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dî ile Ebû Nüvâs’ýn dört beyitlik kýtalarýn-
daki lafzî farklýlýk çok azdýr ve en uzun te-
vârüd örneklerinden biri sayýlmýþtýr (a.g.e.,
a.y.). Kaynaklarda Cerîr, Ferezdak, Beþþâr
b. Bürd, Ebû Nüvâs, Ýbnü’r-Rûmî, Serî er-
Reffâ gibi birçok þaire ait tevârüd örnek-
leri yer alýr (Askerî, s. 235-237; Ýbn Mün-
kýz, s. 217-222; Þerîþî, II, 216-219).

Tevârüd Türk edebiyatýnda tazmin, ik-
tibas ve sirkat-i þiir (intihal) dolayýsýyla söz
konusu edilmiþ, genel özellikleri itibariyle
Arap edebiyatý doðrultusunda deðerlen-
dirilmiþtir. Cevdet Paþa’nýn iþaret ettiði
gibi tarih düþürmelerde ayný kelime veya
ifadenin ebced hesabý da ayný olacaðýn-
dan tevârüd bazan kaçýnýlmaz hale gelir.
Sürûrî, Hikmet ve Re’fet tarafýndan söyle-
nen, “Câyýný adn eylesin Kadri Bey’in rabb-i
kadîr” tarih mýsraý bu çeþit tevârüde bir
örnektir. Recâizâde Mahmud Ekrem, te-
vârüde kuvve-i hâfýza konusu içinde “is-
titrat” baþlýðý altýnda hem klasik belâgat
terimi olarak hem de, “Bir yerde görülmüþ
olan efkâr ve ibârâtýn bilâ irade ve bilin-
meyerek lisana veya kalemin ucuna geli-
vermesidir” tarifiyle yer verir, bunun dý-
þýnda farklý bir þey söylemez.
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Sözlükte “kendi itibar ve derecesini dü-
þük görmek, birine boyun eðmek” anla-
mýndaki vaz‘ kökünden türeyen tevâzu‘
(Lisânü’l-£Arab, “vaç.” md.; Tâcü’l-£arûs,
“vaç.” md.) kibrin karþýtý olup kiþinin baþ-
kalarýný aþaðýlayýcý duygu ve davranýþlar-
dan kendini arýndýrmasýný ifade eder. Türk-
çe’de alçak gönüllülük sözüyle karþýlan-
maktadýr. Râgýb el-Ýsfahânî tevazuun “aþa-
ðýlýk, itibarsýzlýk, onursuzluk” anlamýndaki
da‘at (!%v) kökünden geldiðini ve “insa-
nýn lâyýk olduðundan daha düþük bir de-
receye razý olmasý” mânasýna geldiðini be-
lirtir (e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-þerî£a, s. 299).
Tehânevî tevazuu “aza razý olma ve halkýn
yükünü çekme” diye tanýmlar (Keþþâf, II,
1488). Kaynaklarda tevazu ile ayný veya ya-
kýn anlamda tezellül ve huþû‘ kelimeleri
de geçmekte (meselâ bk. Kuþeyrî, I, 380-
381), sözlüklerde tevazu bu kavramlarla
da açýklanmaktadýr (Tâcü’l-£arûs, “vaç.”
md.; Kåmus Tercümesi, “vaz‘” md.). An-
cak Râgýb el-Ýsfahânî’ye göre tevazu ile hu-
þû arasýnda fark vardýr. Tevazu hem ah-
lâkî melekeler hem açýk ve gizli fiiller için,
huþû ise özellikle organlarýn hareketleri için
kullanýlýr, kalpteki tevazu organlara huþû
olarak yansýr. Tasavvuf ehli huþûu kalbin
bir hali olarak görür. Cüneyd-i Baðdâdî hu-
þûu “kalplerin, gizlilikleri bilen Allah karþý-
sýndaki tevazuu” diye tanýmlamýþtýr (Ku-
þeyrî, I, 381).

