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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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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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yapýlacak iþ veya yürütülecek görev karþýlýðýnda belirlenmiþ maaþ ya da tahsisat; bir
tür toprak vergisi; mükellefiyet ve þart, düzenli biçimde yapýlan günlük nâfile ibadet
(evrâd)” gibi anlamlarý ifade eder.
1. Ýþ, görev veya kadro. Ýslâm tarihinde
devlet teþkilâtýna baðlý olarak çalýþan kamu personeli, vakýflar bünyesinde birtakým dinî, sosyal ve kültürel hizmetleri yürüten görevlilerle götürü veya saat usulüyle çalýþan meslek ve zanaat sahipleri
için “erbâbü’l-vezâif” (meselâ bk. Kalkaþendî, bibl.; Tâceddin es-Sübkî, s. 34, 114),
yalnýz kamu görevlileriyle sýnýrlý olmak üzere “âmil, kâtip, erbâb-ý menâsýb”, sadece
vakýf hizmetlerini yürütenler için “erbâb-ý
cihât, mürtezika-i evkaf” gibi tabirler kullanýlmýþtýr. Ýfa edilen hizmet ve görevler
ilgilendirdiði alana göre amme vazifeleri
ve hususi vazifeler þeklinde iki gruba ayrýlýr. Genellikle “velâyet” terimiyle ifade edilen amme vazifeleri, Ýslâm tarihi boyunca toplumlarýn ve bölgelerin örflerine ve
þartlarýna göre çeþitlilik arzetmekle birlikte hepsinde ortak kural, bütün amme vazifelerinin en büyük vazife olan devlet baþkanlýðý bünyesinde toplanmasý ve devlet
baþkanýnýn yetki devriyle bazý amme vazifelerini yerine getirmek üzere tayin edilen kamu görevlilerinin onun nâibleri veya vekilleri sýfatýyla görev yapmasýdýr. Vazifenin mahiyeti, yeri, süresi, yerine getirecek memurun yetki ve sorumluluklarý
ile alacaðý maaþ vb. hususlar tayin yetkisine sahip makam tarafýndan belirlenir; beyan edilmeyen hususlar genel fýkýh ilkeleri
ve yerleþik örf çerçevesinde yorumlanýr.
Bir vazifeye getirilecek kiþilerde güvenilirlik ve liyakat açýsýndan bazý þartlar aranýr. Vakýflar bünyesinde ya da çeþitli meslek ve zanaat sahiplerince yerine getirilen
hususi vazifelerin mahiyet ve þartlarý vakýfta vâkýf tarafýndan, akde dayalý iþ sözleþmelerinde taraflarýn hür iradeleriyle belirlenir. Ýslâm tarihinde eðitim ve saðlýk
gibi kamu hizmetleriyle imamlýk, müezzinlik gibi din hizmetleri vakýf müesseseleri eliyle yürütüldüðünden özlük haklarý
dahil bu tür görev ve kadrolarla ilgili meseleler büyük ölçüde vakýf hukuku kapsamýnda ele alýnmýþ, vakýf ahkâmýna tâbi tutulmuþtur. Gerek amme vazifelerinde gerekse hususi vazifelerde tayin yazýlý veya
sözlü þekilde yapýlabilir. Vazifenin sona ermesi ölüm, azil, sürenin yahut belirlenen
iþin bitmesi, acziyet ve gaiplik gibi sebeplerden biriyle gerçekleþir. Devlet baþkanýnýn ölümü veya azli durumunda kural olarak devlet baþkanlýðýna baðlý diðer kamu görevlilerinin vazifelerinin de sona er-
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miþ sayýlýp sayýlmayacaðý ihtilâflý olmakla birlikte (Tâceddin es-Sübkî, s. 55) azledilmiþ sayýlmayacaklarý görüþü aðýr basmaktadýr. Benzer þekilde bir merkezdeki
mahkeme görevlileriyle merkeze baðlý taþra kadýlarý veya kadý nâiblerinin tayininin
merkez kadýsýna býrakýldýðý durumlarda
merkez kadýsýnýn azlinin ona baðlý personelin azlini gerektirip gerektirmeyeceði
özellikle Osmanlýlar döneminde tartýþýlmýþ
ve farklý görüþler ileri sürülmüþtür. Vazifenin sona ermesi vakýflarda vakfiyedeki
þartlara, icâre akdine dayalý iþlerde akdin
þartlarýna göre gerçekleþir. Vakýf bünyesindeki bir vazifeye vâkýfýn tayin ettiði görevliyi azil yetkisi de ona aittir; hýyanet yahut vazifeyi ifada acziyet gibi açýk bir sebep bulunmadýkça devlet baþkaný veya kadý müdahale edemez. Bedel karþýlýðýnda
vazifeden çekilme yahut vazifenin devri
meselesi de fakihler arasýnda tartýþýlmýþ,
konuyu mücerret haklarýn malî mübadeleye konu teþkil etmesi baðlamýnda deðerlendiren Hanefîler bunun câiz olmadýðýný söylemiþtir.
