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TEVEKKÜL

nan tedbirin istenen sonucu vermesi ke-
sin deðildir. Yola çýkan kimsenin yanýna
aldýðý azýða deðil Allah’a, sebebe deðil se-
bepleri yaratana güvenmesi gerekir. Üçün-
cü durumda zayýf sebepler ve çok düþük
ihtimaller üzerinde gereðinden fazla du-
rulmasý hýrs ve tamahla açýklanýr, bunun
tevekkülle ilgisi yoktur. Tevekkülün bir fay-
dasý da insaný ihtirastan korumasýdýr. Gaz-
zâlî sýradan müminlerin, evliyanýn ve ârif-
lerin sebebe sarýlma ve tedbir alma baký-
mýndan farklý durumlarý bulunduðuna dik-
kat çeker. Allah’ýn fiillerinin tecellisini te-
maþa eden bazý sûfîler, “O’ndan baþka fâil
yoktur” derler. Bu hali yaþayan sûfî ne ted-
biri ne de herhangi bir sebebi görür, hat-
ta kendini ve tedbirini bile göremez. An-
cak bu hal geçtikten sonra sebepler ve
vesileler âleminde yaþadýðýný dikkate alýr
(a.g.e., IV, 240-256). Ebû Tâlib el-Mekkî ve
Gazzâlî gibi müellifler Allah’a tevekkül esas
olmak þartýyla ailenin geçimini saðlama-
nýn, dilenmemek için mubah bir geçim yo-
lu bulmanýn, zarardan sakýnmanýn, tehli-
keden kaçýnmanýn, mallarý koruma altýna
almanýn, tedavi olmanýn, ihtiyaç duyulan
besin maddelerini ve diðer malzemeleri
mâkul oranda depolamanýn câiz olduðu-
nu belirtmiþler, cevaz veya fazilet durum-
larýný da ayrýntýlý biçimde açýklamýþlardýr.
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Bitki ve hayvanlarýn
birbirinden ya da cansýz maddelerden

kendiliðinden oluþumu için
kullanýlan felsefe terimi.
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Sözlükte “doðurmak” anlamýndaki vilâd
(vilâdet) kökünden türeyen tevellüd “doð-
mak, ortaya çýkmak, meydana gelmek”
demektir. Terim olarak bitki ve hayvanla-
rýn erkek ve diþisinin bir araya gelmesiy-
le üremeyi (tevâlüd) deðil, erkek-diþi iliþ-
kisi olmadan birbirinden (biogenèse) ya
da cansýz maddelerden meydana gelmeyi
ifade eder (et-Ta£rîfât, “Tevellüd” md.; Sa-
lîbâ, I, 367). Canlýlarýn embriyolojik bir sü-
reç dýþýnda doðrudan cansýz maddelerden
oluþabileceði düþüncesi Ýslâm öncesi Grek-
ler’e kadar gitmektedir. Aristo’ya göre dört
unsur (hava, su, ateþ, toprak), uygun þart-
lar altýnda kendiliðinden mineraller yanýn-
da bitkileri ve hayvanlarý da teþkil edebi-
lir. Yine canlýlar bir anne babadan üreyebil-
dikleri gibi -böceklerde görüldüðü üzere-
topraktan ve çürümüþ bitkiden ya da hay-
vanlarýn iç organlarýndan üreyebilir. Aris-
to arý, sinek, balýk ve salyangoz türünden
canlýlarýn her iki þekilde de teþekkül ede-
bileceðini söyler. Aristo’nun bu fikirleri Or-
taçað Ýslâm düþüncesini türlü biçimlerde
etkilemiþse de (Kruk, XXXV/2 [1990], s.
270, 278), Ýslâm düþünürleri doðum, ölüm,
oluþ, bozuluþ gibi doðal olaylarýn ilâhî ilim,
irade ve kudretle meydana geldiðini, do-
layýsýyla bunlarýn temelde Allah’ýn fiilleri
olduðunu kabul ederek Aristo’nun ilâhî te-
siri dýþlayan kendiliðinden üreme (genera-
tio spontanea) fikrine katýlmamýþlardýr. Bu
sebeple müslüman düþünürlerin normal
fiziksel ve biyolojik süreçler yaþanmadan
bitki veya hayvanlarýn üreyebileceði yolun-
daki tevellüd düþüncelerini daima ilâhî fi-
ille birlikte anlamak gerekir.

