TARIK SURESİ
َ ٍْ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
انش ۪جٍى
ُ َا
َّ ٌب
ػٕر ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Tarık 86/1)

َّ َٔ بء
ق
َّ َٔان
ِ ًََٓ س
ِ انط
ِ بس
Göğe ve Tarık’a yemin ederim,

(Tarık 86/2)

َّ ٌك َيب
بس ُق
َ َٔ ََٓيب ا َ ْد َٰس
ِ انط
Tarık nedir, nereden bileceksin?

(Tarık 86/3)

ت
ُ ِاَنَُّ ْج ُى انثَّبل
O, delen yıldızdır.

(Tarık 86/4)

ا ٌِْ ُك ُّم ََ ْف ٍس نَ ًَّب َػهَ ٍْ َٓب َحبفِظ
Yemin ederim ki, üzerinde koruyucusu olmayan tek kişi yoktur.
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(Enam 6/61)

َ ََٔ ُْ َٕ ْانمَب ِْ ُش فَ ْٕقَ ِػ َجب ِدِ۪ ٌَُٔ ْش ِس ُم َػهَ ٍْ ُك ْى َحف
ُّْظخ َحزَٓهى اِرَا ََٓجب َء ا َ َحذَ ُك ُى ْان ًَ ْٕدُ ر َ َٕفَّز
ُ سهَُُب َٔ ُْ ْى ََل ٌُفَ ِ ّش
ٌَٕط
ُ ُس
O, kulları üzerinde tam hâkimdir; size korumalar gönderir. Sizden birine ölüm gelince elçilerimiz onu vefat
ettirirler. Onlar hata yapmazlar.

(Rad 13/11)

ُ َنَُّ ُي َؼ ِمّجَبد ِي ٍْ ثٍَ ٍِْ ٌَذَ ٌْ ِّ َٔ ِي ٍْ خ َْه ِفّ۪ ٌَ ْحف
َّللاَ ََل ٌُغَ ٍِّ ُش َيب ِثمَ ْٕ ٍو َحزهى
َّللاِ ا ٌَِّ ه
ظََُّٕ ِي ٍْ ا َ ْي ِش ه
سٕءا فَ ََل َي َشدَّ نَ ُُّۚ َٔ َيب نَ ُٓ ْى ِي ٍْ دَُِّ۪ٔ ِي ٍْ َٔا ٍل
َُٓ َّللاُ ِثمَ ْٕ ٍو
ٌُغَ ٍِّ ُشٔا َيب ِثب َ َْفُ ِس ِٓ ْى َٔاِ َٓرَا ا َ َسادَ ه
Kişiyi önünden ve arkasından takip eden vardır; Allah’ın emriyle onu koruma altına alırlar. Bir toplum kendinde
olanı bozmazsa, onu Allah da bozmaz. Allah bir topluma sıkıntı vermek isterse, kimse engel olamaz. Onların
Allah ile kendi aralarına girecek bir dostları yoktur.

(Kaf 50/18)

ُ َيب ٌَ ْه ِف
ػز۪ ٍذ
َ ظ ِي ٍْ لَ ْٕ ٍل ا ََِّل نَذَ ٌْ ِّ َسل۪ ٍت
Ağzından bir şey çıkmaya görsün, onu koruma altına alan biri mutlaka yanında olur.

(Şura 42/6)

ذ َػهَ ٍْ ِٓ ْى ِث َٕك۪ ٍ ٍم
َ َْ َ َّللاُ َحف۪ ٍظ َػهَ ٍْ ِٓ ْى َٔ ََٓيب ا
َٔانَّز۪ ٌٍَ ار َّ َخزُٔا ِي ٍْ دَُِّ۪ٔ َٓ ا َ ْٔ ِن ٍََٓب َء ه
Allah ile aralarına bir takım dostları koyanları koruyan da Allah’tır. Sen onların vekili değilsin.

(Tarık 86/5)

ُ ُْ ٍَفَ ْه
ُ س
َبٌ ِي َّى ُخ ِهك
ِ ْ ظ ِش
َ َْ اَل
İnsan neden yaratıldığına bir baksın.

(Tarık 86/6)

ك
ٍ ُخ ِهكَ ِي ٍْ ََٓيبءٍ دَا ِف
İleri giden bir sudan yaratılmıştır.
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(Tarık 86/7)

ت
ُّ ٌَ ْخ ُش ُج ِي ٍْ ثٍَ ٍِْ ان
ِ ِت َٔانز َّ ََٓشائ
ِ ص ْه
O su, omurga ile göğüs kemikleri arasından çıkar.
(Vakıa 56/58)

ًٌَُُْٕ ُ اَفَ َشا َ ٌْز ُ ْى َيب ر
Boşalttığınız meniye hiç baktınız mı?

(Vakıa 56/59)

ٌََُٕءا َ َْز ُ ْى ر َ ْخهُمَََُُّٕٓ ا َ ْو َ َْح ٍُ ْانخَب ِنم
Onu siz mi yaratıyorsunuz yoksa yaratan biz miyiz?

