KARİA SURESİ
َ ش ْي
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
انش ۪جيى
ُ َا
َّ ٌب
ػٕر ِب ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

َّ ِب ْغ ِى
انش ِح ِيى
َّ ٍِ ًَ َٰ انش ْح
َّ َِّللا
İyiliği sonsuz ikramı bol Allah’ın adıyla,

(Karia 101/1)

ُبس َػت
ِ َا َ ْنق
Gümbürdeyen!

(Karia 101/2)

ُبس َػت
ِ ََيب ْانق
Nedir o gümbürdeyen?

(Karia 101/3)

ُبس َػت
َ َٔ ََٓيب ا َ ْد َٰس
ِ َيك َيب ْانق
Gümbürdeyenin ne olduğunu nereden bileceksin?
(Hakka 69/2)

َُيب ْان ََٓحبقَّت
Tümüyle gerçek olan nedir?

(Hakka 69/3)

ُيك َيب ْان ََٓحبقَّت
َ َٔ ََٓيب ا َ ْد َٰس
Tümüyle gerçek olanın ne olduğunu nereden bileceksin?
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(Hakka 69/4)

ْ َكزَّ َب
بس َػ ِت
ِ َج ر َ ًُٕدُ َٔ َػبدٌ ِب ْبنق
Semud ile Ad, gümbür gümbür gelen o felaket için, “Yalan!” demişlerdi.

(Hakka 69/5)

َّ فَب َ َّيب ر َ ًُٕدُ فَب ُ ْْ ِه ُكٕا ِب
بنطب ِغيَ ِت
Semud korkunç seslerle etkisizleştirildi.

(Hakka 69/6)

ص ٍش َػبحِ َي ٍت
َ ص ْش
َ ٍَٔا َ َّيب َػبدٌ فَب ُ ْْ ِه ُكٕا ِب ۪شيح
Ad ise uğultulu, azgın bir kasırga ile etkisizleştirilmişti.

(Rad 13/31)

ّ ِ ُث بِ ِّ ْان ِجبَب ُل ا َ ْٔ ق
ْ َطؼ
ْ ع ِيّ َش
ض ا َ ْٔ ُك ِهّ َى بِ ِّ ْان ًَ ْٕ َٰحٗ بَ ْم ِ هّٰللِ ْاْلَ ْي ُش
ُ َٔنَ ْٕ ا َ ٌَّ قُ ْش َٰاًَب
ُ ج بِ ِّ ْاْلَ ْس
ََٓ ََج ً۪يؼًب اَفَهَ ْى يَ ۬بيْـَٔ ِظ انَّز۪ يٍَ َٰا َي َُُٕٓا ا َ ٌْ نَ ْٕ ي
ٍَبط َج ً۪يؼًب َٔ َْل يَضَ ا ُل انَّز۪ ي
شب ُء ه
َ ََُّّللاُ نَ َٓذَٖ ان
ْ
َّللاِ ا ٌَِّ ه
ي َٔ ْػذُ ه
ََّللا
َ َكفَ ُشٔا ح ُ ۪صيبُ ُٓ ْى بِ ًَب
ِ َصَُؼُٕا ق
َ ِبس َػتٌ ا َ ْٔ ح َ ُح ُّم قَ ۪شيبًب ِي ٍْ دَ ِاس ِْ ْى َحخهٗ يَأح
َف ْان ً۪ي َؼبد
ُ َْل يُ ْخ ِه
Kur’an, kendisiyle dağlar yürütülen, yeryüzü parça parça edilen veya ölülerle konuşulan bir kitap olsaydı. Hayır!
Her iş Allah’ın elindedir. Yapılması gerekeni Allah yapsaydı, güvenenler bunun aksinin olamayacağını hâlâ
anlamadılar mı? Ayetleri görmezlikte direnenlerin yaptıkları sebebiyle azap, başlarına veya yurtlarının yakınına
kadar gümbür gümbür iner. Sonunda da Allah’ın söz verdiği şey gelip çatar. Allah sözünden dönmez.

