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Kur'an-ı.Kerim;den iki ilahi Esas · 
iman ve Salih Amel 

Dr. Ali Arslan AYDIN 
Din işleri Yüksek Kurulu Üyesi 

Her müslüman bilir ve inanır ki, islam Dini, Allah'ın razı oı~ 
duğu yegane Hak Din'dir, (1) O, bütün insanlık alemine hidayet 
rehberi olarak gönderilen en son ve en mütekamil dindir. islam 
Dini'nin ilahi kaynağı olan Kur'an-ı Kerim, ile, daha önce indirllen 
kutsal kitapların devri kapanmış, hükümleri kaldırılmış, Peygam" 
berierin hatimi. olarak gönderilen Hz. Muhammed (A.S;) ile de, 
Peygamberlik son bulmuş~ur. islamiyetin temeli, "Tevhid akide
sin, yani herşeyden önce «AIIah'a iman ve O'nu Birle.me inancı" 
dır. Müsli.Jman olmanın ilk şartı ise, aŞehadet Kelimesin nde yer 
alan nAllah'dan başka ilah olmadığına ve Hz. Muhammed'in Al
lah'ın kulu ve ResOlun olduğuna inanm.aktır. Yani bu iki ana es;:ısı 
kalb ile tasdik edip dil ile ikrar etm\3ktir. Müslümanlığa giriş, bu 
kutsal kelimeyi, kesin bir iman ile söylemekle olur. Çünkü Al
.lah'ın yegane Halık ve Mabut olduğuna, Peygamberimiz (A.S.) in 
Allah'ın kulu ve son Resulu olarak b'itün insanlara gönderildiği
ne kesin iman, Peygamberimizin bildirdiği ve Kur'an ayetleriyle 
sabit olan diğer iman esaslarına (2) da inanmamızı gerektirir. 
Bu esaslar; Allah'ın Meleklerine, Mukaddes Kitaplarına, bütün 
Peygamberlerine ve Ahiret Gününe, ayrıca kaza ve karlere inan
maktır. İşte, uMüslümanın Amentüsü» nde yer alan bu altı iman 
esası, islam'ın temelini te'şkil eder. iman Esa'Sları, Yüce ~Dinimi
zin üç büyük yönünden birincisidir. İkincisi, islam binasını teş
kil eden ve ayararlı, iyi ve gü_zel işler» adıyla anıiso «Salih Amel-

(1) Al-i im ran : 1S · 
{2.) ei-Bakara : 1'77, 2gı5, en-Nisô : 136 
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lern, üçüncüsü .ise, .islam'ın ıgayesi ve meyvesi sayılan agüzel ah
Iab 'tır. a•Sa'lilh ameHern tıa!biri·, h'ir lbıakıma; ibadetleri, güzel ahlakı 
ve her türlü iyi işleri içine alır. Başka b!r deyimle; iman, İslam 

' ,. Çinasının temelini, ibadetler, bu binanın dört duvarını, güzer ah- -
la·k ta, ·çatı'sını teşkil eder. Nasıl 'ki temelsiz •bina, köksüz ağaç ola
maz ve yaşayamaz, duvarsız ve çatısız bina, güvdesiz ve meyve-

. siz ağaç ta olamaz. O halde, iman ile salih amel arasında çok 
sıkı bir irtibat ve ilişki vardır. 

Işte Asr SOresinden ilham alarak, Hicri 15. yüzyıl münase

betiyle hazırladığımız bu makalede, Yüce Rabbimizin insanlık 

alemine hidayet rehberi olarak sunduğu Kur'an-ı Kerim'de zikre

dilen ilahi· sistemden, bütün insanlar için bildirdiği kurtuluş re· 

Çetesinden bahsedeceğiz. Bu ilah'i sistem, bu manevi kurtuluş 

ve ebedi · saadete eri ş reçetesi, islam'ın temelini teşkil eden 

.. iman" ile, gerçek imanın yeşerttiği aSalih Amellern mecmua

sıdır. Şimdi, .bizi sapıklıktan çıkarıp hidayete ve kurtuluşa götü

ren bu ilahi gerçekJeri beyan edeceğiz : 

Lafzı çok veciz olduğu gibi, manası da çok geniş ve derin 
olan aAsr SOresi" 1bu ıNa'hl si'Stemi, en ·güzel tb ir şe'ki'lde, açıklı
yor. Üç ayetten ibaret olan bu kısacık sO red e Genab-ı Hak,. Yü
ce Dinimizin beşer hayatı için lüzumlu olan en mükemmel sis
temi'ni beyan ediyor. Gönüllere ihlasla yerleşen hakiki bir ima
nın, ıkıısaoaıs·ı; Allahla, ıResOiüne rve Aıhirete inanan bir mü'rniriin 
nasıl olacağını ve neler yapacağını açııklıyor. ıBu 1s0renin 'fazileti 
hakkında imam-ı Şafii; aıBu sOreden başka bir şey nazil olma
saydı, yine insanlara yeterdi, Kur'an'ın bütün ilimierini toplamış
tır" (3) demiştir. Çünkü bu sOre-i celile, kısa ve sade ifadeler içe
risinde islam ümmetinin hakikatını, vasıflarını ve vazifelerini en 
veciz şekilde anlatıyor. Bu icaz, ancak Allah'a ve aMucizi'I-Be
yan" olan Kur'an'a mahsustur. Sahih hadiselerle sabit olduğuna 
ve birçok tefsir kitaplarında zikredildiğine göre, ResOiullah'ın As
habı bir araya geldikleri zaman Asr SOresini birbirlerine okuyup 
dinlemeden ayrılmazlardı. Daha doğrusu; bu sOreyi okumakla, 
ayetlerinde zikredilen kamil' imanın gerçeklerini birbirlerine ha-

(3) M. Harndi V azır: Hak Dini Kur'an Dili: 8/6005 (istanbul, 19G5). 
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tırlatmadan, hak ve sabır'da vasiyetleşmeden biribirlerinden ay
rılmazlardı. (4) 

Asr suresinin bütünüyle belirtmek istediği büyük gerçek şu
dur: insanlığın yeryüzünde asırlar v·e nesiller boyu devam eden 
meşakkat dolu dünya hayatınca uzanan zall!an çizgisi içersinde 
doğru birtek yol, büsran ve delaletten kurtarıcı birtek nizarn var
dır : O da, bu kısa surenirı. hudutlarını çizdiği ve esaslarını b_e
lirttiği H ahi nizamdır. ·ıBu- nizamın ihülasası; başta Allah'a mutlak 
iman, yalnız O'na ibadet ve teslimiyet; sonra güzel ahlaka götü
ren salih am-eller, bir de mü'minlerin birbirlerine hakkı ve sabrı 
tavsiye etmeleridir. Bu güzel neticeyi doğuran ilahi nizamın ge
risinde kalan beşeri sistemlerin hepsi, hüsranla, zarar ve ziyan
la sona erer. (5). 

' ' 

Şimdi önce bu sure-i celiJ.eiıin mealini vereceğiz. Daha son
ra; Hak Teala'nın murad ettiği hikmet dolu ilahi manaları; ayet-i 
kerimelerin, hadis-i Şeriflerin ve islam alimlerinin yaptıkları tef
sirlerin ışığı altında açıklamaya çalışacağız. Genab-ı Hak şöyle· 
buyuruyor: 

Asra (zamana) andolsun ki; in-san, hiç şüphesiz mutlak bir 
hüsran (bir ziyan) içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyen
ler, {bir ide) birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye 
edenler başka .. (Onlar, hüsrandan, ziyandan kurtulmuşlardır). 

Görülüyor ki Hak Teala; bazı sarelerin başında olduğu gibi, 
insanlar için de@erli olan bir takım varlıklara yemin ederek söze 
başlıyor. Eşreff mahlukat olarak yarattığı insan nevinln mutlak 

· ·bir hüsranda; açık bir zarar ve ziyan içinde olduğunu kesin ifade
lerle beyan· ediyor. Sonra da bu muilak ziyandan kurtulmanın 
yolunu gösteriyor, ebedi kurtuluş reçetesini veriyor. Bu kurtulu-. 
şu, dört ana esasa bağlıyor. Birincisi; iman etmek, ikincisi salih 

(4) o.g.e. 8/6084) i smail İbn i Kesir: Tefsiru'I-Kur'dnı'I-Azim 4'/&1-7. 
(Kohire - 1984i) Seyyit Kutup: Fi Zilôl'ii~Kur'ôn: 16/358 (Terceme -
Hikmet Yoyınevi, İst.) 

