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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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