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 Ders : 104 

Konu : İslam‘da Tevâzu - 3 

Bir de İslam büyüklerinin tavazu ile ilgili ölçü ve değerlendirmelerine kulak verelim: 

İnsanın mânevî dünyasını perişan eden kibir hastalığına yakalanmamak için tevâzuyu 

Hasan-ı Basrî hazretleri gibi anlamak gerekir.  

Tâbiîn neslinin bu büyük âlimine göre tevâzu: “Evinden çıkıp giderken yolda rastladığın 

her Müslümanın senden üstün olduğunu kabul etmektir.“  

Aynı anlayışa sahip büyük sûfi Fudayl İbni İyâz, Kâbe’yi tavaf ederken, kendisi gibi zâhid ve 

muhaddis olan Şuayb İbni Harb’e şöyle demişti: 

“Şuayb! Eğer bu yılki hacca seninle benden daha kötü bir kimse katılmıştır diye 

düşünüyorsan, bil ki, bu çok fena bir zandır.“ 

Hz. Ömer’in adaleti, hakka kayıtsız şartsız teslim olmaktan kaynaklanır. Onun bu yönünü 

dikkate değer bir misâlle belirtelim. 

Hz. Ömer halife olduğu yıllarda bir gün ashâb-ı kirâmdan Cârûd İbni Muallâ ile yolda 

giderken karşılarına Havle Binti Sa’lebe çıktı. Artık yaşlanmış olan Havle, Hz. Peygamber 

zamanında genç bir hanımdı. Yaşlı kocasıyla arasında geçen bir olayı Resûlullah (s.a.v.)’e şikâyet 

etmiş, meselesini halletmek üzere Mücâdele sûresinin ilk âyetleri nâzil olmuştu. İşte bu hanım 

sahâbî: Ömer! diye seslendi. Hz. Ömer durunca Havle ona şunları söyledi: “Biz seni bir hayli 

zaman “Ömercik” diye bilirdik. Sonra büyüdün “delikanlı Ömer” oldun. Daha sonra da 

sana “Mü’minlerin Emîri Ömer” dedik. Allah’dan kork ve insanların işleriyle ilgilen. Zira 

Allah’ın azabından korkan kimseye uzaklar yakın olur. Ölümden korkan, fırsatı 

kaçırmaktan da korkar.“ Bu sözler üzerine Hz. Ömer duygulandı ve ağlamaya başladı. Onun 

bu hâline üzülen Cârûd, Havle’ye dönerek: “Yeter be kadın! Mü’minlerin Emîri’ni rahatsız 

ettin,“ dedi. Hz. Ömer arkadaşına şunları söyledi: “Bırak onu istediğini söylesin! Sen bu 

kadının kim olduğunu biliyor musun? Bu, şikâyetini Allah Teâlâ’nın Arş-ı A’lâ‘dan duyup 

değer verdiği Havle’dir. Vallahi beni geceye kadar burada tutmak istese, namazımı kılıp 

gelir yine onu dinlerdim.“ 

 Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığımız tevâzu işte budur. Hak karşısında böylesine boyun 

bükenler, Cenâb-ı Hak katında aziz olurlar. 

Bu hadîs-i şerifler içinde bizi en çok duygulandıran hadis, bir hizmetçi kızcağızın 

Peygamberimizin elini tutarak istediği yere götürmesi hadisidir. Bu hadiste onun kölelere karşı 

da alçak gönüllü olduğunu görmekteyiz. Bu çok önemli bir hadisedir. Çünkü Peygamber 

Efendimizin yaşadığı devirde kadınlara değer verilmezdi. Hele câriye dediğimiz hizmetçiler insan 

yerine konulmazdı. Basit bir hizmetçinin bir peygamberin elinden tutmaya cesaret etmesi ve 
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hele Allah’ın elçisini istediği yere çekip götürmesi olacak şey değildi.  Bir hizmetçinin Peygamber 

Efendimiz’in elinden tutması demek, Resûlullah’ın ona itiraz etmemesi anlamına gelir. Biat 

esnasında bile kadınların elini tutmayan Allah’ın Resûlü, aynı titizliği başka zamanlarda da 

göstermiştir. Şayet buradaki el tutma gerçek mânada elini eline almak ise, o günün şartlarına 

göre hiç olmayacak böyle bir işi yapmış olan bir kadıncağızın elinden Resûl-i Ekrem Efendimiz’in 

elini çekip kurtarması, “hizmetçi parçası” diye horlanan bir zavallıyı elbette incitecekti.  

Hz. Hatice’nin kuaförü diyebileceğimiz Ümmü Züfer adında aklî dengesi pek yerinde 

olmayan bir kadın vardı. Bir gün Resûl-i Ekrem’e gelerek: Yâ Resûlallah! Seninle bitecek bir 

işim var, dedi. O da: “Pekâlâ, nerede görüşmemizi istiyorsan görüşüp derdini halledelim.” 

dedi. Kadınla yolun kenarına çekilip meselesini halledene kadar görüştüler.1  

Günlük hayatımızda da gördüğümüz gibi, önemli kişiler, önemsiz gördükleri kişilere pek 

zaman ayırmazlar. Yapacak çok işleri olduğunu söyleyerek böyle kimselerden yakalarını 

kurtarmaya çalışırlar. Resûlullah Efendimiz’in, vahyin ışığıyla aydınlanmış mübârek gönlünde 

kibirin zerresi bulunmadığını gösteren bu hadîs-i şerîfler, onun hayat felsefesine de ışık 

tutmaktadır. Buna göre, bir kimsenin işi ve mesleği ne kadar önemli olursa olsun, onun asıl 

vazifesi, insanlara faydalı olmaktır. En hayırlı İnsanın bize öğrettiği hayat görüşü işte budur.  

