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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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nüdür. Haccýn Arafat vakfesi ve ziyaret ta-
vafý þeklinde iki rükünden meydana gel-
diðini ifade eden Hanefî mezhebi Arafat
vakfesini aslî unsur kabul etmektedir. Vak-
fenin sýhhati için fýkýh mezheplerinin itti-
fakýyla hac için ihrama girmiþ olma, belir-
lenen yerde ve zamanda vakfeye durma
þartlarý aranýr. Hanefî ve Mâlikîler’e göre
kiþinin Arafat’ta vaktini uyanýk, uykuda ve
baygýn vaziyette geçirmesi, vakfeye niyet
edip etmemesi vakfenin sýhhatini etkile-
mez. Abdestsiz, cünüp, hayýz veya nifas
halinde olan kiþilerin vakfesi de sahihtir.
Hz. Peygamber vakfe günü ay baþý halin-
deki Âiþe’ye, “Kâbe’yi tavaf dýþýnda hacý-
larýn yaptýðý diðer hac ibadetlerini sen de
yap” demiþtir (Buhârî, “Hac”, 81). Þâfiî ve
Hanbelîler’e göre vakfenin sýhhati için iba-
det ehliyetinin varlýðý þarttýr; bu sebeple
vakfe süresi içinde baygýn kalan veya ak-
lýný yitirenin vakfesi, dolayýsýyla haccý sa-
hih olmaz ve kazâ edilmesi gerekir. Vak-
fe yaparken ayakta durmanýn ya da otur-
manýn, binek üzerinde yahut yaya olma-
nýn ya da Arafat bölgesinin belli bir yerin-
de durmanýn daha faziletli sayýldýðý konu-
sunda mezhep âlimleri arasýnda farklý gö-
rüþler vardýr.

c) Zamaný. Hz. Peygamber’in, “Haccý
benden öðrenin” dedikten sonra (Müsned,
III, 318) zevalin ardýndan güneþ batýnca-
ya kadar vakfe yapmasý (Buhârî, “Hac”,
87; Müslim, “Hac”, 147), Arafat’ta gün-
düz veya gece vakfe yapmanýn yeterli ola-

caðýný bildiren hadisler (Nesâî, “Menâsik”,
211) fakihlerce deðiþik þekillerde yorum-
lanmýþtýr. Vakfe zamaný çoðunluða göre
zilhicce ayýnýn dokuzuncu günü zeval vak-
tinin giriþiyle, Hanbelîler’e göre fecrin do-
ðuþuyla baþlar ve dört mezhebe göre bay-
ramýn ilk günü fecir vaktine kadar devam
eder. Çoðunluða göre vakfe için belirle-
nen sürenin gündüz veya gece herhangi
bir anýnda Arafat’ta bulunmak farzýn ye-
rine gelmesi ve haccýn sýhhati için yeterli
olmakla birlikte Arafat’a gündüz gelenler
için akþama kadar orada kalmak vâcip,
Mâlikîler’e göre vakfeyi geceye taþýrarak
gecenin bir anýnda da olsa orada bulun-
mak farzdýr. Hanefîler’e göre güneþ bat-
madan önce Arafat’tan ayrýlma halinde
koyun veya keçi kesme (dem) cezasý gere-
kir; ancak güneþ batmadan Arafat’a geri
dönülüp güneþ batýncaya kadar beklenir-
se cezaya gerek kalmaz. Þâfiî mezhebine
göre ise vakfe yapan kiþi Arafat’tan gü-
neþ batmadan önce ayrýlýr, güneþ doðma-
dan önce geri döner ve Arafat’ta bir za-
man kalýrsa hem gündüz hem gece vak-
fe yaptýðý için kendisine herhangi bir ce-
za gerekmez; fakat güneþ doðmadan ön-
ce Arafat’a geri dönmezse dem cezasý uy-
gulanýr. Þâfiî mezhebinde dem cezasýnýn
vâcip veya müstehap olduðu þeklinde iki
görüþ vardýr. Hanbelîler’e göre gündüz vak-
ti vakfeye baþlayan kiþinin akþama kadar
Arafat’ta durmasý vâciptir, ayrýlýrsa dem
gerekir; ancak gündüz vakfe yapamayan
kiþinin gece vakfe yapmasý dem gerektir-
mez. Ýbn Hazm, güneþ batmadan önce
Arafat’tan ayrýlan kiþinin vakfesinin ta-
mam olduðu ve kendisine herhangi bir
ceza gerekmediði görüþündedir.

