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1633-1634). Bunlardan baþka kendisine
nisbet edilen eserlerin bir kýsmý þunlar-
dýr: A½nâfü’l-Mürciße, Kitâbü’t-Tevbe,
Me£âni’l-Æurßân, el-Menzile beyne’l-
menzileteyn, es-Sebîl ilâ ma£rifeti’l-
¼aš, ªabašåtü ehli’l-£ilm ve’l-cehl, Ki-
tâb fi’d-da£ve, Kitâbü’l-Fütyâ, Elf mesße-
le fi’r-red £ale’l-Mâneviyye (Ýbnü’n-Ne-
dîm, s. 203; Ýbn Hallikân, VI, 11; Zehebî, s.
559; Ýbn Hacer el-Askalânî, VI, 215; Ebü’l-
Vefâ et-Teftâzânî, s. 73-76; Ahmed Emîn,
III, 98).

Vâsýl b. Atâ hakkýnda Ýslâm dünyasýn-
da ve Batý’da birçok ilmî çalýþma gerçek-
leþtirilmiþtir (Abdurrahman Badawi, s. 35-
53; Ebü’l-Vefâ et-Teftâzânî, s. 39-78; Watt, s.
129-134; Iþýk, XXIV [1981], s. 337-357). Sü-
leyman eþ-Þevâþî Vâ½ýl b. £A¹âß ve ârâßü-
hü’l-kelâmiyye adýyla bir doktora tezi ha-
zýrlamýþ (Tunus 1981; Trablus 1993), Hans
Daiber, Vâsýl b. Atâ’nýn ilmî kiþiliði, dü-
þünceleri ve usûl-i hamse anlayýþýný konu
edinen, ardýndan ƒu¹betü Vâ½ýl b. £A¹âß
adlý eserin metniyle birlikte Almanca çe-
virisini sunan bir çalýþma yapmýþtýr: Wå-
½il ibn £A¹åß als Prediger und Theologe
(Leiden 1988).
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Irak’ta bugün mevcut olmayan
tarihî bir þehir.˜ ™

Güney Irak’ta Batîha adý verilen batak-
lýk bölgesinin kuzeydoðu ucunda Emevî-
ler’in Irak valisi Haccâc b. Yûsuf es-Sekafî
tarafýndan kurulmuþtur. Kûfe ile Basra
arasýnda bulunan Vâsýt, günümüzde ayný
adý taþýyan muhafazanýn merkezi olan Kû-
tül‘amâre’nin 80 km. güneybatýsýnda Bað-
dat’a 180 km. uzaklýktadýr. Kûfe’ye getir-
diði Suriyeli askerî birlikleri Kûfeliler’e ait
evlerde iskân eden Haccâc, askerlerin Kû-
feliler’i rahatsýz etmesi üzerine bu birlikle-
ri yerleþtireceði bir þehir kurmaya karar
verdi ve Kûfe ile Basra arasýndaki bölgede
nehir kenarýnda bir yer bulunmasýný em-
retti. Kûfe ile Basra þehirlerine eþit uzak-
lýkta, Dicle’nin batý (sað) yakasýnda büyük
bir kýsmý bataklýk ve sazlýk bir arazide ka-
rar kýlýndý. Hûzistan, Cebel ve Horasan’ý
Kûfe ile Basra’ya baðlayan yollarýn geçti-
ði, nehir taþýmacýlýðýnýn en rahat yapýlabil-
diði ticaret güzergâhýnda bulunan arazi
Dâverdân adýndaki dihkandan 10.000 dir-
heme satýn alýndý, tesviye edilerek yerleþi-
me uygun hale getirildi. Geniþ kanallar açý-
lýp bataklýklar kurutuldu. Dicle’den açýlan
kanallarla içme ve sulama suyu getirildi.

kaleme almýþtýr (DÝA, XXXI, 398). Büyük
günah iþleyen kimse doðrudan doðruya
küfrü gerektiren bir iþ yapmadýðý için kâ-
fir sayýlmamakla birlikte iþlediði günah yü-
zünden imanda kalamayýp iman ile küfür
arasýnda bir yerde bulunur. Bu görüþün-
den dolayý Hasan-ý Basrî’nin meclisinden
ayrýlan Vâsýl söz konusu yorumuyla farklý
görüþler arasýnda ortak bir noktaya ulaþ-
maya çalýþmýþtýr. Buna göre mürtekib-i
kebîre ne mümin ne de kâfirdir, bu kiþi
fâsýk olup tövbe etmeden öldüðü takdir-
de ebediyen cehennemde kalýr. Ayný görü-
þü Amr b. Ubeyd de benimsemiþtir. Dör-
düncü esas, Cemel ve Sýffîn savaþlarýna ka-
týlan taraflardan hangisinin hatalý olduðu-
nun bilinemeyeceði þeklinde özetlenebi-
lir. Vâsýl b. Atâ, Cemel ve Sýffîn’deki taraf-
lardan birinin hatalý sayýldýðýný, fakat ha-
tanýn kimde olduðu hususunun tesbit edi-
lemediðini, dolayýsýyla haklarýnda karar ver-
meyip konuyu Allah’a havale etmenin ge-
rektiðini ileri sürmüþ, ancak her iki tara-
fýn þahitliklerinin kabul edilemeyeceðini,
ayrýca Hz. Osman ile Hz. Ali’nin de hata et-
miþ olabileceðini söylemiþtir (Þehristânî,
s. 50-53). Abdülkahir el-Baðdâdî bu esas-
lardan kader, menzile beyne’l-menzileteyn,
Cemel ve Sýffîn savaþlarýna katýlanlar hak-
kýndaki görüþleri sebebiyle Vâsýl b. Atâ’yý
tekfir etmektedir (U½ûlü’d-dîn, s. 335).

