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Bu sûre-i celile Medine'de nâzil olmuştur. 8 âyettir. Deprem
dem ek olan

Zilzâl;

kıyâmetin

kopm asından,

insanların

yenin

den dirilip hesap verm esinden, herkesin iyi ya da kötü ettiğini
bulacağından
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bahseder.
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Yer o şiddetli sarsıntısı ile sarsıldığı zam an,

Yer içindeki ağırlıkları çıkarıp dışarı attığı zam an,
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(İmân sahipleri acaba ne oluyor diye korkmazlar. "Âllâh ve
Rasûlünün bize bildirdiği gündür" derler.) İnanm ayanlar ve insan
"Ne oluyor buna?" dediği vakit, (durum nice olur bir bilsen!)
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yerler, bütün haberleri anlatır.

Yer lehte veya aleyhte şahitlik edecek demektir.

5 1 0 • Tefsir Sohbetleri
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Çünkü senin Rabbin, ona (yâni yere) vahyetmiştir. Yâni Âllâh-û
Teâlâ yerde öyle durum lar m eydana getirir ki onlar dil ile konuşma
yerine geçerler.
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bölük, çeşitli durum da ortaya çıkacaklardır. ^_4JU_p I Ij^—Ü (Sevâp
ve cezâ,) amellerin karşılığını görm ek için geri dönüp gelirler.
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Zira her kim, bir zerre miktarı hayır yapm ışsa onu görecektir.
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Her kim de bir zerre miktarı şer yapm ışsa onu görecektir. Asıl
m aksat ise en küçük bir hayır veya şerrin bile, Âllâh katında kayy
bolmayacağını açıklamaktır.
(Yerin ağırlıklarını dışarı çıkarması birkaç türlü tefsir edilmiştir.

1- İçindeki hazineleri dışarı çıkarır fakat onlara bakan olmaz.
2- Kabirdeki ölüler dirilir. Bu m ânâya göre ba's denilen dirilme
zamanıdır.

3- Yer altındaki madenler, gazlar yanar durum da olan lavlar
dışarı fırlar. İşte bu hakiki kıyâm et olur.

