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iki menzil arasýnda duran sâlike vâkýf, du-
rulan yere mevkýf (çoðulu mevâkýf) denir.
Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî, Bâyezîd-i Bistâ-
mî ile Nifferî gibi sûfîleri ehl-i mevâkýf di-
ye niteler ve onlarýn vâkýfiyyeden olduðu-
nu söyler (el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, I, 187;
II, 107-108).

Vukuf terimini tasavvuf literatüründe
ilk defa geniþ kapsamda kullananlardan
biri olan Nifferî Kitâbü’l-Mevâšýf adlý
eserinde görüþlerini anlatmaya, “Hak Te-
âlâ beni þu mevkýfta durdurdu ve dedi ki”
ifadesiyle baþlar, verdiði bilgileri Hakk’ýn
hitaplarý diye sunar. Nifferî’ye göre vukuf
hayret makamý ve matla‘ terimiyle eþ an-
lamlýdýr. Kâþânî, “idraklerin ulaþtýðý son
mertebe” veya “kelâmý duyma mertebe-
sinden söyleyeni müþâhede mertebesine
yükselme” diye tanýmladýðý matlaýn ârifle-
rin dilindeki adýnýn mevkýf olduðunu be-
lirtir. Mevkýf veya matla‘ bütün bilgilerin
kaynaðý, idraklerin sonu, her türlü bilginin
sonlandýðý mertebedir. Nifferî vukufu sü-
lûk ile elde edilen mârifetten, mârifeti zâ-
hirî bilgi anlamýndaki ilimden daha üstün
görür. Her vâkýf ayný zamanda âriftir ama
her ârif vâkýf deðildir. Vukuf kalpte Hak’-
tan baþka ne varsa hepsini siler, ilmin ce-
haleti yok ettiði gibi mâsivâyý yok eder.
Mâsivâ baðýndan kurtulan vâkýf böylece
hürriyete kavuþur, bedeni ölür ama ruhu
ölmez. Nifferî’ye göre sâlikin mârifetten
“sürekli huzur” mânasýndaki vukufa geç-
mesi gerekir. Vukuf ilmin aksine herhan-
gi bir sebebe baðlý deðildir. Bu da vâkýfýn
mâsivâdan âzat olup hür kimseler arasýn-
da yer almasýndan kaynaklanýr. Nifferî bu-
nu, “Vâkýflar hükümdarlar, ârifler vezirler-
dir” diye açýklar. Vâkýfýn bilgisi doðrudan
Hak’tan, vâkýf olmayanlarýn bilgisi baþka-
larýndandýr. Vâkýfa Ýbnü’l-Arabî terminolo-
jisinde “insân-ý kâmil”, Ýbn Seb‘în’de “mu-
hakkik” adý verilir. Ýlk sûfî müelliflerden Ku-
þeyrî vakfeyi “sâlikin sülûkün gereklerini
yerine getirmemesi, tembellik ve gevþek-
lik gösterip duraksamasý” anlamýnda kul-
lanmýþtýr. Bu duraksama “müridlikten dö-
nüþ ve çýkýþ” manasýndaki fetretten daha
kötüdür. Mürþid bu haldeki müridini çe-
þitli riyâzetlerle eðitir. Eðitimini baþarýyla
tamamlayan mürid bu yolda sebat göste-
rirse vuslata ulaþýr (Risâle, s. 595).

Vukuf Nakþibendiyye tarikatýnýn âdâbýy-
la ilgili temel kavramlardandýr. Tarikatýn
esas kaynaklarýndan Reþe¼ât-ý £Aynü’l-
¼ayât’ta üç çeþit vukuftan bahsedilir (Re-
þehât Tercümesi, s. 32). 1. Vuk†f-ý Zamânî.
Bahâeddin Nakþibend’e göre sâlikin her
an kendine bakýp halinin þükrü mü yoksa
özrü mü gerektirdiðine vâkýf olmasýdýr. Bu

