
İBADETİN ÖZÜ SABIR  

Yüce Allah, rahmet hazineleri ile insan� küçüklü ünden ba -
layarak çe itli r�z�klar ihsan etmek suretiyle beslemekte, onu pek 
çok s�k�nt�ya kar � himaye etmektedir. Fakat nihayetinde insan, 
Kur’ân-� Kerîm’de çok aç�k olarak ifade edildi i gibi, bu dünya-
ya imtihan edilmek için gönderilmi tir:

.
“Andolsun ki sizi biraz korku ve açl�kla, bir de mallar, canlar 

ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar; 
ba lar�na bir musibet gelince, ‘Biz üphesiz (her eyimizle) Al-
lah’a aidiz ve üphesiz O’na dönece iz’ derler.”1

Dünya hayat�nda kolayl�klar zorluklardan daha fazlad�r. Bu 
durum, her zaman Allah’�n rahmetinin azab�ndan kat kat fazla 
olmas�ndan kaynaklanmaktad�r. Kur’ân-� Kerîm bu gerçe i,

“ üphesiz güçlükle beraber bir kolayl�k vard�r. Gerçekten, 
güçlükle beraber (ikinci) bir kolayl�k vard�r.”2 eklinde ifade 

                                                          
  Bu metin Din leri Yüksek Kurulu Üyesi Doç. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ taraf�ndan haz�rlan-

m� t�r.
1  Bakara, 2/155, 156. 
2 n irah, 94/5, 6. 
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etmektedir. Fakat imtihan�n gere i olarak, hayatta elbette birta-
k�m musibet ve s�k�nt�lar da vard�r. Bir önceki âyette ifade edil-
di i üzere insan, korkuyla, açl�kla, malla ve can�yla imtihana 
tabi tutulmaktad�r. nsan bazen ba �na gelen böylesi musibetler 
kar �s�nda isyan etmekte veya bunun tam tersi olarak bazen de 
Rabbinin kendisine lütfetti i nimete kar � ükretmemektedir. 

“ nsan, Rabbine kar � gerçekten nankördür”3 âyeti bu du-
ruma temas etmektedir. Bu tavr�n alt�nda ise, 

“Nefisler k�skançl� a ve bencil tutkulara haz�r (elveri li) k�-
l�nm� t�r”4 eklinde Kur’an’da ifadesini bulan bencillik ve cimri-
lik vas�flar� yatmaktad�r.

nsan nimet kar �s�nda ükretmeli, musibet kar �s�nda ise sab-
retmelidir. Allah Resûlü’nün e i, müminlerin annesi Ümmü Se-
leme’nin aktard� �na göre Allah Resûlü musibetler kar �s�nda 
insan�n tak�nmas� gereken tavr� öyle anlatmaktad�r: 

“Allah, ba �na musibet geldi inde ‘biz Allah’a aidiz ve ancak 
ona dönece iz. Allah�m, bu çekti im s�k�nt�ya kar �l�k ecirler 
nasip eyle, bu musibetin ard�ndan bana hay�r ihsan eyle’ diyen 
bir kulunun çekti i bu s�k�nt�ya mukabil ona mutlaka bir 

                                                          
3  Âdiyât, 100/6. 
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mükâfat verecek ve ard�ndan da -kaybetti i nimete kar �l�k
olmak üzere- ona daha iyisini ihsan edecektir.”5

nsan, dünyada Allah taraf�ndan imtihan edildi ine göre, 
ba �na gelen her türlü s�k�nt�y� Allah’tan bilerek hareket etmesi 
gerekmektedir. Bu noktada bir musibetle kar �la t� �m�z ilk anda 
sabretmemiz çok önemlidir. Henüz felâketin tüm s�cakl� � içimizi 
kavurdu u o anda Allah’a s� �nmak, Rabbimizden bize 
dayanma gücü vermesini istemek kulluk bilincinin bir gere idir.
Bu manada Enes b. Mâlik’ten rivayet edilen bir hadiste Allah 
Resûlü,

“Musibetle kar �la �lan ilk andaki sab�r, gerçek sab�rd�r”6

buyurmaktad�r. 

Allah Resûlü, dünyada kar �la t� �m�z her s�k�nt� ve 
musibetin günahlar�m�za bir kefaret niteli inde oldu unu haber 
vermektedir. Bu bak�mdan ilâhî takdir olarak ba �m�za gelen 
musibetleri sabrederek ecir ve sevaba dönü türmek, bunlar�
günahlar�m�z� silmek için bir vesile sayarak teenni ve sab�r ile 
hareket etmek büyük önem ta �maktad�r. Ebû Hureyre’den 
aktar�lan bir rivayet musibetlerin nas�l da inanan insanlar için 
bir mükafat ve günahtan kurtulma vesilesi oldu unu tan�kl�k
etmektedir:  