Eserleri. Vâsýl b. Atâ’nýn kaleme aldýðý
risâle türündeki eserler beþ kýsma ayrýla-
bilir. Birincisi Mu‘tezile mezhebinin esasla-
rýyla ilgilidir; ikincisini çeþitli fýrka ve mez-
heplere yönelik reddiyeler oluþturur; üçün-
cü kýsmý mevâiz türünde risâlelerdir; dör-
düncü ve beþinci kýsýmlar Kur’ânî yorum-
lar ve bazý fetvalardan ibarettir. Eserleri-
nin çok azý günümüze ulaþabilmiþtir. 1.
Kitâbü Mâ cerâ beynehû ve beyne
£Amr b. £Ubeyd. Ýbn Abdürabbih’in ese-
rinde yer almaktadýr (el-£Ýšdü’l-ferîd, s.
386-387). 2. ƒu¹betü Vâ½ýl b. £A¹âß (Kitâ-
bü ƒu¹betihî elletî aÅrece minhâ ¼arfe’r-
râß) (nþr. Abdüsselâm Muhammed Hârûn,
Nevâdirü’l-maÅ¹û¹ât, Kahire 1371/1951, II,
117-136; 1392/1973, II, 117-136). 3. el-ƒu-
¹ab fi’t-tev¼îd ve’l-£adl. Ebü’l-Vefâ et-
Teftâzânî bu eserin Houtsma tarafýndan
neþredildiðini söylüyorsa da (Dirâsât Fel-
sefiyye, s. 74) bu doðru deðildir. Houtsma,
Ýbnü’n-Nedîm’in el-Fihrist’ine dair maka-
lesinde el-Fihrist’e atýfta bulunarak Vâ-
sýl’ýn bu eserinin adýný zikretmektedir (Ho-
utsma, IV [1890], s. 220). Vâsýl’a ait yaz-
ma halindeki risâleler çoðunlukla Ýstanbul
kütüphanelerinde, ayrýca Türkiye dýþýnda
bulunmaktadýr (Brockelmann, I, 103, 337-
338; Mu£cemü’l-maÅ¹û¹âti’l-mevcûde, III,
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cami bu ikincisi olmalýdýr. Bu cami de 550
(1155) yýlýndan önce yýkýldý, yerine üçün-
cüsü inþa edildi ve 1343’te yeniden yapýl-
dý. Kazýlarda Haccâc’ýn inþa ettirdiði ilk ca-
minin temelleri ortaya çýkarýlmýþtýr. Dâ-
rülimâre ile caminin etrafýný bir meydan
çevreliyordu. Bu plan daha önce kurulan
Kûfe, Basra ve Fustat planlarýndan fark-
lýydý. Adý geçen þehirlerdeki dârülimârele-
rin caminin etrafýný kuþatan meydana açý-
lan tek kapýsý varken Vâsýt’ta her biri mey-
dana açýlan dört kapý inþa edilmiþ, mer-
kezî unsurun bir parçasý olarak düþünülen
pazar þehir merkezinin doðusuna yerleþ-
tirilmiþtir. Bahþel el-Vâsýtî’nin verdiði bil-
giye göre gýda maddeleri satýcýlarý, bez-
zâzlar ve attarlar çarþýsý pazarýn sað tara-
fýnda depolarýn yer aldýðý bölgeye kadar
uzanýyordu. Bakkallar, sakatatçýlar, mey-
ve satýcýlarý çarþýnýn güney tarafýnda de-
polarýn bulunduðu sokaða kadar olan böl-
geye yerleþmiþti. Daha önce kurulan þehir-
lerde görüldüðü gibi burada da her mes-
lek erbabýna ayrý yerler tahsis edildi ve
Haccâc’ýn emriyle her çarþýda bir sarraf
dükkâný açýldý. Makdisî, Vâsýt çarþýlarýnýn
kapalý çarþý tarzýnda yapýldýðýný söylemek-
tedir.

