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Mutlaka gerçekleþecek olan þey
anlamýnda kýyametin isimlerinden biri

˜

(bk. KIYAMET).
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VÂKIA
( ) אא

˜

Gayb âleminden
kalbe gelen mânayý ifade eden
tasavvuf terimi.

™

Sözlükte “âniden meydana gelen olay,
sýkýntý, kýyamet” gibi anlamlara gelen vâkýa (çoðulu vâkýât) tasavvuf literatüründe sûfînin vecd ve istiðrak halinde vâkýf
olduðu hakikatleri anlatmak için kullanýlýr. Vâkýa uyku ile uyanýklýk arasý bir halde
iken meydana gelir; rüyaya benzemekle
birlikte esasen ondan farklýdýr. Ayrýca sâlikin kalbine yerleþerek gelip geçici olmamasý bakýmýndan hâtýrdan (çoðulu havâtýr) ayrýlýr. Tasavvufta “tavârik, bevâdî, bâdih, kadih, tevâlî, levâmi‘, levâih” gibi tabirler vâkýa ile yakýn anlamlarda kullanýlmýþtýr. Sûfîler mânevî meselelerine ve ruhî müþkillerine de vâkýa derler. Zikir sýrasýnda kendinden geçip gaybet halini yaþayan sâlikin kalbine birtakým remiz hayaller akmaya baþlar. Sâlik kendine gelince
(sahv) ya ilâhî bir lutuf olarak o remizlerin mânasýný bilir ya da þeyhi tarafýndan
bunlar kendisine yorumlanýr. Böylece sâlik remiz hayallerin hakikatini anlar. Ýnsanýn zihnine gelen, vâkýa ile hiçbir alâkasý
bulunmayan birtakým hayalleri vâkýa ile karýþtýrmamak gerekir (Þehâbeddin es-Sühreverdî, I, 367, 371).

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, seyrüsülûk esnasýnda meydana gelen vâkýalarý
ibadet ve taatin kabulüne bir alâmet þeklinde görmüþler, ancak derviþin bunlarla
oyalanmayýp yoluna devam etmesi gerektiðini vurgulamýþlardýr.
Tasavvuf tarihinde bazý önemli sûfîlerin sohbetleri gayb âleminden gönüllerine gelen vâkýalarýn bir ürünü kabul edildiðinden “vâkýât” adýyla kaydedilmiþtir. Bu
çerçevede Aziz Mahmud Hüdâyî’nin, mürþidi Üftâde’nin sohbetlerini ve seyrüsülûkle ilgili açýklamalarýný bir araya getirdiði
Vâšý£ât-ý Üftâde adlý eseriyle Ýbrâhim Râkým Efendi’nin Niyâzî-i Mýsrî'nin sohbetleri ve menkýbelerini derlediði Vâkýât-ý Mýsrî adlý eseri zikredilebilir. Sûfîler, vâkýa ile
rüyanýn farkýna dikkat çektikleri halde zaman zaman bunlarý birbirinin yerine kullanmýþlardýr. Meselâ Niyâzî-i Mýsrî’nin Ta‘bîrâtü’l-vâkýât adlý eseri tasavvuf eðitiminde önemli yeri olan rüya hadisesinin
mahiyetini ve rüyada görülen sembollerin
yedi nefis merhalesine göre yorumlarýný
içermektedir. Mehmed Nasûhî'nin Mükâþefât-ý Vâkýât’ý ile Hüseyin Vassâf’ýn Vâkýât’ý da seyrüsülûk esnasýndaki mânevî hal ve rüyalarla ilgilidir. Vâkýât adýyla
rüyalarý konu edinen baþka eserler de
vardýr.

Vâkýa
sûresinin
ilk âyetleri
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VÂKIA SÛRESÝ
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Kur’ân-ý Kerîm’in
elli altýncý sûresi.

