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olaylarý kaydederek tarih araþtýrmacýlarý-
na deðerli malzeme býrakmýþtýr. Olaylarý
daha ziyade devletten yana deðerlendiren
bu literatürün bilimsel kriterlere uygun
neþri günümüz tarihçilerine düþen görev-
lerin baþýnda gelmektedir.
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Kur’an okurken
lafýz ve mânayý gözeterek durmak
ve ardýndan okumaya baþlamak

anlamýnda terim,
bu konuya ait bilim dalý.

˜ ™

Sözlükte vakf “durmak, kelimeyi ken-
dinden sonraki kelimeden ayýrmak, keli-
meyi harekeden kesmek” anlamlarýnda
masdardýr (Lisânü’l-£Arab, “vkf” md.; Kå-
mus Tercümesi, III, 762). Terim olarak oku-
maya tekrar baþlamak niyetiyle nefes ala-
cak bir zaman kadar sesi kesmeyi ifade
eder. Bu þekilde kýraati kesmeye vakf den-

diði gibi durulmasý gereken yerler için de
ayný terim kullanýlýr. Sözlükte “baþlamak,
bir þeyi ilk defa yapmak” anlamýndaki bed’
kökünden türeyen ibtidâ ise (Lisânü’l-
£Arab, “bd,e” md.; Kåmus Tercümesi, I, 6)
vakfýn karþýtý olup “ilk defa okumaya baþ-
lamak, vakftan sonra kýraate devam et-
mek için tekrar baþlamak” demektir. “Bir
þeye yeniden baþlamak” anlamýna gelen
istînaf ve i’tinâf kelimeleri de ayný mâna-
da kullanýlýr (Kåmus Tercümesi, III, 525).
“Okuyuþta nefes almak veya kýraati niha-
yete erdirmek amacýyla kelimenin sonun-
da sesi kesip durmak” anlamýndaki kat‘
genelde “kýraati nihayete erdirmek” mâ-
nasýna gelmekle birlikte zaman zaman
vakf yerine kullanýldýðý, vakfýn da bazan
onun yerini aldýðý görülmektedir. Ýbnü’l-
Cezerî’nin belirttiðine göre önceki âlimler
herhangi bir kayýt koymadýkça kat‘ kelime-
sini genellikle “vakf” anlamýnda, sonraki
âlimler ise okumayý kesmek, kýraati bitir-
mek yerine kullanmýþlardýr (en-Neþr, I, 239).
“Susmak, okuyuþu kesmek” mânasýna ge-
len sekt, Kur’an tilâvet ederken iki keli-
me veya harf arasýnda nefes alýp verme-
den çok kýsa bir süre duraklamayý ifade
eder (Tehânevî, I, 959). Bir kelimeyi kendi-
sinden sonra gelen kelimeye sesi ve nefe-
si kesmeden baðlayarak okumaya da vasl
denilmiþtir. Vakf ve kat‘ kelimelerinin kar-
þýtý olan vaslda esas olan harekedir.

Bir bilim dalý olarak vakf ve ibtidâyý,
“Kur’an okurken lafýz ve mânanýn uygun
olduðu yerlerde durmayý ve ardýndan baþ-
lamayý saðlamak amacýyla gerekli bilgile-
ri veren ilim” þeklinde tanýmlamak müm-
kündür. Vakf ve ibtidâ, Kur’an’ýn i‘câzýnýn
gösterilebilmesi ve kastedilen mânanýn
doðru anlaþýlabilmesi için dikkat edilme-
si gereken bir husustur. Kur’an’da vakf
ve ibtidâ kelimeleri geçmemekle birlikte
Kur’an’ýn anlaþýlmasýnýn (meselâ bk. el-Ba-
kara 2/221, 242, 266; Âl-i Ýmrân 3/118; en-
Nisâ 4/8), tertîl ve tecvid ile tane tane, du-
ra dura okunmasýnýn (el-Furkan 25/32; el-
Müzzemmil 73/4) istendiði göz önünde bu-
lundurulursa buna en baþta Kur’an’ýn kay-
naklýk ettiði söylenebilir. Nitekim Hz. Ali
iki âyette geçen tertîli “vakflarý bilmek ve
harfleri tecvid ile okumak” þeklinde açýk-
lamýþtýr (Ýbnü’l-Cezerî, en-Neþr, I, 255; Sü-
yûtî, I, 258). Vakf ve ibtidâya riayet Hz.
Peygamber’in sünnetiyle de sabittir. Üm-
mü Seleme, “Resûlullah Kur’an okurken
kýraatini âyet âyet keserdi (âyet sonlarýnda
dura dura okurdu)” demiþ ve Fâtiha’dan ör-
nek vererek her âyetin sonunda durdu-
ðunu ifade etmiþtir (Müsned, VI, 302; Tir-