 ) (

                                                          
5  Müslim, “Cenâiz”, 4. 
6  Müslim, “Cenâiz”, 14. 
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“ ‘ , ne sizin kuruntunuza, ne de kitap ehlinin kuruntusuna 
göredir. Kim kötü bir i  yaparsa onunla cezaland�r�l�r. O 
kendisine Allah’tan ba ka ne bir dost, ne de bir yard�mc�
bulabilir.’7 âyeti inince bu durum müslümanlara çok tesir etti. 
Bunun üzerine Allah Resûlü ‘Orta yolu tutun ve do ruyu
aray�n! Müslüman’�n ba �na gelen her musibette bir kefaret 
vard�r. Hatta vücudunda meydana gelen her s�yr�kta veya batan 
her dikende bile’ buyurdu.”8

S�k�nt�lara sabretmenin en iyi yollar�ndan biri insan�n her 
zaman uyan�k bir ruh hali içinde olmas�n� sa layan ibadetlerdir. 
Bu çerçevede be  vakit namaz, oruç ve gece namaz� gibi 
ibadetler büyük önem ta �maktad�r. Peygamberimizin müezzini 
Bilâl’den nakledildi ine göre Allah Resûlü öyle buyurmu tur:

“Gece namaz�n� ihmal etmeyiniz. Çünkü o sizden önceki 
sâlih ki ilerin adetidir. Gece namaz� Allah’a yakla t�r�r,
günahlardan sak�nd�r�r, kötülüklere kefaret olur, vücuttan 
hastal� � kovar.”9

nsan�n doyumsuz arzular� onu, sahip olduklar�n� küçümse-
yen ve her zaman daha ço unu isteyen bir varl�k hâline dönü -
türebilmektedir. badet bu duygular� yok ederek insana her 
zaman Allah ile ileti im hâlinde oldu u hissini verir. Atalar 
“Sabr�n sonu selâmettir” demi ler… Bunun mefhumu muhalifi 
“isyan�n sonu felâkettir” eklinde ortaya konulabilir. Bütün sa-
hip olduklar�na ra men Kâbil’in, Firavun’un nefsi kendilerine 

                                                          
7  Nisâ, 4/123. 
8  Müslim, “Birr ve S�la”, 52. 
9  Tirmîzî, “Daavât”, 101. 
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felâket getirmi , u rad�klar� birtak�m s�k�nt�lar kar �s�nda sabret-
meleri ise Hz. Âdem, Hz. Yakup, Hz. Yusuf, Hz. Eyüp ve Hz. 
Yunus peygamberlere rahmet ve selâmet ta �m� t�r. Buna göre, 
sabra kar �l�k rahmet tecelli ederken, sab�rs�zl�k ve nankörlü ün
sonucunda a k�nl�k ve azap gelmektedir. Elbette sab�r zordur. 
Hani Yakup Peygamber, “Art�k bana dü en güzel bir 
sab�rd�r(…)”10 demi ti. te bahsetti imiz böylesi bir sab�rd�r. Bu 
sab�r, yitirilen evlâda bile sabretmektir. Olaylar�n iddeti ne 
olursa olsun Allah’a s� �nmakt�r. O’nun rahmetinden medet 
ummakt�r. nanan insan, zor olsa da Yakup Peygamber gibi 
sabretmelidir. Sab�r, insano lunun kulluk kap�s�n�, sayesinde 
açt� � bir anahtard�r. Dünya kurulal� beri peygamberlere ne 
kadar çok “sabret” denilmi tir ve inananlar ne kadar çok sabra 
davet edilmi tir:

“Ey iman edenler! Sabredin. Sab�r yar� �nda dü manlar�n�z�
geçin…”11

“Sabret! Çünkü Allah iyilik edenlerin mükâfat�n� zayi et-
mez.”12

“Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz k�larak Allah’tan 
yard�m dileyin. üphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir.”13

                                                          
10  Yûsuf, 12/83. 
11  Âl-i mrân, 3/200.
12  Hûd, 11/115. 
13  Bakara, 2/153. 
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Sab�r, bazen Firavun’un mücehhez ordusu kar �s�nda bir 
de nek olup insanl� �n kar �s�na ç�km� , umman� yarm� t�r. Sa-
b�r, bazen her biri ni aneli be  bin melek olmu tur. Sab�r, bazen 
bolluk ve bereket olmu , tüm do uyu ve bat�y� ilâhî bir miras 
olarak inananlar�n ayaklar�n�n alt�na sermi tir. Sab�r, bazen bin 
ki iyi, iki bin ki i kar �s�nda muzaffer k�lm� t�r. Bir gün sabr�n,
esenlik ve cennet olmas�, müminin tüm benli ini kaplay�p âhiret 
mutlulu u, tüm bedenini sarmalay�p ipek ipek elbise olmas� çok 
mu uzakt�r?

Müminin hayat� sab�r ile ükür aras�nda geçer. nanan insan 
için üçüncü bir yol yoktur ki! Çünkü üçüncü yol isyand�r. syan
insanî bir eylem olamaz, imanla ba da maz.