(5) Fi Zilôfii-<Kur'ôn: 16/3!45. 
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amel, iyi ve güzel işler yapmak, üçüncüsü; sözde, özde ve 'işte 
ha:kıkı kalbul ve tavsiye etme!k, dördüncüsü ·ise; ilik üç esası yap
makta şart ıolan sa'bra sarilmaik ve ıonu birbirine tavsiye etmek
tir (6). 

Burada şu hususu helirtelim ki; üç ayetlik bu kısa sOre için
de toplanan son derece geniş manalan, ayetlerde seçilen; asr, 
insan, hüsran, iman, salih arnel, hak ve sabır'dan ibaret yedi ke
limenin delalet ettiği derin anlamları açıklamamız, Allahu Teala'
nın !hi'kmet ıdolu ilahi emir ve tavsiyelerini daha iyi ıkavraniamıza 
yardımcı olacaktır. 

Üzerine yemin edilen ((Asrn ın manaları ve herbirinin 
hikmetleri : 

Cef!ab-ı Hak, biz kulları için çok mühim ve faydalı gördüğü 
bazı emir ve tavsiyeleri bildirirken, şerefli kıldığı bir takım var~ 
Iıklara. yemin ederek söze başlamaktadır. Bu yeminlerle Yüce Al· 
lah, verdiği haberleri te'kit eder, yemin edilen şeylerin büyük 
kıymetini ve şerefini hatırlatır. Bu konudaki hataları, yanlış inanç-· 
ları, mesnetsiz itikad ve zanları tashih eder. Zira insanlar, Hak 
Teala'nın verdiği haberlerin çoğu zaman cahili olabilirler. Onun 
için Yüce Allah, Kur'an-ı Kerim'inde; insan hayatında mühim rol 
oynayan; Güneş'e, Ay'a, geceye, sabaha, kuşlukvakti olan Duha'
ya, ikindi vakti olan Asr'a, mutlak zamana ve benzeri yaratıkia
rına yemin etmekte, bu varlıkların değerlerini ortaya koyarak, 
yanlış ve batı! inançları tashih etmektedir. Muhakkak ki bunun
la, bazı batı! dinlerde ve putperestlikte görülen sapık inançlar, 
Allah'tan başkasına taparak şirke sapmalar, yaşadıkları zamanı, 

· o zaman içinde bulunan herşeyi kötüleyen sapık zihniyetler la
netlenriıekte, böylece gerçekler ortaya ıkonarak öğretilmektedir. 

Bu sürede üzerine yemin edilen <<Asrn kelimesi şu manalara 
gelmektedir : 

Mutlak zaman, bilhassa içinde bulunulan zaman veya yüz
yıl, ikindi vakti, ikindi namazı, dehr denilen bütün zaman, Asrı 
Muhammedi, yani ResOiullah'ın peygamberlik müddeti ve Ahir 
zaman 
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- Asr'a mutlak zaman manası vermek; !bu kelimelerin de
lalet ettiği ve müşterek olduğu manaların hepsini kasdetmek, 
belli bir mana yerine, doğru olan bütün manaları ona vermek
tir. (7) 

Şimdi bu manaları kısaca açıklayalım : 

- İnsan SOresinde beyan olunan aDehr» in asıl manası; bu 
alemin· başlangıcından sonuna kadar geçecek olan bütün zaman
Iard ır~ Bu manaya göre; Hz. Ali (R.A.) dan rivayet edildiği veçhile: 

~.J ~u ~\:ı\ _ru1 1~ \y .J~ \., 

demektir. Yani, adehrn deriilen zamanın nöbet nöbet gelen me
şakkatlerine kasem olsun ki, insan şüphesiz bir hüsran, bir ziyan 
içindedir. insan, devam· eden zamanın sonuna kadar bir ziyanın 
içindedir. Gerçek şudur ki, insanın ömrü en kıymetli sermaye
sidir. Ne 1kazanacaksa, onunla ~~azaıiacaktır. Ömür ise, zamandan 
bir cüzdür. Karsız geçen her an, o nefis sermayeden heder edi-

. ten bir ziyandır. Bununla beraber, yıllarca ziyan edilen bir ömür, 
iÇinde !bulunduğu zamanın 1son anında, insana, 'Cenneti, e'bedi saa
deti kazandıracak güzel bir iş yaptırmaya muvaffak kılabilirse, 

daha önce geçen bütün, ziya,nlar telafi edilerek hüsrandan kur
tulunabilir (8). O halde, içinde· bulunduğumuz vaktin kıymetini 

bilmeH ve onunla yarın Ahiret i'çin nasıl bir kar Ve nasıl bir hayır 
yapabilmek mümkünse onu yapmaya çalışmalıyız. Çünkü, herşey 
gibi, kar da, zarar da zaman içinde olur. O halde zamanın kadrini 
takdir edip, örnrün kıymetini bilmeliyiz. Çoğumuz; «günler geçi
yor, hafta sonu, ay sonu, mevsim sonu geliyor•• diye seviniriz. 
Halbuki her geçen gün, gerçekte ömürden bir eksikliktir: Her ne
fes alış ve veriş, kefenleri dokuyan rnekikierin hareketinden iba
ret iken, insan, ıcbüyüyorum, çoğalıyorum, yaşıyorum» diye sevi
nir; halbuki o asır, o zaman, onun ömrünü durmadan yemekte, 
geçen .her gece ve gündüz vücudunu kemirmekte, hayatı iman
sız, ibadetsiz ve salih amelsiz geçmişse, O, heran hüsran içinde 
kalmaktadır. Gerçekte ise şairin dediği gibi; aHer gün geçtikçe 
benim birazım gider, benim için ise, ömrümden daha enfes bir 
·şey yoktur.» ... (9) 

(7) Hak Dini, Kur'ôn Dili: . 8/6067 M. Abduh: a.g.e. Tercümesi s. 10- 12. 
(8) Hak Dini Kur'ôn Dili : 8/6069. 
(9) . a.g.e. 8/6073. 
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--- Bir de, bazı kimseler çektikleri sıkıntıları, gördükleri fe
nalıkları hep dehre, hep zamana isnat. ederek şikayet ederler. 
Şairin : «Zaman bozuldu diyorlar, zaman bozulmadı. Onlar bo
zuldu» dediği gibi, kötülük ve f.esat zamanda değil, insanların 

kendrlerindedir. işte 'Cena1b-ı Alla~ ıasra yell)in ederek, zaımanın 
önemini, dolayısıyle şerefini belirtiyor ve bu batı! düşünceyi tas-. 
hih ediyor. Zira hiçbir şeyde zamaıiın suçu ve kabahatı yoktur. 
O, kadri ve kıymeti bilinmesi gereken değerli bir nimettir. Buna . 
rağmen insanların bir çoğu, kendilerini büyük hüsran ve ziyana 
sokari batı! itikad ve kötü amellerini,. hak ve gerçek sanırlar. 
iman ve fazilet hayatından uzak yaşamayı, günlük hayatta her
türlü zevk ve sefaya dalmayı kar ve marifet sayarlar. işte ebedi · 
hayatlarını ıma'hveden, lkendilerini Cennet nimetlerinden mahrum 
eden bu gafiller, telafisi mümkün olmayan büyük bir hüsran, son· 
suz bir ziyan içindedirler. (1 O) 

- Bazı Müfessirlere göre asır'dan maksat; ikindi zamanı, 
vey·a Vkindi namairdır. 'Cenaıb-ı ıAIIah, ıkuşlutk ıva'ktine, yani Duha'ya 
yemin ettiği. gibi, onun mukabili ve ikindi namazının zamanı olan 
ikindi vaktine de yemin etmiştir. Çünkü ikindi vakti; çalışmak ve 
kazanmak için· yaratıian gündüzün sonları olması sebebiyle, dün
yada diğer varlıklardan sonra yaratilan, dolayısıyle "'hilkat günün 
nün ikindisinde halkolunan ·insanın hilı<at zamanını andırıyor. Ay
rıca, insan ömrünün son demlerini de andırdığı cihetle, örnrün 
ikindisini de kazançsız geçirmenin, büyük bir hüsran olduğunada 
işaret buyuruluyor. 

