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Vâsýtî, kendisinden önce Râbia el-Adeviyye tarafýndan öne sürülen, ibadetin cennet ümidi ve cehennem korkusu sebebiyle deðil sýrf Allah için yapýlmasý gerektiði
görüþünü bir adým daha ileri götürür. Ona
göre cennet karþýlýðýnda ibadet eden kimse aslýnda kendi nefsinin amelesidir. Vâsýtî nazarýnda taatlerin en faziletlisi vakitlerin muhafaza edilmesidir. Bu da kulun
Allah’ýn durdurduðu sýnýrda durmasý, bir
halini pekiþtirmeden baþka bir hal istememesi, rabbinden baþkasýný murakabe etmemesi, içinde bulunduðu hal ve vakitten baþkasýna yakýn olmamasý suretiyle
gerçekleþir. Kendine has bir zikir anlayýþý
geliþtiren Vâsýtî’ye göre zikir, Allah’ý þiddetle sevmek ve korkusunun ezikliði altýnda kalmak þartýyla gaflet meydanýndan
müþahede fezasýna çýkmaktýr. Diðer bir
ifadeyle zikir, belli kelimelerin tekrarýndan
ziyade gafletin terki ve þuurlu bir þekilde
dâimî surette Hakk’ýn tecellilerini müþahede halinde bulunmaktýr. Ona göre “zikri
zikredenler”, zikirden bahsedip duranlar
ve zikirle uðraþanlar aslýnda zikri unutanlardan daha fazla gaflet içerisindedir. Zira
Allah’ý gerçek anlamda tanýyanlarýn dilleri
lâl olur. Bunlar artýk O’nu O’nun dili üzere
zikreder. Vâsýtî’nin zikir konusunda söylediði, “Zikreden iftira etmiþ olur” sözü baþta Serrâc olmak üzere (el-Lüma‘, s. 406)
sûfî müelliflerce izah edilmeye çalýþýlmýþtýr. Kendisinden sonra müridi Seyyârî tarafýndan sistemli biçimde iþlenen cem‘ ve
tefrika konusunda ilk yorumlardan birini
ortaya koyan Vâsýtî’ye göre kiþi Allah’a nazar ettiðinde cem‘ halinde, kendi benliðine
baktýðýnda ise tefrika halindedir. Vâsýtî, dönemindeki sûfîlere aðýr eleþtiriler yöneltmiþ, “Sûfîler zümresinin önceleri iþaretleri vardý, sonralarý hareketleri oldu, þimdilerde ise sadece elleri böðürlerinde kaldý” diyerek özün kaybedildiðine dikkat çekmiþtir.
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(ö. 150/767)
iman esaslarýna dair risâlesi.
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Tam adý Va½ýyyetü’l-Ýmâm Ebî ¥anîfe’dir. el-Va½ýyye’nin rivayet zinciri Risâletü Ebî ¥anîfe ilâ £O¦mân el-Bettî (erRisâle) adlý eserle aynýdýr. Söz konusu eserin baþ tarafýnda bulunan, Hüsâmeddin
Hüseyin b. Ali es-Siðnâký ile baþlayýp Ebû
Yûsuf ile Ýmâm-ý Âzam Ebû Hanîfe’ye varan rivayet zinciri on dört kiþiyi içermektedir (krþ. DÝA, XXXV, 116; Ýþârâtü’l-merâm,
M. Zâhid Kevserî’nin takdimi, s. 6). el-Va½ýyye, Þehfûr b. Tâhir el-Ýsferâyînî gibi birçok âlimin yaný sýra Kâtib Çelebi, Carl Brockelmann ve Fuat Sezgin tarafýndan Ebû
Hanîfe’ye nisbet edilmiþtir. el-Va½ýyye’yi
Ebû Hanîfe’ye ait diðer dört risâle ile birlikte kelâm kaynaklarýndaki tertibe göre
düzenleyip þerheden Beyâzîzâde Ahmed
Efendi eserin tamamýnýn Ýbn Dokmak’ýn
Na¾mü’l-cümân’ýnda, Kadý Takýyyüddin
et-Temîmî’nin e¹-ªabašåtü’s-seniyye’sinde, Ebü’l-Fazl Ýbnü’þ-Þýhne’nin Þer¼u’lHidâye’sinin (Nihâyetü’n-nihâye) baþlarýnda yer aldýðýný, bir kýsým metinlerinden
Ýbnü’l-Hümâm’ýn el-Müsâyere’sinde Ebû
Hanîfe’ye nisbet edilerek nakiller yapýldýðýný kaydeder (Ýþârâtü’l-merâm, s. 22-23).
