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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.
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lar, batý ufkundaki þafaðýn kaybolmasýyla
sona erer. Aralarýnda imâmeynin de bu-
lunduðu çoðunluða göre þafak güneþ bat-
týktan sonra ufukta meydana gelen kýzýl-
lýktýr. Ebû Hanîfe’ye göre ise bu kýzýllýktan
sonra ortaya çýkan beyazlýktýr. Yatsý Na-
mazýnýn Vakti. Þafaðýn kaybolmasýndan iti-
baren baþlar, ikinci fecrin doðuþuna kadar
devam eder.

Vitir namazýnýn vakti yatsý namazýnýn
vaktiyle aynýdýr, ancak yatsý namazýnýn ar-
dýndan kýlýnmasý gerekir. Bayram nama-
zýnýn vakti, ilk gün güneþin doðmasýndan
yükselmesine kadar geçen 45-50 dakika-
lýk kerâhet vaktinin çýkmasýyla baþlar, öð-
le namazý öncesindeki kerâhet vaktine ka-
dar sürer (ayrýca bk. BAYRAM). Teravih na-
mazýnýn vakti yatsý namazýnýn arkasýndan
sabah namazýnýn vaktine kadar geçen sü-
redir. Kuþluk namazýnýn vakti güneþin do-
ðup kerâhet vaktinin çýkmasýndan sonra
baþlar, öðleyin kerâhet vaktinin giriþine
kadar devam eder; ancak genellikle ter-
cih edilen vakit örfî gündüzün ilk dörtte bi-
rinin geçtiði, güneþin sýcaklýðýnýn yakma-
ya baþladýðý zamandýr; bu da yaklaþýk gü-
neþin doðuþu ile öðle namazý vakti arasýn-
daki sürenin yarýsýna tekabül eder.

Hanefî mezhebi dýþýndaki mezheplerde
namaz vakitleri ihtiyarî ve zarurî olmak
üzere iki kýsýmda ele alýnýr. Ýhtiyarî vakit
vaktin namazýn eda edilmesi istenen ilk
kýsmýdýr, zarurî vakit ise ancak bir maze-
ret sebebiyle namazýn ertelenebileceði o
vakit içindeki son zaman dilimidir. Mâlikî-
ler ve Þâfiîler bütün namazlarýn birer za-
rurî vaktinin bulunduðunu kabul ederken
Hanbelîler’e göre sadece sabah, ikindi ve
yatsý namazlarýnýn zarurî vakti vardýr. Bu
mezheplere göre gayri müslim bir kim-
senin Ýslâm’ý kabul etmesi, bulûða erme,
hayýzlý kadýnýn temizlenmesi, akýl hastasý-
nýn iyileþmesi, baygýn kimsenin ayýlmasý
ve -bazý fakihlere göre- uyku gibi maze-
retler dýþýnda namazlar zarurî vakitlerine
ertelenirse günah iþlenmiþ olur. Beþ vakit
namazdan her birinin kendine ayrýlan va-
kit içinde kýlýnmasý farz olmakla beraber
bazý özel durumlarda öðle ile ikindi ve ak-
þamla yatsý namazlarýnýn birleþtirilerek ký-
lýnmasý câizdir (bk. CEM‘).

Müstehap Vakitler. Bir farz namaz bu
namaz için belirlenmiþ vaktin hangi dili-
minde kýlýnýrsa kýlýnsýn vaktinde eda edil-
miþ olur. Nitekim Hz. Peygamber, “Nama-
zýn ilk vaktinde Allah’ýn rýzasý, son vaktin-
de affý vardýr” buyurmuþtur (Tirmizî, “Sa-
lât”, 13). Bununla birlikte Resûl-i Ekrem’in
cemaatin toplanmasýný saðlamak, ibadet-

