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Ýç algý gücü ve kuruntu anlamýnda
felsefe terimi.˜ ™

Sözlükte “kuruntu, zan, tahmin; içe do-
ðan þey” anlamýndaki vehm (çoðulu ev-
hâm) bilgi deðeri açýsýndan “iki önerme-
den tercihe uzak ve iki kanaatin daha za-
yýf olaný, gelecekle ilgili zan, tahmin ve ha-
yal” mânasýnda kullanýlýr. Bazan iki öner-
meden doðruya yakýn olaný için zan, uzak
olaný için vehim denilir. Ayný kökten türe-
yen tevehhüm ise “bir þeyin varlýðý hakkýn-
da tereddüt etme” anlamýna gelir (Lisâ-
nü’l-£Arab, “vhm” md.; Fîrûzâbâdî, Æåmû-
sü’l-mu¼î¹, “vhm” md.). Cürcânî’nin Ýbn Sî-
nâ geleneðini yansýtan açýklamalarýna gö-
re vehim insana ait bir güçtür. Ýþlevi tikel
kavramlarý algýlamaktýr. Vehim gücü saye-
sinde içgüdüsel olarak kuzu kurttan kor-
kup kaçar. Aklýn kavramsal güçleri kullan-
masý gibi vehim gücü de cismanî güçleri
kullanýr (et-Ta£rîfat, “Vehm” md.). Kur’ân-ý
Kerîm’de geçmeyen vehim kavramý ha-
dislerde “zannetme, yanýlma, kuruntu” ve
özellikle “namazda yanýlma” anlamýnda
geçer (Wensinck, el-Mu£cem, “vhm” md.).
Nitekim bazý hadislerde sehiv secdesi ye-
rine “vehim secdesi” tabiri de kullanýlmýþ-
týr (Dârimî, “Salât”, 176).

Ýslâm düþüncesi tarihinde ilk defa Ya‘-
kub b. Ýshak el-Kindî vehmi bir felsefe te-
rimi olarak “zihnin bir þey hakkýnda kabul
veya redde karar verememe durumu” di-
ye tanýmlamýþtýr (Resâßil, I, 169). Kindî te-
vehhüm kavramýný da Aristo terminoloji-
sinde “tahayyül” anlamýndaki “phantasia”
(bantasya / fantezi) terimiyle karþýlar ve “du-
yusal bir formun maddesi ortadan kalktý-
ðý halde o formu algýlayan psikolojik güç”
þeklinde tarif eder. Ýhvân-ý Safâ’ya göre
vehim hayvanýn da eþyayý tahayyül etme
gücüdür (er-Resâßil, III, 391-392). Ancak Ýh-
vân-ý Safâ insandaki bilgi melekelerini sýra-
larken bu güce yer vermez (a.g.e., II, 414).
Fârâbî’ye nisbet edilen el-Fu½û½’ta (s. 12)
vehmin tasarlama ile (musavvire) hâfýza
güçleri arasýnda bulunduðu, bunun duyu
tecrübesi yaþanmadan meydana gelen bir
algý (içgüdü) olduðu, musavvire ve hâfýza-
daki duyu izlenimlerini ruh ve aklýn des-
teðiyle kullanan melekeye “müfekkire”,
vehmin desteðiyle kullanan melekeye de
“mütehayyile” denildiði belirtilir.

