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re hem de halk arasýnda çok sevilmiþ, gü-
nümüze kadar yazýlý metinlerden ziyade
hâfýzalarda yaþamýþtýr. Azerbaycan âþýk-
larý tarafýndan bestelenen ve çeþitli saz
havalarýnda okunan birçok þiiri vardýr. Vâ-
kýf klasik þiirin mazmunlarýný, tasavvufî
düþünce ve imajlarý nikbin, hatta þuh bir
eda ile gerçek aþk anlayýþýný ifade etmek
için kullanýr. Öte yandan yaþadýðý dönemin
sosyal ve siyasal hayatýný yansýtan, eleþti-
ren þiirleriyle de tanýnýr. Bunlar arasýnda
“görmedim” redifli muhammesi meþhur-
dur. Vâkýf’ýn Azerbaycan edebiyatýndaki
yerini ilk defa Mirza Feth Ali Ahundzâde
belirlemiþ, daha sonra bazý Azerbaycan
edebiyat tarihçileri ve dilcileri, Vâkýf’ýn þiir-
leriyle Azerbaycan dili ve edebiyatýnýn ken-
dine özgü çizgilerinin ortaya çýktýðýný ileri
sürmüþtür.

Vâkýf’ýn eserleri ilk defa 1828’de Mirza
Yûsuf Nersesof tarafýndan Kitâb-ý Mec-
mûa-i Dîvân-ý Vâkýf ve Dîger Muâsý-
rîn adýyla derlenmiþ, daha sonra taþbas-
masý halinde yayýmlanmýþtýr (Teymurhan-
þura 1856). Ardýndan Adolphe Berger, Kaf-
kas ve Azerbaycan’da Meþhur Olan
Þuarânýn Eþârýna Mecmûa adlý eserinde
(Leibzig 1868) Vâkýf’ýn elli þiirine yer ver-
miþtir. Hüseyin Efendi Gayibof, Feridun
Bey Köçerli, Selman Mümtaz (Molla Pe-
nah Vâkýf, Bakü 1925) gibi araþtýrmacýlar
Vâkýf’ýn biyografisinin yazýlmasý ve eserle-
rinin derlenmesiyle ilgili önemli çalýþmalar
yapmýþtýr. Nihayet Hamit Araslý’nýn (Mol-
la Penah Vâgif: Eserleri, 1945) ve Araz Da-
daþzade’nin (M. P. Vâgif: Heyat ve Yaradý-
cýlýðý, 1966) araþtýrmalarýyla Vâkýf üzerin-
deki çalýþmalar tatmin edici bir seviyeye
ulaþmýþtýr. Türkiye’de Mehmet Ýsmayýl,
Yaralý Turna: Molla Penah Vâgif adlý
eserinde (Ýstanbul 2003) Vâkýf’ýn bilenen
bütün þiirlerini açýklamalarla birlikte neþ-
retmiþtir.
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Ýmamýn gerçekte ölmeyip
tekrar dünyaya döneceðini

ileri sürerek bir sonraki imamýn
imâmetini kabul etmeyen
Þiî gruplarýna verilen ad.

