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Azerbaycanlý þair.
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Gence’de doðdu. Küçük yaþlarýnda kaybettiði babasý Gence hanýnýn hizmetinde
çalýþan ve yapý ustasý olan Kerbelâyî Sâdýk’týr. Hacý Abdullah adlý bir kiþinin himayesinde büyüdü. Tahsiline baþladýðý medresede edebî Farsça ve Arapça öðrendi.
Özellikle Hâfýz ve Nizâmî’nin þiirlerini okudu. Ancak hocalarla geçinemediði için tahsilini tamamlayamadý. Ardýndan Gence hanýnýn kýzý Puste Haným’ýn hizmetine girerek onun mülklerinin ve topraklarýnýn idaresini üstlendi; “Mirza” adý da bu görevinden kalmadýr. 1826’da Rus-Ýran savaþý sýrasýnda Puste Haným’ýn kardeþi Uðurlu Han’la birlikte Ýran’a kaçtý. Bu sýrada hâmisi
Hacý Abdullah’ýn da öldüðü tahmin edilmektedir. Ýþsiz kalan Mirza Þefî‘, Gence’de Þah Abbas Camii’nin yanýndaki medresenin bir hücresine sýðýndý ve orada özel
dersler vererek geçimini saðlamaya çalýþtý. Ayný zamanda iyi bir hattat olan Vâzýh
nesta‘likte üstat sayýlýyordu. O yýllarda
(1830 civarý) Farsça ve Âzerî Türkçesi’yle
yazdýðý þiirlerle dikkati çekmeye baþladý.
1832’de Gence’de Mirza Feth Ali Ahundzâde’ye hat ve þiir dersleri verirken modern
eðitime yönelmesi yolundaki telkinleriyle
onun da medrese tahsilini yarýda býrakmasýna yol açtý. 1840 yýlýnda Gence’den ayrýlarak Tiflis’e gitti. Burada Ahundzâde’nin yardýmýyla Kazâ Mektebi’ne þeriat
dersleri muallimi tayin edildi (Kasým 1840).
Derslerinde dinî bilgiler yanýnda Farsça,
Âzerî Türkçesi ve Þark edebiyatý da okutuyordu.
Mirza Þefî‘ Tiflis’te Rus, Gürcü, Ermeni
ve bazý Avrupalý aydýnlarýn da içinde yer
aldýðý geniþ bir çevreyle iliþki kurdu. Özellikle 1844’te oluþturduðu ve baþkanlýðýný
yaptýðý Dîvân-ý Hikmet adlý þiir ve sohbet
meclisinde hayatýnýn en verimli dönemini geçirdi. Âzerî Türkçesi’ne dair ilk eser
olan Kitâb-ý Türkî’yi kaleme aldý. Dîvân-ý
Hikmet’e devam edenler arasýnda kendi
öðrencileriyle yakýn çevresi dýþýnda Abbas
Kulý Aða Bâkîhanlý, M. F. Ahundzâde, Kafkasya genel valisinin daveti üzerine Tiflis’te Almanca öðretmenliði yapan Freidrich
Martin Bodenstedt de vardý. Mirza Þefî‘
ona Farsça ve Âzerî Türkçesi öðretti, hat
ve edebiyat dersleri verdi. Bu meclislerde
kendisi de Rus ve Batý Avrupa edebiyatý
ile kültürü hakkýnda bilgi edinme imkâný
buldu. Hocalýðý sýrasýnda Mirza Þefî‘ ile Bo-
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denstedt yakýn dost olmuþtu. Bodenstedt
ülkesine dönerken Mirza Þefî‘ ona kendi
el yazýsýyla þiirlerini ihtiva eden bir mecmua hediye etti. 1846 yýlýnýn Kasým ayýnda
Gence’de açýlan Rus mektebine hoca tayin edilen Vâzýh 1850’de tekrar Tiflis’e döndü ve 28 Kasým 1852’de ölümüne kadar
çalýþtýðý Aristokratlar Gimnazyumu’nda öðretmenliðe devam etti.
