VAKÝT
delilleri, günümüzde Ýslâm ülkelerinde kamerî aylarýn tesbiti ve birliði saðlama konusundaki çalýþmalar için bk. HÝLÂL).

Ýbadetlerde vaktin önemine baðlý olarak Ýslâm tarihinde güneþ, ay ve yýldýzlar
vasýtasýyla zamanýn, özellikle namaz vakitlerinin belirlenmesini konu alan ilm-i
mîkat çok geliþmiþtir. Namaz vakitlerinin
tesbitinde kullanýlan çeþitli saatleri düzenleyen, bunlarýn ayarlarý ve tamirleriyle ilgilenen kimselere “muvakkit”, bunlarýn
faaliyet gösterdikleri yerlere “muvakkithâne” denilmektedir. Bu hususta ilmî çalýþma yapan astronomlar ise “mîkatî” diye adlandýrýlmaktadýr. Saat yapýmýyla ilgilenen bilim dalý “ilmü âlâti’s-sâât” (ilmü’lbenkâmât) diye anýlmýþtýr (Keþfü’¾-¾unûn, I,
147, 255). Bu alanda eser veren veya alet
yapan çok sayýda bilim adamýndan Ýbnü’þÞâtýr, Þemseddin el-Halîlî ve Takýyyüddin
er-Râsýd en çok tanýnanlarýdýr (ayrýca bk.
RÛDÂNÎ; SÜVEYDÎ, Muhammed Emîn).
Kýble tayini gibi vakit tayini de Ýslâm tarihi boyunca özel bir ilgiye mazhar olmuþ,
bu çerçevede hem fakihler hem astronomi âlimleri çeþitli eserler kaleme almýþtýr.
Ayrýca ibadet vakitlerinin hikmetlerini, çeþitli vakitlerin faziletlerini ve tartýþmalý konularý ele alan eserler yazýlmýþtýr. Bunlar
arasýnda Beyhaký’nin Fe²âßilü’l-evšåt (bk.
bibl.), Kemalpaþazâde’nin Risâle fî beyâni ¼ikemi’½-½alavâti’l-Åams fî evšåti’lÅamse (Süleymaniye Ktp., Esad Efendi,
nr. 3632, vr. 228a-230b), Zeynüddin Ýbn Nüceym’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 (Köprülü Ktp., Fâzýl Ahmed Paþa, nr. 652, vr.
100b-102b), Muhammed b. Muhammed
el-Hattâb el-Mâlikî’nin Risâle fî ma£rifeti istiÅrâci evšåti’½-½alavât ve þeyßin
mine’t-tevârîÅ ve’l-a£mâli’l-fýšhiyye
min ³ayri âletin mine’l-âlât (Süleymaniye Ktp., Reîsülküttâb Mustafa Efendi,
nr. 1184, vr. 98a-143a; Brockelmann, II, 334,
537), Müneccimbaþý Ahmed Tâhir’in Þevârikü’l-a£lâm fî evšåti’½-½alavât ve’½½ýyâm (Ýstanbul 1294/1877), Ali Kuþçu’nun er-Risâletü’l-fet¼iyye fî ma£rifeti’levšåt ve feyßi’z-zevâl ve semti’l-šýble li’l-müte¼arrîn ve’l-müctehidîn fi’¹¹â£ât ve’s-sâ£ât (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 2733, müellif hattý; Nuruosmaniye Ktp., nr. 2950, vr. 104b-120a) ve Þeyh
Ahmed Filibevî’nin el-Hidâye mine’z-zelzele fî ma£rifeti’l-vašt ve’l-šýble (Süleymaniye Ktp., Âtýf Efendi, nr. 1723, vr.
1b-19a) adlý eserleri zikredilebilir.
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Sâlikin
içinde bulunduðu andaki
halini ifade eden tasavvuf terimi.