hamid’in emriyle padiþahýn cülûsu arefe-
sindeki olaylarý anlatan Ma‘rûzât’ý yaza-
rak ona takdim etmiþtir (nþr. Yusuf Hala-
çoðlu, Ýstanbul 1980).

Ahmed Cevdet Paþa’nýn 1866’da Halep
valiliðine tayini üzerine vak‘anüvisliðe Ah-
med Lutfi Efendi getirilmiþtir. Aralýksýz
kýrk bir sene bu görevde kalan Lutfi Efen-
di 1241-1296 Ramazaný (1825-Eylül 1879)
olaylarýný kaleme almýþtýr. Esasen Cevdet
Paþa, Esad Efendi’nin 1242-1246 (1826-
1831) arasýna ait müsveddeleriyle bazý ev-
rak sûretlerini Lutfi Efendi’ye göndermiþ,
ayrýca Takvîm-i Vekåyi‘ ile Cerîde-i Ha-
vâdis’ten yararlanabileceðini hatýrlatmýþ-
týr. Lutfi Efendi daha çok bu kaynaklara
dayanarak ve görüp duyduklarýný da ilâve
ederek eserini meydana getirmiþtir. Se-
lefi Cevdet Paþa ile mukayese edilerek
tarihçilikte aðýr tenkitlere mâruz kalan
Lutfi Efendi eserinin on beþ cildini tak-
dim edebilmiþ ve bunlardan ilk yedi cildini
bastýrabilmiþtir (Ýstanbul 1290-1306). VIII.
cilt halefi Abdurrahman Þeref Efendi’nin
ilâveleriyle yayýmlanmýþtýr (1328). Eksik
olan XVI. cilt hariç eserin tamamý on beþ
cilt halinde neþredilmiþtir (nþr. Münir Ak-
tepe, Ýstanbul 1984-1990). Onun zamanýn-
da vak‘anüvisliðe gösterilen ilginin azaldý-
ðý bir þikâyetinden anlaþýlmaktadýr. Lutfi
Efendi’nin ölümünün ardýndan iki yýl ka-
dar vak‘anüvisliðe kimse tayin edilmemiþ,
ancak 1909 Nisanýnda Sultan Reþad’ýn cü-
lûsunu müteakip Abdurrahman Þeref bu
hizmete lâyýk görülmüþtür. Birkaç ay son-
ra Târîh-i Osmânî Encümeni baþkanlýðýna
tayin edilen Þeref Efendi’nin vak‘anüvisli-
ði Osmanlý Devleti’nin sonuna kadar de-
vam etmiþtir. Abdurrahman Þeref sade-
ce cülûsundan vefatýna kadar Sultan Re-
þad devri olaylarýný yazmakla yetinmiþ olup
eser yayýmlanmýþtýr (nþr. Bayram Koda-
man – Mehmet Ali Ünal, Ankara 1996).