leri kolaylaþtýrmak gibi sebeplerle farklý
uygulamalarda bulunduðu anlaþýlmakta-
dýr. Bu uygulamalarý dikkate alan fakihler
farz namazlarý vaktin hangi kýsmýnda kýl-
manýn daha faziletli sayýldýðý konusunda
farklý görüþler ileri sürmüþtür. Mâlikîler,
hava durumuna bakýlmadan beþ vakit na-
mazýn vakit girer girmez kýlýnmasýný da-
ha faziletli kabul etmiþtir. Þâfiîler’e göre
bütün namazlarýn ilk vaktinde kýlýnmasý,
ancak sýcak havalarda öðle namazýnýn se-
rine býrakýlmasý sünnettir. Hanbelîler’e gö-
re yatsý namazýnýn gecenin ilk üçte birine
veya yarýsýna kadar geciktirilmesi, diðer
namazlarýn ise ilk vaktinde kýlýnmasý da-
ha faziletlidir. Hanefîler’e göre sabah na-
mazýnýn ortalýk aydýnlandýktan sonra, öð-
le namazýnýn sýcak havalarda hava serin-
leyince, ikindi namazýnýn asr-ý sânîde kerâ-
het vaktine girilmeden bir miktar gecik-
tirilerek kýlýnmasý, yatsý namazýnýn ge-
cenin ilk üçte birine kadar geciktirilmesi
müstehaptýr. Ayrýca kurban bayramýnýn
ilk günü Müzdelife’de bulunan hacýlarýn o
günün sabah namazýný ilk vaktinde, orta-
lýk henüz karanlýk iken kýlmalarý daha fa-
ziletlidir. Akþam namazýnýn ilk vaktinde,
vitir namazýnýn ise uyanacaðýna güvenen
kiþiler için vaktin sonunda kýlýnmasý bü-
tün mezheplerce daha faziletli kabul edil-
miþtir.

Mekruh Vakitler. Bazý vakitlerde namaz
kýlmak mekruhtur. Kerâhet vaktin ya doð-
rudan kendisinden veya vaktin dýþýndaki
bir sebepten kaynaklanabilir. Birinci du-
rumda mekruh olan vakitler (kerâhet va-
kitleri) güneþin doðmasýndan yükselmesi-
ne kadar geçen süre (þurûk), güneþin tam
tepe noktasýnda olduðu zaman dilimi (isti-
vâ) ve güneþin batma zamaný (gurûb) olup
Hz. Peygamber bu vakitlerde namaz kýlýn-
mamasýný istemiþtir (Müslim, “Salâtü’l-
müsâfirîn”, 293). Ancak Medine ehlinin
amelini esas alan Mâlikîler istivâ vaktini
kerâhet vakti kabul etmez. Yukarýda zik-
redilen vakitlerde mutlak nâfile namaz kýl-
manýn mekruh sayýldýðý konusunda mez-
hepler arasýnda ittifak vardýr. Hanefîler’e
göre bu vakitlerde namaz kýlmak tahrî-
men mekruh olduðundan farz namazlar
dahil hiçbir namaz kýlýnmaz; bunun tek is-
tisnasý, “Ýkindi namazýndan bir rek‘atý gü-
neþ batmadan önce kýlabilen kiþi ikindi na-
mazýna yetiþmiþ demektir” þeklindeki ha-
dis dolayýsýyla (Buhârî, “Mevâkýtü’s-salât”,
28) o günün ikindi namazýnýn farzýdýr. Di-
ðer üç mezhebe göre ise bu vakitlerde ka-
zâ namazý kýlýnabilir; Hanbelîler’e göre iki
rek‘atlýk tavaf namazý kýlmak da câizdir.