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Tasavvuf kaynaklarýnda vakit kelimesinin “sâlikin içinde bulunduðu hal, bu halin
gerçekleþtiði genel ontolojik (ilâhî-küllîvücûdî) zaman, sâlikin tarikat fiillerini uygulama aný” anlamlarýnda geçtiði görülmektedir. Ýlk sûfîler vakti, “kulun iradesinin ve kesbinin tesiri olmadan doðrudan
doðruya Hak’tan kendisine gelen, onu tasarrufu ve hükmü altýna alan mânevî hal
ve bu halin gerçekleþtiði anlýk durum” þeklinde tanýmlamýþlardýr. Buna göre vakit,
filozoflarýn tanýmladýðý gibi matematiksel
zamanda bir kesit ve ölçü birimi deðil sâlikin tecrübe ettiði halin hakikati ve bu hakikatin taayyün ettiði geçmiþle gelecek

arasýndaki zaman dilimidir. Kuþeyrî ve Hücvîrî’nin eserlerinde vakit tasavvuf kavramlarý arasýnda hal ile birlikte ilk sýrada yer
alýr.
Kuþeyrî iki tür vakitten bahseder. Birincisi þeyhi Ebû Ali ed-Dekkak’ýn tanýmý baðlamýnda “kulun içinde bulunduðu hal”dir.
Eðer kulun zihni ve kalbi dünyevî düþüncelerle dolu ise vakti dünya, âhiret ise vakti âhiret, neþeli ise vakti neþe, hüzünlü ise
vakti hüzündür. Kul, vakti ve hali neyi gerektiriyorsa ona rýza ve teslimiyet göstermelidir. Sûfîler tarafýndan çokça kullanýlan, “Sâlik vaktin hükmüne uyar”; “Vakit
kýlýç gibidir, karþý gelirsen keser atar” sözleri bu durumu ifade eder. Ancak vaktin
hükmüne teslim olma ve iradeyi terketme dinen emredilmeyen veya menedilmeyen hususlarda söz konusudur. Zira iþi
takdire havale etmek, iþlenen kusurlar karþýsýnda kayýtsýz ve ilgisiz davranmak yine
din tarafýndan emredilmeyen bir tavýrdýr.
Bununla birlikte mutasavvýflar müridin yaþadýðý vecd, sekr, mahv, istiðrak gibi hallerde þeriatýn gerekliliklerini yerine getiremeyebileceðini, sahv haline döndüðünde þeriata uymanýn bir zorunluluk olduðunu belirtmiþtir. Vaktin ikinci türü “bu halin meydana geldiði bir zarf olarak zamansal an”dýr. Ýlk dönem sûfîlerinin vakti, “Geçmiþle gelecek zaman arasýnda hâlihazýrdaki þeydir”; Ýbnü’l-Arabî’nin, “Ýki yokluk
arasýndaki durumdur” þeklindeki tarifleri
bu anlama iþaret eder.
Sûfîler halin meydana geldiði, müridin
bütün varlýðýný kaplayan zamanýn ölçülemeyen en küçük parçasý olan an için “ân-ý dâim, ân-ý hâzýr, vakt-i dâim, vakt-i saâdet,
lemhatü’l-basar, dehr” tabirlerini kullanýrlar. Hz. Peygamber’in, “Benim Allah ile öyle
bir vaktim var ki o vakte ne mukarreb bir
melek ne de nebî-i mürsel girer” hadisindeki (Aclûnî, II, 173) vakitten maksadýn, halk
ile birliktelik esnasýndaki dünyevî-zâhirî zaman deðil Hak ile birliktelik halindeki ilâhîküllî vakit olduðu ileri sürülmüþtür. Dehr
kelimesiyle karþýlanan bu vakit her þeyin
“kün” (ol) emriyle yaratýldýðý ilk kutsal zamaný ifade eder. “Dehre sövmeyiniz, zira dehr Allah’týr” hadisine göre (Buhârî,
“Edeb”, 101) kutsal vaktin ve bu vaktin zuhuratý olan dünyevî zamanlarýn asýl sahibi Allah’týr, bu sebeple O’ndan gelen haller de sûfîlere göre bu bölünüp parçalanmayan vakit ve anda meydana gelir (Kuþeyrî, s. 180-181). Diðer bir ifadeyle bu vakit sâlikin halinin gerçekleþtiði genel ontolojik (küllî-vücûdî) zamandýr ki bütün zamanlarý kuþatýr. “Ân-ý dâim” anlamýndaki
vakit kelimesi, hallerle ilgili olduðu kadar
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geçmiþ ve gelecek þeklinde bölünen zamanýn aþýlmasý fikriyle de irtibatlýdýr. Tarihî zamanýn aþýlarak bütün zamanlarýn
kaynaðý olan ân-ý dâime ulaþýlmasý, görünürdeki çokluðun ve bölünmüþlüðün aþýlarak tek hakikate veya varlýða eriþmenin
bir þeklidir. Bu sebeple ân-ý dâim tek varlýðýn ve birliðin (vahdet-i vücûd) bir tezahürüdür.
