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Özet 

Makalede Kur'ani Kerim'de zikri geçen ahlâki kavramlardan birisi olan sabir 
ele alinmaktadir. Çalismanin giris kisminda sabrin sözlükle rdeki anlami 
incelenerek tanimina dair bazi ön bilgilere yer verilmistir. 

Bir kavram olarak sabrin anlaminin açik olarak ortaya konabilmesi için, 
sabirla ilgili oldugu görülen hilm, cehl ve cezu’ gibi bazi kavramlar incelenmis, 
kavrama zaman içerisinde ne gibi anlamlar yüklendigini ortaya koyabilmek için de, 
Islam öncesi dönemdeki anlamiyla Kur'an'in indigi dönem içindeki anlamlari 
arasinda karsilastirmalar yapilmistir. Islamî ilimlerin ve fikir akimlarinin gelisme 
gösterdigi sonraki dönemde ise kavram, daha çok tasavvuf gelenegi içerisinde ele 
alinmis ve çesitli sekillerde degerlendirilmistir.  

Kur'an baglaminda sabir kavrami takva, tevekkül, sükür ve namaz gibi 
kelimelerle birlikte zikredilmektedir. Çalismada bunlar ile sabir arasindaki iliskinin 
ne olduguna kisaca temas edilmistir. 

Son olarak kavram, ruhi ve ahlâkî açidan ele alinmis ve Kur'an'in bakis açisi 
ortaya konmaya çalisilmistir. 

 

1. Giris 

Kur’an’i Kerimde, ana kaynaklarda, hatta günlük hayatimizda çok  sik 
geçen  sabir kavraminin mahiyeti, yani sabrin ne olup ne olmadigi çok açik 
bir sekilde ortaya konmamis ya da en azindan bu konuyu derinlemesine 
inceleyen bir arastirma yapilmamistir. Hangi durumlarda ne dereceye kadar  
sabir gerekir? Sabredilmeyecek veya sabrin yanlis sonuçlara yolaçabilecegi 
durumlar var midir? gibi  sorular, ana kaynaklar esas alinarak açik bir 
sekilde cevaplandirilmamistir. 

Kavrami dogru anlayabilmek için onun ahlâkî yönünün de 
incelenmesi gerekmektedir. Çünkü sabir her seyden önce ahlâk ile iliskili 
olup, kisinin ahlâkî bakimdan olgunlugunu gösteren önemli bir meziyettir. 
Bunun için sabrin ahlâkî açidan ele alinarak incelenmesi ve Kur’anin ahlâk 
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anlayisinda bunun nasil bir yere ve öneme sahip oldugunun belirlenmesi 
gerekmektedir. Sabir ayni zamanda, insanin iç dünyasinda cereyan eden ve 
onun tahammül gücü ile yakindan alakali olan bir erdemdir. Bu yönü ile o, 
insanin ruhsal yönünde önemli bir yer tutar. Sabrin insanin rûhî yapisinda 
nasil bir öneme sahip oldugunun ortaya konulmasi onun daha iyi 
anlasilmasini saglayacaktir. Bu çalismadaki maksadimiz, sözkonusu ahlaki 
kavramin anlamini belirgin hale getirmek ve sabir denilen ruhî eylemin 
sinirlarini Kur'an'dan hareketle çizmeye çalismaktir. 

Sabr kelimesi Arapça’da hapsetmek, kendisini ya da baska birisini bir 
seyden alikoymak, birini öldürmek üzere hapsetmek, (el-masburah: 
öldürülmek üzere hapsedilen kisi), sikica yakalamak,1 (“katelehu sabran”, 
onu sikica yakalayarak öldürdü),2 birini baglamak, birisinden öç almak, 
cezalandirmak, misillemede bulunmak,  kisas yapmak, birine kefil olmak3 
gibi anlamalara gelmektedir. 

Kelime bazi baplarda su anlamlara gelmektedir: Esbera –isbâr- birini 
bir seye  zorlamak, (örn: hakimin birini zorlamasi).4 Sütün eksidigini ifade 
etmek için de bu fiil kullanilmaktadir, (esbera’l- leben). Istesbera –istisbâr- : 
Bir seyin yogunlasmasi demektir.5 

Isim seklinde sabrin, asagidaki anlamlara geldigi görülmektedir: 

Sabîr: kâtil anlamina gelirken, masbûr da maktul anlamina 
gelmektedir. Yine masbûr , iskenceye maruz kalan harp esirleri ve sehitler 
içinde kullanilan bir kelimedir.6 Hadis- i seriflerde, Islam’a uygun olmayan 
bir sekilde, eziyet edilerek öldürülen hayvanlar için de masbûr ifadesi 
kullanilmistir.7 

Sabir kelimesinin fiil seklindeki kullaniminda öne çikan temel 
anlamin kendini  alikoymak, hapsetmek oldugu görülmektedir. Türkçe’de 
kullanilan sabir kelimesi de daha çok sabrin bu yönünü yansitir niteliktedir. 
Bu çalismada biz sabrin bu yöndeki anlamini esas alacagiz.  

Islam bilginleri eserlerinde sabir kavramina dair çesitli tanimlar 
getirmislerdir. Bunlardan bazilari söyledir: “Aklin ve seriatin gerektirdigi 
durumlarda nefsini hapsetmek, kendine hakim olmaktir.” Râgib el- Isfahânî 
sabri böyle tanimladiktan sonra bunun umûmî bir anlam ifade ettigini, 
dolayisiyla sabrin degisik durumlara göre farkli lafizlarla isimlendirildigini 
belirtmektedir. Mesela, savas meydaninda savasin çesitli sikintilarina karsi 
kisinin kendisini alikoymasi, kendisine hakim olmasi, seklinde göstermis 
oldugu sabra secaat (yigitlik), sir saklama konusunda gösterilen sabra da 
kitmân- i nefs denmektedir.8 Müfessir Râzî de buna benzer bir tanim 
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getirmistir. Ona göre sabir “nefsi, sehvet geregi olan arzulardan 
alikoymaktir.” Bu sabretme eylemi cinsî arzulara karsi olursa iffet, öfke ve 
kizginliga karsi olursa hilm, sir saklama konusunda olursa kitman- i nefs, 
bolluk ve refah içinde yasamaya karsi olursa zühd gibi isimler alir.9 
Cürcânî’ye göre sabir, “bela ve musibetlerden dogan üzüntüyü, Allah’tan 
baskasina, sikayet etmemektir.” 10 

Mutasavviflardan bazilari ise sabra, kendi anlayislarina uygun olarak, 
daha özel bir anlam vermislerdir. Ibni Ata’ya göre sabir, “musibetler 
içindeyken, en güzel bir biçimde, edebe riayet etmektir.” Ebu Ali Dakkak 
sabri “takdire itiraz etmemek” seklinde yorumlarken, Cüneyd-i Bagdâdî’ye 
ise sabir nedir? diye soruldugunda: “sabir, yüzünü eksitmeden aciyi 
yudumlamaktir” seklinde cevap vermistir.11 

Resid Riza’nin yapmis oldugu tanima göre sabir, “zorluklara 
tahammül ederek nefsi yenmek ve acele davranmamak”tir. Buna göre sabir, 
iki unsurdan olusmaktadir. Bunlardan birisi, acele etmemek, digeri de 
sabredilecek durumlar karsisinda mukavemet göstermek, yani direnmektir. 
Dolayisiyla herhangi bir tavrin sabirli bir davranis olarak 
nitelendirilebilmesi için bu iki unsurun ayni anda bulunmasi gerekmektedir. 
Disardan bakildiginda tepkisiz kalmak seklinde tezahür eden her davranisin 
sabir olarak nitelend irilmesi mümkün degildir. Sözkonusu davranisi 
gösterenlere sabirli degil, belîd adi verilir. 12 

