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 Ders :  102 

Konu : İslam‘da Tevâzu -1 

TEVAZU NEDİR?  

Tevâzu alçak gönüllü olmak demektir. Daha geniş mânasıyla söyleyecek olursak, 

tevâzu, hakkı kabul edip ona boyun eğmektir. Hak ve doğru olan bir şey, yaşça büyük 

veya küçük, insanlar arasındaki itibarı bakımından değerli veya değersiz her kim 

tarafından ortaya konulursa konulsun, itiraz etmeden kabul etmektir. Hakikate 

böylesine teslim olan kimselere de ‘‘mütevâzi insan‘‘ denir.  

Tevazunun zıddı ise gurur ve kibirdir. Gurur; büyüklenme, kendini beğenme, 

hakkı çiğneme,  diğer insanları küçük görme, kendini yüksek ve değerli tutma, 

başkalarını ise aşağı görme hastalığıdır. Kibir ise; gururla aynı anlamlara gelmekle 

beraber büyüklenmek, büyüklük taslamak, ululuk iddia etmek, kendini başkalarından 

yüksek görerek onları aşağılamak anlamındadır. Gurur ve kibir şeytanın iki özelliğidir.  

Mütevâzi insan kimseye haksızlık etmez. Zira haksız olan kimse; zâlim, kendinden 

başkasını beğenmeyen, burnu yukarılarda olduğu için de önündeki değerleri 

göremeyen basiretsiz bir kimsedir. Aşırı gururu sebebiyle hakikatin her yerde ve 

herkesin eliyle ortaya çıkabileceğini kabul edemez. 

Tevazu sahibi olmak Kur’an ve Sünnette övülmüş, gurur ve kibirli olmak ise 

alabildiğine yerilmiştir. Gurur ve kibirden bahsedilirken de mutlaka iblis en başta 

zikredilen isim olmuştur. İblise benzeyen insanlar da iblisin askerleri olarak 

anılagelmiştir. 

Tevazu sahibi olmayı teşvik eden ayet ve hadislerden bazılarını dikkatlerinize 

sunmak istiyorum:   
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تَدََّ َمنَ  آَمنُوا الَِّذينََ أَيُّهَا يَا فََ ِدينِهَِ َعنَ  ِمن ُكمَ  يَر  َُ يَأ تِي فََسو  مَ  ّللاَّ  َعلَى أَِذلَّةَ  َويُِحبُّونَهَُ يُِحبُّهُمَ  بِقَو 

ِمنِينََ ةَ  ال ُمؤ  َِ َسبِيلَِ فِي يَُجاِهُدونََ ال َكافِِرينََ َعلَى أَِعزَّ َمةََ يََخافُونََ َوَلَ ّللاَّ لِكََ ۚ   َلئِمَ  لَو  لَُ َذَٰ  فَض 

َِ تِيهَِ ّللاَّ َُ ۚ   يََشاءَُ َمنَ  يُؤ  َعلِيمَ  َواِسعَ  َوّللاَّ  
“Ey iman edenler! Sizden biriniz dinden dönerse, şunu iyi bilsin ki, Allah o 

şahsın yerine, kendisinin sevdiği ve kendisini seven insanlar getirir. Bunlar 

mü’minlere karşı alçak gönüllü, kâfirlere karşı zorlu kimselerdir.”1
      

Ayette yüce Allah biz mü‘minlere sesleniyor ve bizi muhatap alarak tenbihlerde 

bulunuyor. „Sizden dininden dönecekler olursa bu bizim Rabbliğimize bir zarar 

vermez, ama dönenler kendileri kaybederler“ diyor. Allah onların  yerine başkalarını 

getirir, bu defa onlar Allah’ın emirlerine uygun hareket ederler.  

Nitekim İslam tarihinde dinden dönme hadiseleri olmuştur. Dinden dönme 

olaylarının üçü Hz. Peygamber zamanında, yedisi Hz. Ebû Bekir devrinde, biri de Hz. 

Ömer’in hilâfetinde meydana gelmiştir.  

Bugün misyonerlerin tesiriyle, az da olsa dininden dönenler görülmektedir. 