d) Sünnetleri. 1. Terviye günü Mina’da
kaldýktan sonra arefe günü sabah nama-
zýnýn ardýndan Mina’dan Arafat’a hareket
etmek. 2. Zevalden sonra vakfe için gus-
letmek; bu mümkün deðilse Arafat’a çýk-
madan önce de gusledilebilir. 3. Öðle na-
mazý kýlýnmadan önce hutbe okumak ve
hutbede haccýn yapýlýþý hakkýnda bilgi ver-
mek. 4. Öðle ile ikindi namazlarýný öðle
namazý vaktinde birlikte kýlmak (cem‘-i
takdîm). Namazlar kýlýnýrken bir defa ezan
okunur ve iki defa kamet getirilir, iki farz
arasýnda nâfile kýlýnmaz. Ebû Hanîfe’ye gö-
re cemaate yetiþemeyenler öðle ve ikindi
namazlarýný kendi vakitleri içerisinde tek
baþlarýna kýlarlar. Ebû Yûsuf ile Ýmam Mu-
hammed’e ve diðer üç mezhebe göre ise
cemaati kaçýranlarýn da öðle ve ikindiyi
cem‘-i takdîm ile kýlmalarý gerekir. 5. Na-
mazýn kýlýnmasýndan sonra vakfeyi gecik-
tirmeden abdestli ve kýbleye dönük ola-

dýþýnda Hil bölgesindedir (bk. ARAFAT).
“Urene vadisi hariç Arafat’ýn tamamý vak-
fe yeridir” gibi hadisler (el-Muva¹¹aß, “Hac”,
166; Müslim, “Hac”, 149) vakfe yerini bil-
dirmektedir. Urene vadisi, Harem bölge-
siyle Hil bölgesi arasýnda Arafat’a geçiþi
saðlar. Günümüzde Harem bölgesinin bit-
tiði ve Hil bölgesinin baþladýðý sýnýrlar uya-
rýcý levhalarla belirgin hale getirilmiþtir.
Vakfenin yerine gelmesi için Arafat’ýn her-
hangi bir yerinde bir süre beklemek ye-
terlidir. Hanefî, Þâfiî ve Hanbelîler’e göre
Urene vadisi üzerinde yapýlacak vakfe ge-
çerli deðildir. Mâlikîler’e göre ise Urene va-
disinde vakfe yapan kiþinin vakfesi geçerli
olmakla birlikte ceza kurbaný kesmesi ge-
rekir. Arafat bölgesinin batýsýnda Nemire
Mescidi bulunmakta ve bu mescidin kýb-
le tarafýnýn bir bölümü Arafat dýþýna, Ure-
ne vadisi kýsmýna taþmaktadýr. Arefe gü-
nü hacýlarýn bu bölümde durmamasý için
mescid içerisine uyarýcý levhalar konmuþ-
tur.

b) Hükmü. Arafat vakfesinin haccýn bir
rüknü olduðu kitap, sünnet ve icmâ ile sa-
bittir. Âyetler (el-Bakara 2/198-199), “Hac
Arafat’týr” (Tirmizî, “Tefsîr”, 3) gibi hadis-
ler, Hz. Peygamber’in ve ondan sonraki sa-
hâbe ve tâbiîn neslinin mütevâtir uygula-
masý Arafat’ta vakfenin haccýn rüknü ol-
duðunda icmâýn bulunduðunu gösterir.
Bazý rivayetlere göre Kur’an’da geçen “bü-
yük hac günü”nden maksat da (et-Tevbe
9/3) Arafat vakfesinin yapýldýðý arefe gü-

Vakfenin yapýldýðý Arafat’tan bir görünüþ (Fatma – Orhan Durgut fotoðraf arþivi)
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mesi (Buhârî, “Hac”, 98) burada gecele-
menin veya vakfenin rükün olmadýðýný gös-
termektedir. Bu sebeple hastalýk, yaþlýlýk,
aþýrý kalabalýk gibi durumlarda Müzdelife
vakfesi terkedilebilir ve bundan dolayý bir
ceza gerekmez. Vakfe süresince uyumak,
niyet etmemek, abdestsiz, cünüp veya
âdet halinde olmak vakfenin sýhhatine en-
gel deðildir. Vakfenin yerine gelmesi için
zamanýnda kýsa bir an da olsa Müzdeli-
fe’de bulunmak yeterlidir. c) Zamaný. Are-
fe günü güneþ battýktan sonra Arafat’-
tan Müzdelife’ye intikal edilir ve gece Müz-
delife’de kalýnýr. Akþamla yatsý namazlarý-
ný Müzdelife’de yatsý namazý vaktinde bir-
leþtirerek (cem‘-i te’hîr) kýlmak Hanefî-
ler’e göre vâcip, diðer mezheplere göre
sünnettir. Hanefîler’e göre Müzdelife’ye
varmadan yolda kýlýnan akþam namazý sa-
hih kabul edilmez ve Müzdelife’ye vardýk-
tan sonra yatsý namazýyla cemedilerek tek-
rar kýlýnmasý gerekir. Burada da cem‘ sý-
rasýnda iki farz namaz arasýnda nâfile ký-
lýnmaz. Hanefîler’e göre Müzdelife vakfe-
sinin zamaný kurban bayramýnýn birinci
günü fecir vaktinin girmesiyle baþlar ve
güneþ doðuncaya kadar devam eder, ge-
ce boyu Müzdelife’de kalýnsýn veya kalýn-
masýn bu süre içerisinde orada bulunmak
vakfenin sýhhati için yeterlidir. Mâlikîler’e
göre gecenin herhangi bir vaktinde, Þâfiî
ve Hanbelîler’e göre gece yarýsýndan son-
ra kýsa bir süre de olsa Müzdelife’de bu-