 

2. Sabirla Iliskili Bazi Kavramlar 

a) Hilm 

Hilm sözlükte rüya, akil, sabir, yumusak huyluluk ve agir baslilik gibi 
anlamlara gelmektedir.1133 Ibni Manzur “hilm”i, temkinli ve agirbasli olmak 
seklinde izah etmektedir. Ona göre hilm,14 hafiflik anlamina gelen sefeh 
kelimesinin ziddidir ki, bu özü itibariyle cehalet demektir.15 Islam öncesi 
dönemde hilm, cehl kelimesinin ziddi olarak kullanilmaktadir. Cehl 
kelimesi ise, cahiliye döneminde bilgisizligi ifade eden bir kavram olmaktan 
ziyade, sabirsiz ve fevrî davranmayi ifade eden bir kavramdir. Birbirleriyle 
olan bu zitlik iliskisinden dolayi her iki kavram da sabrin anlam alani içine 
girmektedir. Bunun için sözkonusu kavramlarin incelenmesi sabrin 
anlaminin daha açik olarak ortaya çikmasina yardimci olacaktir.  

Cahiliye dönemi sairlerinden Züheyr el-Absî bir siirinde cehl ve hilm 
karsitligini söyle dile getirmektedir: “Öyle saniyorum ki, bendeki hilmi 
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gördükleri için adamlarim bana bu kötülükleri yapiyorlar. Fakat bazen halîm 
dahi cahil olmak durumunda kalabilir.”1166 

Ragib el-Isfahânî’ye göre hilm, “öfke duygusunun coskusundan nefsi 
korumak,”1177 Cürcânî’ye göre ise “öfkenin kabarmasi durumunda itidalli 
davranarak sükûneti muhafaza etmektir.”18 

Kur’an- i Kerimdeki sabri, hosgörüyü ve affi emreden pek çok ayet 
hilm faziletinin kapsami içinde degerlendirilmistir: “Onlar yeryüzünde hevn 
ile yürürler ve cahiller kendilerine laf attiklarinda ‘selam’ derler.”1199 
mealindeki ayette geçen hevn kelimesi hulemâ seklinde açiklanmistir. Buna 
göre ayetin meali söyledir: Rahman’in kullari yeryüzünde halîm olarak 
(vakarla) yürürler.2200 Gazalî, muhtemelen, ayette geçen “cahiller” kelimesi 
nedeniyle “hevn” kelimesini hilm ile tefsir etmektedir. 

Hilmde sabir sekînet ve vakar vardir. O, öfkeye, ihtiraslara ve bencil 
duygulara hakim olarak agir basli davranmak demektir. Fakat asla 
güçsüzlük ve onursuzluktan kaynaklanan bir acizlik göstergesi degildir. 
“Hilm üstün bir akil gücüdür. Bu gücün olmadigi yerde hilm de yoktur. 
Hilm baskalarini idare edenlerin vasfidir; baskalari tarafindan idare 
edilenlerin degil. Yaratilis bakimindan zayif ve güçsüz olan bir kisiye, 
kizdirildigi takdirde, ne kadar sakin durursa dursun halîm denmez. O sadece 
zayif bir kimsedir. Halim o kimsedir ki istedigi zaman her seyi yapabilecek 
gücü ve kudreti oldugu halde öfkesini dizginler ve ona hakim olur.”2211 Esmâ-
i Hüsnâ’dan olan Halîm’in Kur'an’daki kullanimi da bunu teyit etmektedir: 
Hilmin “Gafûrun halîm”, “Alîmün halîm” “Ganiyyün halîm” ve “Sekûrun 
halîm” gibi ifadelerle Allah’a nisbet edilmesi bunu göstermektedir. Çünkü 
Allah, hem bagislama gücüne sahip, Alîm ve Ganî (her seyden müstagnî); 
ve ayni zamanda Halîmdir de. 

Hilm kavrami, her ne kadar pek çok bakimdan sabir ile ortak yönlere 
sahip ise de, bu onlarin birbirinin müradifi olduklari anlamina gelmez. 
Aralarindaki bu yakin iliskiye ragmen, kendi içlerinde bir takim farkliliklari 
da vardir. Bunlari söyle izah edebiliriz: 

Kur’an- i Kerimdeki kullanimlari gözönüne alindiginda hilm 
kavraminin çogunlukla Allah (cc.) hakkinda, sabir kavraminin ise insanlar 
hakkinda kullanilmasi dikkat çekmektedir. Hilmin Allah hakkinda siklikla 
kullanilmasindan bu erdemde gücün, sabirdakine göre daha fazla bir yer 
tuttugu  anlasilmaktadir. 

Her iki kavramda da insanin kendisini (nefsini) kontrol etmesi esas 
oldugu halde, bu kontrol etme eylemi, hilm erdeminde daha çok öfke 
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gücünün kontrol edilmesine yönelik bir eylemdir. Sabir erdeminde ise 
öfkenin yaninda baska seylere karsi da –mesela, bela ve musibetlere karsi-  
insanin kendisini kontrol etmesi sözkonusudur. 

 

b) Cehl 

Cehl kelimesinin anlami uzun bir süre “ilm” (bilmek) kelimesinin tam 
ziddi; bilgisizlik olarak telakki edilmistir. Dolayisiyla Islam’in dogusundan 
önceki dönemi tasvir etmek için kullanilan cahiliye çagi ifadesi bilgisizlik 
çagi seklinde anlasilmistir. Fakat kelimenin cahiliye dönemindeki kullanimi 
gözönüne alindiginda durumun zannedildigi gibi olmadigi ortaya çikar. 
Islam öncesi döneme ait siirlerde bu kelimenin, asabi, patavatsiz ve sabirsiz 
bir mizaci tasvir etmek üzere kullanilmis oldugu görülür.2222 Cahiliye 
dönemine ait siirlerde cehl kökenli kelimeler, çogunlukla hilm (yumusak 
huyluluk) ile birlikte kullanilmistir.23 Yani bu kelime o dönemde hilm ve 
sabr kavramlarinin zitti olarak kullanilmaktaydi. Cahil birisine karsilik, 
halim ve sabirli kisi, duygularini ve ihtiraslarini kontrol etmeyi ve öfkesini 
yenmeyi basarabilen kisi demektir. 

Cehl kavraminin sabirsizlik ifade eden bu yönüne Kur’an- i Kerim’de 
Hz.Yusuf’un diliyle söyle isaret edilmistir: “Ey Rabbim, bana zindan 
bunlarin benden istediklerinden daha iyidir. Eger sen onlarin hilesini benden 
savmazsan sehvetle onlara uyarim ve cahillerden olurum.”2244 Burada cahil 
kelimesi, nefsinin istek ve arzularina sabredemeyerek onlara uyan kisiyi 
ifade etmek üzere kullanilmistir. 