Bahþel el-Vâsýtî’nin kaydettiðine göre
Haccâc’ýn açtýrdýðý dört ana caddenin ge-
niþliði yaklaþýk 40 metreydi. Bu caddele-
re daha küçük cadde, sokak ve yollar açýl-
mak suretiyle dörde bölünen daire tamam-
lanýyordu. Caddelerin en büyüðü olan Der-
bühazzâzîn cami ile dârülimâreden baþla-
yýp büyük çarþýnýn güney batýsýna kadar
uzanýr, daha sonra pazarýn güneydoðusu-
na döner, oradan Dicle nehrine ulaþýrdý.
Caddelerden bazýlarý þehre yerleþen kabi-
lelerin, bazýlarý ise meþhur kiþilerin adlarý-
ný taþýyordu. Vâsýt’ta Buhara kökenli Türk-
ler’in adýyla anýlan bir caddenin bulunma-
sý Türkler’in toplu halde bu cadde etrafýn-
da oturduðunu göstermektedir. Kûfe ve
Basra’da mahalleler kabilelere göre dü-
zenlenmiþ, bunlara kabilelerin adlarý veril-
miþti. Vâsýt’ta ise mahallelerin Mahalletü
Benî Dalân, Mahalletü Enbâriyyîn gibi ka-
bile ve þehir isimlerinin yaný sýra Mahalle-
tülverrâkýn, Mahalletüttahhânîn gibi mes-
lek mensuplarýnýn mesleðine veya Mahal-
letüþþarkýye gibi þehirde bulunduðu mev-
kiye göre adlandýrýldýðý görülmektedir.

Vâsýt’ta Dimas adýnda bir hapishane bu-
lunuyordu. Dönemin en büyük ve en müs-
tahkem hapishanelerinden sayýlan bu bi-
nadan Haccâc’ýn ölümünden sonra 33.000
kiþinin salýverildiði zikredilir. Þehir sur ve
bir hendekle kuþatýlmýþtý. Aþýlmasý nere-

deyse imkânsýz olan bu surlar, Emevîler’in
son Irak valilerinden Ebû Hâlid Ýbn Hübey-
re’nin 20.000 kiþilik Abbâsî kuvvetlerine
karþý uzun süre direnmesine imkân ver-
miþtir. Surun kapýlarýnýn tamamý ve yer-
leri tesbit edilememekle birlikte Bâbül-
midmâr, Bâbüzzâb, Bâbülbasra gibi bazý
kapýlarýn adlarý bilinmektedir. Ýbnü’l-Fakýh
bunlarýn eski Fars tarzý kapýlar olduðunu
söyler. Vâsýt ile Dicle’nin karþý yakasýnda-
ki Kesker arasýnda Haccâc tarafýndan as-
ma bir köprü inþa edildi. Yapýlan kazýlar-
dan anlaþýldýðýna göre daha sonraki dö-
nemde bir de taþ köprü yapýlmýþtý.

Vâsýt’a Suriyeli askerler yanýnda Arap ve
Türk kökenli askerler de yerleþtirildi. Þeh-
re yerleþenler arasýnda Kûfe ve Basra’-
dan gelen Araplar da önemli bir yekün tu-
tuyordu. Haccâc buraya Basra’daki Türk-
ler’i de iskân etti. Bu Türkler, Ubeydullah
b. Ziyâd’ýn Buhara seferinin ardýndan be-
raberinde getirip Basra’ya yerleþtirdiði
Buharalý birliklerdi. Basra’da çýkan karýþýk-
lýk ve isyanlara katýlmadýklarý için Haccâc’ýn
güvenini kazanan bu birliklere adlarýný ta-
þýyan bir mahallenin tahsis edildiði söylen-
mektedir. Belâzürî, Haccâc tarafýndan yer-
leþtirilen Türkler’in soyundan gelen önemli
bir topluluðun Vâsýt’ta yaþadýðýný, Ýbn
Markulî diye tanýnan Hâlid eþ-Þâtýr’ýn bun-
lardan biri olduðunu belirtmektedir. Abbâ-
sîler döneminde Vâsýt’a yoðun bir Türk gö-
çü oldu ve Türkler burada önemli bir un-
sur haline geldi.

Haccâc, Kesker bölgesinde yaþayan Ýran
asýllýlarýn ve Nabatîler’in Vâsýt’a yerleþme-
lerini yasakladýðýndan bunlardan þehirde
iþi olanlar sabah gelip akþam ayrýlýyordu.
Þehrin kapýlarýndaki nöbetçiler bunlarýn

Þehrin planýný Zubiâ adýnda bir mimar ha-
zýrladý. Nehrin karþý yakasýnda Orta Mezo-
potamya’nýn önemli merkezlerinden olan
Kesker þehri bulunuyordu.