(Karia 101/4)

ُ يَ ْٕ َو يَ ُك
د
ِ ُٕاػ ْان ًَ ْبز
ِ بط َك ْبنفَ َش
ُ ٌَُّٕ ان
İnsanların dağılmış kelebekler gibi olduğu gün,

(Karia 101/5)

ُ َٔح َ ُك
ٕػ
ِ ٌُٕ ْان ِجبَب ُل َك ْبن ِؼ ْٓ ٍِ ْان ًَ ُْف
Dağlar, rengârenk yünler gibi yayılmış olur.
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(Ta Ha 20/105)

َٔ َي ْغـَٔهَُٕ ََك َػ ٍِ ْان ِج َبب ِل فَقُ ْم َي ُْ ِغفُ َٓب َس ۪بّي ََ ْغفًب
Sana dağları soruyorlar. De ki “Rabbim onları kül gibi savuracaktır,

(Ta Ha 20/106)

صفًب
ً فَيَزَ ُسَْب قَب
َ ص ْف
َ ػب
Yerlerini de aynı seviyede dümdüz bırakacaktır.

(Hakka 69/13)

ٌ احذَة
ِ َٔ ٌٕس ََ ْفخَت
ُّ فَ ِبرَا َُ ِف َخ فِي ان
ِ ص
Sura ilk defa üfürüldüğü zaman,

(Hakka 69/14)

ً احذَة
ِ ََٔ ُح ًِه
ِ َٔ ًض َٔ ْان ِجبَب ُل فَذُ َّكخَب دَ َّكت
ُ ج ْاْلَ ْس
Yeryüzü ve dağlar kaldırılır, bir tek çarpma ile darmadağın edilirler.

(Hakka 69/15)

ُج ْان َٕاقِ َؼت
ِ فَيَ ْٕ َيئِ ٍز َٔقَ َؼ
Asıl olacaklar o gün olur.

(Mearic 70/8)

ُ َي ْٕ َو ح َ ُك
غ ًََٓب ُء َك ْبن ًُ ْٓ ِم
َّ ٌٕ ان
Göğün erimiş bakır gibi olacağı gün ise,

(Mearic 70/9)

ُ َٔح َ ُك
ٍِ ْٓ ٌٕ ْان ِجبَب ُل َك ْبن ِؼ
Dağlar, yere atılmış boyalı yüne dönüşmüş olur.

(Mearic 70/10)

َٔ َْل يَ ْغـَٔ ُم َح ً۪ي ٌى َح ً۪ي ًًب
Bir can yoldaşı, diğer can yoldaşını sormaz bile.
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(Karia 101/6)

ْ َفَب َ َّيب َي ٍْ رَقُه
ُُُّج َي َٕ ۪اصي
Tartıları ağır gelen,
(Araf 7/8)

ْ ََٔ ْان َٕ ْص ٌُ يَ ْٕ َيئِ ٍۨ ٍز ْان َح ُّق فَ ًَ ٍْ رَقُه
ٌَٕج َي َٕ ۪اصيُُُّ فَب ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك ُْ ُى ْان ًُ ْف ِه ُح
O gün tartı kurulacağı gerçektir. İyilikleri ağır basanlar, umduklarına kavuşacak olanlardır.

(Müminun 23/102)

ْ َفَ ًَ ٍْ رَقُه
ٌَٕج َي َٕ ۪اصيُُُّ فَب ُ ۬ٔ َٰ َٓنئِ َك ُْ ُى ْان ًُ ْف ِه ُح
Kimin iyilikleri ağır basarsa işte onlar umduklarına kavuşacaklardır.

(Karia 101/7)

اضيَ ٍت
َ فَ ُٓ َٕ ف۪ ي ۪ػي
ِ ش ٍت َس
Mutlu bir yaşayış içine girer.
(Hakka 69/21)

اضيَ ٍت
َ فَ ُٓ َٕ ف۪ ي ۪ػي
ِ ش ٍت َس
O, mutlu bir hayat sürecek

(Hakka 69/22)

ف۪ ي َجَُّ ٍت َػب ِن َي ٍت
Yüksekçe bir bahçede;

(Hakka 69/23)

ٌطٕفُ َٓب دَاَِيَت
ُ ُق
Olgunlaşmış meyveleri sarkmış halde.