bir alma arasýnda zýt bir durumun olma-
dýðýný, aksine tevekkülün çalýþma ve iþ ha-
yatýný daha verimli ve bereketli hale ge-
tirdiðini söyler. Tevekkül kalbî, çalýþma be-
denî bir eylemdir. Kul her þeyin Allah’ýn
takdiriyle olduðu kanaatini taþýdýðý süre-
ce kalpteki tevekkül hali beden ve organ-
larla faaliyette bulunmaya aykýrý düþmez.
Tevekkül Hz. Peygamber’in hali, çalýþýp ka-
zanmak ise sünnetidir. Onun hali üzere
olan sünnetini terketmez. Çalýþmayý kö-
tüleyen sünneti kötülemiþ, tevekkülü kö-
tüleyen de imaný kötülemiþ olur. Kuþeyrî,
Ýbrâhim el-Havvâs’ýn tevekkül konusun-
daki hassasiyetine raðmen yola çýktýðýn-
da yanýnda matara, iðne, iplik, makas bu-
lundurduðunu ve bu durumun tevekküle
aykýrý olmadýðýný belirttiðini nakleder. Ser-
râc da bazý zümrelerin çalýþmayý kötüle-
diklerini, bir köþeye çekilip kendilerine ge-
lecek sadakayý beklediklerini anlatýr ve bun-
larý eleþtirir (el-Lüma£, s. 524). Gazzâlî, tek-
ke ve zâviyelerde oturup çalýþmayý terke-
den ve vakýf malýyla geçinenlerin bu hali-
ni tevekküle aykýrý bulur (Ý¼yâß, IV, 262).
Sûfîler tevekkülü anlatýrken sebepleri ke-
sip atmaktan ve tedbiri terketmekten söz
ederken ameli, ibadeti, çalýþýp kazanmayý
býrakmaktan asla bahsetmemiþ, bunla-
rýn gerekliliðini vurgulamýþlardýr. Ýnsan bir
iþe giriþirken ya Allah’a veya nefsine (ma-
lýna, gücüne, nüfuzuna, sanatýna, ilmine)
güvenir. Nefsine güvenen kiþi bir iþi ba-
þardýðýnda bunu kendisinden ve aldýðý ted-
birden bilir. Sûfîlerin kaçýndýklarý bu tür
bir güven duygusudur. Bu durum bazan
sebeplerin ilâhlaþtýrýlmasýna kadar gider ki
buna tasavvufta “þirk-i esbâb” denilmiþtir.
Tabiatçýlarýn her þeyi tabiat kanunlarýna
ve tabii sebeplere baðlamalarý böyledir.