le ilgili açýklamalarý hadis kaynaklarýnda
müstakil kitap veya bab baþlýklarý altýnda
yer almýþ; genellikle vaktinde kýlýnan na-
mazýn önemi, vakitlerin fazilet, kerâhet,
haramlýk ve cevaz bakýmýndan deðerlen-
dirilmesi gibi hususlar fýkýh kaynaklarýnda
etraflýca iþlenmiþtir. Farz namazlarýn, bu
namazlarýn öncesinde veya sonrasýnda
kýlýnan sünnet namazlarýn, vitir, teravih
ve bayram namazlarýnýn kýlýnabilmesi için
vaktin girmiþ olmasý þarttýr. Vakit ayný
zamanda namazýn vücûb sebebidir.
Vaktinden önce kýlýnan farz namaz sahih
deðildir, vaktinde yeniden kýlýnmasý gere-
kir. Vaktinden sonraya býrakýlan namaz
da kazâya kalmýþ olur. Hz. Peygamber
namazý vaktinde kýlmanýn önemini vurgu-
lamýþ, “Allah’ýn en çok sevdiði amel hangi-
sidir?” sorusuna, “Vaktinde kýlýnan na-
mazdýr” cevabýný vermiþtir (Buhârî, “Me-
vâkýtü’s-salât”, 5).

Sabah Namazýnýn Vakti. Ýkinci fecrin
(fecr-i sâdýk) ortaya çýkmasýndan güneþin
doðuþuna kadar geçen süredir. Fecr-i sâ-
dýk sabaha karþý doðu ufkunda tan yeri
boyunca geniþleyerek yayýlan aydýnlýktýr.
Bu andan itibaren yatsý namazýnýn vakti
çýkmýþ, sabah namazýnýn vakti girmiþ olur.
Bu vakit ayný zamanda sahurun sona erip
orucun baþlamasý vaktidir (bk. FECÝR). Öð-
le Namazýnýn Vakti. Güneþin tam tepe nok-
tasýna gelip kýsa bir süre için gölgelerin
kýsalýp uzamasýnýn durduðu vakte “vakt-i
zevâl”, cisimlerin bu vakitte yere düþen
gölgesine de “fey’-i zevâl” denir. Öðle na-
mazýnýn vakti zeval vaktinin bitiminden,
yani güneþin gökyüzündeki tepe noktasý-
ný geçip batýya doðru kaymasýndan itiba-
ren baþlar; sona erme aný hakkýnda ise
iki görüþ vardýr: Hanefîler’den imâmeyne
ve diðer üç mezhebe göre öðlenin vakti,
bir cismin gölgesinin -zeval vaktindeki göl-
gesi hariç- kendisinin bir misline ulaþtýðý
ana kadar devam eder. Bu anda “asr-ý ev-
vel” denilen zaman dilimi baþlar. Ebû Ha-
nîfe’ye göre ise öðlenin vakti cisimlerin
gölgelerinin fey’-i zevâl dýþýnda kendileri-
nin iki misline ulaþtýðý anda son bulur; ar-
dýndan gelen zamana da “asr-ý sânî” de-
nir. Bu görüþ farklýlýklarý dikkate alýnarak
öðle namazýnýn asr-ý evvel girmeden ön-
ce ve ikindi namazýnýn asr-ý sânî girdikten
sonra kýlýnmasý tavsiye edilmiþtir. Cuma
namazýnýn vakti de öðle namazýnýn vakti
gibidir. Ýkindi Namazýnýn Vakti. Fakihlerin
çoðunluðuna göre eþyanýn gölgesinin bir
misline, Ebû Hanîfe’ye göre ise iki misli-
ne ulaþtýðý andan itibaren baþlar ve güne-
þin batýþýna kadar devam eder. Akþam Na-
mazýnýn Vakti. Güneþin batmasýyla baþ-
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masýyla iftar vaktinin gireceði belirtilmiþ-
tir (Müslim, “Sýyâm”, 51; Ebû Dâvûd, “Sý-
yâm”, 19). Resûlullah’ýn uygulamalarýnda
görülen ve onun tarafýndan tavsiye edi-
len, belli vakitlerde tutulmasý sünnet ve-
ya müstehap olan mukayyet nâfile oruç-
lar vardýr. Baþta muharrem ayý olmak üze-
re haram aylarda, þâban ayýnda ve þevval
ayýnýn ramazan bayramýndan sonraki al-
tý gününde tutulan oruçlar bu türdendir.
Bunlarýn dýþýnda kalan mutlak nâfile oruç-
lar oruç tutulmasý mekruh yahut haram
sayýlmayan günlerde tutulabilir. Muayyen
bir zaman dilimi içinde yerine getirilmesi
gereken hac ibadetinde diðer þartlarýn ya-
nýnda zilhicce ayýnýn girmesi ve arefe gü-
nü ihramlý olarak Arafat’ta vakfede hazýr
bulunulmasý þarttýr. Tavaf, þeytan taþla-
ma, kurban gibi hac menâsikinin de va-
kitle iliþkisi vardýr (bk. HAC).

