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VÂKIA

Vâkýa haram ve helâllere dikkat eden,
bütün zamanýný zikir ve ibadetle geçiren
kimselerin kalbine geldiði gibi yoðun zikir
ve ibadete devam etmediði halde mânevî
alanda kabiliyet sahibi kimselerin kalbine
de gelebilir (a.g.e., I, 367-368). Muhyiddin
Ýbnü’l-Arabî, el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye’de
kendisine vâkýa olarak gelen hadisleri ve
çeþitli bilgileri yer yer nakletmiþtir. Onun
bazan vâkýayý rüya anlamýnda kullandýðý da
görülmektedir. Muhakkik sûfîler, seyrü-
sülûk esnasýnda meydana gelen vâkýalarý
ibadet ve taatin kabulüne bir alâmet þek-
linde görmüþler, ancak derviþin bunlarla
oyalanmayýp yoluna devam etmesi gerek-
tiðini vurgulamýþlardýr.

Tasavvuf tarihinde bazý önemli sûfîle-
rin sohbetleri gayb âleminden gönülleri-
ne gelen vâkýalarýn bir ürünü kabul edildi-
ðinden “vâkýât” adýyla kaydedilmiþtir. Bu
çerçevede Aziz Mahmud Hüdâyî’nin, mür-
þidi Üftâde’nin sohbetlerini ve seyrüsülûk-
le ilgili açýklamalarýný bir araya getirdiði
Vâšý£ât-ý Üftâde adlý eseriyle Ýbrâhim Râ-
kým Efendi’nin Niyâzî-i Mýsrî'nin sohbetle-
ri ve menkýbelerini derlediði Vâkýât-ý Mýs-
rî adlý eseri zikredilebilir. Sûfîler, vâkýa ile
rüyanýn farkýna dikkat çektikleri halde za-
man zaman bunlarý birbirinin yerine kul-
lanmýþlardýr. Meselâ Niyâzî-i Mýsrî’nin Ta‘-
bîrâtü’l-vâkýât adlý eseri tasavvuf eðiti-
minde önemli yeri olan rüya hadisesinin
mahiyetini ve rüyada görülen sembollerin
yedi nefis merhalesine göre yorumlarýný
içermektedir. Mehmed Nasûhî'nin Mükâ-
þefât-ý Vâkýât’ý ile Hüseyin Vassâf’ýn Vâ-
kýât’ý da seyrüsülûk esnasýndaki mâne-
vî hal ve rüyalarla ilgilidir. Vâkýât adýyla
rüyalarý konu edinen baþka eserler de
vardýr.
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Kur’ân-ý Kerîm’in
elli altýncý sûresi.
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Adýný “mutlaka gerçekleþecek olan þey”
anlamýna gelen ve sûrenin birinci âyetin-
de geçen vâkýa kelimesinden alýr. Birkaç
âyetinin Medine’de nâzil olduðu söylen-
miþse de (Kurtubî, XVII, 126; Âlûsî, XXVII,
182) müfessirlerin çoðunluðuna göre Mek-
ke’de inmiþtir (Ýbn Atýyye el-Endelüsî, V,
238). Doksan altý âyet olup fâsýlasý ،� ”א،
“� ،� ،� ،� ،	 harfleridir. Nübüvvetin 5 ve-
ya 6. yýlýnda nâzil olduðu tahmin edilen
sûrenin ana konusu ölümden sonra yeni
bir hayatýn baþlayýp sonsuza kadar devam
edeceði, insanlarýn inanç ve davranýþlarý-
nýn karþýlýðýný orada bulacaklarý hususu-
dur. Bu çerçevede sûrenin muhtevasýný
iki bölüm halinde ele almak mümkündür.
Sûre muhtemelen ayný yýllarda inen diðer
sûrelerde etkin biçimde vurgulandýðý gibi
kýyametin kopuþunu dile getirmekle baþ-
lar. Ýnsanlarýn yaþadýðý yer küresinin þid-
detli bir sarsýntý ile sarsýlacaðý, kürenin sa-
bit aðýrlýklarý sanýlan daðlarýn ufalanýp toz
haline geleceði o gün insanlarýn saðdaki-
ler, soldakiler ve önde bulunanlar þeklin-
de üç gruba ayrýlacaðý belirtilir (âyet: 1-7).
Öndekiler iman ve iyi davranýþlar bakýmýn-
dan diðer müminlere nisbetle mesafe alýp
Allah’a yaklaþtýrýlan zümredir. Bunlar cen-
nette bedenî ve ruhî birçok nimete eriþ-
tirilecektir. Saðdakiler âhirette amel def-
terleri saðdan verilecek cennetlikler olup
onlar da mutlu kýlýnacaktýr. Soldakiler ise
amel defterleri soldan veya arka taraftan
verilecek kimselerdir. Bunlar âhireti inkâr
eden günahkârlardýr ve cehennemde azap
göreceklerdir (krþ. el-Hâkka 69/19-37; el-
Ýnþikak 84/7-12). Daha sonra inkârcýlara hi-
tap edilerek ilk yaratýlýþýn Allah tarafýndan
gerçekleþtirildiðini kabul ettikleri halde öl-
dükten sonra diriltmeyi yine O’nun ger-
çekleþtireceðine niçin inanmadýklarý soru-
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Mutlaka gerçekleþecek olan þey
anlamýnda kýyametin isimlerinden biri

(bk. KIYAMET).
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Gayb âleminden
kalbe gelen mânayý ifade eden

tasavvuf terimi.˜ ™

Sözlükte “âniden meydana gelen olay,
sýkýntý, kýyamet” gibi anlamlara gelen vâ-
kýa (çoðulu vâkýât) tasavvuf literatürün-
de sûfînin vecd ve istiðrak halinde vâkýf
olduðu hakikatleri anlatmak için kullaný-
lýr. Vâkýa uyku ile uyanýklýk arasý bir halde
iken meydana gelir; rüyaya benzemekle
birlikte esasen ondan farklýdýr. Ayrýca sâ-
likin kalbine yerleþerek gelip geçici olma-
masý bakýmýndan hâtýrdan (çoðulu havâ-
týr) ayrýlýr. Tasavvufta “tavârik, bevâdî, bâ-
dih, kadih, tevâlî, levâmi‘, levâih” gibi ta-
birler vâkýa ile yakýn anlamlarda kullanýl-
mýþtýr. Sûfîler mânevî meselelerine ve ru-
hî müþkillerine de vâkýa derler. Zikir sýra-
sýnda kendinden geçip gaybet halini yaþa-
yan sâlikin kalbine birtakým remiz hayal-
ler akmaya baþlar. Sâlik kendine gelince
(sahv) ya ilâhî bir lutuf olarak o remizle-
rin mânasýný bilir ya da þeyhi tarafýndan
bunlar kendisine yorumlanýr. Böylece sâ-
lik remiz hayallerin hakikatini anlar. Ýnsa-
nýn zihnine gelen, vâkýa ile hiçbir alâkasý
bulunmayan birtakým hayalleri vâkýa ile ka-
rýþtýrmamak gerekir (Þehâbeddin es-Süh-
reverdî, I, 367, 371).
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