˜ ™

Sözlükte “durmak, tereddüt edip karar
verememek” anlamýndaki vukuf kökün-
den türeyen vâkýf kelimesine çoðul anla-
mý ifade eden “tâ”nýn eklenmesiyle mey-
dana gelen vâkýfe “duranlar; tereddüt
edip karar veremeyenler” demektir. Bazan
vâkýfiyye þeklinde de kullanýlýr. Genelde,
Þîa mezhebinde mensup bulunduðu ima-
mýn ölümünün ardýndan onun ölmeyip gay-
bete girdiði, tekrar ortaya çýkarak imâmet
görevini sürdüreceði düþüncesini benim-
seyen ve onun yerine geçecek imamý ka-
bul etmeyenleri ifade eder. Bu durumda
Vâkýfe, baðlanýlan imamýn ölümünü kabul
edip ardýndan sonra gelen imama tâbi ol-
manýn gerekliliðini benimseyen Kat‘iyye’-
nin karþýtýdýr. Bununla birlikte Vâkýfe, imâ-
metle ilgili konularda ve bazý itikadî tar-
týþmalarda çoðunluðun görüþüne uymayýp
kabul veya red konusunda bir karara vara-
mayan (tevakkuf eden) Þîa dýþý gruplar için
de kullanýlmýþtýr. Nitekim Mu‘tezile’den Ebû
Ali el-Cübbâî ve oðlu Ebû Hâþim, Hz. Ali ile
diðer sahâbîler arasýnda bir üstünlüðün
varlýðýný düþünmedikleri için Vâkýfe’den sa-
yýlmýþtýr. Ayrýca Ýslâm fýrkalarý arasýnda ce-
reyan eden, Kur’an’ýn kadîm veya hâdis
olduðu, Cemel Vak‘asý’nda kimin haklý ki-
min haksýz bulunduðu tartýþmalarýnda gö-
rüþ bildirmeyen gruplarýn da Vâkýfe’den
sayýldýðý bilinmektedir.

Ýmâmiyye Þîasý içinde ilk Vâkýfe hareke-
ti, 183 (799) yýlýnda yedinci imam Mûsâ
el-Kâzým’ýn vefat ettiði haberi duyulduðun-
da ortaya çýkmýþtýr. Onun gerçekte ölme-
yip tekrar dünyaya döneceðini, doðuya ve
batýya hükmedeceðini, yeryüzünü adalet-
le yöneteceðini, bu sebeple gaib ve gizli
mehdî sayýldýðýný ileri süren Vâkýfe’nin bu
iddiasý, babasý Ca‘fer’den nakledilen, Mû-
sâ’nýn Kaim el-Mehdî olduðu, baþý kesilip
bir daðdan yuvarlansa bile öldüðünün ka-
bul edilmemesi gerektiði þeklindeki ha-
berlere dayanýr. Söz konusu zümre içinde
onun Kaim el-Mehdî olduðu hususunda bir

sý olarak (hanlýðýn dýþ iþleriyle ilgilenen
görevli) çalýþtý, ardýndan baþvezirliðe ka-
dar yükseldi. Karabað Hanlýðý’nýn siyasî, iç-
timaî ve iktisadî hayatýnda yaklaþýk yirmi
yedi yýl önemli hizmetlerde bulundu. Gür-
cistan, Rusya ve diðer Azerbaycan hanlýk-
larýyla Karabað Hanlýðý arasýndaki iliþkiler-
de büyük rol oynadý. 1795’te Ýran’ýn Kara-
bað Hanlýðý’na saldýrmasý sýrasýnda dað-
lýk arazide müstahkem bir kale olan Þu-
þa’nýn savunulmasýnda tedbirli ve dirayet-
li tavýrlarýyla öne çýktý. Kaleyi ele geçireme-
yen Ýran þahý Gürcistan’a yönelerek Tiflis’i
yaðmalattý. Bölgedeki savaþlar halkýn zor
durumda kalmasýna, mahsulün de azal-
masýna yol açtý. O dönemde Gürcistan’ýn
müttefiki olan Rus ordusunun bölgeden
uzaklaþmasýný fýrsat bilen Ýran Þahý Aða
Muhammed Kaçar 1797’de yeniden Kara-
bað’a hücum etti. Karabað Haný Ýbrâhim
Daðýstan’a çekilirken þehrin idaresini Mol-
la Penah’a býraktý. Þuþa þehri bu defa tes-
lim oldu ve Molla Penah hapse atýldý. Ýdam
edileceði günü beklerken Ýran þahý bir sui-
kastla öldürülünce Ýran ordusu geri çekildi,
o da kurtuldu. Fakat Ýran þahý tarafýndan
Karabað Hanlýðý’nýn baþýna getirilen Ýbrâ-
him Han’ýn yeðeni Mehemmed Bey Cevan-
þir, Vâkýf’ý ve “Âlim” mahlasýyla þiirleri bu-
lunan oðlu Ali’yi öldürttü. Ardýndan evi yað-
malandý; güzelliðiyle meþhur karýsý Kýzha-
ným’ý Mehemmed Bey Cevanþir kendi ni-
kâhýna aldý. Vâkýf’ýn Ýbrâhim Han’ý destek-
lediði, yeðeninin onun yerine Karabað ha-
ný olmasýna karþý çýktýðý için öldürüldüðü
iddia edilmektedir. Nitekim Ýbrâhim Han,
Karabað Hanlýðý’ný tekrar ele geçirdikten
sonra bir bahaneyle yeðeni Mehemmed
Bey Cevanþir’i Þeki’ye gönderdi. Orada tu-
tuklanan Mehemmed Bey, Vâkýf’ýn dostu
Þirvan Haný Mehemmed Hüseyin’e teslim
edildi; Þirvan haný da onu katlettirdi. Bu
olay, Ýbrâhim Han’ýn Vâkýf’ý sevip takdir et-
tiðini ve onu haksýz yere öldürten yeðenini
cezalandýrdýðýný göstermektedir. Vâkýf’ýn
evi yaðmalanýrken þiirleri, el yazmasý eser-
leri de muhtemelen yok edilmiþtir. Ele ge-
çen þiirlerinin çoðu bazý mecmua ve cönk-
lerden, bir kýsmý da halk aðzýndan derlen-
miþtir.