Hatîb el-Baðdâdî, Ebû Hanîfe’ye ait eserlerin adlarýný zikretmemekle beraber onun
bazý eserler telif ettiðini bildirir (TârîÅu
Ba³dâd, XIII, 338, 342). Bezzâzî, Taþköprizâde ve Zebîdî bunu teyit ederek Ebû
Hanîfe’yi Mu‘tezile’ye mensup göstermeye çalýþan bu mezhebe ait bir kýsým kaynaklarda ona ait hiçbir eserin bulunmadýðýnýn, el-Va½ýyye ile diðer dört risâlenin
de Ebû Hanîfe el-Buhârî’ye ait olduðunun
öne sürüldüðünü belirtmekte, bu yanlýþ
deðerlendirmenin sözü edilen kitaplarýn
kendi mezheplerine karþýt görüþler ihtiva
etmesinden kaynaklandýðýný söylemektedir. el-Va½ýyye’nin rivayet zinciri içinde

yer alan Alâeddin es-Semerkandî, Ebü’lMuîn en-Nesefî ve Nusayr b. Yahyâ el-Fakýh gibi þahsiyetlerin el-Fýšhü’l-ekber ve
er-Risâle’nin de râvilerinden olmasý (DÝA,
XII, 544; XXXV, 116) söz konusu risâlenin Ebû Hanîfe’ye aidiyeti fikrini desteklemektedir. Bu konuda araþtýrma yapan
Muhammed Eyyûb Ali de el-Va½ýyye’nin
Ebû Hanîfe’ye ait olduðu, hayatýnýn son
günlerinde kendisinden inanç konularýnda bir vasiyet býrakmasý istendiði, böylece
diðer risâleleri gibi yazdýrýlmak suretiyle
ortaya çýkan bu eserin de bulunduðu þeklindeki görüþü savunmaktadýr (£Aš¢detü’lÝslâm, s. 128). Ayrýca ona nisbet edilen
akaide dair beþ risâlede mevcut fikirlerin
birbirini tamamlayýcý mahiyette olmasý ve
söz konusu eserlerin üslûplarý arasýnda
fazla bir farklýlýðýn görülmemesi bu hususu doðrulamaktadýr.
el-Va½ýyye imanýn unsurlarýný ve imanla amel arasýndaki iliþkiyi anlatmakla baþlar. Buna göre iman ikrar ve tasdikten ibarettir. Ýman esaslarýný kalbiyle tasdik etmeyen kiþi mümin deðildir; aksi halde münafýklarýn ve niteliklerini bilmelerine raðmen Hz. Muhammed’in peygamberliðini
kabul etmeyen Ehl-i kitabýn da mümin sayýlmasý gerekir. Esasýný kelime-i þehâdeti yürekten tasdik etmenin oluþturduðu
imanda herhangi bir artma ve eksilmeden söz edilemez; dolayýsýyla günah iþlemek bu tasdiki ortadan kaldýrmaz. Bu da
imanla amelin birbirinden farklý iki fiil olduðunu gösterir ve ameli terketmenin
imaný da terketme anlamýna gelmeyeceðini kanýtlar. Risâlede üzerinde durulan ikinci konu kader meselesidir. Bu konuda verilen bilgiye göre hayýr da þer de Allah’ýn
takdiriyle gerçekleþir, bu hususta farklý bir
inancý benimseyen kimse küfre girer. Kula ait iradî fiiller farz, nâfile ve mâsiyetten
teþekkül eder. Farz Allah’ýn emri, ilmi, dilemesi ve rýzasýyla meydana gelir. Fazilet
türünden olan nâfilelerde Allah’ýn emri
yoksa da O’nun ilmi, dilemesi ve rýzasý vardýr. Mâsiyete gelince o da Allah’ýn ilmi, iradesi, kazâ ve takdiri içinde yer alýyor, ancak bu fiilde O’nun emri, muhabbeti, rýzasý ve tevfiký yoktur. el-Va½ýyye’de daha sonra Allah’ýn tenzihî / haberî sýfatlarýndan kabul edilen “arþa istivâ” konusuna temas edilerek O’nun arþýn ve diðerlerinin (belki tabiat nizamýnýn) koruyucusu olduðu, “mekân” anlamýndaki arþta ve baþka bir yerde fiilen mekân tutmadýðý ifade
edilir. Ardýndan Kur’an’ýn Allah’ýn zâtýyla
kaim bir sýfatý ve gayr-i mahlûk olduðu,
zâtýnýn ne ayný ne de gayri konumunda bulunduðu, ancak kâðýt, mürekkep ve yazý545
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nýn kullarýn fiillerinden sayýlýp mahlûk niteliði taþýdýðý, harflerden ve kelimelerden
teþekkül eden âyetlerin (Allah’ýn zâtýyla
kaim) Kur’an’a delâlet ettiði belirtilir.
