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ASR SÛRESİ

ِ ِ
ِ
۪ َ ال ْنس
۪
ين
َ ﴾ ا َّل ا َّلذ٢﴿ ۙ ٍان َلفي ُخ ْسر
َ ْ ﴾ ا َّن١﴿ ۙ َِوا ْل َع ْصر
ِ
ِ ِ
اص ْوا
َ اص ْوا بِا ْل َح ِّق َو َت َو
َ الصال َحات َو َت َو
َّ ٰا َمنُوا َو َعم ُلوا
Yüce Allah buyuruyor:

﴾٣﴿ ِِالصبر
ب
ْ َّ

Asr’a yemin olsun ki insan
kesinlikle hüsrandadır. Ancak iman
edenler, sâlih amel işleyenler, hakkı
tavsiye edenler ve sabrı tavsiye
edenler hâriç (kurtuluşa erenler) dir.
				
(Asr, 1-3)
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ASR NE DEMEKTİR?
Sözlükte, uzunca bir zamana asr
dendiği gibi yüz yıllık bir döneme ve ikindi
vaktine de asr denir. Örneğin, 21. asır (21.
yüzyıl) ve salâtü’l-asri (ikindi namazı) gibi.
Ayrıca asr kelimesi, el-asr’i şeklinde
lâm-ı ta’rîf ile ahd için geldiğinde belirli
bir zaman anlamına gelir. Müfessirlerin
en kuvvetli görüşüne göre, vel-asr’i
kelimesindeki lâm-ı ta’rîf, ahd içindir yani
Allah (c.c.) Asr-ı saadete yemin etmektedir.
Muhammed (s.a.v.) in sahabeleri ile
birlikte Peygamber olarak yaşadığı 23
yıllık döneme Asr-ı saadet denir. Dünya
insanlık tarihinde eşi benzeri olmayan o
mutlu dönem, Allah katında çok değerli
olduğundan,
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Allah (c.c.) Asr-ı saadete yemin
ederek dikkatleri o döneme çekiyor ve
insanların kurtuluşa ermeleri için inanç ve
yaşantılarında sadece Asr-ı saadeti örnek
olarak almalarına işaret ediyor.
Vel-asr’i kelimesinin başındaki “vav”
harfi de kasem (yemin) içindir. Allah (c.c.)
asr’a yemin ediyor ve insanların kesinlikle
hüsran (zarar) da olduğunu bildiriyor. Sonra istisna harfi olan “illâ” ile iman edenlerin, sâlih amel işleyenlerin, hakkı tavsiye
edenlerin ve sabrı tavsiye edenlerin hüsrandan kurtulacağını bildiriyor.
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HÜSRAN NE DEMEKTİR?
Biri maddî ve diğeri mânevî olmak
üzere iki çeşit hüsran vardır. Ticaretle
uğraşan bir kişinin zarar edip iflâs
etmesine maddî hüsran denir.
Ruhlar âlemindeki sözlü sınavda
Allah’ın (c.c.), “Ben sizin Rabbiniz değil
miyim?” sorusuna, “Evet, Rabbim’sin” diye
cevap verip fıtrî imana kavuşan ruhların,
bu fâni dünyada fıtrî imanlarını yitirip iflâs
etmelerine de mânevî hüsran denir.
İşte, bizleri yoktan var edip yaratan
Allah (c.c.), “Vel-asr” Sûresi ile bizleri
uyarıyor ve hüsrandan (mânevî zarardan)
kurtuluşumuzun iman, sâlih amel, hakkı
tavsiye ve sabrı tavsiyeden oluşan bu dört
temel ilkeye bağlı olduğunu bildiriyor.
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İMAN NEDİR?
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Allah’a, meleklerine, kitaplarına,
peygamberlerine ve âhiret gününe
iman etmendir. Kadere de, hayrına ve
şerrine (hayır ve şerrin Allah’ın takdiri
ile olduğuna) iman etmendir. (Buhârî - Müslim

- İbni Mâce - Tirmizî - Ebû Dâvûd - Nesâî)