2. Maaþ veya tahsisat. Kamu görevleriyle vakýf hizmetleri vazife terimiyle ifade edildiði gibi bu görev ve hizmetleri yerine getiren kimselere veya belirli hak sahiplerine hazineden ya da vakýftan verilen maaþ yahut tahsisatýn geneli için de
vazife kelimesi kullanýlýr. Ýslâm tarihinde
bu maaþ ve tahsisatlara kimin tarafýndan
verildiðine, veriliþ sebebine (hizmet karþýlýðý
olup olmamasýna) ve hukukî niteliðine, kime
ve hangi aralýklarla verildiðine baðlý olarak atâ (atýyye), câmekiyye, mevâcib, rýzýk,
ulûfe ve arpalýk gibi adlar verilmiþtir. Meselâ farklý devlet kademelerindeki kamu
görevlileri, özellikle üst düzey yöneticiler
icâre akdiyle deðil devlet baþkanýna vekâleten veya niyâbeten iþ gördüklerinden,
yani bir kamu hizmetini (farz-ý kifâye) ifada ilgili görevliye yardýmcý olduklarýndan
aldýklarý maaþ için ücret yerine rýzýk ve
atâ denilmesi tercih edilmiþtir (Þehâbeddin el-Karâfî, III, 5-17). Vakýf görevlerinde
belirli bir hizmet karþýlýðýnda ya da karþýlýksýz olarak vakýf lehdarlarýna ödenen tahsisata da vazife yanýnda “mâlûm” (belirlenmiþ miktar) adý verilir (Tâceddin es-Sübkî,
s. 90; Ýbn Nüceym, I, 278; Ýbn Âbidîn, IV,
372; ücret olarak adlandýrýlmasý hakkýnda bk. Hattâb, VI, 37). Bu anlamýyla vazife belirli bir süreyle takdir edilen para veya erzak þeklinde olabileceði gibi iktâ gelirlerinin tahsisi þeklinde de olabilir. Meþrû kabul edilmeyen ya da mâsiyet sayýlan
iþlerin ifasý için yapýlan akid geçerli sayýl-

madýðý gibi bu iþi yerine getirme karþýlýðýnda herhangi bir ücret istihkaký da söz
konusu deðildir.
3. Toprak vergisi. Vazife, geniþ anlamda haraç veya öþür gibi topraktan ve toprak mahsullerinden alýnan her türlü vergiyi ifade etmek için de kullanýlmakla birlikte (meselâ bk. Serahsî, II, 207; Ýbn Âbidîn, IV, 216) daha çok dar anlamda haracýn bir türü olarak hasat edilen ürün miktarýna baðlý olmaksýzýn önceden belirlenen
maktû vergi anlamýnda (harâc-ý vazîfe, harâc-ý muvazzaf) kullanýlýr (bk. HARAÇ).
