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TEVELLÜD

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
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O’nun hasta olan birine ilâç vasýtasýyla þi-
fa vermesi gibi mânevî hastalýklara müp-
telâ olan birine velî ve sâlih kullarý vasýta-
sýyla þifa vermesi de sünnetine uygundur
(Muhammed el-Burhânî, s. 3-8; Himyerî,
s. 22-23, 55-56). Müctehid âlimlerin velî-
lerle tevessülü câiz görüp uyguladýðýna
dair rivayetler bu fiilin meþruiyetine iliþ-
kin diðer bir delil konumundadýr. Ýmam
Þâfiî’nin Ehl-i beyt’in yaný sýra Ebû Hanîfe
ile, Ahmed b. Hanbel’in de Þâfiî ile teves-
sül ettiðine dair rivayetler sahih kaynak-
larda mevcuttur. Fahreddin er-Râzî, Tâ-
ceddin es-Sübkî, Teftâzânî, Seyyid Þerîf el-
Cürcânî gibi âlimler bu tevessülü meþrû
kabul edenlerden bazýlarýdýr. Burada velî-
ler, kendilerinden kaynaklanan bir güce
sahip kiþiler olarak deðil Allah’ýn bir sonu-
cu yaratmasýnýn sebebi olarak görülmek-
tedir (Kevserî, s. 3-4; Himyerî, s. 18-19, 265-
266, 420-425). Eþ‘arî ve Mâtürîdîler’in ço-
ðunluðu bu görüþtedir. b) Velîler ve sâlih
müminlerin zatýyla tevessül câiz deðildir,
çünkü bu Allah’a yapýlan tâzime benzer.
Bu görüþü savunanlar tevessülle iliþkilen-
dirilen âyetlerde zatla tevessüle dair bir
iþaret bulunmadýðýný, bu âyetlerin mü-
minleri sâlih amel yapmaya teþvik ettiði-
ni söyler. Onlara göre ilgili âyetlerden ha-
reketle ortaya konulan görüþler aþýrý bir
yorumdan ibarettir. Baþta Hz. Âdem’in te-
vessülü olmak üzere Resûlullah’a nisbet
edilen rivayetler de zayýftýr. Ashap, tâbiîn
ve müctehid âlimlere izâfe edilebilecek
böyle bir uygulama sahih rivayetlerle nak-
ledilmemiþtir. Selef âlimleri bu görüþtedir
(Ýbn Teymiyye, Æå£ide, s. 66, 133; Âlûsî, VI,
127-128).

6. Peygamberler, velîler ve sâlihlerin za-
týyla Allah’a yemin ederek tevessülde bu-
lunmak. Baþta Ebû Hanîfe olmak üzere
âlimlerin büyük çoðunluðu, “Filân velînin
veya sâlih kulun hakký için senden þunu
niyaz ederim” þeklinde yemin mânasýna
gelebilecek ifadelerle tevessülün câiz gö-
rülmediði yahut tahrîmen mekruh oldu-
ðu görüþünde birleþmiþtir. Ýster nebî ister
velî veya Kâbe gibi mukaddes bir mekân
olsun Allah’ýn adýndan baþkasýyla yemin
etmek meþrû deðildir. Selef âlimlerine gö-
re ise bu tür bir tevessül þirke götürür.
Tasavvuf mensuplarý bu tür tevessülü câiz
görmüþtür (Ýbn Teymiyye, Æå£ide, s. 50-
51, 114-115; Âlûsî, VI, 128; Reþîd Rýzâ, VI,
372-375).