İmanın öncelikli temel ilkesi, Allah’ın
varlığına, bir’liğine ve O’ndan başka ilâh
olmadığına, sonra meleklere, kitaplara,
peygamberlere, âhiret gününe ve kadere
ki hayır ve şerrin Allah’ın takdiri ile olduğuna inanmaktır.
İşte, imanın bu temel ilkelerine kalben
inanıp dili ile ikrar edenlere mü’min,
kalben inanmadığı halde sadece dili ikrar
edenlere münâfık ve kalben inanmayıp
dili ile de inkâr edenlere kâfir denir.
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Bir mü’min dünyada yaşadığı sürece
imanını korur ve son nefesinde âhiret
âlemine iman ile giderse, kabirde ve
âhiret âleminde mü’minlere tanınan bütün
haklardan yararlanır.
Dünyadaki yakınlarının ve din kardeşlerinin her çeşit hayır, dualarından yararlanır ve arkasından kıyamete kadar sürekli
sevaplar gelir.
Allah korusun! Günahlarının çokluğundan dolayı cehenneme atılsa bile,
orada sürekli kalmaz ve günahlarından
arındığı anda cehennemden çıkar ve cennetteki mü’min kardeşlerine kavuşur.
Ya İnanmayanlar?
İşte onların işi gerçekten çok güç!
Çünkü bu geçici dünyada aşırı serveti
ve sınırsız yetkisi olanlar, en gelişmiş
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ülkelerin başkanı ve en güçlü orduların
başkomutanı olanlar ve en modern
hastanelerin başhekimi olanlar da,
Allah’ın (c.c.) koymuş olduğu, “Her
canlı ölümü tadacaktır.” kanununu yürürlükten kaldırmaya güçleri yetmediğinden,
takdir edilen sayılı nefesleri tükenince kefeni giyip tabuta biniyor ve kara toprağın
altına giriyorlar.
Peki, Sonrası?
Berzah (kabir) âleminde sadece ilâhî
kanunlar geçerli olduğundan, sonrası
daha korkunç! Çünkü âhiret âleminin gümrük kapısı olan kabirdeki kimlik kontrolünde (sorgulamada), “Rabbim Allah, Dinim
İslâm ve Peygamberim Muhammed.” diye
cevap veremeyenlerin kabirleri, korkunç
cehennem çukuruna dönüşecek ve kıyamete kadar kabir azabı çekecekler!
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Kıyamet kopunca gerçi kabir azapları
sona erecek ama!.. İlk defa yaratılmaları
ve ana karnında dokuz ay kaldıktan sonra
dünya âlemine gelmeleri onların arzu ve
isteklerine bağlı olmadığı gibi,
Kıyamet olayından sonra da yeniden
dirilip kabirlerinden kalkmaları, mahşer
yerinde toplanmaları ve mahkeme-i
kübrâ’da yargılandıktan sonra tıpış tıpış
cehenneme gitmeleri de onların arzu ve
isteklerine bağlı olmayacak!..
Peki, Bunlar Neden Allah’a İnanmıyorlar?
Gerçekte “Allah’a inanma’mak” çok
güç! Çünkü güçlü bir şelâleyi tersine
akıtmaya kalkışmak ne derece çılgınlık
ve ahmaklık ise, bizleri ve bütün âlemleri
yoktan var edip yaratan Allah’ı (c.c.)
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inkâra kalkışmak, hiç kuşkusuz daha
çılgınlık, daha ahmaklık ve akılla, mantıkla
bağdaşmayan apaçık bir sapıklıktır.
Göklerin ve yerin tek egemeni olan
Allah (c.c.) bir’dir ve O’ndan başka ilâh
yoktur. Ana karnındaki yavruyu gören,
bilen ve rızkını veren O’dur. Güneşteki
hidrojen atomlarını helyum atomlarına
dönüştürerek, güneşi yeryüzüne hayat ve
enerji saçan nükleer santrale dönüştüren
O’dur.
Yedi kat gökleri yaratan ve birbirinden
milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki trilyonlarca
yıldızlarla donatan O’dur. Organları,
hücreleri, hücrelerin çekirdeklerini ve
çekirdekteki kromozomları, genleri ve
DNA moleküllerini yaratan ve genlere
canlıların kalıtsal kişiliklerini yükleyen
O’dur.
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Denge, düzen, çekim, kimya, fizik,
