
ES SABUR 
 
"Eğer Allâh insanları zulümlerinden dolayı sorumlu tutup sonucunu hemen yaşatsaydı; (arz) üzerinde hiçbir DABBE (insan değil 
insan bedeni) bırakmazdı! Fakat onları hükmedilmiş bir vakte tehir ediyor... Ecelleri geldiği vakit de ne bir saat geri kalırlar, ne de 
öne geçebilirler" (Nahl: 61) Her yaratılmış olanın amacına uygun işlevini yapmasını bekleyip, o işlevini tamamladıktan sonra sonuçlarını 
yaşatan. Zâlimin zulmüne müsaade etmesi, yani Sabûr özelliğini açığa çıkarması, hem zâlim hem mazlum yönünden yaşanacak işlevin tam 
hakkıyla yaşanması ve daha sonra da sonuçlarının oluşması içindir. Belânın büyüğünün açığa çıkması, zulmün büyüğünün oluşmasını 
gerektirir! 
 

Bakara 45-) (Varlığınızdaki Esmâ kuvvesine dayanarak) sabredin ve ona yönelerek (salât ile) yardım isteyin. Allah'a haşyet 
duymayanın benliğine kesinlikle bu iş ağır gelir! 

Bakara 
153-) Ey iman edenler, hakikatinizin açığa çıkartacağı sabır (dayanma kuvvesi) ve salât (hakikatiniz olan Esmâ 
mertebesine yönelişin getirisi olan müşahede ile) yardım isteyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerledir (Es Sabûr 
Esmâ'sıyla-mâiyet sırrı). 

Bakara 
155-) Biz benliğinizi, korkacağınız bir şey ile, açlıkla, malınızı, canlarınızı (canınız gibi sevdiklerinizi), 
çalışmalarınızın mahsulü olan şeyleri eksiltmekle sınarız. Bu olaylara karşı sabredenleri (tepki koymayıp olayın 
nasıl sonuçlanacağını bekleyenleri) müjdele! 

Bakara 

177-) Vechlerinizi (yüzünüzü veya şuurunuzu) doğuya veya batıya (varlığın hakikati veya sistem bilgisine) çevirmeniz 
BİRR (işin hakikatini yaşamak) değildir. Asıl BİRR, "B" işareti kapsamında Allah'a iman edip, gelecekte yaşanacak 
sürece, melâikeye (algılanıp fark edilemeyen varlığın hakikati olan Allah Esmâ'sının kuvvelerine), Kitaba (varlığın 
hakikati ve Sünnetullaha), Nebilere iman eden; Allah sevgisiyle malı, akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda 
kalmışlara (yuvasından-vatanından ayrı düşmüş), yardım isteyenlere, kölelikten kurtarmaya veren; salâtı ikame 
eden (Allah'a yönelişinin bilfiil hakkını veren), zekâtını veren (Allah'ın kendisine bağışladığından bir kısmını karşılıksız 
paylaşan), söz verdiğinde sözünde duran, sıkıntı, hastalık ve şiddete maruz kaldığında buna dayanandır. İşte 
bunlar sadıklar ve korunanlardır. 

Bakara 

249-) Talut, ordusuyla yola çıktığında (askerlerine) dedi ki: "Muhakkak Allah sizi bir nehir ile sınayacaktır. Kim 
ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmazsa o da bendendir. Eliyle bir avuç kadar alan müstesna"... Fakat 
içlerinden pek azı hariç, ondan içtiler. Ne zaman ki O ve beraberindekiler nehrin karşı yakasına geçtiler, "Calut ve 
ordusuna karşı savaşacak gücümüz kalmadı" dediler. Allah'a kavuşacaklarını (imanları sebebiyle) özlerinden gelen 
(yakîn) ile bilenler ise: "Pek çok defa, az bir topluluk Allah'ın izniyle (biiznillah), kendilerinden çok fazla topluluğu 
yenmiştir. Allah dayananlar ile beraberdir" dediler. 
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Bakara 250-) Calut ve ordusunun karşısına çıktıklarında dua ettiler: "Rabbimiz dayanma kuvvesi ver, ayaklarımızı sâbitle, 
kaydırma ve inkârcılar topluluğuna karşı bize kazanma gücü ver." 

Âl-i İmran 17-) (Onlar) sabredenlerdir, sadıklardır, kanitlerdir (kulluğunun idrakıyla boyun eğmişlerdir), (muhtaçlara) 
bağışlayanlardır, seher vakti eksikliklerinden dolayı istiğfar edenlerdir. 

Âl-i İmran 
120-) Başınıza iyi bir iş gelse onlar üzülürler; size bir kötülük isabet etse, mutlu olurlar. Eğer dayanır ve 
korunursanız, onların hilesi size hiçbir zaman zarar veremez. Muhakkak ki Allah onların yaptıklarını ihâta eder 
(mekân kavramı olmaksızın). 

Âl-i İmran 125-) Evet... Eğer dayanır ve korunursanız, düşman aniden saldırsa dahi, Rabbiniz, varlığınızdaki Esmâ'dan 
kaynaklanan beş bin melâike kuvvesiyle size yardım eder. 

