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vât”, 82; “Du.â,”, 10). Bir kutsî hadiste
nakledildiðine göre Allah Teâlâ hidayet,
maðfiret ve cömertliðinin sýnýrsýzlýðýný be-
lirttikten sonra kendisinin cevâd (cömert),
mâcid (þanlý, þerefli) ve vâcid olduðunu söy-
lemiþtir (Müsned, V, 154, 177; a.e. [Arnaût],
XXXV, 294-296, 428-429).

Âlimler vâcid isminin “her þeyi bilen, hiç-
bir þeye muhtaç olmayan, emrini ve iste-
ðini daima gerçekleþtiren” þeklindeki mâ-
nasýna vurgu yapmýþlardýr. Abdülkahir el-
Baðdâdî vâcidin sözlük anlamlarýný beþ
grup halinde açýklamýþtýr. Birincisi “her þey-
den müstaðni, her þey kendisine muhtaç”
anlamýndaki ganî olup bu kelime de es-
mâ-i hüsnâdandýr. Ýkincisi alîm gibi “nes-
ne ve olaylarý mahiyetleriyle bilen” þeklin-
dedir. Üçüncüsü “kaybettiði þeyi bulan” de-
mektir. Fakat âciz ve eksiklik ifade eden bu
muhtevanýn zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilme-
si mümkün görülmediðinden buna “kaç-
ma ve kaybolma konumunda bulunan her
þeyi bilgisi ve mülkiyeti dairesinde tutan”
diye mâna verilmiþtir. Dördüncüsü “ga-
zap eden” anlamý olup Allah’a izâfe edil-
mesi durumunda “düþmanlarýna gazap
eden, zalimleri dünyada ve âhirette ceza-
landýran” (müntakým) mânasýna gelir. Be-
þincisi “seven” (vecd) demektir, bu da Al-
lah’ýn kulunu sevmesini belirtir (el-Esmâß
ve’½-½ýfât, vr. 213a-b). Vâcid isminden kulun
nasibi bu ismin tecellisi çerçevesinde Ce-
nâb-ý Hakk’ýn kendisine verdiði ilim, ser-
vet ve beceriden Allah’ýn yarattýklarýný fay-
dalandýrmak, daima O’nun kerem, lutuf
ve baðýþlamasýna sýðýnmaktýr. Vâcid ismi
kendine özgü içeriðiyle iliþkili bulunan bir-
çok ilâhî isimle anlam yakýnlýðý içindedir.
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Kütahya’da
XIV. yüzyýlýn ilk çeyreðinde

inþa edilen medrese.
˜ ™

Kapýsý üzerinde yer alan kitâbeye göre
714 (1314) yýlýnda Germiyanlý Emîri Mübâ-
rizüddin Umur b. Savcý tarafýndan yaptý-
rýlmýþtýr. Kaynaklarda Umur Bey Medrese-

si, Demirkapý Medresesi, Molla Abdülvâ-
cid Medresesi, Molla Vâcid Camii, Germi-
yanoðlu Medresesi þeklinde de anýlan ya-
pý, ismini burada bir süre müderrislik ya-
pan Molla Abdülvâcid’den almaktadýr. Tek
katlý, iki eyvanlý olup kapalý avlulu medre-
seler grubuna dahildir. Yapýnýn devrinde
rasathâne olarak kullanýldýðý hususunda
yaygýn bir kanaat vardýr. 1950, 1956-1957,
1980 ve 1999 yýllarýnda onarým gören med-
rese 1965’te Kütahya Müzesi yapýlmýþtýr.

