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VÝRÂNÎ

benzetmelerden faydalanmýþ, inanç, iba-
det ve ahlâk konularýnda önemli sayýlabi-
lecek görüþler ortaya koymuþtur. Eserin
Anadolu’da þahýs ellerinde bazý yazma nüs-
halarýnýn bulunduðu sanýlmaktadýr (Ýlm-i
Câvidân, haz. Osman Eðri, s. 20-21). Ýlm-i
Câvidân ile Virânî’nin bazý þiirleri Nazm u
Nesr-i Hazret-i Vîrânî Baba adýyla ba-
sýlmýþ (Kahire 1290, taþbaský), divanýný ön-
ce Mehmed Halid Bayrý neþretmiþ (Ýstan-
bul 1959), ardýndan her iki eser Adil Ali
Atalay Vaktidolu tarafýndan birlikte yayým-
lanmýþtýr (bk. bibl.). Osman Eðri týpký ba-
sýmý ve geniþ bir incelemeyle birlikte Ýlm-i
Câvidâný’ý günümüz Türkçe’sine aktar-
mýþtýr (bk. bibl.). Perihan Kaya da risâle-
nin dil özellikleri üzerine yüksek lisans te-
zi hazýrlamýþtýr (2009, Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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Mîrzâ Muhammed Þefî‘
b. Muhammed Ýsmâîl Þîrâzî

(ö. 1262/1846)

Kaçarlar dönemi þairi,
hattat ve müzehhip.
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1192 veya 1193 (1779) yýlýnda Þîraz’da
doðdu. Lakabý Mirza Kûçek, künyesi Ebû
Muhammed ve Ebû Ahmed’dir. Babasý
Muhammed Ýsmâil, Nâdir Þah’ýn kâtibi idi.
Babasýný küçük yaþta kaybedince anne ta-
rafýndan dedesi þair Mirza Abdürrahîm
onu himayesine aldý. Ardýndan dayýsýnýn
yanýna gitti, ondan Arapça ve Farsça ya-
nýnda güzel yazý yazmayý ve okumayý öð-
rendi. Yeteneði sayesinde hat sanatýnda
ve þiirde ilerleme kaydetti. Dayýsýnýn, þiir
okumasýný engellemesine raðmen Visâl
þiir söylemeyi sürdürdü. Ýlk dönem þiirle-
rinde “Mehcûr” mahlasýný kullandý; daha
sonra þeyhi kendisine “Visâl” mahlasýný ver-
di. Visâl mûsiki eðitimi de aldý. Þîraz’da ön-
de gelen kiþilerin sohbet ve eðlence mec-
lislerinde güzel sesiyle kendi þiirlerini oku-
yarak þöhret kazandý. Devlet adamlarý ya-
nýnda þehrin ileri gelenleriyle dostluk kur-
du. Yakýn arkadaþlarýndan biri de meþhur
þair Kaânî-i Þîrâzî’dir. Daha sonra tasav-
vufa yönelerek ve tasavvufla ilgili kitaplar
okudu. Dönemin mutasavvýflarýndan Mir-
za Ebü’l-Kasým Sükût’un sohbetlerinde bu-
lundu; þeyhinin yakýnlarý içinde yer alýp ir-
þada memur edildi. Þairliði ve hattatlýðý
yanýnda nakkaþlýk ve tezhip sanatýnda da
yetenek sahibiydi ve geçimini çoðu defa
yazý yazarak saðlýyordu. Feth Ali Þah’ýn
Þîraz’ý ziyareti esnasýnda yedi ayrý hatla
yazdýðý, cilt ve tezhibini de bizzat yaptýðý
Kur’ân-ý Kerîm’i ona sundu. Þahla görüþ-
mesinin ardýndan kendisine atýyye veril-
di, ayrýca yýllýk maaþ baðlandý. Þîraz’da ve-
fat eden Visâl’in hepsi de þiir ve sanatta
söz sahibi olan altý çocuðu vardýr. Bunla-
rýn arasýnda en çok tanýnaný þair ve hat-
tat Mirza Muhammed Dâverî’dir.