biyoloji, botanik ve üreme gibi evrensel
kanunları koyan ve bütün varlıkları bu
evrensel kanunlara boyun eğdiren O’dur.
Yüce Allah buyuruyor:
İşte! Rabbiniz olan Allah budur;
O’ndan başka ilâh yoktur. Her şeyi
yaratan O’dur. O halde (sadece) O’na
kulluk edin, O her şeye vekildir. (Enâm, 102)
Ey İnsan! Sapık rejimlerin ve din
karşıtı sapık ideolojilerin aldatılmış
kurbanı, savunucusu hatta lideri de olsan
lütfen Azrâil yakana yapışmadan ve adın
cenaze olmadan önce, uyan ve kendine
gel!
Trilyonlarca farklı hücrelerden oluşan
bedenine bak. Ayağının altındaki cansız,
ölü atomlara bak. Aya, güneşe, yıldızlara
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ve evrendeki denge, düzen, uyum ve
kesin disipline bak!
Bilim ve teknolojide sıçrama yapsan
da uzaya çıkıp ayda yürüsen de ve
internet ortamında dünya ile iletişim
kursan da yaşlanmayı durduramaz,
ölümü erteleyemez ve kader çizgini
değiştiremezsin.
Sapık ideolojilere takılıp kalma, hiç
kimseyi ilâhlaştırıp putlaştırma, çıplaklığı
çağdaşlık sanma, din karşıtı sloganlara
kanma, ölümü yok sayma ve seni bekleyen
kara toprağı unutma!
Ey İnsanoğlu! Allah aşkına ön
yargıdan arın, düşün ve kendine gel!
Şu anda yaşın ve işin ne olursa olsun!
Malın, mülkün, makamın, rütben ve
yetkin ne olursa olsun! Trilyonlarca
farklı hücre yığınından oluşan geçici
bir görüntüsün!
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Unutma! Sen de topraktan (atomlardan) yaratıldın, Sen de döl yatağında
yattın ve oradan bu fâni dünyaya geldin.
Çocukluk ve gençlik dönemlerin
nasıl hayal gibi geçti ise, bugünün
de yarının da hayal gibi geçecek ve
SEN kendini kara toprağın altında
bulacaksın!
Senin gibi atom yığınlarından oluşan geçici görüntüleri putlaştırma!
Çevrendeki geçici görüntülere aldanma! Nefsini aş, çevreni aş, atom yığınlarını aş ve seni yaratan Rabbine ulaş!
Benden sana kardeşçe bir nasihat,
Sözlerimi ister dinle, ister at!..
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AMEL-İ SÂLİH NEDİR?
Kur’an’a, sünnete ters düşmeyen ve
sadece Allah rızası için yapılan her çeşit
hayırlı işlere, sözlü, bedensel ve parasal
ibâdetlere amel-i sâlih denir. Yapılan
her amel-i sâlih, sevapları yazan melek
tarafından kayıt altına alınır ve mahşer
yerindeki mahkeme-i kübrâ’da mîzan’ın
sevap bölümüne konur.
Kur’an’a, sünnete ters düşen ve
Allah’ın râzı olmadığı her çeşit günah işlere, çirkin sözlere ve kötü davranışlara da
amel-i seyyi’e denir. Yapılan her amel-i
seyyi’e de günahları yazan melek tarafından kayıt altına alınır ve mahşer yerindeki
mahkeme-i kübrâ’da mîzan’ın günah bölümüne konur.
Amel-i sâlihlerin başında, öncelikle
Allah’ın emirleri olan farzlar gelir ve
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farzların başında da dinin direği olan
beş vakit namaz gelir. Çünkü imana en
yakın ibâdet namaz olduğu gibi mahşer
yerinde imandan sonra ilk sorgulama da
namazdan olacaktır.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Namaz dinin direğidir. Kim (beş
vakit) namazı kılarsa, dinin direğini
dikmiş, kim de namazı terk ederse,
dinin direğini yıkmış olur. (Haleb-i sagîr)
Dinimizin direğini yıkıp, dinsiz
kalmamak ve cehennemde cayır cayır
yanmamak için, namaza can simidi gibi
sarılalım ve beş vakit namazı seve seve
vaktinde kılalım.
Beş vakit namaz, imandan sonra en
büyük ilâhî emirdir ve kılmakla yükümlü
olanlara farz-ı ayn’dır. Farz-ı ayn demek,
14

