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hurma, tahýl, kuru üzüm, kuru incir gibi
stoklanabilir gýda maddelerinin ölçümün-
de kullanýldýðý anlaþýlmaktadýr. “(Hurma-
nýn / tahýlýn) 5 veskten azýnda zekât yok-
tur” (Müsned, III, 59; Buhârî, “Zekât”, 4,
32, 42, 56; Müslim, “Zekât”, 1, 3-6; Ebû Dâ-
vûd, “Zekât”, 2); “Peygamber 5 vesk ve-
ya daha aþaðý miktar için arâyâ* satýþýna
(bey‘u’l-arâyâ) ruhsat verdi” (Buhârî, “Bü-
yû.”, 83; Müslim, “Büyû.”, 71; Ebû Dâvûd,
“Büyû.”, 20) vb. hadislere dayanan hü-
kümler vesk ile iliþkili olduðundan bu öl-
çeðin istiap hacminin belirlenmesini ge-
rektirmiþtir. Hadis ve fýkýh âlimleri arasýn-
da Asr-ý saâdet’te kullanýlan veskin 60 pey-
gamber sâýna veya 240 peygamber müd-
düne denk geldiði hususunda (Müsned,
III, 59, 83; Ebû Dâvûd, “Zekât”, 2; Ýbn Mâ-
ce, “Zekât”, 3; Tirmizî, “Zekât”, 7) görüþ
birliði vardýr. Tarih boyunca veskin farklý
yörelere has rýtl, men, kadeh, keylece, ki-
le, kafîz, mekkûk, veybe, irdeb gibi diðer
birimlerden karþýlýðý hesaplanmaya çalýþýl-
mýþ, ancak sâýn deðerinde bile uzlaþma-
ya varýlamadýðýndan veskin ölçüsü de tar-
týþmalý kalmýþtýr. Sâýn hacmi 2,75 lt. alý-
nýrsa veskinki (60 × 2,75 lt. =) 165 lt. ola-
rak hesaplanýr ki bu da (60 × 2,04 kg. =)
122,4 kg. civarýnda kuru gýdanýn ölçüsü-
dür.

Sonraki dönemlerde kullanýmdan kalk-
týðý anlaþýlan peygamber veski sadece fý-
kýh kitaplarýnda atýfta bulunulan teorik
bir birim olarak kalmýþ görünmektedir.
Abbâsî Halifesi Hârûnürreþîd’e (786-809)
bir vesk nisbet edilirse de bunun peygam-
ber veskinýn iki buçuk katýna denk geldi-
ði belirtilmektedir (Ebû Yûsuf, s. 54; ayrý-
ca bk. Hinz, s. 53). 713 (1313) yýlýnda Fas’-
ta kullanýlan þer‘î veskin 1175’te (1761-62)
kullanýlan veskin üçte biri kadar olduðu da
söylenmektedir (Kadirî, II, 68). Ancak Kal-
kaþendî’nin (ö. 821/1418) 60 peygamber
sâýna denk geldiðini belirttiði bu Fas ves-
kinin adý “sahfe”dir (Øub¼u’l-a£þâ, IV, 177).
Buna karþýlýk Tunuslu âlim Tâcülârifîn el-
Bekrî’nin bildirdiðine göre þer‘î vesk IX.
(XV.) yüzyýlýn baþlarýnda kullanýlan Tunus
kafîzine tekabül etmekte olup her biri 12
Hafsî müddüne eþit 10 sahfeden (mikye-
le) ibaretti ki bu da 320 þer‘î rýtla muadildi
(Annales de l’Institut d’études orientales,
III [1937], s. 79-81). Boubaker, hacmini
175,92 litre olarak belirlediði bu kafîzin
ölçtüðü buðdayýn aðýrlýðýnýn cins farký se-
bebiyle 117,8-135,4 kg. arasýnda deðiþe-
ceðini söyler (Turcica, XVI [1984], s. 162).
Evliya Çelebi’nin Sâve ölçülerine dair verdi-
ði bilgilerden çýkan 1 vesk = 5 kafîz = 40
mekkûk = 60 sâ‘ = 120 müd = 240 men =