(Vakıa 56/60)

ٍٍَ ۪د َٔ َيب َ َْح ٍُ ِث ًَ ْسجُٕل
َ ْٕ ًَ َ َْح ٍُ لَذ َّْسََب ثَ ٍَُْ ُك ُى ْان
Biz aranızda ölümün ölçüsünü koyduk; kimse bizden kaçıp kurtulamaz.

(Vakıa 56/61)

ًٌَُٕ ََػ َٰ َٓهى ا َ ٌْ َُجَ ِذّ َل ا َ ْيثَبنَ ُك ْى ََُٔ ُْ ِشئ َ ُك ْى ف۪ ً َيب ََل ر َ ْؼه
Bunu, görüntünüzü değiştirmek ve bilmediğiniz bir görüntüde sizi yeniden yapılandırmak için yazdık.

(Tarık 86/8)

اََُِّّ َػ َٰهى َس ْج ِؼّ۪ نَمَبدِس
Allah ona, geri dönme gücü verir.

(Tarık 86/9)

س ََٓشا ِئ ُش
َّ ٌَ ْٕ َو ر ُ ْجهَى ان
Sırların ortaya döküleceği gün,
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(Enam 6/3)

ٌَُٕض ٌَ ْؼهَ ُى ِس َّش ُك ْى َٔ َج ْٓ َش ُك ْى َٔ ٌَ ْؼهَ ُى َيب ر َ ْك ِسج
ِ َّللاُ ِفً انسًََّٰ َٕا
َٔ ُْ َٕ ه
ِ د َٔ ِفً ْاَلَ ْس
O Allah’tır; göklerde ve yerde ilah O’dur. Sırrınızı da bilir açıkladığınızı da. Bütün kazandıklarınızı bilir.

(Rad 13/10)

بس
َ َٔ س َّش ْانمَ ْٕ َل َٔ َي ٍْ َج َٓ َش ِثّ۪ َٔ َي ٍْ ُْ َٕ ُي ْسز َ ْخفٍ ِثبنَّ ٍْ ِم
َ َ س ََٕٓاء ِي ُْ ُك ْى َي ٍْ ا
َ
ِ َٓ َُّبسة ِثبن
ِ س
İçinizden sözü gizleyen, açığa vuran, gece saklanan ve gündüz dışarı çıkan O’nun için aynıdır.

(Tegabun 64/4)

د
ِ ػه۪ ٍى ِثزَا
ِ ٌَ ْؼهَ ُى َيب فًِ انسًََّٰ َٕا
ض ٌََٔ ْؼهَ ُى َيب رُس ُِّشٌَٔ َٔ َيب ر ُ ْؼ ِهٌَُُٕ َٔ ه
ِ د َٔ ْاَلَ ْس
َ َُّللا
ُٔس
ُّ ان
ِ صذ
O, göklerde ve yerde olanı bilir. Neleri gizlediğinizi ve neleri açığa vurduğunuzu bilir. İçinizde olanı da bilen
Allah’tır.

(Hakka 69/18)

ٌَ ْٕ َيئِ ٍز ر ُ ْؼ َشضٌَُٕ ََل ر َ ْخ َٰفى ِي ُْ ُك ْى خَبفٍَِخ
Allah’ın önüne o gün çıkarılırsınız, gizliniz saklınız kalmaz.

(Tarık 86/10)

َبص ٍش
ِ َ فَ ًَب نَُّ ِي ٍْ لُ َّٕحٍ َٔ ََل
Kişinin ne kuvveti kalır ne de yardımcısı.
(Fussilet 41/15)

َ َ ك َٔلَبنُٕا َي ٍْ ا
شذُّ ِيَُّب لُ َّٕح ا َ َٔنَ ْى ٌَ َش ْٔا ا َ ٌَّ ه
ِ فَب َ َّيب َػبد فَب ْسز َ ْكجَ ُشٔا فًِ ْاَلَ ْس
ََّللا
ِ ّ ض ثِغٍَ ِْش ْان َح
َ َ انَّز۪ ي َخهَمَ ُٓ ْى ُْ َٕ ا
ٌَُٔشذُّ ِي ُْ ُٓ ْى لُ َّٕح َٔ َكبَُٕا ثِ َٰبٌَبرَُِب ٌَ ْج َحذ
Ad halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları yaratan Allah’ın
daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki âyetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılıyorlardı.