4. Mükellefiyet ve asgari þart. Bir müslümanýn, üzerindeki Allah ve kul haklarý
gereðince yerine getirmekle yükümlü tutulduðu dinî mükellefiyetle vecîbeleri ifade etmek için “vezâifü’l-Ýslâm, vezâifü’ddîn” gibi terkipler kullanýldýðý gibi (Nevevî, Þer¼u Müslim, I, 162; IV, 89) belirli bir
vakitte yerine getirilen ibadetlere de vazife denir. Yine bir görev veya mesleði icra eden kimsenin sorumluluk alanýna giren iþler ve bu iþleri yerine getirirken riayet edilmesi gereken þartlar (Tâceddin esSübkî, s. 21-23, 27, 29-30; Ýbn Hacer elAskalânî, II, 169; III, 73, 540; XIII, 133) ya
da bir akdin taraflara yüklediði sorumluluklar da (Mecelle, md. 582-595) vazife diye
ifade edilir. Ayný þekilde bir ibadetin makbul olabilmesi için gerekli rükün ve þartlara da vazife denir. Meselâ organlarý birer defa yýkamak abdestin vazifesi (Ýbn
Mâce, “Tahâret”, 47), fýtýr sadakasý vermek
ramazan bayramýnýn vazifesi (Muvaffakuddin Ýbn Kudâme, II, 117), Allah’ý tesbih etmek de rükû ve secdenin vazifesidir (Nevevî, Þer¼u Müslim, IV, 197). Ayrýca bir
müslümanýn düzenli ve sürekli biçimde
yaptýðý nâfile ibadetler, süre ve miktar belirleyerek okuduðu âyet, dua, tesbih ve
zikirler de vazife olarak adlandýrýlýr (Nevevî, el-Mecmû£, IV, 519). Tasavvuf literatüründe ortaya çýkan evrâd kitaplarýna
verilen isimlerden biri de “vazîfetü’l-mürîd”dir.
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ÿTuncay Baþoðlu

Ahlâk ve Tasavvuf. Kur’ân-ý Kerîm’de
ve hadislerde vazife kelimesi ve türevleri
kullanýlmamýþ; ancak emir, farz, teklif, kazâ, haram ve nehiy gibi kavramlarla, ayrýca yasaklayýcý veya öðüt ve tavsiye içerikli ifadelerle birçok dinî, ahlâkî, hukukî
ve içtimaî vazifeye yer verilmiþtir. Kur’an
ve hadislerde göre Allah’a iman, Allah’ýn
emirlerine uymak ve yasakladýklarýndan
sakýnmak suretiyle O’na itaat etmek temel vazifedir. Kur’an’ýn bütününde pek çok
ahlâkî vazifeden söz edilmiþtir. Meselâ Ýsrâ sûresinde (17/22-39) peþ peþe sýralanan
on iki vazifeden ilk ikisi Allah’a iman ve
ibadetlerle, diðerleri ahlâkla ilgilidir (baþka örnekler için bk. el-Bakara 2/83-84; elEn‘âm 6/151-153; el-A‘râf 7/85-87; Lokmân
31/12-19; el-Hucurât 49/1-13).

Arapça literatürde teorik ahlâk problemini ifade eden ödev karþýlýðýnda genellikle vâcip terimi kullanýlýr. Her vazife bir
sorumluluk yüklediði ve bir yaptýrým gerektirdiði için Ýslâmî literatürde daha çok
kelâm ve fýkýh usulü terimleri olarak bilinen vâcip, farz, teklif / mükellefiyet, ilzam
gibi kavramlar bu ilimlerdeki anlamlarý yanýnda “ahlâkî vazife” karþýlýðýnda da geçer. Felsefî mahiyetteki klasik kaynaklarda teorik ahlâk problemi baðlamýnda vazife konusu ele alýnmamýþ, bunun yerine
fazilet-rezilet ve hayýr-þer konularýna aðýrlýk verilmiþtir. Mu‘tezile âlimlerinin usûl-i
hamse ile akýl, vücûb, emir, nehiy, adalet,
teklif, istitâat gibi kavramlar etrafýnda savunduðu görüþler ve Ehl-i sünnet’in bunlara karþý ileri sürdüðü fikirler geniþ ölçüde ahlâk felsefesiyle ilgilidir. Bu tartýþmada Mu‘tezile ulemâsý vazifenin kaynaðýnýn
akýl, Ehl-i sünnet’in Eþ‘ariyye kolu ise vahiy olduðunu savunmuþ; Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî, Ebü’l-Hasan el-Mâverdî, Râgýb el-Ýsfahânî gibi bazý muahhar
Eþ‘ariyye âlimleriyle Mâtürîdîler iki görüþ
arasýnda orta bir yol izlemeye çalýþmýþtýr.