Eserleri. 1. Dîvân. Sebk-i bâzgeþt (ge-
riye dönüþ) üslûbunun önde gelen þairle-
rinden olan Visâl’in gazel, kaside, terci-
ibend ve terkibibend, na‘t, mersiye ve mes-
nevilerinden oluþan þiirlerini içermektedir.
Þiirlerinin büyük bir kýsmýný Kaçar þahlarý
Feth Ali Þah, Nâsýrüddin Þah ve þehzade-
leriyle Horasan Valisi Þücâüssaltana ve di-
ðer devlet adamlarý için söylediði kaside-
ler teþkil eder. Ayrýca þeyhi için de kaside-
ler ve bir mersiye kaleme almýþtýr. Visâl
takvâ ehli bir kiþi olup çok sayýda mushaf

kân kabul edilerek ziyaret edildiðini nak-
leder. Aslen Nusayrî olan Virânî’nin daha
sonra Bektaþîliðe, Alîilâhîliðe (Aliyyullahîlik)
ve Hurûfîliðe meylettiði söylenir. Besim
Atalay bu görüþe katýlarak Virânî’nin (Vi-
ran Abdal) Fazlullah Esterâbâdî, Mîr Fâzýl
Ali el-A‘lâ, Seyyid Nesîmî, Abdülmecîd b.
Firiþte, Seyyid Þemseddin, Muhyiddin Ab-
dal gibi önemli Hurûfîler arasýnda yer al-
dýðýný belirtmektedir (Bektaþîlik ve Ede-
biyatý, s. 39). Virânî’nin Balým Sultan’ýn ha-
lifelerinden Kýzýl Veli’ye / Deli’ye (Seyyid Ali
Sultan) bir methiye yazmasý Balým Sul-
tan’a intisap ettiðini doðrulamaktadýr. Vi-
rânî, Alevî-Bektaþîler’in yedi þairinin (âþýk)
yedincisidir (diðerleri Nesîmî, Fuzûlî, Hatâî, Pîr
Sultan Abdal, Kul Himmet, Yemînî).

300 kadar þiirini aruz vezniyle yazdýðý
dikkate alýnýrsa Virânî’nin belli bir eðitim
gördüðü söylenebilir. Ayrýca þiirlerinden
dinî-tasavvufî bilgiye sahip bulunduðu an-
laþýlýr. Samimi ve heyecanlý bir Ehl-i beyt
muhibbi olan þairin divanýndaki birkaç þiiri
dýþýnda bütün þiirleri Hz. Ali, on iki imam-
la tarikat ve Alevî-Bektaþî ulularý hakkýn-
dadýr. Koþma biçimindeki az sayýda þiiri
yanýnda aruzla kaleme aldýðý birkaç þiirin-
de dörtlük nazým birimini, “Esedullah’týr
o” baþlýðýný taþýyan þiirinde terciibend þek-
lini kullanmýþtýr. Diðer þiirlerinin tamamý
uzunluklarýndan dolayý gazelden çok ka-
sideyi andýrmaktadýr. Virânî aruzla rahat-
lýkla yazabilen vasat bir þair olup en etkili
araç kabul ettiði þiirlerini inancýný yaymak
amacýyla kaleme almýþtýr.