Askerî bir merkez þeklinde düþünülen
Vâsýt’ýn tesis tarihine dair farklý bilgiler bu-
lunmaktadýr. TârîÅu Vâsý¹ müellifi Bah-
þel el-Vâsýtî þehrin 75-78 (694-697) yýllarý
arasýnda kurulduðunu söylerken diðer kay-
naklarýn önemli bir kýsmýnda 83 veya 84’-
te (702 veya 703) inþasýna baþlanýp 86 (705)
yýlýnda tamamlandýðý kaydedilmektedir. Bu
tarihi 81, 82 (700 veya 701) olarak göste-
renler de vardýr. Haccâc’ýn þehre 84’te yer-
leþtiði belirtilmekle birlikte rivayetlerin ço-
ðuna göre inþaat 86 yýlýnda tamamlan-
mýþtýr. Kaynaklarda inþaat için Irak’ýn beþ
yýllýk harac vergisinin harcandýðý belirtil-
mektedir. Yâkut el-Hamevî dârülimâre,
cami, sur ve iki hendek için 43 milyon dir-
hem sarfedildiðini söyler (Mu£cemü’l-bül-
dân, V, 349). Haccâc halifeye gönderdiði
mektupta kurduðu þehre Kûfe, Basra ve
Cebel bölgesine ayný mesafede bulunan
arazide yer aldýðý için Vâsýt adýný koydu-
ðunu bildirdi. Buraya yakýnýndaki Vâsýtul-
kasab þehrinin adýnýn verildiði de kayde-
dilmektedir. Ýslâm coðrafyasýnda ayný ismi
taþýyan baþka yerleþme yerleri de vardýr.
Diðerlerinden ayýrmak için bu þehre Vâsý-
tulkasab, Vâsýtuýrâk, Vâsýtuhaccâc gibi
isimler verilmiþtir.

Vâsýt kuruluþundan Emevîler’in yýkýlýþý-
na kadar Irak’ýn idarî merkezi olarak kal-
dý. Önce, yeþil kubbesinden dolayý el-Kub-
betü’l-hadrâ diye isimlendirilen dârülimâ-
re yapýldý, daha sonra yanýna cami inþa
edildi. Ýnþaatta kullanýlan ahþap malzeme
Sevâd bölgesindeki Zendeverd, Derkara,
Dârüvesât, Deyrümasircesân ve Þerâbit gi-
bi tarihî þehirlerden getirildi. Muâviye’nin
Dýmaþk’taki sarayý örnek alýnarak yapýlan,
dönemin en büyük yapýlarýndan dârülimâ-
re 400 × 400 zirâ geniþliðinde ve mesci-
din iki katý büyüklüðündeydi. Þehrin dört
büyük caddesi sarayýn dört kapýsýna ula-
þýyordu. Baðdat’ýn kuruluþu sýrasýnda Ha-
life Ebû Ca‘fer el-Mansûr’un sarayýna da
örneklik eden olan bu yapýnýn IV. (X.) yüz-
yýlýn ortalarýna kadar ayakta kaldýðý bilin-
mektedir. 1936 yýlýndan itibaren yapýlan
kazýlarda sarayýn temellerinin bir kýsmý or-
taya çýkarýlmýþtýr.

Dârülimârenin yanýna inþa edilen ve
Mescidü Haccâc denilen cami 200 × 200
zirâ ebadýndaydý. Ýslâm mimarisinin erken
dönem örneklerinden biri olan cami 400
(1009) yýlýnda yýkýldý ve yerine yeni bir ca-
mi yapýldý. IV. (X.) yüzyýlýn ikinci yarýsýnda
Vâsýt’ý ziyaret eden Makdisî’nin gördüðü

