TEKASÜR SURESİ
َ ْٛ ش
َّ بّٰللِ ِيٍَ ان
ىٛانس ۪ج
ُ َا
َّ ٌب
عٕذ ِث ه
ِ ط
Kovulmuş ve taşlanmış şeytandan Allah’a sığınırım.

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

(Tekasür 102/1)

 ُك ُى انت َّ َكبث ُ ُسٛ َٰٓا َ ْن
Daha çok şeye sahip olma yarışı sizi oyaladı.
(Hadid 57/20)

 ْاْلَ ْي َٕا ِلَُٙ ُك ْى َٔت َ َكبث ُ ٌس ِفْٛ َُخٌ َٔتَفَب ُخ ٌس َثٚت َٔنَ ْٓ ٌٕ َٔ ۪ش
ٌ ب نَ ِعَٛ َْ ُّٕح ُ اندَٰٛ اِ ْعهَ ًُُٕٓا اَََّ ًَب ْان َح
َ ٌٕ ُح
ُ َ ُكٚ صفَ ًّسا ث ُ َّى
ٍ ْٛ َٔ ْاْلَ ْٔ َْل ِۜ ِد َك ًَث َ ِم َغ
ٙطب ًي ِۜب َٔ ِف
ْ ُّ ُيٚ ُج فَت َ َٰس۪ٛٓ َٚ بز ََ َجبتُُّ ث ُ َّى
َ ث ا َ ْع َج
َ َّت ْان ُكف
َٰ ْ
ٌ ِۜ َْٕ َّللاِ َٔ ِزض
ٔز
َ اة
ُ ُٓب ا َِّْل َيتَبَٛ َْ ُّٕح ُ اندَٰٛ اٌ َٔ َيب ْان َح
ٌ َاْل ِخ َسحِ َعر
د ٌ َٔ َي ْغ ِف َسح ٌ ِيٍَ هٚ ۪شد
ِ ع ْانغُ ُس
Bilin ki dünya hayatı bir oyun, bir oyalanma, bir süs, mallar ve çocuklarla övünme yarışından ibarettir. Bu hayat,
bitirdiği bitkilerle çiftçileri hayran bırakan bereketli yağmura benzer. Sonra bitki kurur; onu sararmış görürsün,
arkasından da çer-çöpe dönüşür. Ama Ahirette hem ağır bir azap hem de Allah’ın bağışlaması ve rızası vardır.
Dünya hayatı, aldatıcı bir yararlanma dışında bir şey değildir.

(Tekasür 102/2)

َحتهٗ ُش ْزت ُ ُى ْان ًَقَب ِث ِۜ َس
Yarış, kabirlerinizi boylayıncaya kadar sürdü.

(Tekasür 102/3)

ًٌَُٕ َف ت َ ْعه
َ َك ََّّل
َ ْٕ س
Yok, nasıl olsa yakında öğreneceksiniz!
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(Rum 30/34)

۠ َُُب ُْ ِۜ ْى فَت َ ًَتَّعْٛ َ  ْكفُ ُسٔا ِث ًَُٓب َٰاتَٛ ِن
ًٌَُٕ َف ت َ ْعه
َ َٕا ف
َ ْٕ س
Bunu, bizim verdiğimizi gizlemek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.

(Enam 6/67)

ًٌَُٕ َف ت َ ْعه
َ َٔ ِن ُك ِّم ََجَ ٍب ُي ْستَقَ ٌّۘس
َ ْٕ س
“Her haberin gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır; yakında siz de öğrenirsiniz.”

(Tekasür 102/4)

ِۜ ًُ َف ت َ ْعه
ٌَٕ
َ ث ُ َّى َك ََّّل
َ ْٕ س
Yok yok… Yakında her şeyi iyice öğreneceksiniz!
(Ta Ha 20/135)

ۚ ص
ٖ٘ ِ َٔ َي ٍِ ا ْْت َ َٰد
َّ اط ان
ُ ص َح
ِ ص َس
ْ َ ست َ ْعهَ ًٌَُٕ َي ٍْ ا
ٌ ّقُ ْم ُكم ُيت َ َس ِث
ّ ِ بة ان
ُ َّص فَت َ َسث
َ َٕا ف
ّ ِٕ س
De ki: “Herkes beklemededir, siz de bekleyin. Düz yolun yolcularının kimler olduğunu, kimlerin yola
geldiğini yakında öğreneceksiniz.”