480 rýtl = 62.400 dirhem = 2.059.200 ar-
pa eþitliði de muhtemelen teorik bir de-
ðer ifade ediyordu (Seyahatnâme, IV, 381,
382). Þerîf el-Ýdrîsî’nin (ö. 560/1165) 20 pey-
gamber müddüne eþitlediði “veska” adlý
ölçeðin Resûl-i Ekrem’in veskiyle alâkasý
bulunmadýðý açýktýr (el-Ekyâl, III, 342).
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Þeytan tarafýndan 
insanýn içine sokulduðu kabul edilen
saptýrýcý telkinler, kuruntu ve þüphe.

˜ ™

Sözlükte vesvese / visvâs “fýsýldama, kö-
tü telkinde bulunma, karýþýk sözler söyle-
me, kuþkulanma”; ayný kökten vesvâs “in-
sanýn içine doðan zararlý uyarýcý, kötü duy-
gu ve düþünce, telkin, þüphe, fýsýltý, ev-
ham” gibi mânalara gelmektedir. Dinî ter-
minolojide vesvese / visvâs, “þeytanýn veya
nefsin insana kötü ve zararlý telkinde bu-
lunmasý, þeytandan yahut nefisten gelen,
insaný dine aykýrý aþýrý davranýþlara yönel-
ten telkin”; vesvâs “þeytan, þeytanýn insa-
nýn içine attýðý saptýrýcý dürtü, faydasýz söz,
þüphe ve tereddüt” anlamlarýnda kullaný-
lýr. Vesveseye kapýlana müvesvis denir (Fî-
rûzâbâdî, “vsv” md.; el-Müfredât, “vesve-
se” md.; Lisânü’l-£Arab, “vsv” md.; Tâcü’l-
£arûs, “vsv” md.; Ýbnü’l-Esîr, en-Nihâye,
V, 187; Dozy, II, 814-815; Feyyûmî, s. 143).
Ayrýca nezða, hems, hemze, hâcis, hatra
gibi kelimeler de vesveseye yakýn anlam-
lar içerir (meselâ bk. el-Müfredât, “hems”
md.; Muhâsibî, s. 95, 200, 250; Kuþeyrî, I,
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Hz. Peygamber devrinde
Medine’de kullanýlan
katý madde ölçeði.

˜ ™

Sözlükte “kapsam, hacim” anlamýndaki
vesk (çoðulu vüsûk ve evsuk) / visk (ço-
ðulu evsâk) kelimesinin birçok sâý istiap
ettiði için bu adý aldýðý belirtilmektedir.
Kabaca bir deve yükü, bir veya iki ýdl (denk)
olarak açýklanmakta (Ýbn Sîde, III/12, s.
265-266), dolayýsýyla “himl” (yük) ve “vikr”
(yük; katýr, at, eþek yükü) kelimeleriyle öz-
deþleþtirildiði görülmektedir. Vesk deniz-
ci Araplar’ca gemi kargosu için de kulla-
nýlmýþtýr (Makrîzî, III, 245; Ýbn Taðrîberdî,
IX, 118, 128). Bununla beraber Hz. Osman’-
dan gelen, “Pazarda hurma satýyor, ‘Bu
veskimde ölçtüm’ diyordum” þeklindeki bir
rivayetin doðruladýðý gibi Asr-ý saâdet’te
veskin teorik bir hesap birimi veya yük de-
ðil ölçek olduðu (Ýbn Mâce, “Ticârât”, 38),
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mýna gelir, bu da irade gücünü aþar. Ves-
vese konusunda sorumluluktan kurtulmak
için aklýn ve bilginin gereðine göre davra-
narak vesvesenin etkisini önlemek yeter-
lidir (er-Ri£âye, s. 188-189, 249-250).