XVIII. yüzyýl baþýnda Dîvân-ý Hümâyun
kalemleri arasýnda teþekkül eden, daha
sonra Bâbýâli’de sadâret mektupçuluðu ve
âmedî kalemleriyle baðlantýlý olan vak‘a-
nüvislik zaman zaman ilgiden mahrum
kalsa da saltanatýn sonuna kadar devam
etmiþ bir müessesedir. Özellikle merkezî
devlet yapýsýnýn yeni bir þekle dönüþtüðü
Tanzimat ve sonrasýnda ihmale uðradýðý
görülmektedir. Bunda Takvîm-i Vekåyi‘
ve diðer gazetelerin neþrinin etkili oldu-
ðu söylenebilir. Zira gazeteler, vak‘anü-
vislerin çok sonra yazýp saraya sundukla-
rý olaylarý günü gününe yetiþtirmekle bir
bakýma vak‘anüvisin iþini yapmýþtýr. Fakat
her þeye raðmen vak‘anüvislik, iki asýrdan
fazla bir süre imparatorluk merkezine dair
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den sonraki kelime veya ifade) ile lafýz ve mâ-
na yönünden ilgisi olmayan ve sözün her
bakýmdan tamamlandýðý yerlerde yapýlan
vakftýr. Meselâ Bakara sûresindeki (2/5)
“������א �� ��-âyetinin sonunda böy ”�א�
le bir vakf mevcuttur. Bazan âyet ortala-
rýnda da yer almakla birlikte çoðunlukla
âyet sonlarýnda, kýssalarýn nihayetinde ve
bütün sûrelerin bitiminde yapýlan vakflar
tam vakftýr. 2. Vakf-ý kâfî. Kelime, lafýz
ve mâna bakýmýndan tamam olmakla bir-
likte mâba‘di ile anlam ilgisi devam eden
yerde yapýlan vakftýr. Meselâ Bakara sû-
resinde (2/3) “������ ������� �����” âyetinin
sonunda yapýlan vakf bu þekilde bir vakf-
týr. Vakf-ý kâfî, âyet sonlarýnda olduðu gi-
bi âyet içlerinde de bulunabilir, �� ! "�#”א
“$�%� #Àא �& (el-Mâide 5/5) cümlesinin so-
nunda durmak gibi. 3. Vakf-ý hasen. Söz ta-
mamlanmakla birlikte mâba‘di ile lafýz yö-
nünden ilgisi bulunan yerde yapýlan vakf-
týr. Meselâ Fâtiha sûresinde '� � ���א de-
yip durmak böyle bir vakftýr. Sonunda du-
rulan söz aslýnda bir mâna ifade ediyorsa
da mâba‘di ile lafýz yönünden ilgisi devam
etmektedir. Vakf-ý hasen âyet ortalarýnda
ve sonlarýnda da görülebilir. 4. Vakf-ý ka-
bîh. Söz lafýz ve mâna yönünden tamam-
lanmadan mâba‘di ile sýký iliþkisi olan yerde
yapýlan vakftýr. Bu gibi yerlerde vakfedil-
mesi halinde kastedilen mâna anlaþýlmaz.
Meselâ Fâtiha sûresinin baþýnda “���”א
deyip durmak böyledir. Bir hususu anlat-
sa bile murat edilmeyen bir mâna ortaya
çýkýyorsa bu da kabih veya akbah vakftýr.
Meselâ Nisâ sûresinde (4/43) “sarhoþken”
anlamýndaki ifadeyi okumadan âyetin
“namaza yaklaþmayýn” anlamýna gelen
“(��)א kýsmýný okuyup durmak bu ”�	+�*��א
türden bir vakftýr (vakf yapmanýn uygun
görülmediði yerler için ayrýca bk. Ebû Be-
kir Ýbnü’l-Enbârî, I, 116-149; Dânî, s. 150;
Ýbnü’l-Cezerî, en-Neþr, I, 230-231).

Ýbtidâ. Tam, kâfî, hasen ve kabih olmak
üzere dört kýsýmda incelenir. Ýbtidâda dik-
kat edilecek en önemli husus okumaya
baþlanacak yerin mânasýnýn müteakip yer-
le bütünlük saðlamasýdýr. Buna göre vakf-ý
tâm ve vakf-ý kâfîlerde durulduktan son-
ra arkasýndan gelen kelimeden baþlanýr.
Vakf-ý hasen âyet sonunda ise ardýndaki
âyetin baþýndan okunarak devam edilir;
âyet ortasýnda yapýlmýþsa anlam bütünlü-
ðünü saðlamak þartýyla o kelimeden veya
daha geriden alýnarak baþlanýr. Vakf-ý ka-
bîhlerde yine mâna bütünlüðü göz önü-
ne alýnarak o kelimeden veya daha geri-
den baþlamak gerekir. Bunlar genel kural-
lar olup bazý yerlerde istisnalar bulunabil-

mektedir. Âyet sonlarýna ve durak iþaret-
lerine (secâvend) dikkat ederek okuyan
bir kimse genellikle doðru vakf ve ibtidâ
yapmýþ olur (ibtidâ konusunda örnekler
için bk. Ýbnü’l-Cezerî, en-Neþr, I, 226-229).

