el-VASIYYE

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

VÂSÝ‘

peygamberlere ait vasîlerin ilmini tevarüs emiþ ve onlarýn bildiklerini Resûl-i Ekrem’den öðrenmiþtir (Küleynî, I, 224). Diðer peygamberlerin vasîleri babadan oðula intikal etmemekle birlikte Resûl-i Ekrem’in vasîliði Ali’den Hasan’a, ondan Hüseyin’e ve diðer dokuz imama geçmiþtir.
Nitekim vasî denildiðinde Ali ve neslinden
gelen on iki imam anlaþýlýr. Bu husus ayrýca Þîa kaynaklarýndaki nakillerle desteklenmektedir. Ümmü Seleme, Resûlullah’a
gelip Mûsâ ile Îsâ’nýn vasîlerini öðrenince
kendisinin vasîlerinin kimler olacaðýný sormuþ, Hz. Peygamber de hayatýnda ve
ölümünden sonra vasîsinin tek olduðunu
belirtmiþ ve yerden aldýðý topraðý un gibi
ezip çamur haline getirmiþ, üzerine mührünü basmýþ, vasîsinin bu fiili yapabilenlerden çýkacaðýný söylemiþtir. Bunun üzerine Hz. Ali’nin, ardýndan Hasan ile Hüseyin’in ve Zeynelâbidîn’in yanýna giden Ümmü Seleme onlarýn da böyle yaptýðýný görünce vasî olacaklarýný anlamýþtýr (a.g.e., I,
355-356). Yedinci imam Mûsâ el-Kâzým’ýn,
mensuplarýný çaðýrýp oðlu Ali er-Rýzâ’yý vasî tayin ettiðini bildirmesi dikkate alýndýðýnda (a.g.e., I, 312) bir önceki imamýn
kendisinden sonraki vasîyi tesbit yetkisinin bulunduðu anlaþýlýr.

peygamberler adýna gelen þeriatý devam
ettirecekleri telakkisi etkili olmuþtur. Buna göre Hz. Âdem’in vasîsi Þît, Nûh’un vasîsi Sâm, Ýbrâhim’in vasîsi Ýsmâil, Mûsâ’nýn vasîsi Hârûn yahut Yûþa‘, Îsâ’nýn vasîsi Þem‘ûn es-Safâ, Hz. Muhammed’in vasîsi Ali’dir. Ýsmâiliyye’nin bâtýnî anlayýþýna
göre nâtýklar vahyin zâhirî (tenzîlî) mânalarýný getirirken vasîler vahyi bâtýnî yoruma tâbi tutup tenzilden kastedilen hakiki
mânalarý ortaya koyarlar. Bu sebeple Ýsmâiliyye hareketi Bâtýniyye diye anýlmýþtýr.
Buna göre ayný dönemde bir nâtýk nebîden sonra sayýca daha çok vasî gelebilir.
Vasî “temel ve kurucu” anlamýnda esas diye de anýlýr. Bu durumda mezhep mensuplarýnýn yapmasý gereken þey tenzile
göre hareket etmek deðil esas (vasî) olan
yetkililerin te’vil ve beyanlarýna uymak, vasîlik iddia edenlerden kaçýnmaktýr.

Ýmâmiyye’deki yaygýn anlayýþa göre Hz.
Ali’nin vasîliði, Resûl-i Ekrem’e mi‘rac esnasýnda bildirilmiþtir. Ayrýca, “Önce en yakýn akrabaný uyar” âyeti (eþ-Þuarâ 26/214)
inince Hz. Peygamber, Hâþimoðullarý’ný
toplayarak kendisine kimin vasî olacaðýný
sormuþ, bunun üzerine onlarýn en genci
olan Ali bu görevi kabul ettiðini belirtmiþtir. Resûlullah verilen cevaptan memnun
kalmýþ, Ali’nin omuzlarýný ve sýrtýný okþayarak kalbini ilim ve hikmetle doldurmuþtur.
Bunun dýþýnda Hz. Ali, Gadîr-i Hum*da
vasî diye anýlmamýþsa da “velî, mevlâ, vâris” gibi sýfatlarla nitelendirilmiþtir. Bundan dolayý Ali, Ýmâmiyye’nin rivayetlerinde vasîlerin efendisi, hayýrlýsý, vasîlerin vasîsi gibi ifadelerle anýlmýþ, onun neslinden
gelen imamlar için de benzer ifadeler kullanýlmýþ, on ikinci imam için “hâtemü’l-evsýyâ” denilmiþtir. On iki imamýn Hz. Peygamber’le deðiþik þekillerde irtibat kurduðu, bu arada Fâtýma’nýn evinde bulunan,
üzerinde her birinin ismi yazýlmýþ küçük
bir levha aracýlýðýyla haberleþtiði de kaydedilmektedir.