7. Peygamberler, velîler ve sâlih kullar-
la ölümlerinden sonra tevessülde bulun-
mak. Bunu câiz görenlerle Selef âlimleri

arasýnda önemli görüþ ayrýlýklarý bulun-
maktadýr. Eþ‘ariyye, Mâtürîdiyye ve Sûfiy-
ye’ye mensup âlimlere göre ölümlerinden
sonra da Allah’ýn iyi kullarýyla tevessül edi-
lebilir. Çünkü tevessülle elde edilen sonu-
cu yaratan Allah’týr ve sâlih kulun diri veya
ölü olmasý durumu deðiþtirmez. Ýyi kul-
larla tevessülün sebebi onlarýn Allah nez-
dindeki dereceleridir. Dünyada eksik ruh-
larý tamamlama görevini yerine getiren iyi
kullar bu fonksiyonlarýný öldükten sonra
da sürdürebilir. Kur’an’da kâfirlerin ölen
yakýnlarýndan ümit kestiðinin (el-Müm-
tehine 60/13), ayrýca ölenlerin de nimet
veya azap içinde bulunduðunun belirtil-
mesi (bk. KABÝR) bunu kanýtlar nitelikte-
dir. Ölülere selâm verilmesi onlarýn da ru-
hen buna mukabele etmesini gerektirir.
Temiz ruhlarýn, kabirlerini ziyarete gelen-
lerin ruhlarýyla iliþki kurmasý, onlarý hay-
ra yöneltmesi ve nurlandýrmasý mümkün-
dür. Nitekim Þâfiî Ebû Hanîfe’nin, Ýbn Hu-
zeyme Ali er-Rýzâ’nýn, Ebû Ali el-Hallâl Mû-
sâ el-Kâzým’ýn kabrine gidip tevessülde
bulunmuþtur. Fahreddin er-Râzî, Teftâzâ-
nî, Seyyid Þerîf el-Cürcânî gibi âlimlerin
bu tevessülü câiz görmesi ashaptan iti-
baren müslümanlarýn uyguladýðý bu fiilin
meþrûluðunu gösterir (el-Me¹âlibü’l-£âliye,
VII, 275-277; Þer¼u’l-Mašå½ýd, II, 43; Kev-
serî, s. 5-9). Ýbn Teymiyye’den itibaren bu
tevessülü câiz kabul etmeyen Selef âlim-
lerine göre tarihte putperestlik ölen sâlih
kiþilerden yardým dilemekle baþlamýþtýr.
Önce ölülerden Allah’a aracý olmalarý is-
tenmiþ, ardýndan sâlihlerin putlarý yapýla-
rak bunlara tapýlmýþtýr. Ýslâm dininde ölü-
ye hitap ederek ondan dua isteme þek-
linde bir uygulama mevcut deðildir. Eðer
ölülerle tevessül câiz olsaydý Hz. Ömer, Re-
sûlullah’ýn amcasý Abbas’la deðil Peygam-
ber’le tevessül ederdi. Resûl-i Ekrem’le
sahâbîlerden intikal eden uygulama mü-
minlerin kabirlerini ziyaret edip onlara se-
lâm vermek ve dua etmekten ibarettir.
Ölülerden yardým istemek hýristiyanlarýn
âdetidir, ayrýca bu fiil kabirleri tapýnak ha-
line getirmeye yol açabilir. Ölülerden yar-
dým istemek ilâhî sünnetin yaný sýra Re-
sûl-i Ekrem’in teblið ettiði dinin ilkelerine
de aykýrýdýr. Bu tür tevessülle ilgili riva-
yetler uydurma olabileceði gibi yanýlma ve
þeytan aldatmasýnýn ürünü de olabilir (Ýbn
Teymiyye, Æå£ide, s. 16-19, 142-171; Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, I, 375; Reþîd Rýzâ, VI,
371-377; VIII, 20, 146-147).

Sonuç olarak sâlih amellerin yaný sýra
hayatta olan iyi kullarýn duasýyla teves-

2/285; Âl-i Ýmrân 3/193-194) Fâtiha sûre-
sinde yer alan, “Sadece sana tapar ve yal-
nýzca senden yardým dileriz” (1/5-6) cüm-
lesinin ardýndan hidayete eriþtirme niya-
zýnda bulunmaya dair âyet amel-i sâlihle
tevessülde bulunmaya iþaret eder. Bir
maðarada mahsur kalan müminlerin kur-
tuluþunu haber veren rivayetlerde belir-
tildiði gibi (Müsned, II, 116; Buhârî, “Edeb”,
5) amel-i sâlihle tevessülde bulunarak ya-
pýlan dualarýn makbul olduðu yolunda bil-
giler mevcuttur. Ýbn Mes‘ûd’un teheccüd
namazý kýldýktan sonra, “Allahým, emret-
tin itaat ettim, davet ettin icabet ettim,
beni baðýþla!” þeklindeki duasý ashabýn bu
tür tevessüle baþvurduðunu kanýtlayýcý ni-
teliktedir. Âlimlerin tamamý bunu câiz gör-
müþtür (Âlûsî, VI, 127; M. Nesîb er-Rifâî,
s. 111-134).