Âl-i İmran 142-) Yoksa siz zannetiniz mi ki Allah, içinizden o mücahede edenleri (azîm ve kararlılıkla hakikati yaşamak için 
mücadele edenleri) belli etmeden, bu yolda sabırla devam edenleri ortaya çıkarmadan, cenneti yaşayacaksınız! 

Âl-i İmran 
146-) Nice Nebiler, beraberlerinde Rablerinin kulluğu içinde olduklarını yaşayanlar olduğu hâlde savaştılar da; 
Allah yolunda başlarına gelenler yüzünden gevşemediler, zaaf göstermediler ve boyun eğmediler. Allah 
güçlüklere tahammül edenleri sever. 

Âl-i İmran 186-) Andolsun ki, mallarınızla ve nefslerinizle imtihan edileceksiniz. Sizden önce hakikat bilgisi verilenler ve şirk 
ehli tarafından incitileceksiniz. Eğer dayanır ve korunursanız (bilin ki) bu ancak azminizle başarılır. 

Âl-i İmran 200-) Ey iman edenler... (İçinde bulunduğunuz zorluklara) dayanın, birbirinizle dayanıklılıkta yarışın, düşmana karşı 
hazır ve bütünlük içinde olun ve Allah'tan korunun ki kurtuluşa eresiniz. 

Nisa 

25-) Sizden, iman eden hür kadınlarla evlenme imkânına sahip olmayanlar, mâlik olduğunuz iman eden genç 
kızlarınızdan (nikâhlasın)... Allah sizin imanınızı (hakikatinizde olarak) bilir... Birbirinizdensiniz... Onları, sahiplerinin 
izniyle nikâhlayın. Gizli dost edinmeyerek, zinadan uzak durarak, iffetli kadınlar olmaları hâlinde, örf üzere 
(mehrlerini) verin... Evliliğe geçtikten sonra eğer bir fuhuş yaparlarsa, (o takdirde) hür kadınlara tatbik edilen 
azabın yarısı onlara verilir... Bu (cariyeler ile evlenme yolu), sizden suç işlemekten korkan kimse içindir... Şartlara 
dayanmanız, sizin için daha hayırlıdır... Allah Gafûr'dur, Rahîm'dir. 



A'raf 87-) "Şayet sizden bir grup, getirdiğim hakikate iman etmiş, bir grup da iman etmemişse; aramızda Allah 
hükmedinceye kadar sabredin... O, en hayırlı hükmedendir." 

A'raf 126-) "Sen bizden, Rabbimizin mucizelerindeki varlığına (Esmâ'sının açığa çıkışı olan işaretlerine) iman ettik diye 
intikam alıyorsun... Rabbimiz bize dayanma gücü ver ve bizi teslim olmuşlar olarak vefat ettir." 

A'raf 
128-) Musa kavmine dedi ki: "Allah'tan (Ulûhiyeti dolayısıyla hakikatinizden; nefsinizi oluşturan El Esmâ'sındaki 
kuvveden) yardım isteyin ve sabredin... Muhakkak ki o yeryüzü, Allah'ındır... Kullarından dilediğini ona mirasçı 
kılar... Gelecek, korunanlarındır!" 

A'raf 
137-) Hor görülüp güçsüz bırakılmış topluluğu, içinde bereketler oluşturduğumuz yeryüzünün doğularına ve 
batılarına mirasçı kıldık... Rabbinin İsrailoğullarına olan o en güzel sözü, sabretmeleri sonucu yerine geldi. 
Firavun ve halkının yapageldikleri şeyleri ve dikip yükselttiklerini de yerle bir ettik! 

Enfal 46-) Allah'a ve Rasûlüne itaat edin, birbirinizle zıtlaşmayın; (yoksa) korkuya kapılırsınız ve rüzgârınız (kuvvetiniz) 
gider... Sabredin... Muhakkak ki Allah "Es Sabûr" isminin özelliğiyle sabredenlerledir. 

Hud 115-) Sabret... Muhakkak ki Allah ihsan sahiplerinin mükâfatını zayi etmez. 
Nahl 42-) Onlar ki, sabrettiler ve Rablerine tevekkül ederler. 

Kehf 69-) (Musa) dedi: "İnşâAllah beni sabreder bulacaksın; herhangi bir işinde sana itiraz etmem." 

Şura 33-) Eğer dilerse, rüzgârı durdurur da (rüzgârın gücü ile akıp gidenler, denizin) üzerinde durup kalırlar... Muhakkak ki 
bunda çok sabreden ve çok şükreden herkes için elbette işaretler vardır. 

Beled 17-) Sonra da iman eden, birbirlerine sabrı yaşamayı tavsiye eden ve merhameti tavsiye eden kimselerden 
olmaktır. 

Asr 3-) Ancak (hakikatlerine) iman edip imanın gereğini uygulayanlar, birbirlerine Hak olarak tavsiye edenler ve 
birbirlerine Sabrı tavsiye edenler hariç! 

 