Ýslâmî literatürde ahlâkýn ve bazý mesleklerin eðitimi için gerekli görülen pratik
ödevler karþýlýðýnda “vâcip” ve “vâcibât” ile
birlikte vazife kavramýnýn da kullanýldýðý
görülür. Meselâ Gazzâlî öðretmen ve öðrencinin çeþitli görevlerini sýralarken her
biri için vazife terimini kullanmýþtýr (Ý¼yâß,
I, 48-58). Þemseddin Muhammed b. Mûsâ el-Maðribî’nin mantýk ilmine yeni baþlayanlara rehber mahiyetinde yazdýðý eser
el-Ve¾âßif bi’l-man¹ýš (Keþfü’¾-¾unûn, II,
2015), Fudayl b. Ali el-Cemâlî’nin gramere dair eseri el-Ve¾âßif fi’n-na¼v (a.g.e.,
II, 2016) baþlýðýný taþýr. Ýbn Miskeveyh’in
Teh×îbü’l-aÅlâš’ý (s. 70-75), Mâverdî’nin
Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn’i (s. 87-93, 231,
265) gibi ahlâk kitaplarýnda ödevler anlatýlýrken vazife yerine edep (çoðulu âdâb)
kelimesi tercih edilmiþtir. Yine irþad, eðitim, yöneticilik, kadýlýk, yeme içme, giyim
kuþam, evlilik, dostluk ve arkadaþlýk gibi
hayatýn deðiþik alanlarýna dair dikkat edilmesi gereken hususlar için edep ve âdâb
kelimeleri kullanýlmýþ, bu alanlarda pek
çok eser yazýlmýþtýr (bk. EDEP). Tasavvuf
literatüründe müridin ahzâb, evrâd gibi
görevleri için hem vazife hem âdâb kavramlarý geçer. Süyûtî’nin tasavvufî mahiyetteki Ve¾âßifü’l-yevm ve’l-leyle adlý kitabýnda ibadetlerde ve yeme içme, giyim
kuþam, oturup kalkma, uyku gibi günlük
hayata dair konularda uyulmasý tavsiye
edilen kurallarýn, farklý durumlarda okunacak dualarýn “vezâif” baþlýðý altýnda ele
alýnmasý edep ve vazife kelimelerinin eþ
anlamlý kullanýldýðýný gösterir. Diðer bir örnek ise Þehîd-i Sânî diye tanýnan Zeynüddin b. Ali b. Ahmed el-Cübaî’nin et-Tenbîhâtü’l-£aliyye £alâ ve¾âßifi’½-½alâti’lšalbiyye adlý kitabýdýr. Eserde, namaza
ahlâkî ve mânevî bir derinlik kazandýrabilmek için namaz esnasýnda yaþanmasý
beklenen ruhî, mânevî ve zihnî haller ve
namazýn farzlarýyla ezan, kamet vb. uygulamalardan her birinin sýrlarý anlatýlmakta; “niyete dair vazifeler” (s. 113), “kýraate
dair vazifeler” (s. 122) gibi ifadelerle bu uygulamalara ait mânevî görevler (el-vezâifü’l-kalbiyye); namazda okunan âyet ve dualarýn, ayrýca tesbih ve tekbirlerin bâtýnî
mânalarý ve ibadetin özüne zarar verecek
kusurlar üzerinde durulmaktadýr.
Tasavvuf kültüründe vazife terimi genellikle Kuzey Afrika tarikatlarýnda “hazret” de (hadra) denilen semâ ve zikir meclislerinde günün belli zamanlarýnda okunan, âyet, hadis, dua ve niyazlardan oluþan metinler için kullanýlmaktadýr. Bu tür
metinlerin koruyucu özellik taþýdýðýna inanýlýr, sýkýntýlý ve tehlikeli durumlarda okun-

masý öðütlenir. Ebü’l-Hasan eþ-Þâzelî’nin
hocasý Abdüsselâm b. Meþîþ el-Hasenî’ye
ait olup Allah tarafýndan onun kalbine indirildiðine inanýlan (Ýsmâil Hakký Bursevî,
s. 69) e½-Øalâtü’l-Meþîþiyye adlý metin
el-Va¾îfetü’þ-Þâ×eliyye adýyla da bilinir.