Kur’ân-ý Kerîm’de vaz‘ kökünden çeþitli
kelimeler geçmekle birlikte bunlarýn te-
vazu kavramýyla ilgisi yoktur; ancak baþ-
ka ifadelerle tevazu konusuna deðinen
âyetler vardýr. Ýyi toplumun niteliklerini
anlatan bir âyetteki (el-Mâide 5/54) “ezil-
le” kelimesinin tevazu anlamýna geldiði
belirtilmiþ (Râzî, XII, 24; Þevkânî, II, 69),
ana babaya karþý ödevlerin yer aldýðý diðer
bir âyette (el-Ýsrâ 17/24) “cenâha’z-zül”
tabiri tevazuda mübalaða (Râzî, XX, 190)
ve tevazudan kinaye (Þevkânî, III, 247-248)
þeklinde yorumlanmýþtýr. Bazý âlimler, Al-
lah’ýn deðerli kullarýnýn yürüme biçimini
anlatan âyette yer alan “hevnen” kelime-
sine (el-Furkan 25/63) “tevazu ile” mânasý
vermiþtir (Taberî, IX, 408; Kuþeyrî, I, 428;
Râzî, XXIV, 107). Diðer bir âyetteki “muh-

Nitekim Ebû Hilâl el-Askerî ayný kabileden
olan, ayný yörede hayat süren kimselerin
sûret ve sîretlerinde benzerlik bulundu-
ðu gibi düþünce ve ifadelerinde de ben-
zerliðin olabileceðini ifade etmiþ (Kitâ-
bü’½-Øýnâ£ateyn, s. 236), Asmaî ile hocasý
Ebû Amr b. Alâ da buna yakýn bir görüþ
ileri sürmüþtür (Þerîþî, II, 216). Ünlü þair
Mütenebbî’ye tevârüdün mümkün olup
olmadýðý sorulunca þöyle cevap vermiþtir.
“Þiir bir er meydaný, þairler bu meydanýn
süvarileridir. Meydanda koþan atlarýn bir-
birinin izine basmasý gibi duygu ve dü-
þüncelerin de ayný ifadelerde birleþmesi
mümkündür” (a.g.e., a.y.). Mütenebbî’-
nin bu sözünden hareketle tevârüd için
“tevârüdü’l-havâtýr” denildiði gibi “vukuu’l-
hâfir ale’l-hâfir” (ayak izinin ayak izi üzerine
rastlamasý) tabiri de kullanýlmýþtýr. Harîrî el-
Mašåmât’ýnda Mütenebbî’nin bu görü-
þünü desteklemiþtir (a.g.e., a.y.).