Altýn, gümüþ, para, ticaret mallarý ve
hayvanlarda zekâtýn farz olmasý için üzer-
lerinden bir kamerî yýlýn geçmesi gerekir.
Toprak ürünleriyle madenler ve define-
lerde bu þart aranmaz. Toprak ürünlerin-
de zekâtýn vücûb vakti konusunda farklý
görüþler ileri sürülmekle birlikte çoðun-
luðun tercih ettiði görüþ bunun hasat za-
manýnda gerçekleþtiði yönündedir. Rama-
zan ayýnýn sonunda gücü yeten müslü-
manýn ödemekle mükellef kýlýndýðý fýtýr
sadakasý yükümlülüðünün ne zaman do-
ðacaðý ve ne zaman yerine getirileceði ko-
nusunda da fakihler ihtilâf etmiþtir (bk.
FÝTRE). Kurban ibadetinin sahih olabilme-
si için belirlenmiþ vakti içinde, kurban bay-
ramýnýn “eyyâm-ý nahr” denilen, bayram
namazýnýn kýlýnmasýndan üçüncü günün
akþamýna kadar devam eden süre içinde
kesilmesi gerekir. Þâfiî mezhebine ve bazý
fakihlere göre bu süre bayramýn dördün-
cü günü akþamýna kadardýr.

Bazý aylarýn yaný sýra Kadir gecesi, are-
fe ve cuma günleri gibi vakitlerin Allah ka-
týnda daha deðerli sayýldýðý Kur’an ve ha-
dislerde belirtilmiþtir. Kur’ân-ý Kerîm’de
seher vakitlerinde istiðfar edenler övül-
müþ (Âl-i Ýmrân 3/17; ez-Zâriyât 51/18),
Hz. Peygamber’in hadislerinde gecenin
son üçte birlik kýsmýnda, farz namazlar-
dan sonra, namazda secde halinde iken,
ezan okunurken, ezanla kamet arasýnda,
Kadir gecesi, arefe günü, cuma günü ve
iftar aný gibi vakitlerde dua yapmanýn fa-
ziletine iþaret edilmiþtir. Ayrýca bazý âyet
(el-Müzzemmil 73/3-4) ve hadislerde (Tir-
mizî, “Þevâbü’l-Kur,ân”, 17; “Edeb”, 79)
Kur’an’ýn gece vakti okunmasýnýn fazilet-
li olduðu ifade edilmektedir. Ancak fazi-

letli vakitler konusunda telif edilen kitap-
larýn çoðunda yer alan rivayetler genellik-
le zayýf, bir kýsmý asýlsýzdýr.