Ýnsanýn iradesini kullanmadan her þeyi
Allah’tan beklemesini tevekkül diye yorum-
layan anlayýþý tam bir çýlgýnlýk diye niteleyen
Gazzâlî insanlarýn tevekkül karþýsýndaki dav-
ranýþlarýný üç durumda inceler (a.g.e., IV,
259). Belli bir sebebin belli bir netice ver-
mesi açýk ve kesin olur. Bu sünnetullah-
týr, ilâhî bir düzendir. Bu durumda mü-
min ilim ve hal olarak Allah’a tevekkül
eder, aldýðý gýdayý Allah’tan bilir, kalbi de
Allah’a itimat halinde olur. Ýkinci durum-
da büyük bir ihtimalle o sebep o neticeyi
meydana getirir. Üçüncü durumda ise o
sebebin o neticeyi meydana getirmesi za-
yýf bir ihtimaldir. Bu durumda tedbir al-
mak ve sebebe sarýlmak sünnetullahýn ge-
reðidir. Bundan dolayý yolcularýn yanlarý-
na azýk almalarý gelenek olmuþtur. Yolcu-
nun yolda yiyecek bulmasý da yanýna aldýðý
azýðý kaybetmesi de muhtemeldir ve alý-
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termiþ; fare, sýçan ve yýlan gibi canlýlarýn
çiftleþme yoluyla üreyebildiði gibi çiftleþ-
me olmadan organik maddelerden de mey-
dana gelebileceði ileri sürülmüþtür. Bîrû-
nî’ye göre birçok hayvan ilk oluþum aþa-
masýnda bitkilerden veya birbirinden tü-
reyebilmekte ve ardýndan hayatýna tenâ-
sül yoluyla devam etmektedir (el-Â¦ârü’l-
bâšýye, s. 228). Tevellüdü kabul edenler bir
canlýnýn baþka bir canlýnýn cüzlerinden te-
þekkülünü de mümkün görmüþlerdir (me-
selâ bk. Ýbn Sînâ, s. 76; Ýbn Tufeyl, s. 26-
27). Bu tür bir oluþum küçük canlýlar ya-
nýnda deve gibi büyük hayvanlar için de
söz konusudur. Ýhvân-ý Safâ’nýn kanaati-
ne göre teþekkülünü tamamlayan diþi ve
erkek canlýlarýn tamamý temelde cansýz
maddeden meydana gelmiþ, daha sonra
varlýklarýný tenâsül yoluyla sürdürmüþtür.
Ekvatorun altýnda maddenin her türlü þek-
li almaya hazýr bulunduðu, gece ve gün-
düzün birbirine eþit olduðu, iklimin da-
ima rutubetli ve ýlýman seyrettiði bir böl-
ge vardýr. Hz. Âdem ile Havvâ burada vü-
cuda gelmiþ, ardýndan onlarýn çiftleþme-
siyle insanlar doðmuþtur (Resâßil, II, 181-
182). Cansýz maddeden canlý organizma-
larýn oluþunu, basitten karmaþýða doðru
bir seyir izlemek üzere Ýbn Miskeveyh ta-
rafýndan da kabul edilir. Buna göre ilk
unsurlarýn birbiriyle karýþýmý neticesinde
dünyada ortaya çýkan ilk bitki cansýzlýk
sýnýrýna en yakýn olan otlardýr (el-Fevzü’l-
a½³ar, s. 113-114). Bu görüþ Aristo’nun
belirttiði, her doðanýn cisimlerden hayva-
na doðru aþama aþama ilerlediði tezine
uygundur (Parts of Animals, IV/5, s. 333-
335).

Öte yandan ayný türlerin hem çiftleþme
hem oluþum yoluyla meydana gelip gel-
meyeceði hususunda ihtilâf edilmiþtir. Ýbn
Sînâ, Horasan’da saðanak halinde yaðan
yaðmurlarýn ardýndan çok sayýda ipekbö-
ceðinin ortaya çýktýðýný ve bunlarýn koza-
lar örerek kelebeklerin oluþumunu saðla-
dýðýný ileri sürer. Ona göre insanlar canlý
türlerinin tükenmesine yol açtýklarýnda çift-
leþerek üremesi mümkün görülmeyen tür-
lerin tevellüd yoluyla varlýklarýný sürdür-
mesi söz konusudur (eþ-Þifâß, s. 384). Te-
vellüdü -ceninin anne karnýndan, bitkile-
rin topraktan meydana geliþinde olduðu
gibi- bir cismin diðerinin baðrýndan teþek-
külünü ifade eden bir kavram olarak açýk-
layan Gazzâlî, cisim ve cevherlerin aksine
arazlar konusunda bu durumu imkânsýz
görmektedir (el-Ýšti½âd, s. 96). Fahreddin
er-Râzî, yeryüzündeki canlý hayatýný ke-
sintiye uðratan tûfanlardan sonra türler
bozulduðu için bitki ve hayvanlarýn tevel-

lüd suretiyle meydana geliþini mümkün
görmektedir. Buna göre incir ve fesleðen-
den akrep, suya atýlan saçlardan yýlan, ça-
murdan fare ve yaðmurdan kurbaða olu-
þabilir; çiftleþerek üreyen birçok hayvan
tevellüd yoluyla da meydana gelebilir. Ýn-
san bedeninin cansýz maddeden tevellü-
dü dahi mümkündür. Çünkü insan bedeni
cüzlerinde bulunan çeþitli unsurlarýn özel
biçimde karýþýmýndan oluþur (el-Mebâ¼i-
¦ü’l-meþrišýyye, s. 226-227).

