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VAFTÝZ

rýn affý ve kiliseye girmeyi saðlayan vaftiz
normalde piskopos, papaz veya papaz yar-
dýmcýsý tarafýndan yapýlmakta, gerektiðin-
de sýradan bir inanan da bunu icra ede-
bilmekte; diðer kiliselerce gerçekleþtirilen
vaftiz iþlemi de kabul görmektedir. Kato-
likler’de olduðu gibi bir aslî günah fikrine
sahip bulunmayan Ortodoks Hýristiyanlýk’-
ta vaftiz, Îsâ’nýn ilâhî tezahürünün iþareti
ve onun ölüm üzerindeki kurtarýcý gücü-
nün hatýrlanmasýný ifade etmektedir ve
bu sebeple suçtan arýndýrmaktan ziyade
kiliseye mistik katýlýmý saðlayan bir âyin
özelliðine sahiptir; bu þekilde gerçek kö-
tülük sayýlan ölümün aþýlabileceðine ina-
nýlmaktadýr. Ortodokslar’da ve diðer Doðu
kiliselerinde vaftiz bebeklere -kýrk veya sek-
sen günlükken- üç defa bütün vücudu su-
ya sokma þeklinde uygulanmaktadýr.

Protestanlýk’ta kurtuluþun Îsâ ile kuru-
lan kiþisel tecrübe yoluyla elde edilebile-
ceðine inanýlmakta, vaftiz ise imanýn bir
iþareti diye görülmektedir. Bu sebeple ba-
zý Protestan kiliseleri (Baptist, Mennonit,
Pentekostal, Mormon vb.) bebek vaftizini
reddetmekte ve sadece iman ikrarýnda
bulunabilecek yaþtaki yetiþkin vaftizine
(inanan vaftizi) onay vermektedir; vaftiz
yaþý da Baptistler’de görüldüðü gibi altý
yaþa kadar inebilmektedir. Bu kiliselerde
vaftiz, mânevî anlamda yeniden yaratýlýþý
temsilen bütün vücudu suya sokma þek-
linde icra edilmektedir. Bebekken veya su-
ya girmeden vaftiz olmuþ yetiþkinler bu
kiliselere girmek istediklerinde yeniden vaf-
tiz edilmektedir. Çoðu Protestan kilisesin-
de ise kutsama vasýtasý veya çocuðu hý-
ristiyan olarak yetiþtirme vaadi mahiye-
tinde bebek vaftizi uygulanmaktadýr. Ay-
rýca her kilise mühtediler için yetiþkin vaf-
tizi yapmaktadýr. Günümüzde hýristiyan
vaftizi dinî bir nitelik taþýmaktan ziyade
kültürel ve sosyal bir uygulama haline gel-
miþtir.
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Azerbaycanlý edebiyatçý,
fikir ve siyaset adamý.˜ ™

16 Aðustos 1925’te Azerbaycan’ýn kuze-
yindeki Þeki’de doðdu. Babasýnýn adý Mah-
mut’tur. Küçük yaþtan itibaren Sovyet re-
jiminin sert ve acýmasýz yüzüyle karþýlaþ-
tý. Bakü’de orta öðrenimini tamamlayýn-
ca (1942) Týp Fakültesi’ne girdi, ancak bir
süre sonra buradan ayrýlarak yüksek tahsi-
lini Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Fakül-
tesi’nde tamamladý (1947). Üniversitede
asistan olarak kaldý. 1951’de doktor, 1964’-
te doçent, 1965’te profesör unvanýný aldý.
1980’de Azerbaycan Ýlimler Akademisi’ne
muhabir üye, 2001’de aslî üye seçildi. Aka-
demik hayatý dýþýnda siyasî hayatta da fa-
aliyette bulundu. Sovyet döneminde 1980-
1985 ve 1985-1990 yýllarýnda Azerbaycan
Parlamentosu’nda milletvekilliði yaptý.
Azerbaycan’ýn baðýmsýzlýðýna kavuþmasý-
nýn ardýndan ölünceye kadar millî parla-
mentoda yer aldý. 13 Þubat 2009 tarihinde
Bakü’de vefat etti; tanýnmýþ edebiyat, bi-
lim ve sanat adamlarýnýn mezarlarýnýn yer
aldýðý Fahri Hýyâban’a defnedildi.

