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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edilmiþtir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“vs.” md.). Bu kullanýþlarda söz konusu
kök, “ilim, rahmet, maðfiret, zenginlik ve
kudret” mânalarýna gelen kelimelerle iliþki
içinde bulunmaktadýr. “Sea” kavramý çeþitli hadis rivayetlerinde daha çok rýzký geniþletme ve geçimi kolaylaþtýrma baðlamýnda Allah’a izâfe edilmiþ (Wensinck, elMu£cem, VII, 209), vâsi‘ ismi Tirmizî’nin rivayet ettiði esmâ-i hüsnâ listesinde yer
almýþtýr (“Du.â,”, 82).
Esmâ-i hüsnâ þârihlerinin yaný sýra müfessirler de vâsi‘ ismini sözlük anlamlarý
ve Kur’an’da yer aldýðý âyetler baðlamýnda
açýklamaya çalýþmýþtýr. Ebû Abdullah elHalîmî, vâsii Cenâb-ý Hak’tan teþbihi nefyeden isimlerden kabul etmiþ, vâsiin Allah’ýn kudret ve ilminin taalluk alanlarýnýn
enginliðini, lutuf ve merhametinin geniþliðini ortaya koyduðunu söylemiþ, dolayýsýyla vâsi‘ isminin taþýdýðý kemal anlamýnda
da benzerinin bulunmadýðýna dikkat çekmiþtir. Abdülkerîm el-Kuþeyrî vâsiin “lutuf ve ihsaný çok olan” þeklindeki mânasýnýn kaydedilen muhtevalarýn en güçlüsü
olduðunu kabul etmiþ ve bu arada ilâhî
nimetlerin ikiye ayrýldýðýný belirtmiþtir. Birincisi fayda saðlayan ve insanlar tarafýndan algýlanabilen nimetler, ikincisi Allah’ýn
kullarýndan uzaklaþtýrdýðý sýkýntý ve âfetlerdir ki bunlarýn niceliðinin bilinmesi mümkün deðildir. Aslýnda Cenâb-ý Hakk’ýn dünyada sevdiði kuluna vermediði nimetler
verdiðinden fazladýr; çünkü böyle bir kul
dünyadan ve nimetlerinden uzaklaþtýðý ölçüde Allah’a yakýn olur (et-Ta¼bîr, s. 64-65).
Vâsi‘ isminden kulun nasibi sahip bulunduðu nimetlerin Allah’tan geldiðini bilmek,
onlardan diðer yaratýklarý faydalandýrmak
ve karþýlaþtýðý musibetlere katlanmaktýr.
Vâsi‘ Allah’ýn alîm, ganî, habîr, hakîm, halîm, muhît, kadir, muktedir, nâfi‘ gibi isimleriyle anlam yakýnlýðý içinde bulunur.
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Ebû Ca‘fer el-Vâsik-Billâh Hârûn
b. el-Mu‘tasým-Billâh Muhammed
b. Hârûnerreþîd el-Abbâsî
(ö. 232/847)

˜

Abbâsî halifesi
(842-847).
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Mu‘tasým-Billâh’ýn Rum asýllý câriyesinden 20 Þâban 196’da (6 Mayýs 812) Baðdat’ta doðdu. Ýlk hocasý olarak Hârûn b.
Ziyâd’ýn adý geçmekte (Hatîb, XIV, 17), hat,
kýraat ve edebiyatý bizzat amcasý Halife
Me’mûn’dan öðrendiði kaydedilmektedir
(Ýbnü’l-Ýmrânî, s. 111). Çocukluðunda iyi
bir eðitim aldý; ahlâký, ilmi ve diðer yönleriyle Me’mûn’a benzetilerek kaynaklarda “Küçük Me’mûn” diye anýldý. Ýlk görevi,
221’de (836) baþþehrin Sâmerrâ’ya naklinden itibaren üstlendiði Baðdat valiliði
(Ýbnü’l-Esîr, VI, 452) ve 223 (838) yýlýndaki
Ammûriye (Amorion) seferi sýrasýnda Mu‘tasým’ýn yerine halifeliðe vekâletidir (Nüveyrî, IV, 203). 18 Rebîülevvel 227 (5 Ocak
842) tarihinde vefat eden babasý Mu‘tasým’ýn yerine onun vasiyeti gereði hilâfet
makamýna geçti. Babasýndan zengin bir
hazine devralan Vâsik-Billâh Mekke, Medine ve Baðdat baþta olmak üzere bütün
þehirlerde halka ihsanlarda bulundu. Hilâfetinin ilk günlerinde Kays Aylân kabileleri isyan edip Dýmaþk valisinin sarayýný kuþattý. Recâ b. Eyyûb el-Hidârî, Kayslýlar’ýn
kendi aralarýndaki anlaþmazlýktan faydalanýp isyaný bastýrdý ve þehirde emniyeti
saðladý. Vâsik daha sonra Recâ b. Eyyûb’u,
Mu‘tasým’ýn vefatýndan önce Filistin bölgesinde ayaklanan Ebû Harb el-Müberka‘
üzerine gönderdi. Ýsyaný bastýran Recâ,
Müberka‘ý esir alýp Sâmerrâ’ya döndü (227/
842).
Daha sonra çoðunluðu bedevî Arap kabilelerinin yaðma ve çapulculuk hareketlerinden ibaret olan bir dizi isyan vuku buldu. 230’da (845) Hicaz bölgesinde Benî Süleym kabilesi mensuplarý, Uzeyze b. Kattâb
es-Sülemî liderliðinde çarþý ve pazarlarda
zorbalýða ve talana baþladýlar. Medine Valisi Muhammed b. Sâlih’in Hammâd b. Cerîr et-Taberî kumandasýnda gönderdiði askerî birliði maðlûp eden Süleymoðullarý civardaki köyleri yaðmalayarak Mekke-Medine yolunu tuttular. Hac yolunun kapan-