Vakf Ýþaretleri. Vakf yapýlacak yerleri
tesbit etmek Arapça bilmeyi ve belli bir
birikime sahip olmayý gerektirdiðinden oku-
yucuya kolaylýk saðlamak üzere birtakým
iþaretlerin konulmasýna ihtiyaç duyulmuþ,
bu hususta Muhammed b. Tayfûr es-Se-
câvendî’nin (ö. 560/1165) “�",-./�0”
harfleriyle belirlediði sistem kabul gör-
müþtür (£Ýlelü’l-vuš†f, I, 169). Zamanla bu
iþaretlere diðer bazý harfler ilâve edilerek
Ýslâm ülkelerinde mushaflarda uygulan-
mýþ, bunlara “secâvend” denilmiþtir. Secâ-
vendler hükümlerine göre þu þekilde grup-
landýrýlabilir: Durulmasý gereken vakf: “"”;
geçilmesi câiz görülmekle birlikte durul-
masý evlâ olan vakf: “. ،0 ،
� ،2��”; durul-
masý câiz olmakla birlikte geçilmesi evlâ
olan vakf: “ � ،/ ،, ،2�3”; durulmamasý,
durulduðu takdirde geriden alýnmasý ge-
reken vakf “�”; iki grup üç noktadan mey-
dana gelen, “vakf-ý muânaka” (vakf-ý mü-
râkebe) denilen ve sadece bu gruplardan
birinde durulmasý gereken vakf: k k. Ay-
rýca bir konunun veya kýssanýn bitip yeni
bir konu veya kýssanýn baþladýðýný göster-
mek üzere “-” harfi kullanýlmýþtýr. Bazý
mushaflarda bunlarýn yanýnda baþka iþa-
retler de bulunabilir. Vakf, âyet sonlarýn-
da veya ortalarýnda üzerinde durulacak
kelimenin bütünlüðü korunarak, resm-i
Osmânî’ye riayet edilerek lafýz ve mânanýn
tamamlandýðý yerlerde ve sükûn üzere ya-
pýlýr. Bir kelimenin ortasýnda veya “א����”
gibi bitiþik yazýlmýþ iki kelime arasýnda uy-
gulanmasý câiz deðildir. Kat‘ ise mânanýn
tamamlandýðý âyet sonlarýnda yapýlýr (ký-
raat imamlarýnýn uygulamalarý için bk. Ýb-
nü’l-Cezerî, en-Neþr, I, 238). Vakfýn yapýlý-
þýna dair bazý kural ve ayrýntýlardan söz
edilmiþse de bunlarýn doðru anlaþýlmasý
ve uygulanabilmesi bir “fem-i muhsin”den
(ehil bir hocanýn aðzýndan) öðrenilmesiyle
mümkün olan (a.g.e., II, 120-194; Süyûtî,
I, 276-279).

Vakf ve Ýbtidânýn Hükmü. Kur’an tilâ-
vetinde vakf ve ibtidâ kurallarýna uyulma-
sý istenmekle birlikte bu konuda yapýlabi-
lecek hatalar hoþgörü ile karþýlanmýþtýr.
Mâide sûresinin 73. âyetinde “hiçbir ilâh
yoktur” anlamýndaki “'א 4�	���” lafzýnda du-
rulmasý gibi, bâtýl bir mâna elde etmeye
yönelik bir kasýt bulunmadýkça bir veba-
lin bulunmadýðý, çünkü “durulmasý gere-
kir” denen yerlerde de fýkhî anlamda vâ-

mizî, “Feçâ,ilü’l-Kur,ân”, 23). Abdullah b.
Ömer, Kur’an’ý öðrendikleri gibi vakf ya-
pýlmasý gereken yerleri de öðrendiklerini
belirtmiþtir (Hâkim, I, 35). Tâbiînden Mey-
mûn b. Mihrân da kurrânýn uzun veya kýsa
olsun konu tamamlanmadan kýraati kes-
mediklerini bildirmiþ, bazý kimselerin bu
hususa dikkat etmemesinden yakýnmýþ-
týr (Dânî, s. 134-135). Kýraat imamlarý ve
âlimler de vakf ve ibtidâyý bilmenin gere-
ðine iþaret etmiþ, birçok âlim icâzet ver-
mek için vakf ve ibtidâ bilgisini þart koþ-
muþtur.