Vaktin Gerçekleþmediði Bölgelerde
Ýbadet. Namaz ve oruç vakitlerinden her-
hangi birinin gerçekleþmediði veya tam
olarak belirlenemediði bölgelerde bu va-
kitlere ait namazlarýn kýlýnýp kýlýnmayaca-
ðý ve oruç vakitlerinin tesbiti konusu es-
kiden beri tartýþýlmýþtýr. Bu bölgelerde ya-
þayanlar için vakti gerçekleþmemiþ olan
namaz ve orucun farz olmayacaðýný veya
daha sonra kazâ edilmesi gerektiðini söy-
leyen bazý âlimler bulunmakla birlikte fa-
kihlerin çoðunluðuna ve günümüzdeki fet-
va kurullarýnýn ortak kanaatine göre her
iki ibadette asýl sebep ilâhî hitaptýr ve va-
kit sadece alâmettir. Dolayýsýyla kutuplara
yakýn bölgelerde yaþayanlar, diðer bölge-
lerdeki mükelleflerden yaþanan süre baký-
mýndan bir farklýlýk taþýmadýklarý gibi bü-
tün müslümanlarýn tâbi olduðu günde beþ
vakit namaz kýlma ve yýlda bir ay oruç tut-
ma yükümlülüðüyle de mükelleftir; vakit-
lerden herhangi birinin gerçekleþmemesi
bu ibadetleri edâ sorumluluðunu ortadan
kaldýrmaz. Bu durumdaki müslümanlar
için vakitlerin Mekke enlemine veya en ya-
kýn bölgeye göre tesbit edilmesi, bazý na-
mazlarýn birleþtirilerek kýlýnmasý gibi yön-
temler önerilmiþtir. Ancak vakitlerin te-
þekkülü bakýmýndan en yakýn bölge kav-
ramý deðiþiklik gösterdiði için yakýn böl-
geye göre tesbit yönteminin uygulanma-
sýnda bazý güçlükler yaþanmaktadýr (gö-
rüþler ve çözüm önerileri için bk. Memiþ,
s. 127-147; Keleþ, s. 155-171).

Kamerî aylarýn ölçü alýndýðý ibadet ve
muamelelerin zaman veya sürelerinin isa-
betle tayin edilebilmesi kamerî aylarýn baþ-
langýçlarýnýn doðru þekilde belirlenmesine
baðlý olduðundan hilâlin görülmesi konu-
su Ýslâmî gelenekte öteden beri önem ta-
þýmýþtýr. Ýslâm hukukçularýnýn çoðunluðu,
ilgili hadislerin açýk ifadesine dayanarak
kamerî aylarýn baþlangýcýnýn tesbitinde hi-
lâli görmenin esas alýndýðýný, bunun im-
kânsýzlýðý durumunda içinde bulunulan
ayýn otuz güne tamamlanmasý gerektiði-
ni, bu konuda hesaba ve uzmanlarýn gö-
rüþüne uymanýn câiz olmadýðýný ileri sür-
müþtür. Buna karþýlýk bazý tâbiîler yanýn-
da bir kýsým klasik dönem âlimleriyle bazý
çaðdaþ bilginler hilâlin ilk defa görülebi-
leceði zamanýn ve yerin hesapla tayininin
mümkün olduðunu, doðruluðuna güve-
nildiði takdirde hesapla belirlenen hükmî
rü’yete göre kamerî aylarýn baþlangýcýnýn
tayin edilebileceðini söylemiþtir (taraflarýn

Þâfiîler’e göre Mekke hareminde bu vakit-
lerde namaz kýlmak mekruh olmadýðý gibi
diðer yerlerde cuma günü güneþin tam
tepede bulunduðu anda küsûf, tahiyye-
tü’l-mescid gibi bir sebepten dolayý nâfile
namaz kýlmak câizdir.