“Tecelliden yoksun vakit yoktur” diyen
sûfîler hallerin ve vakitlerin doluluðuna dikkat çekmiþlerdir. Bu düþünce Ýbnü’l-Arabî’nin vakit kelimesini açýklarken dayanaðý olan, “O her gün bir þe’ndedir” âyetinin
(er-Rahmân 55/29) yorumundan ibarettir.
Buna göre vakit týpký mekân gibi Hakk’ýn
sürekli tecellilerini (teceddüdât-ý emsâl,
halk-ý cedîd) taþýyan bir mazhar ve tecelligâhtýr. Ýnsana düþen vazife her anda
gerçekleþen bu tecellileri idrak etmektir.
Hakk’ýn tecellileri kulun istidadýna göre zuhur ettiði için vakit kulun halinin gerektirdiði her þeydir. Ýbnü’l-Arabî bu düþüncesiyle vakti insanýn haller ve tecelliler vasýtasýyla Hakk’a dair mârifete eriþeceði
bir imkân kabul eder (Fütûhât-ý Mekkiyye, IX, 356-359).
Tasavvuf metinlerinde sýkça kullanýlan
kavramlardan “ibnülvakt” (vaktin oðlu) vaktin ve halin gereklerini yerine getiren, geçmiþ ve gelecek endiþesinden kurtulan insanýn ilâhî tecelliler karþýsýndaki edilgenliðini anlatýr. Ebülvakt ise vakit ve halin
hükmünden kurtulup zamanda ve hallerinde tasarrufta bulunan kimsedir. Birincisi telvin, ikincisi temkin ehlinin sýfatýdýr.
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ibnülvaktin sûfî, ebülvaktin sâfî olduðunu söyler (Mesnevî, III, beyit 1426). Tasavvufta aslolan,
sülûkü kemale erdirip ebülvakt olmaktýr.
Zira seyrüsülûk edilgenlikten etkinliðe doðru bir seyir izler. Sûfîler bunu “kurb-i nevâfil, kurb-i ferâiz” tabirleriyle açýklamýþlardýr. Nâfile ibadetlerle gerçekleþen Hakk’a
yakýnlýkta Hak kulun vasýtasý iken farz ibadetlerle yakýnlýkta kul Hakk’ýn vasýtasý olur.
Buna göre ibnülvakt kurb-i nevâfille Hakk’ýn
gözüyle görür, kulaðýyla iþitir ve eliyle tutarken ebülvakt kurb-i ferâizle Hak fiillerini kul aracýlýðýyla iþler. Ýbnü’l-Arabî ve takipçileri ebülvakt için “sâhibü’l-vakt, sâhibü’z-zamân, seyyidü’l-vakt, imâmü’l-vakt,
aynü’z-zamân” tabirlerini kullanmýþlardýr.
Ýnsanýn kemalini niteleyen sâhibü’l-vakt
vaktin hakikatini ve dehr isminin anlamýný bilen kiþidir. O’nun takdiriyle andan ibaret olan vakit ayrýlýr, anlarýn hükümleri birleþir. Ebülvakt vaktin dürülmesini, yayýlmasýný, gizliliðini ve açýklýðýný his ve hayal,
ruh ve misal, makam ve hal olarak müþa492

hede eden kimsedir. Ýbnü’l-Arabî’ye göre
sâhibü’l-vakt her asýrda bir kiþidir ve Hz.
Muhammed’in vekili sýfatýyla zamanýn kutbudur (Suâd el-Hakîm, s. 663-666).