- Bilindiği ıgibi '~kindi namazı; {11) · · 

... ~)\~c;p\_,sı~~~b. ' 
ayetindı? murad olunan«salatı vusta, yani fazileti daha çok olan 
orta namazdır. Nitekim aleyhisselatü vesselam efendimiz. Hendek 
gazvesinde; 

«Bi.zi orta namazdan, ikindi namazinı kılmaktan ahkoydular» bu
yurmuş, diğer bir hadislerinde de mealen uikindi namazı geçen 

(10) a.g.e. 8/607;1 -6073. 
(1:1•) abBakara : :228. 
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kimsenin sanki ailesi ve mah telef olmuş gibidir» demiştir. ~u
nunla, bu namazın ve diğer bütün namazların, kuwetli bir ima· 
-nın sameresi olan «salih ameller, in başında geldiğine işaret 
buyrulmuştur: ıi1kindi namazına lkasem ·e'dilmes1i; gündüzdn sonu
na doğru insanlarin maişet temini için daha fazla meşgul olma
ları ve dünya işlerine daha çok dalmaları sebebiyle, namaz kıl

manın o sırada zorluğu, dolayısıyle faziletinin ve sevalıının. çok·· 
I uğu hikmetine dayanmaktadır. ( 12) 

- Bir kısım Müfessirler de: asır'dan maksadın; «Asrı Mu
hammedl» nin vey? «Asrı Saadetin ve kıyamete kadar· geçecek 
ahir zaman» ın kasdolun_duğunu beyan etmişlerdir. Nitekim 
Kur'an-ı Kerim'de insanlık tarihine göre zamanın üç kısma ayrıl-
'dığına işaret olunmuştur. Hz. Musa'ya Tavrat'ın indirilmesinden 
·önce geçen uKururıu Ola» yani ilk zaman, Tavrat'ın nüzQiunden 
Peygamberimiz alayhisselamın asrı saadetine kadar geçen uKu· 
runu Vustan yani orita. zaman, IHatemul Enhiya efendimizin teşr-i
fiyle başlayan uAhir Zamann yani Hz. Muhamme-d ve islam Üm
metinin zamanıdır. Üzerine yemin edilen «Asır» dan 'maksat, bu 
asırdır. (13) Sahih-i ıBuharl'de mevcut bir hadisin meali şöyledir: 

<<Sizden önce gelip geçeniere nisbetle sizin vaktiniz ikindi _ 
·namazı ile güneşin batışı arası kadardır.» · 

«Sizin misalinizia sizden öncekilerin misali, tıpkı o adamın 
haline benzer ki; bir işi yaptırmak üzere ·işçi kiralamış ve sabah
tan öğleye kadar kim çalışırsa (bir kırat) demiş; Yahudi çalış- . 

. . . 

mış, sonra öğleden ikincliye kadar kim çalışırsa (bir kırat) de-
miş, Hristiyan çalışmış. Daha sonra da, ikindi vaktinden akşama 
kadar kim çalışırsa ('iki kırat) demiş, siz çalışmışsınız. Bunun · 
üzerine Yahudi ve Hristiyanlar kızdılar ve «Biz daha çok çalış
mışkan daha az ücret aldık, dediler. Allahu Tealada: «Ben si
zin ücretinizden birşey kestim mi?" buyurdu. «Hayır» dediler. «O -
halde bu benim fazlımdır, onu dilediğima veririm» buyurdu. Bu 
suretle .siz, az •işle çok ücrete nail oldunuz., (14) 

(112) o.g.e. 8/6000, 6069, M. Abd u h : o.g.e." Tercümesi s. 1rt -13. 

(13) o.g.e. S/60741- 6076. 

(1'4) a;g.e. 8{6076. 
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Bazı müfessirler; bu hadis, yemin olunan «asr» ın, Hz. Pey
gambere ve 

((Sizjnsanlar için çıkarılan hayırlı bir ümmetsiniz» (15) huyurulan 
islam ümmetine mahsus olan zaman olduğuna delalet eder, de
mişlerdir. ·Böylece Genab-ı Allah; sevgili Resulünün doğduğu 

mekana. ve mübarek ömrüne, yemin ettiği gibi, asrınada yemrn 
etmiş. oluyor •. 

Bütün bu açıklamalardan sonra; 

o) """"" _,. 0 °/ ,.o ,.,.. .... .r-> _j ~w :1 'Z, \ ~ \.9 
~ t - --

ayetlerinden, şu ilahi manalar anlaşılmaktadır : 

((Ey Muhammed! Her manası ile asra, . bilhassa çok büyük 
hadiselere sahne olan bütün geçmiş zamanların hülasası ve deh
rin ikindisi sayılan son asra, yani senin asrın olan Ahir zaman'a 
kasem olsun ki; şüphesiz insan ve bütün insan nev'i, her asırda, 
özellikle ahir zamanda ·mutlak bir hüsran ve açık bir ziyan için-
dedirler.» · 

- Hüsran'dan maksat; kazanacak yerde zarar etmek, ser
mayeyi ziyana sokmak ve nihayet iflas edip büyük sıkıntı ve 
mahrumiyet içine düşmektir. 

insan ve Hüsran Kelimelerinin Açıklaması : 

.Ayet-i ikerime;de ıgeçen insan ve ıhüsran 'kelirneleri, birkaç 
te'kit edası ile kullanılmıştır. 

El-İnsan kelimesinden; çocuklar ve me.cnunlar hariç, dinen 
mükellef oli:ın aher insaıi» kasdolunmuştur. Kendilerine Peygam
berimizin daveti ulaşsın ulaşmasın fark etmez. Çünkü her insan, 
davet yönünden Peygamber efendimizin ümmeti sayılırlar. (16) 

··Biz müslümanlar ise, O'nun ilahi davetine 'icabet eden, O'na ve 
emirlerine uymaya çalışan gerçek ümmet, keremi sonsuz olan 
R·aiblbimizin lbahtiyar lkullarıyız. Yetel"lkli, irnanımız sağl·am, Allah'a 
ibadetimiz ve emirlerine teslimiyetimiz tamam olsun. 

(115) Al-i imran: 1ı10 
(116) M. Abduh: a.g.e. Tercümesi s. 16. 
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Hüsran'dan maksat ise; büyük ve mutlak bir hüsran, veya·. 
bir nevi hüsran,. yani şüphe caiz olmayan büyük bir zarar ve zi
yan içinde bulunmaktır. Çünkü insanın en kıymetli sermayesi, 
nefesleri sayılı ve sınırlı olan ömrüdür. Ömür ise, her nefes ve 
her anda sarf olunup giderek tükenmekte, her nefes geçtikçe 
o ilahi ·emanetin, 'O tkıymetlıi nimetin lhesatbııiı verme zamanı yak
laşmaktadır. Bu sebepledir ki : (17) 

yani 

~ 

uinsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır (18) 

yani ((Her şa·. 

hıs ·kazandığına (mukabil bir nevi)· rehinedirn lbuyurulmuştur. Bu 
esasa göre her insan, ömür sermayesini nerede ve nasıl kullan· 
dığının hesabını; 

<<Din gününün sahibi» olan Yüce Rabbine verece~tir. Bu hesap 
sonunda, iman ve salih amel sahipleri karlı çıkıp inşallah kurtu
lacak, küfür ve daliHette kaları gafiller de, müflis ve perişan ola
rak hüsran ve azabda kalacaklardır. Ahirette Mizanın ağır veya 
hafif basmasının manası işte budur. O halde, zamanın acı veya 
tatlı hadiselerle akışı içinde, her sarfolunan nefeste bir ziyan 
vardır ki, onu ancak, karşılığında Allah için yapılan güzel amel
ler konularak onunla kazanılacak karlar telafi edebilecektir. 

insanlar büyük çoğunluğu ile niçin ziyandadırlar 

Bunun mantık'i ve gerçek cevabı şudur : 

insan ömründen 'her ıgeçen saat sarfolunan her nefes, ya bir 
işe 1ku'llanılır. veya boşa geger. Eğer. boşa ·geçıtiyse, bu. 
elbette lbir ziyandır. Bir lşrte ıkullanıldıysa •o i·ş ya ha-· 

