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Ders : 56  
Konu : Asr Sûresi  

ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيمِ 

 
       Sûrenin Meâli: 

1. ''Asra yemin olsun ki,  
2. Şüphesiz insan zarardadır.  
3. Ancak, iman edip sâlih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler 

müstesnâ! (Onlar böyle değildir.)'' 
      Sûrenin Nüzul Sebebi: 
      Hz. Ebû Bekir (r.a.) müslüman olunca, Mekke müşrikleri şöyle dediler: 
      ''Zarara girdin ey Ebû Bekir! Çünkü atalarının dinini terkediyorsun.'' Hz. Ebû Bekir (r.a.), onlara 
şöyle cevap verdi: 
      ''Hakkı kabul etmek zarar değildir. Asıl zarar eden sizsiniz. Hiç görmeyen, işitmeyen, 
ihtiyaçlarınızı görmeyen, dünyevî musîbetleri gideremeyen, uhrevî azabı önleyemeyen putlara 
tapıyorsunuz.'' 
       Bu olay üzerine Cebrâil (a.s.) bu sûreyi getirdi.1      
        Sûrenin Özellikleri: 
       Asr sûresi, Mekke döneminde nâzil olmuştur. Ancak bazı müfessirlere göre de Medine'de 
inmiştir. Üç âyet, 14 kelime ve 68 harftir. 
        İmam-ı Şafiî, bu sûre hakkında şöyle demektedir: 
''Başka bir şey inmemiş olsaydı, Kur'an’dan  sadece bu sûre insanlara yeterdi. Bu sûre, Kur'anın 
bütün ilimlerini kapsamıştır.''2  Bu sûre, İslâm ümmetinin vasıflarını ve görevlerini en mükemmel 
şekilde anlatmaktadır. Dünya ve âhirette, Allah'ın rızasına ulaşabilmek için neler yapmamız 
gerektiğini bu sûre özet bir şekilde formüle etmiştir.3     
           Sûrenin Tefsiri: 

                                                                 

 
        1-2-''Asra yemin olsun ki, şüphesiz insan zarardadır.'' 
        '' Asr'' kelimesi sözlükte; ''Zaman, gece, gündüz, sabah, akşam, ikindi vakti, topluluk, âşiret ve 
yağmur'' gibi mânâlara gelmektedir. Müfessirler, ''Asr'' kelimesine başlıca şu anlamları 
vermişlerdir: İkindi namazı, ikindi vakti, çağ, zaman, Peygamberimiz (s.a.v)’in peygamberlik çağı, 
yüz yıllık bir zaman, âhir zaman...4    
       Ömür, Rabbimizden bize verilen bir sermayedir. Bu sermayenin sayısı da Rabbimizin katında 
bellidir. İnsana verilen en değerli sermaye budur.  

        En değerli sermayemiz zamanımızdır. Kaybettiğiniz parayı tekrar kazanabilisiniz. Ama  insan; 
geçen zamanı, bütün parasını, malını verse ömründen bir saniyeyi bile geri getiremez. Onun için 

                                                           
1 Tefsiru’l-Kur’an, Eu’l-Leys Semerkandî, C.6, sh.469. 
2 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M.Hamdi Yazır, C. 9, sh.97. 
3 Şifa Tefsiri,Mahmut Toptaş, C. (, sh.357. 
4 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.9, sh.98-99. 
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insan her anını iyi değerlendirmelidir.  Öyleyse; altın kazanmışsın, mal kazanmışsın, en iyi şekilde 
yaşamışsın ne faydası var? Birgün bunların hepsini geride bırakıp gideceksin. Öyleyse; ömrün boş 
şeylerle, günahlarla, niye geçsin? Ömrünü sefâletle değil, ibadetle, Hakk'a itaatle ve halka 
hizmetle geçireceksin.5             

