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 Ders : 98 

Konu : Karia Sûresi  

 

 *َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ  *َما اْلقَاِرَعةُ   *اْلقَاِرَعةُ 

َوتَُكوُن اْلِجبَاُل *يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوِث 

اَمن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ  *َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوِش  فَهَُو فِي  *فَأَمَّ

اِضيَةٍ  ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ  * ِعيَشٍة رَّ هُ   * َوأَمَّ فَأُمُّ

 *  نَار  َحاِميَة   *   َوَما أَْدَراَك َما ِهيَهْ * هَاِويَة  
 

 

Sûrenin Meâli 

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla... 

1. O kâria, 

2. Nedir o kâria? 

3. Kârianın ne olduğunu sana ne bildirdi? 

4. O gün insanlar, darmadağınık kelebekler gibi olacak. 

5. Dağlar, atılmış renkli yün gibi  (olacak). 

6. Kimin tartıları ağır gelirse, 

7. O, memnun edici bir hayat içindedir. 

8. Kimin de tartıları hafif gelirse, 

9. Onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir. 

10. Onun ne olduğunu sana ne öğretti? 

11. O, kavurucu bir ateştir. 

 

Sûrenin Özellikleri 

Kâria Sûresi, Mekke döneminde nâzil olmuştur. 11 âyettir. İlk âyetindeki ''Kâria'' kelimesi sûreye 

isim olmuştur. Kâria Sûresi’nin konusu, kıyamet ve âhirettir. Bu sûrede kıyametin bazı tasvirleri gözler 

önüne serilmekte, âhirette hesaba çekilme ve insanın sorumluluğu hatırlatılmaktadır.                                                                                                                                                 
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Sûrenin Tefsiri 

         

  * َما اْلقَاِرَعةُ   *اْلقَاِرَعةُ 

 *  َوَما أَْدَراَك َما اْلقَاِرَعةُ 
1-3-''O kâria, nedir o kâria? Kârianın ne olduğunu sana ne öğretti?'' 

Cumhûr-u Ulemâ'ya göre; ''El-Kâria'', kıyamet demektir. Sûr'a birinci üfürülüşle başlayacak,  

bütün mahlûkat arasında hüküm verilince sona erecektir.1 

''Kâria'' kelimesi;  Arapça’da, insan kulağına şiddetle çarpan ses mânâsına da gelir. Çünkü 

insanlar, kıyamet günü kulakları yırtan, sağırlaştıran bir gürültü ile uyanacaklardır. Dağlar,  atılmış 

havai fişekler gibi havada uçuşacak, yıldızlar mermi gibi yerlerinden fırlayıp parçalanacaktır.2 

Kâria, yani kıyamet günü: 

1. İnsanların akıllarını alacak, ödlerini patlatacak bir gürültü ile başlar. 

2. Gökteki ve yerdeki cisimler şiddetle birbirlerine çarparak parçalanacaktır. 

3. İnsanlar korku ve dehşet içinde kalacaklardır. 

4. Hak düşmanları; bela, azap ve felaket ile çarpılacaklardır. 

Bu âyetlerde Resûlullah  (s.a.v.)’e şu hitap vardır: 

''Ey Muhammed! O dehşetli günün büyüklüğünü, şiddetini, korkularını sana bildirmezsek sen 

nereden bilecektin?  O gün insanlar; çıplak, yalınayak olacak, kadın-erkek karışacak, herkes hayrette 

kalacak, kimse kendi halinden başka bir şey düşünmeyecek.''3 

 

 يَْوَم يَُكوُن النَّاُس َكاْلفََراِش اْلَمْبثُوثِ 

 َوتَُكوُن اْلِجبَاُل َكاْلِعْهِن اْلَمنفُوشِ 
4-5-''O gün insanlar, darmadağınık kelebekler gibi olacak. Dağlar, atılmış renkli yün gibi 
(olacak).'' 

Yani insanlar, kelebekler gibi darmadağınık, şaşkın şaşkın durup bakarlar. Bir o yana, bir bu 

yana gidip gelirler. Yoğun olarak bir yere yığılır, dağılırlar. Herkes gözünün gördüğü tarafa gider.  Bir 

karmaşa içinde, her yöne uçuşan kelebekler gibi  olurlar. Birbirlerini çiğneyerek toplanırlar. 

O gün, dağlar atılmış renkli yün gibi olacaktır. Âyetteki ''İhn'' kelimesi, rengârenk olan yün 

demektir. ''Menfûş'' kelimesi ise, tüyleri birbirinden ayrılmış, hafif rüzgâr ile uçacak hâle gelmiş şey 

demektir.4 

O günün dehşetinden, dağlar çeşitli renklerle boyanmış yünler gibi savrulacak, İsrâfil (a.s.)’ın 

sûr'a üflemesiyle yün parçaları gibi savrulup, toz haline gelecektir. 

