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TEVESSÜL

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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ÿYusuf Þevki Yavuz

– —
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-
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rolünün sýnýrýyla ilgili farklý yaklaþýmlar or-
taya koymuþtur. Ancak Ýslâm âlimleri, kiþi-
nin dünyada ve âhiretteki baþarýsýnýn ilâhî
lutuf ve tevfîkten baðýmsýz þekilde ger-
çekleþemeyeceði hususu ile iyiliðe yöne-
lenlerin seçtikleri fiili iþleme gücünü Al-
lah’tan aldýklarý konusunda görüþ birliði-
ne varmýþtýr. Bu durumda insana düþen
görev, iyi ve güzel olana yönelerek bu yol-
da gayret göstermek ve hayýrlý sonucun
gerçekleþmesini Allah’tan beklemektir;
tevfîk de bu beklentinin yerine gelmesi
demektir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Tehânevî, Keþþâf, II, 1501; Kåmus Tercümesi,
III, 1031-1033; Müsned, III, 106, 120, 230; Eþ‘a-
rî, el-Ýbâne, Beyrut 1418/1998, s. 68; a.mlf., Ma-
šålât (Ritter), s. 262-263; Mâtürîdî, Kitâbü’t-Tev-
¼îd (nþr. Bekir Topaloðlu – Muhammed Aruçi),
Ankara 1423/2003, s. 420-427; a.mlf., Teßvîlâ-
tü’l-Æurßân (nþr. Hatice Boynukalýn), VII, 223;
(nþr. Murat Sülün), IX, 166; Ýbn Fûrek, Mücerre-
dü’l-Mašålât, s. 36, 106, 109, 123; Kadî Abdül-
cebbâr, el-Mu³nî, XIII, 11-14; a.mlf., Þer¼u’l-U½û-
li’l-Åamse, s. 519, 780; a.mlf., Müteþâbihü’l-
Æurßân (nþr. Adnân M. Zerzûr), Kahire 1969, s.
184, 735; Ýbn Hazm, el-Fa½l (Umeyre), III, 42, 56,
65; Cüveynî, el-Ýrþâd (Temîm), s. 223-224; Þehris-
tânî, Nihâyetü’l-išdâm (nþr. A. Guillaume), Lon-
don 1984, s. 411-414; Beyâzîzâde Ahmed Efen-
di, Ýþârâtü’l-merâm min £ibârâti’l-Ýmâm (nþr. Yû-
suf Abdürrezzâk), Kahire 1368/1949, s. 233, 266,
303; “Tawfýk”, EI 2 (Ýng.), X, 386; Ýlyas Çelebi,
“Hýzlân”, DÝA, XVII, 419-420; a.mlf., “Lutuf”,
a.e., XXVII, 239-241; Meryem Kiyânî Ferîd, “Tev-
fîk”, Dâniþnâme-i Cihân-i Ýslâm, Tahran 1383/
2004, VIII, 553-557.

ÿHülya Alper

– —
TEVFÝK FÝKRET

(1867-1915)

Edebiyât-ý Cedîde þairi.
˜ ™

24 Aralýk 1867’de Ýstanbul Aksaray’da
doðdu. Asýl adý Mehmed Tevfik’tir. Baba-
sý Hâriciye Kalemi’nde memurluk ve çe-
þitli vilâyetlerde mutasarrýflýk yapan Çan-
kýrýlý Hüseyin Efendi, annesi Sakýz adasý
Rumlarý’ndan mühtedî Hüsrev Bey’in kýzý
Hatice Refîa Haným’dýr. Öðrenimine Aksa-
ray’da Mahmudiye Vâlide Rüþdiyesi’nde
baþlayan Mehmed Tevfik, mektebin Dok-
sanüç Harbi’nin ardýndan Rumeli’den ge-
len muhacirlere tahsis edilmesi üzerine
Mekteb-i Sultânî’ye (Galatasaray) gönde-
rildi. Bu mektebin onun þahsiyeti üzerin-
de büyük etkisi vardýr. Hacca giden anne-
si bir kolera salgýnýnda Hicaz’da öldüðün-
den (1879) Tevfik’in gençlik yýllarý büyü-
kannesinin yanýnda geçti. Öðrencilik yýlla-
rýnda disiplini, çalýþkanlýðý ve kiþiliðiyle ho-
calarýnýn dikkatini çekerken bir yandan da