Edebiyat eleþtirmenleri intihal ile tevâ-
rüdün sýnýrlarýný belirlemeye çalýþmýþ ve
bazý kriterler ortaya koymuþtur. Buna gö-
re iki þair çaðdaþ olup þairlik düzeyleri eþit-
se benzeþen mýsra veya beyitleri için tevâ-
rüde, aksi halde daha yeni veya þairlik dü-
zeyi düþük olanýn diðerinden intihal etti-
ðine hükmedilir. Yeni þairlerle kadîm þair-
ler arasýndaki benzeþme ise normalde ye-
ni þairin kadîm þairden intihal ettiðini gös-
terir; ancak yeni þairin intihal yapmadýðý-
na dair yemin etmesi durumunda tevâ-
rüde karar verilir. Ýmruülkays’a göre da-
ha yakýn zamanda yaþayan, þairlik düzeyi
daha düþük olan Tarafe b. Abd’den ben-
zeþen bir beyti sebebiyle ondan intihalde
bulunmadýðýna dair yemin etmesi isten-
miþ, yemin edince de tevârüde hükme-
dilmiþtir (Ýbn Reþîk, s. 289). Bunun yanýn-
da eski þairin derecesi düþük, yeni þairin
derecesi yüksekse yine tevârüde karar ve-
rilebilir. Tevârüdde mâna ayný olmak þar-
týyla lafýzlarda cüzi farklýlýklar bulunabilir.
Ýmruülkays’ýn, :\=
=+� /�1��À%2>82� �1��w(=0�”
“3���f5f�� Ow�/ 	>1� i (Eski konak yerinde arka-
daþlarým binitlerini durdurup yanýma geldiler /
Üzüntüden kendini helâk etme, sabr-ý cemîl gös-
ter diye diye) beytiyle tevârüd halinde olan
Tarafe’nin beytinde ayný anlama gelen iki
farklý kelime vardýr; Ýmruülkays’taki “3��5�”
(sabr-ý cemîl göster) kelimesi Tarafe’de “3��X�”
(tahammül et) þeklindedir (Þerîþî, II, 216).
Cerîr’in, 3+^/ [nא / �1�47� �4
� Pt)א�� 3m��� i�”
“#��V�
א�E��8:�3א beytindeki ilk iki fiil Fe-
rezdak’ta birinci çoðul þahýs kalýbýndadýr.
Ferezdak, Cerîr ile aralarýndaki bu tür ben-
zeþmeleri ilham cinlerinin ayný olmasýyla
açýklamýþtýr (a.g.e., II, 217). Ukayþir el-Ese-
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Tevazu kavramý hadislerde de geçmek-
tedir. Bazý hadis mecmualarýnda bu konu-
da özel bablar bulunur (meselâ bk. Buhârî,
“Rikak”, 38; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 40; Tir-
mizî, “Birr”, 82; Ýbn Mâce, “Zühd”, 16). Ki-
bir hakkýndaki hadisler de tevazuu ahlâkî
bir ödev olarak gösterir (Wensinck, el-Mu£-
cem, “kbr” md.). Bir kutsî hadiste ululuk
(kibriyâ) ve kudretin (izzet) Allah’a mah-
sus olduðu belirtildikten sonra, “Bunlar-
da benimle yarýþmaya kalkýþaný helâk ede-
rim” buyurulmuþtur (Müsned, II, 376, 414,
427; Ebû Dâvûd, “Libâs”, 25; Ýbn Mâce,
“Zühd”, 16). Diðer bir hadiste, “Sadaka
malý eksiltmez, kul affederse Allah mut-
laka onun þerefini arttýrýr, biri Allah için
tevazu gösterirse Allah da onu yüceltir”
denilmektedir (Müsned, II, 386; Müslim,
“Birr”, 69; Tirmizî, “Birr”, 82). Bu hadisin
baþka kaynaklarda da geçen (meselâ bk.
Müsned, I, 44; Ýbn Mâce, “Zühd”, 16) Al-
lah için tevazu kýsmý, hem kulun Allah
karþýsýndaki alçak gönüllülüðünü hem de
baþkalarýna karþý çýkar gütmeyen bir te-
vazuu ifade eder (Ýbn Hibbân, s. 59, 60).
Resûl-i Ekrem, “Allah bana birbirinize kar-
þý mütevazi olmanýzý, kimsenin kimseye
üstünlük taslamamasýný vahyetti” buyur-
muþ (Müslim, “Cennet”, 64; Ebû Dâvûd,
“Edeb”, 40; Ýbn Mâce, “Zühd”, 16, 23), hu-
zuruna getirilen birinin korkudan titredi-
ðini görünce, “Sâkin ol! Ben kurutulmuþ
etle beslenen bir kadýnýn oðluyum” diye-
rek onu teskin etmiþtir (Ýbn Mâce, “Et.i-
me”, 30). Öte yandan Resûlullah, tevazu
konusunda kiþinin kendini küçültecek de-
recede aþýrýya kaçmasýný da uygun görme-
miþtir (Ýbn Mâce, “Fiten”, 21).