Namaz kýlmanýn mekruh oluþu vaktin
dýþýndaki bir sebepten de kaynaklanabi-
lir. Sabah namazýnýn farzýndan önce bu
namazýn sünneti dýþýnda nâfile namaz ve
sabah namazýnýn farzý kýlýndýktan sonra
mutlak nâfile namaz kýlýnmasý mekruh-
tur ve bu konuda mezhepler arasýnda gö-
rüþ birliði vardýr. Ancak Þâfiîler bu esnada
küsûf, tavaf, istiska gibi bir sebebe bað-
lý namazlarýn kýlýnabileceði görüþündedir.
Ýkindi namazýný kýldýktan sonra güneþ ba-
týncaya kadar mutlak nâfile namaz kýl-
mak mekruhtur (Buhârî, “Mevâkýtü’s-sa-
lât”, 30). Hanefîler’e ve Mâlikîler’e göre ak-
þam namazýnýn farzýndan önce de nâfile
namaz kýlýnmaz. Konuyla ilgili bir rivayeti
(Buhârî, “Teheccüd”, 35) esas alan Þâfiî-
ler’e göre ise akþam namazýndan önce iki
rek‘at namaz kýlmak sünnettir. Farz na-
maza baþlanmak üzere kamet getirilirken
nâfile namaz kýlýnmasý da mekruh kabul
edilmiþtir. Ancak sabah namazýnýn sün-
neti kuvvetli bir sünnet olduðundan Ha-
nefîler’e göre cemaate yetiþebileceðinden
emin olan kimse kamet getirildikten son-
ra da sünneti kýlabilir. Þâfiîler ve Hanbelî-
ler ise kamet getirilince revâtib bile olsa
hiçbir nâfile namaza baþlanmayacaðý gö-
rüþündedir. Cuma günü hatibin minbere
çýkýþýndan cumanýn farzýnýn bitiþine kadar
nâfile namaz kýlýnmaz. Þâfiîler’e ve Han-
belîler’e göre cuma namazýnýn iftitah tek-
birine yetiþecek kadar vakit bulunduðu
sürece sadece tahiyyetü’l-mescid namazý
kýlýnabilir. Þâfiîler dýþýndaki çoðunluða gö-
re bayram namazlarýndan önce veya sonra
da nâfile namaz kýlýnmaz. Þâfiîler ise ima-
mýn dýþýndakiler için nâfile namaz kýlma-
nýn mekruh sayýlmadýðý görüþündedir. Hac
zamaný Arafat’ta ve Müzdelife’de birleþ-
tirilerek kýlýnan öðle ve ikindi, akþam ve
yatsý namazlarý arasýnda nâfile namaz ký-
lýnmaz.

Diðer Ýbadetler. Vakit farz orucun vücûb
sebebidir. Hz. Peygamber, “Ramazan hilâ-
lini gördüðünüzde oruç tutun, þevval hilâ-
lini gördüðünüzde bayram edin” buyur-
muþtur (Buhârî, “Savm”, 5, 11). Orucu edâ
vakti ikinci fecrin doðuþundan güneþin ba-
týþýna kadar geçen süredir. Kur’an’da ge-
ceye kadar oruç tutulmasýndan söz edil-
miþ (el-Bakara 2/187), Resûl-i Ekrem’in
açýklama ve uygulamasýnda güneþin bat-
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Sâlikin
içinde bulunduðu andaki

halini ifade eden tasavvuf terimi.
˜ ™

Tasavvuf kaynaklarýnda vakit kelimesi-
nin “sâlikin içinde bulunduðu hal, bu halin
gerçekleþtiði genel ontolojik (ilâhî-küllî-
vücûdî) zaman, sâlikin tarikat fiillerini uy-
gulama aný” anlamlarýnda geçtiði görül-
mektedir. Ýlk sûfîler vakti, “kulun iradesi-
nin ve kesbinin tesiri olmadan doðrudan
doðruya Hak’tan kendisine gelen, onu ta-
sarrufu ve hükmü altýna alan mânevî hal
ve bu halin gerçekleþtiði anlýk durum” þek-
linde tanýmlamýþlardýr. Buna göre vakit,
filozoflarýn tanýmladýðý gibi matematiksel
zamanda bir kesit ve ölçü birimi deðil sâ-
likin tecrübe ettiði halin hakikati ve bu ha-
kikatin taayyün ettiði geçmiþle gelecek

arasýndaki zaman dilimidir. Kuþeyrî ve Hüc-
vîrî’nin eserlerinde vakit tasavvuf kavram-
larý arasýnda hal ile birlikte ilk sýrada yer
alýr.