Tevellüdün imkânýyla ilgili yukarýdaki
görüþler, o çaðlarýn tabiat bilimlerindeki
sýnýrlý bilgi imkânlarý ve yüzeysel gözlem
þartlarý dikkate alýnarak deðerlendirilmeli-
dir. Ayrýca Ýslâm âlimlerinin cansýz madde-
den canlý organizmanýn teþekkülünü müm-
kün görmelerinde Kur’an’da yer alan in-
sanýn çamurdan (es-Secde 32/7-9; Sâd 38/
71-72), canlýlarýn sudan (el-Enbiyâ 21/30;
en-Nûr 24/45) yaratýldýðýna dair bilgilerin
etkili olduðu söylenebilir. Bu sebeple söz
konusu âlimler tevellüd düþüncesinin Al-
lah’ýn yaratma sýfatýyla çeliþmediðini dü-
þünmüþlerdir. Zira maddeyi ve canlýlarý te-
vellüde imkân verecek nitelikte yaratan
Allah’týr. Yaþayan organizmalarýn meyda-
na geliþi, ister normal üreme ve oluþuma
uðramadan cansýz maddeden yaratýlsýn
isterse birbirinden olsun her durumda Al-
lah’ýn yaratma fiili söz konusudur. Canlýla-
rýn oluþumunu saðlayan fiziksel-biyolojik
süreçleri, kendi dönemlerinin sýnýrlý bilgile-
ri ve gözlem imkânlarý ölçüsünde doðal te-
rimlerle anlatan Ýslâm âlimleri bunun kay-
naðýný ilâhî yaratmaya baðlamakta, böyle-
ce Aristo’nun “spontanea generatio” gö-
rüþünü ilâhî ilim, irade ve kudretle irtibat-
lý þekilde ortaya koymaktadýr.
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Ýslâm düþüncesinde tevellüd fikrine dair
ilk bilgilere, konuyu daha çok eleþtirel bir
tarzda ele alan Câhiz’de rastlanmaktadýr.
Câhiz’in anlattýðýna göre bazý kiþiler fare-
lerin Katûl nehrinin çamurundan meyda-
na geldiði iddiasýný reddetmiþ, normal þart-
lar altýnda canlýlardan oluþan bir varlýðýn
cansýz bir maddeden oluþmasýný mümkün
görmemiþlerdir. Bu zümre, görüþlerini bit-
ki ve hayvanlara göre daha alt seviyede
bulunan madenlere kadar geniþletip in-
sanlarýn müdahalesiyle bakýrýn altýna, ci-
vanýn gümüþe dönüþmesini de kabul et-
memiþtir. Çiftleþerek üreyen canlýlarýn ken-
diliðinden teþekkül edebileceði iddiasýna
Câhiz de katýlmaz (Kitâbü’l-¥ayevân, V,
348-351); kirlenmiþ insan bedeninden bi-
tin doðuþunu mümkün görürse de (a.g.e.,
V, 371-375) balýklarýn ve kurbaðalarýn yað-
murdan veya buluttan oluþtuðu iddiasýný
da reddeder. Ona göre bu canlýlar hava, su
ve toprak özelliklerinin belirli oranda ka-
rýþýmý sonucu Allah tarafýndan yaratýlmak-
tadýr (a.g.e., I, 156).