Kaynaklarda Hz. Peygamber’in ahlâký-
na dair rivayetler çerçevesinde onun teva-
zuu hakkýnda da bilgiler yer alýr. Hz. Ömer’in
Resûlullah’ýn tevazuunu þöyle dile getir-
diði rivayet edilir: “Ey Allah’ýn resulü! Eðer
sen yalnýz emsalinle oturup kalksaydýn
sohbetine nail olamazdýk, denginden baþ-
kasýyla evlenmeseydin aramýzdan biriyle
evlenmezdin, yalnýz emsalinle yiyip içsey-
din soframýza oturmazdýn. Halbuki sen
bize arkadaþ oldun, bizden eþ aldýn, bi-
zimle yiyip içtin, sýradan elbise giydin, bi-
neðe binip terkiye birilerini aldýn, yer sof-
rasýnda yemek yedin” (Gazzâlî, I, 310). Re-
sûlullah yüksek mertebesine raðmen in-
sanlarýn en alçak gönüllüsü idi. Bir sahâ-
bî, onu hac sýrasýnda kimseyi rahatsýz et-
meden sýradan biri gibi Mina’da þeytan
taþlarken gördüðünü anlatýr. O hastalarý
ziyaret eder, cenazelere katýlýr, kölelerin
davetine icabet ederdi (Kuþeyrî, I, 380).

Ayakkabýsýný kendi onarýr, elbisesini yamar,
eþlerine yardým ederdi. Bir meclise girdi-
ðinde insanlarýn kendisini ayakta karþýla-
masýný istemezdi. Çocuklarýn yanýna gider
ve onlara selâm verirdi. Onun meclisi ha-
yâ, tevazu ve güven meclisiydi. Arkadaþ-
larý arasýnda sýradan biri gibi oturur, bu
sebeple bir yabancý onu sormadan taný-
yamazdý. Sofrasý sade olurdu. Ýnsanlarýn
sohbetlerine katýlýr ve eski devirleri hatýr-
latan þiirler okurdu (Gazzâlî, II, 380-381).

Ahlâk âlimleri tevazuu genellikle kibir ve
ucb gibi ahlâkî rezîletlerle ilgili bölümler-
de ele almýþlardýr (meselâ bk. Ýbn Hibbân,
s. 59-63; Mâverdî, s. 231-236; Râgýb el-Ýs-
fahânî, s. 299-303; Gazzâlî, III, 336-378).
Ýbn Hibbân’a göre tevazu iki kýsým olup
biri övülmüþ, diðeri yerilmiþtir. Övüleni Al-
lah’ýn kullarýna üstünlük taslamamak, on-
larý aþaðýlamaktan sakýnmak, yerileni ise
dünya ehli karþýsýnda dünya menfaati için
küçülmektir. Ýnsanýn deðerini yükseltme-
si, þerefini arttýrmasý gibi bireysel yarar-
larý yanýnda tevazu, toplumda kin besle-
meyi ve birbirinden uzaklaþmayý önler, hu-
zur ve kaynaþmaya vesile olur, böylece bir
sevgi ortamý oluþturur. Çünkü insanlar
arasýnda kibir kadar kin doðuran, tevazu
kadar sevgi üreten baþka bir þey yoktur
(Rav²atü’l-£ušalâß, s. 59-62). Râgýb el-Ýsfa-
hânî toplumda mertebeleri düþük insan-
larda tevazuun belli olmayacaðýný, sosyal
durumlarýnýn yüksekliðine raðmen müte-
vazi davranmayý baþaranlarda bu erde-
min deðerinin çok daha fazla ortaya çýka-
caðýný söyler (e×-¬erî£a ilâ mekârimi’þ-þerî£a,
s. 299). Tevazu, kiþinin haklarýný koruya-
mayacak þekilde kendini aþaðýlamasý ile
olduðundan daha deðerli görmesi þeklin-
deki iki erdemsizliðin ortasýdýr (a.g.e., a.y.).
Kibir, ucb ve tevazuu geniþ biçimde ele
alan Gazzâlî, kýrk bölümden oluþan Ý¼yâßü
£ulûmi’d-dîn’in yirminci bölümünde Hz.
Peygamber’in tevazuuna dair rivayetleri
toplamýþ, yirmi dokuzuncu bölümde ki-
bir, ucb ve tevazu konularýný iþlemiþtir.
Burada ilgili hadislerle Ýslâm büyüklerinin
sözlerini aktarmýþtýr (III, 340-343). Teva-
zularýyla tanýnan kiþilerin güzel huylarýna
dair kýsýmda (a.g.e., III, 354-358) kibir ve
alçak gönüllülüðün insanlardaki ahlâkî
yansýmalarý mukayeseli þekilde incelen-
miþtir. Bir hastalýk sayýlan kibrin tedavisi
ve tevazu erdeminin kazanýlmasýnýn yol-
larýna dair kýsýmda (a.g.e., III, 358-368) ki-
bir duygusunu yenmenin farz-ý ayýn ol-
duðu, bunun temennilerle deðil bilgi ve
amel yoluyla baþarýlabileceði belirtilmiþ,