. yırlı bir taatrtır veya şer ve fesad olan bir günahtır; ya 
da i1kisi 'Ortası olan müibalh ibir .i·şrtir. Eğer o bir. mülba'h 
ise, eseri yaktur; bu tba1kımdan tboşuna 'geçmiş ·gibidir. ·Eğer 

(17) En-Necm: 39. 
(18) et-TOr: 21. · 
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bir şer ve fesad ise, o, mutlak bir hüsran, muhakkak bir ziyan
dır. O iş eğer bir taat ise, onu veya başka bir taatı ondan daha 
güzel bir surette yapmak da mümkündür. O" halde, geçen her 
nefeste daha güz-elini yaparnayıp da, daha aşağısında kalmakta 
da, kardan bile olsa, bir nevi ziyan vardır. Bu bakımdan insan, her 
an, bir nevi hüsrandan, bir çeşit ziyandan kurtulahıaz demek, 
doğru olur. Çünkü her an nimet ve refah içinde bulunduğu farze· 
dilse dahi, ömrü her an ölüme doğru yaklaşan insanın bir nevi 
hüsran içinde bulunduğu inkar edilemez. Bu sebeple insanın ha
kiki saadeti, ,AIJah'a, ıResuiOHah'a ve ahh'-efe inanıp-onları sevmek· 
te, dünya el-em ve lezzetlerine nefsini kaptırmamaktadır. Buna 
rağmen, nefsine, şehvet ve gazabına esir olan çoğu insanlar, 
dünya ile, onun büyüleyici ziynetleriyle meşgul olduklarından, 

mutlak bir hüsran, muhakkak bir zarar ve ziyan içindedirler. (19) 

Ay-et-i celilede geçen hüsr, mutlak hüsran manasma oldu
ğuna göre; sOreyi tamamlayan üçüncü ayette belirtilen sıfatlar 
kendisinde bulunmayan her insan, -dünyada yahut . ahirette veya 
her ikisinde azçok hüsrana uğrayacaktır. Mesela imanı ya hiç ol· 
mayan veya imanı zayıf 'Olduğundan arneli · sa'lihi bulunmayan 
yahutta Allah'a isyan V€ .nifak içinde olan asi kullar, ömürlerini 
heder etmişlerdir. Bu gibiler, açık bir hüsran içindedirler. Asır 
suresin'den ve IKur'an'ın diğ-er 1sOre ve ayetlerinden, lbu kesin hü· 
küm sarih olarak anlaşılmaktadır. 

işte bu büyük hüsrandan, delalet ve gafl-etten kurtulmanın 
çaresini -Cenab-ı Allah şöyle beyan buyuruyor: 

uAncak iman edip salih am el iŞleyenler, (bir de) birbirlerine 
hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenl~r başka ... » 

Yani hüsmn ve ziyandan ancak, şu dört vasfı kendilerinde 
hakkıyla toplayabilenler kurtulacaktır: 

1 -· Başta Allah'a, O'nun varlığına ve birliğine, sonra Hz. 
Muhammed aleyhisselamın Yüce Allah'ın gönderdiği en son pey-

(1ı9) Hik Dini Kur'ôn Dili: 8/6077-6078. 
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gamberi olduğuna ve nihayet Ahiret'e yakinen im·an, Hülasa; ina
nılması gereken bütün iman. es·aslarını ve ilahi •gerçekleri 'kalb 
ile tasdik. edip dil ile ikrar etmek, 

2 -·'Salih ·amel dediğimiz; Allalh'a ıve Re·sOiüı:ıe itaat, emir
Ierine teslimiyet, «maruf olan» güzel ve hayırlı işleri yapmak, 
urnünker sayılan» kötülüklerden ve şer işlerden kaçınmak; . 

3 - Birbirine daima hakkı tavsiye etmek; 

4 .- ıBirbirine her zaman sabrı, sabırda sebatı vasiyet et
mek ... (20) 

· Şimdi, insanları mütlak hüsran ve dalaletten kurtararak, hi
dayete ve felaha götüren, onlan dünya ve ahiret saadetine ka
vuşturan bu dört ana esası kısaca açıklayacağız. 

iman'ın Manası ve Rükünleri : 

Tevhid Dini olan islam'ın emrettiği, yüce dinimizin temeli 
.ve ebedl saadeti kazanmanın en mühim şartı sayılan uimann 
nedir? 

"'-·· -r·~--·--

. Rabbimiz katında makbul olan, bizleri salih amele, güzel ve 
iyi işler yapmaya sevkeden gerçek iman nasıl olmalıdır? Hakiki 
mü'min, nelere iman etmelidir? Şimdi bunların ceyaplarını vere
lim : 

imanın manası; bir kimseye, bir habere veya bir hükme ke
sin olarak ve içten gelerek inanmak, onu ve söylediklerini tasdik 
etmektir. Kısacası . onun ve söylediklerinin doğru olduğunu ka
bul ve itirafda bulunmaktır. Böyle bir tasdik ile kalb emniyete, 
huzur ve sükOna kavuşur. (21) Kuvvetli iman; nefse ·karar, kalb-e 
itmi'nan veren, gönle yerleşmiş ve kökleşmiş olan ve sahibini 
fiilen arnele sev~e·den hakiki iman'dır. ıNite'kim Halk Teala Hucu
rat SOresinde : . 

uMü'minler ancak o kimselerdir ki; Allah'a ve Resülün'e iman 
ettiler. Sonra (bu imanlarina) hiç şüphe getirmediler. Allah yo-

(•2.\l) a.g.e. 8/6083. 
(2:1i) . Ali Arslan Aydın: islôm inançları ve Felsefesi. s. 149 (ist. 1980). 



lunda mallarıyla canlarıyla savaştılar. işte (iman davasında) sa· 
dık olanlar .ancak onlardır.» (22) buyurulmuştur. 

Bu ayet-i kerime şu gerçekleri dile getiriyor: 

İman dava ve iddiasında sadık olmak için, herşeyden önce 
Allah'a ve R>esOiüne inanmak lazımdır. Bu, imanın ve tevhid akl
desinin esasıdır. Nitekim müslüman olmanın ilk şartı olan Şe
hadet Kelimesinde de : 

denilinsık suretryle, iman'ın temel şartı Ibeyan alunmuş.fur. Sonra, 
yakin ile şüphenin bir arada olamayacağına işaret olunmuş ve 
iman'ın başlangıcında olduğu giibi, devamında da kesinlik ve iz'an 
şart koşulmuştur . .iiıanılan şeylerde şüphe ve tereddüt göster
mek imanı zayi eder. Bu bakımdan imandan maksat, kat"i delille" 
re dayanan tahkiki iman ise de, bunun herkeste bulunması güç 
olduğundan, galip zanna dayanan mukaHidin imanı da sahih ka
bul edilmiştir .(23). Ayeti ikerime'de daha sonra, kuwetli ve ha'kikl 
iman'ın semeresinin, mal He can ile Allah yolunda mücahede edip 
savaşmak olduğu belirtilmiştir. işte bu, imanı tahakkuk ettirir 
ve onu eseriyle isbat ve tasdik eder. insana hayat veren, işte bu 
imandır. imanı kuvvetli olan bir mü'min, münker denilen yasak. 
ve kötü bir fiili nefsine malup olarak kolay kolay işlemez. Yanı
hp işlerse, mutlaka ızdırap duyar, kendini aHetmez ve pişman 
o'larak tevlbe is1!iğfıar eder; Allah'dan affını dil er. Bu, iman'ın nef
se verdiği kuvvetin ve dini salabetin eseridir. Bir kimse ki, Allah 
ve Resulünün yasakladığı kötü bir şeyi, nefsine ve şeytana uyub 
yapar, sonra pişman olup nedamet duymaz, hatta yaptığı işi be
ğenirse, bilsin ki, onun imanı artık sönmüş, kalbinde tesiri kal
mamıştır. Yalnız dilde kalıp kalbe yerleşmeyen ve güzel arnele 
şevketmeyen sözde iman, kafi değildir. O, s·onun~a sönmeye 
mahkum olan bir kandile benzer. 

iman'ın mana ve mahiyeti hakkındaki bu açıklamadan; islam'a 
.. ~ göre imandan şunlar .anlaşılmaktadır : 

(22) EI-Hucurôt: 16. 
(2:3) islôm inançları: ·s. 150. 
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Ailah;dan başka tapılınağa layık ilah bulunmadığına, yani 
O'nun birliğine; Alemierin Rabbı, kainatın ha'lıkı ve Din günü
nün sahibi olduğuna; 

Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (A.S.) in Allah'ın ku
lu ve resulu olduğuna, Allah tarafından kendisine indirilen ve 
dinden olduğu kesin olarak bilinen şeylerin hepsinde Hz. Mu
hammed'in doğru söylediğine tereddütsüz inanmak, bu gerçek
leri kalb ile tasdik ve dil ile ikrar etmektir. 