(Hakka 69/24)

ُكهُٕا َٔا ْش َشبُٕا ْ ََُ۪ٓيـًٔب ِب ًََٓب ا َ ْعهَ ْفخ ُ ْى ِفي ْاْلَي َِّبو ْانخَب ِن َي ِت
Onlara şöyle denecek: “Yiyin, için; afiyet olsun! Bunlar, geçmiş günlerde yaptıklarınızın karşılığıdır.”
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(Karia 101/8)

ْ ََّٔا َ َّيب َي ٍْ َخف
ُُُّج َي َٕ ۪اصي
Ama kimin tartıları az olursa,
(Araf 7/9)

َٓ
ْ َغ ُٓ ْى بِ ًَب َكبَُٕا بِ َٰبيَبحَُِب ي
ْ ََّٔ َي ٍْ َخف
ًٌَُٕ ظ ِه
َ ُج َي َٕ ۪اصيُُُّ فَب ُ ۬ٔ َٰنئِ َك انَّز۪ يٍَ َخغ َُِٓشٔا ا َ َْف
İyilikleri hafif gelenler ise ayetlerimiz karşısında yanlış davranmaları sebebiyle zararı kendi vücutlarına vermiş
olurlar.

(Müminun 23/103)

َٓ
ْ ََّٔ َي ٍْ َخف
ٌَُٔغ ُٓ ْى ف۪ ي َج ََُّٓ َى خَب ِنذ
َ ُج َي َٕ ۪اصيُُُّ فَب ُ ۬ٔ َٰنئِ َك انَّز۪ يٍَ َخغ َُِٓشٔا ا َ َْف
Kimin iyilikleri hafif gelirse onlar da kendilerini harcamış olurlar. Cehennem’de ölümsüz olarak kalacaklardır.

(Karia 101/9)

ٌفَب ُ ُّيُّ َْب ِٔيَت
Onun anası Haviye olur.

(Karia 101/10)

ّْ يك َيب ِْ َي
َ َٔ ََٓيب ا َ ْد َٰس
Haviye nedir, nereden bileceksin?

(Karia 101/11)

ٌبي َيت
ِ َبس َح
ٌ َ
O, kızgın bir ateştir.
(Gaşiye 88/1)

ُ ۪يك َحذ
يذ ْانغَب ِشيَ ِت
َ ْ َْم ا َ َٰح
Çepeçevre kuşatacak olanın haberi sana geldi, değil mi?
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(Gaşiye 88/2)

ٌُٔ ُجٌِٕ َي ْٕ َي ِئ ٍز خَب ِش َؼت
O gün kimi yüzler asık.

(Gaşiye 88/3)

ٌَبصبَت
ِ َػ
ِ َ ٌبيهَت
Çalışıp yorgun düşmüş gibi olacak!

(Gaşiye 88/4)

ًبي َيت
ِ َبسا َح
ْ َح
ً َ ٗص َٰه
Sıcak bir ateşten uzak kalamayacaklardır.

(Gaşiye 88/5)

ػي ٍٍْ َٰاَِيَ ٍت
َ ٍْ ح ُ ْغ َٰقٗ ِي
Kendilerine çok sıcak bir kaynaktan su içirilecek.

(Gaşiye 88/6)

َ ْظ نَ ُٓ ْى
َ ٍْ ط َؼب ٌو ا َِّْل ِي
َ نَي
ٍض ۪شيغ
Kuru dikenden başka yiyecekleri de olmayacaktır.

(Gaşiye 88/7)

ٍَْل يُ ْغ ًِ ٍُ َٔ َْل يُ ْغُ۪ ي ِي ٍْ ُجٕع
O, onları ne besleyecek, ne de açlıklarını giderecektir.
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