üzerine namaz farz olan her kişinin beş
vakit namazı bizzat kendisinin kılması
zorunlu demektir.
Bir toplumda sadece hacıların,
hocaların, emeklilerin, yaşlıların ve âile
içinde eşlerden birinin beş vakit namazı
kılması yeterli değildir. Nitekim toplumda
ve aile içinde sadece bazılarının yediği
yemekle diğerlerinin karınları doymadığı
gibi.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Ameller (ibâdetler) ancak niyete
bağlıdır. Her kişi yaptığı işin karşılığını
niyetine göre alır. (Buhârî - Müslim)
Yapılan
her
çeşit
ibâdetlerin,
hayırlı işlerin, hayırlı sözlerin ve hayırlı
davranışların amel-i sâlih olması için
öncelikle güzel bir niyetle, bilinçli, ihlâslı
15

olması ve özellikle Allah’ın emir ve rızasına
uygun olması şarttır.
Örneğin; güzel bir niyetle, bilinçli,
ihlâslı, Allah’ın ve Peygamberimizin
emirleri doğrultusunda kılınan her namaz,
amel-i sâlihtir ve mahşer yerindeki
mahkeme-i kübrâ’da mîzan’ın sevap
bölümüne konacaktır.
Riyakârlıkla,
bilinçsiz,
ihlâs’sız,
Allah’ın ve Peygamberimizin emirleri
gözetilmeksizin çok acele baştan savma
kılınan namazlar amel-i sâlih olmaktan
çıkar ve karşılığında bir sevap olmaz.
Çocukların sünnet olmaları ve imkânı
olan bekârların evlenmeleri sünnettir yani
amel-i sâlihtir ve karşılığında niyetlerine
göre belirli oranlarda sevaplar vardır.
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Ancak sünnet ve evlenme cemiyetleri,
Allah’ın emir ve rızasının dışına çıkılarak
sazlı cazlı ve erkekli kadınlı, karmaşık bir
ortamda yapılırsa amel-i sâlih olmaktan
çıkıp amel-i seyyi’e olur ve karşılığında
büyük günahlar vardır.
Dinimizde sosyal yardımlaşmanın
simgesi olan zekât farzdır ve İslâm’ın beş
temel ilkesinden biridir. Ancak, gerek
zekât ve gerek zekât dışında yapılan
diğer hayırların helâl ve meşrû kazançtan
olması şarttır.
Helâl ve meşrû kazançlardan elde
edilen gelirlerden verilen zekâtlar ve
yapılan her çeşit hayırlar amel-i sâlihtir ve
karşılığında büyük sevaplar vardır.
Allah’ın kesinlikle yasakladığı başta
alkollü içkiler olmak üzere yenilmesi,
içilmesi ve giyilmesi haram olan şeyleri
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satanların, rüşvet alanların, parasını
çalıştırmayıp fâize yatıranların, bar,
pavyon ve içkili gazinoları çalıştıranların
ve orada çalışanların yaptıkları hayırlar(!)
amel-i sâlih olmayıp amel-i seyyi’e’dir ve
amel-i seyyi’e’nin karşılığı da sevap değil
günahtır.
Namaz, oruç ve cihad gibi bedensel
ibâdetler; zekât, kurban ve nâfile
sadakalar gibi her çeşit parasal ibâdetler;
Kur’an okuma, zikir yapma, emr-i bi’lma’rûf ve nehy-i ani’l-münker yapma
gibi her çeşit sözlü ibâdetler amel-i sâlih
olduğu gibi,
Allah korkusu ile bir günahı terk
etmek de amel-i sâlihtir ve karşılığında
çok büyük sevaplar vardır.
Örneğin; alkol ve uyuşturucu kullananların, bunların satıcılığını yapanların
18