Çeþitleri. Vakf ya nefesin yetmemesi ve
öksürük gibi zorunlu bir durumda ya da
lafýz ve mânanýn tamamlandýðý yerlerde
yapýlýr. Bunlardan birincisine “el-vakfü’l-ýz-
týrârî”, ikincisine “el-vakfü’l-ihtiyârî” denil-
miþtir. Bu ikisi dýþýnda öðrenciyi bilgilen-
dirmek ve imtihan etmek için yapýlan vak-
fa “el-vakfü’l-ihtibârî”, bir kelimede muh-
telif kýraat vecihlerini cemetmek üzere ya-
pýlan vakfa da “el-vakfü’l-intizârî” adý ve-
rilmiþtir. Cebrâil’in vahiy esnasýnda yaptý-
ðý rivayet edilen vakflara “vakf-ý Cibrîl”,
Hz. Peygamber’in vakflarýna “vakf-ý nebî”,
א5%6�7 �� �8#�9 � 5%67 �� �8 (el-Bakara 2/286)
örneðinde görüldüðü gibi birbirinin mu-
adili olan, birbirinin anlamýný tamamla-
yan yerlerde yapýlan vakflara “vakf-ý izdi-
vâc”, ifade edilen mânanýn doðru anlaþýl-
masýný saðlamak (:��� %6+ � :�*��+� [el-Feth
48/9] örneðinde olduðu gibi birinci zami-
rin Hz. Peygamber’e, ikinci zamirin Allah’a
ait olduðunu göstermek) için yapýlan vak-
fa “vakf-ý beyân” denilmiþtir (Ýbnü’l-Cezerî,
en-Neþr, I, 225; Üþmûnî, s. 8, 10, 19; Ali el-
Karî, s. 63). Zorunlu ve ihtiyarî vakflar çe-
þitli terim ve deðerlendirmelerle gruplan-
dýrýlmýþ, çoðunluðun benimsediði “tam,
kâfî, hasen, kabîh” terimleri yanýnda “tam
muhtâr, kâfî câiz, hasen kabîh metrûk,
tam ve benzeri, nâkýs ve benzeri, hasen
ve benzeri, tam ve etem, kâfî ve ekfâ, ha-
sen ve ahsen, sâlih ve aslah, kabîh ve ak-
bah, tamam, ceyyid, mefhum” gibi terim-
ler de kullanýlmýþtýr (Ebû Bekir Ýbnü’l-En-
bârî, s. 149; Dânî, s. 138-139; Muhammed
b. Tayfûr es-Secâvendî, I, 116-132; Üþmû-
nî, s. 10; Zekeriyyâ el-Ensârî, s. 6). Diðer
taraftan Ýmam Ebû Yûsuf’un Kur’an’daki
vakflar için tam, nâkýs, hasen, kabih gibi
nitelemeler yapýlmasýný bid‘at saydýðý nak-
ledilmiþtir (Alemüddin es-Sehâvî, II, 552;
Zerkeþî, I, 354).

Âlimlerin çoðunluðuna göre vakflar la-
fýz ve mâna durumu göz önünde bulun-
durularak baþlýca dört kýsýmda incelen-
miþtir. 1. Vakf-ý tâm. Mâba‘di (kendisin-
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Tahhân, Ni¾âmü’l-edâß fi’l-vašf ve’l-ib-
tidâß (nþr. Ali Hüseyin el-Bevvâb, Riyad
1406/1985); Ebû Muhammed Hasan b. Ali
el-Ummânî, el-Mürþid fî ma£ne’l-vaš-
fi’t-tâm ve’l-¼asen ve’l-kâfî ve’½-½âli¼
ve’l-mefhûm ve beyâni teh×îbi’l-šýrâßât
ve ta¼š¢šihâ ve £ilelihâ (Zekeriyyâ el-
Ensârî eseri el-Maš½ad li-telÅî½i mâ fi’l-
Mürþid adýyla ihtisar etmiþ, gerek müsta-
kil gerekse bazý eserlerle birlikte defalar-
ca basýlmýþtýr, Dânî, el-Müktefâ, nþr. Yû-
suf Abdurrahman Mar‘aþlî, neþredenin gi-
riþi, s. 70); Ebü’l-Alâ el-Hemedânî, el-Hâ-
dî ilâ ma£rifeti’l-mešå¹ý£ ve’l-mebâdiß
(TSMK, III. Ahmed, nr. 150); Alemüddin
es-Sehâvî, £Alemü’l-ihtidâ fî ma£rifeti’l-
vašf ve’l-ibtidâß (Cemâlü’l-šurrâß içinde,
II, 548-645); Ýbrâhim b. Ömer el-Ca‘berî,
Va½fü’l-ihtidâß fi’l-vašfi ve’l-ibtidâß; Üþ-
mûnî, Menârü’l-hüdâ fî beyâni’l-vašf
ve’l-ibtidâß (bk. bibl.); Taþköprizâde Ah-
med Efendi, Tu¼fetü’l-£irfân fî beyâni
evšåfi’l-Æurßân (el-Hizânetü’t-Teymûriy-
ye, nr. 502; ayrýca bk. Dânî, el-Müktefâ, nþr.
Yûsuf Abdurrahman Mar‘aþlî, neþredenin
giriþi, s. 60-71; Muhammed b. Tayfûr es-
Secâven-dî, neþredenin giriþi, I, 24-42).
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Hac sýrasýnda
Arafat ve Müzdelife’de belirli bir süre