Ehl-i sünnet âlimleri, Hz. Peygamber’in
saðlýðýnda bazý sahâbîler için takdirkâr sözler söyleyip onlarýn özelliklerini belirttiðini
kabul etmekle birlikte kendisinden sonraki dönem için bütün yetkilerini devrettiði herhangi birinin mevcudiyetini kabul
etmemektedir. Kur’ân-ý Kerîm’de vasî kelimesi yer almaz. Sünnî hadis literatüründe birkaç yerde geçen, Hz. Ali’nin Resûl-i
Ekrem’in vefatý esnasýnda vasî tayin edildiðine dair rivayet Hz. Âiþe’nin yanýnda zikredilince Âiþe hayret ederek bu iddiayý
reddetmiþtir. Resûlullah’ýn son anlarýnda
kendi göðsüne yaslandýðýný belirten Âiþe
bu sýrada onun su istediðini, daha sonra
da kucaðýnda yýðýlýp kaldýðýný söylemiþ, bu
durumda Hz. Peygamber’in Ali’ye ne zaman vasiyette bulunduðunu çevresindekilere sormuþ ve böyle bir hadisenin vuku
bulmadýðýný bildirmiþtir (Müsned, VI, 32;
Buhârî, “Vesâyâ”, 1; Müslim, “Vasýyyet”,
19; Ýbn Mâce, “Cenâ,iz”, 64; Nesâî, “Tahâret”, 3, “Vesâyâ”, 2). Bu anlamda rivayet
edilen dört nakil dýþýnda Sünnî hadis mecmualarýnda yer alan vasî ifadelerinin tamamý fýkhî anlamda kullanýlmýþtýr. Ayrýca
birçok hadis rivayetinde Resûl-i Ekrem’in
vefatý sýrasýnda kayda deðer maddî bir miras býrakmadýðý ve herhangi bir vasiyette
bulunmadýðý da kaydedilmektedir (Müsned, I, 343, 357; VI, 244; Müslim, “Vasýyyet”, 18; Ýbn Mâce, “Vesâyâ”, 6; Ebû Dâvûd, “Vesâyâ”, 1; Tirmizî, “Vesâyâ”, 4; Nesâî, “Vesâyâ”, 2).

Zeydiyye Þîasý’nda Resûl-i Ekrem’den
sonra bu yetkilere sahip bir vasî düþüncesi görülmemesine raðmen ilk Ýsmâilîler
tarafýndan ortaya konulan devir* inancýnda “nâtýk” denilen büyük peygamberleri
takip eden sâmit, vasî yahut vekillerin o

Vasî anlayýþý, Þîa çoðunluðu tarafýndan
devlet baþkanlýðýyla ilgili olarak ileri sürülen siyasî bir iddiadýr. Bu iddia on dört asýrlýk tarihî geliþim ve uygulanabilirlik açýsýndan isabetli deðildir. Þöyle ki, Kur’ân-ý Kerîm’de Ýslâmiyet’in insanlýða doðru yolu

göstermek ve hak dini temsil etmek suretiyle bütün dinler üzerinde hâkimiyet
kurmak için gönderildiði ifade edilmektedir (et-Tevbe 9/33; el-Feth 48/28; es-Saf
61/9). Ýslâm fetihlerinin yaygýnlaþmasýndan
itibaren Ýmâmiyye Þîasý mensuplarý toplam müslüman nüfusun ancak % 6-7’sine ulaþabilmiþ ve kendilerine has imâmet
anlayýþý çerçevesinde bir Þiî devleti kuramamýþtýr. Bu gerçeðin, Þîa’nýn imam-vasî
anlayýþý çerçevesinde sözü edilen ilâhî beyanlarla baðdaþtýrýlmasý mümkün deðildir. Günümüzde dünya nüfusunun dörtte birini teþkil eden müslümanlar birçok
devlet kurmuþtur; ayrýca birçok ülkede
azýnlýk halinde müslüman topluluklarý yaþamaktadýr. Bunlarýn dinî, hukukî ve siyasî
problemlerinin -ortada bulunmayan- bir
imam veya vasî yoluyla çözüme kavuþturulmasý mümkün görülmemektedir.
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.
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Sözlükte “bir nesne bir þeye geniþ gelmek, onu içine alýp kapsamak; güç yetirmek” anlamlarýndaki se‘a (si‘a) kökünden
türeyen vâsi‘ “bir þeyi içine alacak þekilde
geniþ olan; güç yetiren” demektir. Terim
olarak “ilmi, rahmeti ve kudreti her þeyi
kuþatan” diye tanýmlanabilir. Lugat âlimleri kelimenin kökünden hareketle vâsi‘ ismine “her türlü isteðe karþý ihsan ve lutufkârlýðý yeterli olan, ilmi her þeyi kuþatan,
rýzký bütün yaratýlmýþlara yayýlan ve rahmeti her þeyi kapsayan” mânasý vermiþlerdir (Lisânü’l-£Arab, “vs.” md.; Kåmus Tercümesi, III, 447-448). Kur’ân-ý Kerîm’de sea
kavramý altýsý fiil, üçü isim kalýplarý, dokuzu da vâsi‘ þeklinde zât-ý ilâhiyyeye nisbet
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