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üyük âlim İbn Hacer el-Askalânî, küçüklüğün-
de ilim öğrenmek için bir medreseye gider 
fakat bir türlü dersleri anlayamaz. Günler, 
aylar ve hatta seneler geçer ama yine de 

ilimde ilerleyemez. Bu durum karşısında ilim 
öğrenmekten vazgeçip medreseyi terk eder. Eve döner-
ken yolda dinlenmek için bir mağaraya girer. Mağarada 
dinlenirken tavandan damlayan damlaları görür. Her ne 
kadar damlalar küçük ve yavaşça damlasa da düştüğü 
taşta zamanla büyük bir delik açmıştır. Bu durum karşı-
sında içinden “Su gayet yumuşak olduğu halde sert 
kayayı nasıl da delmiş. Benim kafam bu kaya-
dan daha da sert değildi ya, zamanla benim 
de kafama bu ilim girer” deyip medrese-
ye geri döner. Kısa bir zaman sonra ilim 
öğrenmeye başlar ve arkadaşlarını geçer. 
Bu olay sebebiyle de kendisine “İbn Hacer” 
yani “taşın oğlu” denilmiştir.

Sabır
Ümit Tarlasında
Yeşerir

Sabır nedir?

Anne ve babamızdan ya 
da öğretmenlerimizden 
duyduğumuz cümlelerin 
başında “Sabırlı olmalısın!” 
uyarısı gelir. İşin aslı hayat, 
baştan sona bir sabır eğiti-
minden ibarettir. Peki, sabır 
nedir? Haksızlık karşısında 
susmak değildir elbet. Maz-
lumun hakkını zalime karşı 
korumayıp her şeyi oluruna 
bırakmak da değildir. Sabır 
öfkeye kapılmadan, acele 
ve şikâyet etmeksizin kar-
şılaşılan bela, musibet ve 
zorluklara karşı dayanmak, 
direnç göstermektir. 

Hayatımıza baktığımızda 
sürekli sabretmemiz gere-
ken işlerle karşılaştığımızı 
fark ederiz. Okulda başarılı 
olmak için sabır gerektiği 
gibi, başımıza gelen kazala-
rın geçmesini beklemek için 
de sabır gereklidir. Arzula-
rımızın emrettiği kötülükleri 
ve günahları yapmamak 
için de sabır gerekmekte-
dir. O halde sabır çok geniş 
anlamları içinde toplayan 
kapsayıcı bir kavramdır. 
Bazen sükûnetle beklemek 
bazen de işleri düzeltmek 
için azimle gayret etmektir. 

Sabır kişinin nefsine hâkim 
olması yani kendini tutma-
sı, acele hareket etmemesi, 
sebat ve ümitle karşılaşılan 
sorunlara çözüm arama-
sıdır. Başa gelen bela ve 
musibeti kabul ettikten 
sonra çare için gayret 
etmek ve bıkıp usanmadan 
çözüm aramaktır. Fakat 
her halükârda başımıza 
gelenlerin bir imtihan 
olduğunun da farkında 
olmak gerekir.

Sabrın çeşitleri

Her karşılaşılan so-
run kendine özel sabır 
gerektirir. Eğer hasta 

olmuşsak doktorun de-
diklerini yapıp sükûnetle 

beklemektir sabır. Yahut 
bir haksızlığa uğramış ya 

da bir garibanın hakkını 
savunuyorsak mücadele-
ye devam etmektir sabır. 
Hedeflerimize ulaşmak 
için gerekenleri yapmak, 
mesela okulu başarılı bir 
şekilde bitirmek için verilen 
ödevleri yapmak ve düzenli 
bir şekilde ders çalışmak-
tır sabır. İstemediğimiz bir 
durum karşısında ya da bir 
başkasının kötü davranışı 
karşısında olgun bir tavırla 
sakinliğimizi bozmamaktır 
sabır. Günahlara düşme-
mek konusunda kararlılık ve 
ibadet etmede devamlılık 
için de sabır gerekmektedir. 
Kısacası sabır, sebat etmek 
yani direnmek, alınan 
kararlara uymak ve verilen 
sözleri yerine getirmektir.