Kur'an'da Resulullah (sav)’a, karsilasmis oldugu bir takim güçlükler 
karsisinda yilmamasini ve sabirli davranmasini ögütleyen ayetler dikkate 
alindiginda burada da, cehl kelimesinin bir nevi sabirsizlanmak anlamina 
geldigi görülür. Konu ile ilgili olan En’am suresi 34.ve 35. ayetlerin meali 
söyledir:  

“Andolsun ki, senden önceki peygamberler de yalanlanmisti. Onlar 
yalanlanmalarina ve eziyet edilmelerine ragmen sabrettiler, sonunda 
yardimimiz onlara yetisti. Allah’in kelimelerini (kanunlarini) 
degistirebilecek kimse yoktur. Muhakkak ki gönderilen peygamberlerin 
haberlerinden bazisi sana geldi.” “Eger onlarin yüz çevirmeleri sana agir 
geldi ise, yapabiliyorsan yerin içine inebilecegin bir tünel, ya da göge 
çikabilecegin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin! Allah 
dileseydi elbette onlari hidayet üzerinde toplayip birlestirirdi. O halde sakin 
cahillerden olma.”2255 Bu ayetlere göre sabirsiz hareketler cahil kisilerin 
davranislaridir. Beyzâvî ayetin sonundaki cümleyi su sekilde tefsir 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayi : 12  Yil : 2002  (263-285  s.) 

 268 

etmektedir: “Elde edilmesi tabiaten imkansiz olan seyleri arzulayarak ve 
sabrin yakisacagi durumlarda sabirsizlanarak cahiller gibi olma, çünkü 
bunlar cahilin tipik davranislaridir.”2266 

Verilen örneklerden de anlasilacagi gibi cehl kavrami eski Arap 
siirinde ve Kur'an'da hilm ve sabrin ziddi olarak kullanilmaktadir. 

 

c) Cezû’ – Helû’  

El-Cez’u, sözlükte kesmek, bölmek, ipi ortadan kesmek gibi 
anlamlara gelmekle beraber, kavram olarak sabir kelimesinin zitti olarak 
kabul edilir.2277 Hel’u kelimesi de sikilmak, hirsli olmak ve sabirsizlanmak 
gibi anlamlara gelmektedir. Arapça’da ‘câa’ ve helea’ sözü kisinin 
aciktigini ve sabirsizlandigini belirten bir sözdür.28 

Cez’ kelimesi sabrin zit anlamlisi olarak bir ayette fiil seklinde 
geçmektedir: “... Onlar da der ki: Allah bizi hidayete erdirseydi biz de sizi 
dogru yola iletirdik. Simdi biz sizlansak da (cezi’nâ), sabretsek de birdir. 
Çünkü bizim için siginacak bir yer yoktur.”2299 

Bu kelime baska bir ayette de cezû’ seklinde mübalaga sigasi ile 
geçmektedir: “Gerçekten insan pek hirsli (helû’) yaratilmistir: kendisine 
fenalik dokundugunda çok sizlanan, iyilik dokundugunda da pek pinti 
kesilendir.”3300 Bu ayette geçen cezû’ ve menû’ kelimeleri, helû’ kelimesini 
tefsir etmektedir. “Helû’ kelimesi ise içinde bir tür çabukluk anlami 
bulunmakla birlikte, bir taraftan tahammülsüzlük (sabirsizlik) ve mizikçilik; 
diger taraftan da siddet ve hirs gibi anlamlari bulunan ikili bir yapiya 
sahiptir.”3311 Iste cezû’ kelimesi böyle ikili bir anlama sahip olan helû’ 
kelimesinin sabirsizlik ve tahammülsüzlük yönünü ifade etmektedir. 

Bu iki kelimeyi cahiliye sairlerinden Amr b. Ma’dî bir siirinde sabrin 
zitti olarak kullanmaktadir: “ Sabirsiz davranarak kaygiya kapilmam. Çünkü 
aglayip sizlanmam (cez’) bana bir fayda vermez. Ona (bir arkadasini 
kastediyor) kefenini kendim giydirdim, çünkü ben yaratildigim gün sabirli 
yaratilmisim.”3322 

Görüldügü gibi her iki kelime de sabirsizlik ve tahammülsüzlük 
anlamini ifade etmektedir. 

3. Kavramin Tarihî Seyri 

Muallakât olarak bilinen cahiliye dönemine ait Arap siirlerinde 
genellikle göçebe hayat tarzina mahsus olan konaklama ve göç hatiralari, 
ask, içki, övgü, övünme, cesaret,  yerme vs. konular dile getirilmekteydi. 3333 
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Sabir kavrami ise bunlar arasinda daha çok secaat (yigitlik-cesaret) ile 
ilgili olan siirler içerisinde geçmektedir. Cahiliye döneminde secaat, kisinin 
kendisini ve kabilesini çöldeki olumsuz sartlardan ve düsmanlardan 
korumasina yönelik olarak ortaya çikan en belirgin bir vasifti. 

Cahiliye Araplarinda secaat ile birlikte anilan çok önemli bir meziyet 
de sabir idi. Sabir, acimasiz çöl sartlarinda açlik, susuzluk, sicak ve soguk 
gibi zorluklarla mücadelede ve geleneksel olarak süregelen kabile 
savaslarinda Arabin bunlara tahammül etme gücünü gösteren çok önemli bir 
vasifti. Bunun için sabir secaatle birlikte telakki edilmistir.3344 

Muallaka sairlerinden olan Tarafe b. Abd’in dedesi Sa’d b. Malik b. 
Kays harp alaninda savasin siddetine ve azametine ancak sabirli kisilerin 
dayanabilecegini belirtmek üzere su misralari dile getirir: 

“(Savasin siddetine) ancak çok sabirli gençler, yirtici atlar, saglam 
zirhlar, parlak migferler ve oklar tahammül edebilir.”3355 

Tarafe b. Abd savas meydaninda göstermis oldugu cesaretle kendisini 
övmekte ve sabir anlamina gelen “habsü’n-nefs” ifadesini kullanarak, 
düsmanlarina karsi nasil kararli bir sekilde savastigini anlatmaktadir: 

“Nice günler vardir ki, kadinlarimizi ve serefimizi korumak için 
düsmanlarin savurduklari her türlü tehdide ve gözdagina ragmen 
sabretmisimdir.”3366 Burada sabri ifade etmek üzere kullanilan “habsü’n-nefs” 
(kendini alikoymak) ifadesi savas meydaninda düsmana karsi boyun 
egmeyerek direnmek demektir. 

Cahiliye döneminde çok önemli bir erdem olan cömertlik (kerem) de 
sabirla iliskili bir kavramdir. Çünkü, kerem de sabir gibi kisinin secaatinin 
(yigitliginin) göstergesi durumundaydi. 3377   Araplarin anlayisina göre sabirli 
ve secaat sahibi olan bir kimsenin ayni zamanda cömert (kerîm) de olmasi 
gerekli idi. 38 Aralarindaki bu yakin münasebetten dolayi cahiliye siirlerinde 
sabir, kerem (cömertlik) erdemi ile birlikte kullanilmistir.39 

Cahiliye döneminde, özetlemeye çalistigimiz sekilde bir anlam ifade 
eden sabir kavraminin yapisinda nüzul dönemiyle birlikte acaba ne gibi 
anlam degisikliklileri sözkonusu olmustur? Sunu belirtmek gerekir ki, nüzul 
dönemi ile eski Arap dünya görüsü arasinda büyük bir fark oldugu kadar, 
belirli bir devamlilik da bulunmaktadir. Bu süreklilik, özellikle ahlâkî 
niteliklerde sözkonusudur. Kur’an- i Kerim, cahiliye döneminde 
kullanilmakta olan pek çok kelimeyi, yeni anlamlar yüklemek suretiyle 
insanlara sunmustur. Mesela cahiliye döneminde cömertlik (kerem), yigitlik 
(secaat), sabir, güvenilirlik ve dogru sözlülük gibi degisik faziletleri ihtiva 
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eden “mürüvve”yi40 Kur’an- i Kerim, bütün Müslümanlara tavsiye 
etmektedir. Fakat Kur’an bu erdemleri cahiliye’de bulundugu sekliyle 
canlandirip tanzim etmemistir. Kur’an bunlari kullanirken kendi ahlâkî 
sistemi içinde yeniden sekillendirerek enerjilerinin daha önce hazirlamis 
oldugu farkli kanallara akmasini saglamistir.  