4. Müttaki ve sâlih müminlerin duasýy-
la tevessül. Âlimler bunu da ittifakla ka-
bul etmiþtir. Esasen müminlerin duasýný
istemek Kur’an ve Sünnet’te teþvik edil-
miþtir. Nitekim Resûl-i Ekrem umreye gi-
den Hz. Ömer’den kendisi için dua etme-
sini istemiþtir. Sahâbîler de sýkýntýlarýnýn
giderilmesi için Resûlullah’ýn duasýna baþ-
vurup tevessülde bulunmuþtur (Ýbn Tey-
miyye, Æå£ide, s. 66-69; M. Nesîb er-Rifâî,
s. 141-163).

5. Hayatta olan velîler ve sâlih mümin-
lerin zatýyla tevessül. Bu konuda iki yak-
laþým mevcuttur. a) Bu tevessülü câiz gö-
renler, bunun Kur’an’da Allah’a yaklaþtý-
ran vesileler aramayý emreden âyetin (el-
Mâide 5/35) alanýna dolaylý biçimde girdi-
ðini söylemiþtir. Nitekim melekler Âdem’e
secde ederek Allah’a yakýnlýk saðlamýþ, iyi
kullarýn ilâhî rahmetin tecelli ettiði hayýr
sahipleri olduðu belirtilmiþ ve müminlere
iyilerle birlikte ölmeyi dilemeleri öðretil-
miþtir (Kevserî, s. 2-15; Ebü’l-Fazl, s. 17-
18; Himyerî, s. 139-142, 181-182). Hadis-
lerde Resûlullah ile tevessülde bulunma-
nýn tavsiye edilmesi ona tâbi olan ve bu-
nu teþvik eden velîler ve sâlihlerle teves-
sülü de câiz kýlar. Hz. Ömer’in Abbas b.
Abdülmuttalib ile tevessül etmesi de bu
konunun bir delilini teþkil eder (Sübkî, s.
143-144; Kevserî, s. 18). Sâlih amellerle te-
vessülde bulunmanýn meþrû kabul edil-
mesi bu amelleri yapanlarla tevessülü de
meþrû hale getirir. Zira zat asýl, zata ait
fiil fer‘îdir, fer‘î ile tevessül câiz ise asýlla
tevessül de câizdir (Himyerî, s. 43-44, 71-
72, 126). Allah’ýn yaratmadaki sünneti
(âdet-i ilâhiyye) bazý vasýta ve sebeplerle
fiilleri gerçekleþtirmesi þeklinde tecelli eder.

TEVESSÜL
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mâ yete£allaš bi-edilleti cevâzi’t-teves-
sül bi’n-nebî (Ýstanbul 1996); Ali Ataç,
Kelâm ve Tasavvuf Açýsýndan Teves-
sül (1993, doktora tezi, MÜ Sosyal Bilimler
Enstitüsü); Sýdký ez-Zehâvî, er-Red £alâ
münkiri’t-tevessül ve’l-kerâmât ve’l-
Åavâriš (Ýstanbul 2001); Alevî b. Ahmed
el-Haddâd, Mi½bâ¼u’l-enâm cilâßü’¾-¾a-
lâm (Ýstanbul 1996); Mûsâ Muhammed
Ali, ¥aš¢šatü’t-tevessül ve’l-vesîle £alâ
Šavßi’l-Kitâb ve’s-Sünne (Beyrut 1985);
Ebü’l-Fazl Ýbnü’s-Sýddîk, Ýr³åmü’l-müb-
tedißi’l-³abî bi-cevâzi’t-tevessül bi’n-
nebî (Amman 1992); Nâsýrüddin el-Elbâ-
nî, et-Tevessül a¼kâmühû ve envâ£u-
hû (Beyrut 1986, 1990); Þevkânî, ed-Dür-
rü’n-naŠîd fî iÅlâ½ý kelimeti’t-tev¼îd
(Beyrut 1932).
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TEVFÎK
( �א���� )

