
han Bey'le konuşmak için Karesi ayanı ile 
birlikte Bergama surlarının önüne gelen 
Dursun Bey ansızın kaleden atılan bir ok
la öldürüldü. Bunun üzerine Orhan Bey'
den korkan Bergamalılar Demirhan Bey'i 
teslim olmaya zorladılar; böylece kaleden 
anlaşma yoluyla çıkan Demirhan Bey Bur
sa'ya gönderildi; iki yıl sonra da orada öl
dü. Böylece Karesi Beyliği Osmanlı Beyli
ği topraklarına katılmış oldu (746/1345 
veya hemen sonrası). Orhan Bey ele ge
çirdiği Karesi topraklarını oğlu Süleyman 
Paşa'ya (Rumeli fatih i) ikta etti. 

Kısa süren hakimiyetine rağmen Ka
resi Beyliği, bulunduğu mevki açısından 
hem kara hem de deniz devleti olma 
özelliğinden dolayı önem taşımaktaydı. 
Beylik, 40.000 atlı askerden oluşan bir ka
ra ordusuna ve etkili bir donanmaya sa
hipti. Karesi Beyliği'nin denizcilikteki ileri 
seviyesi Osmanlı bahriye teşkilatı için bir 
kaynak ve örnek teşkil etmiştir denilebi
lir. Balıkesir'de bol miktarda ipek ve ladin 
reçinesi üretilmekte ve Avrupa pazarla
rına gönderilmekteydi. İstanbul kumaş
ları da çoğunlukla Balıkesir ipeğinden 
dokunuyordu. Günümüzde Karesi Beyli
ği'nden kalan herhangi bir mimari eser 
yoktur; sadece Bergama'daki Güctük Mi
nare'nin XIV. yüzyıl başlarında Karesi Bey
liği zamanında yapıldığı ileri sürülmekte
dir. Karesioğulları'ndan Vahşi Bey ile oğlu 

Beylerbeyi'ne ait gümüş ve bakır sikkeler 
mevcuttur. 

Karesi soyunun hemen hemen XVIII. 
yüzyıla kadar devam ettiği ve mensupla
rından bazılarının kendilerine Osmanlı 
sultanları tarafından verilen vakıfları yö
nettikleri, bazılarının da tirnar sahibi ve 
yaya müsellem sıfatıyla Osmanlı devlet 
teşkilatında görev aldıkları bilinmektedir. 
Balıkesir'de Zağanos Paşa Camii civarın
da Karesi Dede adıyla ziyaretgah haline 
getirilmiş, Karaisa adıyla da anılan bir 
türbe ve içinde biri büyük, altısı küçük 
yedi kitabesiz sanduka bulunmaktadır. 

Karesi Beyliği'nin tarih sahnesinden 
çekilmesi ve yerini Osmanlı Beyliği'ne bı
rakması. Osmanlılar için askeri ve siyasi 
genişleme açısından önemli bir merhale 
teşkil eder. Süleyman Paşa, Rumeli'ye ge
çişinin gerek hazırlık döneminde gerekse 
gerçekleşmesi sırasında Karesi ümerası
nın büyükyardım ve desteğini görmüş
tür. Yeni fethedilen Rumeli topraklarını 
Türkleştirmek maksadıyla Anadolu'dan 
getirilen Türk nüfusu arasında Karesi ilin
den gelenler Süleyman Paşa zamanında 
Gelibolu yarımadası ile kuzeyine yerleşti
rildiler. Hasköy'deki Balıkesirli, Karasili, 

Gönenli, Danişmendli ve Dimetoka'daki 
Karesiyurdu gibi yer adları o tarihten kal
madır. 
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Kur'an-ı Kerim'in yüz birinci suresi. 
L _j 

Mekke döneminde Kureyş süresinden 
sonra nazil olmuştur. On bir ayet olup 
fasılası ;, , ..; , ..:.. , ö harfleridir. Adını ilk 
ayetindeki "el-karia" kelimesinden alır. 

KARiA SÜRESi 

"Bir şeyi diğer bir şeye sert şekilde çarp
mak" anlamındaki kar' kökünden türeti
len karia sözlükte "çarpan, kapıyı çalan", 
mecazi olarak da "dehşetten yürekleri 
hoplatan" manasma gelir. Hakka vega
şiye kelimeleri gibi karia da dini bir kav
ram olarak kıyamet gününün isimlerin
den biri kabul edilir. Kelime bu sürenin 
dışında bir ayette (el-Hakka 69/4) "kıya
met", bir ayette de (er-Ra'd 13/31) "bek
lenmedik musibet" anlamında kullanıl
mıştır. Kur'an-ı Kerim'in korkutucu me
sajlar ihtiva eden ayetleri karia kelimesi
nin çoğul şekliyle "kavariu'J-Kur'an" diye 
adlandırılır. Kur'an'ın yüksek fesahat ve 
belagatını yansıtan bir örnek olarak de
ğerlendirilen Karia süresinin nüzül sebe
biyle ilgili herhangi bir bilgi bulunmamak
tadır. Bundan önceki Adiyat süresi, "O 
gün rableri onların her halini bilir" mealin
deki ayetle biter; Karia süresinde ise bu 
hallerin kısa ve etkileyici bir tasviri yapı
lır. 