Cahiliye döneminde savasçinin cesaret ve kereminin önemli bir 
gösteresi olan sabrin,  Kur'an'in nüzulü ile birlikte bir takim yeni anlamlar 
kazandigi gözlenir. Çünkü Müslümanlik, kisinin hayatinda yeni bir çigir 
açmakta, böylece Müslüman olan kisi, her seyden önce bencilliginden, 
kendi gücüne güvenmekten vazgeçip, alçak gönüllü, halim-selim bir kul 
olarak efendisi Allah’in huzurunda duran birisi haline gelmektedir.4411 Insanin 
bu yeni durusu, onun hayatinin yeniden anlamlanmasi demek oldugundan, 
sabir gibi ahlâkî bir kavram da bu degisimden kendisine düsen payi mutlaka 
alacaktir. Yeniden sekillenmekte olan bu ahlak anlayisi içerisinde sabir 
kavrami, eski ahlak anlayisina göre, uygulanabilirligi daha güç olan bir 
anlami ifade etmektedir. Bu yeni anlam muhteris, parlamaya hazir bir 
karakterde bulunan o günkü Araplara çok zor gelmistir. Bunun için 
Kur’an’da, böyle bir karakteri terkederek sabretmenin, dag yolunun en dik 
tirmanis seridini; (akabeyi) asmanin sartlarindan birisi oldugu önemle 
vurgulanmistir.42 

Islam, eskiden sadece cesaretin bir ögesi olarak bilinen bu sabir 
anlayisina dînî bir karakter vermek suretiyle kendisinin en belli basli 
erdemlerinden biri haline dönüstürmüstür ki, bu da Allah rizasi için 
sabir’dir. Ilk inen ayetlerde sabrin semantik yapisindaki bu degisim hemen 
göze çarpmaktadir: “Ey bürünüp sarinan! (resulüm) Kalk ve uyar ... Rabbin 
için sabret.”4433 Sabrin Allah rizasi için gösterilmesi gerektigini belirten baska 
bir ayetin meali de söyledir: “Onlar (baska bir amaç ugruna degil) 
Rablerinin rizasini isteyerek sabreden, namazini dosdogru kilan, kendilerine 
verdigimiz riziklardan gizli ve açik olarak (Allah yolunda) harcayan ve 
kötülügü iyilikle savan kimselerdir. Iste dünya yurdunun sonucu (cennet) 
sadece onlarindir.”4444 

Nüzul döneminde Müslümanlari sabirli davranmak durumunda 
birakan sikintilar sadece bedeni sikintilarla sinirli olmayip, müsriklerin 
sözlü saldirilari, onlarla alay etmeleri, onlari hakir görmeleri ve toplumdan 
dislanmalari gibi psikolojik sikintilardir ayni zamanda. Kur’an- i Kerim bu 
durumlar karsisinda da inananlari sabra davet etmektedir.45 Tahrik edici 
nitelikteki bu baskilara ragmen Kur'an'in inananlari sabra davet etmesi, 
cahiliye dönemindeki sabir anlayisina ters bir çagri idi. Çünkü cahiliye 
döneminde sabir, her seyden önce, kisinin kendisinin ve kabilesinin serefini 
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korumasi için savas meydanlarinda direnme seklinde gösterilen bir 
meziyetti. Fakat bu dönemde görünüste Müslümanlarin izzet ve serefleri 
çignenmekteydi. Sayet bir kimse, her seyin kisisel veya kabile çikarlarina 
dayandigi cahiliye döneminde, bu tür hakaret ve eziyetlere maruz kaldigi 
halde sabredip tepkisiz kalmis olsaydi, onun bu davranisi korkaklik olarak 
görülürdü. Fakat Kur'an buna da sabir adini vermisti. Iste henüz müslüman 
olmus kisilerin böylesine zorlandiklari sikintili bir dönemde Resulullah 
(sav) sabir erdemine, imani sabir olarak tarif edecek kadar önem vermis, 
Ona iman nedir? diye soruldugunda: “ Iman sabir ve müsamahadir”46 
seklinde cevap vermistir. Görüldügü gibi bu dönemde sabir, iman anlamina 
da gelmektedir. “Sabir Allah’a beslenen hakiki inanisin esasli bir yönünü 
yansitir niteliktedir. Sabir imanin öyle önemli bir rüknüdür ki, o inanç bu 
sabri olmayacak durumlarda bulundugu zaman bile gösterebilmektedir.”47 

Cahiliye döneminde düsman karsisinda sebat etmenin bir göstergesi 
olarak kabul edilen sabir erdeminin, Islamî dönemde de bu anlamini 
muhafaza ettigi görülmekte, fakat buna ilaveten savas durumunun disinda 
bir takim baska zorluklara da (eziyet ve hakaretlere) katlanmak  sabir olarak 
adlandirilmaktadir. Islam, cahiliye dönemde çöl Araplarinin secaatini 
(yigitligini) gösteren bu erdemi, mü’ninlerdeki imaninin  önemli bir 
göstergesi haline dönüstürmüstür. 

Kur'anin nüzulünün sona ermesiyle birlikte Allah'in (c.c.)  insanlara 
göndermis oldugu yeni din, sabir gerektiren sikintili bir teblig döneminin 
ardindan toplum vicdaninda yanki bulmus, ardindan Islamiyet Araplar 
disinda diger kavimler arasinda da yayilmaya baslamistir. Islamiyet’in 
yayilmasina paralel olarak onun insanlara dogru bir sekilde ulastirilmasi 
ihtiyaci hasil olmus ve hadis, tefsir, fikih gibi dînî ilimler tesekkül etmeye 
baslamistir. Bu yeni dönemde sabir kavraminin agirlikli olarak 
mutasavviflar tarafindan islendigine sahit olmaktayiz. Bu gelenekte sabir 
önemli bir yere sahip olmus ve mutasavviflar bu ahlâkî ilkeyi çesitli 
sekillerde yorumlamislardir. Serrâc, el-Lüm’a adli eserinde, tasavvuftaki 
makamlari siralarken yedi makamdan bahseder ve bunlardan birinin sabir 
makami oldugunu belirtir.48 

Necmeddin- i Kübrâ’ya göre “Sabir, tipki bir ölüde oldugu gibi, nefsin 
haz duydugu seylerden mücahede ile uzak kalmasidir.” 49 Ebû Talib el- 
Mekkî de sabri nefis mücahedesi baglaminda degerlendirerek söyle 
tanimlamistir: “Sabir, nefsin arzularina karsi, insanin içindeki kötü 
duygulardan temizlenmesidir.” 50  
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Mutasavviflardaki çile anlayisi da sabirla ilgilidir. Bu anlayis özünü 
Kur’an- i Kerim’de geçen Hz. Musa’nin Allah ile vaatlesmesi hadisesinden 
almaktadir. Ismail Hakki Bursevî, tarikat ehlinin (Halvetiyye) kirk günlük 
süluku bu ayetlerden aldigini belirtir.51 Hz. Musa’ (a.s.) sabir gerektiren bu  
kirk günlük bekleme (sabir) süresinden sonra Allah’in kelamina mazhar 
olmustur. 

