SABIR
Sözlükte dayanma ve dayanıklılık anlamına gelen sabır; zor koşullar altında
cesaret ve metanetini yitirmeden sıkıntı ve zorluklara katlanmak, doğru yolda
yanlışlara karşı sebat etmektir.
Dinî ve ahlaki bir kavram olarak sabır; inandığı hak yolda kararlılıkla yürüme
azmi, sıkıntılara karşı dayanma gücüdür. Hakkı savunmaktan vazgeçmemek ve başa
gelen musibetlere Allah için göğüs germektir. Sabır, başarı ve zafere olan kesin inanç
ve bu uğurda gösterilen kararlı tavırdır. Allah’a sığınıp kalp sükûnetiyle ve ruh
dengesini bozmadan ahiret ecrini beklemektir.

“Ve Rabb’in için sabret.”
Müddessir suresi, 7. ayet.
Sizce Allah için sabretmek ne demektir?
Kur’an-ı Kerim’de sabırla ilgili pek çok ayet vardır. Peygamberlerin tümüne sabır
tavsiye edilmiş onlar da bu tavsiyeye uymuşlar ve ümmetlerine örnek olmuşlardır.
Mesela, Hz. Musa’nın kavmine sabır tavsiyesi Kur’an’da şöyle ifade edilmiştir: “Musa,
kavmine dedi ki Allah’tan yardım isteyin ve sabredin...” Yüce Allah, Hz.
Muhammed’e de sabrı bir ayette şöyle öğütlemiştir: “Sabret! Senin sabrın da ancak
Allah’ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme; kurmakta oldukları tuzaktan
kaygı duyma!” Kur’an-ı Kerim’de karşılaştığımız bazı sıkıntı ve zorlukların birer imtihan
olabileceği, bu gibi durumlarda sabretmek gerektiği şöyle anlatılmıştır: “Andolsun ki
sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile imtihan
ederiz. Sabredenleri müjdele!” Hz. Muhammed, başladığı işi asla yarım bırakmamış,
onca baskı, sıkıntı ve zorluklara rağmen büyük bir azim ve kararlılıkla yoluna devam
etmiştir. On üç yıllık Mekke Döneminde müşriklerin uyguladığı dinî, ekonomik ve
sosyal baskılar ve ambargolar karşısında o hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamıştır.
Bütün bu baskı ve zorluklara büyük bir sabır ve metanetle karşı koyup direnmiştir.
Kötülüklere boyun eğmemiş, asla aceleci davranmamış ve Allah’a sığınmıştır. Sabır
konusunda en güzel şekilde örnek olmuş ve ashabına sabrı tavsiye etmiştir.

DEĞERLENDİRELİM

“Asra yemin olsun ki insan gerçekten ziyan
içindedir. Ancak, iman edip de salih ameller
işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler,
birbirlerine sabrı tavsiye edenler müstesnadır.
(Onlar ziyanda değillerdir.)”
Asr suresi, 1-3. ayetler.
Yukarıdaki sureyi iman, amel ve sabır açısından değerlendiriniz.

Hicret’ten sonra da Mekkeliler, Hz. Peygamberi rahat bırakmamış, ona karşı
takipler ve baskılar devam etmiştir. Neticede Bedir, Uhut ve Hendek savaşları olmuş
ve büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Uhut Savaşı’nda Peygamberimizin amcası Hz. Hamza
şehit edilince o, çok üzülmüştür. Bütün bu üzüntü ve olumsuzluklara rağmen Hz.
Peygamber sabırlı ve metanetli davranmıştır.
Hz. Peygamber, Mekke’nin fethinde “Eğer ceza verecekseniz, size yapılanın
misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayırlıdır.”
ayeti inince daha önce kendisine düşmanlık edenleri cezalandırma yöntemine
gitmemiş ve “Biz sabrederiz, cezalandırmayız.” buyurarak tercihini sabırdan yana
kullanmıştır. Başka bir hadiste ise “…Kim sabırlı davranırsa Allah ona sabır verir. Hiç
kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ihsanda bulunulmamıştır.”
buyurmuş ve sabırlı olmayı tavsiye etmiştir.
Hz. Muhammed, sabrıyla olduğu gibi kararlılığıyla da Müslümanlar için güzel
bir örnek olmuştur. Peygamberliğin ilk yıllarından itibaren hayatı pahasına İslam’ı
yaymayı kararlılıkla sürdürmüştür. Mekkeliler, önce onu tehdit etmişler, sonuç elde
edemeyince de taktik değiştirerek amcası Ebu Talip aracılığıyla İslam’a daveti
bırakması karşılığında ona makam, mevki gibi cazip tekliflerde bulunmuşlardır. Hz.
Peygamber, bir kararlılık ifadesi olarak onlara, “Güneşi sağ elime, ayı sol elime
verseniz yine de davamdan vazgeçmem.” diyerek tekliflerini reddetmiştir.
Bunun yanı sıra, sabır iyidir diye her şeye sabır olmaz. Bir adam kendisinin çok
sabırlı bir kimse olduğunu söylemiş ve sabrını şu şekilde tasvir etmiş: “o kadar
sabırlıyım ki, cami ile kapı bir komşuyuz ama daha bir kere olsun camiye girmiş
değilim” Sabır bir müminin aksiyon yönünü köreltecekse bu sabır olmaz meskenet
olur. Meskenet ise durgunluk, tembellik ve uyuşukluktur. Netice itibarı ile de zillet ve
aşağılanmadır. Mahkûmiyete, zillete razı olmak, haksız tecavüzlere, insan haysiyetine
yakışmayan saldırılara katlanmak ve bunlara ses çıkarmamak sabretmek değil, acizlik
ve tembelliktir. Çünkü meşru olmayan şeylere karşı sabretmek caiz değildir. Bunlara
karşı mücadele etmek ve mücadelede sabretmek gerekir. Ayrıca tüm güzel davranış
ve ibadetlerde sabır ve sebat göstermek gerekir.