ya da kumar türü her çeşit şans oyunları
oynayan ve oynatanların, Allah korkusu ile
bunları terk etmeleri amel-i sâlihtir.
Dışarıda açık saçık gezen kızların
ve genç hanımların, Allah korkusu ile
örtünmeleri amel-i sâlihtir.
Allah korkusu ile içkili gazinolarda
ve içkili lokantalarda yemek yeme’mek
ve evlâtları, torunları bile olsa onların
sazlı cazlı düğünlerine gitme’mek amel-i
sâlihtir.
Haklı bile olsa, aşırı öfkelenen ve
aşırı sinirlenen bir kişinin Allah korkusu ile
sabredip belâdan kaçması amel-i sâlihtir.
Unutmayalım!..
Her çeşit amel-i sâlihin karşılığında
hayal edemeyeceğimiz boyutlarda büyük
sevaplar vardır ve bunlar hemen o anda
amel defterimize yazılmaktadır!..
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HAKKI TAVSİYE
Dünya, ay, güneş, yıldızlar ve
galaksiler
arası
denge
düzenin
korunması Allah’ın koymuş olduğu
çekim gücüne bağlı olduğu gibi,
Toplumlar arası denge düzenin
korunması ve insanların barış, huzur
içinde yaşamaları da hak dinlerdeki ilâhî
kuralların düzenli bir şekilde yaşanması,
uygulanması ve gelecek kuşaklara doğru
olarak aktarılmasına bağlıdır.
Çünkü
durgun
sular
zamanla
bozulduğu
gibi
yaşanmayan,
uygulanmayan ve gelecek kuşaklara
doğru olarak aktarılmayan dinler de
zamanla bozulup yozlaşır; hurâfeler,
bid’atler karışır ve hak din olma özelliğini
yitirir.
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Çekim gücünden kopan ve başıboş
kalan serseri yıldızlar, evrensel denge
düzenin bozulmasına neden olabileceği
gibi,
Hak dinden kopan ve başıboş çılgınca
yaşayan insanlar da, toplumsal hatta
küresel dengelerin bozulmasına neden
olurlar.
Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Sizden kim bir münker (günah
işlendiğini) görürse, onu eli ile düzeltsin
(engellesin). Eğer eli ile düzeltmeye
gücü yetmezse, dili ile düzeltsin. Eğer
dili ile de düzeltmeye gücü yetmezse
kalbi ile düzeltsin (tepki göstersin). İşte
bu, imanın en zayıf derecesidir. (Müslim Tirmizî)
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Dev dalgalara kapılıp sürüklenen
bir gemi, kıyıya çarpıp parçalansa ve
yolcular denize dökülse, deniz kıyısında
olanlar derhal koşuşup onları kurtarmaya
çalıştıkları gibi,
Bizler de günah dalgalarına kapılıp
cehenneme doğru sürüklenen ve fokur
fokur kaynayan Gayya deryasına atılacak
olan insanları tüm gücümüzle uyarmaya
ve kurtarmaya çalışalım.
Bu konuda her çeşit olumsuzluklara
katlanarak ve hakaret içeren sözlerini
bile sineye çekerek onları kurtarmaya
çalışalım ve kesinlikle “Bana ne?” diye bir
kenara çekilip oturmayalım.
Çünkü yüce Allah buyuruyor:
(Ey İman Edenler!) Sizden (insanları) hayra dâvet edip, emr-i bi’l-ma’rûf
ve nehyi ani’l-münker yapan bir toplu22

luk olsun. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. (Âl-i İmrân, 104)
Allah’ın (c.c.) bu yüce emri gereği,
insanları hayra yani son hak din olan
İslâm’a dâvet edip ilâhî emirleri yapmaya
teşvik etmek ve günahları engellemeye
çalışmak müslümanların üzerine farz-ı
kifâye’dir.
Bu nedenle her ülkede ve her
toplumda yeteri kadar müslümanın bu
görevi gönüllü olarak ve sadece Allah
rızası için yapması farzdır ve âhirette
kurtuluşa erecek olanlar da bunlardır. Aksi
halde yeryüzündeki bütün müslümanlar
bundan sorumlu ve günahkâr olur.
İşte, hakkı tavsiye budur! İlâhî
emirleri tavsiye etmek, günah işleyenleri
uyarmak, doğruları söylemek ve insanları
Allah yoluna davet etmektir.
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Ancak!..
Hakkı tavsiye edenlerin iyi niyetle ve
samimi bir yaklaşımla hareket etmeleri,
gerçekçi, yapıcı olmaları ve kesinlikle sert
tartışmalara ve inatlaşmalara girmemeleri
çok önemlidir.
Ayrıca, tavsiye ettikleri konuları
sağlam kaynaklardan çok iyi bilmeleri
şarttır. Çünkü bilmediği konulara girenler;
kulaktan duyma, yalan, yanlış, asılsız
hurâfe ve uydurma bid’atları din adına
tavsiye etmeye kalkışanlar,
Kaş yapayım derken, göz çıkaranlar
gibi hakkı tavsiye edeyim derken, bâtılı
tavsiye edip insanları dinden daha da
uzaklaştırıp günaha girerler. Değerli
okurlarımın bu duruma düşmemeleri
ve sevap kazanayım derken günaha
girmemeleri için,
24