Küçük yaþtan itibaren þiire ilgi duyan
Vahapzade’nin Azerbaycan Yazarlar Birli-
ði’nin baþkaný Samed Vurgun sayesinde
hayatýnýn yönü deðiþmiþ, 1945’te Azerbay-
can Yazarlar Birliði’ne kabul edilmiþtir. Ýlk
þiir kitabý Menim Dostlarým’ý (1949) Ba-
har (1950) ve Dostluk Naðmesi (1953)
izlemiþ, bu eserleriyle daha çok belli bir
konuya, bazan da hikâyeye dayanan lirik,
çoðu zaman lirik-epik anlatýmýyla kendini
göstermiþtir. Asýl sanatkâr kiþiliði 1950’li
yýllardan sonra görünmeye baþlamýþ, bu
yýllarda daha çok sosyal ve ahlâkî konulu,
basit insanlarýn hayatýndan, duygu ve dü-
þünce dünyasýndan ilham alan þiirleriyle
dikkati çekmiþtir. Deðiþen siyasî hayatýn
da etkisiyle 1960’lý yýllardan itibaren ön-
celeri üstü kapalý þekilde, ardýndan daha
açýk tarzda millî problemleri dile getiren,

desini yerine getirme arzusu göstermesi) kur-
tuluþ için yeterli görülmüþtür.

Batý kilisesinde vaftiz, yýlda bir defa Îsâ’-
nýn yeniden hayata gelmesinin anýsýna kut-
lanan Paskalya gününde (mart-nisan) ic-
ra edilir. Doðu kilisesinde ise vaftiz günü
Îsâ’nýn vaftiz olmasý anýsýna kutlanan Epi-
fani (Epiphani) günüdür (6 Ocak). Gelenek-
sel uygulamaya göre aday hazýrlýk döne-
minin ardýndan pazara denk gelen Pas-
kalya gününde günah ikrarýnda bulunur,
þeytaný ve ona ait kötü iþleri reddettiðini
ifade eder; daha sonra þer güçleri kovma
(eksorsizm) amacýyla baþý yaðlanýr, pisko-
pos tarafýndan kutsanmýþ ve þer güçler-
den arýndýrýlmýþ suya baba, oðul ve kut-
sal ruh adýna üç defa bütün vücudunu so-
kar, ardýndan tekrar þükür amacýyla baþý
yaðlanýp ayaklarý yýkanýr ve yeni kimliðine
iþaret olarak kendisine beyaz bir elbise
giydirilir. En sonunda piskoposun, ellerini
yeni vaftiz edilmiþ kiþinin üzerine koyma-
sýyla o kiþi kutsal ruhun inâyetini kazanýr
ve ilk defa Komünyon âyinine katýlýr. Bu þe-
kilde kiliseye girmiþ olur.

XII. yüzyýldan itibaren piskopos tara-
fýndan yaðlama ve dokunma iþlemi kilise
âyinlerine katýlýmý saðlayan ayrý bir sakra-
ment biçiminde (konfirmasyon) icra edil-
meye baþlanmýþ ve Hýristiyanlýðýn artýk bi-
linmesi sebebiyle hazýrlýk dönemi kaldýrýl-
mýþtýr. XIV. yüzyýlda vücudu suya sokma-
nýn yerini baþa su dökme almýþtýr. Re-
form süreciyle birlikte bebek vaftizi sor-
gulanmaya baþlanmýþ ve Anabaptistler ta-
rafýndan yetiþkinliðe ulaþýnca vaftizin ye-
nilenmesi gerekli görülmüþtür. Ayrýca ilk
reformist teologlardan Martin Luther ve
Ulrich Zwingli vaftizin ilk günahý silme et-
kisini reddederken Zwingli, vaftizi týpký ya-
hudilerin sünneti gibi kiþiyi yeni ahde (ki-
liseye) dahil eden zâhirî bir iþaret þeklinde
yorumlamýþ, John Calvin ise vaftizin kur-
tarýcý özelliðinin sadece seçilmiþler üzerin-
de etkili olduðunu ileri sürmüþtür.