NOT EDELİM

Sabredeceğim zamanlar;
(istediğin şekilde tamamlayabilirsin)
 Bir musibet karşısında sabrederim.
 İbadetlerimde sabrederim.

Sabırlı insan uzun süreli gecikmelere ve tahriklere rağmen
moralini bozmadan yoluna devam eder veya beklemesini sürdürür.
Sabrın zıddı aceleciliktir. İnsanoğlunun, ilerlemenin, büyüyüp
gelişmenin en büyük düşmanı aceleciliktir. Ecdadımız ne güzel
demiştir: "Acele işe şeytan karışır" bu atasözü sabr’ı öğütleyen en
tanınmış atasözlerinden biridir. Bu konuda bin bir tecrübeden sonra
söylenmiş daha birçok atasözü bulunmaktadır. “Sabırla koruk üzüm
olur; dut yaprağı atlas” “Akşamın hayrından sabahın şerri yeğdir”
“Tekkeyi bekleyen çorbayı içer” “Sabreden derviş muradına ermiş”
“Geç olsun güç olmasın” Bütün bu atasözlerine bakıldığında
sabırsızlığın aceleciliğe yol açtığı ve iyi düşünmeden verilmiş yanlış
kararlara neden olduğu düşünülür.
Kuran-ı Kerimde Yüce Allah aceleciliği, insanoğlunun zaafı
olarak değerlendirmektedir. Örneğin insanın bazı zaaflarını açıklarken
şöyle buyurmaktadır; “İnsan, yaradılışça çok acelecidir” (Enbiya 37)
ve “Pek acelecidir bu insan!” (İsrâ 11)
Bu ayetlere bakıldığında İnsanın, sıkıntıların üstesinden
gelebilmesi için bu acelecilik zaafını yenmesi, sabır ile hadiseleri
karşılayabilmesi
gerekmektedir.
Zira
acelecilik,
dünyevi
maksatlarımıza ulaşma hususunda çok zaman bizlere ayak bağı
olmaktadır. Bilimsel literatüre de telaş hastalığı olarak gecen
acelecilik, birçok hastalığın sebebi olarak kabul edilmektedir. Buna
göre, aceleciliğe karşı önlemlerini alanların daha pek çok hastalığa
karşı da önlem almış olabileceği kabul edilmektedir. Nitekim Kuranı
kerimde de belirtildiği gibi, tabiatı gereği aceleci olan insan, her
seferinde bu zaafına yenik düşer ve aklına gelen her şeyi hemen
yapmak ister, kısa bir bekleme ile her şeyin normalleşebileceğini
düşünmez.

YORUMLAYALIM
“Ey iman edenler! Eğer size herhangi bir fasık herhangi bir haber getirirse, o haberin aslını
iyice araştırın. İşin aslını başka delillerle de iyice anlamaya çalışın. Yoksa bilmeden bir kavme
sataşırsınız da yaptığınıza pişman olursunuz.”
Hucurat: 6. ayet
Ayete göre sabır ve acelecilik arasında herhangi bir ilişki kurulabilir mi? Yorumlayınız.
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Acelecilik sünnetullaha da aykırıdır. Zira Yüce Allah, Hâkim ismi celili ile evrene tecelli
etmektedir. Yanı her şeyi yerli yerinde yapmaktadır. Aceleciliğe asla yer yoktur.
Hazreti Mevlana “Şüphe yok ki, yavaş iş Rahman’dan, acele iş de melun Şeytan’dandır.”
der.
Sabır, huzurlu bir hayat yaşamanın yanı sıra her işte başarılı olmanın da en önemli
anahtarıdır. Kur’an-ı Kerim, haksızlık durumunda ya da daha ciddi ve büyük sıkıntılar karşısında
hep sabırla öğütte bulunmaktadır. Sabır ile verilecek olan tüm mücadelelerde ise kesin bir galibiyet
vaat eder. “Allah sabredenlerin yanındadır!” vurgusunu sık sık yapmaktadır. Ayrıca daha birçok
ayette Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Sabırla yardım isteyiniz.” (Bakara 45), “Sabredin ve
sabırda yarışın” (Âl-i İmran 200), “Onlara karşı acelecilik etme” (Ahkaf 35), “Sabredenler,
hayatlarını sadâkat çizgisinde sürdürenler” (Âl-i İmran 17) “Allah sabredenleri sever.” (Âl-i İmran
146), “Allah sabredenlerle beraberdir.” (Bakara 153), “Şayet sabredecek olursanız bu, sabredenler
için işin en hayırlısıdır.” (Nahl 126), “Elbette o sabredenlere mükâfatlarını, yaptıkları işlerin en
güzeline göre vereceğiz.” (Nahl 96)