Mutasavviflar Kur’an- i Kerim’de farkli sekillerde kullanilan sabir 
kelimelerinin  her birisine tasavvufi açidan farkli manalar vermislerdir: Sabr  
fillah; hak yolda sebat, kendini mücadeleye alistirmak, lezzetleri terk etmek, 
Sabr maallah; huzur ve kesf ehlinin fiil ve sifat elbiselerinden soyunduklari 
(kurtulduklari) andaki sabri, Sabr  billah; Allah’in (cc.) külliyet ile yok ettigi 
istikamet makamindaki temkin ehli olan (durulmus) kisilerin sabri gibi 
anlamlara gelmektedir. 52 

Sabrin tasabbur, sabir istibâr adlariyla üç mertebesinden sözedilmis, 
Allah’in takdirinden hosnut olarak sikinti ve zorluklardan haz duymak 
seklinde arif kisilerde gerçeklesen sabrin (istibâr), bilinen sabirdan daha 
ileri bir mana tasidigi belirtilmistir. 53 

Mutasavviflarin bu meselede ilgilendikleri konulardan biri de sabir-
sükür iliskisidir. Sabir havf makamina, sükür ise recâ makamina 
benzetilmistir.54 Sabredenler hakkinda oldugu gibi havf makaminda 
bulunanlar içinde mükâfatlarinin iki kat verilecegi Kur’an’da 
vurgulanmistir.55  

Gördügümüz kadariyla tasavvufta sabir, Allah’a teslim olmayi ve 
takdire riza göstermeyi gerektirir. Bundan da öte, Allah’tan gelen her seyi, 
ondan gelmis olmasi münasebetiyle, hosnutlukla karsilamak seklinde 
anlasilmaktadir. 

4. Sabrin Kur'an Baglaminda Kullanimi 

Sabir, Kur’an- i Kerimde çogunlukla bazi kavramlarla veya 
meziyetlerle birlikte zikredilmektedir. Bunlarla sabir arasindaki iliskinin 
mahiyeti arastirildiginda, sözkonusu kavramlarin sabrin anlamini 
tamamladiklari ve onun dogru anlasilmasina katkida bulunduklari görülür. 

Bunlardan birisi takva kavramidir. Alti ayette sabir ve takva 
kelimeleri birlikte zikredilir. Bu ayetlerden bazilari mealen söyledir. “Siz 
sabir gösterir ve Allah’tan sakinirsaniz (tettkû), ve eger onlar su anda 
üzerinize ge lseler, Rabbiniz savas egitimi görmüs bes bin melekle sizi 
takviye eder.”56 “Ey iman edenler, sabredin, sebat gösterin, (sinirlarda) 
nöbet tutun ve Allah’tan sakinin ki basariya eresiniz.”57  
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Takvâ “günaha sevk eden seylerden nefsi korumak, Allah’a itaat 
yoluyla onun cezalandirmasindan kaçinmak,” anlamina gelmektedir. 58 
Sabir, takvâ iliskisinde öne çikan husus, bu iki meziyeti kendisinde toplayan 
kisilerin “muhsin”ler diye adlandirilmasidir. “Süphesiz, kim sakinir ve 
sabrederse Allah muhsinlerin mükâfatini zayi etmez.”59 Takvâ bütün 
hayirlari kapsayan bir isim, sabir ise her türlü iyi özelligin  (birr’in) 
içerisinde bulunan bir manadir. Kur'an'da bu iki özelligi kendisinde toplayan 
kisiler “muhsin”lerden sayilmaktadir. 

Sabirla birlikte zikredilen bir diger kavram da sükürdür.60 Sabir ve 
sükrün birlikte kullanilislarina dikkat edildigi zaman, bunlarin birbiriyle iç 
içe olan, tek bir meziyet seklinde takdim edildigi görülür. Çünkü insan her 
halükarda ya bir nimet ya da sikinti içerisinde bulunur. Eger nimet 
içerisinde ise hem sükür, hem de sabir gerekir. Sükür o nimete sahip olmasi 
ve elindeki o nimetin sabit kalmasinin ve artmasinin bir geregidir. Sabir ise 
o nimeti elde ederken yerine getirilmesi gereken zahiri sebeplere sabredip, 
onun sartlarina katlanmanin bir geregidir. Nimetin elde edilebilmesi 
açisindan bakildiginda burada kisinin sabra olan ihtiyaci, bela aninda sabra 
olan ihtiyacindan daha fazladir. “Ayrica bu iki huyun iman huylarindan 
olmasi dolayisiyla burada “sabbar sekûr” ifadelerinin “mü’min” demekten 
kinaye oldugu söylenmistir.” 61 

Kur’an’da vurgulanan bu sabir sükür birlikteliginden, bir davranisin 
tam anlamiyla sabir olarak nitelendirilebilmesi için içerisinde sükrün de 
bulunmasi gerektigi  anlasilmaktadir. 

Kur’an’da sabirla birlikte zikredilen kavramlardan birisi de 
tevekküldür.62 Sabrin tevekkül ile iliskisi, süphesiz anlaminin onunla 
tamamlanan bir yönü olmasi dolayisiyladir. Tevekkülün, sabri su yönüyle 
tamamladigi söylenebilir: “Insan gerçeklestirmek istedigi bir is için gereken 
sartlari yerine getirmeden; sabir sebat göstermeden, sadece tevekkül ederse, 
sonuçta büyük bir üzüntü ve pismanlik duyar, kendisini kinar. Sayet gereken 
sartlari yerine getirdikten; sabr-u sebat gösterdikten sonra sadece o 
sebeplere dayanir da, içinden Allah’a tevekkülü unutursa, emeginin bir 
sekilde bosa gidip basarisizliga ugramasi durumunda ise daha büyük bir 
hayal kirikligina ugrar ve ümitsizlikten ne yapacagini bilemez hale gelir. 
Basta Allah’a degil de sartlara (sebeplere) tevekkül edip O’nu unuttugu için, 
sabir ve sebati hatirina getiremez. Bu nedenle Allah (cc.) sabir ile tevekkülü 
bir çok yerde birlikte zikretmistir.”63 Durum böyle olunca Kur’an’da  bu iki 
kavramin  neden birlikte zikredildigi daha iyi anlasilir. 
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Kur'an- i Kerim’in muhtelif yerlerinde sabir kelimesi “salât” (namaz) 
ile birlikte zikredilmistir. Bu ayetlerin bir kisminda sabir ve namazla 
Allah’tan yardim talebinde bulunulmasi tavsiye edilir: “Ey iman edenler, 
sabir ve namaz ile Allah’tan yardim isteyin. Çünkü Allah muhakkak 
sabredenlerle beraberdir.”64 

Kur'an- i Kerim’de bir çok yerde zikredilen sabir ile namaz arasindaki 
iliskinin mahiyetine gelince, aslinda bu iliski, genel anlamda sabir ile ibadet 
arasindaki iliskidir. Namaz ise ibadetler arasinda çok önemli bir yere sahip 
oldugundan ayetlerde çogunlukla “sabir ve namazla Allah’tan yardim 
isteyin” seklinde ifade edilmistir. Fatiha suresindeki “Ancak sana ibadet 
eder ve ancak senden yardim isteriz” mealindeki ayet, ibadet ile yardim 
isteme arasindaki iliskiyi genel bir tarzda dile getirmistir. Diger ayetlerdeki 
“sabir ve namazla Allah’tan yardim isteme” emri, Fatiha suresindeki 
sözkonusu mücmel ayetin tefsiri mahiyetindedir diyebiliriz. Söz konusu 
ayetlerde sabrin namazdan önce zikredilmesi ise, namazin ancak sabirla 
tamamlanan bir ibadet olmasi gerçegine isaret etmektedir.65 

Kur'an baglaminda sabirla ilgili bir diger ifade de sabr- i cemîl’dir. Bu 
meziyet Kur'an'da peygamber lisaniyla övülerek zikredilen üstün bir sabir 
çesididir. Hz. Yakup (a.s.), basina gelen musibete karsilik, artik bana düsen 
güzel bir sabirdir. Sizin anlattiklariniza göre yardimina siginilacak ancak 
Allah’tir”66 demesiyle bu çesit sabra misal gösterilmistir. 