Vâsýt’ta basýlmýþ sikkeler
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kasýnda yer alan, aðaçlar, hurmalýklar ve
bitkilerle kaplý verimli bir arazide bulunan
Vâsýt’ýn büyük bir þehir olduðunu belirtir.
Þehri birkaç defa ziyaret ettiðini söyleyen
Yâkut el-Hamevî de burayý çok sayýda köy
ve kasabaya, sayýlamayacak kadar hurma
ve meyve bahçelerine sahip, her þeyin çok
ucuz olduðu bir þehir diye tasvir eder. Vâ-
sýt 878’de Ali b. Muhammed ez-Zencî li-
derliðindeki Zencîler tarafýndan zaptedil-
di ve 881 yýlý baþlarýna kadar onlarýn elin-
de kaldý. Bu isyan sýrasýnda bölgede Kar-
matîler ortaya çýktý. Halife Râzî-Billâh dö-
neminden (934-940) itibaren iktidar mü-
cadelelerine sahne oldu. Birkaç defa Be-
rîdîler’in eline geçti ve onlarla emîrü’l-üme-
râlar arasýndaki mücadelenin merkezi ha-
line geldi. Aralýklarla Mezyedî, Hamdânî
ve Büveyhî hâkimiyetine girdi. Bu arada
emîrü’l-ümerâlardan bazýlarý Baðdat yeri-
ne burada oturmayý tercih etti. Ýmrân b.
Þâhîn isyanýndan büyük ölçüde etkilenen
þehir daha sonra Selçuklular’la Büveyhî-
ler’in ve Selçuklular’la Abbâsîler’in müca-
dele alaný oldu. Ýlhanlýlar Irak’ý zaptedince
(656/1258) onlarýn hâkimiyetine geçti. Ýl-
hanlýlar döneminin sonuna kadar önemli
bir þehir olarak kalan Vâsýt’ta bir darpha-
nenin bulunduðu bilinmektedir. VIII. (XIV.)
yüzyýl müelliflerinden Sirâceddin Ýbnü’l-
Verdî þehri Irak’ýn en mâmur beldeleri ara-
sýnda sayarken (ƒarîdetü’l-£acâßib, s. 52)
Ýbn Battûta þehrin çevresindeki meyve
bahçeleri ve hayýr sahibi insanlarýyla þöh-
ret kazandýðýný, Irak halkýnýn en seçkin-
lerinin burada yaþadýðýný zikreder. Ayrýca
hâfýzlarýnýn çokluðuyla bilinen þehrin tec-
vid ve kýraat ilimlerinin merkezi olduðunu,
bölgeden çok sayýda talebenin ilim tahsi-
li için buraya geldiðini ve Takýyyüddin Ab-
dülmuhsin el-Vâsýtî’nin himayesinde 300
odalý bir Kur’an mektebinin bulunduðunu
söyler (Seyahatname, I, 259-260).

1393’te Timur tarafýndan zaptedilen Vâ-
sýt ve çevresi 826’da (1423) Celâyirliler’in
hâkimiyeti altýna girdi. 1440’lý yýllarda Mü-
þa‘þa‘lar’ýn iþgaliyle tahrip edildi. Þehirden
ayrýlan Vâsýtlýlar, Ali el-Müþa‘þâ’ýn ölümün-
den sonra geri döndüler ve harabe haline
gelen þehrin batýsýnda ikinci bir þehir in-
þa ettiler. Öncekinin yerini tutmayan bu
þehir giderek köye dönüþtü. Bunu Dicle
mecrasýnýn deðiþmesinin etkilediði ve su-
suzluk karþýsýnda halkýn göç etmek zorun-
da kaldýðý söylenir. Daha sonra ilk þehrin
yaklaþýk 60 km. uzaðýnda, Saîd b. Cübeyr’in
mezarýnýn bulunduðu yerin yakýnýnda Gar-
râf nehrinin sol yakasýnda Hayyüvâsýt ku-

ruldu. Bölgenin Osmanlý idaresine girmesi
Kanûnî Sultan Süleyman zamanýnda Bað-
dat’ýn fethi sýrasýnda gerçekleþti (941/
1534). Kûtül‘amâre, Ýran Þahý I. Abbas’ýn
Baðdat’ý ele geçirmesiyle (1032/1623) el-
den çýktýysa da IV. Murad’ýn Baðdat’ý ye-
niden zaptý üzerine (1048/1638) tekrar Os-
manlý Devleti sýnýrlarý içine girdi. Bu dö-
nemde þehir hat sanatýnýn baþlýca aracý
olan kamýþ kalemleriyle de ünlüydü. I. Dün-
ya Savaþý’na kadar Osmanlý Devleti hâki-
miyetinde kalan Batîha kanlý mücadele-
lere sahne oldu. 1921’de Irak Krallýðý’nýn
kuruluþunun ardýndan bu devlete dahil
edildi.

Abbâsîler devrinde Vâsýt’ta Mûsâ b. Bo-
ða Camii ve Câmiu’l-musallâ gibi yeni ca-
miler inþa edilmiþ, þehir dönemin önem-
li ilim merkezleri arasýna girmiþtir. Zehe-
bî, Buhara Türkleri’nden olan Kûfeli ünlü
muhaddis Þerîk b. Abdullah’ýn Vâsýt’a ge-
lip gittiðini ve burada hadis dersleri ver-
diðini zikreder. Þerîk üç yýl Vâsýt kadýlýðý
yapmýþtýr. Vâsýtlý Türk âlimlerinden biri de
Ahmed b. Hanbel’in hocasý olan muhad-
dis ve fakih Yezîd b. Hârûn’dur. Hallâc-ý
Mansûr hýfzýný Vâsýt’ta tamamlamýþtýr. Vâ-
sýt’ta ilk medresenin Vâsýt Kadýsý Ebû Ali
Hasan b. Ýbrâhim el-Fâriký (ö. 528/1133)
tarafýndan inþa edildiði bilinmektedir. Ar-
dýndan Ýbnül-Karî, Ýbnü’l-Keyyâl ve Þerâ-
biyye gibi medreselerin yapýlmasýyla med-
rese sayýsý yediye ulaþmýþtýr (Abdülkadir
Selmân Muâdaydî, Vâsý¹ fi’l-£a½ri’l-£Abbâ-
sî, s. 234-245). Bahþel el-Vâsýtî, TârîÅu
Vâsý¹’ýnda Vâsýt’ta yetiþen âlimlerin bir
kýsmýnýn biyografilerini vermektedir.