bir nefis muhasebesi ve vaktin gereklerini
yerine getirmektir. Vaktin ve halin tasar-
rufu altýnda bulunana “ibnülvakt” denir.
Kul kabz halinde istiðfar, bast halinde þü-
kür etmelidir. Bu iki hale riayet zamanla
ilgili vukuftur. Sâlikin mânevî halinin düz-
günlüðü zamanýný iyi deðerlendirmesine
baðlýdýr. Sâlik, nefesinin Hak ile huzur ha-
linde mi yoksa gaflet içinde mi geçmekte
olduðuna vâkýf olmalýdýr. Nefese vâkýf ve
mâlik olmayan sâlik huzur ve gaflet halle-
rini ayýrt edemez (a.g.e., s. 41). 2. Vukuf-ý
Adedî. Zikir esnasýnda zikrin adedine vâ-
kýf olmaktýr. Bahâeddin Nakþibend’e göre
bu vukuftan maksat sülûkün baþýnda bu-
lunanlarýn dikkatlerini bir noktada topla-
malarý, zihin daðýnýklýðýný önlemeleridir.
Buna tasavvufta “cem‘-i himmet” denir.
Sâlik zikir adedine riayet ederek kendini
disiplin altýna sokar. Burada amaç dilin
zikrinden kalbin zikrine geçmektir. Kalp ile
zikrin sayýsýnýn çokluðundan ziyade huzur
ve vukufla yapýlmasý önemlidir. Dil ile kal-
bin zikrinin birleþmesi ve kalbin zâkir hali-
ne gelmesine “yâd-kerd” denir. Gaflet ha-
linde þuursuzca yapýlan kalp zikrinin fay-
dasý yoktur. Kalp zikriyle vuslata eriþen
kâmil insanlar “bir” sayýsý nasýl bütün di-
ðer sayýlarýn içinde bulunuyorsa gerçek
bir olan Hakk’ýn da öylece bütün nesnele-
re sirayet etme sýrrýna vâkýf olur. Vukuf-ý
adedîyi Hâce Abdülhâlik-ý Gucdüvânî’ye Hý-
zýr’ýn telkin ettiði belirtilir. 3. Vukuf-ý Kalbî.
Bu tür vukufun iki mânasý vardýr: Biri sâ-
likin zikir sýrasýnda kendini daima Hakk’ýn
huzurunda bilmesidir; bu kalp vukufuna
“yâd-dâþt” adý da verilir. Ubeydullah Ah-
râr, “Vukuf-ý kalbî gönlün Hak Teâlâ’ya vâ-
kýf olmasýndan ibarettir” derken bunu kas-
tetmektedir. Bu vukufa þühûd, vüsûl ve
vücûd da denir. Bu durumdaki sâlikin gön-
lünde Hak’tan baþkasýna yer yoktur. Vu-
kuf-ý kalbînin diðer mânasý sâlikin kalbine
teveccüh edip onu zikirle meþgul etmesi-
dir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Nifferî, el-Mevâšýf (nþr. A. J. Arberry), Kahire
1934, s. 14-24, ayrýca bk. neþredenin giriþi, s. 9-
16; Kuþeyrî, Risâle (Uludað), s. 595; Ýbnü’l-Ara-
bî, el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye, Kahire 1293, I, 187;
II, 107-108, 595, 805; Kâþânî, I½¹ýlâ¼âtü’½-½ûfiy-
ye, s. 54; a.mlf., Tasavvuf Sözlüðü (trc. Ekrem
Demirli), Ýstanbul 2004, s. 520, 574, 575; Abdur-
rahman-ý Câmî, Nefe¼âtü’l-üns (nþr. Mahmûd Abî-
dî), Tahran 1370, s. 412; Reþehât Tercümesi,
s. 30, 32, 40-43; Þa‘rânî, e¹-ªabašåt, I, 201; Ab-
dülmecîd el-Hânî, el-¥adâßišu’l-verdiyye, Kahi-
re 1308, s. 112; Nasrullah Bahâî, Risâle-i Bahâiy-
ye, Ýstanbul 1325, s. 34, 55, 65; M. Chodkiewicz,
The Spiritual Writings of Amir Abd al-Kader,
Albany 1995, s. 12-13; Ekrem Demirli, “Nifferî”,
DÝA, XXXIII, 81.

ÿSüleyman Uludað

the Ottoman Empire (ed. A. Anastasopoulos),
Rethymno 2005, s. 31-39; Hülya Canbakal, “On
the ‘Nobility’ of Provincial Notables”, a.e., s. 39-
51; Yuzo Nagata, “Ayan in Anatolia and the Bal-
kans during the Eighteenth and Nineteeth Cen-
turies: A Case Study of the Karaosmanoðlu Fa-
mily”, a.e., s. 269-295; Fikret Adanýr, “Semi-
autonomous Forces in the Balkans and Anato-
lia”, The Cambridge History of Turkey (ed. Su-
raiya N. Faroqhi), Cambridge 2006, III, 157-185;
Ömer Lutfi Barkan, “1070-1071 (1660-1661) Ta-
rihli Osmanlý Bütçesi ve Bir Mukayese”, ÝFM,
XVII/1-4 (1956), s. 304-347; Özer Ergenç, “Os-
manlý Klasik Dönemindeki Eþraf ve A‘yân Üze-
rine Bazý Bilgiler”, Osm.Ar., sy. 3 (1982), s. 105-
118; Suraiya Faroqhi, “Civilian Society and Poli-
tical Power in the Ottoman Empire: A Report in
Collective Biography (1480-1830)”, IJMES, XVII/
1 (1985), s. 109-117; A. Salzmann, “Privatizati-
on and ‘Public’ Office: The Voyvodalýk of Diyar-
bakir in the Eighteenth Century”, TSAB, XVI/2
(1992), s. 203-205; Þükrü Etfal Batmaz, “Ýltizam
Sisteminin XVIII. Yüzyýldaki Boyutlarý”, TAD,
XVIII/29 (1997), s. 39-50; F. Adanýr, “Woywoda”,
EI 2 (Ýng.), XI, 215.

ÿErol Özvar
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(bk. VULÇITRIN).
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Hz. Peygamber’le son râvi arasýnda
sadece bir sahâbî bulunan

hadisler için kullanýlan terim
(bk. ÝSNAD).

˜ ™
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VUKUF
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Ýki makam arasýnda
durup kalma anlamýnda

bir tasavvuf terimi,
seyrüsülûkün

son mertebelerinden biri.
˜ ™

Sözlükte “bir þeyi iyice anlamak ve kav-
ramak için üzerinde durup düþünmek”
anlamýndaki vukuf ve vakfe kelimeleri ta-
savvufta bir halden bir makama veya bir
makamdan bir menzile geçerken ikisi ara-
sýnda durmayý ifade eder. Duruþun sebe-
bi geçilen makamý gözden geçirmek, ön-
ceki makamdan kalan eksiklikleri tamam-
lamak, varýlmak istenen makam için hazýr-
lýk yapmaktýr (et-Ta£rîfât, “Vakfe” md.; Ýb-
nü’l-Arabî, II, 595, 805). Ýki makam veya

VUKUF