Sabır ümit tarlasında yetişir. 
Eğer insanın ümidi yok-
sa sabrı da olmaz. Ümit, 
yarının bugünden daha iyi 
olacağı inancıdır. Dertle-
rin elbet bir gün biteceği, 
kapalı kapıların gün gelip 
açılacağı umududur. O 
halde sabır gösterebilmek 
için ümidimizi diri tutmalı ve 
ümitsizliğe hayatımızda yol 
vermemeliyiz.

Sabır kazandırır

Kur’an-ı Kerim’de müminle-
re sabırlı olmaları gerektiği 
hatırlatılmakta ve sab-
redenler cennetle müj-
delenmektedir. Bir ayet-i 
kerimede Allah Teâlâ şöyle 
buyurmaktadır: “Ey iman 
eden kullarım! Rabbinizden 
korkun. Bu dünyada güzellik 
yapanlara bir güzellik var-
dır. Allah’ın yeryüzü geniştir. 
Ancak sabredenlere mükâ-
fatları hesapsız ödenecek-
tir” (Zümer, 10). Peygamber 
Efendimiz -sallallahu aleyhi 
vesellem- ise “Kim sabret-
mek isterse, Allah ona sabır 
ihsan eder. Hiç kimseye 
sabırdan daha hayırlı ve 
iyi bir özellik verilmemiştir.” 
buyurarak sabrın önemini 
anlatmaktadır. Bir başka 
hadis-i şerifte ise “Güç-

lü kimse güreşte rakibini 
yenen değildir. Asıl güçlü 
öfke anında kendine sahip 
olandır” buyrularak gerçek 
gücün bedenle değil, kişinin 
kendini tutarak, nefsini diz-
ginleyerek ortaya çıkacağı-
nı haber vermiştir. 

Bu da geçer Yâ Hû

Başımıza gelen kötülükler, 
uğradığımız zararlar ve 
çektiğimiz acı ve sıkıntı-
lar karşısında bize düşen 
sabırla Allah’a sığınmaktır. 
Kişiye şah damarından 
daha yakın olan Allah 
Teâlâ, kulunun her halinde 
sabretmesini ve kendisini 
hatırlamasını istemekte-
dir. Zira Allah Teâlâ, sonsuz 
merhamet sahibi, kullarını 
ziyade seven ve acıyan-
dır. Onun kudreti önünde 
hiçbir güç duramaz. Allah 
Teâlâ’dan sabırla yardım 
istemek ve karşılaşılan so-
runun ortadan kalkması için 
gerekenleri yerine getirmek 
müslümanların güzel ahlâk-
larındandır. Allah Teâlâ’nın 
bir ismi de “Sabur”dur. Yani 
Allah Teâlâ cezalandırma-
da acele etmeyen, kullarına 
süre tanıyan ve hilm yani 
yumuşaklıkla davranan, 
kendisine itaat etmeyenle-
re bile nimetlerini vermeye 
devam edendir.

İnsan ise çok acelecidir. 
İşlerinin hemen halledil-
mesini, düştüğü sıkıntıların 
hemen giderilmesini ister 
ama bu isteği her zaman 
karşılık bulmaz. Fakat insan 
sabır sayesinde uğradığı 
sıkıntıları azaltabilir, gönlü-
nü huzura kavuşturabilir ve 
böylece isyandan kurtulur. 
Çünkü imtihanlar karşısında 
sabır da gösterilse isyan da 
edilse zamanla sıkıntıların 
azaldığı, ortadan kalktığı 
yahut da alışmak sure-
tiyle şiddetinin hafiflediği 
hepimizin malumu. O halde 
sabretmek dururken isyan 
etmek anlamsızdır.
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