Kýraat alanýnda Abdülgaffâr b. Ubeydul-
lah el-Hudaydî, Muhammed b. Hüseyin el-
Kalânisî, Ebü’l-Feth Nasrullah b. Ali Ýbnü’l-
Keyyâl, Takýyyüddin Abdülmuhsin el-Vâ-
sýtî; hadis ilminde Halef el-Vâsýtî, Ebû Ab-
dullah Ýbnü’l-Megazilî, þehirde hisbe ve ka-
dýlýk görevini yürüten Ebû Tâlib Muham-
med b. Ali el-Kettânî; fýkýhta Þâfiî Kadýsý
Ebû Ali Hasan b. Ýbrâhim el-Fâriký, Hanefî
fakihi Ebü’l-Mehâsin Abdüllatîf b. Nasrul-
lah Ýbnü’l-Keyyâl, lugat âlimi Ebû Ýshak Ýb-
râhim b. Saîd er-Rifâî, Ebû Muhammed
Kasým b. Ömer; tarih alanýnda Bahþel el-
Vâsýtî, onun kitabýna zeyil yazan, ancak ese-
ri günümüze ulaþmayan Ebü’l-Hasan Ýb-
nü’l-Megazilî, TârîÅu Vâsý¹ müellifi Ýbnü’d-
Dübeysî, istemediði halde Vâsýt kadýlýðýna
getirilen Zekeriyyâ el-Kazvînî þehirde ye-
tiþen tanýnmýþ âlimlerdir. Muâdaydî, Vâ-
sý¹ fi’l-£a½ri’l-£Abbâsî adlý eserinde 324-
656 (935-1258) yýllarý arasýnda þehirdeki
idarî, sosyal ve fikrî hayatý incelemiþtir.

giriþ çýkýþlarýný sýký bir þekilde kontrol edi-
yordu. Vâsýtî bu uygulamanýn Emevîler’in
sonuna kadar devam ettiðini, Sevâd sakin-
lerinin ancak Abbâsîler döneminde Vâsýt’a
yerleþebildiklerini söylüyorsa da diðer kay-
naklarda Haccâc’ýn ölümünün hemen ar-
dýndan buraya yerleþmeye baþladýklarý be-
lirtilmektedir. Bunlarýn mühim bir kýsmý
yahudi, hýristiyan veya Mecûsî idi. Vâsýt
bölgenin en büyük cazibe merkezi haline
geldi. Baþta Kûfe ve Basra olmak üzere
birçok þehirden önemli oranda göç aldý.
Makdisî, Vâsýt’a baðlý yerleþme yerlerini
Femüssýlh, Demerkân, Kurakale, Siyâde,
Bâzibîn, Sikr, Tîb, Kurkûb, Karyetürrem-
le, Nehrutirî, Lehbân ve Besâmiye þeklin-
de saymaktadýr.

Abbâsîler devrinde þehir daha da büyü-
dü. Bir asma köprü ile baðlantýlarý sað-
lanan Vâsýt ile Kesker bir süre sonra Vâsýt
adýyla tek bir þehir haline geldi. Zamanla
þehrin doðu kýsmýna yahudi ve hristiyan-
larýn yerleþmesine izin verildi, havra ve ki-
liseler inþa edildi. Muâdaydî gayri müs-
limlere ait mâbedlerin Abbâsîler devrinde
yapýldýðýný söyler. 1165-1173 yýllarý arasýn-
da çeþitli yerleri ziyaret eden yahudi sey-
yahý Tudelalý Benjamin, Vâsýt’ta yaklaþýk
10.000 yahudinin oturduðunu kaydeder.
Hýristiyanlar Mahalletüburcûniye denilen
semtte ikamet ederdi. Vâsýt ayný zaman-
da Sâbiîler’in önemli merkezlerinden biriy-
di. Þehrin batý yakasýnda oturan Sâbiîler
kumaþ boyama iþiyle uðraþýyordu; içlerin-
den astronomiyle ilgilenenler de vardý. Bu
kitlenin en ünlü ailesi Mendâîler, Ýslâm di-
nini kabul etti ve þehrin ilim ve kültür ha-
yatýnda iz býraktý. Kadî Ebü’l-Abbas Ah-
med b. Bahtiyâr el-Mendâî bu aileye men-
sup âlimlerin en meþhurudur. Vâsýt’ta
müslümanlarla diðer din mensuplarý ara-
sýnda dostane ve medenî iliþkilerin geliþ-
tiði anlaþýlmaktadýr. Nitekim Zehebî, Vâ-
sýtlý ünlü muhaddis Mansûr b. Zâzân’ýn ce-
naze törenine müslümanlarla birlikte hý-
ristiyan, yahudi ve Mecûsîler’in de katýldý-
ðýný zikreder. Þehrin iki yakasýnda gemi-
lerin yanaþtýðý birer iskele vardý. Sonraki
dönemlerde burada bir de tersane inþa
edildi. Bu tersanede Dicle nehrinde kulla-
nýlmak üzere yapýlan gemiler büyük bir
üne sahipti. Günümüzde Irak’ta bu tür ge-
milere hâlâ Vâsýtiyye denilmektedir.