™

Adýný “mutlaka gerçekleþecek olan þey”
anlamýna gelen ve sûrenin birinci âyetinde geçen vâkýa kelimesinden alýr. Birkaç
âyetinin Medine’de nâzil olduðu söylenmiþse de (Kurtubî, XVII, 126; Âlûsî, XXVII,
182) müfessirlerin çoðunluðuna göre Mekke’de inmiþtir (Ýbn Atýyye el-Endelüsî, V,
238). Doksan altý âyet olup fâsýlasý ، ،” א
“  ، ، ، ، harfleridir. Nübüvvetin 5 veya 6. yýlýnda nâzil olduðu tahmin edilen
sûrenin ana konusu ölümden sonra yeni
bir hayatýn baþlayýp sonsuza kadar devam
edeceði, insanlarýn inanç ve davranýþlarýnýn karþýlýðýný orada bulacaklarý hususudur. 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 baþlar. Ýnsanlarýn yaþadýðý yer küresinin þiddetli bir sarsýntý ile sarsýlacaðý, kürenin sabit aðýrlýklarý sanýlan daðlarýn ufalanýp toz
haline geleceði o gün insanlarýn saðdakiler, soldakiler ve önde bulunanlar þeklinde üç gruba ayrýlacaðý belirtilir (âyet: 1-7).
Öndekiler iman ve iyi davranýþlar bakýmýndan diðer müminlere nisbetle mesafe alýp
Allah’a yaklaþtýrýlan zümredir. Bunlar cennette bedenî ve ruhî birçok nimete eriþtirilecektir. Saðdakiler âhirette amel defterleri 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; elÝnþikak 84/7-12). Daha sonra inkârcýlara hitap edilerek ilk yaratýlýþýn Allah tarafýndan
gerçekleþtirildiðini kabul ettikleri halde öldükten sonra diriltmeyi yine O’nun gerçekleþtireceðine niçin inanmadýklarý soru-

VÂKIDÎ

lur ve spermadan insan üretmeyi, tohumdan ekin bitirmeyi, buluttan su indirmeyi
ve aðaçtan ateþ çýkarmayý inkârcýlarýn mý
yoksa Allah’ýn mý gerçekleþtirdiði sorusu
yöneltilir. Birinci bölüm, Hz. Peygamber’e
þaný ve azameti yüce olan rabbini ulûhiyyetle baðdaþmayan sýfatlardan tenzih etmesini emreden âyetle sona erer (âyet:
8-74).
Ýkinci bölüm, yýldýzlarýn yörüngelerine
yemin edilerek ve bunun bilenler için büyük bir yemin olduðu belirtilerek baþlar.
Yemin konusunun âlemlerin rabbi tarafýndan Hz. Muhammed’e indirilen vahyin
ürünü Kur’an’ýn teþkil ettiði belirtilir. Ardýndan büyük bir lutuf sayýlan böyle bir
kelâmýn kale alýnmasý ve bu nimete þükredilmesi gerektiði halde onun nankörce
inkâr edilmesi hayret verici bir davranýþ
diye nitelendirilir. Ardýndan inanmayanlarýn en önemli eksiði olan ölüme ve ölüm
ötesi âlemine iman konusuna etkili biçimde temas edilerek, “Peki, can boðaza dayandýðý ve siz etrafýndakiler çaresizlik içinde bakýndýðýnýz zaman bizim âhiret yolcusuna sizden daha yakýn olduðumuzu biliyor musunuz? Onun sorgu ve ceza âlemine sürüklenmeyeceði iddiasýnda samimi
iseniz ölümü geri çevirmeli deðil misiniz?”
sorularý yöneltilir. Ardýndan Allah’a yakýn
olan ve amel defterleri saðdan verilenlerin
ebedî hayattaki mutluluðu, gerçeði yalanlayanlarýn da mutsuzluðuna temas edilir.
Sûre Resûlullah’a rabbinin ismini ve þanýný yüceltmesini emreden âyetle tamamlanýr (âyet: 75-96). Mekke döneminin ortalarýnda inen sûrelerin çoðunda görüldüðü gibi Vâkýa sûresinde de âhirete iman
konusu ele alýnmýþ, ebedî hayatta mutlu
veya mutsuz olacak insanlarýn yaþantýlarý
tasvir edilmiþ, kiþide âhiret inancýný oluþturup davranýþlarýný etkileyecek uyarýcý ve
düþündürücü ifadelere müessir bir üslûp
içinde yer verilmiþtir. Dünya hayatýnýn çekici ve itici yanlarýnýn çoðu zaman kiþinin
bedeninin yaný sýra psikolojik hayatýný da
çeþitli yönlere sürüklemekte olduðu inkâr
edilmez bir gerçektir. Bu sebeple Vâkýa
sûresi zaman zaman okunmalý, bu sayede kiþi mânevî yöneliþinde meydana gelebilecek sapmalardan kendini korumalýdýr.
Vâkýa sûresi, Resûl-i Ekrem’e diðer peygamberlere verilen ilâhî kitaplara Kur’an’dan tekabül eden sûre gruplarýndan fazla
olarak inzâl edilen “mufassal” sûreler içinde yer alýr. Abdullah b. Abbas’tan rivayet
edildiðine göre Hz. Ebû Bekir, Resûlullah’a
erken sayýlacak bir yaþta saçlarýna ak düþmesinin sebebini sorunca o da, “Beni Hûd,
Vâkýa, Mürselât, Amme yetesâelûn ve Ýze’þ-