Vâkýf, Azerbaycan edebiyatýnda realist
þiirin ilk temsilcilerinden biri olarak kabul
edilir. Klasik Doðu edebiyatýný çok iyi bil-
mesine ve aruz vezniyle klasik tarzda þiir-
ler yazmasýna raðmen daha çok halk þiiri
nazým þekillerinde âþýk þiiri gelenekleriy-
le klasik þiir zevkini baðdaþtýrýp bir sente-
ze ulaþtýðý ve oldukça canlý bir halk diliyle
yazdýðý koþma, geraylý, gazel ve muham-
mesleriyle tanýnýr. Þiirleri hem aydýn züm-
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Ýbadetler ve hukukî iþlemlerde
sebep veya þart iþlevi gören

zaman unsuru.
˜ ™

Sözlükte vakit (vakt, çoðulu evkat) “za-
manýn belirli bir parçasý” anlamýna gelir.
Bu kelimeden türeyen mîkat da (çoðulu
mevâkýt) bir iþ için belirlenen zamaný ve-
ya mekâný ifade eder. Kur’ân-ý Kerîm’de
vakit ve bu kökten gelen kelimeler (mîkat,
mevâkýt, mevkut) on üç âyette yer alýr. Keli-
me türevleriyle birlikte hadislerde de kul-
lanýlýr. Zaman metafizik boyutuyla kelâm
ve felsefede incelenirken onun vakitle be-
lirtilen pratik boyutu astronomi, tarih, fý-
kýh ve amelî tasavvufta ele alýnmýþtýr.

Vakit fýkýh usulünde bir kýsým þer‘î hü-
kümlere illet ve sebep kýlýnmasý, vâcibin
edâsýnýn þartý olmasý, fýkýh fürûunda ise
ibadetler, akidler ve çeþitli tasarruflarda
þart olup olmamasý yönüyle incelenir. Fý-
kýh usulü eserlerinde vaz‘î hüküm veya
me’mûr bih bahislerinde, özellikle vâcibin
edâ ve kazâ yönünden alt bölümlerinde
vakit önemli bir kýstastýr (Sadrüþþerîa, I,
377 vd.; Tâceddin es-Sübkî, I, 150 vd.). Þâ-
riin eda edilmesi için herhangi bir vakit
tayin etmediði ibadetler mutlak (serbest
zamanlý) ibadetlerdir. Nâfile namaz, umre,
vakte baðlý olmayan adak ve kefâretler,
belli ölçüde zekât böyledir. Farz namaz-
lar, ramazan orucu, hac gibi belirli bir za-
man dilimi içinde eda edilmesi istenen
ibadetler ise mukayyet ibadetler olup va-
kit bu ibadetlerin ifasýnda önemli bir un-
surdur. Mukayyet ibadetler geniþ vakitli
ve dar vakitli diye ikiye ayrýlýr. Teravih, kuþ-
luk, evvâbîn ve teheccüd namazlarý ile Hz.