Dýþtan tamamen kesme taþ kaplý yalýn
bir mimariye sahip yapýda kuzey cephesi-
nin ortasýnda dýþa taþkýn sivri kemerli taç-
kapý yer alýr. Derinliðinin üç yönden geli-
þen parça tonozlarla içbükey olarak örtül-
düðü taçkapý dýþarýya açýlan bir eyvan gö-
rünümündedir. Bugünkü tonoz örtüsü ori-
jinal deðildir, onarým öncesinde üst örtü-
nün yýldýz tonoz olduðu bilinmektedir. Taç-
kapýnýn önündeki þadýrvanlý havuzun da
sonradan yerleþtirildiði anlaþýlmaktadýr.
Kuzey cephesinde aslýnda ortadaki taçka-
pýdan daha içerlek tutulan, giriþ mekâný-
nýn iki yanýnda bulunan tonozlu odalar, bu
odalarýn devamýnda doðuya ve batýya doð-
ru ikinci bir kademe yapan yan kanatlarýn
saðýr kuzey duvarlarý ile üçlü bir kademe-
lenme teþkil edilmiþtir. Bu özellik kuzeyba-
tý ve kuzeydoðu tarafýndan yapýlan ekle-
melerle ve giriþ bölümüyle yan kanatlarýn
cephede ayný düzlem üzerine getirilme-
siyle yok edilmiþtir. Taçkapýdan tromplu
kubbeyle örtülü bir mekâna girilir. Burasý
içteki avluya geniþ sivri kemerle baðlanan
bir eyvan durumundadýr. Giriþ eyvanýnýn
iki yanýnda orijinal birer beþik tonozlu dik-
dörtgen oda yer almakta ve eyvandan oda-
lara baðlantý sonradan açýlmýþ kapýlarla
saðlanmaktaydý. Son onarýmlarda yapýnýn
kuzeydoðu köþesine giriþ eyvanýnýn yaný-
na eklenen koridordan ulaþýlan iki hacimli
bir helâ yapýlmýþtýr. Koridor yüzünden eyva-
nýn doðusundaki mekân daralmýþtýr. Oda-
lar birer kapý ile kare planlý avluya açýlýr.
Avlunun ortasýnda bugün modern bir mer-
mer havuz görülmektedir. Eski resimler-
den zamanýnda burada sekizgen bir þa-
dýrvan bulunduðu anlaþýlmaktadýr. Avlu-
nun doðusunda birer kapý ile baðlanan be-
þik tonozlu üç hücre mevcuttur. Batý tara-
fýnda da ayný þekilde üç hücre vardý. Ba-
týdan yapýya bitiþen ulucaminin inþasý sý-
rasýnda bu hücrelerin yýkýldýðý kabul edil-
mekteyse de bu deðiþikliðin caminin bü-
yütüldüðü son onarým esnasýnda gerçek-
leþtirildiði görüþü benimsenmektedir. Yýký-
lan hücrelerden geriye yalnýzca avluya açý-
lan giriþleriyle temel izleri kalmýþ olup te-
mel ve tonoz izlerinden hücrelerin doðu-
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “bulmak, bilmek; müstaðni ol-
mak” anlamlarýndaki vecd (vücûd) kökün-
den türeyen vâcid “dilediðini dilediði zaman
bulan bir müstaðni” mânasýna gelir. Râgýb
el-Ýsfahânî’nin de belirttiði üzere insanlara
nisbet edilen “bilerek, deneyerek bulmak,
vâkýf olmak” fiili iç ve dýþ duyularla gerçek-
leþir. Bunun yanýnda Allah’ýn ve nübüvvetin
tanýnmasý (mârifet) örneðinde görüldüðü
gibi akýl yoluyla da idrak vardýr. Cenâb-ý
Hakk’a nisbet edilen her þeyi kendi hakika-
ti ve mahiyeti üzere bilmek / bulmak (vecd/
vücûd) “vasýtasýz ilim” anlamýna gelir, çün-
kü Allah organlardan ve vasýtalardan mü-
nezzehtir (el-Müfredât, “vcd” md.).

Vâcid kelimesi Kur’ân-ý Kerîm’de geç-
memekle birlikte sekiz âyette fiil kalýpla-
rýyla zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilmiþtir. Bun-
lardan üçü Resûlullah’ýn hayatýnýn ilk dö-
nemlerine ait beyanlardýr (ed-Duhâ 93/6-
8; bk. M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “vcd”
md.). Vâcid isminin “bulmak, sahip olmak,
bilmek” þeklindeki içeriðine uygun birçok
âyet vardýr. Sebe’ sûresinde (34/2) gaybý bi-
len rabbe yemin edilerek göklerde ve yer-
de zerre kadar, ondan daha küçük veya
daha büyük hiçbir þeyin Allah’tan gizli kal-
mayacaðý ifade edilmiþ, ayný muhteva Yû-
nus sûresinde de (10/61) yer almýþtýr. Vâcid
ismi Tirmizî ve Ýbn Mâce’nin esmâ-i hüs-
nâ rivayetlerinde bulunmaktadýr (“Da.a-
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