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Varlýðý zâtýnýn gereði olma,
var olmak için baþkasýna
ihtiyaç duymama anlamýnda
aklî hükümlerden biri
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Mu‘tezile âlimlerince
Allah’a atfedilen bir kavram.

™

Sözlükte “gerekli olmak, gereklilik” anlamýna gelen vücûb, Mu‘tezile’nin beþ temel esasý içinde yer alan adalet ilkesi gereðince Allah’ýn, yükümlü kýldýðý insanlara
iliþkin yapmasý gereken fiilleri ifade eder.
Buna göre vücûb “kullarýn dünya ve âhiret mutluluðuna eriþmeleri için gerçekleþtirmeleri gereken fiilleri yaratmanýn Allah’a vâcip olmasý” þeklinde tanýmlanabilir. Mu‘tezile kelâmcýlarýna göre çirkin fiilin terki övgüye lâyýk görüldüðü gibi vâcip
fiilin yapýlmamasý da yergiye yol açar. Bu
tür davranýþlar için insanlar hakkýnda verilen hükmün benzerinin Allah hakkýnda
da verilmesi gerekir. Bir fiilin Allah hakkýnda vâcip kabul edilip edilmemesi, ulûhiyyet anlayýþýnýn yaný sýra Allah ile yaratýklar

arasýndaki münasebetin açýklanmasý ile de
yakýndan iliþkilidir. Bu konularda farklý bir
düþünceye sahip olan Mu‘tezile kelâmcýlarý “vücûb alellah” diye ifade edilebilecek
bir görüþ ileri sürmüþ ve bunu ilâhî adaletin ayrýlmaz bir unsuru haline getirmiþtir.
Onlara göre Allah’ýn her türlü kötü fiilden
tenzih edilmesi, ancak kullarýyla ilgili bazý
fiilleri yapmasýný hikmet açýsýndan zorunlu kabul etmekle mümkündür. Bundan
dolayý kullarýna lutufla muamele etmesi,
haklarýnda en hayýrlý olaný (aslah) yaratmasý, çektikleri sýkýntýlara karþýlýk âhirette bedel (ývaz) vermesi, itaat edene sevap
yazmasý, günah iþleyip tövbe etmeyeni cezalandýrmasý Allah için vâciptir. Bunlarý icra etmemek veya bunlarla çeliþecek fiiller
yaratmak ilâhî adaletle baðdaþmaz. Zira
Allah’ýn âdil oluþu adalete aykýrý fiiller yaratmamasýný gerektirir, aksi halde kendisine zulüm nisbet etmek gibi yanlýþ bir sonuç ortaya çýkar. Cenâb-ý Hakk’ýn kullarýyla ilgili fiilleri lutuf, sevap ve ivazdan ibarettir. Allah’ýn kiþiye amelleriyle hak etmediði bir þeyi vermesi lutuf, emirlerine uymasý sonucu vermesi sevap, iradesi dýþýnda mâruz býraktýðý bir fiilden doðan sýkýntý
ve üzüntüye karþýlýk mükâfat vermesi ise
ivazdýr (Kadî Abdülcebbâr, el-Mu³nî, XIII,
505-507; Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s. 494).
“Kiþiyi Allah’a itaat etmeye yaklaþtýran ve
onu günah iþlemekten alýkoyan þey” diye
tanýmlanabilen lutfu Ebû Ali el-Cübbâî iki
kýsýmda ele alýr. Ýlki Allah’ýn kulunu mükellef tutmakla ilgili lutfudur; peygamber
göndermek, kitap indirmek, bunlarla insanýn akýl yürütme gücünü takviye etmek
gibi fiiller bu türden olup Allah’a vâciptir.
Ýkincisi ihlâs ve takvâ sahibi kullarýna ihsan ettiði lutfudur ki onlarýn iman ve sevaplarýný arttýran bir ikramdýr; ancak bu lutuf O’na vâcip deðildir (Ahmed Mahmûd
Subhî, I, 298-300). Mu‘tezile kelâmcýlarýnýn çoðunluðu, kullarla ilgili en iyi ve en
faydalý olaný yaratmayý Allah hakkýnda vâcip kabul etmekle birlikte Biþr b. Mu‘temir ile Ca‘fer b. Harb gibi bazýlarý O’nun
aslah olaný deðil salâh (iyi ve faydalý) olaný
yaratmasýnýn kendisine vâcip olduðu görüþündedir. Bunlara göre en iyiyi yaratmak Allah’a vâcip olsaydý kâfirlerin zorunlu þekilde iman etmesi gerekirdi (Çelebi,
s. 294-295).
Mu‘tezile âlimlerinin akýl yönünden Allah’a vâcip gördüðü fiiller arasýnda O’nun
peygamber göndermesi de yer alýr. Cenâb-ý Hakk’ýn, iman edeceðini bildiði insanlara peygamber göndermesi onlar için
faydalý olaný yaratma ilkesine, iman etmeyeceðini bildiði insanlara göndermesi

