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Ali Rýza Bey, s. 78-81). Son devir Osmanlý
düþünürlerinin ahlâk kanununu, dolayýsýy-
la vazifeyi mecburilik, mutlaklýk, küllîlik,
umumilik, lüzumluluk, bilinirlik, sabitlik
gibi kavramlarla nitelemeleri (meselâ bk.
Abdurrahman Þeref, s. 50; Ferid, s. 40-42;
Ömer Nasuhi, s. 12-16) farz, vâcip ve ha-
ram kavramlarýyla ilgili Ýslâmî telakkiye
uygunluðu yanýnda Kantçý ödev felsefesi-
ni de yansýtýr.
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Ülkesinde baþlatýlan Ýslâm medeniyeti
çalýþmalarýna genç yaþta katýldý. Özellikle
Doðu dillerine yakýnlýk duydu ve babasý-
nýn görevli bulunduðu Roma Üniversite-

si’nde Celestino Schiaparelli ve Ignazio Gu-
idi yönetiminde Arapça’nýn yaný sýra eski
semitik diller üzerinde çalýþtý. Tarih boyun-
ca müslüman devletlerin Ýtalya ile ve Av-
rupa devletleriyle münasebetlerine önem
verdi. Bu arada yeni siyasî geliþmeler ve
oluþan akýmlar üzerinde durup çaðdaþ Or-
tadoðu’nun siyasî tarihini de inceledi. Da-
ha çok Irak, Filistin, Suriye, Yemen gibi ha-
reketli topraklardaki geliþmelerle ve pet-
rolden kaynaklanan siyasal akýmla ilgilendi.
En önemli baþarýsý genç yaþlarýnda baþla-
yýp 1937’de I. ve 1961’de II. cildini yayým-
ladýðý, kullanýlýþlý bir el kitabý niteliðinde-
ki Arapça dil bilgisi kitabýdýr. Ayrýca Ýslâm
tarihi üzerinde durdu; yeni yetiþtiði yýl-
larda yazdýðý Apologia dell’islamismo
adlý eser geniþ bir etki yaptý. Devam et-
tirdiði diðer bir çalýþma da Ýslâm düþünür-
lerinin eserlerinden þerhli tercümeler yap-
maktý.

II. Dünya Savaþý arifesinde sömürge im-
paratorluðu topraklarýndaki yeni iþ alan-
larýndan faydalanmak için Arapça öðren-
mek isteyen gençlere yönelik etkinliklere
katýldý ve onlarýn bu dili öðrenmelerini sað-
ladý. 1921’de Roma’da kurulan Istituto Per
l’Oriente içinde faaliyet gösterdi ve onun
yayýn organý olan Oriente Moderno der-
gisinde çalýþýp ilmî neþriyatýn yanýnda gün-

ne aittir. Ýsmail Fenni Ertuðrul, Fransýzca
“devoir” kelimesini “vazîfe, farîza, vecîbe”
diye karþýladýktan sonra terimi, “insanýn
kanun ya ahlâk yahut meslek veya âdâb-ý
umûmiyye icabýndan olarak yapmaya mec-
bur olduðu þey” diye tanýmlar (Lugatçe-i
Felsefe, s. 183). Mustafa Namýk Çanký da
“devoir”ý ayný kelimeyle karþýlar ve görül-
düðü kadarýyla A. Lalande’ýn Vocabulaire
de la philosophie adlý sözlüðünden (I,
160) yararlanýp vazife kavramýnýn iki an-
lamda kullanýldýðýný belirtir. Ýlk soyut an-
lam olup bu baðlamda vazife “müsbet ve
umumiyetle cüzi bir fiil ve hareket kaide-
sinden müstakil olarak düþünülmüþ ah-
lâkî mükellefiyet” þeklinde tarif edilir. Di-
ðeri vazifenin cüzi ve müþahhas mânasý-
dýr; bu mânada vazife “Muayyen bir fiil ve
amel kaidesidir, hasr ü tahdid edilmiþ bir
mükellefiyettir” (Büyük Felsefe Lugati, I,
581-582).