Süre kıyamet gününün dehşetine vur
gu yapan ayetlerle başlar (ayet 1-3). Hz. 
Peygamber' e, "Sen karianın ne olduğunu 
nereden bileceksin?" denilmesi, kıyamet 
hadisesinin şiddet ve dehşetinin bizzat 
yaşanmadıkça ResOluilah tarafından dahi 
gerçek anlamıyla idrak edilemeyeceğine 
işaret eder. Karia kelimesi daha sonraki 
ayetlerde açıklanarak o günde insanların 
sağanak halinde uçuşup ateşe düşen 
pervaneler, böcekler. dağların ise atılmış 
renkli yün gibi olacağı belirtilir (ayet 4-5). 
Müteakip ayetlerde insanların dünya ha
yatındaki davranışiarına göre ahirette 
karşılaşacakları ceza ve elde edecekleri 
mükafattan bahsedilir. Tartıları ağır ge
lenlerin memnun edici bir hayata kavuşa-

Karia süresi 
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KARiA SÜRESi 

cakları, tartıları hafif gelenlerin ise kızgın 
bir ateş uçurumuna atılacakları haber ve
rilir (ayet 6- ı ı). 6. ayette geçen "meva
zln" kelimesi, Arapça'da hem "mlzan"ın 
(tartı aleti) hem de "mevzun"un (tartılan 
şey) çoğul şeklidir. Bu ayetle ilgili yorum
larda, ahirette arnelierin cisim haline ge
tirilerek tartılacağı belirtildiği gibi meva
zln kelimesinin mecazi anlamda kullanıl
dığı ve bununla insanların davranışiarına 
takdir edilecek ceza veya müka.fatta tam 
adaletin geçerli olacağının kastedildiği de 
belirtilmektedir. Karia suresinde, kıyamet 
gününün gerçekliği çarpıcı sahnelerle 
gözler önüne serilerek hem müjdeleyici 
hem korkutucu mesajiara yer verilmiş, 
öte yandan sorumluluk ilkesine vurgu ya
pılarak dünya hayatındaki davranışların 
karşılıksız kalmayacağı bildirilmiştir. 

Hz. Peygamber'den, kendisini Hud su
resi ve buna benzer surelerin kocalttığı 
şeklinde nakledilen hadisler arasında Ka
ria suresinin de yer aldığı rivayet zayıf ka
bul edilmiştir (M. Nasırüddin el-Elbanl. IV. 
403-404). Michael Sells, Karia suresinde
ki fonetik özellikler ve ses- anlam uyumu 
üzerine bir çalışma yapmıştır (bk. bi bl.) . 
BİBLİYOGRAFYA : 

Ragıb ei-İsfaMnl. et-Ma{redfit, "J5r<a" md.; Li
sana 'i-'A rab, "J5r<a" md.; Zemahşerl. el-Keşşfi{ 
(Beyrut), IV, 279-280; Fahreddin er-Razi. Mefati
t:ıu'l-gayb,XXXII, 70-74; Elmalılı , Hak Dini, IX, 
6024-6025; M. Nasırüddin ei-Eibanı. Silsileta '1-
et:ıadişi'z-za'ife ve'l-mevzü'a, Riyad 1408/1988, 
IV, 403-404; M. Sells. "Sound and Meaning in 
Sürat al-Qari'a", Arabica, XL/3 ( ı993). s. 403-
430; Zuhür Ahmed Azhar, "el-f5ari<a", UDMİ, 
XVI/1, s. 23-24. fA:1 

l!ll!!l KAMiL YAŞAROGLU 

KARİN 
( ı)o!yA'f ) 

İnsana refakat edip onu manevi açıdan 
ve daha çok menfi olarak etkileyen 

görünmez varlık anlamında 

L 
Kur'an terimi. 

_j 

Sözlükte karin "yaklaştırmak, bir araya 
getirmek" anlamındaki karn kökünden 
türemiş bir sıfat olup "dost, arkadaş. eş. 
yaştaş" manalarma gelir. İslam'dan önce 
Araplar insanı takip eden ve onunla be
raber olan ruhani varlıkların bulunduğuna 
inanırlardı. Bunlara genellikle "reiy, şey~ 
tan. cin, tabi"' ve kar'in adını veriyorlardı. 
Özellikle kahin ve şairler kendilerine ha
ber taşıyan ve şiir ilham eden şeytan ve 
kar'inlerinin olduğunu ileri sürüyorlardı. 