Muhtemelen bu olaylar yarın da görülecektir. Şüphesiz bu gibi olaylar, ebedî saâdeti 

yakalamışken onu elinden kaçıran ve kendisini ebedî bir karanlığa bırakan 

zavallılardan başkasına zarar vermez. Ancak böyle insanları zor kullanarak, şiddete 

başvurarak tabiri caiz ise hizaya getirme işini biz yapamayız. Sadece elimiz erişir ve 

dilimiz dönerse güzellik ve tatlılıkla iknaya çalışırız. Rabbimizden yeniden hidayet nasip 

etmesi için dualar ederiz. İnanırız ki Allah, onların yerine yeni inananları getirir.  

شَِ َوَلَ ضَِ فِي تَم  َر  ِرقََ لَنَ  إِنَّكََ َمَرًحا اْل  ضََ تَخ  َر  *طُوًلَ ال ِجبَالََ تَب لُغََ َولَنَ  اْل   
 “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametinle) ne 

yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”2    

رَ  َوَلَ شَِ َوَلَ لِلنَّاسَِ َخدَّكََ تَُصعِّ ضَِ فِي تَم  َر  ََ َمَرًحاإِنََّ اْل  تَالَ  ُكلََّ يُِحبَُّ َلَ ّللاَّ *فَُخورَ  ُمخ   
 “Kibirlenip de insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek 

yürüme! Zira Allah, kendini beğenmiş övünüp duran kimseleri asla sevmez.”3     

İnsanlar, malları ile, servetleri ile, güzellikleri ile övünürler. Halbuki insanların 

hayran kalıp alkışladığı her varlığın bir emânet olduğunu düşünemezler ve yanılırlar. 

Bu göz alıcı imkânları sanki kendi gayret ve güçleriyle elde ettiklerini düşünürler. 

Bunları kendilerine ihsan eden gücün çok rahatlıkla dilediği zaman çekip alabileceğini 

                                                        

1 Mâide suresi, 54. ayet 
2 İsrâ suresi, 37. ayet 
3 Lokman suresi, 18. ayet 
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hesaba katmazlar. Hep aynı durumda kalacaklarını hayal ederler ve kendilerini üstün 

görmeye başlarlar. Sadece kendileri gibi olanlarla düşüp kalkarlar. Kendileri gibi 

olmayanları küçük, seviyesiz ve önemsiz bulurlar. Bu davranış, Allah Teâlâ’yı gazaba 

getirir de bazan verdiklerini daha bu dünyada geri alır.  

 Gurur ve kibir sahibi olan insan, bu  şımarıklığı ve sarhoşluğu ile ölürse hem 

dünyasını hem de ahiretini perişan eder. Bu noktada Kârunun –ki mali zulüm ve 

haksızlığın simgesidir- kıssasını anlatan ayetler ne kadar manidardır:  

 اْلُقو ةَِّ ُأوِلي ِباْلُعْصَبةَِّ َلَتُنوءَُّ َمَفاِتَحهَُّ ِإن َّ َما اْلُكُنوزَّ ِمنَّ َوآَتْيَناهَُّ َعَلْيِهمَّْ َفَبَغى ُموَسى َقْومَّ ِمن َكانَّ َقاُرونَّ ِإن َّ

 * اْلَفِرِحينَّ ُيِحب َّ َلَّ الل هََّ ِإن َّ َتْفَرحَّْ َلَّ َقْوُمهَُّ َلهَُّ َقالََّ ِإذَّْ

 َتْبغَِّ َوَلَّ ِإَلْيكََّ الل هَُّ َأْحَسنَّ َكَما َوَأْحِسن الد ْنَيا ِمنَّ َنِصيَبكََّ َتنَسَّ َوَلَّ اْْلِخَرةََّ الد ارَّ الل هَُّ آَتاكََّ ِفيَما َواْبَتغَِّ 

 * اْلُمْفِسِدينَّ ُيِحب َّ َلَّ الل هََّ ِإن َّ اْْلَْرضَّ ِفي اْلَفَسادََّ

 ُقو ة َّ ِمْنهَُّ َأَشد َّ ُهوَّ َمنَّ الُقُرونَّ ِمنَّ َقْبِلهَِّ ِمن َأْهَلكََّ َقدَّْ هََّالل َّ َأن َّ َيْعَلمَّْ َأَوَلمَّْ ِعنِدي ِعْلم َّ َعَلى ُأوِتيُتهَُّ ِإن َما َقالََّ