Virânî’nin divaný dýþýnda asýl adý Ýlm-i
Câvidân olan, Virânî Baba Risâlesi,
Buyruk ve Fakrnâme isimleriyle de aný-
lan bir eseri daha vardýr. Bu eserin temel
konularýný Fâtiha sûresinin tefsiri, Ehl-i
beyt, dört kapý kýrk makam, tasavvufî kav-
ramlar, âdâb ve erkân teþkil etmektedir.
Eserde en çok Bektaþîliðin âdâb ve erkâ-
nýna ve þeriat kapýsýnda þart olan ibadet-
lere yer verilmiþtir. Dinî tahsilin bilgi ver-
mesi yanýnda ikna edici ve dini sevdirici ol-
masý gerektiði üzerinde duran Virânî tâ-
liplerin duygu ve davranýþlarýnýn kaynaðý-
na inilerek onlarýn bilinçlendirilmesi gerek-
tiðine dikkat çekmiþtir. Virânî nasihat din-
lemeyen, âdâb ve erkâna uymayanlarýn
zulmette kalacaðýný söylemekte, tâliple-
rin mânevî yetenekleriyle birlikte nefsânî
zayýflýklarýný ve þeytanî duygularýný keþfet-
melerini saðlayacak ifadelere yer vermek-
tedir. Ýlm-i Câvidân’da mevcut görüþle-
rinde Ýslâm’ýn temel kaynaklarýndan hare-
ket eden Virânî tarihî þahsiyetleri örnek
göstermiþ, soru-cevap metodundan ve
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siyle birlikte vetr þeklinde geçer. Resûl-i
Ekrem, “Allah -ziyade olarak- size bir na-
maz verdi; o sizin için kýrmýzý develerden
daha hayýrlýdýr, o vitirdir; Allah onu sizin
için yatsý ile fecrin doðuþu arasýna koydu”
sözleriyle (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 1; Tirmizî,
“Vitir”, 1) vitri önemle tavsiye etmiþtir. Ha-
dislerde, gece namazlarýnýn sonuncusu ola-
rak vitrin birden on bire kadar tek rek‘atlý
kýlýnmasý tavsiye edilmiþ, geceleyin kýlýnan
nâfile namazlarý, sona eklenen bir rek‘at-
la tek rek‘atlý hale getirdiði için bu isimle
anýlmýþtýr (Buhârî, “Vitir”, 1). Meþruiyeti,
önemi, vakti, rek‘at sayýsý ve sonunda ku-
nut okunmasý gibi konularda Resûlullah’ýn
uygulamalarýný yansýtan pek çok hadis var-
dýr. Vitirle ilgili müstakil kitap ve risâleler
de kaleme alýnmýþtýr (bk. bibl.).

Hükmü. Vitrin hükmü fýkýh mezhepleri
arasýnda hayli tartýþmalý bir konudur. Vi-
tir namazý Ebû Hanîfe’den gelen ve Hane-
fî mezhebinde tercih edilen görüþe göre
vâcip, Ebû Yûsuf ve Ýmam Muhammed’in
de aralarýnda bulunduðu fakihlerin çoðun-
luðuna göre ise müekked sünnettir. Kay-
naklarda sahâbeden Abdullah b. Mes‘ûd
ve Huzeyfe b. Yemân, tâbiînden Ýbrâhim
en-Nehaî, Saîd b. Müseyyeb ve Mücâhid
b. Cebr gibi âlimlerin ve Hanbelîler’den
Ebû Bekir el-Hallâl’in de vitir namazýný vâ-
cip gördüðü nakledilir. Vitir namazýný sün-
net kabul edenler, farz namazlarýn beþ
vakit olarak belirlendiðine iliþkin deliller-
den hareketle bunlara ilâve anlamýna ge-
lecek bir tanýmlamanýn yapýlamayacaðýný
söylemiþlerdir. “Namazlara ve orta nama-
za devam edin” âyetindeki (el-Bakara 2/
238) orta namaz farz namazlarýn sayýsý-
nýn beþ olmasý durumunda gerçekleþece-
ðinden bunlara ilâve þeklinde gelecek zo-
runlu bir namazýn olamayacaðý ileri sü-
rülmüþtür. Ayrýca isrâ ve mi‘rac hadisin-
de (Buhârî, “Salât”, 1), diðer hadis ve riva-
yetlerde (Buhârî, “Îmân”, 34; Ebû Dâvûd,
“Vitir”, 2) farz namazlarýn beþ vakit olarak
belirtilmesi ve Hz. Ali’nin, “Vitir farz olan
namazlar gibi zorunlu deðildir, bu namaz
Resûlullah’ýn ortaya koyduðu sünnetidir”
þeklindeki sözü (Tirmizî, “Vitir”, 2), Ýbn
Ömer’in, Hz. Peygamber’in farz namaz-
larý binek üzerinde kýlmamasýna raðmen
vitri binek üzerinde kýldýðýna dair rivayeti
(Buhârî, “Vitir”, 6) ve, “Üç þey vardýr ki ba-
na farz kýlýnmýþtýr, fakat sizin için nâfile
hükmündedir: Vitir namazý, kurban kes-
me ve kuþluk namazý” (Müsned, I, 231)
gibi rivayetler bu konuda sýkça atýf yapý-
lan deliller arasýndadýr. Ýmâmeyn de vitri
sünnet kabul ederken haber-i vâhidle sa-
bit olduðundan bu namazý inkâr edenin