Osmanlýlar’ýn son döneminde ahlâkla
ilgili eser yazan bazý müellifler, konunun
dini ilgilendiren yönlerinde Ýslâmî ahlâk
anlayýþýna baðlý kalarak ve bu anlayýþla bað-
daþmayan noktalarda eleþtirel bir yakla-
þým sergilemekle birlikte hem sistem hem
içerik yönünden Batý ahlâk felsefesinden
-daha çok da Kantçý ahlâk çizgisinden-
yararlandýklarý eserlerinde vazife konusu-
na geniþ yer vermiþlerdir. Nitekim ahlâký
nazarî ve amelî diye iki baþlýk altýnda ele
alýp vazifeyi nazarî ahlâkýn temel mesele-
lerinden biri olarak incelemeleri Batý etki-
sinin bir ürünüdür (meselâ bk. Bertrand,
s. 151-169; Ferid, s. 34-62; Ahmed Ham-
di, s. 35-49). Mehmed Said’in Vezâif-i
Ýnâs’ý (Ýstanbul 1311), Mehmed Hilmi’nin
Mir’ât-i Vezâif-i Ýnsâniyye’si (Ýstanbul
1327), Ahmed Nazif’in Ahlâk-ý Dîniyye
ve Vezâif-i Ýslâmiyye’si (Ýstanbul 1331)
gibi eserlerin yazýlmasý, vazife kavramý-
nýn bu dönem ahlâk anlayýþýnda kazandý-
ðý önemi göstermesi bakýmýndan ilgi çe-
kicidir. Ali Kemal’in, “Ahlâk ilminin ruhu
vazifedir, ahlâk ilmi vazifeler ilmidir” þek-
lindeki görüþü (Ýlm-i Ahlâk, s. 3) tama-
men Kantçý bir anlayýþý yansýtýr. Bu örnek-
te de görüldüðü üzere son dönem Osman-
lý ahlâkçýlarýnýn çoðu Kant’ýn yaptýðý gibi
ahlâk kanununu vazifeyle temellendirmiþ,
hatta vazifeyle ahlâk kanununu eþ anlam-
lý gibi kullanmýþtýr (Erdem, s. 102-106). Os-
manlý ahlâkçýlar, ahlâk kanunlarýnýn mut-
lak geçerlilik taþýdýðýný kabul etmekle bir-
likte Kant’tan farklý olarak bu kanunlarýn
kaynaðýný dine baðlar. Ancak Fransýz sos-
yologlarýnýn etkisinde kalan bazý fikir adam-
larý ahlâk kanunlarý ile vazife fikrini sosyal
otoriteyle de iliþkilendirmiþtir (meselâ bk.

Laura Veccia Vaglieri’nin Türkçe’ye çevrilen bir eserinin ka-

paðý



583

– —
VECD
א���� ) )

Ýradesi dýþýnda sâlikin kalbine
ansýzýn gelip beþerî vasýflarýndan

soyutlanmasýna yol açan
hal anlamýnda

bir tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “yitiðini bulmak, istediðine ka-
vuþmak, güç yetirmek; aþk ve iþtiyak sar-
hoþluðu içinde kendinden geçmek, yük-
sek heyecan duymak” anlamlarýndaki vecd
kelimesi tasavvuf terimi olarak “kasýt ve
zorlama olmadan Allah’ýn bir ihsaný þek-
linde sâlike gelen ve onu kendinden geçi-
ren mânevî çarpýntý” (müsâdefe) demektir
(Kuþeyrî, s. 190). Hakk’ýn varlýðýný idrak
eden ve kalbinde O’ndan baþkasýna yer ver-
meyen sâlik bu çarpýntý ile beþerî sýfatla-
rýndan sýyrýlýr. Kur’ân-ý Kerîm’de müminle-
rin rablerinden korkarak, derileri ürpere-
rek vecd ile Kur’an okuduklarý haber veril-
miþ (ez-Zümer 39/23), Hz. Peygamber’in
ve ashabýn Kur’an okurken veya dinlerken
yaþadýklarý vecd hallerine dair birçok riva-
yet aktarýlmýþtýr (meselâ bk. Buhârî, “Fe-
çâ,ilü’l-Kur,ân”, 33). “Gerçek þu ki gözler
kör olmaz, lâkin göðüsler içindeki kalpler
kör olur” âyetini (el-Hac 22/46) te’vil eden
sûfîler kalpte bulunan üzüntü ve sevinç
türünden her duygunun kalbin iþitmesi,
görmesi ve ürpermesi anlamýnda birer
vecd olduðunu, vecdi Hakk’a yakýnlaþma
ile gerçekleþen ilâhî emir, vâridât ve tece-
llîlerin doðurduðunu, vecdin ortaya çýktý-
ðý ilk yerin kalp olup kalpten bedenin bü-
tün organlarýna titreme, nâra atma, inle-
me, derin nefes alma, donup kalma, bayýl-
ma, sükûna erme þeklinde sirayet ettiði-
ni, gerçek vecdin ileri derecedeki Allah ve
peygamber aþký ile irade saðlamlýðýndan
meydana geldiðini belirtmiþlerdir (Serrâc,
s. 293).