ise âhiretteki itiraz ve mazeretlerini geçersiz kýlma hikmetine baðlýdýr. Bu husus,
aklýn iyi ve güzel bulduðu bir fiil niteliði taþýmasý açýsýndan hüsün-kubuh ilkesine göre vâciptir (Kadî Abdülcebbâr, el-Mu³nî,
XV, 20-21; el-MuÅta½ar, s. 235-236; Seyyid
Þerîf el-Cürcânî, s. 550). Bunun yanýnda
peygamberleri düþmanlarýna karþý meleklerle korumasý veya onlara hastalýk vermemesi O’na vâcip deðildir. Nitekim Bedir Gazvesi’nde melekler indirip müslümanlarý desteklediði halde Uhud Gazvesi’nde böyle bir destekte bulunmamýþtýr.
Bu da muhtemelen müslümanlarýn sabrýný sýnamak ve Ýslâm’a baðlýlýklarýný denemek gibi hikmetlere baðlýdýr (Kadî Abdülcebbâr, Te¦bîtü delâßili’n-nübüvve, II, 407).
Mu‘tezile kelâmcýlarý kulun tövbesini kabul etmeyi de Allah için vâcip görür, çünkü O’na itaat eden kul sevabý hak etmiþtir. Ayný þekilde isyan eden kiþiyi de cezalandýrmasý gerekir; ancak bu durumda onu
günahýna denk bir ceza ile cezalandýrabileceði gibi affetmesi de mümkündür. Allah, tövbe etmeyen günahkârlarý ise mutlaka cezalandýrýr (a.mlf., el-MuÅta½ar, s.
234; Sübkî, II, 413-414). Ayrýca yaratýklarýna rýzýk vermesi de Allah’a vâcip olan fiillerdendir (Kadî Abdülcebbâr, el-Mu³nî, XI,
47).
Sünnî kelâmcýlarýna göre Allah’a vücûb
nisbet etmek, kudret ve iradesini sýnýrlandýrýp O’nu mecburiyet altýndaki bir varlýk
konumuna düþüreceðinden doðru deðildir. Allah’ýn kullarýna emrettiði fiiller onlarýn yerine getirebileceði fiiller olup birçok fayda ve hikmet içerir. Mu‘tezile tarafýndan ileri sürülen vücûb, O’nun fiilleri yaratýklarýn fiillerine kýyas edilerek (kýyâsü’lgaib ale’þ-þâhid) ortaya konmuþtur. Burada Allah’ýn, kullarýyla ilgili fiillerini lutuf
ve ihsanla gerçekleþtirdiði hakikati dikkate alýnmamýþtýr. Halbuki Allah’ýn bu fiilleri
rahmet ve ihsanýnýn bir sonucudur. Bu sebeple insanlarýn birbirine yönelik fiillerine
kýyasla Allah’a vücûb isnat edilmesi hikmete aykýrýdýr. Kulun yaratýcýsýna hamdedip þükretmesi, kendisi hakkýnda vâcip
olan fiillere mukabil deðil Allah’ýn lutuf ve
ihsanýna bir karþýlýktýr. Ayrýca vücûb alellah anlayýþý, Cenâb-ý Hakk’ýn “fiillerini dilediði þekilde yapan en mükemmel varlýk olmasý” gerçeðiyle uyuþmaz, yaratýklar arasýnda süregelen gerçeklerle de baðdaþmaz. Çünkü Allah insanlarý zekâ ve yetenek bakýmýndan eþit yaratmamýþ, bazýlarýný bazýlarýna üstün kýlmýþtýr (Nesefî, II,
747-758; Sübkî, II, 386, 414). Nitekim naslarda O’nun, rahmetini özel þekilde tahsis
ettiði kullarýnýn bulunduðu belirtilmiþtir
135

