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Tevazuyu belki de en güzel açıklayan örneklerden biri meşhur Hint 
atasözüdür: “Meyveli ağacın dalları yere yakın durur.” Ağaç, varo-
luş gerekçesini ortaya koymak için tohumu çatlatır, başını oradan 
hevesle nahif biçimde uzatır; topraktan, sudan, ışıktan yararlana-
rak bin emekle kendini gövdeye, dallara, yapraklara dönüştürür, en 
nihayetinde uçlarda çiçek açar ve o çiçekler meyve verince bir alçak 
gönüllülük göstergesi olarak başını usulca bütün bu nimetlerin mer-
kezine, toprağa yakınlaştırır. Üstelik onu yere yaklaştıran, toprağa 
karşı minnet hissiyle donatan tam da kendisine, sadece kendisine 
mal edeceğimiz meyveden dolayıdır. Ama tevazu gösteren meyveli 
ağaç bilir ki su tam da olması gerektiği kadar ve kıvamında kökleriyle 
buluşmasa bu yolculuk amacına ulaşmayacaktı. Toprak onu yeterin-
ce sarıp sarmalamasa, rüzgâr olması gerektiği şiddette esmese ve ışık 
tam da ihtiyaç duyduğu nispette gövdesine dokunmasa bütün bunlar 
olmayacak, yolculuk yarım kalacaktı. Tevazu bu yönüyle hem emeği-
nin karşılığını verme anlamında bir teşekkür, bir minnet hem de ba-
şardıklarının sadece kendisiyle ilgili değil, temas kurduğu ötekilerle 
ilgili olduğuna dair bir hak teslimidir. Meyveli ağacın -yaratılış gaye-
sini gerçekleştirmenin bir eseri olarak- sadece meyveli ağacın teva-
zu göstermesi de manidardır çünkü burada meyvesizliği başını göğe 
yükselterek kendini kibre kaptırmayı, geldiği yeri unutmayı, yarar-
landıklarına yüz çevirmeyi, köklerinden uzak düşmeyi, dolayısıyla 
varlığını borçlu olduklarına yönelik bir inkârı da imler söz konusu 
atasözü. Böylece Hint atasözü; bir taraftan meyve verme ile tevazu-
yu yan yana getirirken diğer taraftan da meyvesizlikle, koflukla, içi 
boşlukla kibri buluşturarak birinciyi pozitif eylem biçimi, ikinciyi ise 
negatif eylem biçimi olarak birbirinin karşısına konumlandırır.

Neresinden bakarsak bakalım tevazu erdemin aşk hâlidir. Bütün yüce 
duygular ona yönelir, ona koşar, onunla yakınlaştığı, kendini onda 
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bulduğu an amacını gerçekleştirmiş sayar. Tevazu bu yönüyle yola çıkmış ola-
nın evine dönmesi, doğmuş olanın ölerek geldiği yere avdet edişi, şafak vakti-
nin seher ile buluşması, çığırından çıkmayan ve içinde minnet özü bulunan 
istikamete yönelik bütün döngülerin başladığı yere dönmesi demektir. Böyle-
ce insan eylemleri içinde bütün iyi ve güzel duyguların istikametini şaşırma-
yan yönü kendiliğinden tevazuya bakarken bütün kötü ve çirkin duyguların 
da istikametten şaşan yönü bakışlarını kibre çevirir. Sevgi, saygı, hoş görü, ta-
hammül, sabır, hatta umut, yolculuğunu tevazuyla taçlandırır çünkü bu duy-
guların hepsi tek tek ötekine mutlak bir saygı ile bağlı oluşu, kendini ötekiyle 
mukayyet addedişi gerektirir. Buna karşı nefret, kabalık, hor görü, tahammül-
süzlük, sabırsızlık ve umut yoksunluğu da kibir bataklığına saplanır çünkü 
bu duyguların hiçbiri geldiği yeri hatırlamaz, gideceği yere varmanın bir yolu 
olarak bıraktığı yeri büsbütün ortadan kaldırmaktan çekinmez. Böylece teva-
zunun çağrışımı olan duygular zımnen bir geri bildirimi, ahde vefayı, minnet 
duygusunu dillendirirken kibir çağrışımı olan duygular ise topluca reddedişi 
ifadelendirir. Bütün iyi duyguların tevazuda cem olmasının sembolik değeri 
kendini bütünün parçası addedişin verdiği keyif kabilinden tecessüm ederken 
kötü duyguların kendini ait hissettiği bütünün tek ve vazgeçilmez temsilcisi 
addetmekten kaynaklı bir solgunluğa, tutukluğa ve katılaşmaya yol açan bir 
keyifsizlik zemini peyda ettiğini de söylemek gerekir.