F. Bodenstedt, ülkesine döndükten sonra Kafkasya’daki yýllarýný anlatan Tausend
und ein Tag im Orient adlý eserinde (Berlin 1850) Mirza Þefî‘den ve aralarýndaki
iliþkiden de geniþçe söz etmiþtir. Kitapta
Mirza Þefî‘in Almanca’ya çevrilmiþ þiirleri
de bulunuyordu. 1851’de ise sadece þiirlerin çevirisinden ibaret olan Die Lieder des
Mirza Schaffy adlý eseri neþretti. Eserin
kýsa zamanda büyük ilgi görmesi, tekrar
tekrar basýlmasý ve çeþitli Avrupa dillerine çevrilmesi üzerine Bodenstedt, 1873’ten itibaren þiirlerin Mirza Þefî‘e deðil kendisine ait olduðunu iddia ederek ayný
eseri bu defa Aus dem Nachlasse Mirza Schaffy’s adýyla tekrar bastýrdý (Berlin 1874). Böylece edebiyat tarihçileri arasýnda baþlayacak önemli bir polemiðe de
yol açýldý. 1920’li yýllardan sonra Azerbaycanlý araþtýrmacýlar, elde baþka bir nüshasý bulunmadýðýndan þiirlerin Mirza Þefî‘e
aidiyetini bir süre ispat edemedi. Azerbaycan’da ilk defa Selman Mümtâz elde
edebildiði þiirlerini Mirze Þefi Vazeh adýyla yayýmladý (Baký 1926). Nihayet 1960’lý
yýllarýn baþýnda Azerbaycanlý araþtýrmacý Hamid Mehemmedzade, Tiflis’te Gürcü Ýlimler Akademisi K. S. Kekelidze El Yazmalarý Enstitüsü’nde Þiir Mecmuasý adýyla kayýtlý (nr. P-137 [107]) bir mecmuanýn
Mirza Þefî‘e ait olduðunu tesbit etti, böylece Mirza Þefî‘e ait þiirlerinin bir kýsmý ortaya çýktý. H. Mehemmedzade’nin neþrettiði bu eserle (Mirze Þefi Vazeh. Þe’rler Mecmüesi, Baký 1987) Mirza Þefî‘ hakkýndaki
araþtýrmalarda önemli bir geliþme kaydedildi.

Mirza Þefî‘, uzun süren öðretmenliði sýrasýnda mekteplerde okutulabilecek Âzerî Türkçesi’ne dair ders kitabýnýn eksik olduðunu gördüðünden Ývan Grigoryev’le birlikte 1851’de yeni bir ders kitabý hazýrlamýþtýr. Tatarskaya Kherestomatiya Azerbaydjanskogo Nareçiya (Müntehabât)
adlý bu eser iki bölümden ve sözlük kýsmýndan meydana gelmektedir. Kitapta
Derbendnâme, Karabaðnâme gibi eserlerden tercümeler, Fuzûlî’den þiirler de bulunuyordu. Eser Ý. Grigoryev tarafýndan
1851’de Tebriz’de Kitâb-ý Türkî adýyla taþbaský halinde ve 1856’da Tiflis’te Rusça
adýyla bastýrýldý; ancak Rus sansüründen
geçemediði için mekteplerde ders kitabý
olarak kullanýlamadý. Mirza Þefî‘, Azerbaycan edebiyatýnýn modernleþmeye henüz
baþladýðý bir dönemde klasik þiir geleneðinden ve tasavvufî mazmunlardan belli
ölçüde uzaklaþmýþ, gerçek sevgiyi ve dünya zevklerini anlatan lirik þiirleriyle dikkati
çekmiþtir.
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Mâlikî mezhebinde Ümmehât denilen
temel metinler arasýnda
yer alan eseri
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Ýslâm düþüncesi
ve kurumlarý tarihiyle
fýkýh ilminde farklý anlamlarda
kullanýlan bir terim.
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Sözlükte “belli bir süre için takdir edilen
yiyecek, maaþ, iþ” anlamýndaki vazîfe (çoðulu vezâif), Ýslâm kurumlarý tarihi ve fýkýh
ilminde “belirli bir sürede yapýlmasý istenen iþ, tanýmlanmýþ bir görev veya kadro;
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