Ya doğrudan temel ilmihal kitaplarından okuyup anlayabildiklerini ya da
İslâmî yaşantısı ile sözüne güvenilir din
âlimlerinden dinlediklerini anlatmakla yetinmeli, kesinlikle “Bana göre...” diyerek
bilmediği konulara ve ayrıntılara girmemelidir.
İslâm’da, erkek-kadın bütün müslümanlara ilim (dînî bilgileri) öğrenmek farzdır. Ancak her bilim dalının öncelikli konuları olduğu gibi,
İslâmî bilgilerin öncelikli konuları da
farzları, vâcipleri ve sünnetleri güvenilir
kaynaklardan öğrenip uygulamak; mekruhları, müfsidleri(1) ve haramları öğrenip
onlardan sakınmaktır.
(1) Abdest, namaz ve oruç gibi ibâdetleri bozan şeylere “müfsid”
denir.
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Farzları, vâcipleri, sünnetleri, mekruhları, müfsidleri ve haramları bilmeyenlerin
ve dolayısıyla abdest, gusül, namaz ve
oruç gibi ibâdetleri eksik ya da geçersiz
olanların, sadece Kur’an mealleri okumaları bile gaflettir.
İşte, İslâm’ın öncelikli ve zorunlu konuları olan farzları, vâcipleri ve sünnetleri
öğrenip uygulayan ve mekruhları, müfsidleri, haramları öğrenip onlardan sakınan
bilinçli müslümanlar,
Diğer insanlara da hakkı tavsiye
ederken, önemsiz konularla oyalanmayıp,
öncelikli konulara ağırlık vermeli ve
bilgiçlik taslamayıp insanlara yararlı
olmaya çalışmalıdır...
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SABRI TAVSİYE
Yüce Allah buyuruyor:
Andolsun ki sizi biraz korku, açlık
ve mallardan, canlardan ve ürünlerden
azaltma (kıtlık) ile imtihan edeceğiz.
(Habibim!) Sabredenleri müjdele!

(Bakara, 155)

Dünya gezegeni, madde âlemindeki
kevnü’l-fesad (oluşma-dağılma) yani çevrim kuralına tâbi olduğundan dünyada
hiçbir şey aynı halde kalamaz ve sürekli
değişim sürecinden geçer.
Zaman gelir yeller eser, şiddetli
fırtınalar kopar ve evlerin çatıları uçar.
Zaman gelir gök gürler, şimşekler çakar,
dereler taşar ve evleri, tarlaları sel suları
basar. Zaman gelir yeryüzünde bolluk,
bereket olur ve zaman gelir kuraklık, kıtlık
ve aşırı pahalılık olur.
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Zaman gelir, korkunç savaşlar olur
ve insanlar vahşi canavarlar gibi birbirine
saldırır. Zaman gelir, sahte insan hakları
savunucuları bir kişinin hayatını kurtarmak
için dünyayı ayağa kaldırır. Zaman gelir,
emperyalist güçler yüz binlerce insanı bir
anda öldürecek yeni silâhlar üretmeye ve
sahte insan hakları savunucuları da bu
pastadan pay almaya çalışır.
Ana karnından bir bebek şeklinde
bu vefasız dünyaya gelen insanlar,
madde âlemindeki kevnü’l-fesad kuralına
tâbi olduğundan, yaşam boyu çeşitli
süreçlerden ve çeşitli sınavlardan geçer.
Sonra bebeklik, çocukluk ve gençlik
derken, gün gelir yaşlı bir dede ya da yaşlı
bir nine olur ve bu fâni dünyadan göçüp
gider.
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Güneşin çekim gücüne bağlı olan
ve uzaydaki yeri her an değişen dünya
gezegeni, gerçekte dev dalgalara kapılıp
sürüklenen bir gemi gibidir. İşte böyle
tehlikeli bir gemide yolculuk yapanların;
imanlarını, yaptıkları sâlih amellerini ve
hakkı tavsiyelerini son nefese kadar
koruyup âhiret âlemine taşımaları sabır
gücüne bağlı olduğundan,
Allah (c.c.) Asr Sûresi’nde, “İman
edenler, salih amel işleyenler ve hakkı
tavsiye edenler” den sonra “Sabrı tavsiye
edenler” buyurarak, sonuçta insanın
kurtuluşunun ancak sabır frenine bağlı
olduğunu vurguluyor.
Sabır Freni
Yokuş aşağı inerken âniden freni
patlayan bir aracın, nerede duracağı ve
ne gibi kazalara neden olacağı bilinmez
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ama genelde sürücü bunun bedelini ya
maddî zarar ya yaralanma ya da hayatı ile
ödediği gibi,
Aşırı öfkelenen ve âniden sabır freni
patlayan bir kişinin de ne yapacağı ve ne
gibi olaylara neden olacağı bilinmez ama
genelde bunun bedelini ya yaralanma ya
hayatı ile ya da uzun yıllar cezaevinde
yatarak öder. Ayrıca mânevî dosya
bununla kapanmayıp âhiret âlemine de
sarkar ve orada da bunun vebâlini çeker.
Sorumluluğu dünyayı aşıp âhiret
âlemine de sarkan bu tür çirkin olaylara
meydan vermemek için, Allah’tan korkup
sabır frenine sımsıkı sarılalım ve insanlara
da sabrı tavsiye edelim. İşte, kişisel ve
toplumsal huzurun mânevî sigortası ve
can simidi olan sabrı tavsiye budur!
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Peygamberimiz (s.a.v.) buyuruyor:
Teennî Allah’tan
şeytandandır. (Tirmizî)