Þâzeliyye tarikatýnýn birçok kolunda okunan bu metni Âsým Ýbrâhim el-Keyyâlî üç
þerhiyle birlikte el-Ýlhâmâtü’s-seniyye fî
þürû¼i’l-Va¾îfeti’þ-Þâ×eliyye baþlýðýyla
yayýmlamýþtýr (Beyrut 1424/2003). Þerhlerden Keþfü’l-esrâr li-tenvîri’l-efkâr Mustafa b. Muhyiddin Necâ el-Beyrûtî’ye, elÝlhâmâtü’l-ilâhiyye £ale’l-Va¾îfeti’þ-Þâ×eliyye Mahmûd Ebü’þ-Þâmât ed-Dýmaþký’ye, en-Nefehâtü’l-šudsiyye bi-þer¼i’lVa¾îfeti’þ-Þâ×eliyye Mustafa Ebû Rîþe
el-Bikaî’ye aittir. Ýbn Meþîþ metninin vazife diye þöhret kazanmasýnýn, tarikat kollarýnca günlük ibadetlerin bir parçasý halinde beþ vakit okunmasýndan kaynaklandýðý anlaþýlmaktadýr. Ýsmâil Hakký Bursevî
de bu metne Þerh-i Salavât-ý Meþîþiyye adýyla Türkçe bir þerh yazmýþ (Ýstanbul 1256), M. Nedim Tan bu þerhi Varlýðýn Dili: Ýbn Meþîþ’in Salavâtý ve Þerhi baþlýðýyla sadeleþtirerek yayýmlamýþtýr
(bk. bibl.). Tan, uzun bir önsöz ve giriþle
birlikte Ýbn Meþîþ metnine ve çevirisine
yer verdiði bu çalýþmasýnda metin üzerine yazýlmýþ þerh, ta‘lik, tercüme mahiyetinde otuz kadar eser tesbit etmiþ, ayrýca Abdullah Ferdî’nin Þerh-i Salât-i Ýbn
Meþîþ’i ile Hâfýz Hilmi’nin ayný adý taþýyan
þerhlerini de anýlan eser içinde neþretmiþtir. Þâzeliyye kollarý arasýnda çok tanýnan
diðer bir vazife metni, Zerrûk diye bilinen
Ahmed b. Ahmed b. Muhammed el-Fâsî’ye Medine’de uyku halindeyken Resûlullah’ýn yazdýrdýðýna inanýlan Sefînetü’n-necâ li-men ilallåhi iltecâ’dýr (Hasan Þâhidî, s. 20, 36-37). Genellikle Va¾îfetü’zZerrûš¢ (el-Ve¾âßifü’z-Zerrûšýyye) ismiyle
anýlan eser 1294’te (1877) Kahire’de basýlmýþtýr (a.g.e., s. 38). Ticâniyye tarikatýnýn kurucusu Ahmed et-Ticânî’ye ýþýklý bir
levha üstünde cennetten indirildiði iddia
edilen Øalâtü’l-fâti¼ de (Øalâtü’l-fet¼) evrâd ve dualardan oluþur. Ahmed et-Ticânî, tarikatýn baþka bir ibadet metni olan
Cevheretü’l-kemâl’i kendisine Hz. Peygamber’in öðrettiðini söylemiþtir (EI 2 [Fr.],
XI, 200-201; diðer bazý vazife metinleri için
bk. Hasan Þâhidî, s. 28-46).
Vazife kelimesinin hem teorik hem pratik yönüyle “ahlâkî ödev” anlamýndaki yaygýn kullanýmý oldukça yenidir ve daha çok
Batý’dan ahlâkla ilgili eserlerin çevrildiði,
Osmanlýlar’ýn son dönemiyle Cumhuriyet’in
ilk yýllarýnda teþekkül eden ahlâk kültürü581