Sûfîlere göre dinî duygu ve heyecanlar
üç þekilde ortaya çýkar. Ýrade ile vecde gel-
meye “tevâcüd”, iradesiz vecde gelmeye
“vecd”, vecdin en mükemmel þekline “vü-
cûd” (bulma) adý verilir. Vecdin zýddý “fakd”-
dýr (elde edilen halin veya dünyevî her tür-
lü þeyin kaybedilmesi). Sülûk yolculuðu sâ-
likin niyetiyle baþlar (kusûd), niyeti sâlim
olan derviþ kendisine ilâhî vâridâtýn gel-
mesini bekler (vürûd); bu bekleme esna-
sýnda ya tevâcüdü talep eder veya doðru-
dan vecd haline girer. Vâridâtýn gelmesini
müþahede hali takip eder. Müþahedenin
neticesi Hakk’ý bulmaktýr (vücûd). Hakk’ý
bulan sûfîde (vâcid) ya fenâ (mahv) ya da

beka (sahv) halleri ortaya çýkar. Bu hallerin
üstünlüðü meþreplerdeki zevklere göre de-
ðiþir. Mahvdan sonra sahva gelen sâlik ar-
týk Hak ile hareket etmektedir.

Serrâc vecd ehlini vâcid ve mütevâcid
diye ikiye ayýrýr. Vâcidler üç gruptur: Ýlk
gruptakilerde vecd bulunmakla birlikte ba-
zý zamanlarda nefsânî duygular kiþinin ha-
lini deðiþtirebilir. Ýkinci gruptaki vecd ehli
kulaklarýna gelen seslerin ya da akýllarýna
düþen ince mânalarýn tesiriyle vecde kapý-
lýrlar, fakat bu hal geçicidir. Üçüncü grup-
takilerin vecdi devamlýdýr, çünkü onlar fe-
nâ halindedir. Vecd olgunluðuna ermemiþ
kimsenin vecdi talep etmesine ve bu ta-
lebinin gereðini külfet ve zorlama ile ye-
rine getirmesine tevâcüd denir. Serrâc’a
göre tevâcüd ehli (mütevâcid) üç gruptur.
Birinci gruptakiler kendilerini zorlayarak
vecd ehline benzemeye çalýþan, oyun ve eð-
lence düþkünü deðersiz kimselerdir (mü-
tekellifler). Ýkinci gruptakiler, kendilerini
meþgul eden her türlü dünyevî ilgi ve en-
gelleri arkalarýna atýp güzel hallere sahip
olmaya çalýþanlardýr (müteþebbihler). Bun-
lar, “Azap gören, sýkýntý çeken kimselerin
yanýna girdiðiniz zaman aðlayýn; eðer að-
layamýyorsanýz kendinizi zorlayarak aðlar
gibi yapýn” hadisi uyarýnca (Buhârî, “En-
biyâ,”, 17) vecde eriþmek için gayret sar-
fedenlerdir. Gazzâlî’ye göre riyakâr olan ilk
grubun tevâcüdü kýnanmýþtýr, ikincilerin
tevâcüdü makbuldür. Zira bu tevâcüdle
ulaþýlan vecd hali sâlikte bir tabiat ve âdet
haline gelir. Üçüncü gruptakiler hal ve gö-
nül ehli kiþiler olup vecde davet edilenler
zümresindendir. Her ne kadar iradeleriyle
hakikate erseler de organlarý üzerine hâ-
kimiyet kuramadýklarýndan tevâcüd haline
geçer, bu hali taþýmada zaaf gösterdikle-
rinden sarsýlýp titremeye baþlarlar. Bunla-
rýn tevâcüdü rahatlamak ve teselli bulmak
içindir (Lüma‘, s. 295-296; Ý¼yâßü £ulûmi’d-
dîn, II, 408).

Ýbnü’l-Arabî tevâcüdün kazanýlmýþ bir
þey, vecdin ise kalbe ansýzýn gelen Allah
vergisi bir hal olduðunu, bu sebeple tevâ-
cüde itimat edilemeyeceðini, eðer vecd
sûretinde görünürse tevâcüd ehlinin ya-
lancý, ikiyüzlü ve Allah yolunda nasibi bu-
lunmayan kimselerden sayýlacaðýný söyler.
Tevâcüd halindeki kimse, içinde yer aldý-
ðý cemaatteki gerçek vecd ehline hal ve-
ya makam sahibi olmadýðýný, vecd halinin
kendisine gelmediðini, tevâcüdde bulun-
duðunu itiraf ederse dürüst davrandýðýn-
dan dolayý bu tevâcüdü geçerli kabul edi-
lebilir. Bununla birlikte tevâcüdün terki
evlâdýr (el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, II, 535-

cel olaylarý ve siyasal geliþmeleri izleyerek
bunlara dair yazýlar yazdý. Bu çalýþmalarý
üzerine Napoli Üniversitesi’ne baðlý Þarki-
yat Enstitüsü’ne davet edildi ve ilmî faali-
yetlerini orada sürdürdü. Bu arada The
Encyclopaedia of Islam’ýn ikinci baský-
sýnda ve Þerîf el-Ýdrîsî’nin coðrafya kitabý-
nýn Opus Geographicum ana baþlýðý al-
týnda neþrini planlayan komisyonda görev
aldý. Mensubu olduðu Napoli’deki Istituto
Universitario Orientale yayýn organý Anna-
li’nin XIV. sayýsýný (1964) onun þerefine ya-
pýlan çalýþmalara ayýrdý.
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