VÜCÛB
(el-Bakara 2/105; Âl-i Ýmrân 3/74; en-Nisâ
4/69-70; en-Nûr 24/14, 21). Ayrýca Cenâb-ý
Hakk’ýn, kullarý hakkýnda takdir ettiði fiilleri onlarýn belirlemesi mümkün deðildir;
O, zulmü zâtýna haram kýldýðýna göre bunlarý belirleyen ve kendisi hakkýnda hüküm
veren yine kendisidir (Müslim, “Birr ve’ssýla”, 55; Ali b. Sa‘d b. Sâlih ed-Düveyhî,
s. 112-113). Þiî âlimleri de Mu‘tezile mensuplarý gibi kullarýn fiilleri hakkýnda Allah’a
vücûb isnat ederler. Onlarýn Mu‘tezile’den
ayrýldýðý baþlýca husus imâmet meselesidir. Ýmâmiyye-Ýsnâaþeriyye’ye göre Allah’ýn
kullarýna lutufta bulunmasý vâciptir, O’nun
insanlara en büyük lutuflarýndan biri de
onlarý yönetecek bir devlet baþkaný belirlemesidir, bu sebeple imam tayin etmek O’na
vâciptir (Aydýnlý, s. 233). Ancak Þiîler’in
bu görüþü dinî ve aklî dayanaktan yoksun
olduðu gibi tarihî gerçeklere ve Hz. Peygamber’in uygulamalarýna da aykýrýdýr.
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Sözlükte “var olmak, bulunmak; varlýk”
anlamýndaki vücûd felsefe terimi olarak
“bir þeyin zihinde ve zihnin dýþýnda gerçek varlýða sahip olmasý” veya “bir þeyin
aklî tahlil yoluyla belirlenen mahiyeti, za136

tý” diye tanýmlanýr. Vücûd “bir þeyin zatýnýn (özünün) dýþ dünyada fiilen tahakkuk
etmesi” mânasýnda da kullanýlýr (Tehânevî, II, 1770; Alâeddin et-Tûsî, s. 224). Dinî
bir terim olarak vücûd, Allah’ýn zihnin dýþýnda gerçekliðinin bulunduðunu ve mevcudiyeti zorunlu bir varlýk (vâcibü’l-vücûd) olduðunu belirtir. Allah’ýn varlýðý zâtýnýn gereði yani kendindendir (bizâtihî / lizâtihî),
O’nun dýþýndaki varlýklarýn mevcudiyeti ise
kendileri dýþýndandýr (bigayrihî / ligayrihî).
Kur’ân-ý Kerîm’de insanlarýn doðuþtan Allah’ýn varlýðýna dair bilgiye veya eðilime sahip kýlýndýklarý ve bu selim fýtratýn bozulmayacaðý ifade edilir (el-A‘râf 7/172; erRûm 30/30). Kur’an’ýn beyanýyla, asil ve þerefli bir varlýk olarak yaratýlýp (el-Ýsrâ 17/
70) imtihan dünyasýnda yaþatýlan insan,
içten gelen nefsânî arzular ve dýþtan gelen saptýrýcý akýmlarla temiz fýtratýný köreltebilir. Bununla birlikte hayatta karþýlaþýlan fevkalâde olaylar, hastalýk ve felâketler kiþinin aslî yaratýlýþýna dönmesini saðlar.
Kur’ân-ý Kerîm’de “var olan, varlýðý mümkün olan” anlamýndaki “þey” lafzýnýn Allah’a nisbet edilmesi (el-En‘âm 6/19) vücûd sýfatýnýn naklî delilleri arasýnda kabul
edilir. Naslarda geçen esmâ-i hüsnânýn
bir kýsmý vücûd sýfatýyla irtibatlýdýr, bunlarýn baþýnda “hak” ismi gelir. “Gerçekliði
bulunan ve bilfiil var olan” anlamýndaki
hak isminin yer aldýðý âyet ve hadislerde
Allah’ýn fiilen mevcudiyetinin insanlarca
bilindiði belirtilmek suretiyle vücûd sýfatý
vurgulanýr (Yûnus 10/32; en-Nûr 24//25;
Buhârî, “Tevhîd”, 24; Müslim, “Müsâfirîn”,
199). Hak ayný zamanda Allah’ýn vâcibü’lvücûd olduðunu bildirir (Fahreddin er-Râzî, Levâmi£u’l-beyyinât, s. 216; Kurtubî, s.
145-148). Bunun dýþýnda nûr, zâhir, bâtýn,
evvel, âhir isimleri de vücûd sýfatýný vurgulayýcý niteliktedir. Nûr ismi akýl yürütülerek Allah’ýn varlýðýnýn algýlanabileceðini
ifade eder. Nûr kelimesi sadece duyular
âlemini deðil zihnî bilgileri anlatmak için
de kullanýlýr. Gözler Allah’ý göremese de akýl
O’nun varlýðýný idrak eder. Bu sebeple nûr
ilâhî varlýðýn apaçýk bir nitelik taþýdýðýný belirtir (Gazzâlî, s. 147-148). Zâhir ve bâtýn
isimleri de ayný konumdadýr. Zâhir Allah’ýn
varlýðýnýn fiilleriyle ve aklî delillerle açýkça
bilindiðini, akla göründüðünü, bâtýn ise zâtýnýn duyulardan gizlendiðini, dolayýsýyla
zâtýnýn varlýðý ve niteliði hakkýnda duyusal bilgi elde etmenin mümkün olmadýðýný ifade eder (el-Hadîd 57/3; Zeccâc, s.
60; Ýbn Manzûr, s. 128-130). Evvel, âhir ve
bâký isimleri Allah’ýn ezel ve ebed yönünden varlýklarý kuþattýðýný, zaman üstü ol-