(Zümer 39/39)

ًٌَُٕ َف ت َ ْعه
ِ  َعَّ۪ٙ َِب قَ ْٕ ِو ا ْع ًَهُٕا َع َٰهٗ َي َكبََتِ ُك ْى اٚ قُ ْم
َ َبي ۚ ٌم ف
َ ْٕ س
De ki: “Ey halkım, kurulduğunuz makamlarda elinizden geleni yapın. Ben de elimden geleni yapacağım. Nasıl
olsa yakında öğreneceksiniz;

(Tekasür 102/5)

ٍٛ
ِ ِۜ َ۪قَٛك ََّّل نَ ْٕ ت َ ْعهَ ًٌَُٕ ِع ْه َى ْان
Keşke bunu kesin bir bilgiyle bilseniz.
(Bakara 2/103)

ًٌَُٕ ََ ْعهٚ  ِۜ ٌْس نَ ْٕ َكبَُٕاَّٛللاِ َخ
َٔنَ ْٕ اَََّ ُٓ ْى َٰا َيُُٕا َٔاتَّقَ ْٕا نَ ًَثُٕثَخٌ ِي ٍْ ِع ُْ ِد ه
İnanıp güvenseler ve kendilerini yanlışlardan korusalar, Allah katından alacakları karşılık elbette iyi olur. Keşke
bunu bilseler!
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(Ankebut 29/64)

َٰ ْ َّاز
ُ ُۢ َٕ َٛ  ْان َحٙ
ًٌَُٕ َ ْعهَٚ اٌ نَ ْٕ َكبَُٕا
ٌ ِۜ ُٓب ا َِّْل نَ ْٓ ٌٕ َٔنَ ِعَٛ َْ ُّٕح ُ اندَٰٛ َٔ َيب َْٰ ِر ِِ ْان َح
َ ت َٔا ٌَِّ اند
َ ِٓ َاْل ِخ َسح َ ن
Şu yaşanan hayat, bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Asıl hayat, son yurttaki hayattır; keşke bilseler.

(Enbiya 21/39)

ُ ٍْ بز َٔ َْل َع
ٕز ِْ ْى َٔ َْل ُْ ْى
َ ََُّ ُكفٌَُّٕ َع ٍْ ُٔ ُجٕ ِْ ِٓ ُى انٚ ٍَ َْلٍَٛ َكفَ ُسٔا ۪حٚ َ۪ ْعهَ ُى انَّرٚ ْٕ َن
ِ ُٓ ظ
ٌَٔص ُس
َ ُْ ُٚ
Ayeti görmezlikten gelenler (kafirler) ne yüzlerinden ne de sırtlarından o ateşi uzaklaştıramayacakları ve yardım
da göremeyecekleri o zamanı keşke bilselerdi.

(Kalem 68/30)

ٌََٕت َ ََّل َٔ ُيٚ ض
ُ فَب َ ْق َج َم َث ْع
ٍ ض ُٓ ْى َع َٰهٗ َث ْع
Dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar:

(Kalem 68/31)

َ هَ َُُٓب اََِّب ُكَُّبْٚ َٔ َبٚ قَبنُٕا
۪ ط
ٍَٛبغ
“Yazık bize! Biz aşırı davranışlar içindeyiz.

(Kalem 68/32)

ٌَُٕ ًْسا ِي ُْ َُٓٓب اِ ََُّٓب ا َِٰنٗ َزثَُِّب َزا ِغجُٛ ْج ِدنََُب َخٚ ٌْ َ َعسَٰ ٗ َزثُّ َُُٓب ا
Rabbimizin, bunun yerine daha iyisini vermesini bekleriz. Rabbimizin bol ikramını umarız.” dediler.

(Kalem 68/33)

َٰ ْ اة
ًٌَُٕ ََ ْعهٚ اْل ِخ َس ِح ا َ ْك َج ُۢ ُس نَ ْٕ َكبَُٕا
ُ َاة َٔنَعَر
ُ ِۜ ََك َٰر ِن َك ْان َعر
İşte azap böyle olur! Ahiretteki azap daha büyüktür. Keşke bilselerdi!

(Tekasür 102/6)

ىٛ
َ نَت َ َس ُٔ ٌَّ ْان َج ۪ح
O alevli ateşi şimdiden görebileceksiniz.
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(Şuara 26/91)

ٍَٚٔ ُى ِن ْهغ َ۪بٛد ْان َج ۪ح
ِ ََٔثُ ِ ّسش
Cehennem boş hayal peşinde koşanların önüne çıkarılır,

(Naziat 79/34)

َُّٓ د
ٌّٖۘ انطب َّيخُ ْان ُكج َْٰس
ِ فَ ِبذَا َُٓجب َء
O en büyük toplantı başladığında,

(Naziat 79/35)

ُ س
ٗ َٰسع
ِ ْ تَرَ َّك ُسَٚ  ْٕ َوَٚ
َ بٌ َيب
َ َْ اْل
Kişi, yapıp ettiklerini bir bir hatırlar.