ve

acelecilik

Teennî; acelecilik ile tembelliğin
tam ortasıdır ve Allah (c.c.) katında
sevimli olanı da budur. Çünkü teennî ile
hareket eden kişi, yapacağı işin sonunu
düşünür ve fevrî (ânî) kararlardan kaçınıp
sağduyusu ile hareket eder.
Teennî Allah’tan olduğu için sonu
hayırlı olur. Çünkü teennî ile hareket
edene Allah yardım eder. Acelecilik ise
şeytanın dürtüleri ile olduğu için, sonu
hayırsız ve felâket olur.
Günlük olay haline gelen trafik
kazalarının pek çoğu, genelde iki taraftan
birinin aceleciliğinden kaynaklanır. Acele
eden kimse çoğunlukla hata eder ve
sonunda pişman olur ama ne yazık ki bu
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pişmanlığını ya maddî zararla ya sakat
kalma ile ya da hayatı ile öder.
Ancak her şeyin belirli bazı istisnâları
(ayrıcalığı) olduğu gibi sabrı tavsiyenin de
bazı istisnâları vardır. Bu nedenle bazı
yerlerde acele etmek farz yani zorunlu
olabilir.
Örneğin; gecenin geç saatlerinde
müslüman olmak için gelen bir yahudi,
hıristiyan ya da ateist’e, “Şimdi sırası mı?
Yarın gel.” diye o kişinin sabaha kadar
kâfir olarak kalmasına razı olmak,
Ehli sünnet’in “Küfre rıza, küfürdür.”
hükmüne göre, “Şimdi sırası mı? Yarın
gel.” diyen kişinin, kâfir olmasından
korkulur.
Barda, pavyonda veya içkili gazinolarda çalışan bir kadın, “Ben bu hayattan
bıktım artık! Tevbe edip bu işi bırakaca32

ğım.” dediğinde, yakınlarının “Aman biraz
daha sabret, bak ne güzel para kazanıyorsun.” demeleri haramdır.

İşte, bu gibi durumlarda sabrı tavsiye

etmek yani biraz daha günaha devam

et demek, kaş yapayım derken göz
çıkarmaktan daha tehlikeli ve haramdır...
* * *
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Bu mübârek ve kutsal Asr Sûresi’ni,
rahmetli babamın mahalle komşusu olan
merhum Mehmet Âkif Ersoy’un bir şiiri ile
noktalamak istiyorum!
1

Hâlık’ın nâ mütenâhî adı var, en başı Hakk,
Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak!
Hani ashâb-ı kiram “ayrılalım” derken,
Mutlaka Sûre-i Ve’l-Asr’ı okurmuş, bu neden?
2

3

Çünkü meknûn o büyük Sûre’de esrâr-ı felâh,
4
Başta iman-ı hakiki geliyor, sonra salâh.
5

Sonra hak, sonra sebat; işte kuzum insanlık!
6
Dördü birleşti mi yoktur sana hüsran artık...
6
1 Nihayetsiz, sonsuz
2 Gizli
3 Kurtuluşun sırları
4 Sâlih ameller
5 Sabırla devam etmek
6 Zarar, ziyan
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