Âlimlerin belirttiðine göre ilgili hadis-
lerde kesin imana delâlet ettiði bildirilen
þey þeytan tarafýndan insanlarýn içine atý-
lan vesveseler deðil, onlarý anlatmayý dahi
kendileri için ateþte yanmaktan daha teh-
likeli görerek bundan derin üzüntü duyan
müslümanlarýn bu konudaki sadakat ve
duyarlýlýklarýdýr. Esasen þeytan baþka yol-
lardan saptýramadýðý müminlere vesvese
verir; inkâr ve isyana sapanlar zaten þey-
tanýn oyuncaðýdýr, onlara vesvese verme-
sine gerek yoktur (Hattâbî, IV, 136; Gazzâ-
lî, Ý¼yâß, III, 314; Nevevî, II, 154-155). Re-
sûl-i Ekrem bu tür vesveselerden yakýnan-
lardan birine, “Allah’a hamdolsun ki þey-
tan size vesveseden baþka bir yolla zarar
verememiþtir”; baþka birine de, “Allah’a
hamdolsun ki þeytanýn tuzaðýný vesvese-
ye çevirdi” demiþtir (Müsned, I, 340; ayrý-
ca bk. I, 235; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 109). Yi-
ne hadislerde, bir kimsenin abdest ve na-
maz sýrasýnda bazý uygulamalarý eksik yap-
týðý hususunda kuþkuya düþmesi ve ev-
hamlanmasý hali de vesvese kelimesiyle
ifade edilmekte, bu tür kuruntulardan sa-
kýnýlmasý veya onlarýn üzerinde durulma-
masý öðütlenmektedir (Ebû Dâvûd, “Sa-
lât”, 158; Tirmizî, “Tahâret”, 43). Bir hadis-
te þeytanýn ezan ve kametten korkup du-
yamayacaðý kadar uzaklara kaçtýðý, bunlar
sona erince dönüp insanlara vesvese ver-
meye baþladýðý bildirilir (Müslim, “Salât”,
16).

Fýkýhta vesvese kavramý, ibadetlerle il-
gili bir hususun yerine getirilip getirilme-
diði veya gerektiði gibi yapýlýp yapýlmadý-
ðý hususunda yahut diðer sorumluluklarý
yerine getirmede aþýrý derecede þüpheye
kapýlarak ayný uygulamayý defalarca tek-
rarlama þeklinde kendini gösteren bir tür
hastalýk durumunu ifade eder. Fýkýh kitap-
larýnda vesvesenin abdest, gusül ve temiz-
lik, namaz, kýraat, talâk, yemin, nezir gibi
türleri üzerinde durulmuþ ve vesveseye
kapýlmamak, eðer vesvese irade dýþý bir
hale gelmiþse bu durumu ciddiye alma-
yýp itidali korumak, Hz. Peygamber’in uy-
guladýðý ölçülerden sapmamak gerektiði
bildirilmiþtir. ¬emmü’l-müvesvisîn adlý
risâlesinde vesvesecilerin durumunu ge-
niþ biçimde inceleyen Hanbelî fakihi Mu-
vaffakuddin Ýbn Kudâme, dinî konularda
Resûl-i Ekrem’i örnek almanýn önemini
âyet ve hadislerle anlattýktan sonra bazý
vesvesecilerin Resûlullah’a uymak yerine