Sabr-i cemil, sikayetsiz sabir demektir.67 Buradaki sikayetten maksat 
insanlara yapilan sikayettir. Allah’a yapilan sikayet ve yalvarmanin sabr- i 
cemile aykiri olmadigi söylenmistir. Sayet sikintilarin Allah’a sikayeti sabri-
cemile aykiri olsaydi Hz. Yakup (a.s.), “ben gam ve kederimi ancak Allah’a 
sikayet ediyorum” sözünü söylemezdi denmistir. Yine Kur'an'da, insanlarin 
efendileri olan peygamberlerin benzer durumlarda Allah'a yöneldiklerine 
dair misaller mevcuttur.68 “Bu sözlü sikayet ve dualarindan dolayi Allah 
onlari övmektedir.”69 

Bu örneklerden anlasildigina göre insanin durumunu Allah’a arz 
etmesi ona yalvarmasi sabr-i cemile muhalif degildir. Allah’in her seyi 
bilmesine ve belalari gönderenin de kendisi olmasina ragmen Allah’a 
yapilan sikayetin anlami kulun, O’nun karsisinda, aczini itiraf etmesi 
demektir.  

5. Rûhî Yönüyle Sabir Kavrami 

Insani yaratan Allah (cc.) Kur’an’da onun nefsinin (kisiliginin) 
niteligi hakkinda açiklayici bilgiler vermektedir. Buna göre Allah (cc.) nefsi 
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iyilik ve kötülük yapabilecek potansiyelde yaratmistir: “Nefse ve onu en 
güzel bir biçimde sekillendirene yemin ederim. Sonra ona kötülük 
duygusunu da, sakinip iyi olmayi da birlikte ilham etmistir.”70 Insanin böyle 
bir yaratilisa sahip olmasi onun dünyada bir imtihan halinde bulunmasiyla 
izah edilir. Imtihan esnasinda bir kisim nefsler sürekli olarak kötü 
arzularinin kontrolü altinda,71 bir kisim nefsler de arzularinin esiri 
olmamakla birlikte zaman zaman bunlar dogrultusunda hareket ederek 
günah islemekte, fakat bundan dolayi pismanlik duymaktadirlar. Bir kisim 
nefsler de ibadet ve salih amellerle Allah’a yönelerek Ona yaklasmakta, 
nefsinin arzu ve isteklerini dinin elverdigi ölçüde, belirli sinirlar dahilinde 
yerine getirerek bedenî ve ruhî arzulari arasinda tam olarak dengeyi 
saglamaktadirlar. 

Kur’an- i Kerim’de insan maddi ve manevi yapisiyla birlikte 
degerlendirmistir. Onun sadece ruhuna veya sadece bedenine insan 
denilmez. Bu terkibin maddi yönü beser, manevi yönü ise ruh veya nefstir. 
Insani iyilige ya da kötülüge yönelten nedenlerin kaynagi bu terkibin 
bütünlügünde bulunur. Onun sahip oldugu bu ikili yapi, davranislarinin da 
iki yönlü olmasina imkan vermektedir. “O, ayni anda korku ve ümidin, 
sevgi ve nefretin, sevinç ve kederin degisik hallerini bir arada 
yasayabilmektedir.”72 Insanin bu yönü Kur’anin onu anlatirken üzerinde 
durdugu önemli hususlardandir. Allah insanin bu durumunu özellikle 
bilmesini ve ona göre hareket etmesini istemektedir. 

Iste sabir insanin yapisindan kaynaklanan bu zitliklarin bilinçli bir 
sekilde kontrol edilmesidir. Sabir sayesinde insan bu zitliklarin olumsuz 
etkilerini yasamaktan kurtulur ve ruh sagligini muhafaza eder. Sabirdan 
bahseden ayetlerin bir kisminda bu konuya dikkat çekilmistir. Insanin –
yaratilisinda varolan bu zitliktan dolayi- mutlak ziyan içinde olduguna 
dikkat çeken Asr suresinde, sabredenlerin yapilarindaki bu iki zit yani 
kontrol ederek salih (yararli) ameller yaptiklari için bu ziyandan 
kurtulduklarina isaret edilir: 

“Asra yemin olsun ki, insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak 
iman edip salih amel isleyenler, birbirlerine hakki ve sabri tavsiye edenler 
müstesnadir.”73   

Bu surede iman ederek sabri ve salih ameli birlestirenler, ziyana 
ugrayanlardan istisna edilmistir. Ayni durum benzer bir istisna ile Hûd 
suresi 11. ayette de tekrarlanmistir. Hatta –her iki surede, salih amel 
isleyenler ve sabredenler birlikte degerlendirildigi için-  söz konusu surenin 
9,10 ve 11. ayetleri, Asr suresindeki “mutlak ziyan” ifadesini tefsir etmekte 



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi  Sayi : 12  Yil : 2002  (263-285  s.) 

 276 

ve sabrin insanin yapisinda bulunan bu zitliklari kontrol etmek demek 
oldugunu vurgulanmaktadir. 

Söz konusu ayetler meâlen söyledir: “Eger insana tarafimizdan bir 
rahmet (nimet) tattirir da sonra bunu çekip alirsak, o tamamen ümit keser ve 
nankör olur. Ve eger, kendisine dokunan bir zarardan sonra ona bir nimet 
tattirirsak elbette “kötülük benden gitti” der. Çünkü o simariktir, 
böbürlenendir. Ancak sabredenler ve salih ameller yapanlar böyle degildir. 
Iste onlar için bir bagis ve bir büyük mükafat vardir.”74 

“Burada sözü edilen iman, insanin aklî varligina (ruhî, nefsî yönüne) 
ait bir fiil olup görünmeyen (gayb) alanda gerçeklesir. Amel ise inanma 
fiilinden ayri ve fakat onun üzerine kurulan bir davranis olup insanin daha 
çok bedeni varligi ile ilgilidir. Salih amel bedenin icrasiyla görünüs 
dünyasinda olup biter.  Insanin bedensel yönünden böylesine salih amellerin 
sadir olmasi demek, onun nefsî temayül ve güdüleri dogrultusunda hareket 
etmekten geri durup, rûhî yönünün hükmü altina girmesi demektir. Bu 
durum iki yönlü yapiya sahip olan insanin bu iki yönü arasinda bir uzlasma 
ve isbirligi meydana gelmesi demektir.”75 Iste, insanin yapisindaki bu iki 
yön arasinda uzlasma ve kontrol dengesini saglayan sey sabirdir. Bunun için 
ayetin devaminda sabirdan bahsedilmistir. 

Her iki yerde geçen sabir ayetlerine sabir-salih amel iliskisi açisindan 
bakildiginda, sabrin insan psikolojisindeki yeri daha iyi anlasilmaktadir. 
Böylece sabrin bir anlaminin da insanin tabiatindan –aceleci yapisindan-76 
kaynaklanan  durumlarin kontrol edilmesi demek oldugu ortaya çikar. 