Tevazu gösterip din kardeşlerimize kol kanat germe noktasında hem bu hadisler bizim için 

yol gösterici olmalı hem de şu ayet-i kerime rehberimiz olmalı.  

Cenab-ı Hak buyuruyor kİ: 

اْلُمْؤِمنِينَْ ِمنَْ اتَّبََعكَْ لَِمنِْ َجنَاَحكَْ َواْخفِضْْ  
 “Sana uyan mü’minlere alçak gönüllü davran!”2     

Ayette  Allah Teâlâ İslâmiyet’e gönül veren kullarını Resûlullah Efendimiz’e emanet ediyor. 

Onlara karşı mütevazi davranmasını, yardıma ve korunmaya muhtaç olanları himaye etmesini 

tavsiye buyuruyor.  

Bu durum sadece Resûl-i Ekrem (s.a.v.)’e değil, onun şahsında bütün mü’minlere yapılmış 

bir tavsiyedir. Zira Yüce Rabbimiz mü’minleri birbirine kardeş yapmış, sonra da onlara birbirinin 

derdiyle ilgilenmeyi, birbirinin yarasına merhem olmayı ve kardeşlerinin sıkıntılarını gidermeyi 

emretmiştir.  

Şu halde, mü’minler, kardeş olduklarını hiçbir zaman unutmayacak, birbirlerine asla kaba 

davranmayacak, kendilerini diğer kardeşlerinden üstün görmeyecek, onları küçümsemeyecek, 

onlara kardeş gözüyle bakacak, onlardan bir kabalık görünce hemen yüz çevirmeyecek, insan 

tabiatı böyledir diyerek, kardeşlerine karşı anlayışlı olacaktır.  

İyi bir mü’min diğer mü’min kardeşlerine karşı alçak gönüllü ve merhametli, kâfirlere karşı 

ise onurlu olmalıdır. Tevazu konusunda Mevlâna’nın şu sözlerine de kulak verelim: 

                                                             

1 Müslim, Fezâil 76; Ebû Dâvûd, Edeb 12 
2 Şuarâ sûresi, 215. ayet 
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‘’Mağrur olma; şükredici, alçak gönüllü ol. Yani şeytan gibi kendini görme.  

Benlik sözü, keremi men edip; rahmet dalını keser.  

Biz ve ben dâvâsı sana yakışmaz.  

Mülk, mülkün sahibine lâyıktır.  

Bizlik ve benlik, halk için merdiven gibidir.  

Sonunda oradan düşmek kaçınılmazdır.  

En üste çıkanın düştüğü zaman, kemikleri daha fazla kırılır. 

Bunlar küçük şeylerdir, asıl olanlara bak! Büyüklenmek, Hakk'a şirk koşmaktır; sakın! 

O'na kulluğun, sultanlıktan iyidir, zira: "Ben ondan hayırlıyım" sözü, şeytanın sözüdür. 

İblis'in kibriyle, Âdem'in kulluğunu farket de, Âdem'in kulluğunu tercih et. 

Sen de toprak gibi tevâzu madeni ol. Seni beylerin beyi yapayım. 

Su, yukarıdan aşağıya akar. Sonra aşağılarda iken yükselir. 

Buğday, yukarıdan yerin altına girer. Sonra bir başak olarak yükselir. 

Her meyvenin tohumu önce toprak olur, sonra göklere baş çeker. 

Her nimetin aslı göktendir. Toprağa inip, alçalıp, can için gıda olurlar.’’ 
 

Allah Teâlâ hepimizi gurur ve kibirden muhafaza eylesin, mütevazi kulları arasına ilhak 

buyursun, din kardeşlerine sahip çıkan, onlara kol ve kanat geren müminlerden eylesin. 

َْ َواتَّقُوا َأَخَوْيُكمٌْ بَْينَْ فَأَْصلُِحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْؤِمنُونَْ إِنََّما تُْرَحُمونَْ لََعلَُّكمْْ ّللاَّ  

 “Mü’minler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan 

korkun ki esirgenesiniz.”3
 ayetini bize unutturmasın. Amin. 

Dersimizi şu sözlerle bitirelim: 

‘’Küçük insanların gururu büyük olur.“ 

(Yusuf Has Hacib) 

‘’Kendini övmek, rüzgarla karın doyurmak gibidir.“ 

(İmam-ı Buhârî) 

‘’Kibir, bele bağlanan bir taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur.’’ 

(Hacı Bayram-ı Veli) 

Ne güzel şey küçüklüğü gözetmek! 

‘’Sadakadır kibirliye kibretmek!“ 

(Necip Fazıl Kısakürek) 

                                                             

3 Hucurât suresi,10. ayet  



BYK – ŞYK  DERSLERİ        

  

BYK&ŞYK Dersi 104 – 02 Mart 2015   4  

 

Alınacak Dersler:  

1. Mü’minleri çok sevmeli, onların sıkıntılarını kendi sıkıntısı bilip, elinden gelen her 

çareyi mü’min kardeşinin önüne sermelidir. 

2. Müslüman, tevazu ve vakar sahibi olmalıdır. 

3. Kibir ve gurur şeytanın vasfıdır. Bundan uzak durulmalıdır. 

4. Mü’min aşırı tevazu gösteriyorum diye zillete düşmez. Tevazuda israf, zillettir. 

Nefs ve kibir, tarla ve mahsûl, çifte günâh... 

‘’Sen nefsini alçalt, seni yükseltir Allah...“ 

(Necip Fazıl Kısakürek) 

 

Bu Hafta 

1. Şuarâ suresi 215. Ayetin tefsirini okuyalım. 

2. Riyazü’s-Sâlihîn’den kibirle ilgili 5 hadîs-i şerifi okuyup, bunları ailemizle paylaşalım. 