Kuþeyrî iki tür vakitten bahseder. Birin-
cisi þeyhi Ebû Ali ed-Dekkak’ýn tanýmý bað-
lamýnda “kulun içinde bulunduðu hal”dir.
Eðer kulun zihni ve kalbi dünyevî düþün-
celerle dolu ise vakti dünya, âhiret ise vak-
ti âhiret, neþeli ise vakti neþe, hüzünlü ise
vakti hüzündür. Kul, vakti ve hali neyi ge-
rektiriyorsa ona rýza ve teslimiyet göster-
melidir. Sûfîler tarafýndan çokça kullaný-
lan, “Sâlik vaktin hükmüne uyar”; “Vakit
kýlýç gibidir, karþý gelirsen keser atar” söz-
leri bu durumu ifade eder. Ancak vaktin
hükmüne teslim olma ve iradeyi terket-
me dinen emredilmeyen veya menedil-
meyen hususlarda söz konusudur. Zira iþi
takdire havale etmek, iþlenen kusurlar kar-
þýsýnda kayýtsýz ve ilgisiz davranmak yine
din tarafýndan emredilmeyen bir tavýrdýr.
Bununla birlikte mutasavvýflar müridin ya-
þadýðý vecd, sekr, mahv, istiðrak gibi hal-
lerde þeriatýn gerekliliklerini yerine geti-
remeyebileceðini, sahv haline döndüðün-
de þeriata uymanýn bir zorunluluk olduðu-
nu belirtmiþtir. Vaktin ikinci türü “bu ha-
lin meydana geldiði bir zarf olarak zaman-
sal an”dýr. Ýlk dönem sûfîlerinin vakti, “Geç-
miþle gelecek zaman arasýnda hâlihazýr-
daki þeydir”; Ýbnü’l-Arabî’nin, “Ýki yokluk
arasýndaki durumdur” þeklindeki tarifleri
bu anlama iþaret eder.

Sûfîler halin meydana geldiði, müridin
bütün varlýðýný kaplayan zamanýn ölçüleme-
yen en küçük parçasý olan an için “ân-ý dâ-
im, ân-ý hâzýr, vakt-i dâim, vakt-i saâdet,
lemhatü’l-basar, dehr” tabirlerini kullanýr-
lar. Hz. Peygamber’in, “Benim Allah ile öyle
bir vaktim var ki o vakte ne mukarreb bir
melek ne de nebî-i mürsel girer” hadisinde-
ki (Aclûnî, II, 173) vakitten maksadýn, halk
ile birliktelik esnasýndaki dünyevî-zâhirî za-
man deðil Hak ile birliktelik halindeki ilâhî-
küllî vakit olduðu ileri sürülmüþtür. Dehr
kelimesiyle karþýlanan bu vakit her þeyin
“kün” (ol) emriyle yaratýldýðý ilk kutsal za-
maný ifade eder. “Dehre sövmeyiniz, zi-
ra dehr Allah’týr” hadisine göre (Buhârî,
“Edeb”, 101) kutsal vaktin ve bu vaktin zu-
huratý olan dünyevî zamanlarýn asýl sahi-
bi Allah’týr, bu sebeple O’ndan gelen hal-
ler de sûfîlere göre bu bölünüp parçalan-
mayan vakit ve anda meydana gelir (Ku-
þeyrî, s. 180-181). Diðer bir ifadeyle bu va-
kit sâlikin halinin gerçekleþtiði genel on-
tolojik (küllî-vücûdî) zamandýr ki bütün za-
manlarý kuþatýr. “Ân-ý dâim” anlamýndaki
vakit kelimesi, hallerle ilgili olduðu kadar

delilleri, günümüzde Ýslâm ülkelerinde ka-
merî aylarýn tesbiti ve birliði saðlama ko-
nusundaki çalýþmalar için bk. HÝLÂL).

