ZİLZAL SURESİ
َ ْٛ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانش ۪ج
ُ َا
َّ ٌب
عٕر ثِ ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِث ْغ ِى
ىِٛ انش ِح
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Zilzal 99/1)

ض ِص ْنضَ انَ َٓب
ِ َاِرَا ُص ْن ِضن
ُ ذ ْاْلَ ْس
Yer, bütün şiddetiyle sarsılınca,
(Hac 22/1)

 ٌىٛ ٌء َع ۪ظْٙ ش
َ غب َع ِخ
َّ بط ارَّمُٕا َسثَّ ُك ْۚ ْى ا ٌَِّ صَ ْنضَ نَخَ ان
ُ َُُّّ َٓب انَََٚٓب اٚ
Ey insanlar! Rabbinizden çekinerek kendinizi koruyun. Çünkü kıyamet saatinin sarsıntısı büyük bir beladır.

(Hac 22/2)

ْ ض َع
ٖد َح ًْ ٍم َح ًْهَ َٓب َٔر َ َش
ِ ض ُع ُك ُّم رَا
َ َ ذ َٔر
َ ض َع ٍخ َع ًََّٓب ا َ ْس
ِ َ ْٕ َو ر َ َش ََْٔ َٓب ر َ ْز َْ ُم ُك ُّم ُي ْشٚ
ٌ ذٚ ۪شذ
َ َِّللا
ُ ع َك َٰبسٖ َٔ َيب ُْ ْى ِث
ُ بط
اة ه
َ َغ َك َٰبسٖ َٔ َٰن ِك ٍَّ َعز
َ َُّان
Onu göreceğiniz günde, yavrusunu emzirmekte olan her anne, telaştan yavrusunu unutur, gebeler düşük yaparlar.
İnsanları kendilerinden geçmiş görürsün; kendilerinden geçmezler ama Allah’ın azabı onları iyice sarar.

(Naziat 79/6)

ُاجفَخ
َّ ف
ُ َ ْٕ َو ر َ ْش ُجٚ
ِ انش
Şiddetli bir sarsıntının sarsacağı gün,

(Naziat 79/7)

ُانشا ِدفَخ
َّ رَزْجَعُ َٓب
Bir artçı sarsıntı olacaktır.
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(Naziat 79/8)

ٌاجفَخ
ٌ ُلُه
ِ َٔ  ْٕ َيئِ ٍزَٚ ٕة
O gün, bazı kalpler hızla çarpacak,

(Naziat 79/9)

ٌبسَْب خَب ِش َعخ
ُ ص
َ ا َ ْث
Gözleri yere çakılacaktır.

(Zilzal 99/2)

ض اَثْمَبنَ َٓب
ِ َٔا َ ْخ َش َج
ُ ذ ْاْلَ ْس
Yer, ağırlıklarını atınca,
(Kaf 50/44)

شٛ
َ َ  ْٕ َو رَٚ
ً ض َع ُْ ُٓ ْى ِع َشا
ُ شمَّ ُك ْاْلَ ْس
ٌ َ ۪غٚ َُبْٛ َعب َٰر ِن َك َح ْش ٌش َعه
O gün yer hızla çatlayıp onları dışarı atar. Bu, bizim için kolay bir toplamadır.

(Adiyat 100/9)

ٕس
ِ ُ ْانمُجَِٙ ْعهَ ُى اِرَا ثُ ْعثِ َش َيب فٚ اَفَ ََل
Bilmez mi ki, kabirdekiler dışarı çıkarıldığında,

(Adiyat 100/10)

ُٔس
ُّ  انِٙص َم َيب ف
ّ ِ َٔ ُح
ِ صذ
İçlerinde olanlar ortaya döküldüğünde,

(Adiyat 100/11)

شٛ
ٌ َ ْٕ َيئِ ٍز نَخ َ۪جٚ ا ٌَِّ َسثَّ ُٓ ْى ِث ِٓ ْى
Rableri onlara her şeyi, işte o gün bildirecektir.
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(Zilzal 99/3)

ُ غ
بٌ َيب نَ َٓ ْۚب
ِ ْ َٔلَب َل
َ َْ اْل
İnsan, “Bu yere ne olmuş!” deyince,

(Zilzal 99/4)

ُ َّ ْٕ َيئِ ٍز ر ُ َحذٚ
بسَْب
َ َِس ا َ ْخج
Yer, bütün haberlerini o gün anlatacaktır.