kâfir sayýlamayacaðý, bu namaz için eza-
nýn gerekli olmayýþý, yatsý namazýna baðlý
bir namaz oluþu ve her rek‘atýnda kýraatin
gerekliliði gibi sünnet alâmetlerine itibar
etmiþlerdir (Kâsânî, I, 270-271).

Vitir namazýnýn vâcip olduðu konusun-
da Ebû Hanîfe’nin görüþü Hanefî kaynak-
larýnda, “Allah size bir namaz ilâve etti, o
da vitirdir” hadisi (Müsned, VI, 7) ve Re-
sûl-i Ekrem’in üç defa vurgulayarak söy-
lediði, “Vitir gereklidir, kim vitir kýlmazsa
bizden deðildir” sözüyle (Müsned, V, 357;
Ebû Dâvûd, “Vitir”, 2) temellendirilmiþtir.
Hanefîler, mutlak emrin vücûb ifade et-
mesi prensibi dolayýsýyla Hz. Peygamber’in
bu namazý emretmesinden, ilâvenin de ay-
ný türden ve belirlenmiþ þeyler üzerine ol-
masý gerektiðinden bunun farz namazla-
ra bir ilâve olduðu neticesini çýkarmýþlar-
dýr. Bu yoruma göre ilgili hadisler, sahâ-
benin zaten sünnet þeklinde uyguladýðý
vitir namazýnýn vücûbunu bildirmektedir.
Kâsânî, Hanefîler’e göre vitir namazýnýn üç
rek‘at kabul edilmesini de nâfileden ör-
neði bulunmayýþý sebebiyle vücûb delilleri
arasýnda zikreder (Bedâßi£, I, 271).

Hanefî kaynaklarýnda, vitrin sünnet ol-
duðuna dair istidlâl edilen hadislere iti-
razda farz ve vâcip kavramlarý arasýndaki
farklýlýk öne çýkarýldýðýndan, “Üç þey vardýr
ki ...” hadisi ve beþ vakit namazýn farziye-
tini gösteren diðer hadisler Ebû Hanîfe’-
nin vücûb hükmüne aykýrý görülmez. Vitir
farz olmadýðýna göre bu namazýn ilâve-
siyle beþ vakit farz namaz altýya çýkmadý-
ðý gibi vitrin beþ vakit namaza ilâvesi ne-
sih anlamýna da gelmez. Bu kaynaklarda
Ebû Hanîfe’nin, farz ve vâcip ayýrýmý ko-
nusundaki görüþlerinin cumhur tarafýn-
dan yanlýþ yorumlandýðý veya dikkatten
kaçýrýldýðýna iliþkin Yûsuf b. Hâlid es-Sem-
tî ile arasýnda geçen bir konuþma nakle-
dilmektedir. Hanefîler’e göre bu namazýn
müstakil bir vaktinin bulunmamasý dolayý-
sýyla yatsý namazýna baðlandýðý kabul edi-
lerek sünnet oluþuna hükmedilemez. Nite-
kim yatsýnýn gecenin sonuna kadar tehiri
mekruh görülürken vitrin tehiri müste-
haptýr. Bütün rek‘atlarda kýraatin gerekli
sayýlmasý ise bu namazýn mutlak farz na-
mazlar arasýnda bulunmamasýndan dola-
yý bir nevi ihtiyattýr (a.g.e., a.y.).