Risâlenin ikinci yarýsý, nübüvvet bahsinin devamý niteliðinde dört halifenin bilinen fazilet sýrasýnýn belirtilmesiyle baþlar.
Kullara ait iradî fiillerin mahlûk olduðu ifade edildikten sonra insanlarýn mümin, kâfir ve münafýk þeklinde üç gruba ayrýldýðý
ve Allah Teâlâ’nýn mümine amel iþlemeyi,
kâfire iman etmeyi, münafýða ihlâs sahibi olmayý farz kýldýðý anlatýlýr. Ýnsanýn iradî fiillerine ait kudretinin (istitâat) fiilden
önce veya sonra deðil fiille birlikte bulunduðu belirtilir ki bu husus, kader mevzuunda Mu‘tezile ile Ehl-i sünnet arasýnda
tartýþmalý meselelerden birini teþkil eder.
Daha sonra fýkýh konularý arasýnda yer almakla birlikte Ehl-i sünnet’in alâmetlerinden kabul edilen mest üzerine mesh, sefer halinde dört rek‘at farzlarýn iki rek‘at
kýlýnmasý ve oruç tutulmamasýnýn bir ruhsat olduðu ifade edilir. Kader konusundaki bir rivayetin ardýndan kabir azabýnýn,
Münker ve Nekir’in ölüyü sorguya çekmesi, cennet ve cehennemin halen mevcudiyeti, mîzanýn ve amel defterlerinin (hesaba çekilmenin), rü’yetullahýn ve Resûlullah’ýn þefaatinin hak olduðu belirtilir. Risâlenin sonunda cennet ehliyle cehennem
ehlinin bulunduklarý yerlerde ebediyen kalacaklarý ileri sürülür. el-Va½ýyye, Hz. Peygamber’den ve ashap döneminden itibaren büyük bir ihtimalle ilk defa tartýþýlmaya baþlanan iman-amel iliþkisini, kader
meselelerini ve bir kýsým âhiret ahvalini
konu edinen veciz bir eserdir. Ebû Hanîfe
bu konularý anlatýrken Kur’ân-ý Kerîm’in
temel esaslarýný, Resûlullah’ýn sünnetini ve
ashabýn anlayýþýný kaynak edinmiþ, zaman
zaman aklî istidlâllere de baþvurmuþtur.
el-Va½ýyye’nin yazma nüshalarý sadece Türkiye içinde (Ýstanbul, Ankara, Ýzmir,
Konya, Amasya, Adana, Çankýrý, Balýkesir) 200’ü aþmaktadýr. Bunlarýn içinde büyük ihtimalle en saðlam nüshalar Süleymaniye (meselâ bk. Âþir Efendi, nr. 283,
vr. 39-43; Tekelioðlu, nr. 843, vr. 102-104;
Ayasofya, nr. 4791, vr. 32-36), Hacý Selim
Aða (nr. 584, vr. 96-99), Millet (Ali Emîrî
Efendi, nr. 1174, vr. 1-4) ve Köprülü (Ahmed Paþa, nr. 155, vr. 164-167) kütüphanelerinde bulunmaktadýr. Eserin ayrýca Kahire, Mekke, Medine, Paris, Londra ve diðer yerlerde nüshalarý mevcuttur (Brockelmann, I, 177; Sezgin, I, 416, 417; Hüseyin Kasým b. M. en-Nuaymî – Hamza b.
Hüseyin b. Kasým en-Nuaymî, VI, 63-65).
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me-i Ýmâm-ý Âzam adýyla yapýlan Türkçe çevirileri de vardýr (meselâ bk. ÝÜ Ktp.,
TY, nr. 5893, 5934; Beyazýt Devlet Ktp., Veliyyüddin Efendi, nr. 3637, vr. 151-184; Hacý Selim Aða Ktp., Aziz Mahmud Hüdâyî,
nr. 910).
M. Zâhid Kevserî’nin verdiði bilgiye göre el-Va½ýyye, Ebû Hanîfe’nin diðer risâleleriyle beraber kendisinin yaptýðý ilk neþirden (Kahire 1368) yaklaþýk bir asýr önce Ýstanbul’da basýlmýþtýr. Mustafa Öz,
Ýmâm-ý Azam’ýn Beþ Eseri adý altýnda diðer dört risâlesiyle birlikte Kevserî’nin neþrinden el-Va½ýyye’nin metnini ve tercümesini yayýmlamýþtýr (Ýstanbul 1981). Ayrýca Beyâzîzâde Ahmed Efendi, Ebû Hanîfe’nin akaid risâlelerini el-U½ûlü’l-münîfe li’l-Ýmâm Ebî ¥anîfe adýyla bir araya
getirmiþ (nþr. Ýlyas Çelebi, Ýstanbul 2000),
ardýndan el-Va½ýyye’nin ilâhiyyât, kader
ve nübüvvet bahislerini içeren, keramet
ve istidrâc faslýna kadar olan kýsmýný Ýþârâtü’l-merâm min £ibârâti’l-Ýmâm ismiyle þerhetmiþtir (nþr. Yûsuf Abdürrezzâk, Kahire 1368/1949).