Küfürden imana, günahtan tövbeye,
ölümden hayata ve dünyadan kiliseye ge-
çiþi ifade eden vaftiz ve ardýndan icra edi-
len kutsal Komünyon (Evharistiya) bütün
hýristiyan gruplarýnda (Quakerlar hariç) en
önemli ritüeldir. Katolik, Ortodoks ve ço-
ðu Anglikan hýristiyan için kurtuluþ hýris-
tiyan cemaatine katýlmakla elde edilmek-
te, vaftiz de bunun iþareti olmaktadýr. Bu
mânada vaftiz Tanrý’nýn lutfunun kiþiye
geçmesini saðlamaktadýr. Yine bu kilise-
lerde uygulama bebek vaftizi, genellikle de
baþa su dökme þeklindedir. Katolik inan-
cýnda aslî günahýn giderilmesi, günahla-
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demokrasi siyasetinin etkisi altýnda kale-
me almýþtýr. Daha sonra Ermeniler’in Rus-
lar’ý arkalarýna alýp yaptýklarý saldýrýlar, top-
rak iþgalleri ve nihayet Rus ordusunun Ba-
kü’de yol açtýðý “Kanlý Yanvar” hadiseleri
(19-20 Ocak 1990) karþýsýnda da sessiz kal-
mamýþ, “Þehidler” (1990) adlý manzumesi
ve Tavþana Kaç Tazýya Tut: Azerbay-
can Olaylarýnýn Ýçyüzü, Moskova’nýn
Siyaseti (Ankara 1990) adlý eseriyle Rus
siyasetinin ve Ermeni oyunlarýnýn iç yüzü-
nü anlatmýþtýr. Vahapzade, Sovyet rejimin-
de yumuþamanýn baþlamasý ve özellikle
1991’de Azerbaycan’ýn baðýmsýzlýðýný ka-
zanmasýnýn ardýndan millî kimlik ve din an-
layýþýnýn yeniden oluþturulmasý ve geliþ-
mesinde etkili olan þahsiyetlerin baþýnda
gelir. Þiirlerinde ve diðer eserlerinde Ýslâ-
miyet’i ve Türklüðü tarihî derinliði ve be-
þerî deðerleriyle ele alýrken ayný zamanda
Türkiye-Azerbaycan kardeþliðini pekiþtiren
eserler de yazmýþtýr. Vahapzade 1974’te
“Azerbaycan Emekdar Ýncesanat Hâdimi”,
“Lenin’le Sohbet” ve “Muðam” manzume-
leri dolayýsýyla Azerbaycan Devlet mükâfa-
týný (1976), Bir Geminin Yolcusuyuk ad-
lý eseriyle Sovyetler Birliði Devlet mükâfa-
týný (1984) almýþ, “Ekim Ýnkýlâbý”, “Kýrmýzý
Emek Bayraðý” gibi niþanlara ve Azerbay-
can halk þairi (1984) unvanýna lâyýk görül-
müþ, Azerbaycan’ýn baðýmsýzlýðýna kavuþ-
masýndan sonra millî mücadeledeki hiz-
metleri dolayýsýyla “Ýstiklâl” niþaný ile taltif
edilmiþtir (1995).

Eserleri. Bahtiyar Vahapzade’nin bazý-
larý çeþitli dillere çevrilen yetmiþ kadar þiir
kitabý ile iki monografisi ve on civarýnda
ilmî-popüler eseri yayýmlanmýþtýr. Sekiz
ciltlik külliyatýndan sonra on iki ciltlik kül-
liyatý da neþredilmiþtir (Vahapzade: Eserle-
ri, haz. Ramazan Gafarlý, Baký 2008-2009).
Ayrýca Vicdan, Ýkinci Ses, Yaðýþdan Son-
ra, Yollara Ýz Düþür, Feryad, Hara Ge-
dir Bu Dünya?, Özümüzü Kesen Kýlýnc,
Cezasýz Günah, Daraðacý gibi oyunlarý
Bakü Akademik Devlet Dram Tiyatrosu’n-
da sahnelenmiþtir. Bunlarýn yanýnda ko-
nularýný tarihten ve çaðdaþ hayattan alan
yirmiden fazla büyük manzum-hikâyesi
(poema) vardýr. Büyük ilgiyle karþýlanan
bir baþka manzumesi de Fuzûlî’nin sanat-
kârlýðýný ele aldýðý Þeb-i Hicran’dýr (1959).
Azerbaycan klasik mûsikisinin makamla-
rýna dayanarak felsefî düþüncelerini, Azer-
baycan medeniyetinin özgün ve seçkin yan-
larýný ifade etme imkâný bulduðu Muðam
(1974) manzumesiyle 1937’de iyice azgýn-
laþan Stalin rejimini, Sovyetler’in baský ve
iþkence günlerinin korkularýný dile getir-

diði Ýki Korku (1988) adlý manzumesi þai-
rin en çok beðenilen eserleri arasýnda yer
alýr.