       Fahrüddin er-Râzî bu konuda şöyle demektedir: 
       ''Ben Asr sûresi’nin mânâsını bir buz satıcısından öğrendim. Çünkü, o satıcı bağırıyor ve: 
       -Ana sermayesi eriyip yok olana merhamet ediniz! Ana sermayesi eriyip yok olana merhamet 
ediniz!''  diyordu. Ben bu sözü duyunca : 
       -Asr sûresinin (2.âyetin) mânâsı işte budur, dedim.''6        
       Biz, günleri geçiriyoruz diye seviniyoruz. Halbuki her geçen gün ömürden eksilmektedir. 
       Yani her insan ve bütün insanlık her asırda, her zamanda ve özellikle de günümüzde; (iman 
edenler,  sâlih amel işleyenler hariç) mutlak bir hüsran (zarar) içindedir.          
       Tüketilen her nefes, geçen her saat faydalı, doğru ve Allah yolunda harcanmışsa, insan 
hüsrandan kurtulabilir. Eğer; zararlı, şer ve günahlarla geçirilmişse insan hüsranda,yani zarardadır.7     
       ''Hüsran'' kelimesi,''Kâr''ın zıddıdır. Hüsran kelimesi, ticarette genel olarak sürekli zarar etmeyi 
ifade etmek için kullanılmıştır.8  Hüsran, sadece dünyevî başarısızlığı değil, aynı zamanda âhiretteki 
başarısızlığı da kapsar. Çünkü gerçek felâh (kurtuluş), âhiret felâhı, gerçek hüsran da âhiretteki 
hüsrandır.9     
       Rivayet edildiğine göre, Mekke müşrikleri (Ebû Cehil, Ebû Leheb, As b. Vail v.b.); ''Muhammed 
bir hüsran içindedir!''  diyorlardı. Bu sebepten dolayı Cenâb-ı Hak, durumun onların zannettiğinin 
aksine olduğunu yemin ederek ortaya koymuş ve asıl hüsranda olanların; ömrünü ve malını boşa 
harcayan ve hakkı tanımayanlar olduğundan şüphe olmadığını bildirmiştir.  
        Hasan-ı Basri şöyle demektedir: 
        ''Cenâb-ı Hak, ticaretin ve kazancın sona ermesine dikkat çekmek için bu vakte yemin etmiş ve 
insanın zararda olduğunu bildirmiştir. Şimdi, sen bir şey kazanmadan eve girersen, çoluk-çocuğun 
da, etrafını sarıp da, herkes kendi payına düşeni senden istese (sen de bunları veremezsen), o anda 
mahçup olur, ziyan içinde olanlardan olmuş olursun. İşte aynen bunun gibi kıyamet 
yaklaşmaktadır. Halbuki sen henüz hazırlıklı değilsin...''10  
        Günümüz insanı, her haliyle perişandır. Bu hüsran, psikologlar ve  sosyologlar tarafından her 
gün ifade edilmektedir. Ekonomide, zenginlikte en üst noktaya ulaşmış toplumlara bakınız: 

          - İnsanlar, ya alkolün pençesinde kıvranıyor, ya da her türlü yanlışlığa kölesi olmuşlardır. 
       - Eroin, esrar, fuhuş, hırsızlık, talan, sapık ve trajik filmlerle kendisini uyuşturan bir topluluk 
haline gelmiştir. 
        Bir yandan da; milyonlarca insan, açlık ve sefalet içinde kıvranmakta...Hüsran! Hüsran!  
        İşte bu sûrenin ifade ettiği en büyük mûcize, bu iki kısa âyette gizlenmiştir. Daha da önemlisi, 
bu insanlık dramının değişmez tedavi reçetesi yine bu sûrede verilmektedir.11    

                                                                                                                        
            
            3-''Ancak, iman edip sâlih amel işleyenler, hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler 
müstesnâ! (Onlar böyle değildir.)'' 
           Bu âyette, dört özelliğe sahip olanların zararda olmayıp, kârda oldukları bildirilmiştir.    
Kurtuluş şu dört şeydedir: 

                                                           
5 Şifa Tefsiri, Mahmut Toptaş, C.8, sh.358-359. 
6Tefsir-i  Kebir, Fahrüddin er-Râzî, C.23, sh.389. 
7 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C. 9, sh. 102 
8 Tefhimu’l-Kur’an, Mevdûdî, C. 7, sh.225-226. 
9 Âraf suresi,9. âyet. 
10Tefsir-i Kebir, Farüddin er-Râzî, C. 23, sh.389-394.  
11 Namaz Sûreleri Yorumu, Onk. Dr. Haluk Nurbaki, sh. 109-110. 
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a. İman: Samimi bir kalple inanılması gereken şeyleri tasdik etmek, şirk, küfür, nifak ve 
şüpheye düşmemektir.  