(Naziat 79/36)

َٖ َٰسٚ ٍْ ًَ  ُى ِنٛد ْان َج ۪ح
ِ ََٔثُ ِ ّسش
Gören herkese, alevli ateş gösterilir.

(Tekasür 102/7)

ٍٛ
ِ َ۪قٍَْٛ ْانٛث ُ َّى نَت َ َس ََُّٔ َٓب َع
Daha sonra onu çıplak gözle zaten göreceksiniz.
(Kehf 18/53)

َ َبز ف
ص ِسفًب
ْ َ ِجدُٔا َع ُْ َٓب َيٚ ظ ُُُّٕٓا اَََّ ُٓ ْى ُي َٕاقِعَُْٕب َٔنَ ْى
َ ََُّٔ َزا َ ْان ًُ ْج ِس ُيٌَٕ ان
O suçlular ateşi görürler ve içine düşeceklerini anlarlar ama oradan dönme imkânı bulamazlar.

(Vakıa 56/92)

ٍَّٛض ۪بن
َُّٓ ٍَ انَٛٔا َ َُّٓيب ا ٌِْ َكبٌَ ِيٍَ ْان ًُ َكرّ ِ۪ث
Ama eğer o yalancı sapkınlardansa,

(Vakıa 56/93)

ىٍٛ ً۪ فَُُ ُص ٌل ِي ٍْ َح
Kaynar suyun yanına yerleşir,
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(Vakıa 56/94)

ىٍٛ خُ َج ۪حَٛ ص ِه
ْ َ َٔت
Ayrıca ateş yığınında kızarırlar.

(Vakıa 56/95)

ٍٛ
ِ ۚ َ۪قٛا ٌَِّ َْٰرَا نَ ُٓ َٕ َح ُّق ْان
Bütün bunlar, doğruluğu kesin olan bilgilerdir.

(Tekasür 102/8)

ىِٛ َ ْٕ َيئِ ٍر َع ٍِ انَُّ ۪عٚ ٍَّ ُث ُ َّى نَت ُ ْسـَٔه
Bir de o gün, size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz.
(Nahl 16/53)

ۚ  ِّ ت َ ْجـ ُسْٛ َس ُك ُى انض ُُّّس فَ ِبن
ٌَٔ
َّ َّللاِ ث ُ َّى اِذَا َي
َٔ َيب ِث ُك ْى ِي ٍْ َِ ْع ًَ ٍخ فَ ًٍَِ ه
َٔ
Sahip olduğunuz bütün nimetler Allah’tandır. Size bir zorluk dokununca da yalnız O’na yalvarıp yakarırsınız.

(Nahl 16/54)

ٌَُٕ ْش ِس ُكٚ  ٌق ِي ُْ ُك ْى ِث َس ِثّ ِٓ ْىَٚف انض َُّّس َع ُْ ُك ْى اِذَا فَ ۪س
َ ث ُ َّى اِذَا َكش
Sonra o zorluğu üzerinizden kaldırdı mı içinizden bir takımı hemen Rablerine bir ortak oluştururlar.

(Nahl 16/55)

۠ َُُب ُْ ِۜ ْى فَت َ ًَتَّعْٛ َ َ ْكفُ ُسٔا ثِ ًَُٓب َٰاتِٛن
ًٌَُٕ َف ت َ ْعه
َ َٕا ف
َ ْٕ س
Bunu, bizim verdiğimizi gizlemek için yaparlar. Keyfini sürün bakalım; yakında öğrenirsiniz.

(Nahl 16/56)

ٌَٔبّٰللِ نَت ُ ْسـَٔهُ ٍَّ َع ًَّب ُك ُْت ُ ْى ت َ ْفت َ ُس
جًب ِي ًَّب َزشَ ْقَُب ُْ ِۜ ْى ت َ هَٛ ْعهَ ًٌَُٕ َ َ۪صٚ َ ْج َعهٌَُٕ ِن ًَب َْلَٚٔ
Bir de kendilerine verdiğimiz rızıklardan ne olduğunu bilmedikleri ilahlarına pay çıkarırlar. Vallahi bu
iftiranızdan dolayı sorguya çekileceksiniz.
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