Tevellüd meselesini ele alanlardan biri
de Ýbn Vahþiyye’dir. Ona göre bitkiler, hay-
vanlar ve madenler farklý süreçler içinde
tevellüd yoluyla meydana gelebilir; mese-
lâ fesleðenden akrepler, hardal yaprakla-
rýnýn çürümesinden böcekler, aðaç dalla-
rýndan ipek böceði oluþabilir, bir hayvan
bir baþka hayvanýn cüzlerinden teþekkül
edebilir. Ýbn Vahþiyye, bitki ve hayvanlar-
la benzer özelliklere sahip bulunduðundan
insanýn cansýz maddeden teþekkülünü de
mümkün görmektedir (el-Filâ¼atü’n-Na-
ba¹iyye, II, 1312-1324). Câbir b. Hayyân da
canlý varlýklarýn yapay süreçler sonucun-
da inorganik maddelerden çeþitli teknik-
lerle meydana getirilebileceðini savunmuþ-
tur. Ona göre ayný yöntemle deðerli me-
taller de elde edilebilir (MuÅtâru resâßil,
s. 341-346). Ýbn Tufeyl’in meþhur romaný-
nýn kahramaný Hay b. Yakzân, dört unsu-
ra ait niteliklerin (sýcaklýk, soðukluk, ku-
ruluk, yaþlýk) dengeli biçimde oluþtuðu or-
tamda mayalanan organik özelliklere sa-
hip çamurun ruhla birleþip canlýlýk kazan-
masýyla meydana gelmiþtir (¥ay b. Yaš-
¾ân, s. 26-27). Benzer bir süreç Ýbnü’n-Ne-
fîs’in kahramaný Kâmil’in tevellüdünde de
söz konusudur (er-Risâletü’l-Kâmiliyye, s.
151-153). Ancak Ýbn Tufeyl’in Hay b. Yak-
zân’ý ve Ýbnü’n-Nefîs’in Kâmil’i birer ro-
man kahramaný olup ilgili eserleri yarat-
ma teorisi yönünden deðil metafizik ve
ahlâkî açýdan deðerlendirmek gerekir.

Tevellüde örnek olarak genelde sürün-
gen ve haþerat türünden hayvanlar gös-
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almaktadýr. Çeþitli rivayetlerde belirtildi-
ðine göre kuraklýk dönemlerinde ashap
Hz. Peygamber’le tevessülde bulunarak
Allah’a dua ediyor ve dualarý kabul görü-
yordu. Onun vefatýndan sonra amcasý Ab-
bas ile tevessülde bulunulmuþtur (Buhârî,
“Ýstiska,”, 3; “Feçâ,ilü ashâbi’n-nebî”, 11).
Resûl-i Ekrem, gözleri görmeyen bir sahâ-
bîye kendisiyle tevessülde bulunarak Al-
lah’a dua etmesini söylemiþ, sahâbî yap-
týðý duadan sonra görmeye baþlamýþtýr
(Tirmizî, “Da.avât”, 119; ayrýca bk. Müs-
ned, II, 168; III, 83; Müslim, “Salât”, 11).

Ýbn Cerîr et-Taberî, müslümanlar ara-
sýnda vuku bulan ihtilâflar baðlamýnda
Resûlullah’tan sonra Allah’ýn hücceti sa-
yýlan dinî liderlerin bulunup bulunmadýðý
meselesinin tartýþýldýðýný belirtir; ayrýca
Allah’a dua ederken “peygamber ve velî-
ler hakký için” ifadesini kullanýp tevessül-
de bulunmanýn câiz olmadýðýna iliþkin bir
görüþü Ebû Hanîfe’ye nisbet eder (et-Teb-
½îr, s. 156; krþ. M. Nesîb er-Rifâî, s. 26). Bu
tür nakillerden hareketle tevessül konusu-
na iliþkin tartýþmalarýn II. (VIII.) yüzyýlýn ilk
yarýsýnda ortaya çýktýðýný söylemek müm-
kündür. Daha sonra Mâlik b. Enes’e atfe-
dilen bazý görüþlerin yaný sýra hadis mec-
mualarýnda zayýf kabul edilen bir kýsým ri-
vayetlerin yer almasýndan da bu mesele-
nin erken dönemlerde gündeme geldiði
anlaþýlmaktadýr. Konu, tasavvuf ve tari-
katlarýn yaygýnlaþmasýnýn ardýndan Ýbn
Teymiyye’den itibaren Selef âlimleriyle di-
ðer Sünnî âlimleri arasýnda önemli bir ih-
tilâf mevzuu haline gelmiþtir. Tevessülün
çeþitlerini ve bunlarla ilgili görüþleri þöy-
lece özetlemek mümkündür:

1. Allah’ýn zâtý, isimleri ve sýfatlarýyla te-
vessül. Kur’an’da Allah’a en güzel isimle-
riyle dua edilmesi ve O’nun övülüp yücel-
tilmesi emredilmiþ (el-A‘râf 7/180; Kaf 50/
39-40), Hz. Peygamber dualarýnda Allah’ýn
kendi zâtýna verdiði isimlerle O’na niyaz-
da bulunmuþ ve ashabýna da bunu öðret-
miþtir (Müsned, I, 391, 452; Tirmizî, “Da.a-
vât”, 92). Kur’an okuduktan sonra dua
etmek de Allah’ýn sýfatlarýyla tevessülde
bulunma olarak kabul edilmiþtir, çünkü
Kur’an Allah kelâmýdýr, O’nun kelâmý ise
sýfatýdýr. Bu tür tevessülün bid‘at sayýl-
madýðý hususunda ittifak vardýr (M. Nesîb
er-Rifâî, s. 25-51; Himyerî, s. 39).

2. Hz. Peygamber’le tevessül. Bütün
âlimler Hz.Peygamber’le tevessülde bu-
lunmayý câiz görmüþ, ancak onunla teves-
sülde bulunmanýn anlamý konusunda fark-

lý görüþler ileri sürülmüþtür. a) Resûlul-
lah ile tevessül etmek onun Allah nezdin-
deki makamý ve derecesinin hakký için de-
ðil hayatta iken ondan dua etmesini iste-
mek ve Allah’tan onu kendisine þefaatçi
kýlmasýný talep etmek anlamýna gelir. Böy-
le bir tevessül câizdir. Buna raðmen hu-
zurunda, gýyabýnda veya ölümünden sonra
zatýyla tevessülde bulunmak câiz deðildir.
Nitekim bir kuraklýk yýlýnda Hz. Ömer’in
hayatta olmayan Resûl-i Ekrem yerine Ab-
bas b. Abdülmuttalib ile tevessülde bu-
lunmasý tevessülün bir kimseden dua is-
temek mânasýna geldiðini gösterir. Resû-
lullah ile tevessülün bir baþka anlamý da
kendisine itaat etmek, onun gösterdiði yo-
la uyduðunu belirterek Allah’tan talepte
bulunmaktýr. Zatýyla tevessülü ve kabrinin
yanýnda yapýlan duanýn mescidlerde yapý-
lan dualardan üstün olduðunu ifade eden
rivayetler zayýftýr. Ýbn Teymiyye, Muham-
med Abduh, M. Reþîd Rýzâ gibi Selefî âlim-
ler bu görüþtedir (Ýbn Teymiyye, Æå£ide,
s. 57-75, 113-114, 140-141; Ýbn Ebü’l-Ýz, I,
298-299; Reþîd Rýzâ, VI, 371-377). b) Hz.
Peygamber’le tevessülde bulunmak dün-
yaya gelmeden önce, hayatta iken ve ölü-
münden sonra onun zatý ve Allah katýn-
daki derecesiyle Allah’tan talepte bulun-
mak anlamýna gelir. Kur’an’da müminle-
re Allah’a yakýn olmak için vesile arama-
larý (el-Mâide 5/35), Allah’ý sevenlerin pey-
gamberine itaat etmeleri emredilmiþ ve
ona uyanlarý Cenâb-ý Hakk’ýn seveceði bil-
dirilmiþtir (Âl-i Ýmrân 3/31-32). Allah’a yak-
laþma vesilelerinin baþýnda Resûl-i Ekrem
gelir; ayrýca sevgi ve itaat ancak Resûlul-
lah’ýn zatýna yönelik olabilir. Ashaptan iti-
baren fýkýh, kelâm ve tasavvuf âlimlerinin
Hz. Peygamber’in zatýyla tevessülde bu-
lunmayý câiz görmeleri de bu konuda bir
delil teþkil eder. Ýbn Teymiyye’ye kadar bu
hususta âlimler arasýnda herhangi bir ih-
tilâf çýkmamýþtýr (Resûlullah’ýn zatýyla te-
vessülde bulunmanýn onun henüz dün-
yaya gelmeden önce baþladýðýna dair te-
lakkiler için bk. Müsned, IV, 138; Himyerî,
s. 303-318). Hz. Ömer’in Abbas ile teves-
sülde bulunmasý sonuçta Resûl-i Ekrem’-
le tevessül etmek anlamýna gelir. Ýmam
Mâlik, Resûlullah’ýn kabrine yönelerek te-
vessülde bulunmakta bir sakýnca görme-
miþtir (Sübkî, s. 134-143; Âlûsî, VI, 128;
Kevserî, s. 11-12). Sünnî âlimlerin çoðun-
luðu bu görüþtedir.