 

6. Ahlâkî Açidan Sabir Kavrami 

Kur’an- i Kerim, bütün dînî hükümlerin dayandigi bir kaynak oldugu 
gibi ahlâkî ilkelerin de kendisinden çikarildigi bir kaynak durumundadir.77 
Ona göre, insan ahlakinin temeli ilahi ahlaka dayanmalidir. Allah ise her 
zaman insanlari bagislamaya ve müsfik davranmaya hazir oldugu için 
insanin da baskalarini mazur görmeye ve affetmeye,78 gerektigi yerde sabirli 
davranmaya hazir olmasi gerekmektedir: “...Bagislasinlar, ferâgat 
göstersinler. Allah’in sizi bagislamasini arzu etmez misiniz? Allah çok 
bagislayandir, çok merhametlidir.”79 Kuran’in insan ahlâki ile ilgili ana 
kavramlarindan her hangi birinin tahlilinde, bunlarin Allah’in kendisinin 
ahlâkî vasfi ile olan temel bagini gözden kaçirmamak gerekir. Sabir 
kavramina bu açidan bakildiginda Kuran’in bu fazilet üzerinde neden bu 
kadar israr ettigi daha iyi anlasilir. 
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Kur’an’da sabrin nasil anlasilmasi gerektigi ve sinirlarinin ne oldugu, 
yani insanin hangi sinira kadar sabretmesi gerektigi gibi hususlara açiklik 
getirilmistir. 

Ahlâkî açidan sabrin nasil anlasilmasi gerektigi hususunda bize isik 
tutan ayetler meâlen söyledir: 

“Eger ceza verecekseniz, size yapilanin misliyle ceza verin. Ama 
sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayirlidir.”80 

“Bir kötülügün cezasi ona denk bir kötülüktür. Kim bagislar ve barisi 
saglarsa, onun mükafati Allah’a aittir...Kim sabreder ve affederse süphesiz 
bu hareketi, yapilmaya deger islerdendir.”81 

“Iyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülügü) en güzel bir tavirla önle. O 
zaman seninle arasinda düsmanlik bulunan kimse, sanki yakin bir dost olur. 
Bu haslete ancak sabredenler kavusturulur. Buna ancak (hayirdan) büyük 
pay sahibi olan kimse kavusturulur.”82  

Bu ayetlere göre insan bir kötü davranisa maruz kaldigi takdirde 
kendisine yapilan bu kötülüge çesitli sekillerde karsilik verebilir. Çünkü 
“Kur’an- i Kerim belirlenebilir her fiil içerisinde ayirici ve yeterince açik 
isaretler verdigi iki iyi derecesini insanlara göstermektedir: Birincisi 
göstermis oldugu sinirin altina inilemeyecek olan asgarî miktar, ikincisi de 
âzamîyi asmaksizin daha üstte bulunan miktardir.”83 “Vazifelerin en asagi 
derecesi, baskalarina karsi adaleti gözetmek, kendine karsi ise ‘ruhsat’, yani 
kolaylik- genislik çerçevesinde davranmaktir. Daha üstün derece ise 
baskalarina karsi iyilik, kendine karsi da ‘azîmet’ yani, yapilmasi gereken 
her ise gönül baglayarak, onu mutlaka yapmak azmi ile hareket etmektir.”84  

Buna göre kisi/kisiler kendilerine yapilan kötülüklere karsilik olarak 
su üç yoldan birisini tercih edebileceklerdir. 1- Kötülüklere ayni sekilde 
mukabelede bulunmak, 2- Bunlara sabrederek bagislama yoluna gitmek, 3-
Bunlara karsi en güzel bir davranis biçimi olan iyilikle karsilik vermek. 
Simdi Kur’an’in öngördügü bu davranis biçimlerini biraz daha ayrintili bir 
sekilde ele alip Kur’an’in ahlâk anlayisinda bu davranislarin yerini tespit 
etmeye çalisalim. 

 

a) Kötülüklere Misli Ile Karsilik Vermek 

“Eger ceza verecekseniz, size yapilan iskencenin misliyle ceza verin. 
Ama sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayirlidir”85 
buyrularak insanin kötü bir davranis karsisinda buna ayni sekilde mukabele 
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etme hakkinin oldugu açiklanmaktadir. Fakat yukaridaki her iki ayette de 
vurgulandigi gibi bu karsilik vermede dikkat edilecek en önemli husus 
bunun adalete uygun olmasidir. “Bu adaletin birinci mertebesidir. Eger her 
hangi bir ceza verecek olursaniz size revâ görülenin misli ile karsilik verin. 
Yani eger siz kisasin tam olarak uygulanmasinda arzulu iseniz, onun dengi 
ile yetininiz, fazlasini yapmayiniz çünkü bu zulümdür. Zulüm ise yasak 
edilmistir.”86 

“Görülüyor ki, bir insan kötülügü misli ile karsilamak durumunda bile 
gördügü muameleden baskasini yapma hakkina sahip degildir. Yoksa 
zulmetmis olacaktir. Zaten bu konuda onlara ruhsat verilirken ‘umulur ki 
korunursunuz’ 87, ‘Allah  korunanlar ve güzel amel edenlerle birliktedir’88 
gibi hatirlatmalar yapilmasi müslümani -Allah'tan korkmaz kullari arasina 
girmemesi için- mümkün oldugu kadar azimet tarafina yönelmeye tesvik 
etmektedir. Bu sekilde kendini hesaba çekmek, kalbini dogrulamak ve 
ruhunu temizlemek isine önem veren müslümanlar, kötülügü kötülükle 
karsilamak söyle dursun, zulüm ve hakaret gördüklerinde isi Allah’a havale 
etmeyi tercih ederler. Böylece zalimin ve haddini asanin zulüm ve 
tecavüzünü anlayarak pisman olmasina ve kend isini düzeltmesine imkan 
vermis olurlar.”89 

 

b) Kötülüklere Sabrederek Onlari Bagislamak 

Yapilan kötülüklere misli ile karsilik vermeyip sabretmek ve bunlari 
bagislamaktir. ‘Eger ceza verecekseniz, size yapilan iskencenin misliyle 
ceza verin. Ama sabrederseniz, elbette bu, sabredenler için daha hayirlidir’ 
ayeti buna isaret etmektedir. “Bu ifadede -eger ceza verecekseniz 
ifadesinde- haksizliga ugrayan kimse için böyle yapmamasinin daha evlâ 
olduguna dair bir delil vardir. 90 

Yine baska bir ayette “Kim sabreder ve affederse süphesiz bu 
hareketi, yapilmaya deger islerdendir”91 buyrularak sabretmenin ve 
bagislamanin karsilik vermekten daha üstün; azimete layik bir fazilet oldugu 
tekrarlanmis ve sabir tesvik edilmistir. 

Kur’an kötülüklere misli ile mukabelede bulunmaya ruhsat verdigini 
belirtir belirtmez hemen ardindan, insanlarin zaaf ve gevseklikleri ile ilgili 
temayüllerine mukavemet etmelerini saglamak amaciyla, onlarin 
cesaretlerine seslenerek, bir takim sikintilara katlanmalarini ve yilmadan en 
üstün çözüm yolunu benimsemelerini tavsiye etmektedir. Bu durum 
Kuran’in her an israrla üzerinde durdugu bir husustur.92 
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Kur’an sabretmenin ve bagislamanin takdire sayan bir davranis 
oldugunu belirtmekle birlikte, yukarida da görüldügü gibi, zaman zaman 
yapilanlara misli ile mukabelede bulunmaya ve hakkini almaya imkan 
tanimaktadir. Buradan anlasilmaktadir ki, Kur’ana göre her ne kadar aslolan 
sabretmek ve bagislamak ise de, hakkini almak ve misli ile mukabelede 
bulunmak ilke olarak yasaklanmis degildir. Ayetlerin büyük çogunlugu 
sabri ve affi tavsiye ederken, 93 bir kismi da hakkini almaya imkan 
vermektedir.94 

Burada affetmeyi tesvik eden ayetlerin intikam almaya imkan 
saglayan ayetlerle nasil uzlastirilacagi sorusu akla gelebilir. Daha açik bir 
ifadeyle hangi sinira kadar sabir ve af, hangi sinirdan sonra da karsilik 
verme sözkonusu olacak ve bunun tespiti neye göre yapilacaktir? Buna 
söyle cevap verilmistir: “Yapilacak af iki türlü sonuç dogurabilir: 1. 
Sabrederek affetmek suçlunun yatismasina ve ondan vazgeçmesine neden 
olabilir. 2. Bu af suçlunun suçunun artmasina, öfke ve kininin 
kuvvetlenmesine neden olabilir. Iste af konusunda mezkur olan ayetler 
birinci kisimdandir, karsiliga ruhsat veren ayetler de ikinci kisimdandir. 
Yani kötülügü artiracak affa yer yoktur. Böylece varmis gibi görünen zitlik 
intibai ortadan kalkmis olmaktadir. 95 

Netice olarak ayetlerin çogu intikam almayarak sabretmenin daha 
hayirli ve takdire sayan bir davranis olduguna isaret etmektedir. Kur’an 
ahlâkinin geregi budur. 

