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 Ders : 103 

Konu : İslam‘da Tevâzu  - 2  

Raşid halifelerin 5.’si olarak kabul edilen Ömer İbni Abdülazîz’in vefât edeceği zamana 

kadar tekrar tekrar okuduğu şu âyet, bizim için de başucu ayeti olmalıdır. Cenâb-ı Hak 

buyuruyor ki:  

ارَ  تِْلكَ  ا اْْلِخر ةَ  الدَّ    *لِْلم تَِّقينَ  و اْلع اِقب ةَ  ف س اًدا و ل َ اْْل ْرضَِ ِفي ع ل وًّا ي رِيد ونَ  ل َ لِلَِّذينَ  ن ْجع ل ه 

“İşte âhiret yurdu! Biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuk yapmayı 

istemeyenlere nasip ederiz. Sonunda kazançlı çıkanlar, fenalıktan sakınanlardır.”1   

Allah’ın biz kullarına vermiş olduğu nimetlere körü körüne sahip çıkarak, kendi gücümüzle 

elde etmiş gibi bencilleşerek ve adeta Kârunlaşarak şımarma yerine insanlara, cinlere, kurtlara, 

kuşlara hükmeden Süleyman (a.s.) gibi olmalıyız. O, Belkıs’ın tahtını göz açıp kapayıncaya kadar 

kısa bir zamanda Yemen‘den Kudüs’e getirme gücünü bahşeden Allah’a teslim olduğunu 

şöylece ilan etmişti:   

هَ  الَِّذي ق الَ  هَ  م ْست ِقرًّا ر آهَ  ف  ل مَّا ط ْرف كَ  ِإل ْيكَ  ي  ْرت دََّ أ نَْ ق  ْبلَ  بِهَِ آتِيكَ  أ ن ا اْلِكت ابَِ ِمنَ  ِعْلمَ  ِعْند  ا ق الَ  ِعْند  ذ   ف ْضلَِ ِمنَْ ه َٰ

ل و ِني ر بِّي ا ش ك رَ  و م نَْ أ ْكف رَ  أ مَْ أ أ ْشك رَ  لِي ب ْ *ك رِيمَ  غ ِنيَ  ر بِّي ف ِإنََّ ك ف رَ  و م نَْ لِن  ْفِسهَِ ي ْشك رَ  ف ِإنَّم   

“Kitaptan (Allah tarafından verilmiş) bir ilmi olan kimse ise: Gözünü açıp 

kapamadan ben onu sana getiririm, dedi. (Süleyman) onu (Melike’nin tahtını) yanıbaşına 

yerleşmiş olarak görünce: Bu, dedi, şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü edeceğim 

diye beni sınamak üzere Rabbimin (gösterdiği) lütfundandır. Şükreden ancak kendisi için 

şükretmiş olur, nankörlük edene gelince, o bilsin ki, Rabbimin hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, 

çok kerem sahibidir.”2     

Tevâzu hakkında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) de şu uyarılarda bulunmaktadır:  

ارَ  ْبنَِ ِعي اضَِ و ع نَْ وس لَّم ع ل ْيهَِ اللَ  ص ّلى اللَّهَِ ر س ولَ  ق الَ :  ق الَ  ع ْنهَ  اللَّهَ  ر ِضيَ  ِحم   

أ ح دَ  ع لىَ  أ ح دَ  ي  ْبِغيَ  و ل َ ، أ حدَ  ع لىَ  أ ح دَ  ي  ْفخ رَ  ل َ ح تَّى ت  و اض ع وا أ نَْ ِإليََّ أ ْوح ى اللَّهَ  ِإنََّ  

İyâz İbni Himâr (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:  

“Allah Teâlâ bana: O kadar mütevâzi olun ki, kimse kimseye böbürlenmesin; kimse 

kimseye zulmetmesin, diye bildirdi.” 
3  

                                                             

1 Kasas suresi, 83. ayet 
2
 Neml suresi, 40. ayet 

3 Müslim, Cennet 64. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Edeb 40; İbni Mâce, Zühd 16, 23 
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، ِمنَْ ص دق ةَ  ن  ق ص تَْ م ا:  ق الَ  وس لَّم ع ل ْيهَِ اللَ  ص لَّى اللَّه ر س ولَ  أ نََّ ع ْنهَ  اللَّهَ  ر ِضيَ  ه ر يْ ر ةَ  أ ِبي و ع نَْ م ال     