mektep arkadaþlarýnýn sevgisini kazandý.
Galatasaray’da devrin tanýnmýþ hocalarýn-
dan Muallim Feyzi, Recâizâde Mahmud
Ekrem ve Muallim Nâci’den ders gördü.
Edebiyata ve özellikle þiire karþý yeteneði
bu yýllarda ortaya çýktý. Hocalarýnýn teþvi-
kiyle yazdýðý eski tarzdaki ilk þiirleri Mual-
lim Feyzi vasýtasýyla Tercümân-ý Hakî-
kat’ta yayýmlandý (1884-1885).

1888’de Mekteb-i Sultânî’yi birincilikle
bitirdikten sonra ayný yýl Bâbýâli Hâriciye
Odasý’nda çalýþmaya baþladý. Buradaki gö-
revinden hoþlanmadýðý için Sadâret Mektu-
bî Kalemi’ne geçti; ancak verilen maaþý az
bularak eski memuriyetine döndü (1889).
1890’da dayýsýnýn kýzý Nâzýme Haným’la ev-
lendi. 1891’de Ýsmâil Safâ’nýn neþrettiði
Mirsad dergisinin açtýðý tevhîd ve sitâ-
yiþ-i hazret-i pâdiþâhî yarýþmalarýnda bi-
rinci seçildi. 1892 yýlýna kadar devam eden
memuriyeti sýrasýnda Gedikpaþa’daki Ti-
caret Mektebi’nde Fransýzca ve hüsn-i hat
dersleri de verdi. 1894’te arkadaþlarý Hü-
seyin Kâzým Kadri ve Ali Ekrem’le (Bola-
yýr) birlikte Ma‘lûmât dergisini çýkardý;
burada bazý þiirleriyle tercümeleri yayým-
landý. Ayný yýl Mekteb-i Sultânî’de açýlan
Türkçe muallimliði imtihanýný kazanarak
bu okula tayin edildi. Ancak hükümetin
memur maaþlarýnda kesintiye gitmesi üze-
rine istifa etti. Ardýndan hayatýnýn sonu-
na kadar sürdüreceði Robert College’da
Türkçe hocalýðýna baþladý.

1896 yýlý baþlarýnda edebiyatta yenilik
yapmaya hevesli gençlerle yeni bir edebî
topluluk kurmayý arzu eden Recâizâde
Mahmud Ekrem, öðrencisi Ahmed Ýhsan’ý
(Tokgöz) yayýmlamakta olduðu Servet der-
gisini Servet-i Fünûn adýyla edebî bir der-
gi haline getirmeye ve ardýndan Tevfik Fik-
ret’i bu derginin baþýna geçmeye ikna etti.
Servet-i Fünûn böylece Tevfik Fikret’in
yönetiminde Þubat 1896 tarihli 256. sayý-
sýndan itibaren edebiyatta ve özellikle þiir-
de yenilik yapmak isteyen gençlerin top-
landýðý bir edebiyat mahfili durumuna gel-
di. Topluluða katýlanlardan Cenab Þaha-
beddin, Hâlid Ziya (Uþaklýgil), Mehmed Ra-
uf, Hüseyin Cahid (Yalçýn), Hüseyin Suad,
H. Nâzým (Ahmet Reþit Rey), A. Nâdir (Ali Ek-
rem Bolayýr), Ahmed Þuayb, Ýbrâhim Ceh-
dî (Süleyman Nazif), Süleyman Nesib, Fâik
Âlî (Ozansoy) ve Ýsmâil Safâ’nýn yaný sýra
Sâmipaþazâde Sezâi ile Recâizâde Mah-
mud Ekrem ve Abdülhak Hâmid Servet-i
Fünûncularý destekledi.