 

c) Kötülüklere Iyilikle Karsilik Vermek 

Sabrin en üst derecesi yapilan kötülüklere iyilikle mukabelede 
bulunmaktir: “Iyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülügü) en güzel bir tavirla 
önle. O zaman seninle arasinda düsmanlik bulunan kimse, sanki yakin bir 
dost olur. Bu haslete ancak sabredenler kavusturulur. Buna ancak (hayirdan) 
büyük pay sahibi olan kimse kavusturulur.”96 

Sabirdan bahseden bu ayetin hemen girisinde iyilikle kötülügün esit 
olmadigi vurgulanmaktadir. “Yani bu, iyilik de kötülük de kendi aralarinda 
derecelere ayrilirlar demektir.” 97 Bunun için “esit olmak söyle dursun her 
iyilik de bir olmaz, her kötülük de bir olmaz. Hem güzel huylarin, iyi 
amellerin eserlerde ve hükümlerde mertebeleri çesitlidir; hem de 
kötülüklerin”98 “sözgelisi kötülük yapan bir kisiye iyilikle mukabelede 
bulunmak en üstün bir derecedir. Çünkü bu davranis affetmekten daha üstün 
bir fazilettir. Bu fazilete ise ancak içindeki intikam alma duygusunu 
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bastirabilen sabirli kisiler;”99 “yani sabrin kendilerinde bir karakter, bir 
seciye haline geldigi kisiler erisebilir.”100 

Görüldügü gibi sabir fazileti kendi içerisinde derecelere ayrilmis ve 
bunun en üst siniri, maruz kalinan kötü muamelelere en güzel bir davranisla 
karsilik vererek onu önlemek olarak belirlenmistir. Böylece mükellef bir 
müslüman kendisine layik gördügü dereceye göre, tecavüze karsi 
mukabelede bulunmak imkanini haiz olsa bile daha yüksek bir ahlâk 
seviyesine erismis olan kimseler, kendilerini kötülüge iyilikle mukabele 
etmekle mükellef sayarlar. Çünkü bu, Allah’in onlara layik görmüs oldugu 
daha ileri bir derecedir. 

Bunun ise çok kolay bir davranis olmadigi için buna ancak faziletten 
büyük pay sahibi olanlarin erisebilecegi vurgulanmistir Bu sekilde 
davranabilen kisi çok büyük bir fazilete sahip olmus demektir.  

Böylece sabir, insanin ahlâkî bakimdan mükemmelligini ortaya koyan 
çok önemli bir gösterge durumundadir. Kur’an- i Kerimde Hz. Peygamber 
(sav)’in “büyük bir ahlâk üzerine bulundugu”nu101 söyleyen ayeti kerimenin 
onun düsmanlarina karsi göstermis oldugu büyük sabri baglaminda 
söylenmis olmasi, sabrin kisinin ahlâkî derecesini belirleyen çok önemli bir 
fazilet oldugu hususunu teyit etmektedir. Bazi müfessirler Resulullah 
(sav)’in yüce bir ahlâk üzere olusunu, O’nun çok büyük sikintilara 
sabretmesiyle ilgili görmüslerdir. Zemahserî bu konuda su izahi 
yapmaktadir: “Resulullah’in ahlâki kavminin kendisine verdigi sikintilara 
çok ciddi bir sekilde katlandigi için tazim edilmistir.“102  

Netice olarak sabir insanin ahlâkî kisiligini olusturmada çok önemli 
bir yere sahiptir. Dolayisiyla insanin ahlâkî bakimdan mükemmelligini 
gösteren isaret durumundaki önemli bir fazilettir. 

7. Sonuç  

Arapça kökenli bir kelime olan sabrin lügatlerdeki kullaniminda öne 
çikan temel anlam kendini alikoymak; (nefsini) hapsetmektir. Türkçe’de 
kullanilan sabir kelimesi de onun bu yönünü yansitir niteliktedir. Terim 
olarak sabir, çesitli sekillerde tanimlanmakla birlikte, bunlar arasinda 
çogunlukla iki ortak nokta göze çarpmaktadir: Bunlardan birincisi acele 
davranmamak, digeri de mukavemet göstermek tir. Dolayisiyla hadiseler 
karsisinda hiçbir sekilde mukavemet göstermemek; olumlu ya da olumsuz, 
herhangi bir tepkide bulunmamak sabretmek demek degildir. 

Anlam bakimindan sabirla iliskili bulunan kavramlar, hilm, cehl ve el-
cez’u kavramlaridir. Bunlardan hilm, sabirla benzerlik arz ederken, cehl ve 
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cez’ ise zitlik bakimindan sabirla iliskilidir. Hilm, içinde sabir ve sekinet 
anlamini barindirmakla beraber, bu kavramda güç ve kudretle birlikte gelen 
bir sabir sözkonusudur. Cehl kavraminin incelenmesi neticesinde, cehalet 
diye ifade edilen olumsuz niteligin bilgisizlik degil, sabirsizlik demek 
oldugu ortaya çikmis olmaktadir. Cez’ kavrami ise daha çok insanin 
kisiliginden kaynaklanan aceleci yapisina atifta bulunmaktadir. 

Cahiliye olarak bilinen Islam öncesi dönemde sabir, daha çok sahsi 
veya kabile serefini koruma ugrunda gösterilen tahammülü ifade ederken, 
Islamî dönemde, Kur'anin nüzulü ile birlikte kavramin içerisinde abarti 
olarak bulunan bazi unsurlar atilmis, sabir eskiye göre uygulanabilirligi 
daha güç olan  ilave bazi anlamlar kazanmistir. Sonraki dönemlerde kavram, 
daha çok tasavvufta ele alinmis ve burada kavramin bâtinî yönüne vurgu 
yapilmistir. 

Sabir Kur'an baglaminda takva, sükür, tevekkül, namaz vs. 
kelimelerle birlikte kullanilmis ve bu kullanimlar, konuya ilgi duyanlara, 
sabrin nasil anlasilmasi gerektigi hususunda yeterli ipuçlarini saglamistir.  

Insanin iç dünyasinda cereyan etmesi dolayisiyla sabir, önemli ölçüde 
onun rûhî yönüyle alakali bir kavramdir ayni zamanda. Kur'an’da sabrin bu 
yönüne de yeterince atifta bulunulmustur. 

Son olarak Kur'an, üzerinde sikça durdugu bu kavramin anlamini açik 
bir sekilde ortaya koymakla kalmamis, uygulamada bunun nasil olacagina 
dair ahlâkî ilkeleri de tespit etmistir. 
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