Ýslâm düþüncesinde vehim kavramý ilk
defa Ýbn Sînâ ile birlikte psikoloji ve epis-
temolojinin önemli kavramlarý arasýnda yer
almýþtýr. Ýbn Sînâ zihnin idrakini önce du-
yusal ve aklî, duyusal olaný da dýþ ve iç id-
rak güçleri diye ikiye ayýrmaktadýr. Ýç id-
rak güçleri beþ duyudan gelen izlenimle-
rin (mahsûsât) iþlenmesine göre beþ me-
lekeden oluþur. Bunlar ortak duyu, tasav-
vur, tahayyül, vehim ve hatýrlama (zâkire/
hâfýza) güçleridir. Dýþ duyumlar ortak du-
yuda toplanýr. Tasavvur gücü ortak du-
yunun algýladýklarýný saklar, tahayyül gücü
bunlarý birleþtirip ayrýþtýrma iþlevi görür.
Tahayyül gücünün üstünde yer alan ve-
him gücü ise bir önceki aþamada birleþ-
tirilip ayrýþtýrýlan izlenimler hakkýnda hü-
kümler verir, deðerlendirmeler yapar. Bu
hüküm ve deðerlendirmeler, gerektiðinde
mütehayyilenin de yardýmýyla vehim gü-
cüne iade edilebilmesi için hâfýzada sak-
lanýr. Hem insanda hem hayvanlarda bu-
lunan ve insanla hayvan arasýndaki ufuk
çizgisini oluþturan vehim gücü iç idrak
güçlerinin duyumlar düzeyindeki yegâne
hâkimidir; beynin orta yerinde tasavvur
ve hatýrlama güçlerinin arasýnda bulunur.
Böylece vehim gücü bir yönüyle tasavvur,
bir yönüyle hatýrlama gücüne bakar. Bu-
na göre Ýbn Sînâ’da vehim kavramý, dýþ
duyularca algýlanmayan birtakým bilgileri
kavrayan veya sezen yargý gücünü ifade
etmektedir. Bu yargýlarla ilgili verilen en
yaygýn örnek, koyunun daha önce hiç de-
neyimi bulunmadýðý halde kurdun kendi-
sinin düþmaný olduðunu sezip ondan kaç-
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den düþmüþ akýl gibidir. Vehimle elde edi-
len her idrak eþyanýn hakikatlerini ve ru-
hunu cisimlerin kalýplarýndan, maddelerin
sûretlerinden soyutlamadýr (el-¥ikmetü’l-
müte£âliye, III, 394, 559). Bu hükme va-
ran güce vehim gücü veya vâhime denir.
Bu güç, algýlanan nesnenin formunu du-
yu ve mütehayyile güçlerinden daha mü-
kemmel þekilde soyutlar, cisimlerdeki mâ-
nalarý tasavvur eder, onlarý maddelerin-
den ve maddeyle iliþkili niteliklerinden ayý-
rýr. Ancak vehmin kendisi de daima mad-
dî baðlantý için bulunduðundan cisimler-
den gelen idrakleri tamamen soyut anlam-
lara dönüþtüremez. Eðer vehim bütün bu
maddî iliþkilerden kurtulabilseydi artýk o
vehim deðil akýl olurdu (Mefâtî¼u’l-³ayb,
s. 139). Þîrâzî’ye göre vehim akýl ve müte-
hayyileye (hayal) zýt bir meleke deðildir, bi-
lakis mütehayyile ve duyu formuna bað-
lý bir akýldýr. Böyle olunca vehim gücünün
algýladýklarý da tikel hissî veya hayalî nes-
neler hakkýndaki aklî verilerdir. Nefis ken-
dine yönelip kendi üzerine düþündüðünde
vehimden ve cisimlerle iliþkiden kurtula-
rak soyut akýl halini alýr. Ayný þekilde ve-
him gücüyle elde edilen algýlarýn doðrulu-
ðu kesinleþip maddî iliþkilerden arýnýrsa bu
algýlar saf aklî anlamlara dönüþür. Sonuç-
ta vehim aklýn cisme yönelmesi ve ondan
etkilenmesidir, vehim yoluyla algýlanan iz-
lenimlerse özel bir maddeye ait aklî an-
lamlardýr. Böylece tahayyül melekesiyle
baðlantý halinde olan akýl gücüne vehim
denir (el-¥ikmetü’l-müte£âliye, III, 559; VIII,
255). Ýbn Sînâ’da ve sonrasýnda gerçek ve
sanal ayrýmýna denk düþecek biçimde vü-
cûd-vehim, vücûd-tevehhüm, bi’l-vücûd-
bi’l-vehm, fi’l-vücûd-fi’t-tevehhüm, vücû-
den-tevehhümen, hakikaten-vehmen, bi’l-
vücûd-bi-hasebi’t-tevehhüm, mevcûdât-
mevhûmât þeklinde vehim kavramý onto-
lojik baðlamlarda kullanýlmýþtýr. Ayrýca arit-
metik ve geometrinin konusu olan sayý ve
þekillerin varlýklarýnýn platonik anlamda
sanal (vehmî) olduðu belirtilmiþtir (Kindî,
I, 116; Ýbn Sînâ, Kitâbü’þ-Þifâ: Mantýða Gi-
riþ, s. 6, 25; Kitâbü’þ-Þifâ: II. Analitikler, s.
92, 94, 123, 142, 153; Kitâbü’þ-Þifâ: Meta-
fizik, s. 21-22, 98, 100-101; en-Necât, s. 10-
12, 17-18, 189; Behmenyâr b. Merzübân,
s. 8, 295-296, 356; Ýbn Rüþd, Telhîsu Mâ
Ba‘de’t-tabîa, s. 16, 57, 63, 87; Fahreddin
er-Râzî, I, 49).
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Râvinin çok yanýlmasý anlamýnda
hadis terimi.˜ ™

Sözlükte “insanýn hatýrýna düþen, aklý-
na gelen þey; doðru zannederek bir þeyi
yanlýþ yapmak, yanýlmak” anlamlarýndaki
vehm (çoðulu evhâm) hadis terimi olarak
en genel anlamýyla râvinin kasýtlý olmak-
sýzýn hata yapmasýný ifade eder. Bu yanýl-
gý hadisin yazýlmasý ve ezberlenmesi sýra-
sýnda meydana gelen ziyade, noksan, tah-
rif, taðyir gibi yanlýþlýklarý içine alýr. Vehim
râvinin zabt sýfatýný zedelediði için cerh se-
beplerinden biridir; ancak râvi devamlý su-
rette yanýlmadýkça bu kusur onun bütün
rivayetlerini reddetmeyi gerektirmez.