Sabr� bir huy hâline getirmenin baz� yollar� vard�r. Bunlar-
dan biri de oruç tutmakt�r. Çünkü oruç, sabr�n ve ükrün bera-
berce harmanland� � ve isyan kap�lar�n� kapatan bir ibadettir. 
Bir hadis-i erifte ifade edildi i gibi, 

“Oruç sabr�n yar�s�d�r.”14

Orucu di er ibadetlerden ay�ran, ki iye dolays�z ve vas�tas�z
ekilde kulluk bilincini hissettirmesidir. Bu bilincin her a ama-

s�nda sab�r vard�r. Açl� a kar � sab�r, susuzlu a kar � sab�r, arzu-
lar�n yalanc� cazibesine kar � sab�r… Bir de tuttu umuz oruç, 
“sab�r ay�” diye an�lan ( bn Mâce, “Siyam”, 43) Ramazanda 
ise, o zaman elde edilecek derinlik ve manevî hazza diyecek 
yoktur. Sab�r müminin her hâliyle ve her an kolayca yerine 
getirebilece i manevî bir tav�rd�r. Bu manada Ubâde b. 
Samit’ten nakledilen u hadis hat�rlanmal�d�r:

                                                          
14  Dârimî, “Tahâret”, 2.  
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“Bir adam Peygambere geldi ve ‘Ey Allah’�n Peygamberi! 
Hangi amel daha faziletlidir?’ dedi. Allah Resûlü, ‘Allah’a 
inanmak, O’nu tasdik etmek ve Allah yolunda cihat etmektir’ 
buyurdu. Adam, ‘ben bundan daha kolay�n� isterim’ dedi. Allah 
Resûlü, ‘(Bundan daha kolay�) müsamaha ve sab�r göstermek-
tir’ buyurdu. Adam ‘ben bundan da daha kolay�n� isterim’ de-
yince Allah Resûlü, ‘Allah’�n senin için takdir etti i bir eyde 
Allah’� suçlama (kadere r�za göster)’ buyurdu.”15

Sab�r, müslüman için hayat�n�n her an�nda onunla yarenlik 
eden bir arkada t�r. Genelde pek çok metanet örne ini sab�r
kelimesiyle ansak da sabr�n farkl� tezahürleri vard�r. Bu manada 
“musibet ve felâketler kar �s�nda dayanmak sab�rd�r. Dü mana 
kar � dayanmak ecaat ve cesarettir. atafatl� hayatlar ve a aa
kar �s�nda direnç zühttür. Öfkeye kar � direnmek ise hilmdir.” 
Cesaret, züht ve hilm, hep sabr�n farkl� tezahürleridir. Zira sa-
va ta cesaret müminin sabr�n�n bir ifadesidir. Sava  s�ras�nda 
mümin ki i, Tâlût ve askerlerinin, Câlût ve ordusuyla kar �la t�k-
lar� anda söylediklerini söylemelidir:

“Ey Rabbimiz! Üzerimize sab�r ya d�r, ayaklar�m�z� yere sa -
lam bast�r ve u kâfir kavme kar � bize yard�m et…”16

                                                          
15  Ahmed b. Hanbel, V, 319. 
16  Bakara, 2/250. 
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Züht baz�lar�n�n anlad� � gibi ne “bir lokma, bir h�rka”, ne de 
“dünyadan el etek çekmek”tir. Gazzalî’nin ifadesiyle, “Dünya-
dan nefret etmek züht olamaz. ‘Dünyay� sevmiyorum’ demek 
de asl�nda dünya sevgisini önemsemenin, onu dikkate alman�n
ba ka bir ifadesidir. As�l olan dünyaya kar � nötr ve tarafs�z bir 
tav�r alabilmektir.” Baz� gönül ehli insanlar�n dedi i gibi, 

“Züht dünyadan el etek çekmek demek de il, kalbin dünya 
sevgisinden bo  ve uzak olmas�d�r.” K�saca züht, dünyan�n al-
dat�c� cazibesine kar � sabretmektir.  

Ve öfke kar �s�ndaki sab�r, hilm…

“Hilm” diye and� �m�z sab�r, kulu Allah’�n r�zas�na yakla t�r�r.
Böylesi sab�r öfkeyi süngerin suyu emdi i gibi emer. Bu mana-
daki sab�r, müminin, k�raca � kalp yüzünden Allah’�n gazab�na 
maruz kalmamak için kendi öfkesinden vazgeçme hâlidir. Çün-
kü o bilir ki Allah Resûlü öyle buyurmu tur:

“Gerçek pehlivan güre te rakiplerini yenen de il, öfkelendi i
zaman nefsine hâkim olan ki idir.”17

Ç�kt� �m�z bu yolculukta maksudumuz Allah’�n r�zas�d�r. Yol-
culu umuzda baz� s�k�nt�lar�m�z olacakt�r. Bunlar nefsimize a �r
gelecek, bazen bizi derinden üzecek, bazen kalbimizde iz b�ra-
kacakt�r. Tüm üzüntülerimize, tüm burukluklar�m�za ra men
Allah’a iltica ederek O’ndan güç almaktan ba ka çaremiz yok-
tur. Sabretmek kurtulu  vesilesi oldu una göre ne mutlu sabre-
denlere!

                                                          
17  Müslim, “Birr”, 107-108.   