 

                                                             

1 Büyük Kur’an Tefsiri, Ali Arslan, C.16, sh. 149. 
2 Şifa Tefsiri, Mahmut Toptaş, C.8, sh. 348. 
3 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M.Hamdi Yazır, C.9, sh. 60. 
4 Kur’ân-ı Kerîm’in Meâl-i Âlisi ve Tefsiri, Ömer Nasûhi Bilmen, C.8, sh. 4085  
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* اَمن ثَقُلَْت َمَواِزينُهُ   فَأَمَّ  

اِضيَةٍ   فَهَُو فِي ِعيَشٍة رَّ
6-7-''Kimin tartıları ağır gelirse; o, memnun edici bir hayat içindedir.'' 

 

Yani kıyamet günü, ameller tartılacaktır. Kimin amelleri, hayırları ağır gelirse o, saadete erecek, 

cennete girmeye, Allah'ın nimetlerine ulaşmaya hak kazanacaktır. 

Mü'minin terazisinde, öncelikle imanın ağırlığı olacak, bunun yanında, Allah'ın rızası için 

dünyada yaptığı sâlih amelleri, cihadı konacaktır. Yaptığı kötülükler de tartılarak hangisinin ağır 

geldiği görülecektir. 

Tartıları, yani sevapları, hayırlı amelleri ağır gelirse, işte o çok rahat bir yaşantı içinde olacak. 

Memnun kalacağı ebedi bir yaşayışa kavuşacak. Cennete girecek, orada ölüm yok, üzüntü yok, korku 

yok, fakirlik yok, zahmet yok... Zenginlik var, mutluluk var, sağlık var, emniyet var, sonsuz nimet var... 

ا َمْن َخفَّْت َمَواِزينُهُ   َوأَمَّ

هُ هَاِويَة    فَأُمُّ
8-9-''Kimin de tartıları hafif gelirse, onun anası (varacağı yer) Hâviye'dir.'' 

Kimin de tartıları hafif gelirse, onun yeri cehennemdir. Tartıda günahları sevaplarından ağır 

gelenler cehenneme atılacaktır. 

Âyetteki ''Umm'' kelimesi, anne demektir. Anne, çocuklarına nasıl kucak açar sarılırsa, ''Haviye'' 

denen cehennem deresi de, cehennemliklere öyle kucak açıp onları ateşiyle saracaktır. ''Umm'' 

kelimesi, “tepe” anlamına da gelir. Haviye kelimesi, yüksek yerden aşağı düşmek anlamına da gelir. 

Buna göre âyetin anlamı: Onlar o tepeden başaşağı cehennem deresine atılırlar. Ondan daha şiddetli 

ateş olmaz.5 

Kâfir, müşrik ve münafıkların hiç bir iyiliği geçerli olmayacak, onlar cehenneme girecek ve orada 

ebedi kalacaklardır. Çünkü; küfür, şirk ve nifak kadar  büyük bir kötülük yoktur. 

 

هْ َوَما أَْدَراَك َما ِهيَ   

 نَار  َحاِميَة  
10-11-''Onun ne olduğunu sana ne öğretti? O kavurucu bir ateştir.'' 

Bilir misin, o haviye nedir? O hamiye bir ateştir. Hamiye ise, şiddetli kızgın ateş demektir ki; 

diğer ateşler onun yanında hafif kalır, soğuk gibi kalır. Tartısı hafif gelenleri ana gibi saracak olan işte 

bu ateştir. Ana kucağında insan huzur bulur. Ama cehennemlikler, bu vardıkları ateşin kucağında azap 

göreceklerdir. 

 

 

 

                                                             

5 Tefsiru’l-Kur’an, Ebu'l-Leys Semerkandî, C.6, sh. 465. 
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                        Senden geldim, yine dönüşüm sana, 

                        Şükrümü kabul et, verdiğin cana, 

                        Dünyalar bir yana, rızan bir yana, 

                        Mahşerde Kur’an’la haşreyle bizi. 

                                                          Cengiz Numanoğlu 

 

 

Sûreden Alınacak Dersler: 

1. Kıyamet, hak ve gerçektir. 

2. İnsanın kıyameti ölümdür ki, küçük kıyamettir. 

3. Kâria sûresindeki kıyamet ise büyük kıyamettir. 

4. Küçük kıyamet, âdem'in (insanın), büyük kıyamet ise âlem'in (dünyanın) ölümüdür. 

5. İnsan, her iki kıyamete de hazırlık yapmalıdır. 

6. Allah kıyamet gününün dehşetini Peygamberimiz (s.a.v)’e bildirmiş, O da ümmetine 

bildirmiştir. 

7. Her şeyin darmadağın olacağı, insanların kelebekler gibi şaşkın hale geldiği günün 

dehşetinden Allah'a sığınmak ve o güne hazırlık yapmak gerekir. 

8. Mahşerde tartısı ağır gelenlerden olmak için, kâmil iman, sâlih amel ve son nefesimize 

kadar hak yolunda cihad etmemiz gerekir. 

9. İnsan, cenneti de cehennemi de dünyada kazanır. 

10. Dünyada Allah'ın rızâsına uygun davrananları; Allah, âhirette sonsuz nimetleriyle râzı 

edecektir. 

 

Bu hafta 

1. Vakit namazlarımızda Karia Suresi’nin anlamını düşünerek okuyalım. 

2. Amellerimizi gözden geçirelim, ömrümüzün muhasebesini yapalım. 

 

  