vesveseler içinde boðulup þeytana baðlan-
dýklarýný, abdest ve namaz gibi konular-
daki vesveseleriyle Peygamber’in uygula-
malarýný hiçe sayacak derecede aþýrý fikir-
lere saplandýklarýný belirtir. Duyu verilerin-
den, aklýn kesin bilgilerinden, kendi amaç
ve niyetlerinden dahi kuþkulanan vesvese-
cilerin bulunduðunu ifade eden Ýbn Kudâ-
me onlarý varlýðýn hakikatlerini inkâr eden
safsatacýlara benzetir. Ýbn Kayyim el-Cev-
ziyye de Ýbn Kudâme’ye ait risâlenin þerhi
mahiyetindeki Mekâßidü’þ-þeyâ¹în ve
×emmü’l-müvesvisîn’de, bu eserin aynen
iktibas edildiði Ý³å¦etü’l-lehfân’ýn bir
bölümünde (s. 146-201) vesvesecilerin, uy-
gulamalarýný bir nevi ihtiyat olarak kabul
eden görüþlerini inceleyerek bunlarýn Pey-
gamber’in yolundan sapma ve þeytanýn
yolundan gitme anlamýna geldiðini ileri
sürmüþtür (ayrýca bk. Gazzâlî, Ý¼yâß, III,
401, 405). Delilik derecesinde vesveseci ki-
þilerin boþamalarýnýn geçersiz olduðu (Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, Ý £lâmü’l-muvaššý£în,
IV, 47, 49; krþ. Buhârî, “Talâk”, 11), irtidad
anlamýna gelecek sözler sarfetmeleri ha-
linde mürted sayýlmayacaklarý belirtilir (Ýbn
Âbidîn, XIII, 12-14).

Tasavvufta da vesvese konusunda olum-
suz bir tutum sergilendiði görülür. Sehl
et-Tüsterî vesvesenin iman makamlarýnýn
hem baþý hem sonu olduðunu söylerken
(el-Mu£âra²a, s. 104) þeytandan gelen ves-
veselere kapýlmanýn imana zarar verece-
ðini, bunlarýn etkisinden korunanlarýn ise
imanda selâmete ereceklerini kastetmiþ
olmalýdýr. Tüsterî’ye göre Allah’tan baþka
her þey vesvesedir; dünyayý murat eden
vesveseden korunamaz, vesveseden ancak
nefsini aç býrakan kimse kurtulur. Ebû Nasr
es-Serrâc’a göre dinin yasakladýðý vesvese
kiþiyi ilmin sýnýrýndan çýkaran evhamlar-
dýr (el-Lüma£, s. 145, 148-149). Kuþeyrî iç
uyarýlarý “insanlarýn iç dünyalarýna yöne-
lik hitap” þeklinde tanýmlamakta ve bu hi-
tabýn melekten gelenine ilham, nefisten
gelenine hâcis (dürtü), þeytandan geleni-
ne vesvese denildiðini belirtmekte, Allah
tarafýndan kalbe atýlanýna ise “Hakk’ýn hâ-
týrý” adýný vermektedir. Þeytandan gelen
vesveselerin çoðu insaný günaha yöneltir.
Meþâyihin ittifakla kabul ettiðine göre ha-
ram yiyenler ilhamla vesveseyi ayýrt ede-
mezler. Cüneyd-i Baðdâdî nefsin dürtüle-
riyle þeytanýn vesveselerinin farklý olduðu-
nu söylemiþtir. Nefis bir þeyi isteyince onu
yaptýrýncaya kadar diretir; þeytan ise is-
tediði bir kötülüðü yaptýramazsa baþka
bir kötülük için vesvese vermeye baþlar.
Çünkü þeytanýn gayesi hangi türden olur-
sa olsun insana kötülük yaptýrmaktýr (er-

299; Gazzâlî, Ý¼yâß, III, 47, 315, 317; Þevkâ-
nî, III, 560). Modern psikiyatride yine ves-
veseye yakýn anlamda kullanýlan obsesyon
(obsession) “irade dýþý gelen, kiþiyi tedirgin
eden, bilinçli çaba ile uzaklaþtýrýlamayan
düþünceler” þeklinde tanýmlanýr (Saygýlý,
s. 40).