Peygamber’in belli günlerde tutulmasýný
tavsiye ettiði oruçlar bir vakte baðlý ola-
rak eda edilen mukayyet nâfile ibadetler-
dendir. Vakti içinde yerine getirilmeyen iba-
detin vakti çýktýktan sonra eda edilmesi
kazâ olarak isimlendirilir.

Fýkhî hükümlerde vakitler genelde ka-
merî aylara göre tesbit edilmekle birlikte
namaz vakitleri, oruçtaki imsak ve iftar
gibi ibadetlerin ifasýna iliþkin vakitler dün-
yanýn güneþ ve kendi ekseni etrafýndaki
dönüþüne göre belirlenir. Öte yandan va-
kit birimlerinin bir kýsmýnýn þer‘î açýdan
tanýmýnda örfe göre bazý farklýlýklar ola-
bilir. Meselâ þer‘î gün güneþin batmasýy-
la baþlar; fecr-i sâdýktan güneþin batma-
sýna kadar olan süre de þer‘`î gündüz diye
adlandýrýlýr. Günümüzde yaygýn örfe göre
ise gün gece yarýsý baþlar, gündüz de gü-
neþin doðmasýndan batmasýna kadar ge-
çen süredir. Ramazan orucu, hac, zekât,
fýtýr sadakasý, bayram namazlarý gibi edâ-
sý yýl içinde belirli vakitlere baðlanan iba-
detlerin, yemin, îlâ, iddet gibi tasarruf ve
muamelelerin vakit ve sürelerini tesbitte
kamerî aylar ve þer‘î gün esas alýnýr. An-
cak idarî düzenlemeler ve malî akidler gi-
bi örfe dayalý veya ca‘lî þartlarýn aðýrlýklý
olduðu (mükelleflerin takdirine býrakýlan
hususlarda) örf ve uygulamadaki zaman
ölçülerine itibar edilir. Ýbadetlerde vakit o
ibadetin vücûb sebebi veya sýhhat þartý-
dýr. Mukayyet nâfile ibadetler gibi bir ký-
sým ibadetlerin belirli bazý vakitlerde ya-
pýlmasý daha faziletlidir. Fýkýhta en çok na-
mazla ilgili olarak ele alýnan vaktin oruç,
itikâf, hac ve umre, zekât ve fýtýr sadaka-
sý, kurban ve akýka gibi diðer ibadetlerde
ve temizlikle ilgili bazý konularda da (mest
üzerine mesh, bedenî temizlik, hayýz ve
loðusalýk süreleri gibi) önemli bir yeri var-
dýr.

Namaz Vakitleri. Kur’an’da namazýn mü-
minler için vakitleri belirlenmiþ bir farîza
olduðu ifade edilmiþ (en-Nisâ 4/103), bu
vakitlere açýk þekilde veya iþaret yoluyla
deðinilmiþtir (el-Bakara 2/238; Hûd 11/
114; el-Ýsrâ 17/78; Tâhâ 20/130; en-Nûr
24/36; er-Rûm 30/17-18; el-Ýnsân 76/25).
Bununla birlikte namaz vakitleri daha
çok Hz. Peygamber’in fiil ve sözleriyle
açýklýk kazanmýþtýr. Beþ vakit namazýn
farz kýlýnmasýnýn ardýndan Cebrâil Re-
sûl-i Ekrem’e gelerek imamlýk yapmýþ ve
birinci gün namazlarý ilk vakitlerinde,
ikinci gün son vakitlerinde kýldýrarak
baþlangýç ve bitiþ zamanlarýný göster-
miþtir (Tirmizî, “Salât”, 1; Ebû Dâvûd,
“Salât”, 2). Resûlullah’ýn namaz vakitleriy-