Giderek nüfusu artan ve önemli bir ilim
merkezi haline gelen Vâsýt bu durumunu
Abbâsîler’in son zamanlarýna kadar koru-
du. IV. (X.) yüzyýl coðrafyacýlarýndan Ýs-
tahrî, Ýbn Havkal ve Makdisî nehrin iki ya-
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din Attâr onun gittiði birçok þehirden
uzaklaþtýrýldýðýný söyler, ancak sebebi hak-
kýnda bilgi vermez. Klasik kaynaklarda
geçmemekle birlikte Massignon, Vâsýtî’-
nin Hallâc’ýn müridleri arasýnda yer aldýðý-
ný (The Passion, II, 238), Sülemî’nin tefsi-
rinde Hallâc-ý Mansûr’dan naklettiði sözle-
rin iki ana kaynaðýndan biri olduðunu söy-
ler (a.g.e., III, 267). Bu bilgi Vâsýtî’nin halk
nezdinde kabul görmemesinin sebebini
kýsmen açýklamaktadýr. Cüneyd-i Baðdâ-
dî ve Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî’nin sohbetle-
rinde bulunan Vâsýtî, Melâmetîliðin mer-
kezi Nîþâbur’a gittiðinde bu hareketin ön-
de gelen isimlerinden Ebû Osman el-Hîrî’-
nin müridleriyle de görüþtü. Bazý tasav-
vufî meselelerde ortak fikirler taþýdýðý Ha-
kîm et-Tirmizî gibi o da Melâmetîler’in
özellikle nefis hakkýndaki görüþlerini eleþ-
tirdi. Hücvîrî’nin, ilk dönem tasavvufunda
ortaya çýkan on iki fýrka arasýnda kaydet-
tiði Seyyâriyye’nin kurucusu kabul edilen
Ebü’l-Abbas es-Seyyârî, Vâsýtî’nin mürid-
lerindendir. Câmî, tasavvufun usulü ko-
nusunda hiç kimsenin Vâsýtî gibi söz söy-
lemediðini, onun zâhir ilimlerinde de ön-
de geldiðini belirtmektedir. Vâsýtî’nin fi-
kirlerini en geniþ þekilde aktaran Ferî-
düddin Attâr’ýn Te×kiretü’l-evliyâßsýn-
da yer alan rivayetler yanýnda kendisinden
nakledilen sözler genelde tevhid görüþü-
nü ve bununla baðlantýlý hususlarý yan-
sýtan ifadelerden ibarettir. Hücvîrî, gerek
tevhid gerekse diðer tasavvufî konular-
la alâkalý sözlerindeki muðlaklýktan dolayý
zâhir ehlinin Vâsýtî’yi anlamadýðýný söyler.
Kuþeyrî de çoðu zaman Vâsýtî’nin sözlerin-
deki kapalýlýðý giderme ve bazan da onu
temize çýkarma baðlamýnda açýklamalar
yapar, sûfîlerin itikada dair görüþleri hak-
kýnda bilgi verirken sýk sýk Vâsýtî’ye atýfta
bulunur.