duðunu, varlýðýnýn baþlangýcýnýn bulunmadýðýný, yokluðunun asla tasavvur edilemeyeceðini açýklar (el-Hadîd 57/3; bk. Müslim, “Cikir”, 61; Beyhaký, s. 25-27; Kurtubî, s. 134-138).
Vücûd sýfatýna iliþkin tartýþmalarýn IV.
(X.) yüzyýldan itibaren baþladýðýný söyle-

mek mümkündür. Ebû Hanîfe’ye ait akaid
risâlelerinde zikredilen ilâhî sýfatlar arasýnda vücûd yer almaz (Ali el-Karî, s. 14).
Eþ‘arî’ye göre Allah’ýn mevcut olmasý hem
kendisinin hem de insanýn O’nun varlýðýný
bilmesi anlamýna gelir, bundan dolayý “linefsihî mevcûd” diye tanýmlanýr. Allah’a
nisbet edilen vücûd, varlýðýnýn baþlangýcý
ve sonu bulunmayan mutlak bir mevcudiyeti ifade eder (Ýbn Fûrek, s. 27-28, 42,
326). Eþ‘arî’den sonra gelen kelâmcýlar vücûdun ilâhî zâta ait olan ve mânadan ibaret bulunan sübûtî bir sýfat mý, yoksa zâtýn ayný olup farklýlýk göstermeyen yalnýzca zihnî bir tevcih mi olduðu konusunu
tartýþmýþtýr. Gelenbevî, Fahreddin er-Râzî’ye kadar bütün kelâmcýlarla Ýslâm filozoflarýnýn, Allah’ýn zâtý ile varlýðýnýn ayný
olup zâtýna ait mânadan ibaret bir vücûd
sýfatýnýn bulunmadýðý konusunda ittifak
ettikleri halde Râzî’nin yeni bir tartýþma
baþlatarak zâttan ayrý bir vücûd sýfatýný ispat etme gayretinin yaný sýra bunu kelâmcýlarýn çoðunluðuna nisbet ettiðini belirtir (¥âþiye £ale’l-Celâl, s. 232). Ancak Eþ‘arî’den hemen sonra Bâkýllânî’nin bu konuda farklý bir görüþ ileri sürdüðü dikkate alýnýrsa (Abdülkerîm Tettân – M. Edîb
el-Kîlânî, I, 276) konuya iliþkin ihtilâflarýn
Râzî’den çok önce baþladýðýný kabul etmek
gerekir. Vücûd sýfatý konusunda ortaya
çýkan farklý görüþleri þöylece özetlemek
mümkündür:
1. Vücûd ilâhî zâtýn ayný olup zâta eklenen bir mâna ve ayrý bir sýfat deðildir, hatta yalnýz Allah hakkýnda deðil bütün varlýklarda vücûd ile mahiyet arasýnda baþkalýk
yoktur. Eðer zât hakikat ve mahiyeti dýþýnda herhangi bir varlýða sahip olsaydý bu
takdirde zâtýn biri hakikat ve mahiyetine,
diðeri vücûduna ait iki varlýðýnýn bulunmasý gerekirdi. Yine bir zâtýn varlýðý ilâve bir
mâna niteliði taþýsaydý söz konusu varlýðýn
da bir varlýðýnýn olmasý icap ederdi. Böyle
bir düþünce kýsýr döngüye (teselsül) götürdüðünden yanlýþtýr (Ubeydullah b. Muhammed es-Semerkandî, s. 58). Allah’ýn zâtý vâcip (zorunlu) olduðundan mevcudiyeti
zâtýndan dolayýdýr, bu da Allah’ýn varlýðý
ile zâtýnýn aynîliðini gösterir. Çünkü zâtýna ilâve bir vücûd sýfatýnýn düþünülmesi,
O’nun kendinden deðil baþkasýndan dolayý (vücûd sebebiyle) var olmasýný ve mümkin