Yani, Hatemül Enbiya olan sevgili Peygamberimizin Allah 
tarafından getirdiği kesin olarak bilinen ve ((Zarürat-ı DiniyYe, adı 
verilen İslami esasların, hükümlerin ve haberlerin doğru ve ger
çek olduğuna tereddütsüz inanmak, bunların tamamını tasdik ve 
itiraf etmektir. Dinimizden olduğu kesin olarak bilinen şeyler; 
önce «İslam'ın Amentüsü» nde yer alan, hepimizin bildiği ve 
inandığı altı iman esasi ile, İslam Esasları diye andığımız Na-· 
maz, Oruç, Zekat ve Hacc gibi ibadetlerin farz olduğuna; adam 
öldürmek, yalan söylemek, zina etmek ve alkollü içki içmek gibi 
yasakların haram kılındığına kesin imandır. Bu gibi islami esas
lara her müslümanın tereddüt etmeden (icmali veya tafsili ola
rak) inanması gerekir. Kalbinde böyle kesin bir tasdik ve itiraf 
bulunan kimselere «mü'minn denir. (24). 

Islam Alimlerine göre imanda aranan asli rükün, inanılması 
gereken şeyleri kalb ile tasdikten ibarettir. Dil ile ikrar etmek, 
kalbte mevcut olan bu imanı başkalarına ilan etmek için lüzum
ludur. Bu şart, zararet ·karşısında düşebile'n zait bir rükündür. 
Mesela, dilsiz olan veya.tahdit karşısında hayatı tehlikeye giren 
kimselerin, imanlarını dil ile ikrar etmemelerine dinen ruhsat 
verilmiştir. 'Ka'lb ile tasdik ise, hiçbir zaman düşmeyen ve herkes 
için şart olan asli rükündür. Çünkü tasdik kalbden çıkarsa, yerine 
iman'ın zıddı olan inkar ve '~üfür •girer. İman ile inkar bir arada 
bulunamaz. (25) 

icmali · Tafsili iman : 

Mana ve hakikatı ile rükünlerini beyan ettiğimiz islami iman, 
. i email ve tafsili olmak üzere. iki surette meydana gelir. Çünkü 

(!24) a.g.e, s. 163. 
(2.:5) o.g.e. s. 163-1:65, M. Abduh: o.g.e. Tercemesi s. 2.1-22. 
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iman edilen ·şeyleri icmall olarak, yani kısaca bilince, onlara 
icmalen ve topluca iman etmek, tafsilatını öğrenince ise, bunla
ra birer birer, yani tafsill olarak inanmak gerekir. 

Şimdi bunların herbirini kısaca açıklayacağız. 

icmali iman ve Kelime-i Şehadetin Önemi : 

Peygamberimizin insanlık alemine tebliğ ettiği islami esas
ların ve dini hükümlerin tamamına tafsilat gözetmeden toplu 
olarak inanmaya «icmali inian» denir. Bunun da en kısası; «Allah'
dan başka ilah bulunmarlığına ve Hz. Muhammed (A.S.) in Al
lah'ın resulu olduğuna inanmaktır. Bu iman; ceKelime-i Tevhidu . 
dediğimiz: 

uAIIahdan başka ilah yoktur~ Muhammed Allah'ın ResuiOduru. 
Cümlesini, veya ceKelime-i Şehadetu adı verilen . 

.J.,..... ..ı., o~~ .;, ' ~ \" c!Jj \ "{\ .J \ '::1 ,:, \ ..J\.1~ \ 

uŞehadet ederim. ki Allah'dan başka ilah yoktur. Yine şeha
det ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve ResOiudüru cümlesi
ni ·söylemek ve buna kal b ile tereddüt etmeden inanıp tasdik 
etmekle hasıl olur. Bu, imanın ilk mertebesi ve müslüman ol
manın ilk şartıdır. Çünkü bu ·cümlede, bir kimsenin iman etmesi 
zaruri olan dini haıkikatların esası toplu olarak mevcuttur. Zira, 
Allah'ın yegane hal ık ve tek malbud, Hz. ıMu'hammed '(S.A.V.)in de 
Allah'ın ResOlü olduğunu tasdik etmek, O'nun haber verdiği dini 
esas ve hükümlere inanmak demektir. Ancak insan, bu dini hü
kümleri tek tek öğrenmeden, hepsine birden iman ettiği için, bu 

. türlü iman'a aicmall iman» rlenmiştir. (26) 

işte, akıl baliğ olan her şahsın, «Kelime-i Tevhidn ve aKeli-
. me-i Şehadet» de ifadesini bulan aicmall iman» a sahip olması 
ve buna kesin olarak inanması farzdır. Ancak, lmanın bu ilk ka
demesinde ve kapısında kalmayıp, içeriye girerek, dinin diğer 
iman, amel ve ahlak esaslarını ve diğer hükümlerini de öğreıi-

. rnek ve bunlara da ayrı ayrı iman etmek, her şahsın imkan ve 
takati ile mütenasip olarak farzdır. 

(26) islôm inançları: s. 1184- 1'55. . 
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Tafsili iman ve iman Esasları : 

Şimdi açıkladığımız icmali iman, iman'ın ilk ·Şartı olduğuna 
ve !bununla yetinmemeitk ,gerektiğine göre, tafsili i'man'ın birin-
ci mertebesi, şu üç büyük esasa, yani : . · 

1 - Allah'ın varlığına,· birliğine, yegane halı k ve tek ma-
bad olduğuna, · 

2 - Hazreti Muhammed'in; Allah'ın kulu ve en son Pey
gamberi olduğuna, 

3 - Ölümden sonra dirilmeğe, ahirete, yani ikinci ve ebe
d'i hayatın mutlaka tahakkuk edeceğine kesin olarak iıianmak-
tır. . i , · '. ··1·:~ :/ ı'~~~~ 

' ' . 1 .ı - • -~J;J:• [U 

· liafsili iman'ın 'i1kinci ıve da'ha yütkselk merte'besi, uAnientü» 
de ifade edilen altı iman esasına, yani : 

uAIIah'a, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret · 
gününe, (yani öldükten sonra dirilmeye, hesaba ve rıiizana, seva
ba ıve iıkalba, Cennet ve 'Cehenneme) Kaza ve Kadere (yani hayır 
ve şerrin Allah'tan olduğuna; herşeyin ilahi ölçü ve takdire göre 
meydana geldiğine) kesin olarak inanmaktır. · 

Bu esaslar, Kur'an-ı Kerim'de birçok ayetlerde tekrarlan~ 

mış (ei-Bakara 177, 285, en-Nisa: 136) ve Hz. Ömer (R.A.) in 
Peygamberimiz (S.A.V.) den naklettiği uiman, islam ve ihsann 
hakkındaki çok meşhur olan ((Cibril Hadisin nde ayrı ayrı zikre
dilmiştir. ı(Bu hadisi, Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi ve Ne-
saf nakletmişlerdir.) · 

Tafsili iman'ın üçüncü ve en yüksek mertebesi ise; sevgili 
. Peygamberimiz Hz. Muhammed {A.S.) in Kitap ve Sünnet ile teb
liğ ettiği ve kesinlikle sabit olan ilahi emir, yasak ve hükümle
rin tamamına ve her birine, Allah'ın ve Resulünün muradına uy
gun olarak iman etmektir. Başka bir tabirle; Allah Ketarnı olduğu 
tevatür yoluyla ve kesin olarak bilinen Kur'an ayetleriyle, Pey
gamberimizin hadislerinde zikredilen farzları ve vacipleri, helal
leri ve haramları, hülasa imanla, ibadetle, ahlak ve muamelat ile 
ilgili bütün dini hükümleri öğrenerek bunları tasdik etmek, hep-· 
sinin hak ve gerçek olduğuna inanmak, islam'da iman derecele
rinin en yükseği ve en makbul olanıdır. Ancak bu derece, islam 
alimlerinin mazhar olabileceği bir iman mertebesidir. _(27) 

(27) a.g.e. s. 155- 1'57. 
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iman .ife Amel Arasındaki Münasebet : 

Acaba amel; yani, Allah'a ibadet, emirlerine itaat ve güzel 
işler yapmak, iman'ın aslından bir rükün veya bir cüz müdür? ikisi 
arasındaki münas·ebet nedir? Bu hususda da kısa bir bilgi sun-. 
mayı lüzumlu ve lfayda'lı görüyoruz. 