Kur’ân-ý Kerîm’de vesvese kavramý beþ
âyette geçmekte, bunlarýn üçünde þeyta-
nýn (el-A‘râf 7/20; Tâhâ 20/120; en-Nâs 114/
5), birinde nefsin (Kaf 50/16) insana sap-
týrýcý etkisi anlatýlmaktadýr. Nâs sûresinde
(114/4) kiþiyi ýsrarla günah iþlemeye kýþ-
kýrtmasý sebebiyle þeytandan vesvâs diye
söz edilir. A‘râf sûresinin 20. âyetinde þey-
tanýn Âdem’e ve eþine vesvese verip ken-
dilerine yasaklanan aðacýn ürününden ye-
melerine yol açtýðý belirtilir. Gerek bu âye-
tin devamýndaki ifadeden, gerekse 22.
âyetten anlaþýldýðýna göre burada vesvese
“aldatma, yanýltma, saptýrma” anlamýnda
kullanýlmýþtýr (Taberî, V, 449). Ayný olayý an-
latan Bakara sûresinin 36. âyetinde ves-
vese yerine “ayaðýný kaydýrdý, günah iþlet-
ti” mânasýnda (a.g.e., I, 272-273; Þevkânî,
I, 72-73) “ezelle” fiili geçmektedir.

Hadislerde vesvese kavramý daha çok
þeytan tarafýndan insanýn içine atýlan ve
onun imanýna zarar vermeyi amaçlayan
tehlikeli sorularý, düþünceleri belirtir. Hz.
Peygamber’in Arafat gecesinde yaptýðý du-
ada, “Allahým! ... vesveseden sana sýðýný-
rým” sözü de geçer (Tirmizî, “Du.â,”, 78).
Hadislerde her insanýn bir þeytanýnýn bu-
lunduðu (Müsned, I, 385; Dârimî, “Rikak”,
25), kanýn damarlarda dolaþmasý gibi þey-
tanýn da insanýn içinde dolaþtýðý (Müsned,
III, 156, 285; Buhârî, “Ahkâm”, 21; “Bed,ü’l-
palk”, 11; Ebû Dâvûd, “Savm”, 78) bildiri-
lir. Gazzâlî bu hadisi, “þeytanî tesirlerin iç
dünyamýza sirayet etmesi” þeklinde yo-
rumlar; kendisinin de zaman zaman hiç
beklemediði durumlarda kalbine deðiþik
vesveseler doðduðunu söyler (Æånûnü’t-
teßvîl, s. 12-13). Bazý müslümanlar Resûl-i
Ekrem’e gelerek içlerinden, söylemeye da-
hi cesaret edemeyecekleri vesveseler geç-
tiðinden yakýnýrlar. Resûlullah da bu du-
rumun onlardaki kesin ve katýksýz imana
delâlet ettiðini, ümmetinin bu tür vesve-
selerden dolayý -telkin edilenleri yapma-
dýklarý sürece- sorumlu tutulmayacaðýný
bildirir (Müsned, II, 255; VI, 106; Müslim,
“Îmân”, 201-205, 211). Hâris el-Muhâsibî’-
ye göre Resûlullah, sahâbîlerdeki bu du-
yarlýlýðý vesvese konusunda sorumlulukla-
rýný yerine getirmeleri noktasýnda yeterli
saymýþtýr. Zira insanlardan içlerindeki ves-
veseleri söküp atmalarýný beklemek kendi
tabiatlarýný deðiþtirmelerini istemek anla-
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Ebü’t-Tayyib Muhammed
b. Ahmed b. Ýshâk

b. Yahyâ el-Veþþâ’ el-A‘râbî
(ö. 325/937)

Arap dili,
Arap edebiyatý ve ahbâr âlimi.

˜ ™

246 (860) veya 255 (869) yýlýnda Bað-
dat’ta doðdu. Kendisinin yahut babasýnýn
ipek elbise (veþy) ticaretiyle uðraþmasýn-
dan dolayý Veþþâ / Ýbnü’l-Veþþâ diye taný-
nýr (Sem‘ânî, V, 604). Ayrýca elbiselere na-
kýþ iþleme sanatýyla uðraþtýðý için veya en
tanýnmýþ eseri el-Müveþþâ’dan (nakýþlý,
süslü) dolayý “el-Müveþþâ sahibi” anla-
mýnda bu isimle anýlmýþ olmasý da muh-
temeldir. Dönemin Kûfe mektebinin lideri
Sa‘leb ve Basra mektebinin lideri Müber-

