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yebilirdi. 2. Saîd b. Müseyyeb’e göre vasî-
le peþ peþe iki defa diþi doðuran genç de-
vedir. Câhiliye Araplarý bu tür deveye va-
sîle der ve onu tanrýlarýna adayýp serbest
býrakýrlardý. 3. Ýbn Hiþâm’ýn Ýbn Ýshak’tan
naklettiði rivayete göre vasîle beþ defa do-
ðuran ve her defasýnda ikiz olarak on diþi
kuzu meydana getiren koyundur. Bu koyu-
nun daha sonra doðuracaðý kuzular kadýn-
lara haram olup onlardan sadece erkek-
ler yararlanabilirdi. Ancak ölen kuzularýn
etinden hem kadýnlar hem erkekler yiye-
bilirdi. 4. Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ’nýn kay-
dýna göre vasîle yedi defa doðuran ve ilk
altýsýnda ikiz diþi oðlak, yedincisinde biri
erkek, biri diþi olmak üzere yine ikiz oð-
lak doðuran keçidir. Yedinci doðumda
Araplar, “Diþi oðlak erkek kardeþine ulaþ-
tý” der ve o keçiyi tanrýlarýna adayýp sa-
lýverirlerdi. Bu keçinin sütünden sadece
erkekler yararlanabilirdi. 5. Zeccâc’a göre
Câhiliye Araplarý koyunun diþi doðurmasý
halinde bunu kendilerine ayýrýr, erkek do-
ðurduðu takdirde onu ilâhlarýna adarlar-
dý. Þayet erkekli diþili ikiz doðurursa, “Di-
þi kuzu erkek kardeþine ulaþtý” diyerek er-
kek kuzuyu tanrýlarýna kurban etmezler-
di. 6. Ýbn Hiþâm’ýn naklettiði diðer bir ri-
vayete göre ise vasîle her batýnda ikiz do-
ðuran hayvandýr. Bu ikizlerden biri erkek,
diðeri diþi olursa hayvan sahibi erkeðini
kendisine ayýrýr, diþisini tanrýlarýna adardý
(Yahyâ b. Ziyâd el-Ferrâ, I, 322; Ýbn Hi-
þâm, I, 89-90; Ýbnü’l-Cevzî, II, 438-439; Âlû-
sî, VII, 42-43).

Ýslâm’dan önceki din ve kültürlerde oldu-
ðu gibi Ýslâm’da da kurban ibadeti bulun-
makla birlikte bu ibadet gerek Allah’a kul-
luk açýsýndan gerekse toplumsal yönden
kendine özgü bir nitelik taþýr (bk. KUR-
BAN). Özellikle hayvanlarý takdis etme ve-
ya onlarý yaratýlýþ amacý dýþýnda putlara ve
çeþitli tanrýlara adama inancý Ýslâm’ýn tev-
hid anlayýþýyla baðdaþmaz. Allah’ýn insan-
lara bir nimet olarak lutfettiði hayvanla-
rýn ilâhî bir emir dýþýnda haram kabul edil-
mesi, bunlardan faydalanma konusunda
erkeklerle kadýnlar arasýnda ayýrým yapýl-
masý ve ölü hayvan etinin yenilmesi de Ýs-
lâm’ýn temel prensiplerine aykýrýdýr. Diðer
taraftan bazý hayvanlarýn takdis yoluyla sa-
hipsiz ve korumasýz býrakýlmasý da uygun
deðildir. Bu sebeple Kur’ân-ý Kerîm’de ba-
hîre, sâibe, vasîle ve hâmî diye farklý bir
hayvanlar sýnýfýnýn belirlenmediði, bu þe-
kilde anýlan hayvanlardan faydalanmanýn
haram kýlýnmadýðý, bazý hayvanlardan sa-
dece erkeklerin yararlanýp kadýnlara ya-
saklanmasýnýn veya ölü hayvan etinin yen-

mesinin haram kýlýndýðý, bu tür iddialarýn
Allah’a iftiradan baþka bir þey olmadýðý ifa-
de edilmiþtir (el-Mâide 5/103; el-En‘âm 6/
138-139, 142-145). Hz. Peygamber bu âdet-
lerle tevhide dayalý Ýsmâilî dininin deðiþti-
rildiðini, bunu ilk defa Huzâa kabilesi reisi
Amr b. Lühay’ýn baþlattýðýný ve kendisini
cehennemde azap çekerken gördüðünü
söylemiþtir (Ýbn Hiþâm, I, 76; Buhârî, “Me-
nâkýb”, 10; “Tefsîr”, 5/13).
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Ebü’l-Eska‘ Vâsile b. el-Eska‘
b. Kâ‘b (Abdiluzzâ) el-Leysî

