
ASR-ı SAADET 

de müslümanlar arasında meydana ge
len anlaşmazlıkların ve isyanların mahi
yeti aydınlatılmaya çalışılmakta ve Hu
Iefa-yi Raşidin 'den her birinin şahsiye
tl üzerinde durulmaktadır. Bunlardan 
sadece VII. cildi teşkil eden Hz. Ömer, 
Mevlana Şibli tarafından yazılmış ve 
ömer Rıza Doğru! tarafından tercüme 
edilmiştir. Diğerlerini Darülmusannifln'in 
hazırlattığı Huleta-yi Raşidin adlı eser
den de faydalanan Ömer Rıza kaleme al
mıştır. Bu seri daha sonra Osman Ze
ki Mollamehmetoğlu tarafından kısmen 
sadeleştirilerek beş cilt halinde tekrar 
yayımlanmıştır (istanbul ı 977- ı 978). 

Halk arasında Asr-ı Saadet adıyla meş
hur olan ikinci eser ise Şah Muinüddin 
Ahmed Nedvi. Said Sahib Ensari ve Sü
leyman Nedvi'nin yazdığı ve Ali Geneeli'
nin Urduca'dan Türkçe'ye çevirdiği on 
ciltlik eserdir (Büyük İslam Tarihi Asr·ı 
Saadet, Ashab·ı Kiram, haz. Eşref Edip, Se
bTiürreşad Neşriyatı. istanbul I 382- I 3841 
ı 963- ı 964 ı . Bu eserin ilk beş cildinde yer 
alan muhacir sahabiler bölümü Ahmed 
Nedvi, ensara mensup sahabiler bölümü 
ise Sahib Ensari tarafından yazılmıştır. 
Serinin I-lll. ciltlerinde Cahiliye dönemin
deki Araplar'ın dini ve sosyal hayatla
rı, İslamiyet'in doğuşu. ilk müslümanlar. 
Habeşistan'a hicret. Akabe biatları, hic
ret. muhacirlerin faziletleri ve muhacir 
sahabiler; IV. cildin bir kısmında yine 
muhacir sahabiler. geri kalan kısmıyla 

V. cildin tamamında ise ensar hakkında 
bilgi verilmektedir. Diğer beş cilt Süley
man Nedvi'ye aittir (Büyük İslam Tarihi, 

Asr-ı Saadet, Peygamberimizin Tebligat 
ve Talimatı, haz. Eşref Edip, SebTiürreşad 
Neşriyatı, istanbul I 3871 ı 967). Bu ese
rin ı. cildinde peygamberlik müessese
sinin lüzumu, İslamiyet'in doğuşu sıra
sında dünyanın dini. ahlaki ve sosyal 
durumu. Araplar'ın dini ve ahlaki du
rumları ve özellikleri, İslamiyet'in esas
ları. Hz. Peygamber'in İslamiyet'! tebliğ 
gayesiyle yaptığı faaliyetler hakkında 

bilgi verilmektedir. ll - lll. ciltlerde iman 
esasları. IV. ciltte namaz, oruç, hac, ze
kat. cihad, takva. sabır, tevekkül, İslam 
ahlakının esasları ve İslamiyet'in ahlak 
felsefesi üzerinde durulmaktadır. V. cilt 
ise t.amamen ahlaki konulara ayrılmış 

olup ahlaki güzellikler ve fenalıklar. müs
lümanların akrabalarına ve birbirlerine 
karşı ahlaki görev ve sorumlulukları gibi 
konular işlenmektedir. Bu seri de Dura
li Yılmaz tarafından kısmen sadeleştiri
lerek altı cilt halinde tekrar yayımlan
mıştır (İstanbul 1984-1985) 
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ASR SÜRESİ 

(~l•.;r) 

Kur'an-ı Kerim'in 103. suresi. 
_j 

Tercih edilen görüşe göre Mekki süre
lerden olup üç ayettir. Fasıla* sı (J) har
fidir. Masdar olarak "hapsetmek, me
netmek; vergi vermek; sıkıp suyunu çı 

karmak" demek olan asr. isim olarak 
"dehr. mutlak zaman. özellikle içinde bu
lunulan zaman. karn yani seksen veya 
100 senelik zaman dilimi, gündüz. ge
ce. sabah, akşam, ikindi vakti " gibi ma
nalara gelir. Gündüzle geceye, sabah ile 
akşama "iki asır" manasında asran de
nildiği gibi. sabah namazı ile ikindi na
mazı da bir hadiste (bk Ebü Davüd, "Şa 

lat", 9) bu kelime ile ifade edilmiştir. 

Müfessirler Kur'an-ı Kerim'de (ei-Asr 
ı 03 1 ı) zikredilen asr kelimesini "ikindi 
vakti", "ikindi namazı", "mutlak zaman" 
"Hz. Muhammed· in asrı" (Asr-ı saadet. 
Asr-ı nübüvvet) ve "ahir zaman" diye tef-

Nesi h hattıyla vazrlmrş Asr süresi 

sir etmişler, asra yapılan yeminle insan 
hayatında zamanın önemi ve değeri ara
sındaki ilişki üzerinde durmuşlardır. 

Adını ilk kelimesinden alan Asr süresi, 
kısa olmakla beraber Kur'an-ı Kerim'de
ki bütün nasihatların özü sayılır. İmam 
Şafii'nin bu süre hakkında. "Şayet Kur'
an'da başka bir şey nazil olmasaydı şu 
pek kısa süre bile insanlara yeterdi. Bu 
süre Kur'an'ın bütün ilimlerini kucaklı
yor" dediği nakledilir. Sürenin birinci ve 
ikinci ayetlerinde Allah asra yemin ede
rek insanların hüsran içinde bulunduk
Iarına dikkat çekerken üçüncü ayetinde 
sırasıyla, iman edenlerin. arnel-i salih iş
Ieyenlerin, birbirlerine hakkı ve sabrı tav
siye edenlerin bundan müstesna olduk
larını haber vermiştir. 

Ashaptan iki kişinin karşılaştıkları za
man biri diğerine Asr süresini okuma
dan ve ardından selam vermeden ayrıl 

madıkları rivayet edilmiştir (bk. Beyhakı, 
lll , l74b). Ancak bu süreyi okumanın fa
ziletine dair Sa'lebi ve Vahidi gibi bazı 
müfessirlerce Ubey b. Ka'b'dan nakle
dilen ve bazı tefsirlerde yer alan. "Al
lah Asr süresini okuyanın günahlarını 

affeder ve o kimse hakkı ve sabrı tavsi
ye edenlerden olur" mealindeki hadisin 
mevzı1* olduğu kabul edilmiştir (bk. Zer
keşi, 1, 432) 

Mehmed Akif Ersoy bu süre ile ilgili 
duygularını şu mısralarla dile getirir: Ha
likin na -mütenahi adı var. en başı Hak 1 
Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldır
mak 1 Hani, ashab-ı kiram. ayrılalım. der
Ierken 1 Mutlaka "Süre-i Vel'asrı " okur
muş. bu neden 1 Çünkü meknün o bü
yük sürede esrar-ı felah 1 Başta iman - ı 

hakiki geliyor. sonra salah 1 Sonra hak. 
sonra sebat. İşte kuzum insanlık 1 Dör
dü birleşti mi yoktur sana hüsran artık. 
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