red’in derslerine devam etmesi, kitapla-
rýnda onlarýn görüþlerine yer vermesi gra-
merde Baðdat seçmeci okuluna mensu-
biyetini gösterir. Özellikle Sa‘leb ile nahiv
ve lugat âlimi Niftaveyh eserlerinde sýkça
baþvurduðu âlimler arasýnda bulunur. Bað-
dat’ta yirmi kadar âlimden faydalanan Veþ-
þâ hadis kültürünü büyük ölçüde Ahmed
b. Ubeyd b. Nâsýh’a borçludur. Ebû Asîde
künyesiyle tanýnan ve Abbâsî Halifesi Mu‘-
tez-Billâh’a da hocalýk yapan bu âlimden
eserlerinde çokça söz eder (el-Fâ²ýl’da on
beþ, el-Müveþþâ’da on üç yerde). Yine Mu‘-
tazýd-Billâh ile Müktefî-Billâh’ýn hocasý olan
hadis ve fýkýh âlimi Ýbn Ebü’d-Dünyâ önem-
li üstatlarý arasýnda yer alýr. Ebû Bekir Ab-
dullah b. Ebû Sa‘d el-Verrâk, Ýbn Ebû Hay-
seme, Ubeyd b. Þüreyk, Muhammed b. Ýb-
râhim el-Karî, Hâris b. Ebû Üsâme, Mu-
hammed b. Ahmed el-Küdeymî, Muham-
med b. Yûnus el-Küdeymî yararlandýðý,
semâ veya rivayette bulunduðu hocalarýn-
dandýr (Hatîb, I, 253-254). Kaynaklarýn ço-
ðunda Veþþâ’nýn halk mektebinde (mek-
tebü’l-âmme) ders vererek geçimini sað-
ladýðý kaydedilir. Ancak Veþþâ’nýn saray çev-
resiyle yakýn iliþki kurmasý, Mu‘temid-Alel-
lah’ýn eþi Hallâfe’nin câriyesi, dönemin Bað-
dat’ýnda kültürüyle tanýnan kadýnlarýndan
biri olan Münye el-Kâtibe’nin ondan isti-
fade edip hadis rivayet etmesi ve bazý üs-
tatlarýnýn saray hocalarý arasýnda yer al-
masý Veþþâ’nýn hilâfet sarayýnda da hoca-
lýk yaptýðýný teyit etmektedir. Veþþâ Bað-
dat’ta vefat etti.

Veþþâ genelde “edep”, özelde “zarf” di-
ye bilinen seçkin tabaka edebiyatýnýn ön-
de gelen temsilcilerindendir. Abbâsî top-
lumunda kabilecilik ve Arap taraftarlýðý
ortadan kalkýp Arap-mevâlî farký azalýn-
ca yerini ahlâkî erdem üstünlüðü almýþ-
týr. Baðdat’ta halife ve yönetici çevresiyle
emîr ve valiler seçkin tabakayý temsil et-
mekte, bunlar avam sýnýfýndan farklý ol-
duklarýný ispata çalýþan bir tutum ve dav-
ranýþ sergilemekteydi. Veþþâ “zarf” ana
baþlýðý altýnda yazdýðý eserlerde Abbâsî
devrindeki bu sosyokültürel olguyu dile ge-
tirmeye çalýþmýþtýr. Bir bakýma edep kav-
ramýyla örtüþen zarf “zarafet, nezaket, in-
celik, nükteli ve esprili konuþma” gibi an-
lamlar taþýyordu. Veþþâ’ya göre zariflerin
sahip olmasý gereken bu özelliklerin bir
kýsmý komþuya saygý gösterip onu hima-
ye etme, sözünde durma, utanç verici dav-
ranýþlardan kaçýnma gibi toplumsal ah-
lâkla ilgilidir. Bir kýsmý da düzgün konuþ-
ma, dürüst, iffetli ve nazik olma gibi bi-
reysel erdemlerle alâkalýdýr. Alt soydan
geldikleri halde zarafetleriyle sosyal bir ko-

