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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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Tasavvuf kaynaklarýnda vecde hâkim olu-
nup olunamayacaðý konusunda farklý gö-
rüþler ileri sürülmüþtür. Kuþeyrî bazý sûfî-
lerin vecdlerine hâkim olabildiklerini, bir
mecliste iseler diðerlerine saygý gösterdik-
leri veya onlardan çekindikleri için vecdleri-
ni tuttuklarýný, bunun bir keramet sayýldý-
ðýný belirtir. Ýbnü’l-Arabî ise vecdin kontrol
altýna alýnamayacaðýný söyler. Vecdin sâlik
tarafýndan kontrol edilememesinin sebep-
lerinden biri de bir anda meydana gel-
mesidir. Vecdin kýsa süreli oluþu Allah’ýn
kuluna yönelik þefkat ve merhametinin
eseridir. Zira vâridât ve tecellîlerin kulun
takat getiremeyeceði kadar güçlü ve sü-
rekli olmasý kulu dünyevî ve uhrevî vazife-
lerinden alýkoyabilir. Ebü’l-Hüseyin en-Nû-
rî, “Vecd özlem, þevk ve iþtiyak sebebiyle
insanýn sýrrýnda meydana gelen bir alev-
dir, içine vecd ateþi düþen kimsenin vücu-
du sevinçten veya üzüntüden sallanmaya
baþlar” sözüyle vecd halindeki temel et-
kenin vârit olduðunu ifade eder. Belli za-
manlarda okunan virdler, belli sayýlarda ya-
pýlan ibadet ve zikirler vecdi besleyen vâ-
ritler kabilindendir. Ebû Ali ed-Dekkak’a
göre vâridât virdlerin neticesinde gelir. “Vir-
di olmayanýn vâridi olmaz” sözü sûfîler ara-
sýnda sýkça kullanýlmýþtýr. Vecdin nihayeti
vücûd mertebesidir ki Hakk’ý bulmaktýr.
Sâliklerin vecdlerinde Hakk’ýn bulunuþu ve
müþahede edilmesi onlarýn istidatlarýna gö-
re deðiþir. Vecd bu istidada baðlý olarak
farklýlýk gösterirken istidat farklýlýðý da ilâhî
isimlerin hükümlerinin farklýlýðýndan kay-
naklanýr. Bu hükümler bir sýnýrlýlýk gerektir-
diðinden vecdde Hakk’ýn bulunmasý Hakk’ýn
çeþitli sûretlerle vecd sahibine tecellîsiyle
gerçekleþir. Ancak bu sûretin bilinmesi bel-
li bir marifet seviyesine eriþmeyi gerekti-
rir (Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, II, 538).
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Bir þeye varlýk ve gerçeklik kazandýran
Hakk’ýn yüzü anlamýnda

tasavvuf terimi.
˜ ™

Sözlükte “yüz, çehre, zât” gibi anlam-
lara gelen vech Kur’ân-ý Kerîm’de Allah
veya rab kelimeleriyle tamlama halinde
(vechu’llah, vechü rab) kullanýlmýþtýr (el-
Bakara 2/115, 272; er-Ra‘d 13/22; el-Kasas
28/88; er-Rûm 30/38, 39; er-Rahmân 55/27;
el-Ýnsân 76/9). Müfessirler “Allah’ýn/rabbin
yüzü” mânasýndaki bu ifadeyi müteþabi-
hattan kabul etmiþ ve “Allah’ýn zâtý, ken-
disi, varlýðý, muradý, rýzasý, hoþnutluðu ve
kýblesi” gibi mânalar vermiþtir.

Gazzâlî’ye göre varlýk iki türlüdür; biri
kendi kendine, diðeri baþkasý sayesinde
var olan varlýktýr. Baþkasý sayesinde varlýk
kazanan varlýk aslý itibariyle yoktur, hiçtir.
Hakiki varlýk ise sadece Allah’ýn varlýðýdýr.
Gazzâlî, “Allah’ýn vechinden baþka her þey
yok olacaktýr” meâlindeki âyeti (el-Kasas
28/88), “Allah’tan baþka her þey ezelde de
ebedde de zaten yoktur” þeklinde yorum-
lamýþtýr (Miþkâtü’l-envâr, s. 55, 56, 92).
Hak’tan baþka bütün varlýklar varlýklarýný
Allah’tan aldýklarý için varlýklarý mecazi ve ið-
retidir. Her þeyin biri kendine, diðeri rabbi-
ne bakan iki yüzü vardýr. Kendine dönük
yüzü bakýmýndan yokluktan ibaret bulu-
nan eþya Allah’ýn vechine dönük yüzü baký-
mýndan mevcuttur. Þu halde mevcut olan
sadece Allah ve O’nun vechidir. Bunu kav-
rayanlar mülkün Allah’a ait olduðunun (el-
Mü’min 40/16) bilincine varmýþtýr. Allah’la
birlik (maiyet) þeklinde hiçbir varlýk yok-
tur, ancak Allah’a tebaiyet yoluyla vardýr.
Allah bütün varlýktýr ve O’ndan baþka hiç-
bir þeyin hüviyeti ve kendi baþýna varlýðý
yoktur. Her þeyin varlýðý (yüzü) Allah’a yö-
neliktir. “Nereye yönelirseniz yönelin Al-
lah’ýn vechi oradadýr” âyeti (el-Bakara 2/
115) bu anlamdadýr. Allah’tan baþka ilâh
bulunmadýðý gibi O’ndan baþka “O” (hü-
ve) denilebilecek bir þey de yoktur. Bu se-
beple “lâ ilâhe illâ hû” havassýn tevhididir
(a.g.e., s. 60). Hz. Ali’ye nisbet edilen, “Hiç-
bir þeye bakmadým ki o þeyden evvel Al-
lah’ý görmemiþ olayým” þeklindeki sözü,
“Nereye yönelirseniz yönelin Allah’ýn vec-
hi oradadýr” âyetiyle açýklayan Gazzâlî, Bâ-
yezîd-i Bistâmî’nin, “Sübhânî mâ a‘zame
þânî” (Tesbih ederim zâtýmý ki þâným ne yüce-
dir) ve Hallâc-ý Mansûr’un “enelhak” (Ben
Hakk’ým) þathiyelerini de bu çerçevede yo-
rumlar. Ýbnü’l-Arabî’ye göre Hak Teâlâ’nýn
zâtýna dönük vechi O’nun ahadiyetidir, eþ-