  اللَّهَ  ر ف  ع هَ  ِإلَّ لِّلهَِ أ ح دَ  ت  و اض عَ  و م ا ، ِعّزاًَ ِإلَّ بِع ْفوَ  ع ْبداًَ اللَّهَ  ز ادَ  و م ا

Ebû Hureyre (r.a.)’den rivayet edildiğine göre Resûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu:  

“Sadaka vermekle mal eksilmez. Allah Teâlâ affeden kulunun değerini artırır. Allah 

rızâsı için alçak gönüllü olanı Allah yüceltir.” 
4
        

Yine Enes (r.a.) şöyle dedi: 

ش اء تَْ ح ْيثَ  بِهَِ ف  ت  ْنط ِلقَ  ، و س لَّمَ  ع ل ْيهَِ اللَ  ص لَّى النَِّبيَِّ بِي دَِ ل ت ْأخ ذَ  اْلم ِدين ةَِ ِإم اءَِ ِمنَْ م ةَ  اْْلَ  ك ان تَِ إِنْ    
      “Medineli bir adamın hizmetçisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem’in elinden 

tutar, onu istediği yere kadar götürürdü.“ 5  
Ebû Rifâ’a Temîm İbni Üseyd radıyallahu anh şöyle dedi:  

Resûlullah (s.a.v.) hutbe okurken yanına vardım ve: “Yâ Resûlallah! Dinini bilmeyen bir 

garip geldi. Dinini sorup öğrenmek istiyor,“ dedim. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bana 

dönüp baktı. Hutbeyi kesip yanıma geldi. Hemen ona bir sandalye getirdiler. Üzerine oturdu ve 

Allah Teâlâ’nın kendisine öğrettiği bazı şeyleri bana öğretmeye başladı. Sonra tekrar hutbesine 

dönerek konuşmasını tamamladı.6    

 ق  ْلِبهَِ ِفي ك انَ  م نَْ اْلج نَّةَ  ي ْدخ لَ  لَ :   ق الَ  وس لَّم ع ل ْيهَِ اللَ  ص ّلى النَِّبيَِّ ع نَِ ، ع ْنهَ  اللَّهَ  ر ِضيَ  م ْسع ودَ  ْبنَِ اللَّهَِ ع ْبدَِ نو عَ 

 ي ِحبَ  ج ِميلَ  اللَّهَ  ِإنََّ:  ق الَ  ح س ناًَ و ن  ْعل هَ  ، ح س ناًَ ث  ْوب هَ  ي ك ونَ  أ نَْ ي ِحبَ  الرَّج لَ  ِإنََّ:  ر ج لَ  ف  ق الَ .  ِكْبرَ  ِمنَْ ذ رَّةَ  ِمثْ ق الَ 

رَ  اْلج م الَ  النَّاسَِ و غ ْمطَ  اْلح قَِّ ب ط رَ  اْلِكب ْ   

Abdullah İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre Peygamber (s.a.v.) şöyle 

buyurdu:  

 “Kalbinde zerre kadar kibir olan kimse cennete giremez.” 

Sahâbînin biri:  

“İnsan elbise ve ayakkabısının güzel olmasını arzu eder,” deyince şunları söyledi: “Allah 

güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir.”7     
Seleme İbni Ekva’ (r.a.) şöyle dedi:  
Adamın biri Resûlullah (s.a.v.)‘in yanında sol eliyle yemek yiyordu.  

Resûl-i Ekrem ona:  

“Sağ elinle ye!” buyurdu. 

 Adam: 

                                                             

4 Müslim, Birr 69 , Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 82 
5 Buhârî, Edeb 61, Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 16 
6 Müslim, Cum’a 60. Ayrıca bk. Nesâî, Zînet 122 
7 Müslim, Îmân 147,  Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 26; Tirmizî, Birr 61 



BYK – ŞYK  DERSLERİ        

  

BYK&ŞYK Dersi 103 – 02 Mart 2015   3  

 

Yapamıyorum, diye cevap verdi. Resûlullah (s.a.v.) adama: 

“Yapamaz ol!” buyurdu. Seleme’nin dediğine göre adam kibirinden dolayı böyle söylemişti. 