Tevazu ruhun sığınağı, kulübesi olan beden yüzeyine tebessümü hediye eder, 
cilt üzerinden onun dış tabakasına parlaklık eklerken kibir oraya sert ve katı 
bir somurtuş yerleştirir. Bu, tevazunun esnek, akışkan, berrak, su gibi hafif 
oluşundan kibrin ise katı, donuk, mat ve ağır oluşundan kaynaklanır. Teva-
zu gösteren insan yüzü tıpkı yukarıdan aşağıya hayranlıkla bakan ve baktık-
ları arasındaki uyumun kendisine derinlik eklediği bir kaleydoskop gibidir. 
Baktıklarına yönelik hayranlık yüzde öyle bir temsil bulmuştur ki duygular 
o cildin üzerinde bir gökkuşağı resmi çizer ve mütevazı yüze bakmak tam da 
bundan dolayı belli oranda bir dinginlik ve huzur verir. Kibirli insan yüzü ise 
bütün renkleri soğuran, tek bir rengin içinde eriten, öteki renklere nefes hakkı 
tanımadığı için alabildiğine karanlık ve güvensizlik telkin eden bir yüzdür. Bu 
yüze ne vakit bakılsa orada yaşamın renkleri değil ölümün soğuk nefesi hisse-
dilir. Duygular gökyüzü olsa tevazu açık havada sonsuz bir mavilik, kibir ise 
kapalı bir havada omuzlara çöken bir siyahlık olarak yoklardı insanı.

Gerisinde sayısız üstesinden gelmişliği, olgunlaşma yönündeki birçok emeği 
barındırdığı için tevazu aynı zamanda şükürle ilgilidir. Olmanın, kendisini 
oldurana yönelik tebessümüdür, şükran duygusudur tevazu ve elbette şöyle 
der: Küçük tohumken beni meyveye ulaştıran her şeye tek tek teşekkür etmek 
isterim. Suya, havaya, ışığa, neme, rüzgâra, ısıya teşekkür ederim. Çünkü onla-
rın herhangi biri olmasa ben bugün, burada bu meyveleri uçlarımda taşıyama-
yacak ve baştan beri olmam gereken yere varamayacaktım. Başardık, elbette 
üstesinden geldik ve hep birlikte oldu. Bu, tevazunun kendini kendi dışında-



18 TÜRK DİLİ KASIM 2021

kilerle ilişkilendirmesi, görüş alanını genişletmesi ve kendini doğa ritminin 
cüzlerinden biri addetmesidir. Elbette bu teşekkür karşılıksız kalmayacak, tıp-
kı ona yaptığı gibi bütün meyveli ağaçlara teşekkürü hak eden ve hak ettiğini 
hakkıyla alan ögeler yeşertici içgüdülerini tevazu gösterenin hemcinslerine 
seferber etmeye devam edeceklerdir. Bütün bunlardan dolayı denebilir ki her 
türün ve cinsin varlığını devamının tek garantisi çekirdekten meyveye bütün 
süreçlerde yüzünü geriye dönüp teşekkür eden tevazudan başka bir şey değil-
dir.