Risâle, I, 298-300). Gazzâlî, bazý sözde sû-
fîlerin Allah’ýn kullarýn amellerine ihtiyacý-
nýn bulunmadýðý, dünyevî ve nefsânî tut-
kulardan arýnmanýn imkânsýzlýðýný tecrü-
be ederek anladýklarý, Allah katýnda þeklî
davranýþlarýn deðil kalp temizliðinin, O’na
duyulan muhabbet ve mârifetin önemli
olduðu gibi iddialar ileri sürdüklerini belir-
terek bunlarý aslýnda þeytanýn telkin etti-
ði vesveseler olarak yorumlar (Ý¼yâß, III,
405). Gazzâlî, þeytanýn yeterli bilgisi bu-
lunmayan avam tabakasýný dinin temel
konularýnda þüpheye düþürmek için on-
larýn akýllarýna Allah’ýn zâtý ve sýfatlarýyla
akýllarýnýn kavramayacaðý baþka konular-
da saptýrýcý sorular getirebileceðini belirte-
rek böyle durumlarda “Âmentü billâhi ve
resûlihî” demeyi tavsiye eden hadisi kay-
dettikten sonra (Müsned, V, 214; VI, 257;
benzer rivayetler için bk. Buhârî, “Bed,ü’l-
palk”, 11; Müslim, “Îmân”, 212-214) bu
tür vesveseler hisseden avam tabakasýna
iman ve teslimiyetlerini saðlam tutmala-
rýný, ibadetleri ve geçimleriyle meþgul ol-
malarýný öðütler (a.g.e., III, 36).

Vesveseyi hem psikoloji hem tasavvuf
yönünden inceleyen Gazzâlî (Ý¼yâß, III, 26-
47) eylemlerin psikolojik kaynaðý olan uya-
rýcýlarýn iyiliðe yönlendirenine ilham, kö-
tülüðe yönlendirenine vesvese dendiðini,
ilhamýn melekten, vesvesenin þeytandan
geldiðini belirtir. Sebeplerin asýl yaratýcýsý
ve düzenleyicisi olan Allah’ýn bazý kalpleri
ilhama uygun hale getirmesine “tevfik”,
bazýlarýný vesveseye elveriþli kýlmasýna “hýz-
lân” denir. Buna göre ilhamýn zýddý vesve-
se, meleðin zýddý þeytan, tevfikin zýddý hýz-
lândýr. Akýllarýný dünyaya yönlendirenlerin
kalpleri þeytanýn vesvesesine açýk hale ge-
lir, Allah’ý anan gönüller ise meleðin ilha-
mýna elveriþli olur. Gerçekte beþerî nitelik-
ler taþýmayan hiçbir insan bulunmadýðýna
göre þeytanýn vesvese ile karýþtýrmadýðý
hiçbir kalp yoktur. Nitekim Hz. Peygam-
ber kendisi dahil olmak üzere her insanýn
bir þeytanýnýn bulunduðunu, ancak ken-
disini izleyen þeytan müslümanlaþtýrýldý-
ðý için iyi þeyler telkin ettiðini bildirmiþtir
(Müsned, I, 385). Kalp Allah’a yönelip mâ-
rifete ve Allah’ýn rýzasýna yoðunlaþýrsa þey-
tanýn yerini melek alýr ve kula takvâ ilham
eder; kalp aþaðý güçlerin etkisine kapýlýp
bedensel hazlarýn esiri olursa þeytan nef-
se vesvese verip günah iþletmeye fýrsat
bulur. Böylece kalpleri hüküm altýna alan
þeytanlar bunlarýn içini dünyayý âhirete
tercih ettirecek vesveselerle doldururlar.
Sonuçta nefsânî tutkularýn peþinden gi-
den kimse artýk Allah’ýn deðil tutkularýnýn
kulu olur (Gazzâlî, Ý¼yâß, III, 26-28).