fikir ayrýlýðý yoksa da gaybetinin ne kadar
süreceði ve ne zaman ortaya çýkacaðý ko-
nusu tartýþmalýdýr. Bazýlarý hemen kýyam
edeceðini, bazýlarý Hz. Îsâ gibi semalara
yükseltildiðini, bir kýsmý da onun ölüp öl-
mediðinin bilinemeyeceðini, fakat haber-
lerde mehdîliðinin kesinlikle ortaya konul-
duðunu ileri sürmüþtür. Vâkýfe, Mûsâ el-
Kâzým gözden kaybolsa da imâmetinin de-
vam ettiðini, bu sebeple yerine geçen oð-
lu Ali er-Rýzâ’nýn imam sayýlamayacaðýný
söylemiþtir. Ýmâmiyye Þîasý’nýn çoðunluðu-
nu teþkil eden Kat‘iyye karþýsýnda azýnlýk-
ta kalan Vâkýfe grubu daha sonra muhalif-
lerinden Ýbn Mîsem tarafýndan “memtû-
re” (yaðmurda ýslandýðý için pis kokan kö-
pekler) diye nitelendirilmiþtir (bk. MEM-
TÛRE). Ayrýca bunlar, Mûsâ el-Kâzým’dan
sonra herhangi bir kimseyi imam kabul
etmediklerinden Mûseviyye adýyla da anýl-
mýþtýr.

Vâkýfe’nin ortaya çýkýþý konusunda Keþ-
þî’nin naklettiði bilgiler oldukça ilginçtir.
Buna göre Eþâise kabilesinde Ýmam Mû-
sâ el-Kâzým’a verilmek üzere zekât olarak
toplanan 30.000 dinarlýk bir meblað birik-
miþti. Ýmam hapiste bulunduðu için bu
meblaðýn Kûfe’deki vekillerinden Hayyân
es-Serrâc ve yardýmcýsýna teslim edilmesi
gerekiyordu. Ellerine geçen zekâtý þahsî iþ-
lerinde kullanan vekiller Mûsâ el-Kâzým’ýn
ölüm haberi duyulduðunda kendisinin ka-
im olduðu, bu sebeple ölmeyeceði, yeni-
den zuhur edip imâmetini devam ettire-
ceði iddiasýný yaymaya baþlamýþtýr. Toplu-
mun bir kesimi onlarýn düþüncelerini ka-
bul etmiþ, böylece Vâkýfe teþekkül etmiþ-
tir (Ebû Ca‘fer et-Tûsî, ÝÅtiyâru ma£rifeti’r-
ricâl, s. 459-460).

Ýmâmiyye içinde ikinci Vâkýfe denebile-
cek bir hareket de Hasan el-Askerî’nin 260
(874) yýlýnda vefatýnýn ardýndan ortaya çýk-
mýþtýr. Adý geçen imamýn ölmeyip bir sü-
re sonra Kaim el-Mehdî olarak döneceðini
ve imâmetini sürdüreceðini belirten, Ha-
san el-Askerî Vâkýfesi diye de adlandýrýlan
bu topluluk Askerî’den sonra kimseyi imam
kabul etmemiþtir. Kendisinden sonra imâ-
mete gelmesi beklenen kardeþi Ca‘fer b.
Ali’nin (Ca‘fer el-Kezzâb) imâmeti de bu
anlayýþ sebebiyle reddedilmiþtir. Bunun ya-
nýnda on iki imamý benimseyen Ýmâmiyye
Þîasý’nýn on ikinci imamý Muhammed b.
Hasan el-Mehdî el-Muntazar’ýn imâmeti
de belirtilen gerekçelerle kabul edilmemiþ-
tir. Mehdî el-Muntazar’ýn gaybeti üzerine
çeþitli bölünmelere raðmen Ýsnâaþeriyye
Þîasý’nda Vâkýfe’ye benzer fýrkalar görül-
memiþtir.