Allah’ýn 
hayýrlý iþlerde kiþiyi baþarýlý kýlmasý 

anlamýnda kelâm terimi.
˜ ™

Sözlükte “isteðe uygun olmak; isteðe
uygun bulmak” anlamýndaki vefk kökün-
den türeyen tevfîk “farklý þeyleri ortak bir
ilgi aracýlýðýyla bir araya getirmek; barýþ-
týrmak” mânasýna gelir (Kåmus Tercüme-
si, III, 1031-1033; el-Mu£cemü’l-vasî¹, “vfk”
md.). Terim olarak “Allah’ýn kullarýn fiille-
rini sevdiði ve razý olduðu þeye uygun kýl-
masý” demektir (et-Ta£rîfât, “vfk” md.).
Benzer anlamlar taþýyan inâyet, nusret ve
lutf kelimeleri gibi tevfîk de hayýr ve iyi-
liðe yönelik davranýþlara özgü kýlýnmýþtýr
(Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “vfk” md.).
Tevfîk “Allah’ýn isyankâr kullarýndan yardý-
mýný kesmesi” anlamýndaki hýzlânýn kar-
þýtýdýr. Kur’ân-ý Kerîm’de vefk kavramý dört
yerde sözlük anlamýyla geçmektedir. Hz.
Þuayb kendi ümmetine peygamberlik gö-
revini ve sorumluluklarýný anlatýrken ba-
þarýsýnýn (tevfîk) ancak Allah’ýn yardýmýyla
gerçekleþebileceðini söylemiþtir (Hûd 11/
88; bk. M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “vfk”
md.). Vefk kavramýnýn Kütüb-i Sitte’nin
yaný sýra Ahmed b. Hanbel’in el-Müs-
ned’inde ve diðer hadis kaynaklarýnda yer
aldýðý görülmektedir (Wensinck, el-Mu£-
cem, “vfk” md.). Namazda okunan Fâti-
ha’nýn sonunda imamla birlikte “âmin”
diyen kimsenin bu fiili meleklerin söyleyi-
þine denk geldiði takdirde (muvâfakat) geç-
miþ günahlarýnýn affedileceðine dair hadis
birçok kaynakta yer almaktadýr. Bir ha-
diste Cenâb-ý Hakk’ýn hayýr murat ettiði
kulunu ölmeden önce sâlih amel iþleme-
ye muvaffak kýldýðý bildirilmektedir (Müs-
ned, III, 106, 120, 230; Tirmizî, “Kader”, 8).
Hadislerde ayrýca, “Baþarý sadece Allah’-
tandýr” (ve billâhi’t-tevfîk); “Baþarýyý saðla-
yan Allah’týr” (Allahü veliyyü’t-tevfîk) gibi dua
cümleleri bulunmaktadýr (Nesâî, “Eþribe”,
25, 48; “Fey,”, 1). Resûl-i Ekrem’in hilâli
gördüðü zaman yeni ay süresince Allah’ýn
rýzasýný kazanmasýnýn nasip edilmesi yo-
lunda dua ettiði nakledilmektedir (Dâri-
mî, “Savm”, 3).