Vitir namazýnýn sünnet olduðu görüþü-
nü savunan âlimler, Hz. Peygamber’in ver-
diði önemden dolayý bu namazýn müek-
ked sünnetlerin en güçlüsü olduðu veya
en güçlüleri arasýnda yer aldýðý, dolayýsýyla
terkedilmemesi gerektiði konusunda ay-
ný görüþtedir. Hanbelî kaynaklarýnda, bu

istinsah etmiþ, þiirlerinde hiciv ve hezle
hiç yer vermemiþtir. Ýlk defa taþbaský ola-
rak yayýmlanan divaný (Tahran 1266, 1275,
1300; Bombay 1285, 1299, 1312) Muham-
med Abbâsî (Külliyât-ý Dîvân-ý Vi½âl-i Þîrâ-
zî, Tahran 1361 hþ.), Mahmûd Tâvûsî (Di-
vân-ý Kâmil-i Vi½âl-i Þîrâzî, Þîraz 1378 hþ.)
ve Muhammed Bâkýr Deþtî (Külliyyât-ý Dî-
vân-ý Vi½âl-i Þîrâzî, Tahran 1383 hþ.) ta-
rafýndan neþredilmiþtir. 2. Bezm-i Vi½âl.
7000 beyitlik ahlâkî bir mesnevidir (Lek-
nev 1290). 3. Çerâ³-ý Vü½ûl. Hz. Hüse-
yin’le ilgili bir terkibibenddir (nþr. Abdül-
hüseyin Tâliî, Tahran 1375 hþ.). 4. Øub¼-i
Vi½âl. Sa‘dî’nin Gülistân’ý tarzýnda yazýl-
mýþ bir risâledir. Vahþî-i Bâfký’nin Ferhâd
ü Þîrîn mesnevisini yeni beyitler ekleye-
rek ikmal eden Visâl (Øub¼-i Vi½âl ile bir-
likte, Hindistan 1265), ayrýca hikmet, mû-
siki, kutsî hadislerin þerhi, edebiyat ve
aruza dair birer kitap kaleme almýþ, Ze-
mahþerî’nin A¹vâšu’×-×eheb adlý eserini
Farsça’ya çevirmiþtir. Visâl’in torunu þair
Mirza Ali Rûhânî-yi Þîrâzî dedesi ve ahfa-
dý hakkýnda Gülþen-i Vi½âl adlý bir kitap
yazmýþ (Tahran 1319; nþr. Mahmûd Tâvûs,
Tahran 1385 hþ.; Âga Büzürg-i Tahrânî,
XVIII, 229), Hasan Sâdât da Ferheng-i
Teþbîhât-i Æa½âyid-i Vi½âl-i Þîrâzî adýy-
la bir eser kaleme almýþtýr (Þîraz 1387 hþ.).
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Gece namazlarýnýn
sonuncusu olarak kýlýnan namaz.
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Sözlükte vitr / vetr bir, üç, beþ gibi tek
sayý anlamýna gelir. Hz. Peygamber’in, “Al-
lah tektir, teki sever” sözünde de (Müs-
lim, “Cikir”, 5) vitr bu anlamdadýr. Vitr
arefe gününü ifade etmek üzere de kul-
lanýlýr. Kelime Kur’an’da sözlük anlamýyla
bir âyette (el-Fecr 89/3) “þef’” (çift) kelime-
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