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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
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ne aittir. Ýsmail Fenni Ertuðrul, Fransýzca
“devoir” kelimesini “vazîfe, farîza, vecîbe”
diye karþýladýktan sonra terimi, “insanýn
kanun ya ahlâk yahut meslek veya âdâb-ý
umûmiyye icabýndan olarak yapmaya mecbur olduðu þey” diye tanýmlar (Lugatçe-i
Felsefe, s. 183). Mustafa Namýk Çanký da
“devoir”ý ayný kelimeyle karþýlar ve görüldüðü kadarýyla A. Lalande’ýn Vocabulaire
de la philosophie adlý sözlüðünden (I,
160) yararlanýp vazife kavramýnýn iki anlamda kullanýldýðýný belirtir. Ýlk soyut anlam olup bu baðlamda vazife “müsbet ve
umumiyetle cüzi bir fiil ve hareket kaidesinden müstakil olarak düþünülmüþ ahlâkî mükellefiyet” þeklinde tarif edilir. Diðeri vazifenin cüzi ve müþahhas mânasýdýr; bu mânada vazife “Muayyen bir fiil ve
amel kaidesidir, hasr ü tahdid edilmiþ bir
mükellefiyettir” (Büyük Felsefe Lugati, I,
581-582).
Osmanlýlar’ýn son döneminde ahlâkla
ilgili eser yazan bazý müellifler, konunun
dini ilgilendiren yönlerinde Ýslâmî ahlâk
anlayýþýna baðlý kalarak ve bu anlayýþla baðdaþmayan noktalarda eleþtirel bir yaklaþým sergilemekle birlikte hem sistem hem
içerik yönünden Batý ahlâk felsefesinden
-daha çok da Kantçý ahlâk çizgisindenyararlandýklarý eserlerinde vazife konusuna geniþ yer vermiþlerdir. Nitekim ahlâký
nazarî ve amelî diye iki baþlýk altýnda ele
alýp vazifeyi nazarî ahlâkýn temel meselelerinden biri olarak incelemeleri Batý etkisinin bir ürünüdür (meselâ bk. Bertrand,
s. 151-169; Ferid, s. 34-62; Ahmed Hamdi, s. 35-49). Mehmed Said’in Vezâif-i
Ýnâs’ý (Ýstanbul 1311), Mehmed Hilmi’nin
Mir’ât-i Vezâif-i Ýnsâniyye’si (Ýstanbul
1327), Ahmed Nazif’in Ahlâk-ý Dîniyye
ve Vezâif-i Ýslâmiyye’si (Ýstanbul 1331)
gibi eserlerin yazýlmasý, vazife kavramýnýn bu dönem ahlâk anlayýþýnda kazandýðý önemi göstermesi bakýmýndan ilgi çekicidir. Ali Kemal’in, “Ahlâk ilminin ruhu
vazifedir, ahlâk ilmi vazifeler ilmidir” þeklindeki görüþü (Ýlm-i Ahlâk, s. 3) tamamen Kantçý bir anlayýþý yansýtýr. Bu örnekte de görüldüðü üzere son dönem Osmanlý ahlâkçýlarýnýn çoðu Kant’ýn yaptýðý gibi
ahlâk kanununu vazifeyle temellendirmiþ,
hatta vazifeyle ahlâk kanununu eþ anlamlý gibi kullanmýþtýr (Erdem, s. 102-106). Osmanlý ahlâkçýlar, ahlâk kanunlarýnýn mutlak geçerlilik taþýdýðýný kabul etmekle birlikte Kant’tan farklý olarak bu kanunlarýn
kaynaðýný dine baðlar. Ancak Fransýz sosyologlarýnýn etkisinde kalan bazý fikir adamlarý ahlâk kanunlarý ile vazife fikrini sosyal
otoriteyle de iliþkilendirmiþtir (meselâ bk.
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Ali Rýza Bey, s. 78-81). Son devir Osmanlý
düþünürlerinin ahlâk kanununu, dolayýsýyla vazifeyi mecburilik, mutlaklýk, küllîlik,
umumilik, lüzumluluk, bilinirlik, sabitlik
gibi kavramlarla nitelemeleri (meselâ bk.
Abdurrahman Þeref, s. 50; Ferid, s. 40-42;
Ömer Nasuhi, s. 12-16) farz, vâcip ve haram kavramlarýyla ilgili Ýslâmî telakkiye
uygunluðu yanýnda Kantçý ödev felsefesini de yansýtýr.
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Ülkesinde baþlatýlan Ýslâm medeniyeti
çalýþmalarýna genç yaþta katýldý. Özellikle
Doðu dillerine yakýnlýk duydu ve babasýnýn görevli bulunduðu Roma Üniversite-

si’nde Celestino Schiaparelli ve Ignazio Guidi yönetiminde Arapça’nýn yaný sýra eski
semitik diller üzerinde çalýþtý. Tarih boyunca müslüman devletlerin Ýtalya ile ve Avrupa devletleriyle münasebetlerine önem
verdi. Bu arada yeni siyasî geliþmeler ve
oluþan akýmlar üzerinde durup çaðdaþ Ortadoðu’nun siyasî tarihini de inceledi. Daha çok Irak, Filistin, Suriye, Yemen gibi hareketli topraklardaki geliþmelerle ve petrolden kaynaklanan siyasal akýmla ilgilendi.
En önemli baþarýsý genç yaþlarýnda baþlayýp 1937’de I. ve 1961’de II. cildini yayýmladýðý, kullanýlýþlý bir el kitabý niteliðindeki Arapça dil bilgisi kitabýdýr. Ayrýca Ýslâm
tarihi üzerinde durdu; yeni yetiþtiði yýllarda yazdýðý Apologia dell’islamismo
adlý eser geniþ bir etki yaptý. Devam ettirdiði diðer bir çalýþma da Ýslâm düþünürlerinin eserlerinden þerhli tercümeler yapmaktý.
II. Dünya Savaþý arifesinde sömürge imparatorluðu topraklarýndaki yeni iþ alanlarýndan faydalanmak için Arapça öðrenmek isteyen gençlere yönelik etkinliklere
katýldý ve onlarýn bu dili öðrenmelerini saðladý. 1921’de Roma’da kurulan Istituto Per
l’Oriente içinde faaliyet gösterdi ve onun
yayýn organý olan Oriente Moderno dergisinde çalýþýp ilmî neþriyatýn yanýnda gün-
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