bekleme anlamýnda terim.
˜ ™

Sözlükte “durmak, ayakta durmak, bir
yerde beklemek” anlamýndaki vakfe (vu-
kuf) terim olarak hac ibadetini yerine ge-
tiren kiþinin belirli bir zaman diliminde be-
lirli yerlerde bir süre durmasýný ifade eder.
Vakfenin yapýldýðý Arafat ve Müzdelife böl-
gelerine mevkýf denilir (Müslim, “Hac”,
149). Hacda gerçekleþtirildiði mekâna nis-
betle anýlan iki vakfe vardýr: Arafat ve Müz-
delife vakfeleri. Câhiliye Araplarý’nda bu
iki vakfe hac ibadetinin bir parçasý olarak
bilinmekle beraber Kureyþ ve bu konuda
Kureyþ’e tâbi Kinâne ve Huzâa kabileleri,
Harem ehlinin ayrýcalýðýný ve sosyal statü-
lerini göstermek amacýyla Hz. Ýbrâhim’-
den beri süregelen Arafat vakfesini ter-
kedip Harem sýnýrlarý içerisinde kalan Müz-
delife’de durmakla yetinmiþlerdi. Hz. Pey-
gamber Kureyþ kabilesine mensup olmak-
la birlikte peygamberlikten önce de onla-
rýn bu farklý uygulamalarýna itibar etme-
miþ, Arafat’ta vakfe yapmayý sürdürmüþ-
tür (Ýbn Ýshak, s. 76, 100). Ayrýca Câhiliye
Araplarý, Arafat ve Müzdelife vakfelerine
kendi atalarýný övme gibi bazý kavmiyetçi
asabiyet unsurlarý ve pagan âdetleri sok-
muþlardý. Hacla ilgili âyetlerde yer alan,
“Arafat’tan akýn edince Meþ‘ar-i Harâm’-
da (Müzdelife) Allah’ý anýn ... Sonra insan-
larýn akýn akýn döndüðü yerden (Arafat)
siz de akýn edip dönün … Atalarýnýzý andý-
ðýnýz gibi, hatta ondan daha coþkulu ve
güçlü þekilde Allah’ý anýn” (el-Bakara 2/
198-200) ifadeleri Câhiliye’deki yanlýþ vak-
fe uygulamalarýnýn düzeltilmesi uyarýsýný
da yapmaktadýr (Buhârî, “Hac”, 91). Vedâ
haccýnda Resûl-i Ekrem, zilhiccenin doku-
zuncu günü sabah namazýný Mina’da ký-
lýp güneþ doðduktan sonra yola koyulun-
ca Kureyþliler onun Müzdelife’de vakfe
yapacaðýný sanýyorlardý; ancak Resûlul-
lah, Müzdelife’de durmayýp Arafat’a çýk-
mýþ ve orada vakfe yapmýþtýr (Müslim,
“Hac”, 147).