Vahapzade Türkiye’deki sanat, edebiyat
ve fikir hayatýna da ilgi duymuþ, bu konu-
larda düþüncelerini dile getirmiþtir. Ýsmet
Zeki Eyüboðlu’nun “Ölü Edebiyat” baþlýklý
(Varlýk, sy. 779, Aðustos 1972), klasik Türk
edebiyatý hakkýnda son derece indî hü-
kümler taþýyan makalesine cevap olarak
yazdýðý “Yel Kayadan Ne Aparýr” adlý ma-
kalesi (Varlýk, sy. 785, Þubat 1973) büyük
ilgi görmüþtür. Vahapzade’nin Türkiye se-
yahatinin intibalarýný yansýtan yazýlarý “Ak-
taran Tapar” baþlýðý altýnda Sadelikde
Büyüklük (1978) adlý eserinde yer alýr.
Bahtiyar Vahapzade 1970’li yýllardan itiba-
ren Türkiye’de de tanýnmýþtýr. Türk Ede-
biyatý, Türk Yurdu, Kardaþ Edebiyatlar,
Sancak gibi dergilerde þiirleri, yazýlarý ve
deðiþik yayýnevleri tarafýndan kitaplarý neþ-
redilmiþtir. Bunlardan bazýlarý þöylece sý-
ralanabilir: Açýlan Baharlara Selâm, Þi-
irler (haz. Yavuz Akpýnar, Ýstanbul 1979);
Nereye Gidiyor Bu Dünya: Ýkinci Ses-
Feryad (haz. Yavuz Bülent Bâkiler, Anka-
ra 1991); Gün Var Bin Aya Deðer (haz.
Beþâret Ýsmail, Ýzmir 1993); Ürekdedir Sö-
zün Kökü (haz. H. Ahmed Schmiede, An-
kara 1993); Gülüstan: Poemalar (haz.
Seyfettin Altaylý, Ankara 1998); Vatan, Mi-
let Anadili (haz. F. Ordu v.dðr., Ankara
1999). Diðer eserleri de þunlardýr: Þiir:
Ýnsan ve Zaman (1964), Bir Ürekde Dört
Fasýl (1966), Kökler... Budaklar (1968),
Deniz, Sahil (1969), Bir Baharýn Ka-
ranguþu (1971), Tan Yeri (1973), Seçil-
miþ Eserleri (I-II, 1974-75), Açýk Sohbet
(1977), Açýlan Seherlere Selam (1979),
Payýz Düþünceleri (1981), Özümle Soh-
bet (1985), Ahý, Dünya Fýrlanýr (1987),
Lirika (1990), Naðýl-Heyat (1991). Çe-
þitli Yazýlar: Sanatkâr ve Zaman (1976),
Vatan Ocaðýnýn Ýstisi (1982), Derin Kat-
lara Iþýk (1986), Þenbe Gecesine Giden
Yol (1991). Piyesler: Vicdan, Daraðacý,
Kýzýl Elma, Ýkinci Ses, Yaðýþdan Son-
ra, Yollara Ýz Düþür, Feryad (1995). Son
eser Nesîmî’nin hayat hikâyesine dayansa
da temelde hürriyeti ve insanýn yüceliðini
konu edinmektedir.
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insan ve zaman üzerinde duygu ve düþün-
celerini anlatan þiirler yazmýþtýr. Bahtiyar
Vahapzade’ye halk arasýnda büyük þöhret
kazandýran, geleneksel tahkiye tarzýnda
sade bir dille kaleme aldýðý, vatan ve millet
sevgisi aþýlayan, düþünce bakýmýndan yo-
ðun büyük hacimli manzumeleridir. 1958’-
de yazdýðý, ancak siyasî baský yüzünden
mahallî bir yayýn organýnda yayýmlatabil-
diði “Gülüstan Poemasý” (Þeki Fehlesi, 23-
26 Ekim 1960) ona büyük ün saðlamýþtýr.
Azerbaycan Türkleri’nin kötü talihini, Azer-
baycan’ýn bütünlüðünü, hürriyet ve baðým-
sýzlýk özlemini cesaretle dile getirdiði bu
manzume ülkede büyük yankýlar uyandýr-
mýþtýr. Azerbaycan Komünist Partisi Mer-
kezi Komitesi tarafýndan sorgulanmýþ,
1962’de bir süre üniversitedeki görevin-
den uzaklaþtýrýlmýþtýr. Bütün baskýlara rað-
men þiirlerinde sosyal ve siyasal olaylarýn
iç yüzünü, cemiyetteki haksýzlýk ve ahlâk-
sýzlýklarý dolaylý biçimde anlatmaktan vaz-
geçmemiþ, baský rejimlerinde görüldüðü
gibi zamaný ve yeri deðiþtirerek asýl söy-
lemek istediklerini halka ulaþtýrmada bü-
yük baþarý saðlamýþtýr.