(ö. 85/704 [?] )

Sahâbî.
˜ ™

Adýnýn Vâsile b. Abdullah b. Eska‘ oldu-
ðu, ancak dedesine nisbetle Vâsile b. Es-
ka‘ diye anýldýðý zikredilmektedir. Bazýla-
rýna göre Eska‘ Abdullah’ýn lakabýdýr (Ýbn
Hacer, el-Ý½âbe, III, 626). 9 (630) yýlýnda Te-
bük Seferi hazýrlýklarýnýn yapýldýðý günler-
de Medine’ye gelip Müslümanlýðý kabul et-
ti. Bir gün sabah namazýndan sonra as-
hapla görüþmesi esnasýnda onu gören Re-
sûl-i Ekrem kendisine kim olduðunu ve
niçin geldiðini sormuþ, Vâsile de iman et-
meye geldiðini söylemiþ, hoþuna gitse de
gitmese de gücünün yettiði her hususta
Resûlullah’a itaatle ona biat ettiðine dair
baðlýlýk yemini ederek Müslümanlýðý ka-
bul etmiþti. Vâsile daha sonra Medine ya-
kýnlarýnda oturan ailesinin yanýna döndü.
Onun müslüman olduðunu anlayan baba-
sýnýn kendisiyle iliþkiyi kestiði (Ýbn Sa‘d, I,
305), diðer bir rivayete göre ise ona hayýr
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Câhiliye devrinde
bazý dinî hükümlere

ve âdetlere konu olan
koyun veya deve.

˜ ™

Sözlükte “varmak, ulaþmak; bir þeyi bir
þeyle birleþtirmek” anlamýndaki vasl (sýla)
kökünden türeyen vasîle “ulaþan, kavuþan”
demektir (Lisânü’l-£Arab, “vsl” md.). Te-
rim olarak Câhiliye döneminde belli özel-
likleri sebebiyle tanrýlara adanan, ancak
belirli kimselerin yararlandýðý koyun veya
diþi deveyi yahut onlarýn yavrusunu ifade
eder. Câhiliye Araplarý, doðurganlýklarý ve-
ya ilâhlarýna sunduklarý adaklara konu ol-
malarý bakýmýndan deve ve koyunlarýna ba-
hîre, sâibe, vasîle ve hâmî gibi isimler ver-
miþ, bu hayvanlar üzerine bazý hükümler
bina etmiþtir. Buna göre belli özelliklere
sahip deve veya koyunlar kadýnlara haram
olup bunlarýn et, süt ve yününden sadece
erkekler faydalanabilirdi. Ölmüþ hayvan
etinden ise hem erkekler hem kadýnlar ya-
rarlanýrdý. Ayrýca belirli sayýda yavru do-
ðurmasý yahut erkek ya da diþi doðurma-
sý gibi özelliklerine göre deve yahut ko-
yunlar herhangi bir þekilde istifade edil-
meksizin tanrýlara adanarak serbest býra-
kýlýrdý.

Vasîle kabul edilen hayvanlarýn özellik-
leri konusunda ileri sürülen görüþleri þöy-
lece sýralamak mümkündür: 1. Abdullah
b. Abbas’tan gelen rivayete göre bir ko-
yun yedi defa doðurur ve sonuncu kuzu
diþi olursa bundan sadece erkekler fayda-
lanabilirdi. Diþi kuzunun ölmesi halinde
etinden hem kadýnlar hem erkekler yiye-
bilirdi. Sonuncu kuzu erkek olduðu tak-
dirde etinden erkekler de kadýnlar da ya-
rarlanabilirdi; ancak sadece erkeklerin fay-
dalandýðý kuzunun diþi olmasý durumun-
da onun kesilmeden sürüye katýldýðý da
nakledilir (Ýbn Kuteybe, s. 147; Mâtürîdî,
IV, 357). Koyun yedinci defada erkek ve
diþi ikiz doðurursa, “Diþi kuzu erkek kar-
deþine ulaþtý” (vasl) denir ve diþi kuzu er-
kek kuzu ile birlikte kurban edilmeden bý-
rakýlýrdý. Bu koyunun eti ve sütü kadýnla-
ra haram sayýlýrdý. Diþi kuzu öldüðü tak-
dirde etinden erkekler gibi kadýnlar da yi-