Vahdet-i vücûd anlayýþýnýn sistemli bir
þekilde ortaya konulmasýndan yaklaþýk üç
asýr önce yaþayan Vâsýtî’nin ele aldýðý ko-
nular ve bunlarý iþleyiþ biçiminden hare-
ketle onun bu anlayýþýn hazýrlayýcýlarýndan
biri olduðu söylenebilir. Kendisine sorulan
bir soru üzerine, “Küfür ve iman, dünya
ve âhiret Allah’tandýr; Allah’adýr, Allah ile-
dir, Allah içindir. Ýbtida ve inþa bakýmýn-
dan Allah’tandýr, dönüþ ve nihayete eriþ
bakýmýndan Allah’adýr, beka ve fenâ baký-
mýndan Allah iledir; kullarýn fiilleri mül-
kiyet ve yaratýlýþ açýsýndan Allah’a aittir”
þeklinde verdiði cevap bu durumu kanýt-
lar niteliktedir. Bu kapsamda Vâsýtî þer‘î
tevhid ve hak tevhid diye iki ayrý tevhid
anlayýþýndan bahseder. Þer‘î tevhid nübüv-
vet deryasýna kadar gidebilir, hak tevhid

ise bu deryayý da kuþatýr. Aydýnlatma açý-
sýndan mum durumunda olan þer‘î tevhi-
di aþýp güneþ gibi olan hak tevhide ulaþ-
mak gerektiðini düþünen Vâsýtî bu nok-
taya ulaþan kimsenin her söylediðinin Al-
lah’tan geldiðini ileri sürer. Ona göre bü-
tün âlem tevhid ehlinin kalbinin önünde
rüzgârýn önündeki zerre gibidir. Vâsýtî,
Mu‘tezile’nin tevhid konusundaki tavrýný
eleþtirir ve Firavun’un açýktan açýða tanrý-
lýk iddiasýnda bulunduðunu, Mu‘tezile’nin
ise bunu kapalý bir þekilde yaptýðýný söyler.

Tasavvufî haller ve makamlar konusun-
da ilk defa fikir beyan eden sûfîler ara-
sýnda yer alan Vâsýtî makamlarýn kesbî de-
ðil vehbî olduðu görüþünü savunur. Hal-
ler konusunda da kendine özgü yorumlar
geliþtirir ve hallerin zevkine takýlýp kalma-
nýn sâliki hakikate ermekten mahrum bý-
rakabileceði tehlikesine iþaret eder. Onun,
“Rýzâdan haz alýr, rýzâya deðer verirsen sa-
na tecelli eden þeyin hakikatinden mah-
rum kalýrsýn” sözünü bu baðlamda deðer-
lendirmek gerekir. Yine bununla baðlantýlý
þekilde taatlerden tat almanýn öldürücü
zehir mesabesinde olduðunu düþünür. Vâ-
sýtî’ye göre velînin velâyet makamýna er-
mesini saðlayan Allah’týr ve onu sülûkü-
nün her aþamasýnda farklý usullerle ter-
biye eden yine O’dur. Kendisine, “Velî ve-
lîliðinde nasýl beslenir, nasýl terbiye görür?”
diye sorulduðunda, “Allah velîsini baþlan-
gýç halinde ibadetiyle, olgunluðunda lutuf-
larýyla örterek terbiye eder. Sonra onu ken-
disi için takdir ettiði ilâhî vasýf ve sýfatlara
nakleder, daha sonra vakitlerini Allah için
geçirmenin zevkini tattýrýr” cevabýný ver-
miþtir. Vâsýtî’nin nübüvvet-velâyet iliþkisi
hakkýndaki fikri de açýktýr. Ona göre velî-
lerin nihaî dereceleri nebîlerin ilk derece-
leridir. Vâsýtî, Cüneyd ve Hakîm et-Tirmi-
zî gibi kerametin sekr halinde deðil sahv
ve temkin halinde zuhur edeceðine inanýr.
Ayrýca kerametin pek önemsenecek bir
yaný bulunmadýðý gibi keramet göster-
mekten dolayý sevinç duymanýn da gurur
ve bilgisizliðin göstergesi olduðunu söyler.
Sâlikin hedefleri arasýnda yer alan mârifet
konusunu döneminin yaygýn izah vasýtala-
rýndan biri sayýlan nur kavramýyla açýkla-
maya çalýþan Vâsýtî’ye göre ferâset kalpte
parýldayan nurun ýþýðýdýr, kalbe yerleþmiþ
bir mârifettir. Bu ýþýk ve mârifet vasýtasýy-
la gaybýn sýrlarý bir gaybdan diðerine nak-
ledilir; yani insanlarýn içinde bulunan sýr-
lar onlarýn kalplerinden ferâset sahibinin
kalbine taþýnýr. Böylece ferâset sahibi kim-
se eþyayý Allah’ýn kendisine gösterdiði þe-
kilde görür, bu sayede insanlarýn zâhirin-
de ve kalplerindeki þeyleri haber verir.
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Ebû Bekr Muhammed
b. Mûsâ el-Vâsýtî el-Fergånî

(ö. 320/932’den sonra)

Ýlk sûfîlerden.˜ ™

Aslen Horasan’ýn Fergana bölgesinden-
dir. Ýbnü’l-Ferganî olarak da anýlýr. Birçok
beldeyi ziyaret ettikten sonra Merv’e yer-
leþti ve 320’den (932) sonra (Sülemî, ªa-
bašåt, s. 302) burada vefat etti. Ferîdüd-