Gorbaçov döneminde ortaya çýkan ve
dünya gündemini de meþgul eden Kara-
bað meselesinde 17 Kasým – 4 Aralýk 1988
tarihlerinde Bakü’de Âzatlýk Meydaný’nda
baþlayan, büyük halk kitlelerinin katýldýðý
mitinglerde birçok aydýn korkup susarken
cesaretle düþüncelerini açýklayan, halka
yol gösteren “aksakallar” arasýnda Bahti-
yar Vahapzade de bulunmaktaydý. Onun
bu tavrý yýllardan beri millî meselelere kar-
þý gösterdiði hassasiyetin tabii bir sonucu-
dur. Vahapzade bu dönemde Ermeniler’in
haksýz istekleri ve Rus himayesinde acý-
masýz saldýrýlarý karþýsýnda halkýn sað du-
yusunu cesaretle dile getirmiþ, mâkul ve
uzlaþtýrýcý bir politika izleyerek Azerbay-
can için önemli hizmetlerde bulunmuþ-
tur. Gelin Açýk Danýþak (1988) adlý ese-
rindeki yazýlarýný açýklýk, yeniden kurma ve
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le getiren, mükellefleri düþünme ve kav-
rama yetenekleriyle donatan, onlarý hida-
yete erdirip dualarýna icâbet eden yüce
bir varlýktýr. Allah’tan baþka herhangi bir
varlýða tanrýlýk nisbet edenlerin hiçbir de-
lili yoktur. Eðer evrende Allah’tan baþka
tanrýlar olsaydý her bir tanrý kendi yarat-
týklarýný yönetip diðerlerinden uzaklaþýr,
bunun sonunda evrenin düzeni bozulur-
du. Evrende hayranlýk verecek derecede
mükemmel bir düzen bulunduðuna göre
tabiatýn sahibi ve mâliki ulûhiyyette dengi
olmayan Allah’týr. Hadis rivayetlerinde de
vahdâniyyet kelimesine rastlanmamakla
birlikte A. J. Wensinck’in el-Mu£cem’inin
“vhd” ile “þrk” maddelerinde konuyla ilgi-
li yüzlerce nakil mevcuttur.

Cenâb-ý Hakk’ýn varlýðý yaratýlýþtan ge-
len bir eðilimin yaný sýra akýl yürütme yo-
luyla da bilindiðinden insanlarýn büyük ço-
ðunluðu baþlangýçtan günümüze kadar
O’nun varlýðýna inandýðý halde birliði konu-
sunda ortak bir inanç benimsenmemiþ,
ulûhiyyette denginin bulunduðu iddia edil-
miþ ve çeþitli varlýklara tanrýlýk izâfe edil-
miþtir (Yûsuf 12/106; el-Mü’min 40/12).
Bu sebeple Allah’ýn birliði meselesi Ýslâm
literatüründe merkezî bir konuma sahip
olmuþtur. Ýslâm âlimleri, II. (VIII.) yüzyýlýn
baþlarýndan itibaren vâhid ve ahad sýfat-
larýnýn muhtevasý üzerinde durmuþ, bun-
larýn yorumundan hareketle Allah’ýn bir-
liðini temellendirmeye çalýþmýþtýr. Tesbit
edilebildiði kadarýyla Allah’ýn birliði konu-
sunu ilk defa inceleyen âlim Ýmâm-ý Âzam
Ebû Hanîfe’dir. Ona göre Allah’ýn birliði
ulûhiyyette denginin bulunmadýðý ve hiç-
bir varlýðýn O’na benzemediði anlamýna ge-
lir (el-Fýšhü’l-ekber, s. 70). Daha sonra Ebû
Mansûr el-Mâtürîdî vahdâniyyet kelime-
sini kullanarak Allah’ýn yegâne tanrý olma
sýfatýný kanýtlayan delillerin bütün varlýk-
larda görüldüðünü belirtir. Mâtürîdî, vah-
dâniyyet sýfatýný “Allah’ýn zâtý ve sýfatlarý
baþta olmak üzere hiçbir yönden dengi ve
benzerinin bulunmamasý” þeklinde açýkla-
mýþtýr. Bu inanca uymayan düþüncelerin
hepsi çeliþkilidir. Çünkü Allah’tan baþka
tanrýlýk niteliði atfedilen varlýklar tanrýlýk-
la baðdaþmayan yaratýlmýþlýk, sonradanlýk
ve deðiþkenlik gibi vasýflara sahiptir (Kitâ-
bü’t-Tev¼îd, s. 184-206).

