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Doğrusunu Allah bilir….  

  

 
Adını ilk ayetinden alan sure 3 ayettir. Nüzul sıralamasında Duha suresinden, tertip sırasında İnşirah 
suresinden sonraya yerleştirilmiştir. Mekke döneminin birinci evresinde inen surelerdendir. Ana konusu, 
Müslüman olmanın da bu uğurda mücadele etmenin de ortak ilkeleridir. Zamanın iyi değerlendirilmesi, 
iman, salih amel, hakkı ve sabrı tavsiyedir. Bu yönüyle Duha ve İnşirah surelerinin devamı niteliğindedir.  

 
ِمیِحَّرلا 	 ِنَٰمْحَّرلا 	/َِّ 	 ِمْسِب  

 

 

(Asr 103/1) 

	ِۙرَْصعْلاَو
Vel-’asr(i) 
 

1. ve     : andolsun, yemin olsun  
2. el asrı    : asr,zaman  

 

And olsun Asr'a!  

Asr kelimesi “asartü” fiilinin mastarıdır. Sıkıp suyunu çıkarmak, özünü çıkarıp posasını atmak kök 
anlamından türetilmiştir.   

Sûre, insanın doğup yaşlanıncaya kadar geçen ömür süresine yemin edip bu ömrü tanık göstererek 
başlamıştır.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  

(Asr 103/2) 

	ٍۙرْسُخ يَ۪فل َناَسْنِْالا َّنِا
İnne-l-insâne lefî ḣusr(in) 

 

1. Inne    : muhakkak  
2. El insâne  : insan  
3. Le    : gerçekten, mutlaka  
4. Fî    : içinde, de  
5. Husrin   : hüsran  

 

 
Muhakkak insan,gerçekten hüsrandadır.  

Hüsran olarak meallendirdiğimiz “husr” lügatte, zarar etmek ve ziyanda olmak gibi anlamlara gelen“h-s-
r” kökünden türemiştir. Hasira; iflas etti, battı demektir. Aynı kökten nekira/belirsiz formda gelen hüsran 
da, hem maddi hem de manevi birçok alanda gerçekleşen tarifsiz kaybı ifade eder.  

Ayette “beşer” değil de elif-lâm ile cins isim manası kazanan “el-insan” kavramının kullanılması önemlidir. 
Zira insanoğlunun sosyalleşerek medenileşme potansiyeline ve Allah ile ünsiyet/yakınlık kurma imkanına 
rağmen onun nesy’i/unutmayı tercih etmesi büyük bir kayba ve iflasa sürüklemiştir.  
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Doğrusunu Allah bilir….  

  

  
(Asr 103/3) 

	ِرْبَّصلاِب اْوَصاََوتَو ِّقَحْلاِب اْوَصاََوتَو ِتاَحِلاَّصلا اُولِمَعَو اُونَمٰا َنی۪ذَّلا َِّالا
İllâ-lleżîne âmenû ve ’amilû-ssâlihâti ve tevâsav bilhakki ve tevâsav bi-ssabr(i) 

 
1. illâ      : hariç  
2. ellezîne    : onlar, olanlar  
3. âmenû   :âmenu oldular  
4. ve amilû es sâlihâti  :ve salih amel işlediler  
5. Ve tevâsav    :ve tavsiye ettiler  
6. Bi el hakkı    : hakkı  
7. Ve tevâsav    : ve tavsiye ettiler  
8. Bi es sabrı    : sabrı  

 
İman edenler ve salih amel işleyenler 1 ve hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler2 
müstesna.  

Salih, kelimesinin kökü sulh’tur. Sulh ve salah Arap dilinde; bozgun, nefret, kötülük, kavga, çekişme ve 
didişmenin zıddı demektir. Barışı önceleyerek başkalarını ıslah hedefleyen tüm amellere salih amel denir.  

Hakkı tavsiyenin ne olduğunu A’râf:157, Âli İmran:104–110–114, Tevbe:112 şöyle formülize eder: “El-
emrbi’lma’ruf ve’n-nehy ani’l-münker'' İnsanlığın ortak doğruları olan fıtrata uygun marufu emir, insanlığın 
ortak kötü gördüğü fıtrata aykırı münkeri engellemektir.   

Sabr, lügatte göğüs germek, karşı koymak, direnmek, sebat etmek, dayanmak anlamındadır.   

Sabera bi, Hakta direnerek karşı koymak ve sebat etmek manalarının hepsini kapsar.Sadece, iman edip 
salih amel işlemek kişiyi hüsrandan kurtarır.   

  
1 Barışı önceleyerek başkalarını ıslah hedefleyen tüm amellere salih amel denir.  

2 Hakkı ve Sabrı Tavsiye Edenler : A’raf 157 : Onlar ki, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları ümmî/annesinden 
doğduğu gibi saf peygambere uyarlar; peygamber onlara iyiliği emreder, kötülükten alıkoyar, güzel şeyleri onlara helâl kılar, pis 
şeyleri onlara yasaklar. Sırtlarındaki ağırlıklarını indirir, üzerlerindeki zincirleri kırıp atar. Ona inanan, onu destekleyen, ona yardım 
eden, onunla indirilen ışığa uyan kişiler, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.  

Ali İmran 104: İçinizden (herkesi), iyi ve yararlı olana davet eden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir topluluk bulunsun. Nihai kurtuluşa 
erişecek kimseler, işte bunlardır.  
Ali İmran 110 : Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarsınız ve 
Allah'a inanırsınız. Ehl-i Kitab (Yahudi ve Hıristiyanlar) da inansaydı, elbette ki bu, kendileri için hayırlı olurdu. (Gerçi) içlerinde iman 
edenler var fakat çoğu yoldan çıkmış kimselerdir.  
Ali İmran 114 : Bunlar; Allah'a ve ahiret gününe inanırlar. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte bunlar 
salihlerdendir.  
Tevbe 112 : O mü'minler;) tevbe edenler, ibadet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar, rükû edenler, secdeye varanlar, iyiliği 
emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. (İşte böyle) mü'minlere (cenneti) müjdele!  