(Zilzal 99/5)

ِثب َ ٌَّ َسث ََّك ا َ ْٔحَٰ ٗ نَ َٓب
Çünkü senin Rabbin ona bunları bildirmiş olacaktır.
(İnşikak 84/3)

ْ ض ُيذ
َّد
ُ َٔاِرَا ْاْلَ ْس
Yer uzatılmış,

(İnşikak 84/4)

ْ َّ َٓب َٔرَخَهٛ ۪ذ َيب ف
ْ ََٔا َ ْنم
ذ
İçindekileri dışarı atıp boşalmış,

(İnşikak 84/5)

ْ ََّذ ِن َش ِثّ َٓب َٔ ُحم
ْ ََٔا َ ِر
ذ
Rabbini dinleyip görevini yaptığı onaylanmış olunca.

(İnşikak 84/6)

ُ غ
ِّ ْۚ ٛ ۪بٌ اََِّ َك َكب ِد ٌح ا َِٰنٗ َس ِثّ َك َك ْذ ًحب فَ ًُ ََلل
ِ ْ ُّ َٓبََٚٓب اَٚ
َ َْ اْل
Ey insan! Sen Rabbin’e giden yolda uğraşıp duruyorsun, sonunda O’nunla yüzleşeceksin.
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(Zilzal 99/6)

ُ َش ْٔا ا َ ْع ًَبنَ ُٓ ْىٛبط ا َ ْشزَبرًب ِن
ْ َٚ َ ْٕ َيئِ ٍزٚ
ُ َُّصذ ُُس ان
O gün insanlar bölük bölük öne çıkar ki yaptıkları kendilerine gösterilsin.
(Neml 27/83)

ُ َ ْٕ َو َ َْحَٚٔ
ٌَُُٕٕصَ عٚ َبرَُِب فَ ُٓ ْىِٚة ثِ َٰب
ُ ُّ َكزٚ ٍْ ًَّ ش ُش ِي ٍْ ُك ِّم ا ُ َّي ٍخ فَ ْٕ ًجب ِي
Her toplumdan ayetlerimiz karşısında yalana sarılanları bölük bölük toplayacağımız mahşer gününde bir yere
gitmelerine imkân verilmez.

(Rum 30/43)

ْ
ٌَُٕصذَّع
َّ َٚ  ْٕ َيئِ ٍزَٚ َِّللا
 ْٕ ٌو َْل َي َشدَّ نَُّ ِيٍَ هَٚ ٙ
ِ ّفَب َ ِل ْى َٔ ْج َٓ َك ِنه ۪ذ
َ أ ِرَٚ ٌْ َ ّ ِى ِي ٍْ لَ ْج ِم اِٛ ٍَ ْانمٚ
Sen yüzünü bu sağlam dine çevir. Tekrarını Allah’ın kabul etmeyeceği bir gün gelmeden bunu yap. O gün
insanlar bölük bölük olurlar.

(Nebe 78/17)

مَبرًبٛص ِم َكبٌَ ۪ي
ْ َ ْٕ َو ْانفَٚ ٌَِّ ا
İyi ile kötünün ayrılacağı gün bellidir.

(Nebe 78/18)

ٕس فَزَأْرٌَُٕ ا َ ْف َٕا ًجب
ُّ  انُٙ ُْفَ ُخ ِفٚ  ْٕ َوَٚ
ِ ص
O, sura üfleneceği gündür; arkasından bölük bölük gelirsiniz.

(Zilzal 99/7)

َُِ َشٚ  ًْشاَٛ ْع ًَ ْم ِيثْمَب َل رَ َّسحٍ َخٚ ٍْ ًَ َف
Artık kim zerre kadar iyilik yapmış olsa onu görecektir.
(Nisa 4/40)

ْ َٚ َّللاَ َْل
 ًًبٛد ِي ٍْ نَذُ َُّْ ا َ ْج ًشا َع ۪ظ
ِ ُْإَٚٔ ضب ِع ْف َٓب
ا ٌَِّ ه
َ ُٚ ًغَُخ
َ ظ ِه ُى ِيثْمَب َل رَ َّس ْۚحٍ َٔا ٌِْ ر َكُ َح
Allah zerre kadar haksızlık yapmaz; bir iyilik olsa onu kat kat artırır ve kendi katından da ona büyük bir ödül
verir.
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(Nisa 4/49)

ْ ُٚ شب ُء َٔ َْل
ً ۪ظهَ ًٌَُٕ فَز
َلٛ
ََٓ َٚ ٍْ  َيُٙضَ ۪ ّكٚ َُّللا
غ ُٓ ْى َث ِم ه
َ ُُضَ ُّكٌَٕ ا َ َْفٚ ٍَٚ ۪اَنَ ْى ر َ َش اِنَٗ انَّز
Kendi kendilerini temize çıkaranları görmez misin? Hayır! Allah, gerekeni yapan kişiyi temize çıkarır. Onlara kıl
kadar haksızlık yapılmaz.