Âlimler Allah’ýn vahdâniyyetini dört yön-
den ele alýrlar. 1. Zâtýnda Vahdâniyyet. Bu-
nun ilk anlamý, ilâhî zâtýn hücreler gibi un-
surlardan ve organlardan meydana gel-
memesi ve birleþik varlýk niteliði taþýma-
masýdýr. Aksi takdirde O parçalara ihtiyaç
duyar, bu sebeple de yaratýlmýþ varlýklar
seviyesine iner. Þu halde hem düþünce

hem gerçek yönünden Allah’ýn zâtýna par-
ça veya unsur nisbet etmek mümkün de-
ðildir. Ýlâhî zâtta vahdâniyyetin ikinci mâ-
nasý Allah’ýn zâtý gibi varlýðý zorunlu baþ-
ka bir vâcibin düþünülmemesidir (Fahred-
din er-Râzî, IV, 170-172). 2. Sýfatlarýnda
Vahdâniyyet. Bütün sýfatlarýnýn eksiklik-
ten münezzeh olmasý ve her birinin alanýy-
la ilgili her þeyi kapsamasýdýr. Yaratýlmýþ
varlýklarýn sýfatlarý ise eksik, hâdis ve de-
ðiþkendir (Nûreddin es-Sâbûnî, s. 21-23).
Mu‘tezile kelâmcýlarý sýfatlarda vahdâniy-
yeti yorumlarken kelâm ilminde “mâna sý-
fatlarý” diye geçen hayat, ilim, kudret gibi
sýfatlarýn zât-ý ilâhiyyeye nisbet edilemeye-
ceðini ileri sürmüþtür, çünkü bu durumda
ilâhî sýfatlar yaratýlmýþlarýn sýfatlarýna ben-
zer duruma gelir (bk. SIFAT [Mâna Sýfat-
larý]). 3. Rubûbiyyette Vahdâniyyet. Vah-
dâniyyetin bu kýsmý Allah’ýn ibadet edil-
meye lâyýk yegâne varlýk olmasýný ifade
eder. Cenâb-ý Hak kâinatý yaratan ve idare
eden en yüce varlýktýr, gerçek rab ve mâ-
bud yalnýzca O’dur. O’ndan baþkasýna tap-
mak, dua etmek, ibadette bulunmak, ay-
rýca O’nun sevgisine denk bir sevgi ile baþ-
kalarýný sevmek ulûhiyyette vahdâniyyeti
zedeleyen ve kiþiyi þirke düþüren davranýþ-
lardýr. Tarih boyunca insanlarýn tanrý inan-
cýnda þirke düþmeleri rubûbiyyette vahdâ-
niyyet ilkesine uymamalarýndan kaynaklan-
mýþtýr (Reþîd Rýzâ, III, 326-328; XII, 199-
200). Ýbn Teymiyye, vahdâniyyetin özünü
bu husus teþkil ettiði halde kelâmcýlarýn
bunu ihmal ettiklerini ileri sürmüþse de
(M. Seyyid Celyend, s. 241, 339-342) kelâm-
cýlar arasýnda bu noktada hiçbir fikir ay-
rýlýðý yoktur (Alâeddin et-Tûsî, s. 179). 4.
Fiillerinde Vahdâniyyet. Allah’ýn zâtý, sýfat-
larý ve mâbud oluþunda dengi bulunma-
dýðý gibi fiillerinde de dengi yoktur. Çün-
kü fiiller fâilin zâtý ve sýfatlarýnýn bir so-
nucudur. Allah’tan baþka bütün fâillerin
zât ve sýfatlarý O’nun zâtý ve sýfatlarýna
denk sayýlmadýðý gibi fiilleri de denk de-
ðildir. Ayrýca içindekilerle birlikte bütün ev-
ren Cenâb-ý Hakk’ýn hükümranlýðý altýn-
dadýr ve O’nun evrene dilediði þekilde ta-
sarruf etmesi tabiidir.