Amel ve ibadetler imandan bir cüz değil ise de, ·ikisi arasın
da sıkı bir münasebet vardır. Çünkü ibadetler ve iyi işler, sahi
!Jinin imanııı.ı •ol·gunlaştınr,. Allah'ın va'dettiği lbüyülk nimetlerini 
ve rızasını kazandırır. O halde, kalblerimizdeki iman nurunu par-

. fatmak ve kuvvetlendirerek kemale erdirmek için Allah'a ibadet 
etmek, iyi ve güzel işler yapmak gerekir. Çünkü, eseri dış hayat
ta görülmeyen bir iman, meyve vermiyen bir ağaç gibidir. D'fnin 
de, dinin temeli olan iman'ın da lbir gayesr vardır. Bu ·gaye; güzel 
ahlak, insanlara faydalı olmak ve Allah'ın rızasını kazanmaktır. 
Allah'ın rızası is·e ;yalnız bir kalb ve vicdan işi olan iman ile 
değil, o iman'ın meyvesi olan ibadet, iyi amel ve güzel ahlak sa
hibi olmakla, yani inahılanı bilgili yapmakla elde edilir. Müslü
man, iman ettiği için ·amel edecektir. Çünkü, kalb ve gönül saha-

. sından çıkmayan herha.ngi bir inancın, arneli ve hayati bir kıy
meti yoktur. O halde iman, insanı harekete getiren, onu iyiye, gü
zele ve doğruya götüren muharrik kuvvet olmalı, dolayısıyle, ese
ri hayata intikal ederek sahibini ve çevresini aydınlatmaiıdır; işte · 
bu da, inanılanı tatbikle, yani; Allah'a ibadetle, salih amel dedi-

. ğimiz iyi işler yapmakla ve güzel ahlaka ermekle olur. inanılına
dan yapılan imansız am el nasıl makbul değilse, ibadet ve arnele. 
sevkatmiyen ve kalbte saklı kalan iman da kafi değildir. Öyle 
ise, imanı kemale erdirmek ve olgun bfr hale getirrnek için, Yüce 
Rahbimizin emirlerine sarılmak, yasaklarından kaçınmak, yani iba
det ve salih amel lazımdır. işte ancak bu gibiler, Allah'ın rıza
sına ve sonsuz saadete ererler. Bunun iCindir ki, amel imanın . . 
aslından ve hakikatından ıbir cüz veya 1bir ·rükün değil ise de, ima-
nın ~emalinden olduğunda şüphe yoktur. Bu bakİmdan islam alim

. .lerinin çoğu, arneli imanın kemalinçien saymışlardır. (28) 

. Görülüyor ki, imansız amel makbul olmadığı gibi, amelsiz 
iman da kemale eremez. Yani iman •. arnelle kuvvetlenir. ibadet ve 
amel olmazsa, imanı korumak da güçleşir. Mesela bir kimse, 
dini esaslarından birini inkar eder veya· dini kesin bir hükmü 

(2:8) i:ı.g.e. s. 167 -1'70. 

196 



alaya alırsa, yahutta dinen haram olan bir şeyi helal, helal olanı 
haram sayarsa veya bir müslümanın dinine imanına söverse, o 
şahıs ·imandan çıkar; yani ;kafir olur. (29) 

Hülasa olarak; mutlak hüsrandan kurtulmanın birinci sartı 
olan iman bahsini şu sözle;ie bağlam~k istiyorum.· · 

·_ İman, gerçekte fani ve güçsüz bir varlık olan insanın, bü
tün varlığıyla Ezell ve Ebedi ola_n Yüce Rabbine bağlanması de

. mektir. Bu manevi bağdan, insanla kainat arasında ahenk doğar. 

- İman, her türlü hayrın dal budak saldığı, güzel meyveler 
verdiği hayat ağacının köküdür. iman olmayan hayat, kökü çürü
müş bir ağaç gibidir. Kısa zamanda ku~uyup yok olur. 

- İman olmadan hayatta elde edilen şeyler, rahman1 değil, 
şeytanldir. 

- İman, yüce bir hayatın bütün hatlarinın kendine bağlan
dığı ana ımihverdir. ~Aksi !halde hayıat, bağlantısı koparak !bozu
lup giden harap bir bağ olur. · · 

- işte bunun içindir ki Kur'an; iman temeline dayanmayan, 
· iman mihverine bağlanmayan ·ve bu nizarndan doğmayan bütün . 

hareketleri değersiz sayar. 

Netice olarak; gerçek iman sahibi mü'minin dünyası öylesi
ne geniş, öylesine ihatalı, öylesine yüce, öylesine güzellil<ve 
saadet doludur ki,· onun yanında inanmayanların dünyaları çok 
küçük, çok basit, çok ~df ve sönük kalır. Bu 'ise, eşi bulunmayan 
bir hüsran, çok büyük bir ziyandır. (30) 

Salih Arnellere Gelince : 

Muhterem .. Din Kardeşlerim, 

insanları mutlak hüsrandan kurtarıp, onları f·elaha ve ebedi 
. saadete götüren ilahi sistemin ikinci mühim unsuru, imanın se
meresi ve eseri .ol·an .salih amellerdir. iman, bir kalbde gerçekten 
yerleştikten sonra, tabii bir hareket başlar. ÇünkÜ· iman; aslın- · 
da· müsbet, harekştli, hakla dolu ilahi bi.r nurdur .. Bir vicdanda 
böyle bir iman yer eder etmez, o mü'minin dış dünyasında he
men, «Salih amellern, yani ibadetler ve güzel işler şeklinde ese-

(29) a.g.e. s. 1171- 1'7ı2. 

(30) Fi Zildl'ii-Kur'ôn : 1'6/349. 
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rini gösterir. İşte dinimizin istediği ve imandan beklediği de bu
dur. Böyle dinamik bir iman, elbette pasif ve atıl kalamaz. Yani 
canlı ve aktif bir şekilde kendini göstermeden duramaz. İman'ın 
mü'min kalbinden çıkıp, yaşayışı üzerindeki yapıcı tesirlerini 
mutlaka gösterir. Şayet bir iman, böyl·e tabii ve beklenen dinarniz
mi sahibine veremiyorsa, o yalnız, lafta kalan, sönmeye, sorira öl
meye ma'l'lkum lbir ·şeydir .Çünkü iman, rbir ·çiçeık 'gibidir. Koıkusu 
mutlaka çevreye yayılır; O bir ışıktır, etrafını mutlaka aydınlatır. 
Dışarı yayılmadığı takdirde, ışığı sönmüş, kokusu bitmiş dell!.ek
tir. 

'Esasen iman'ın değeri, 1bu tabi•atından doğmaktadır. Çünkü; 
iman; dinamik bir hareketin, yapıcı bir arnelin ve faydalı bir bi· 
nanın temel unsuru ve ana kaynağıdir. Mü'mini önce Rabbine 
yöneltir. Ona ibadet ve teslimiyetin zevkini tattırır. Çünkü o, vic
danların derinliğinde gömülü kalan bir şey,· veya harekete geç
meyen mücerret bir iyi niyet duygusundan ibaret değildir. Belki 
o, insanı hayatın içine sokan, onu aydınlatan ilahi bir kuwettir. 