Türk edebiyatý tarihinde birinci ve ikin-
ci Tanzimat neslinden sonra edebiyatta
Batýlý anlamda asýl yenilikleri gerçekleþti-

yarî fiillerinde yaratma gücü nisbet eden
ve lutuf kavramýna özel bir yer veren Mu‘-
tezile tevfîki de bu anlayýþ çerçevesinde
açýklamaktadýr. Buna göre Allah’ýn tevfîki
inanan kimseye verilen mükâfat veya ki-
þinin baþarýlý olduðuna Allah’ýn hükmet-
mesidir, dolayýsýyla kâfirin baþarýlý kýlýnma-
sý söz konusu deðildir. Ca‘fer b. Harb’e gö-
re tevfîk ve “tesdîd” Allah’ýn iki lutfudur,
ancak bunlar herkes için tecelli etmez.
Ebû Ali el-Cübbâî’ye göre ise tevfîk Allah
tarafýndan bilinen bir lutuftur, O bu lutuf-
ta bulunduðu zaman kiþi iman etmeye
muvaffak olur (Eþ‘arî, Mašålât, s. 262-263).
Kadî Abdülcebbâr, tevfîkin sevap veya mü-
kâfat ya da ilâhî hüküm olduðu biçimin-
deki yorumu isabetli görmez. Ona göre
sorumluluk taþýyan insanýn itaati seçmesi
halinde lutuf kavramý tevfîk diye isimlen-
dirilir (Müteþâbihü’l-Æurßân, s. 735). Mu‘-
tezile’ye ait bu görüþler doðrultusunda
tevfîk, Cenâb-ý Hakk’ýn insana dinî ger-
çekleri görüp anlama ve iradesiyle onlarý
benimseme kabiliyeti vermesi, ayrýca söz
konusu gerçekleri önceden açýklamasý ve
kesin delillerini ortaya koymasýdýr (Þehris-
tânî, s. 411). Ýnsanlarýn iradî fiillerini ilâhî
bir müdahale olmadan meydana getirme
gücüne sahip bulunmadýðýný kabul eden
Eþ‘arî kelâmcýlarýna göre tevfîk kula Allah
tarafýndan fiil anýnda verilir ve sadece ha-
yýr yönünde kullanýlabilir, kötülüðe dönü-
þemez. Diðer bir ifadeyle Allah’ýn tevfîki
O’nun insanlarda hayra yönelmeye elve-
riþli kudreti yaratmasýdýr (a.g.e., s. 412);
dolayýsýyla tevfîk iman etmeleri konusun-
da Allah’ýn müminlere bir lutfu olup sa-
dece onlarý kapsar (Eþ‘arî, el-Ýbâne, s. 68;
Ýbn Fûrek, s. 123). Tevfîki hayýr iþlemesi
için kula verilen güç þeklinde açýklayan Ýbn
Hazm hidayetin bir kýsmýnýn ayný anlamý ta-
þýdýðýný, buna “te’yîd” ve “ismet” de denildi-
ðini belirtir (el-Fa½l, III, 42, 56, 65). Fiile iliþ-
kin kudretin hayýr ve þer olarak iki yönde
kullanýlabildiðini söyleyen Hanefî ve Mâtü-
rîdîler’e göre tevfîk Allah’ýn insanlarda ha-
yýrlý amelle onu yapabilme gücünü bir ara-
ya getirmesidir. Allah müminin hayra olan
isteðini ve yöneliþini bildiðinden onu bu
yönde davranmaya muvaffak kýlar, bir an-
lamda onu sevkeder (Mâtürîdî, Teßvîlâtü’l-
Æurßân, VII, 223; IX, 166). Nitekim Beyâzî-
zâde Ahmed Efendi tevfîkin insanlar için
yardým ve kolaylaþtýrma demek olduðunu
kaydeder (Ýþârâtü’l-merâm, s. 233). Kelâm
âlimleri tevfîk kavramýný hidayet ve ka-
der konularýyla iliþkilendirmiþ, ilâhî ilim,
kudret ve irade sýfatlarýný açýklarken bu-
nun yanýnda kulun sorumluluðunu temel-
lendirmeye çalýþmýþ, onun iradî fiillerdeki
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