el-Va½ýyye üzerine çeþitli þerhler yazýlmýþ, bunlarýn büyük bir kýsmý günümüze
ulaþmýþtýr. Bâbertî’nin Þer¼u Va½ýyyeti’l-Ýmâm Ebî ¥anîfe en-Nu£mân adlý
þerhi Ýstanbul’da basýlmýþtýr (1289, 1327).
Diðer þerhleri arasýnda Molla Hüseyin b.
Ýskender el-Hanefî’nin el-Cevheretü’l-münîfe fî þer¼i Va½ýyyeti Ebî ¥anîfe adlý
eseri “er-Resâ,ilü’s-Seb. fi’l-.aka,id” serisinde yayýmlanmýþtýr (Haydarâbâd, ts.). Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye’de el-Va½ýyye üzerine yapýlan þerhlerden iki nüsha bulunmaktadýr (nr. 1368 [ilmü’l-kelâm]; nr. 1373
[ilmü’l-kelâm]). TelÅî½u ƒulâ½ati’l-U½ûl
ve æuhûrü’l-£a¹ýyye fî þer¼i’l-Va½ýyye
adlý, müellifleri meçhul iki þerhin varlýðýný
ve Ali el-Karî tarafýndan da bir þerhin kaleme alýndýðýný Kâtib Çelebi kaydetmektedir (þerhler üzerine geniþ bilgi için bk.
Keþfü’¾-¾unûn, II, 2015; Brockelmann, I,
177; Sezgin, I, 416, 417; Muhammed Eyyûb Ali, s. 126-127).
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Ýmâmiyye ve Ýsmâiliyye Þîasý’nda
Hz. Peygamber’in daha hayatta iken
yetkilerini ileriye dönük olarak
kendisine devrettiðine inanýlan kiþi,
vâris, temsilci.
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Sözlükte “bitiþmek; bitiþtirmek” anlamýndaki vasy kökünden türeyen vasî “bir
kimsenin, ölümünden sonra onun adýna
yapýlmasýný istediði þeyleri kendisinden talep ettiði kimse” mânasýna gelir. Kelâm ve
mezhepler tarihinde Zeydiyye dýþýndaki Þîa
fýrkalarýnca kullanýlýr ve Hz. Peygamber’in
temsilcisini, onun adýna faaliyet yürüten
kimseyi, onun halefini, vârisini ifade eder.
Ýmâmiyye Þîasý’na göre Resûl-i Ekrem vasî
kelimesini ilk defa, sahip olduðu silâh vb.
maddî þeylerle birlikte siyasî ve ruhanî yetkilerini Hz. Ali’ye devrettiðini bildirmek için
yazdýrdýðý sayfalarda kullanmýþtýr. Ýmâmiyye kaynaklarýna göre vasîlik Hz. Âdem döneminde Þît veya Hâbil ile baþlamýþ, ilk vasî, ilk peygamber tarafýndan bildirilen ilâhî emirlerin sonraki dönemlerde uygulanmasýný saðlamak üzere görevlendirilmiþtir. Onun ardýndan gelen vasîler de ayný
görevi sürdürmüþ, ülü’l-azm diye adlandýrýlan Hz. Nûh, Ýbrâhim, Mûsâ, Îsâ ve Hz.
Muhammed ile sayýlarý 124.000’e ulaþtýðý
kabul edilen bütün peygamberlerin birer
vasîsi ve onlarýn da tayin ettikleri vasîleri
olmuþtur. Nûh’un vasîsi Sâm, onun tayin
ettiði sonraki vasîler, Ýbrâhim’in vasîsi Ýsmâil ve sonrakiler, Mûsâ’nýn vasîsi Yûþa‘
b. Nûn ve sonrakiler, Îsâ’nýn vasîsi Þem‘ûn
es-Safâ (Petrus) ve onun tayin ettikleridir.
Resûlullah’ýn vasîsi Hz. Ali ve onun ardýndan neslinden gelen on iki imamdýr (Ýbn
Bâbeveyh, Kemâlü’d-dîn, I, 212-213). Resûlullah’ýn vasîsi Ali b. Ebû Tâlib bütün