Kelâm âlimleri, vahdâniyyetin naklî de-
lillerine iliþkin metinlerin yorumundan ha-
reketle çeþitli aklî kanýtlar da geliþtirmiþ-
tir. III. (IX.) yüzyýldan itibaren tartýþýlma-
sýna baþlanan bu delilleri iki baþlýk altýn-
da toplamak mümkündür. 1. Burhân-ý Te-
mânu‘. Adýný “karþýlýklý þekilde birbirine en-
gel olmak” anlamýndaki temânu‘ kelime-
sinden alan bu delil, kâinatta Allah’tan baþ-
ka ilâhlarýn mevcudiyeti halinde evrenin
vücut bulmasýnýn imkânsýzlýðý fikrine da-
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Vahabzade (Bibliyografi-Albüm), Bakü 1995;
Azerbaycan’ýn Bahtiyarý: Bahtiyar Vahabza-
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himov), Bakü 1995; Nizami Caferov, Bahtiyar
Vahabzâde, Bakü 1996; Türk Dünyasýnýn Bah-
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cýlýðý ve Ýctimai Faaliyeti Hakkýnda Makaleler
Toplusu (haz. Mail Demirli), Bakü 2002, I-II;
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ÿYavuz Akpýnar

– —
VAHDÂNÝYYET

( �� �Dא�א��@ )

Þerikinin olmamasý anlamýnda
Allah’a nisbet edilen
selbî sýfatlardan biri.

˜ ™

Sözlükte “bir, yegâne, tek” anlamýndaki
vahd (vahdet) kökünden türeyen yapma
bir masdar olup “zâtýnda ve sýfatlarýnda
ortaðý bulunmama, bir ve tek olma” de-
mektir (el-Mu£cemü’l-vasî¹, “vhd” md.).
“Acz, eksiklik ve yaratýlmýþlýk özelliði taþý-
yan mânalar” diye tanýmlanan ve Allah’ýn
zâtýna nisbet edilmeyen birçok selbî (ten-
zihî) sýfat vardýr. Özellikle eðitim amacýyla
kaleme alýnan eserlerde bu gruba giren
vücûd, kýdem, beka, muhâlefetün li’l-ha-
vâdis, kýyâm bi-nefsihî, vahdâniyyet diye
altý sýfat zikredilir. Allah’ýn bir ve tek olma-
sý sayý itibariyle deðildir, çünkü sayýsal açý-
dan teklik yalnýzca Allah’a mahsus olma-
yýp gerçek varlýða sahip her bir parçanýn ay-
rýlmaz niteliðidir. Bu sebeple vahdâniyyet,
Allah hakkýnda bütün yönleriyle ulûhiyye-
tinin gerçekliði bakýmýndan dengi bulun-
mayan, yaratýklara özgü nitelikten söz edi-
lemeyen ve unsurlardan teþekkül etmeyen
bir varlýk olduðunu ifade eder (Beyâzîzâ-
de Ahmed Efendi, s. 107-109).

Kur’ân-ý Kerîm’de vahdâniyyet kelimesi
yer almamakla birlikte ahad, vâhid, vah-
dehû lafýzlarý zât-ý ilâhiyyeye nisbet edil-
miþ, birçok âyette kelime-i tevhidin yaný sý-
ra þirki reddeden ifadeler kullanýlmýþ, Al-
lah’ýn birliði gerçeðini insanlara teblið et-
menin bütün peygamberlere emredildiði
haber verilmiþtir. Bu durum peygamber-
lerle kavimleri arasýnda geçen tartýþma-
larýn hemen hepsinde görülmektedir. Çe-
þitli âyetlerde belirtildiðine göre gerçek ilâh
her þeyi bilen, duyan ve gören, her þeye
gücü yeten, evreni yaratan, yarattýðý var-
lýklara yol gösteren, yeryüzünü insanlarýn
ve diðer canlýlarýn yaþamasýna elveriþli ha-