· İşte imanı hayatın fiilen içinde, yapıcı büyük bir gQç haline ge
tiren, yüce dinimizin bu ilahi karakteri ve üstün nizamıdır. Be- • 
şeriyetin kumandasını imanlı elierin teslim alması; beş·er fıtra
tına uygun, cemiyetin menfaatına muvafık, y·apıcı, temiz ve Al
lah'ın koyduğu ilahi nizama yaraşan bir harekettir. (31) 

Diğer bir husus da; kainatın Halıkı, Alemierin Rabbı ve iba
dete layık ıtelk 'Malbud ıolan birtek :AIIa1h'a ibadet, ·insanı, canlı 
cansız diğer varlıklara tapınma1k düşüklüğünden, 1kula kul o'lma:k 
sapıklığından ikurtarır. Onu !bütün insanlarla aynı eşit seviyeye 
çıkarır; yalnız Alla'h'a kul olmanın, yalnız O'na ibadet etmenin 
zevkine erdirir. Böylece insan, !kabul ve itlraf ettiği, lkainatın tek 
Mabudu ve tek Halıkı olan Allah'a ve emirlerine teslim olan ka
mil, imanlı, olgun müsiUman olur. Böyle yüksek bir seviyeye çı• 
kan mü'min, hayrı, hayır olduğu için, Allah istediği ve emrettiği 
için yapar ve karşılığını hemen istemez.. Çünkü o, inandığı 
Ve rı~asını kazanmayı umduğu, herşeyi bilen ve gören yüce Rab
binin Ahirette büyük mükafaat vereceğini bilmektedir. işte bu -
iman ve duygu, mü'mine, şerre ve kötülüklere karşı büyük bir di
renme gücü verir. Şer kuwetler 'ne kadar azgın olursa olsun, şe· 
hev'i arzu ve; ihtiraslarını ne kadar kamçılarsa kamçılasın, netice 

(31~ isıarn inançları s. 169. 
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değişmez. Fanl ve geçici hayatın tezzetlerini tam tarlamamak 
korkusundan doğan aşırı istekleri, ancak, hakka iman duygusu 
yener. Çünkü batıl geçici, hak kalıcıdır. Daima hak batıla, hayır 

. Şerre, adalet zulme, iman küfre AHah'ın lütfu ve yardımı ile ga
. lebe çalmıştır, daima da galebe çalacaktır. iŞte mutlak hüsran ve 

ziyandan kurtuluş; bu iman kuvveti, Allah'·a teslimiyet ve emret
tiği salih anıellere sarılmakla mümkün olacaktır. 

Netice olarak; bu süre-i celilede~i usalih amelleru den mu- · 
rad; başta Allah'a ibadet ve taat olmak üzere, dinimizin emretti
ği aklı selimin v~ tabiatı müstaklmin kabul ettiği, ferd ve cemi-

. yetin men'faatına uygun olan hayırlı, faydalı ve lüzumlu olduğu ka
bul edilen, iyi ve güzel işlerdir. iyilik ve ihsanın nevileri, hayır 
yollarında mal infakı, sadaka-ı cariye, fakiriere ve yoksullara yar
dım, adaletle hükmetmek ve insanlara iyi muamele etmek gibi 
her türlü iyi ve hayırlı işler ile, güzel ahiakın her çeşidi, dinimi
zin emrettiği salih anıeller cümlesindendir. E·manet, iffet, ihlas, 
sevgi, doğruluk, s·albır ve şükür giıbi ıaıhlaki iiazHetler, salih anıel
Ierin kaynaklarıdır. 

Salih anıelierin başında gelen ibadetlerden namaz ve oruç 
gibi bedeni, zekat ve sadaka gibi mali olanlar ile, hacc ibadeti 
menasiki gibi hem bedeni ve hem de mali ibadetl·er yanında, ba
tınl ve tkal:6ı olan ziıkir: ·şü'kür ve rteveikkül ıgrbi yüksek ıhasletlerin 
hepsi, uamel-i salih» cümlesine dahildir: Bu ibadetler; bir çok 
ayetlerde, bilhassa mü'minlerin ve muttakilerin vasıflarının ba
şında sayılan namaz v·e zekat gibi, ferdi ve cemiyeti islah eden, 
dolayısıyle müslümanları fetaha ve ebedi saadete namzet kılan 
salih amellerdir. [32) Bunlar hakkında daha fazla bilgi vermeye / 
bu makalenin hacmi kafi değildir.· 

Hakkı Tavsiye, Sabrı Tavsiye : 

Ferdi ve cemiyeti ıslah etme ve kemale erdirme gayesi gü
dülen salih arneller arasında en mühim unsurlardan biri, insanları 
hakka davet ve hak yolunda mücadele etmek, diğeri de, her işte 
başarıya ulaşmak için şart olan sabır ve sabırda se bat etmektir. 
Bu bakımdan sQre'·i celilede; hüsrandan kurtulmanın üçüncü ve 

{32) Fi Zilôl : ı16/160, 1'51, M. Abd u h a.g.e. tercemesi s. 26- 33, Muham- . 
med Fahreddin er-Rôzi: Mefatihu'I-Gayba (Tefsir-i Kebir) 8/678-679 
{ist. 1307 H.) 
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dördüncü 'Şartı olara!k; Cena'b-ı ıHalk; bizlere 'her türlü ·salih amel 
ve güzel ahlakta esas olan «Hakkı tavsiye ve Sabrı tavsiye» ile 
emradiyor. 

Hakkın ve sabrin bilinen manalarını açıklamaya başlamadan 
önce sizlere, bu iki faziletin tavsiyasi etrafında bazı· hususları 
hatıriatmakta fayda görüyoruz. 

Hak Teala'nın asr şOresinde iman ve· salih arnelden sonra, 
birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye buyurmasından; islam cemaa
tinin hususi bir yapıya sahip, belirli münasebetleri ve ortak yön
leri bulunan karakteri ortaya çıkmaktadır. işte bu ruhla her müs
lüman, kendi varlığının şuuruna ermiş, ağır vazife ve sorumlulu
ğunun farkına varrıiıştır: iman ve salih amel, beşeriyetin kuman
dasını ele alıp, insanların hak yolunda yürümelerini sağlar. işte 
bu büyük smaneti yüklenmek için, müslümanlar, birbirlerine dai- · 
ma her türlü iyiliği, hususiyle, hakkı ve sabrı tavsiye ederler. Bu, 

.. Islam'ın aEmr-ii hi'I•Maruf, Nehy~i •ani'f.1Münker» ka·idesine işarettir; 

Bu tavsiyenin ardından, şuurlu, birbirine karşı iyi davranan 
birbiriyle kenetlenmiş, birbirini destekleyen ve· yeryüzünde hak 
ve adalet .üzere kaaim olan bir islam ümmetinin tablosu canlan
maktadır. Yüce dinimiz isam; Müslüman cemaatların böyle ol
masını ister. Çünkü bu, mümtaz bir ümmetin en üstün ve en par
lak bir simgesidir. Kuvvetli, iyilik sever, şuurlu, uyanık, iyilik ve 
hak bekçiHğinde ısrarlı, birbirine hakkı ve sabrı tavsiye eden, · 
birbirini seven ve· destek olan, sulh ve güven içinde kardeşçe 

· yaşamayı prensip edinen bir ümmet.. işte islam'ın istediği, · 
Kur'an'ın bildirdiği •ilahi hakikat budur. 