bitîn”i (el-Hac 22/34) bazý müfessirler “te-
vazu gösterenler” diye açýklamýþtýr (Tabe-
rî, IX, 151; Râzî, XXIII, 34; Þevkânî, III, 510).
Lokmân’ýn oðluna nasihatlerini içeren âyet-
lerde tevazuun yüksek bir ahlâkî erdem
sayýldýðýna dikkat çekilir (Lokmân 31/18-
19; kezâ bk. el-Ýsrâ 17/37). Ayrýca kibirlen-
me, övünme, böbürlenmeyi kýnayan çok
sayýdaki âyet tevazuun ahlâkî bir ödev oldu-
ðunu da gösterir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£-
cem, “kbr” md.). Ýslâm inancýna göre ger-
çek anlamda büyüklük Allah’a mahsustur
(el-Câsiye 45/37). Ulu ve büyük olan yalnýz
O’dur (el-Hac 22/62; Lokmân 31/30; Sebe’
34/23). Þu halde insanýn kendinde büyük-
lük görmesi her þeyden önce Allah’a kar-
þý saygýsýzlýktýr. Bu yüzden pek çok âyette
büyüklük taslayanlar aðýr biçimde eleþti-
rilmiþ, Ýblîs’in Allah katýndan kovuluþunun
asýl sebebinin kibre kapýlarak baþ kaldýr-
masý olduðu bildirilmiþtir (el-Bakara 2/34;
Sâd 38/74); zira Allah kibirli davrananlarý
sevmez (en-Nahl 16/23). Allah rab, insan
kul (abd) olup kulun görevi rabbinin karþý-
sýnda tevazu göstermesidir. Nitekim ibadet
ve ubûdiyyette “tevazu göstermek” mâ-
nasý da vardýr (Müfredâtü’l-Æurßân, “.abd”
md.); ayrýca Ýslâm kelimesinin zengin içe-
riðinde teslimiyet ve tevazu kavramý da
bulunur. Kur’an semantiðinin önemli tem-
silcilerinden Toshihiko Izutsu, Kur’an’ýn Câ-
hiliye sonrasýnda meydana getirdiði zih-
niyet deðiþikliðinin temel alanlarýndan bi-
rini rab-kul münasebetinin teþkil ettiðini
söyleyerek Ýslâm’ýn “bütün kâinatýn sahi-
bi” mânasýnda Allah kavramýný zihinlere
yerleþtirmesinin Allah ile insan arasýnda-
ki münasebette de bir deðiþiklik oluþtur-
duðunu, böylece ibadet kavramýnýn mer-
kezî bir konum kazandýðýný, Kur’an’da ita-
at, teslimiyet ve tevazu ifade eden birçok
kelimenin yer aldýðýný söylemektedir. Izut-
su’ya göre tevazu anlamý taþýyan kavram-
lar içinde özellikle “Allah’ýn iradesine tes-
limiyet” mânasýyla (meselâ bk. el-Bakara
2/112, 128) Ýslâm’ýn önemini arttýran þey
bizzat Allah’ýn Kur’an’da kendi dinine bu
adý vermiþ olmasýdýr (Âl-i Ýmrân 3/19, 85;
el-Mâide 5/3). Çünkü Ýslâm gerçek itaat ve
tevazuun baþlangýç noktasýdýr. Ýslâm’a gö-
re o dönemdeki toplum ikiye ayrýlýr. Câhili-
ye adý verilen önceki toplumda ferdin ah-
lâk anlayýþýna sertlik (unf), baþ kaldýrý (ibâ’),
taassup (hamiyyet), kibir ve serkeþlik ifade
eden kavramlar hâkimdi. Ýslâm’dan son-
raki bireyin karakterini ise teslimiyet, itaat
ve tevazuun ifade ettiði hasletler belirle-
miþtir (Kur’an’da Allah ve Ýnsan, s. 187-
194).
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Ebû Harb Tevbe b. el-Humeyyir b. Hazm
b. Kâ‘b b. Hafâce el-Ukaylî el-Âmirî