Karn kavramı değişik kullanımlarıyla 
Kur'an-ı Kerim'de otuz dokuz yerde geç
mekte olup bunların yedisi karin, biri de 
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çoğul u olan kurena şeklindedir (M. F Ab
dülbaki. el-Mu'cem, "~rn" md .). Karin. 
Kur'an'da "insanla beraber bulunan arka
daş" anlamına gelmekte, şeytan (en-N isa 
4/38; es-Saffat 37/51; Fussılet 41/25; ez
Zuhruf 43/36, 38; Kaf 50/27). inkarcı insan 
(es-Saffat 37/51) ve melek(Kaf 50/23) tü
ründen arkadaş yerine kullanılmaktadır. 
Kur'an. şeytan türünden olan karlnin in
sanı riyakarlığa teşvik eden ve ona kötü
lükleri güzel gösteren kötü bir arkadaş 
olduğunu. dünyada onunla dost olanların 
ahirette kendilerini suçlayacaklarını ve 
uzak durmasını isteyeceklerini beyan et
mektedir. Bazımüfessirler Saffat sure
sinde yer alan karlnin şeytan manasma 
geldiğini söylerken bazıları onun insan 
olduğunu kaydederler (Taber1', X.Xlll. 38; 
Beyzavt. v. 234; SüyOtı. V11. 90). 

Hadis rivayetlerinde de karn kavramı 
çeşitli türevleriyle yer almaktadır. Kar'in 
kelimesi bazan arkadaş. dost şeklinde 
(Buhar1'. "Diyat", 22). bazan da insanla 
beraber olan ve ondan hiç ayrılmayan "ru
hanl dost" (şeytan veya melek) anlamın
da kullanılmaktadır (Buhar1'. "Tefsir", 37; 
Müslim. "Şalat", 260; ibn Mace. "İ~me", 
39. "Du'a"', 18). Hz. Peygamber. insanın 
hem melekten hem de şeytandan arka
daşı olduğunu belirtmiş, Hz. Aişe'nin , 
"Buna sen de dahil misin?" sorusuna 
"evet" cevabını vermiş, ancakAllah'ın inii
yetiyle kendisinin onun kötülüklerinden 
korunduğunu bildirmiştir (Müsned,l. 385, 
397. 40 ı . 460; Da rimi. "Ri~~ ... 25; Müs
lim. "Münafı~in", 69). Bu hadisin sonun
da yer alan ( ~~) kelimesi bazı alimlerce 
mazi fıil olarak ( esierne) kabul edilmiş ve 
Resulullah'ın şeytanının müslüman veya 
teslim olup kendisine hayırdan başka bir 
şey telkin etmediği şeklinde yorumlan
mıştır. Süfyan b. Uyeyne ve Hattabi gibi 
alimler ise şeytanın müslüman olmasını 
mümkün görmeyerek kelimeyi sütasiden 
muzari mütekellim kalıbında okumuş 
(eslemü) ve ResGl-i Ekrem'in onun kötü
lüklerinden korunduğu manasını çıkar
mıştır (Nevev1'. XVll, !56-158; Bedreddin 
eş-Şibll. s. 28-29). 

Kaynaklarda yer alan bilgilerden anla
şıldığına göre bazı alimler insana arkadaş 
olan şeytanın asla müslüman olmayaca
ğı. bazıları etki altına alındığı takdirde 
müslüman olabileceği, bir kısmı ise müs
lüman olma durumunun sadece Hz. Pey
gamber'in karinine ait olduğu kanaatine 
sahip olmuştur. Hattabi birinci görüşü , 

ömer Süleyman ei-Eşkar ikinci görüşü ve 
Bedreddin eş-Şibll üçüncü görüşü savun
maktadır. Gazzali karlnle ilgili rivayetleri 

sıraladıktan sonra insan kalbinin melek 
ve şeytanın etkisi altında olduğunu, her 
iki kaynaktan da kalbin yoklandığını. 
hayra çağrı yapan duygu ve düşüncelerin 
meleğin ilhamı, şerre çağıranın ise şey
tanın vesvesesi olduğunu kaydetmiş ve 
insanın iki karin arasında imtihana tabi 
tutulduğunu belirtmiştir (İf:tya', lll , 27; 
Zebldt. vıı. 265-267). 

S. M. Zwemer ve D. B. Macdonald gibi 
şarkiyatçılar. karin kavramının Arap- is
lam falkloruna yönelik tarafının da bu
lunduğunu söylemekte ve Hz. Muham
med'in anlatımlarında bunun etkisinin 
olabileceğini ileri sürmektedir. Doğrudan 
vahiy ürünü olan Kur'an'ın ifadelerinde 
folklorik unsur aramanın doğru olamaya
cağı ortadadır. Cahiliye döneminde karl
nin şairin ilham perisi. İslamiyet'te ise 
Peygamber'e vahiy getiren melek mana
sında kullanıldığına dair iddia da aynı ni
teliktedir. Gerek Kur'an-ı Kerim'de gerek
se hadis rivayetlerinde karin ile vahiy geti
ren Cebrail arasında herhangi bir müna
sebetten veya benzerlikten söz edilme
mektedir. 
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KARiNABAD ı 

Bulgaristan'ın doğusunda 

bugün Karnobat adını taşıyan eski bir 
Osmanlı kaza merkezi. 

L _j 

Yambolu'nun SO km. kuzeydoğusunda 
olup Çatal Balkan adı verilen dağ sırasının 
güneyinde kurulmuş küçük bir tarım ka
sabasıdır. Sofya- Surgaz demiryolu üze-