Müslümanlarm birbirlerine hakkı tavsiye etmeleri bir zarü· · 
rettir. Çünkü hakka sarılmak, hakkı söylemek zor bir iştir. Zira 
bunu engelleyen pekçok_ maniler vardır. Nefs in arzuları, şeyta-. 

nın -iğvaları, cemiyetin düşünce ve baskıları, azgınların taşkın~ 

lığı, karanlık düşünceler ve zalimlerin zulmu, bu engeller arasın
da sayılabilir. Birbirine daima doğruyu tavsiye ve maruf ile em
retmek, birbirini hakkateşvik edip münker:i menetmek, müşterek 
yüoe· gayeleri ve ortak mes'uliyetleri hatı·rlatmak fert ve cemi
yeti salaha ve se!am!3te çıkarır, ferdi gayeleri bir_Ieştirerek in
sanları ayni yüce gayeler etrafında birleştirir. Birlikte çalışıp 
güçlenmelerini, araılarında1ki ıbirlik ve !bera'ber'ligi sağlar. Bu gibi
ler !birbirleriyle heraber olmaktan aneaik sevinç ·duyarlar. • 
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. Zira ıbirliıkten kuwet, ıayrılıktan · ·za'f ·doğar. Allahu Teala'nın 
razı olduğu yegane ha:k din .i,slam, bu 'gerçekler etrafında millet~ 
leri lbirleştirmiş, lbirb'irler:iyle yardımlaşan, yakdiğerini destekle~ 

. yen ve bi~bir'lerine daima iyilikleri ve güzel işleri tavsiye eden 
sağlam bir islam ümmetinin doğmasını sağlamıştır. (33) 

Mü'minlerin birbirlerine sabrı tavsiye etmeleri de zaruridir. 
iman ve arneli sal-ih i gerçekleştirmek, hak ve· adaletin bekçiliği
n i yapmak, ferd ve cemiyetin karşı karşıya bulu.nduğu çok zor 
şeylerdem biridir. Çünkü, bu sabırda sebatı; bu yolda cesaret ve 
fedakarlığı gerektirir. Zira, başta nefisle cihad için sabır, Allah'a 

·ibadet ve. taat için sabır, batılın azgınlığına, kötülerin şerrine 
karşı sabır, gayeye götüren yolun uzaklığına, engebelerin çoklu
ğuna ve neticenin gecikmesi karşısında sabır ve sehat lazım-
dır. · 

Hakkı ve sabrı tavsiye etmek; müslümanlar arasındaki ·gaye 
ve hedef birliğini, toplu dayanışma ve yardımlaşma gibi duygula
rı artırır. Ruhları sevgi ve kardeşlik, azim ve sebat duygularıyla 
donatır. islam; ancak cemaat gerçeği altında yaşar.· Ancak bu 
hava içinde gelişir, bu duygularla kuvvetlenir. Aksi halde; ayrı
liıklar )bölünmeler ve ikavgalar başlar. Bunun da sonu korlkunç ıbir 
hüsran, telafisiz bir ziyandır. (34) 

Şimdi sizlere hakkı ve sabrı tavsiyenin manasını ve faydala
rını biraz daha anlatarak bu nasihatımıza son ver~ceğiz . 

. Allah'a ve Resulilne, öldükten sonra dirilmeye ve Ahiret ha
yatına inanıp, Allah'a ibadet ve taatla salih amel işleyen hakiki 
mü'minler, daima hakka yön.elmişler, sözlerinde, özlerinde ve iş
ler:inde hep hakkı tutmuş, b'irbklerine hep onu tavsiye etmiş
lerdir. Çünkü hakka sarfolmayan her şey batıldır ve hüsrandır. 
Ziyan olmayacak şey, hakka iman ve hak yolunda ameldir. Onun 
içindir ki felaha eren mü'minler;· riya, nifak ve isyandan daima 
uzak kalmışlar, herşeyin hakkını gözeterek birbirlerine hep hak
kı tavsiye etmişler, her işte hep hakkı ve doğruyu yapmayı, hak 
üzere birleşmeyi, batıldan sakınınayı kendilerine düstur edinmiş
lerdir. Bu düstur, biraz önce de işaret ettiğimiz islam'ın ccEmr-i 
bi'I·Maruf, Nehy-i ani'I-Münkeru yüce prensibidir. 

('33) Fi Zilôl'ii-Kur'ôn : . 8/351, 352, M. Abd u h· a.g.e. tercümesi s. 3,4- 36. 
(34) a.g.e. 8/352, 353. 
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Bildiğimiz gibi, zamanın fitneler.i, dünyanın cezbedici nimet
leri, şeytanın aldatması, nefislerin fitnesi ve şahevi arzuları, bu 

· fitne ve fesada kendini kaptıranların çokluğu karşısında hayır. 
yapmak, hakkı söylemek ve hak yolunda gitmek, birçok acılar ve 
sıkıntılar çekmeye, zorluklara katlanmaya, şer geçitlerini atlama
ya, bütün bunlarla mücadele edebilmek için de sabırlı olmayı ve 
sabırda sebat etmeyi ıgereıktirir. Onun içindir ki Cenab-ı Allah; . . 

Yani : ({Ey iman edenler! Sabredin, (şer kuvvetiere karşı) 
direnip sabırlı olun ve birbirinize bağlanın. Allah'a karşı gelmek
ten sakının ki, felaha (kurtuluşa) eresiniz.u (35) buyurulmuş; 

'"okman sOresinde 'i'se, 

({Ey yavrum namazı kıl, (ma'ruf olan) iyiliği emret, (münker 
sayılan) kötülüğü ön le ve· başına gelene sabret. Doğrusu bunlar 
azınedilmesi (yapılması) gereken büyük şeylerdir.» (36) buyura
rak, sabrın, müsibetlere karşı sabretmenin azmi gerektiren bü
yük işlerden olduğuna işaret olunmuştur. Nitekim, Hak yolunda 
cihad edip can veren şehitferin Alah katındaki büyük mükafaat- · 
ları ve Cennetle müjdelenmeleri, hep salbır vesa'bırda selbat saye
sindedir. 

rBu manayı te~kid için sevgili Pey:gamberimizde : 

aSalbreden muzaffer olur.», «Sabır, kurtuluşun ıanahtarıdır." 

«Hi"çbir kimseye sabırdan daha hayırı ve daha geniş bir ih-
san (bir nimet) veri'lmemiştir.» (37) buyurmuşlardır. 

·Gerçekte sabır; nefsin iyi bir iş yapmak veya kötülükten 
kaçınmak için acıya ve sıkıntılara tahammül etme melekesidir. 

(35) Al-i lmran: 200. 
(36) Lukman: 1ı7. 

(37) Et-Tôc: 5/46. 
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Sabrın başlıca iki nev'i vardır. Birincisi, eleme ve külfete 
sabretmektir ki, bununla nefse galebe çalınıp Allah'a taat ve gü
zel arneller elde edilir; bu yoldaki sıkıntılara katlanılarak yüksek 
derecelere erilir. ikincisi ise, lezzet ve şehevl rsteklere karşı 
sabretmekUr ki, bununla haramdan, yasaklardan ve !hoş görünüp 
te sonu kötü ve tehlikeli olan zararlı şeylerden sakınılır. 

Sözün özü ve buraya kadar açıkladığımızın hülasası şudur : 

Ancak böyle bir hakiki ve ·kuwetle imana sahip olanlar ve 
salih arneller işleyenler, bir de birbirlerine daima hakkı ve sabrı 
tavsiye edenler işte bu dört vasıfla hakkıyle muttasıf olan mü- . 
minler, hüsranda, ziyanda değillerdir. Onlar, mutlak bir hüsran
da olan gafil. insanlardan başkadırlar. . 

Aslında gerçek kazanç, gerçek kar ve gerçek zarar ahirette
dir. Orada ebedi hayat, sonsuz bir yaşayış yardır. Hakikatlar ale
mi arasıdır. Mü'minin gayesi, Allah'ın rızasını kazanıp, ebedi saa
dete ermektir. 

işte hikmet ve ibret dolu bu yüce manaları sebebiyle, As
hab-ı Kirarn birbirleriyle karşılaştıkları zaman aAsr sOresin ni 
okumadan ayrılmazlardı. Bizler de öyle yapmalıyız. (38) 

Ayrıca, Asır sOresindeki yüce sıfatlarla muttasıf olan ve ebe
di saadeti kazanan gerçek mü'minler ve bahtiyar müslümanlar 
derecesine ulaşınaya çalışmalıyız. · 

(38). Fazla bilgi için Bkz: Hak Dini Kur'ôn Dili: 8/6066-6084: (istanbul 19'135). 
Fi Zilôl'ii-Kur'ôn : 8/34'5- 358, Tefsir-i Kebir (istanbul - 1307) H.). 
(Mefatihu'l-gayb) <8/37!4- 379, M. Vehbi: · Hulôsatu'I-Beyan fi Tefsiri'I-
Kur'an: C. 16 (İstanbul - 1969). . 
M. Abduh: Ve'I-Asrı Suresinin Tefsiri s. 1-56 (Metin: Hahire ~ 1321) H.) 
(Ter. Ankara 1900.) 
islôm inançları ve Felsefesi: s. 11'8- 1i58. (istanbul - 1980). 
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