UjUJl Îj j L

KÂRİA SÛRESİ

Bu sûre-i celile Mekke'de nâzil olmuştur. 11 âyet, 30 keli1
me, 252 harften ibarettir. Kâria; kapı çalan demektir. Bu sûre
de; kıyâmetin kopuşundan, m eydana gelen olaylardan ve insanın
akıbetinden söz edilmiştir.
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1- İp jlid l
(Kâria; vurm ak demektir. Kâria; kıyâmetin isimlerinden bir
isimdir. Kâlbe korku veriyor, kıyâmeti hatırladığında kâlp korkmae
ya başlıyor.) O kapı çalan (geldi.)
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2- 4-pjlüJl la
Nedir o kâria, (o ne dehşetli kâriadır?) meâlinde korkutm ak
için olması açıktır.
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3- 4-P-jliîJl la l!İj j .Sİ la j
Ey Habibim Sallâllâhû Aleyhivesellem sana, Benden başka
kim bildirir kâria (kıyâmeti?) Ben bildiririm. O kapı çalan nedir,
sana söylendi mi?
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5 1 6 • Tefsir Sohbetleri

Bir gündür ki J-LİJI Oj_£; insanlar, d j j_ ill! l

çırpıp

nıp yayılan pervaneler (çekirge) gibi olurlar. (O günde insanlar
kabirlerinden çıktıklarında, o çokluk çekirgenin tarla üzerindeki
yoğunluğu gibi olur.)
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5- J j- iL g J l jp d L S ' <_)L>Jl dy^'-i3
Dağların da atılmış renkli yüne dönüştüğü gündür o Kâria!
Dağlar böyle olunca, insanların ne hâle geleceği artık kıyas oluna
bilirse olunsun.
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6- Aijjljja tiu ljîj j o L-^Li
İşte o gün mizan (tartı)ları ağır basan her kimse için, Âllâh
katında vezin ve kıymeti olan ameldir. Bir kimsenin hasenat iyilik
tarafı ağır basarsa, fenâlık ve kusurları az olursa;
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7O kişi hoşnut olacağı bir hayat içinde olur. Rızanın tasavvurlar
üstünde olan kemâlini, belâgatla ifâde ederek sahibinin o hayata
tam ehliyetini hem razı olan hem razı olunan (Radiye ve merdiyye) makam ında bulunduğuna işaret eder.

ö*
Onun mukabili ve fakat tartıları hafif gelen her kim se, m izan
da tartıları hafif olur da fenâlıkları çoğalırsa;
A*
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9- 4j j La <UaLİ
Heviye; Cehennem in adıdır. Artık onun orası heviye (uçurum)
dur. Cehennem e m üstehak olur.
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Ey Habibim SaNâNâhû Aleyhivesellem , nedir o mâhiye? O uçu
rumun ne olduğunu sen nereden bileceksin?
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O kızgın bir ateştir. İşte o Kâria! Kıyâm ette tartıları hafif g e
lenlerin sonu budur.

"Âllâh korusun!"