masý ve kargaþanýn bütün Arabistan’ý etkileyecek bir durum almasý üzerine VâsikBillâh, Boða el-Kebîr kumandasýndaki büyük bir orduyu Medine’ye sevketti. Boða
el-Kebîr, Þâban 230’da (Mayýs 845) Süleymoðullarý’ný Harretü Benî Süleym civarýnda yenilgiye uðrattý ve yaklaþýk 1000 kiþiyi Medine’de hapsetti. Ardýndan hac için
Mekke’ye giden Boða oradan Zâtüýrk bölgesine geçti; huzursuzluk çýkaran Benî Hilâl kabilesi üzerine yürüdü ve isyancýlarý
Medine’ye getirerek Süleymoðullarý’nýn
esirleriyle birlikte hapse koydu. Fedek arazisini iþgal eden Fezâre ve Mürreoðullarý’na karþý gittiði sýrada Medine’de tutuklu
bulunan Benî Süleym ve Benî Hilâl’e mensup esirlerin kaçma teþebbüsü, yaðmacýlýktan caný iyice yanan Medine halkýný galeyana getirdi ve çýkan çatýþmada esirlerin
büyük bir kýsmý öldürüldü. Boða bu olayýn ardýndan yine karýþýklýk çýkaran Gatafân, Eþca‘, Sa‘lebe ve Kilâb b. Rebîa gibi
kabileleri de itaat altýna aldý; Ramazan
231’de (Mayýs 846) Medine’ye döndü.
Bu arada Vâsik-Billâh, Ýrmîniye’de çýkan
isyaný bastýrmak için Hâlid b. Yezîd b. Mezyed’i büyük bir ordu ile bölgeye gönderdi.
Fakat Hâlid sefer esnasýnda hastalanarak
öldü ve ordusu daðýldý; ancak yerine getirilen oðlu Muhammed isyaný bastýrmaya
muvaffak oldu (Ya‘kubî, II, 481-482). 231
(845-46) yýlýnda Hâricîler’den Muhammed
b. Abdullah es-Sa‘lebî, etrafýndaki az sayýda insanla Diyârýrebîa’da ayaklandýysa da
bu ayaklanmayý Musul Valisi Ganim b. Ebû
Müslim et-Tûsî bastýrdý. Ayný yýl Ýsfahan,
Cibâl ve Fars bölgelerinde Kürtler’in çýkardýðý karýþýklýða müdahale eden Vasîf etTürkî âsilerden 500 kiþiyi yakalayýp Sâmerrâ’ya getirdi. Vâsik bu baþarýsýndan
dolayý Vasîf et-Türkî’ye 75.000 dinar verdi, bir kýlýç ve bir hil‘at hediye etti. Yemâme’de Benî Nümeyr b. Âmir mensuplarýnýn baþlattýðý yaðma ve çapulculuk hareketi, diðer kabilelerin de katýlýmýyla bütün
bölgeyi etkileyebilecek büyük bir karýþýklýða yol açtý. Vâsik-Billâh, Medine’de bulunan Boða’yý Yemâme bölgesine yönlendirdi. 232 yýlýnýn baþlarýnda (846) Ravzatülebân’da Nümeyroðullarý ile karþýlaþan
Boða el-Kebîr, baþlangýçta bineðinden düþüp ölüm tehlikesi geçirmesine raðmen
daha önce Benî Nümeyr’in kollarýndan Benî Dabbe kabilesi üzerine gönderdiði süvari birliðinin yetiþmesiyle isyaný bastýrdý.
Vâsik-Billâh yönetim anlayýþý, görevlendirdiði kiþiler ve tasarruflarý bakýmýndan
selefleri Me’mûn ile Mu‘tasým-Billâh’ýn politikalarýný büyük ölçüde devam ettirdi. Kaynaklarda, Vâsik’ýn idaresinin Kadýlkudât Ýbn