Resûlullah’ın bedduasını alınca, elini ağzına götüremez oldu. 8 

: ي  ق ولَ  وس لَّم ع ل ْيهَِ اللَ  ص ّلى اللَّهَِ ر س ولَ  س ِمْعتَ :  ق الَ  ع ْنهَ  اللَّهَ  ر ِضيَ  و ْهبَ  ْبنَِ ح ارِث ةَ  و ع نَْ  

                                         م ْست ْكِبرَ  ج وَّاظَ  ع ت لَ  ك لَ :  ؟ النَّارَِ بِأ ْهلَِ أ ْخِبر ك مَْ أ لَ 

Hârise İbni Vehb (ra) Resûlullah (sas)’i şöyle buyururken dinledim, dedi: 
“Size cehennemliklerin kimler olduğunu söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, cimri ve 

kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.”9 

Bu hadîs-i şeriflere baktığımız zaman şu dersleri çıkarabilmemiz mümkündür:  

1. Allah Teâlâ birbirimize karşı mütevazi olmamızı emretmektedir. 

2. Kullarının küçümsenmesini, horlanmasını, onlara haksızlık edilmesini uygun 

görmemektedir. 

3. Sadaka malı eksiltmez. İnsanları bağışlayan kimsenin değerini Allah Teâlâ artırır. 

4. Allah rızâsı için tevâzu gösteren kimse, Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla insanların yanında 

değerli ve itibarlı bir mü’min olur. 

5. Toplumda önemli bir yere sahip olmasalar bile, insanlara Resûlullah Efendimiz gibi 

anlayışlı ve mütevâzi davranmalıdır. 

6. Allah’ın kulu olmak bakımından herkes aynı seviyededir. İnsanlara insan oldukları için 

değer verilmelidir. 

7. Resûlullah Efendimiz herkese yardım etmeyi, kendisiyle bitecek işlerini halletmeyi pek 

severdi. 

8. Peygamber Efendimiz mü’minleri çok sever, onlara karşı pek anlayışlı davranırdı. 

Mü’minlere duyduğu şefkat, merhamet ve tevâzu her davranışında sezilirdi. 

9. Dini öğrenmek isteyenlere hemen koşmalı, lüzumlu bilgiler zaman kaybetmeden 

kendilerine öğretilmelidir.  

10. Peygamber Efendimiz’in hutbeyi bırakıp önce iman esaslarını öğretmesi, işlerin önem 

sırasına göre yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. 

11. Kibir, Allah’a saygısızlık çizgisine varıp dayanmışsa, kibirlenen kimse cennete girme 

şansını yitirir. 

12. Kendini büyük, başkalarını küçük görüp böbürlenen kimseler büyük günah işlemiş 

olurlar. 

13. Gurura kapılmamak şartıyla insan güzel giyinebilir. 

14. Sağ elle yemek, Peygamber Efendimiz’in sünnetidir. Peygamber sünnetine uygun 

yaşamak, bir müslümanın en başta gelen görevidir. Sağ elin rahatsızlığı veya kesilmiş 

olması sebebiyle sol elle yenilebilir. 

15. Kibir, âyet ve hadislerle yasaklanan çirkin bir huydur. 

16. Dinin buyruklarına bile bile karşı gelen birine beddua edilebilir. 

                                                             

8 Müslim, Eşribe 107 
9 Buhârî, Eymân 9, Tefsîru sûre (68), 1, Edeb 61; Müslim, Cennet 47 
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17. Katı kalblilik, kabalık, cimrilik ve kibirlilik cehennemliklerin özellikleridir. 

18. Genellikle bütün insanlara, özellikle de müslümanlara alçak gönüllü davranılmalıdır. 

 

Alınacak Dersler  

1. Müslümanlar, birbirlerine karşı mütevazi olmalı, birbirlerine rahmetle yaklaşmalıdırlar.  

2. Karşılaşılan insan kim olursa olsun, küçük görmek caiz değildir. Çünkü herkes Allah’ın 

kuludur ve mahlûkudur. 

3. Müminleri çok sevmeli, onların sıkıntılarını kendi sıkıntısı bilip, elinden gelen her çareyi 

mümin kardeşinin önüne sermelidir. 

‘’Alçak gönüllü ol! Mütevâzi insanlar meyve ağacına benzer. Meyve dalının yere eğilmesi 

meyvenin çokluğundandır.“  

(Ali Fuat Başgil) 

Bu Hafta 

1- Kardeşlerimize karşı davranışlarımızı kontrol edelim. 

2- Resûlullah (s.a.v.)’in ‘’Kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremez.’’ hadisini 

mânâsıyla beraber ezberleyelim. 

 