Bütün bu tevazuyu övme girişimleri onu da diğer güzel duygular gibi yoldan 
çıkarmamalıdır. Dilimizde her şeyin fazlasının zararlı olduğuna dair çok gü-
zel deyimler ve atasözleri var. Öyle görünüyor ki fazla tevazunun kibirden 
addedilmesinin de toplumun ortak şuurunda yer bulmasının gerekçesi biraz 
da burada aranmalı. Hayatın ortalamanın, kıvamın, dengenin ve vasatın eseri 
olduğuna inanan bir kolektif şuur elbette aşırılığın her türlüsüne reaksiyon 
geliştirir ve burada da “aşırı tevazu kibirdendir” sözü tam da bu anlamıyla 
kullanılmış gibi görünmektedir. Yine aynı anlayışa göre insanı ve doğayı bel-
li bir denge üzerine yaratmış olan Tanrı aşırılığı katılaşmanın, çürümenin ve 
yok oluşun eşiği olarak belirlemiştir. Böylece hangi türden duygu ve düşünce 
olursa olsun aşırılıkla buluştuğu an kendini inkâra, varoluş gerekçesini orta-
dan kaldırmaya yönelik bir süreci yaşar. Neredeyse bütün dillerde var olan if-
rat-tefrit dengesi, bir şeyin aşırılığının o şeyin kendini yok edişi anlamında yo-
rumlanması tam da bu mantığın eseridir. Böylece vardığı noktadan, tepeden, 
en yukarıdan baktığı hâlde bakışlarını aşağıya, baktıklarının hizasına çeken 
öznenin bunu bir varoluş taşması olarak değil de kendi iradesiyle gerçekleştir-
diği zehabına kapıldığı an artık varoluşun kanına kibir karışmış demektir ve 
kibir baştan beri söylendiği gibi tevazunun en büyük düşmanıdır. Onu aşındı-
ran değil yok eden asit duygudur bu yönüyle. Tevazu fazlalığı, abartılı tevazu 
aynı zamanda doğal olanın, bünyeden kaynaklı olanın yapaylık sınırına çekil-
mesi, bünye dışı itkiyle kendini göstermesi demektir ki bu tam olarak doğallık 
karşısında yapaylığın zaferi, asıl karşısında kopyanın mevzi kazanması anla-
mına gelir. Tevazu fazlalığı tevazunun sulanması, bu sulanmaya bağlı olarak 
onu çürütmesi demektir. Bir şeyin orada, olduğu hâliyle görünmesi ile onun 
gözümüzün içine sokularak “ben buradayım” demesi arasındaki farkta oldu-
ğu gibi, doğal olanın uzantısı görünümündeki tevazu ferahlık verirken, yapay 
alana nüfuz etmiş tevazu belli düzeyde bir rahatsızlık hissi oluşturur.

Işık, toprağın hemen üzerindeki buharı alarak yukarı taşır ve orada onu çoğal-
tarak iki şeye dönüştürür: Ya gökkuşağı veya yağmur… Biri rahmet olarak tek-
rar aşağı iner ve geldiği yeri yeşertiyle buluştururken öteki orada kalarak ışıl-
tısıyla yüzeye ait bir hoşluk meydana getirir. Bu, tevazudur. Geldiği yere ışık 
veya rahmetle inmeyip oraya asılı kalanın sonu ise buharlaşmaktan başka bir 
şey değildir. Geldiği yere asla dönmemenin ve geldiği yeri kendinden menkul 
addetmenin duygusu olarak kibir ne kadar yukarıya çıkarsa çıksın geri dönü-
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şü olmadığı için ya bağlamından koparak sonsuz bir savrulmayı veya büsbü-
tün buharlaşmayı imler. Dünyanın şiiri tevazunun ritmiyle devam eder. Varo-
luşa özgü bütün devridaimler geldiği yeri unutmayan ve meyve verdiği zaman 
kendisini oraya getirenleri hatırlayıp eğilen tevazuların eseridir. Yaşlılık bile 
tevazu gösterisi olarak çocukluğa döner, hatırlama bile tevazunun kucağında 
büyür. Tevazunun bittiği bir gezegende hayat ilhamını nereden alabilir, yolu-
na kaldığı yerden nasıl devam edebilir ki? Ufuklara eğilmeyen gök, gök olarak 
kalmaya devam edebilir mi? Işığını dünyanın bedenine indirmeyen güneş se-
vinebilir mi? Dönüşü olmayan hangi gitmeye gitmek denir ki? 