Vehim hem isnadda hem metinde gö-
rülse de daha çok isnadda meydana ge-
lir. Birbirine benzeyen isim, künye ve nis-
belerin karýþtýrýlmasý, isimlerde tashif ve
tahrif yapýlmasý, mevkuf veya maktû bir
haberin merfû, münkatý‘ bir haberin mut-
tasýl olarak rivayet edilmesi, sika râvi ile
zayýf râvinin karýþtýrýlmasý gibi hatalar is-

masýdýr. Ýbn Sînâ’ya göre vehim gücü bu
tür hükümlere, Allah’ýn bütün canlýlarý ku-
þatan rahmetinin eseri olarak insanlarýn
ve hayvanlarýn fýtratlarýna koyduðu ilham-
larla ulaþýr. Bazan vehim gücü bu yargýla-
ra köpeðin önceden dövüldüðü deðneði
görünce tekrar dövüleceðini hatýrlayýp o
insandan uzaklaþmasý gibi bir tür deney-
le de varýr. Bu yargý gerçek anlamda de-
ney deðildir ve deneyimsi bir izlenimden
gelmektedir, dolayýsýyla doðru da yanlýþ da
olabilir. Vehim gücünün, sarý suyu bala
benzeterek onun tatlýlýðýna hükmetmesi
gibi benzetmeler yoluyla verdiði yargýlar-
da da durum aynýdýr. Çünkü bu gücün ver-
diði yargýlar mantýkî ayrýmdan yoksundur.
Sonuç olarak vehim gücünün yargýlarý: a)
Tekil yargýlardýr; b) Duyu algýlarýna iliþkin-
dir; c) Yargý verildiði sýrada duyular tara-
fýndan algýlanamayýp daha sonra duyu-
larca doðrulanabilecek yargýlardýr (eþ-Þi-
fâß e¹-ªabî£iyyât (6), s. 36-37, 147-148, 162-
164; el-Ýþârât ve’t-tenbîhât, s. 111-112; Du-
rusoy, Ýbn Sinâ Felsefesinde Ýnsan, s. 156-
158).

Ýbn Rüþd, Ýbn Sînâ’nýn psikolojide müte-
hayyileden baþka bir güç ihdas etmekle
filozoflardan ayrýldýðýný, mütehayyile var-
ken böyle bir güç kabul etmenin anlamsýz
kaldýðýný, kuzunun ilk defa gördüðü kurt-
ta düþmanlýk sezmesinin mütehayyileden
geldiðini, hayvanda mütehayyileden daha
üstün güç olmadýðýný, bunun üstünde in-
sandaki akýl gücünün bulunduðunu belir-
tir (Tehâfütü’t-Tehâfüt, s. 546-547; TelÅî-
½u Kitâbi’n-Nefs, s. 65). Nitekim Ýbn Sînâ
da vehim gücüne bazan mütehayyile gü-
cü der (eþ-Þifâß e¹-ªabî£iyyât (6), s. 150;
Durusoy, Ýbn Sinâ Felsefesinde Ýnsan, s.
157). Nihayet filozof vehmin mütehayyile
olup olmadýðý meselesini, “Akýl birleþtirme
ve ayrýþtýrma yaparsa müfekkire, vehim
birleþtirme ve ayrýþtýrma yaparsa müte-
hayyile adýný alýr” diyerek çözmeye çalýþýr
(el-Ýþârât ve’t-tenbîhât, s. 111-112).

Ýbn Sînâ’nýn vehim gücüyle ilgili görüþ-
leri kendisinden sonra gelenler tarafýn-
dan tekrarlanmýþtýr. Meselâ Alâeddin Ali
et-Tûsî vehim gücünü, “Duyulur nesneler-
deki tikel anlamlarýn formlarýnýn kendisi-
ne yansýdýðý bir güçtür. Ahmed’in Ali’nin
þahsýný ve tavýrlarýný görünce ondan ken-
disi hakkýnda çýkardýðý dostluk anlamý ve-
ya koyunun kurdu görünce onda kendisi
hakkýnda farkýna vardýðý düþmanlýk anla-
mý gibi” diye açýklar (Tehâfütü’l-felâsife, s.
320). Sadreddîn-i Þîrâzî vehmi, “tikel cis-
manî varlýklar hakkýnda bir duyu tecrübe-
sine dayanmadan verilen tikel hüküm” di-
ye tanýmlar. Ona göre vehim, mertebesin-