Ýbnülvakt kavramýyla baðlantýlý olarak
sûfîler tarikat fiillerini icra etmede vakti
gözetmenin, fiillerin neticesinde meydana
gelen hali murakabe ve nefsi daima muhasebe etmenin Hakk’a vuslatta önemli
kurallardan biri olduðunu söylemiþlerdir.
Cüneyd-i Baðdâdî, ârifin her vakitte o vakit için en uygun hareket tarzýný icra eden
kiþi olduðunu belirtirken Ýbnü’l-Arabî vaktin bir nur ve kulun bu nurla beraber bulunduðunu, kulun bu nuru müþahede etmesi gerektiðini, zira kulun ilâhî bir ismin tecellisi olan vakitle ayakta durduðunu kaydeder. Ebû Hafs Þehâbeddin esSühreverdî, mürþidlerin müridlerine vakitlerini tamamýyla dolduracak meþgaleler
vermesi gerektiðini, bu meþgalelerin bedenin organlarýyla yapýlan fiiller deðil muhasebe, murakabe, tefekkür, zikir gibi
kalple yapýlan fiiller olduðunu söyler. Nakþibendiyye’nin on bir esasýndan biri sayýlan “vukuf-i zamânî” bu tür fiillerle ilgilidir.
Abdülhâlik-ý Gucdüvânî müridin her an nefsin hallerini bilmesi, kendisini Hak’tan alýkoyacak her þeyden uzak durmasý, kalbini Hak ile muamelesinde sürekli hesaba
çekmesi, vird ve zikirlerini vaktinde yerine getirmesi gerektiðini ifade eder.
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Sözlükte vâlî “bir þeye çok yakýn olan;
yetkili kiþi, yönetici” anlamlarýna gelir. Hükümdarlar tarafýndan baþþehrin dýþýndaki þehirleri / beldeleri yönetmek üzere tayin edilen memurlara vali, valilerin sorumluluðu altýndaki yerlere vilâyet, þehirden
daha geniþ bölgelere eyâlet adý verilmiþtir. Ýlk dönem idarî yapýsýnda rastlanmayan eyalet kavramý daha sonraki dönemlerde kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Eyalet valileri sorumluluk ve yetki bakýmýndan vilâyet valilerinden daha nüfuzlu olup eyaletine baðlý þehrin valisini tayin edebildikleri gibi gerek gördüklerinde azletme yetkileri de vardý. Ýlk dönemlerde valilere emîr veya âmil denilmekteydi (Ýbn
Sa‘d, II, 3, 126; Taberî, I, 1840-1841). Çünkü bu dönemlerde kumandanlar (emîrler)
genellikle fethettikleri yerlere vali tayin
ediliyordu. Ayrýca malî konular valilerin görev alaný içinde bulunduðundan vergi memurlarýna verilen âmil unvaný valiler için de
kullanýlmýþtýr. Abbâsîler döneminde halifenin bir kiþiyi vali tayin etmesiyle gerçekleþen valiliðe “imâretü’l-istikfâ”, merkeze
uzak þehirlerde þehrin yönetimini zor kullanarak ele geçirip halifeden vali tayin edilmesini talep etme ve bu suretle vali tayin
edilme durumuna ise “imâretü’l-isti‘lâ” adý
veriliyordu (Mâverdî, s. 35-41; M. Ziyauddin Reyyis, s. 231-239). Kaynaklarda yetki ve sorumluluk düzeylerine göre genel
(imâretü’l-âmme) ve özel (imâretü’l-hâssa) valilerden söz edilir. Genel vali vilâyetle ilgili hemen her konuda sorumlu ve yetkilidir, özel valinin ise yetki ve sorumluluklarý kýsýtlýdýr.
Tayin edildiði vilâyette halifenin otoritesini temsil eden valinin görevlerini namazlarda imamlýk yapmak, camilerde halka
Ýslâm esaslarýný öðretmek, savaþta orduyu sevk ve idare etmek, fetihlerden sonra
ele geçirilen yerlerin halkýyla antlaþmalar
imzalamak, vergileri toplamak, devlet görevlilerinin maaþlarýný daðýtmak, ganimetleri paylaþtýrmak, beytülmâl hissesini mer-