(ö. 55/675 [?] )

Platonik gazel þairi.
˜ ™

Hicretten bir süre önce doðdu. Kuzey
Araplarý’ndan (Adnânî) Âmir b. Sa‘saa
kabilesinin Ukayl koluna mensup Hafâce
oðullarýndan olup kabilesi Orta Arabis-
tan’ýn Hicr bölgesinde yerleþmiþti. Tevbe
akrabasý Abdullah b. Rehhâl’in kýzý ünlü
þair Leylâ el-Ahyeliyye ile beraber büyü-
dü; ona âþýk oldu ve onu babasýndan is-
tedi. Ancak babasý, hakkýnda aþk þiirleri
söylediði için kýzýný Tevbe’ye vermedi, Ed-
la‘ oðullarýndan Ýbnü’l-Hayâ Sevvâr b. Ev-
fâ el-Kuþeyrî adlý biriyle evlendirdi. Fakat
Leylâ ile Tevbe’nin aþklarý ömür boyunca
devam etti; aþklarýný þiirleriyle dile getir-
diler. Daha kendileri hayatta iken (Leylâ’-
nýn ölümü: 86/705) onlarla ilgili birçok ri-
vayet nakledildi. Tevbe Leylâ’ya olan aþký
yanýnda savaþçýlýðýyla tanýndý. Evlenmesin-
den sonra da Leylâ ile görüþmeleri sür-
düðünden Leylâ’nýn kocasý Sevvâr (veya er-
kek kardeþleri) Tevbe’yi öldüreceðini bildi-
rerek valiye þikâyette bulundu; vali de tek-
rar geldiði takdirde öldürülmesine izin ver-
di. Kaynaklarda Tevbe’nin ölümüyle ilgili
olarak 55 (675), 80 (699) ve 85 (704) yýl-
larý verilmektedir. Þiirlerini neþreden Halîl
Ýbrâhim el-Atýyye 55’te (675) öldüðüne dair
görüþü tercih eder. Çölde yaptýðý pek çok
baskýn ve çapul eyleminin birinde düþma-
ný olan Avf b. Ukayl oðullarýnýn sýkýþtýrma-
sý sonunda Abdullah b. Sâlim tarafýndan
öldürülen Tevbe’nin (Husrî, I, 394) kan da-
vasýnýn bittiði tarih (56/676) dikkate alýn-
dýðýnda 55 yýlýnda öldürüldüðüne dair ri-
vayetin daha doðru olduðu söylenebilir (Yâ-
kut, I, 498).

Hayatýný çapulculukla geçiren Tevbe b.
Humeyyir þiirlerinde Ýslâm öncesi bedevî
þairlerinin tarzýný yaþatmaya çalýþmýþtýr.
Ayrýca çapulculuk ve cengâverliðin gerek-
tirdiði acýmasýzlýkla Leylâ’ya olan aþkýnýn
verdiði ruh inceliði gibi karþýt nitelikleri
kendinde toplayan bir þairdir. Leylâ, Tev-
be’nin ölümünden sonra onun için göz ya-
þý dökmüþ, mersiyeler yazmýþ, eserlerinin
dörtte birini oluþturan bu þiirlerde Tev-
be’nin cengâverliði, iyilik severliði ve ve-
fakârlýðý gibi hasletlerini Câhiliye mersiye
geleneði çerçevesinde dile getirmiþtir. La-
fýzlarý fasih, terkipleri yalýn, duygularý in-