(Muhammed 47/13)

َبص َش نَ ُٓ ْى
َ ًَ ا
ِ َ شذُّ لُ َّٕح ِي ٍْ لَ ْش ٌَ ِز َك انَّز۪ ًَٓ ا َ ْخ َش َجزْ ُۚ َك ا َ ْْهَ ْكَُب ُْ ْى فَ ََل
َ ِْ َٔ َكب َ ٌِّ ٍْ ِي ٍْ لَ ْش ٌَ ٍخ
Nice kentleri yaşanmaz hale getirmişizdir. Onlar, seni kendi kentinden sürgün edenlerden daha güçlüydüler;
kendilerine yardım eden bir kimse de çıkmamıştı.
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(Tarık 86/11)

ِ بء رَا
َّ َٔان
ِ ًََٓ س
َّ د
ِانش ْجغ
Geri dönme özelliğine sahip göğe,

(Tarık 86/12)

ِ ض رَا
َّ د ان
ِ َٔ ْاَلَ ْس
ِص ْذع
Çatlama özelliğine sahip yere yemin ederim ki,

(Tarık 86/13)

صم
ْ َاََُِّّ نَمَ ْٕل ف
O, tartışmayı bitiren sözdür.

(Tarık 86/14)

َٔ َيب ُْ َٕ ِث ْبن َٓ ْز ِل
O bir şaka değildir.

(Tarık 86/15)

اََِّ ُٓ ْى ٌَك۪ ٍذٌَُٔ َكٍْذا
Onlar bir oyun kuruyorlar.
(Tur 52/42)

ٌَُٔ ا َ ْو ٌُ ۪شٌذٌَُٔ َكٍْذا فَبنَّز۪ ٌٍَ َكفَ ُشٔا ُْ ُى ْان ًَ ۪كٍذ
Yoksa seni oyuna getirmek mi istiyorlar? Asıl oyuna gelenler, kafirlerdir.
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(Tur 52/46)

َ ػ ُْ ُٓ ْى َك ٍْذ ُ ُْ ْى
ٌَٔص ُش
َ ً ٌَُ۪ ْٕ َو ََل ٌُ ْغ
َ ُْ ٌُ شٍْـًٔب َٔ ََل ُْ ْى
O gün kurdukları oyun işlerine yaramayacak, yardım da görmeyeceklerdir.

(Tarık 86/16)

َٔا َ ۪كٍذُ َكٍْذ ُۚا
Ben de oyun kuruyorum.
(Araf 7/182)

ُۚ ًُ َْث ََل ٌَ ْؼه
ُ ٍسَُ ْسز َ ْذ ِس ُج ُٓ ْى ِي ٍْ َح
ٌَٕ
َ َٔانَّز۪ ٌٍَ َكزَّثُٕا ثِ َٰبٌَبرَُِب
Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanları, beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Araf 7/183)

ٍٍ َ۪ٔا ُ ْيه۪ ً نَ ُٓ ْى ا ٌَِّ َك ٍْذ۪ ي َيز
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.

(Kalem 68/44)

ُ ٍسَُ ْسز َ ْذ ِس ُج ُٓ ْى ِي ٍْ َح
ًٌَُٕ َْث ََل ٌَ ْؼه
ِ ٌ ِ۪ة ِثَٰٓ زَا ْان َحذ
ُ ّفَزَ ْسَ۪ ً َٔ َي ٍْ ٌُ َكز
َ ث
Bu söz karşısında yalana sarılanı bana bırak! Onları beklemedikleri yerden adım adım kötü sona yaklaştırırız.

(Kalem 68/45)

ٍٍ َ۪ٔا ُ ْيه۪ ً نَ ُٓ ْى ا ٌَِّ َك ٍْذ۪ ي َيز
Onlara süre tanırım. Benim düzenim sağlamdır.

(Tarık 86/17)

فَ ًَ ِ ّٓ ِم ْان َكبفِ ۪شٌٍَ ا َ ْي ِٓ ْه ُٓ ْى ُس ٌَْٔذا
Öyleyse o kâfirlere süre ver. Evet, onlara biraz süre ver.
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(Müzzemmil 73/11)

َٔرَ ْسَ۪ ً َٔ ْان ًُ َكزّ ِ۪ثٍٍَ ا ُ ۬ٔ ِنً انَُّ ْؼ ًَ ِخ َٔ َي ِ ّٓ ْه ُٓ ْى لَه۪ ٍَل
O varlıklı yalancıları Bana bırak; onlara biraz süre ver!

(Al-i İmran 3/178)

سجَ ٍَّ انَّز۪ ٌٍَ َكفَ َُٓشٔا اَََّ ًَب َُ ًْه۪ ً نَ ُٓ ْى َخٍْش َِلَ َْفُ ِس ِٓ ْى اََِّ ًَب َُ ًْه۪ ً نَ ُٓ ْى ِنٍَ ْزدَادَُٓٔا اِثًْ ُۚب
َ َٔ ََل ٌَ ْح
ٍٍ۪ٓ َٔنَ ُٓ ْى َػزَاة ُي
Ayetleri görmezlikte direnen kâfirler, onlara fırsat veriyor olmamızı kendileri için bir iyilik sanmasınlar. Fırsat
vermemiz, sanki günahlarını artırsınlar diyedir. Onların hak ettiği alçaltıcı bir azaptır.
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