Kelâm ilminde erken devirlerden itiba-
ren kader ve insan fiilleri, hidayet ve da-
lâlet gibi konular baðlamýnda tevfîk kav-
ramý da ele alýnmaya baþlanmýþtýr. Kelâm
âlimleri, filozoflarýn inâyet teorisine Al-
lah’ýn iradesine yeterli derecede vurgu
yapmadýðý gerekçesiyle karþý çýkýp tevfîk
kavramýný tercih etmiþlerdir. Ýnsana ihti-

sülde bulunmanýn câiz görüldüðü husu-
sunda ihtilâf yoktur. Hayatta iken ve ölüm-
lerinden sonra Hz. Peygamber’in, velîle-
rin ve sâlih kullarýn zatýyla tevessülde bu-
lunmayý þirk saymak ise isabetli görün-
memektedir. Zatla tevessül konusunda ke-
sin bir delil bulunmamakta, bu tevessül ve-
sile âyetinin yorumuna dayanmaktadýr. Ko-
nuyla ilgili hadisler ise âhad niteliðinde olup
zayýf kabul edilmiþtir. Hz. Peygamber’in
dualarýnda bazý tesbih lafýzlarýný zikret-
tikten sonra, “Ruhun (Cibrîl) ve melekle-
rin rabbi olan Allahým!” diye niyaz edip Al-
lah katýnda yüksek makam sahiplerini zik-
retmesi ise dikkat çekici bir uygulamadýr
(Müslim, “Salât”, 223; Ebû Dâvûd, “Salât”,
147). Diðer bir husus da Sünnî akîdeye gö-
re peygamberler ve Resûl-i Ekrem’in ken-
dilerini ismen cennetle müjdelediði sahâ-
bîler dýþýnda hiç kimsenin “sâlih” diye ni-
telendirilip tevessül vasýtasý kabul edile-
meyiþidir. Kiþi olarak sâlih kullarýn kimler
olduðu belirlemek mümkün deðildir; sa-
dece Allah’ýn emirlerine baðlýlýk dikkate
alýnarak onlar hakkýnda hüsnüzanda bu-
lunulabilir. Dolayýsýyla iyi kiþilerin zatýyla
tevessül etmek hüsnüzanna dayalý olup
zaman içinde ortaya çýkan bir uygulama-
dýr. Tevessülü þirke dönüþtüren hususla-
rýn baþýnda Allah’tan baþkasýna dua et-
mek, böyle bir kiþiye ulûhiyyet niteliði at-
fetmek, kendisiyle tevessül edilen kimse-
ye aþýrý saygý göstermek gelir.

Tevessüle dair çeþitli eserler kaleme alýn-
mýþtýr: Ýbn Merzûk el-Hatîb, et-Tevessül
(Süleymaniye Ktp., Efganî Þeyh Ali Hay-
dar Efendi, nr. 70); Muhammed Mekkî Ýs-
tanbûlî, Tevessül: Kasîde-i Bürde Þerhi
(Süleymaniye Ktp., Düðümlü Baba, nr. 393);
Muhammed b. Ahmed ed-Dimyâtî, el-Æa-
½îdetü’d-Dimyâ¹iyye fi’t-tevessül bi-es-
mâßillâhi’l-¼üsnâ (Süleymaniye Ktp., Lâ-
leli, nr. 1588); Ahmed el-Menînî, ƒâtime-
tü istinzâli’n-na½r bi’t-tevessül bi-þühe-
dâßi U¼ud ve’l-Bedr (Kahire 1281); Ab-
dülkadir b. Ahmed el-Fâkihî, ¥üsnü’t-te-
vessül fî ziyâreti efŠali’r-rusül (Süley-
maniye Ktp., Tâhir Aða, nr. 79); Ýbn Kemal,
Risâle fi’t-tevessül (Süleymaniye Ktp.,
Týrnovalý, nr. 1850); Ebû Abdullah Muham-
med b. Mûsâ et-Tilimsânî, Mi½bâ¼u’¾-
¾alâm fi’l-müsta³¢¦în bi-Åayri’l-enâm
(Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa
Efendi, nr. 264); Ali Ahmed et-Tahtâvî, el-
Ýbdâ£ât fî me²ârri’l-ibtidâ£ât bida£u’n-
nü×ûr ve’×-×ebâßi¼ ve’t-tevessül ve’d-
du£âß ve’l-¼ilf bi-³ayrillâh (Beyrut 1421/
2000); Ahmed b. Zeynî Dahlân, Risâle fî-