ce kuvvetli bir gazel þairi olan Tevbe’den
geriye kalan þiirlerin Niftâveyh tarafýndan
bir divan halinde toplandýðý kaydedilmek-
tedir. Halîl Ýbrâhim el-Atýyye’nin neþret-
tiði divanda (Baðdat 1388/1968) doksan
iki beyit bulunmakta, bunlar iki, sekiz, on
dört, on dokuz ve kýrk dokuz beyitlik beþ
þiirden oluþmaktadýr. Tevbe’nin þiirlerinin
bir araya getirildiði elektronik ortamda
ise 113 beyit yer almakta, bunlar da on
dört ayrý þiire ayrýlmaktadýr. Atýyye neþ-
rindeki þiirlerden sekizinde tavîl, ikisinde
recez, birinde kâmil bahri kullanýlmýþken
elektronik ortamda derlenen þiirlerde do-
kuz yerde tavîl, üç yerde vâfir, iki yerde
recez, bir yerde kâmil bahrine yer veril-
miþtir. Þiir râvileri Tevbe ile Leylâ’nýn Mec-
nûn’una ait þiirlerde nisbet hatasýnda bu-
lunmuþtur. Zübeyr b. Bekkâr’ýn (ö. 256/
870) AÅbâru Tevbe ve Leylâ adýyla bir
eser yazdýðý kaydedilirse de (Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 124) bu eser günümüze ulaþma-
mýþtýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in 
dokuzuncu sûresi.
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Tamamý Medine’de nâzil olan son sûre-
dir. 113. âyetle son iki âyetin Mekke’de in-
diði yolundaki rivayet çoðunluðun görü-
þüyle baðdaþmamaktadýr (Ýbn Âþûr, X, 6-
7). Adýný 117 ve 118. âyetlerde geçen “tev-
be” kavramýndan almýþtýr. Bunun yanýn-
da sûrede müþrik ve münafýklarýn tuttuk-
larý yanlýþ yoldan dönerek tövbe etmele-
rinin gerekliliðinden söz edilmesi bu isim-

bu arada ayrýntýlý tahliller yapýlmýþtýr. Te-
vazuun ölçüsüyle ilgili kýsýmda (a.g.e., III,
368-369) diðer ahlâkî erdemler gibi teva-
zuun da iki aþýrýlýðýn ortasý olduðu kayde-
dilmektedir. Tevazuun ifrat derecesine te-
kebbür, tefrit derecesine tehâsüs (hakir-
lik, alçaklýk) ve mezellet denir. Asýl tevazu,
bir kimsenin akranlarýna ve kendisinden
aþaðý mertebede olanlara karþý gösterdi-
ði alçak gönüllülüktür. Zalimlere ve zen-
ginlere tevazu göstermek kiþinin dinine
zarar verir (a.g.e., II, 143). Tevazu herkes
için güzeldir, fakat en güzeli zenginlerin
tevazuudur. Abdullah b. Mübârek’in, “Zen-
ginlere karþý tekebbür, yoksullara karþý te-
vazu göstermek tevazu gereðidir” dediði
rivayet edilir (Kuþeyrî, I, 433).

Tasavvuf kaynaklarýnda tevazu hem Al-
lah-kul iliþkisi hem de insanlarýn birbirle-
rine karþý tutumu baðlamýnda ele alýnmýþ-
týr. Kuþeyrî, “Tevazu Hakk’a teslim olmak
ve hükmüne itiraz etmemektir” derken
(a.g.e., I, 381) ilkini, Cüneyd-i Baðdâdî,
“Tevazu þefkatli olmak, benliði kýrmaktýr”
sözüyle (Kelâbâzî, s. 97) ikincisini dikkate
almýþtýr. Tevazu kulluk þartlarý arasýnda
yer aldýðýndan bu erdem takvâ ehlinin en
üstün ahlâkî özelliði ve þeref sebebi sayýl-
mýþtýr (Gazzâlî, III, 344). Cüneyd-i Baðdâ-
dî tevhid ehline göre tevazuun da bir ne-
vi tekebbür olduðunu söyler. Gazzâlî bu
sözle kastedilen hususu þöyle açýklar: Te-
vazu gösteren kimse kendi benliðini ger-
çek sayýp onu küçük görüyor demektir;
halbuki tevhid ehli kendini hiç saydýðý için
kibir veya tevazu göstermesi gerekmez
(a.g.e., III, 343).
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