
TEKÂSÜR SÛRESİ

Mekke'de, 16. sırada nazil olmuştur. 
8 ayettir.



 ِبْسمِ اهللِ الرَّْحٰمِن
الرَّٖحيمِ

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla



Birinci Ayet



اَْلٰهیُكُم التََّكاثُُر

Çoklukla övünmek sizi oyaladı.
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اَْلٰهیُكُم



َلَها
Mazi fiil: 

Eğlendi, vakit geçirdi

 : لَــــــْهوٌ
O Y U N



اَْلٰهی
Mazi fiil. İf’âl Bâbı: 
Meşgul etti,  

alıkoydu, oyaladı, vazgeçirdi



اَْلٰهیُكْم
Sizi oyaladı
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التََّكاثُُر



َكثَُر
Mazi fiil: 

Çok oldu



تََكاثََر
Mazi fiil. Tefâul Bâbı: 

Rekabet yapmak, çokluğuyla 
karşılıklı övünmek



تََكاثُر
(Çok mal vs. hususunda) 

rekabet yapmak, çokluk yarışı



TÜRKÇEYE GEÇEN 
KELİMELER:

Esre

َكثَُر

İnkisâr

Küsürât
Kesret Teksîr

Kesir Ekseri



اَْلٰهیُكُم التََّكاثُُر

Çoklukla övünmek sizi oyaladı.



İkinci Ayet



َحتّٰى زُرْتُُم امْلََقاِبَر
Öyle ki kabirleri ziyaret ettiniz.

(Öyle ki bu, ölümünüze kadar sürdü.)

(Kabirleri bile ziyaret ettiniz.)
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زُرْتُُم



زَاَر
Mazi fiil: 

Ziyaret etti, uğradı



زُرْتُْم
Ziyaret ettiniz



TÜRKÇEYE GEÇEN 
KELİMELER:

زَاَر

Müzevir

Ziyâret Mezar
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امْلََقاِبَر



َمْقبَرَة
Kabristan, kabir



َمَقاِبر
Çoğul: 

Kabirler



TÜRKÇEYE GEÇEN 
KELİMELER:

َقبََر
Kabir

Kabristan

Kubur Makber



َحتّٰى زُرْتُُم امْلََقاِبَر
Öyle ki kabirleri ziyaret ettiniz.

(Öyle ki bu, ölümünüze kadar sürdü.)

(Kabirleri bile ziyaret ettiniz.)



Üçüncü Ayet



َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
"Hayır; ileride bileceksiniz!"
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َكالَّ



َكالَّ
Hayır, asla,  

sizin saydığınız gibi değil! 
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َسْوَف تَْعَلُموَن



َعلَِم
Mazi fiil: 
Bildi



يَْعَلُم
Muzari fiil: 

Biliyor, bilir



تَْعَلُموَن

Biliyorsunuz, bilirsiniz



َسْوَف تَْعَلُموَن

Bileceksiniz



َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن
"Hayır; ileride bileceksiniz!"



Dördüncü Ayet



ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن

Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!
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ثُمَّ



ثُمَّ
Sonra



ثُمَّ َكالَّ َسْوَف تَْعَلُموَن

Hayır, Hayır! İleride bileceksiniz!



Beşinci Ayet



َكالَّ َلْو تَْعَلُموَن ِعْلَم اْليَٖقنيِ
Hayır, kesin olarak bir bilseniz..



43

َلْو تَْعَلُموَن



َلْو
Şart edatı: 
-se, -sa



َلْو تَْعَلُموَن

Bilseniz...
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ِعْلَم اْليَٖقنيِ



ِعْلم
İlim, bilim



يَٖقني
Yakin,  

şüphe ve tereddütlerden 
uzak bilgi / ölüm



ِعْلُم اْليَٖقنيِ
İsim tamlaması: 
Kesin bilgi



َكالَّ َلْو تَْعَلُموَن ِعْلَم اْليَٖقنيِ
Hayır, kesin olarak bir bilseniz..



Altıncı Ayet



َلتََرُونَّ اْلَجٖحيَم

Andolsun, o cehennemi 
muhakkak göreceksiniz.



53

َلتََرُونَّ



رَأَى
Mazi fiil: 

Gördü, bildi, zannetti



يََرى
Muzari fiil: 

Görür, bilir



تََرْو

Görürsünüz, bilirsiniz



تََرُونَّ
Şeddeli tekid nûnu: 

Muhakkak göreceksiniz, 
bileceksiniz



َلتََرُونَّ
Yemin harfi: 

Yemin olsun ki, kesinlikle 
göreceksiniz
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اْلَجٖحيَم



َجٖحيم
Cehennem



َلتََرُونَّ اْلَجٖحيَم

Andolsun, o cehennemi 
muhakkak göreceksiniz.



Yedinci Ayet



ثُمَّ َلتََرُونََّها َعنْيَ اْليَٖقنيِ

Yine andolsun, 
onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.
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ثُمَّ َلتََرُونََّها



ثُمَّ
Sonra



تََرُونَّ
Muhakkak göreceksiniz, 

bileceksiniz



َلتََرُونََّها
Onu muhakkak 

göreceksiniz
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َعنْيَ اْليَٖقنيِ



َعنْي

Göz



يَٖقني
Yakin,  

şüphe ve tereddütlerden 
uzak bilgi / ölüm



َعنْيُ اْليَٖقنيِ
İsim tamlaması: 

 Yakînin ta kendisi, 
Gözle görürcesine kat’i bilgi



TÜRKÇEYE GEÇEN 
KELİMELER:

Muayyen

َعنْي
Muayene

Ayan (beyan)

Aynı

Ta’yîn



ثُمَّ َلتََرُونََّها َعنْيَ اْليَٖقنيِ

Yine andolsun, 
onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.



Sekizinci Ayet



ثُمَّ َلتُْسئَُلنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن النَّٖعيمِ

Sonra o gün, nimetlerden 
mutlaka hesaba çekileceksiniz.
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ثُمَّ َلتُْسئَُلنَّ



َساََل
Mazi fiil: 

Sordu, istedi



يَْساَُل
Muzari fiil: 

Soruyor, sorar



تُْسأَُل
Meçhul muzari fiil: 
Sorulacaksın



تُْسئَُلنَّ
Şeddeli tekid nûnu: 

Muhakkak sorulacaksınız



َلتُْسئَُلنَّ
Yemin harfi: 

Yemin olsun ki, kesinlikle 
sorulacaksınız



TÜRKÇEYE GEÇEN 
KELİMELER:

َساََل

Mes’uliyet

Sual Mes’ul

Mesele
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يَْوَمِئٍذ



يَْوم
Gün



يَْوَمِئٍذ

O gün
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َعِن النَّٖعيمِ



َعْن
Harf-i cerr: 

 -den, -dan 



ِنْعَمة
Nimet, rahat yaşayış, 
bolluk, kolay geçim 



نَٖعيم
Çoğul: 

 Nimetler



َعِن النَّٖعيمِ

Nimetlerden



ثُمَّ َلتُْسئَُلنَّ يَْوَمِئٍذ َعِن النَّٖعيمِ

Sonra o gün, nimetlerden 
mutlaka hesaba çekileceksiniz.