Ýbadetlerde vaktin önemine baðlý ola-
rak Ýslâm tarihinde güneþ, ay ve yýldýzlar
vasýtasýyla zamanýn, özellikle namaz va-
kitlerinin belirlenmesini konu alan ilm-i
mîkat çok geliþmiþtir. Namaz vakitlerinin
tesbitinde kullanýlan çeþitli saatleri düzen-
leyen, bunlarýn ayarlarý ve tamirleriyle il-
gilenen kimselere “muvakkit”, bunlarýn
faaliyet gösterdikleri yerlere “muvakkit-
hâne” denilmektedir. Bu hususta ilmî ça-
lýþma yapan astronomlar ise “mîkatî” di-
ye adlandýrýlmaktadýr. Saat yapýmýyla ilgi-
lenen bilim dalý “ilmü âlâti’s-sâât” (ilmü’l-
benkâmât) diye anýlmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, I,
147, 255). Bu alanda eser veren veya alet
yapan çok sayýda bilim adamýndan Ýbnü’þ-
Þâtýr, Þemseddin el-Halîlî ve Takýyyüddin
er-Râsýd en çok tanýnanlarýdýr (ayrýca bk.
RÛDÂNÎ; SÜVEYDÎ, Muhammed Emîn).

Kýble tayini gibi vakit tayini de Ýslâm ta-
rihi boyunca özel bir ilgiye mazhar olmuþ,
bu çerçevede hem fakihler hem astrono-
mi âlimleri çeþitli eserler kaleme almýþtýr.
Ayrýca ibadet vakitlerinin hikmetlerini, çe-
þitli vakitlerin faziletlerini ve tartýþmalý ko-
nularý ele alan eserler yazýlmýþtýr. Bunlar
arasýnda Beyhaký’nin Fe²âßilü’l-evšåt (bk.
bibl.), Kemalpaþazâde’nin Risâle fî beyâ-
ni ¼ikemi’½-½alavâti’l-Åams fî evšåti’l-
Åamse (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 3632, vr. 228a-230b), Zeynüddin Ýbn Nü-
ceym’in Ref£u’l-³ýþâß £an vašteyi’l-£a½r
ve’l-£iþâß (Süleymaniye Ktp., Âþir Efendi,
nr. 420, vr. 112a-117b), Ýbn Kutluboða’nýn
Risâle i×â lem yecid vašte’l-£iþâß (Köp-
rülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 652, vr.
100b-102b), Muhammed b. Muhammed
el-Hattâb el-Mâlikî’nin Risâle fî ma£rife-
ti istiÅrâci evšåti’½-½alavât ve þeyßin
mine’t-tevârîÅ ve’l-a£mâli’l-fýšhiyye
min ³ayri âletin mine’l-âlât (Süleyma-
niye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa Efendi,
nr. 1184, vr. 98a-143a; Brockelmann, II, 334,
537), Müneccimbaþý Ahmed Tâhir’in Þe-
vârikü’l-a£lâm fî evšåti’½-½alavât ve’½-
½ýyâm (Ýstanbul 1294/1877), Ali Kuþçu’-
nun er-Risâletü’l-fet¼iyye fî ma£rifeti’l-
evšåt ve feyßi’z-zevâl ve semti’l-šýb-
le li’l-müte¼arrîn ve’l-müctehidîn fi’¹-
¹â£ât ve’s-sâ£ât (Süleymaniye Ktp., Aya-
sofya, nr. 2733, müellif hattý; Nuruosma-
niye Ktp., nr. 2950, vr. 104b-120a) ve Þeyh
Ahmed Filibevî’nin el-Hidâye mine’z-zel-
zele fî ma£rifeti’l-vašt ve’l-šýble (Sü-
leymaniye Ktp., Âtýf Efendi, nr. 1723, vr.
1b-19a) adlý eserleri zikredilebilir.
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