 * اْلُمْجِرُمونَّ ُذُنوِبِهمَُّ َعن ُيْسَألَُّ َوَلَّ َجْمعا َّ َوَأْكَثرَّ

 َحظ َّ َلُذو ِإن هَُّ َقاُرونَّ ُأوِتيََّ َما ِمْثلََّ َلَنا َلْيتَّ َيا الد نَيا اْلَحَياةََّ ُيِريُدونَّ ال ِذينَّ َقالََّ ِزيَنِتهَِّ ِفي َقْوِمهَِّ َعَلى َفَخَرجََّ

 * َعِظيم َّ

اِبُرونَّ ِإل َّ ُيَلق اَها َوَلَّ َصاِلحا َّ َوَعِملََّ آَمنَّ لَِّمنَّ َخْير َّ الل هَِّ َثَوابَّ َوْيَلُكمَّْ اْلِعْلمََّ ُأوُتوا ال ِذينَّ َوَقالََّ  * الص 

 * الُمنَتِصِرينَّ ِمنَّ َكانَّ َوَما الل هَِّ ُدونَّ ِمن َينُصُروَنهَُّ َئة َّفَِّ ِمن َلهَُّ َكانَّ َفَما اْْلَْرَضَّ َوِبَداِرهَِّ ِبهَِّ َفَخَسْفَنا

 “Kârûn Mûsâ’nın kavminden idi. Kavmine karşı böbürlenerek onlara 

zulmetmişti. Biz ona öyle hazineler vermiştik ki, anahtarlarını güçlü kuvvetli bir 

topluluk zor taşırdı. Onun kibirlendiğini gören kavmi kendisine şöyle demişti:      

- Şımarma! Allah şımaranları sevmez! Allah’ın sana verdiği bu servetle âhiret 

yurdunu kazanmaya çalış. Dünyadaki nasibini de unutma. Allah sana nasıl iyilik 

ettiyse, sen de başkalarına iyilik et. Yeryüzünde fesat çıkarmaya çalışma. Allah 

fesatçıları sevmez.  

Kârun da cevaben: - Ben o serveti kendi bilgimle kazandım, dedi. Kârûn bilmiyor 

mu ki, Allah daha önceki zamanlarda kendinden daha güçlü, taraftarı daha fazla 

nice nesilleri helâk etti. (Neler yaptıkları bilindiği için) günahkârlardan 

günahları sorulmaz bile. Bir gün Kârûn bütün debdebesiyle kavminin karşısına 

çıktı.  

Dünya hayatını arzulayanlar: - Kârûn’a verilen keşke bize de verilseydi! Doğrusu 

o çok şanslı adam, dediler.  
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İlmi olanlar ise: - Yazıklar olsun size! İmân edip iyi işler yapanlara Allah’ın 

vereceği sevap daha değerlidir. Bu mükâfata ise ancak sabredenler kavuşur, 

dediler. Sonunda biz onu da, sarayını da yerin dibine geçirdik. Allah’a karşı ona 

yardım edecek bir kimse bulunamadı. Kendisi de kendini savunup kurtaracak 

durumda değildi.”4    

Demek ki, dünyada saadet ve mutluluğu, âhirette ise Allah Teâlâ’nın hoşnut 

olacağı kullarına ikram edeceği cenneti kazanabilmek; yeryüzünde böbürlenmek ve 

bozgunculuk yapmak suretiyle elde edilemez. Ancak Allah’a iman etmekten 

kaçmamak, O’na kafa tutmamak, büyüklük taslamamak, kendisine verdiği malı kötü 

yolda kullanmamakla elde edilebilir.  

„Ne cah5 iledir, ne mal iledir, 

Beyim, ululuk kemâl iledir.“   (Şâhidî) 

Alınacak Dersler  

1- Tevazu, Peygamberlerin sıfatı, gurur şeytanın sıfatıdır.  

2- Tevazuya sarılıp, gururdan uzak olalım. 

3- Kibir ve gurur cehenneme, tevazu ise kişiyi cennete götürür.  

Bu Hafta 

1- İslam tarihinde tevazusu ile meşhur 3 kişiyi tesbit edip, hayatlarını okuyalım.  

2- Tevazu sahibi olmaya çalışalım, kibirden uzak duralım. 

        

                                                        

4 Kasas suresi, 76-81. ayetler 
5 Makam, mevki 