Arafat Vakfesi. a) Vakfe Yeri. Arafat,
Mekke’nin doðusunda Tâif yolu üzerinde
kuzeyi, güneyi ve doðusu daðlarla çevrili
engebesiz bir alandýr ve Harem sýnýrýnýn

cip veya farz hükmünde bir vakfýn söz ko-
nusu olmadýðý belirtilmiþtir (Ýbnü’l-Cezerî,
Mušaddime, s. 154). Çoðunluða göre ka-
sýt dýþýnda meydana gelen vakf ve ibtidâ
hatalarý sebebiyle namaz fâsit olmaz (Ali
el-Karî, s. 62; Saçaklýzâde, s. 271-272). Bu
baðlamda vakf ve ibtidânýn tevkýfî olup
olmadýðý hususu tartýþýlmýþtýr. Hz. Ali’nin
tertîli açýklayan sözleri, Abdullah b. Ömer’in
Kur’an öðrenirken vakflarý da öðrendikle-
rini söylemesi, Meymûn b. Mihrân’ýn kur-
rânýn konu tamamlanmadan kýraati kes-
mediklerini belirtmesi vakf yerlerinin tev-
kýfî sayýldýðýnýn bir delili olarak görülmüþ
ve bu ilmin öðrenilmesi gerektiði husu-
sunda ashabýn icmâ ettiði belirtilmiþtir
(Dânî, s. 134-135; Ýbnü’l-Cezerî, en-Neþr,
I, 225). Diðer taraftan vakf yerlerini belir-
lemenin ictihada dayandýðýný söyleyenler
de vardýr (Ahmed Hattâb Ömer, VIII [1977],
s. 173-174; Dânî, el-Müktefâ, nþr. Câyid
Zeydân Muhlif, neþredenin giriþi, s. 11-
15). Ancak duraklarýn büyük çoðunluðu-
nun Asr-ý saâdet’ten beri uygulandýðý bi-
linmektedir (Ýbnü’l-Cezerî, en-Neþr, I, 225).

Vakflar konusunda ilk eser yazan kiþi-
nin tâbiînden Kitâbü’l-Vuš†f adlý eseriy-
le Þeybe b. Nisâh (ö. 130/748) olduðu be-
lirtilmekte (Ýbnü’l-Cezerî, øåyetü’n-Nihâ-
ye, I, 330), Ýbnü’n-Nedîm bu alanda er-
ken dönemde eser yazanlarý kaydetmek-
tedir (el-Fihrist, s. 54). Sîbeveyhi el-Ki-
tâb’ýnda nahiv ilmi açýsýndan konuya yer
vermiþtir. Ýlgili eserlerden bazýlarý þunlar-
dýr: Ebû Amr b. Alâ, el-Vašf ve’l-ibtidâß
(Zâhiriyye Ktp., Mecmua, nr. 18 L, 128; bk.
Ali Þevvâh Ýshak, I, 280); Ebû Bekir Ýbnü’l-
Enbârî, Kitâbü Î²â¼i’l-vašf ve’l-ibtidâß
(fî Kitâbillâh) (nþr. Muhyiddin Abdurrah-
man Ramazan, Dýmaþk 1391/1971); Neh-
hâs, Kitâbü’l-Æa¹£ ve’l-i£tinâf (bk. bibl.);
Ebû Abdullah Ahmed b. Muhammed b.
Evs el-Mukrî, el-Vašf ve’l-ibtidâß (Sü-
leymaniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 31);
Mekkî b. Ebû Tâlib, Þer¼u kellâ ve belâ
ve ne£am ve’l-vašf (nþr. Ahmed Hasan
Ferhât, Dýmaþk 1398/1978, 1404/1983); Dâ-
nî, el-Müktefâ fi’l-vašf ve’l-ibtidâß (bk.
bibl.); Ebü’l-Hasan Ali b. Ahmed el-Gaz-
zâl en-Nîsâbûrî, el-Vašf ve’l-ibtidâß (Dâ-
rü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Timûriyye, nr. 162;
Abdülkerîm b. Muhammed el-Osman dok-
tora çalýþmasýnda eseri Kehf sûresi sonu-
na kadar tahkik etmiþtir [Medine 1409/
1988, el-Câmiatü’l-Ýslâmiyye]); Muham-
med b. Tayfûr es-Secâvendî, £Ýlelü’l-vu-
š†f (bk. bibl.; Muhsin Hâþim Dervîþ bu
eseri doktora çalýþmasý olarak tahkik et-
miþ ve Kitâbü’l-Vašf ve’l-ibtidâß adýyla ya-
yýmlamýþtýr [Amman 1422/2001]); Ýbnü’t-
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