesi sonucu gerçekleşir. Resûlullah (s.a.v.): 

“Onun (yerin) haberleri nedir biliyor musunuz?” diye sordu. Ashab: “Allah ve Resûlü daha 

iyi bilir” dediler. Bunun üzerine şöyle buyurdular: “Yeryüzünün haberleri kendi hakkında 

şâhitlik etmesidir. Filan gün, filan kişi, filan işi yaptı diyecekler. İşte yeryüzünün haberleri 

budur” buyurdu.
11

 

 

 

                                                   

8 Tefsîr-i Kebir, Fahrüddin Er-Râzî, C.23, sh, 334-335. 
9 Tefsîru’l-Kur’an, Ebu'l-Leys Semerkandî, C.6, sh. 459. 
10 a.g.e. Fahrüddin er-Râzî, C.23, sh. 335-336. 
11 Sünen-i Tirmîzi, C.3, sh. 374, Hd No:3353 
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لِّيَُرْوا أَْعَمالَهُمْ  يَْوَمئٍِذ يَْصُدُر النَّاُس أَْشتَاتا  

6  -  „O gün insanlar, yaptıkları kendilerine gösterilmek için bölük bölük dönerler.“ 

O gün insanlar amelleri kendilerine güsterilmek üzere ayrı ayrı gruplar halinde 

kabirlerinden çıkıp Mahşer yerine doğru ilerlerler. 

Bu âyetteki “Eştat” kelimesiyle ilgili şu açıklamalar yapılmıştır: 

a. İnsanların bir kısmı binitli olarak, güzel elbiselerle ve yüzleri bembeyaz halde gelirler. 

Önlerinde; “İşte Allah'ın velileri” diye bağıran biri olduğu halde Mahşer yerine 

giderler. Diğer bir kısmı ise, yalınayak, başaçık, zincirlere vurulmuş ve yüzleri 

simsiyah olarak gelirler. Önlerinde; “İşte Allah'ın düşmanları” diye bağıran biri olduğu 

halde Mahşer yerine götürülürler. 

b. Her grup kendi benzerleriyle birlikte, yani; Yahudi Yahudi ile, Hıristiyan Hıristiyan ile, 

Müslüman da Müslümanla birlikte olur. “Eştat” kelimesinin anlamı budur.  

c. Bu, “yeryüzünün her tarafından gelerek” demektir.
12

 

Yine insanlar, kıyamette önderleriyle beraber çağrılacaklar, amelleri kendilerine 

gösterilecektir.  

Âyet-i kerimede : 

“O gün bütün insanları önderleriyle beraber çağırırız.”13
 buyurulmaktadır. 

İnsanlar, dünyada peşinden gittiği önderlerle âhirette de beraber olacaklardır. Resûlullah 

(s.a.v.)  ve onun yolundan gidenlere tabi olanlar onlarla, kâfir ve zalimlerin peşinden gidenler 

de onlarla beraber olacaklardır. 

İnsanlar, amellerini görmek üzere toplandıklarında: 

a- Amel defterlerinde kaydedilenler gösterilecek, 

b- Yaptıklarının karşılığı, ödül veya ceza olarak kendilerine verilecektir. 

 Mü'minler, her türlü nimet ve ikramı görecek, kâfirler ve fâcirler her türlü mahrumiyet 

ve cezayla karşı karşıya kalacaklardır.  

Resûlullah (s.a.v): 

“Kıyamet gününde herkes pişman olacak. İyiler; “Niçin daha iyi işler yapmadım?” diye 

pişman olacaklar. Âsiler ise, “Niçin yaptığım isyanlara tevbe etmedim?” diye pişman olacak.”14 

 

 

 

 

 

                                                   

12 a.g.e. Fahrüddin Er-Râzî, C.23, sh. 337. 
13 İsra sûresi,71. âyet.                                                                                                                                                          
14 a.g.e. Ebu'l-Leys Semerkandi, C6, sh. 459. 
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ٍة َخْيرايََرهُ  ٍة َشّرا  يََرهُ  *فََمن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ َوَمن يَْعَمْل ِمْثقَاَل َذرَّ  
7 – 8  „Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar  kötülük yapmışsa 

onu görür.“ 

Kim ne yapmışsa, o asla boşa gitmeyecek, yok olmayacaktır. Bu zerre kadar olsa bile. 

(Zerre: Güneş ışınlarında görülen tozcuklara denir. Bu atomdur.) 

Bu âyetlere göre dünyada yapılan en küçük hayır da şer de kaybolmayacaktır. Bunların 

karşılığı mükâfat veya ceza olarak görülecektir. Onun için Peygamberimiz (s.a.v.) şöyle 

buyurmuştur: 

„Sizden biriniz yarım hurma da olsa, sadaka vermek suretiyle kendisini cehennemden 

korusun.“15 

İnanmayanların dünyada yaptıkları iyilikler hükümsüz, âhiret hayatı açısından da 

faydasızdır. Mü'minler ise iyiliklerinin karşılığını göreceklerdir. Bu konuda şu görüşler vardır: 

a. İnkârcılar, yaptıkları iyiliklerin karşılığını dünyada görürler. Âhirete birşey kalmaz. 

b. Mü'minlere de, inkârcılara da yaptıkları gösterilir. Mü'minin küçük günahları 

bağışlanır, iyiliklerine mükâfat verilir. Kâfirin iyi amelleri reddedilir. Çünkü bunları 

Allah'ın rızâsı için yapmamıştır. İnkâr ve isyanlarının cezasını görür. 

c. İnanmayanın ameli de hesaba girer, inkârına ait büyük günahlarından düşülür, ama 

iyilikleri bu günahları karşılayamaz ve yine boşa gider. 

d. Mü'min bütün iyiliklerinin, kâfir de bütün kötülüklerinin karşılığını görür.16 

Alınacak Dersler 

1. Dünya hayatı bir gün sona erecek ve kıyamet kopacaktır. 

2. Ne zenginlik, ne mal-mülk, ne de makam ve servet kalmayacak, bunların hepsi emanettir ve 

geçicidir. 

3. Kıyametin koptuğunu, yerin içindekileri dışarı çıkardığını gören inkârcılar ve günahkârlar 

pişman olacaklar, ama bu pişmanlıklar fayda vermeyecektir. 

4. O gün yer bütün haberleri, yani insanların yaptıklarını tek tek haber verecek, hiçbir şey gizli 

kalmayacaktır. Öyleyse o gün mahcup ve pişman olmamak için, hayırlı ameller ve faydalı 

çalışmalar yapmak gerekir. 

5. İnsanlar dünyada kimlerle beraber ise, âhirette de onlarla beraber olacaktır. Mü'minler, 

âhirette kimlerle beraber olmak istiyorsa dünyada da onlarla birlikte olmalıdırlar. 

6. Sâlihler, hak yolda olanlar, cihad edenler âhirette beraber olacak, kâfirler, zalimler ve onlara 

yardımcı olanlar, yaranma gayreti içinde olanlar da birlikte olacaklardır. 

Bu Hafta 

1. Bu sureyi namazlarımızda anlamını düşünerek okuyalım. 

2. Yaptığımız amellerimizin muhasebesini yapalım. 

3. Küçük kıyametimiz olan ölümün her an gelebileceğini unutmayalım, sık, sık hatırlayalım. 

                                                   

15 Terğib ve Terhib, Hâfız el-Münzirî, C.2, sh. 297, Hd.No:15. 
16 a.g.e. Fahrüddin er-Râzî, C.23, sh. 339.                                                                                                                                                                                                 