(Nisa 4/124)

َ ْذ ُخهٌَُٕ ْان َجَُّخَ َٔ َْلٚ د ِي ٍْ رَ َك ٍش ا َ ْٔ ا ُ َْ َٰثٗ َٔ ُْ َٕ ُيإْ ِي ٌٍ فَب ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك
ِ صب ِن َحب
َّ  ْع ًَ ْم ِيٍَ انَٚ ٍْ َٔ َي
ْ ُٚ
شاٛ
ً ۪ظهَ ًٌَُٕ ََم
İster erkek, ister kadın olsun, kim inanıp güvenir ve iyi işler yaparsa onlar da cennete gireceklerdir. Onlara kıl
kadar haksızlık yapılmayacaktır.

(İsra 17/71)

 ْم َش ۫ ُؤٌَ ِكزَبثَ ُٓ ْى َٔ َْلَٚ ُِّ۪ فَب ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َكً۪ٛ َِٛ ِكزَبثَُّ ثٙ
ُ َ ْٕ َو ََ ْذٚ
ِ َبط ثِ ِب َي
ٍ َُعٕا ُك َّم ا
َ ِبي ِٓ ْۚ ْى فَ ًَ ٍْ ا ُ ۫ٔر
ْ ُٚ
ً ۪ظهَ ًٌَُٕ فَز
َلٛ
Her insanı önderiyle birlikte çağıracağımız gün, kitabı sağından verilenler kitaplarını okurlar, onlara kıl kadar
haksızlık yapılmamış olur.

(Sebe 34/3)

ُُّْ ة َع
َّ َُب انٛ ٍَ۪ َكفَ ُشٔا َْل رَأْرٚ َ۪ٔ َلب َل انَّز
ُ  ْع ُضَٚ ت َْل
ِ ْۚ ْٛ َََُّ ُك ْى َعب ِن ِى ْانغٛ نَزَأ ْ ِرّٙغب َعخُ لُ ْم َث َٰهٗ َٔ َس ۪ث
ة
ِ  انغًََّٰ َٕاِٙيثْمَب ُل رَ َّس ٍح ِف
ْ َ ض َٔ ََْٓل ا
ٍ  ِكزَبٙ ۪صغ َُش ِي ٍْ َٰر ِن َك َٔ ََْٓل ا َ ْك َج ُش ا َِّْل ف
ِ  ْاْلَ ْسٙد َٔ َْل ِف
ٍٛ
ٍ ُي ۪ج
Görmezlikten gelenler şöyle derler: "Kıyamet saati bize dokunmaz". De ki: "Hayır, görülmeyeni bilen Rabbim'e
yemin olsun ki, o, size de dokunacaktır. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan kaçmaz. Onun daha
küçüğü ve daha büyüğü de her şeyi beyan eden bir Kitap’tadır."

(Sebe 34/4)

 ٌىٚد ا ُ ۬ٔ َٰ َٓن ِئ َك نَ ُٓ ْى َي ْغ ِف َشح ٌ َٔ ِس ْص ٌق َك ۪ش
ِ صب ِن َحب
َّ ع ًِهُٕا ان
َ َٔ ٍَ َٰا َيُُٕاٚ ۪٘ انَّز
َ  ْج ِضَٛ ِن
Bunlar, inanıp iyi işler yapanları ödüllendirmek içindir. Suçların örtülmesi ve değerli rızık onlar içindir.

(Zilzal 99/8)

ُِ َشَٚ  ْع ًَ ْم ِيثْمَب َل رَ َّس ٍح ش ًَّشاَٚ ٍْ َٔ َي
Zerre kadar kötülük yapmış olan da onu görecektir.
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(Enbiya 21/47)

ْ ُ  ًَ ِخ فَ ََل رَٰٛ  ْٕ ِو ْان ِمَٛ ط ِن
َ ٍَ ْان ِم ْغٚض ُع ْان ًَ َٕ ۪اص
ٍْ ْـًٔب َٔا ٌِْ َكبٌَ ِيثْمَب َل َحجَّ ٍخ ِيٛش
َ ظ
ٌ ظهَ ُى ََ ْف
َ َََٔ
ٍََُٛب ِث َٓب َٔ َك َٰفٗ ثَُِب َحب ِع ۪جْٛ َ خ َْشدَ ٍل اَر
Kıyamet günü tam doğru teraziler kurarız; kimse bir haksızlığa uğratılmaz. Bir hardal danesi ağırlığında bile olsa
terazilere koyarız. Biz hesap görmeye yeteriz.
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