þemsü küvvirat sûreleri ihtiyarlatmýþtýr”
cevaben vermiþtir (Tirmizî, “Tefsîr”, 56/6;
Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s. 322). Bu
sûrelerin ilkinin geçmiþ peygamberlerin
çetin mücadelelerinden, diðerlerinin kýyametin kopmasý ve âhiret hallerinden bahsetmesi dikkat çekicidir. Hz. Peygamber’in
sabah namazlarýnda Vâkýa sûresini okuduðuna dair rivayet sahih kabul edilmiþtir (Müsned, V, 104; a.e. [Arnaût], XXXIV,
504-505; Ýbrâhim Ali es-Seyyid Ali Îsâ, s.
323). “Her gece Vâkýa sûresini okuyan kimse fakirlik çekmez” meâlinde (Zemahþerî,
VI, 40; Beyzâvî, IV, 240) Resûl-i Ekrem’e
nisbet edilen hadisin sahih olmadýðý belirtilmiþtir (Zemahþerî, VI, 40-41 [neþredenin notu]; M. Nâsýrüddin el-Elbânî, I, 4546, hadis nr. 290; Ýbrâhim Ali es-Seyyid
Ali Îsâ, s. 323-324). Bunun dýþýnda sûrenin fazileti için nakledilen bazý rivayetlerin de sýhhati tesbit edilememiþtir (Âlûsî,
XXVII, 183; Elmalýlý, VI, 4700).
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Sûretü’l-Vâšý£a ve hüdâhâ ve beyyinâtühâ (1400/1980, Mekke Ümmülkurâ
Üniversitesi Þeriat Fakültesi), Halil Cebeci
Âhiret Hayatý Açýsýndan Vâkýa Sûresi
ve Tefsîri (1999, MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü) adýyla yüksek lisans tezi hazýrlamýþtýr. André Miquel l’Evénement, le Coran, sourate LVI adýný taþýyan tefsir niteliðinde bir çalýþma yapmýþ (Paris 1992),
Mahmûd Muhammed Garîb Sûretü’l-Vâšý£a ve menhecühâ fi’l-£ašåßid (Baðdat, ts. [ed-Dârü’l-Arabiyye]), Muhammed
b. Muhammed Ebû Þühbe Tefsîrü Sûreti’l-Vâšý£a: Øuver mine’l-i£câzi’l-beyânî
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( )  א א
Osmanlý âlimi
Kazasker Kadri Efendi’nin
(ö. 1084/1674)
müftü ve kadýlarýn
el kitabý haline gelen eseri
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(bk. KADRÝ EFENDÝ).
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(  ) אא
Ebû Abdillâh Muhammed
b. Ömer b. Vâkýd
el-Vâkýdî el-Eslemî el-Medenî
(ö. 207/823)

˜

Megazî müellifi, Ýslâm tarihçisi,
muhaddis ve kadý.

™

130 (747) yýlýnda Medine’de mevâlî bir
aile içinde doðdu. Dedesi Vâkýd’a nisbetle
Vâkýdî, dedesinin mevlâsý olduðu, Merv kadýsý Abdullah b. Büreyde b. Husayb’ýn mensup olduðu Eslem kabilesine nisbetle Eslemî, doðduðu þehre nisbetle de Medenî
diye anýlmýþtýr. Babasý hakkýnda, ilim tahsili için memleketi Merv’den Medine’ye
göç ettiði dýþýnda kaynaklarda bilgi yoktur.
Annesi Fars asýllý Îsâ b. Ca‘fer’in kýzýdýr.
Amcasý Heysem b. Vâkýd ilimle meþguldü, Vâkýdî eserinde ondan iki rivayet nakleder (el-Me³åzî, II, 588; III, 1090). Küçük
yaþta Medine’de eðitimine baþladý; annesi
onu ve kardeþi Þemle’yi küttâba gönderdi. Hocalarý Ýbn Ebû Zi’b, ilk derste onlarýn
yazý ve kýraatlerini beðenmeyip kendilerini huzurundan kovduysa da öðrenimlerine
çok önem veren anneleri ertesi gün derslere devam etmelerini saðladý (Ýbn Sa‘d.
e¹-ªabašåt: el-Mütemmim, s. 415; Ýbn Sa‘d
bu bilgileri, hocasý Vâkýdî’nin Medine dönemi tâbiîlerine dair günümüze intikal etmeyen e¹-ªabašåt adlý kitabýndaki rivayetlerine dayanarak yazdýðý Ýbn Ebû Zi’b’in
hal tercümesinde verir).
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