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ZAHMETİ RAHMETE DÖNÜŞTÜREN SABIR

Muhterem Müminler!
Yüce Rabbimiz okuduğum ayeti kerimede şöyle
buyurmaktadır: “Biz sizi kimi zaman düşman ve
ölüm korkusuyla, kimi zaman kıtlık-kuraklık ve
açlıkla, kimi zaman da mallarınızda, canlarınızda
ve ürünlerinizde bir kısım kayıplarla mutlaka
sınayacağız. [Ey Peygamber!] Sen bütün bunlara
göğüs gerip sabredenleri [cennetle] müjdele.”1
Okuduğum hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz
(s.a.v) şöyle buyurmaktadır: "Kim sabrederse,
Allah da ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye
sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram
verilmemiştir.”2
Kıymetli Kardeşlerim!
İnsanoğlu dünya hayatında yolcu gibidir. Dünya ise
sadece biraz istirahat etmek için kalınan bir mekan
gibidir. Yolcu olan birinin sadece dinlenmek için
uğradığı bir menzilde bütün hazırlıkları kalıcıymış
gibi yapmasından daha büyük bir aldanma yoktur.
Nasıl ki gurbetçi olan birisi yolculuk ve gideceği
yere göre hazırlık yapar, bizlerde tekrarı ve telafisi
olmayan ahiret yolculuğuna hazırlıklı olmalıyız.
Ahiretimizi şekillendirecek olan dünya hayatında
bazen sevinçli ve huzurlu, bazen de kederli ve
sıkıntılı zamanlar olacaktır. Kolaylıklar kadar bir
takım zorluk ve acılar da vardır bu hayatta.
Rabbimiz zorluk ve acılar karşısında gönlümüzü,
dilimizi ve bedenimizi yanlış düşünce, söylem ve
eylemlerden koruyacak büyük bir nimet vermiştir. O
nimet sabır nimetidir. Sabır zorluklar karşısında
insanı ayakta tutan en büyük direnme gücüdür.

Sıkıntılar karşısında teslim olmamak, yaşama azmini
kaybetmemektir. Zorlukların üstesinden gelmek için
direnmek ve çaba göstermektir.
Değerli Müslümanlar!
Dünya hayatı imtihan yurdudur. Hiç kimse
imtihandan muaf değildir. Herkes sahip olduğu güç
ve imkanlara göre imtihana tabi tutulur. Şüphesiz en
büyük imtihana tabi olanlar peygamberlerdir. Bu
peygamberlerden biri de Hz. Eyüp (a.s.)’dır. Hz.
Eyüp mal mülk sahibi, ailesi ve çocuklarıyla birlikte
sağlık sıhhat içesinde yaşarken, önce sağlığını, daha
sonra malını kaybetmiş ve çocukları onu terk
etmiştir. Bu ağır imtihanlar karşısında sabretmiş,
Allah’a isyan etmemiş ve kazananlardan olmuştur.
Uzun yıllar maruz kaldığı hastalık, Allah’a karşı
kulluk görevini yapmasına engel olmaya başlayınca
şöyle dua etmiştir: “Rabbim! Bu dert/hastalık
belimi büktü.
Sen merhametlilerin en
merhametlisisin;
[bana
şifa
ver)
diye
yakarmıştı.”3 Müminin karşılaştığı sıkıntı ve
zorluklar sabır ile ebedi rahmet ve nimete dönüşür.
Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu hakikati şöyle ifade
buyurmaktadır: “Müminin hali ne hoştur! Her hali
kendisi için hayırlıdır ve bu durum yalnız
mümine özeldir. Başına güzel bir iş geldiğinde
şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir
sıkıntı geldiğinde sabreder; bu da onun hayrına
olur.”4
Sevgili kardeşlerim!
İnsan bazen küçük sıkıntılara bile sabredemez.
Bazen de büyük felaketler karşısında sabrını
kaybeder ve ümitsizliğe kapılır. Hastalığının
iyileşmeyeceğini,
maddi
sıkıntısının
sona
ermeyeceğini, aile sorunlarının çözülemeyeceğini
zanneder. Huzurun, başarının, şifanın kendisinden
çok uzak olduğu vehmine kapılır. Hâlbuki Kur’an’ın
müjdesi apaçıktır: “Her zorlukla beraber mutlaka bir
kolaylık vardır.”5 Her zahmette nice rahmet gizlidir.
Şer gibi görünen bir işten umulmadık hayırlar
çıkabilir. Yeter ki gayret, sabır ve sebatı elden
bırakmayalım. Allah’ın daima sabredenlerle beraber
olduğuna olan inancımızı kaybetmeyelim. Dünyada
karşılaştığımız her sıkıntı ve zorluğun ahiret için
hazırlık olduğunu unutmayalım. Hutbemi bir ayetle
bitiriyorum: “Kim kötülükten sakınır ve
sabrederse, şüphesiz Allah güzel davrananların
mükâfatını boşa çıkarmaz.”6
Hollanda Diyanet Vakfı
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