lunmak vâciptir. Bu üç mezhebe göre Müz-
delife’de fecirden sonra güneþ doðunca-
ya kadar vakfe yapmak sünnettir. d) Sün-
netleri: 1. Ýlk bayram gecesini Müzdelife’-
de geçirmek. 2. Müzdelife’ye intikal süre-
since sükûneti korumak, vakarlý davran-
mak, baþkalarýný rahatsýz etmeyip dua ile
meþgul olmak. 3. Vakti girer girmez sa-
bah namazýný eda etmek ve namazý kýl-
dýktan sonra hemen vakfeye durmak. 4.
Mümkünse vakfeyi Meþ‘ar-i Harâm deni-
len Kuzah tepesi yakýnýnda yapmak. Vak-
fe süresince dua, tesbih, telbiye, tekbir ve
tehlîl ile meþgul olmak. 5. Vakfeden sonra
güneþin doðmasýný beklemeden Mina’ya
hareket etmek.
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VAKFÝYE
( �� א����� )

Bir vakfýn
kurucusu tarafýndan düzenlenen

vakfýn iþleyiþiyle ilgili resmî belge.
˜ ™

“Vakfedilen bir malýn hangi hayýr iþlerin-
de kullanýlacaðýný, ne þekilde yönetileceði-
ni gösteren senet” anlamýndaki vakfiyye-
nin (vakýfnâme) Ýslâm medeniyeti tarihin-
de önemli bir yeri vardýr. Vakýflarýn baþlan-
gýçta sözlü olarak yapýldýðý anlaþýlmakta-
dýr. Daha sonra bazý aksaklýklar yüzünden

rak yerine getirmek. Çoðunluða göre vak-
fe esnasýnda oturmayýp ayakta durmak
daha faziletlidir. 6. Vakfeyi mümkünse Ce-
belirahme adý verilen tepenin yakýnlarýn-
da yapmak. 7. Vakfenin yapýldýðý arefe gü-
nü oruç tutmamak. 8. Vakfe süresince
vaktini telbiye, tesbih, zikir, dua ve istið-
farla geçirmek.

Müzdelife Vakfesi. Harem sýnýrlarý içe-
risinde bulunan Müzdelife, Arafat ile Mi-
na arasýndaki bölgenin adýdýr (bk. MÜZ-
DELÝFE). a) Vakfe Yeri. Muhassir vadisi
hariç Müzdelife’nin tamamýný vakfe yeri
olarak belirten hadis gereði (el-Muva¹¹aß,
“Hac”, 166, 167), bu vadi dýþýnda Müzdeli-
fe’nin herhangi bir yerinde vakfe yapýlabi-
lir.Muhassir vadisinde vakfe yapýlýrsa bu
çoðunluða göre geçersiz, bazý fakihlere
göre ise mekruh fakat geçerli sayýlýr. b)
Hükmü. “Arafat’tan -Müzdelife’ye- akýn
edince Meþ‘ar-i Harâm’da Allah’ý anýn …”
âyeti (el-Bakara 2/198) ve Müzdelife’de
vakfe yapmayanýn haccýnýn tamamlan-
mýþ sayýlmayacaðýný bildiren hadis (Tirmi-
zî, “Hac”, 57) Müzdelife vakfesinin meþ-
ruiyetini göstermekle birlikte fakihler bu
vakfenin hükmünde ihtilâf etmiþtir. Leys
b. Sa‘d, Evzâî ve Ýbn Hazm’a göre Müzde-
life vakfesi haccýn bir rüknüdür. Dört mez-
hebe göre ise Müzdelife’de gecelemek ya
da vakfe yapmak vâciptir. Hz. Peygam-
ber’in özür sahiplerinin sabahý bekleme-
den Müzdelife’den ayrýlmalarýna izin ver-
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