3. Amel-i sâlihle tevessül. Ýman ve ita-
atten sonra Allah’tan maðfiret dilemeyi
ifade eden âyetlerin yaný sýra (el-Bakara

rišýyye (nþr. Muhammed el-Mu‘tasým-Billâh el-
Baðdâdî), Beyrut 1410/1990, s. 226-227; Ýbnü’n-
Nefîs, er-Risâletü’l-Kâmiliyye fi’s-sîreti’n-nebeviy-
ye (nþr. Abdülmün‘im M. Ömer), Kahire 1987, s.
151-153; Sami S. Hawi, Islamic Naturalism and
Mysticism, Leiden 1974, s. 110-113; Cemîl Salîbâ,
el-Mu£cemü’l-felsefî, Beyrut 1982, I, 367; R. Kruk,
“A Frothy Bubble: Spontaneous Generation in
the Medieval Islamic Tradition”, JSS, XXXV/2
(1990), s. 265-282; a.mlf., “Tawallud”, EI 2 (Ýng.),
X, 378-379.
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Sâlih amelleri
veya bazý kiþileri vesile edinerek
Allah’a yakýn olmaya çalýþmak,

O’ndan dilekte bulunmak
anlamýnda terim.

˜ ™

Sözlükte “bir aracý vasýtasýyla maddî ve-
ya mânevî derecesi yüksek birine yaklaþ-
mayý arzu etmek; iyi amellerle Allah’a yak-
laþmayý ummak” anlamýndaki vesl kökün-
den türeyen tevessül bir müslümanýn iþ-
lediði sâlih amelleri, Hz. Peygamber’i ya-
hut velîleri vesile yaparak Allah’a yakýn ol-
maya çalýþmasýný ifade eder. Vesîle üstün
konumdaki birine yaklaþmaya aracý olacaðý
umulan þey veya kimsedir. “Yardým iste-
mek” anlamýndaki istiâne, istigase ve is-
timdâd da ayný mânada kullanýlýr. Kur’ân-ý
Kerîm’de tevessül kelimesi geçmez. Vesi-
lenin yer aldýðý iki âyetten birinde Cenâb-ý
Hak, müminlere kendisine yakýn olmaya
vasýta aramalarýný ve kurtuluþa ermek için
O’nun yolunda bütün güçlerini harcama-
larýný emretmekte (el-Mâide 5/35), diðe-
rinde ilâh diye tapýlan ve dua edilen var-
lýklarýn da rablerine yakýn olmak için bir
vasýta aradýklarý belirtilmektedir (el-Ýsrâ
17/57). Ebû Mansûr el-Mâtürîdî bu âyette
sözü edilen varlýklar içinde meleklerin de
yer alabileceðini söyler, zira meleklere ve
gözle görülmeyen diðer bazý varlýklara da
yaratýlmýþlýk üstü konum tanýyanlar olmuþ-
tur (Teßvîlâtü’l-Æurßân, VIII, 299-302). Al-
lah’a yakýn olmak amacýyla vesile arama-
nýn mahiyeti “ilim ve ibadetle O’nun yolu-
na girme, Ýslâmî erdemlerle nitelenme”
þeklinde açýklanmýþtýr (Râgýb el-Ýsfahânî,
el-Müfredât, “vsl” md.). Farklý görüþler bu-
lunmakla birlikte müfessirler vesileye “müs-
lümaný Allah’ýn rýzasýna ulaþtýran her tür-
lü ilim ve amel” mânasýný vermiþler, nâfile
ibadetleri de bunun kapsamý içinde de-
ðerlendirmiþlerdir (Taberî, Câmi£u’l-beyân,
VIII, 405; Ýbn Teymiyye, Æå£ide, s. 48). Ha-
dislerde vesile ve tevessül kelimeleri yer