b. Sâlih Amel: İmandan sonra, Allah'ın razı olduğu, kabul ettiği hayırlı ve faydalı işler 
yapanlar 

da bu  âyetin kurtuluş müjdesine nail olurlar. 
          Sâlih ameller; namaz, oruç, zekât, sadaka,cihad gibi ibadetlerdir....Bu çeşit amellerin en 
önemlisi de, Hakka dâvet ve Hak yolunda gayret göstermektir.Yani cihad etmek, başkalarını ıslah 
için çalışmaktır.12                                                         

c. Hakk'ı tavsiye etmek: Hak kelimesi, bâtıl'ın zıddıdır. Doğruya, adâlete uygun sözdür. 
İster inanç, ister ibadet, isterse dünyevî mes'elelerle ilgili olsun aynıdır. Müslümanların 
oluşturduğu bir toplumda, hakka karşı bâtılın yayılmasına seyirci kalmamak, duyarlı 
olmak gerekir. Âyetteki; ''Hakkı tavsiye etmenin'' anlamı budur.13    

d. Sabrı tavsiye etmek: Hak ve hayır yolunda sabrı tavsiye edenler, kurtuluşa ereceklerdir. 
Çünkü, hakkı savunmak, hakim kılmaya çalışmak, hayırda koşturmak; birçok acıya, 
sıkıntıya katlanmayı gerektirir. Bu da, ancak sabırla olur. Bu ise nefsin hoşuna gitmez. 
Resûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur: 

 
      ''Cennet, nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle, cehennem de nefsin arzuları ile kuşatılmıştır.14   

         Sabır aynı zamanda, olaylar karşısında gevşememek, zayıflık göstermemektir. Allah, böyle 
sabırlıları sever. 
         Şerre rıza şer, küfre rıza küfürdür. Her türlü kötülüğe katlanmak, her zillete boyun eğmek, 
kurtulmak için çaba göstermemek, şerre rıza gösterip susmak, sabır değil, günahtır.15               

        
Sûreden Alınacak Dersler: 

1. Ömür, Rabbimizden bize verilen bir sermayedir. Bu sermaye  her an eksilmektedir. Bunu, 
iman ve İslâm yolunda tüketmeliyiz. 

2. İnanmayan, hakka tabi olmayan, dünyaya geliş gayesini kavramayan insan, zararda ve 
hüsrandadır. 

3. İman edip sâlih amel işleyenler, hakkı ve sabrı tavsiye edenler, zararda değildir.  
4. Zulüm karşısında susmamak gerekir. Çünkü buna seyirci kalmak azabı gerektirir. 
5. Hak ve hayır yolunda olanların başına çeşitli musîbetlerin ve belâların gelmesi,''Sünnetul-    

lah''tır.  Bu zorluklara katlanmanın, sabretmenin ve mücadeleye devam etmenin adı 
sabırdır. 

6. Bananecilik, tembellik ve duyarsızlık sabır değil, zillettir. 
7. Şerre rıza şer, küfre rıza küfürdür. Müslüman bunlara razı olamaz.  

                                                           
12 Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C. 9, sh. 107-108. 
13 Tefhimu’l-Kur’an, Mevdûdî, C. 7, sh. 228. 
14 Sahih-i Müslim, C. 11, sh. 231. 
15Hak Dini Kur’an Dili, Elmalılı M. Hamdi Yazır, C.9, sh. 109-110.  

 
                    ''Sabır acıyı yutmaktır. Sıkıntılara sabretmek gerekir. Çünkü büyük hazineler zorlukların 
                      altında gömülüdür. Demir mıknatısa âşıktır. Hep ona doğru koşar. Zafer de sabra âşıktır 
                      ve ona doğru koşar.''(İmam-ı Sühreverdî) 
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          Not:  
          Bu hafta; 

1. Namazlarımızda Asr sûresini, mânâsını düşünerek okuyalım. 
2. Bu sohbeti ailemizle paylaşalım. 
3. Resûlullah (s.a.v.)’in ‘’Cennet, nefsin hoşuna  gitmeyen şeylerle, cehennem de nefsin  

                    arzuları ile kuşatılmıştır’’hadisini mânâsıyla birlikte ezberleyelim. 
  

 