536). Ýbnü’l-Arabî’ye göre vahiy peygam-
berlere ansýzýn geldiði gibi vecd de kendi-
sini mahlûkattan soyutlayan kimseye âni-
den tesadüf ve hücum eden bir haldir. Ýb-
nü’l-Arabî vecd ehlinin konuþan herkesin
sözünü Hak’tan dinlediðini, bu anlamda
vecd halini tecrübe eden kimsenin semâ
halinde bulunduðunu, naðmeli veya nað-
mesiz iþittiði her þeyin bir olduðunu, se-
mâ halinde iken kendisine gelen ilâhî bir
emirle gaybet ve istiðrak haline girdiðini,
bu halin vecd ehlini duyu ile idrak edilen
her þeyden alýkoyduðunu söyler (a.g.e., II,
537). Bu baðlamda sûfîlerin çoðunluðu
vecd halinde iken hareketsizliðin (sükûn)
hareketten daha üstün olduðunu söyle-
miþtir. Nitekim Cüneyd-i Baðdâdî’nin ter-
tip ettiði semâ meclisinde derviþleri vec-
din etkisiyle semâ yaparken kendisinin
bundan niçin sarfýnazar ettiði sorulduðun-
da, “Daðlarý görüyorsun ve onlarý hareket-
siz zannediyorsun, halbuki onlar bulutlar
gibi geçip gitmektedir” âyetiyle (en-Neml
27/88) cevap vermesi bunun örneklerin-
dendir. Bununla birlikte vecdin galebesiy-
le fiillerini kontrol altýna alamayan sâlikin
hareket ve hareketsizlikten bîgâne oldu-
ðu ileri sürülmüþtür.

Hücvîrî’ye göre vecdin keyfiyeti vahiy
süreci gibi dile getirelemeyen bir durum-
dur. Çünkü vecd talep edenle edilen, se-
venle sevilen arasýnda bir sýr olup ancak
tecrübeyle kazanýlan bir müþahede zevki
ve neþesidir (Keþfü’l-mahcûb, s. 567). Ýb-
nü’l-Arabî, vecdin ancak tezkiye edilmiþ
bir nefse ve tasfiye edilmiþ bir kalbe bek-
lenmedik bir þekilde geleceðini söyler. Vecd
sâlikte kabz-bast, heybet-üns, cem‘-fark,
gaybet-huzur gibi mânevî haller ve deði-
þimler meydana getirir. Vecdin birbiri ar-
dýnca vuku bulup sâlikin bütün varlýðýný
kaplamasýna “galebe” denir. Vecd geçici,
galebe kalýcý bir haldir. Vecd, cezbe ve is-
tiðrak birbirine yakýn hallerdir. Vecdde kýs-
men de olsa kulun gayretinin bir payý söz
konusudur. Cezbe vecde göre daha güç-
lüdür ve tamamen Allah vergisidir. Sûfî-
lere göre vecd sâlikin halleri arasýnda ka-
bul edilirken istiðrak sülûkünü tamamla-
mýþ ve velâyet mertebesine ulaþmýþ kiþi
için söz konusu edilir. Hakk’ýn velîsi olan
kimse bazan ilâhî muhabbetin istilâsý al-
týnda sevgilinin müþahedesinde kendini
kaybederken (gaybet) bazan da ilâhî bir
cezbe ile fenâ haline erer ve Hakk’ýn zâtýn-
da boðulur. Bu hal kiþinin kendi beþerî
varlýðýndan sýyrýlýp Hak ile birlik (vahdet)
halini yaþamasýdýr (Ýsmâil Rusûhî Anka-
ravî, s. 438-439).


