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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

– —
VÂSÝÆ-BÝLLÂH,

Abdullah b. Ahmed

(bk. ABDULLAH b. AHMED
el-VÂSÝÆ-BÝLLÂH).

˜ ™

– —
VASÎLE
( 
א����� )

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-
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vayetinde bulunmuþtur. Vâsile’nin bu kýzý-
nýn adý çeþitli kaynaklarda Huseyle (Hasîle)
ve Cemîle þeklinde de kaydedilmiþtir (Ýbn
Asâkir, LXIX, 113; LXX, 44; Mizzî, XXXV,
144, 162, 269). Vâsile’nin derslerinde imlâ
yöntemini düzenli biçimde kullandýðý (Ha-
tîb el-Baðdâdî, II, 55) ve hadislerin mâna
ile rivayetine izin verdiði belirtilmektedir
(DÝA, XXXV, 136).
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Gazzâlî’nin
(ö. 505/1111)

Þâfiî fýkhýna dair eseri.˜ ™

Þâfiî mezhebinin klasik dönem literatü-
rü içinde en çok tutunan beþ eserden biri-
dir. el-Vasî¹ fi’l-fýšh, el-Vasî¹ fi’l-me×-
heb, el-Vasî¹ü’l-mu¼î¹ bi-aš¹âri’l-Basî¹
gibi adlarla da anýlýr. el-Vasî¹ kaynaklarý,
telif yöntemi, sistematiði ve etkileri baký-
mýndan, ayrýca müellifinin ilmî otoritesin-
den dolayý haklý bir þöhret kazanmýþtýr. Þâ-
fiî’nin vefatýndan sonra altmýþ yýl daha ya-
þayan öðrencisi Müzenî’nin bu uzun süre
boyunca hocasýnýn büyük eseri el-Ümm’ü
iþleyerek meydana getirdiði el-MuÅta-
½ar’ý sözü edilen beþ eserin ilk halkasýný
teþkil eder. Diðerleri Ebû Ýshak eþ-Þîrâ-
zî’nin et-Tenbîh’i ile el-Mühe××eb’i ve
Gazzâlî’nin el-Vasî¹ ile el-Vecîz’idir. Öð-
rencilerin ezberledikleri ve hocalarýn ders-
lerinde esas aldýklarý bu metinler, Neve-
vî’ye (ö. 676/1277) kadar gelen klasik dö-
nemde Þâfiî fýkýh eðitimi verilen yerlerde
ve telif faaliyetlerinde tartýþmasýz bir oto-
rite kabul edilmiþtir. Müzenî el-MuÅta-
½ar’ý el-Üm’den süzerek telif etmiþ, son-
raki süreçte kaleme alýnan konuyla ilgili
eserler bu metin etrafýnda þekillenmiþtir.
Müteakip iki asýr içinde muazzam bir mez-
hep birikimi oluþmuþ, bu ilmî mirasýn ayýk-
lanarak tasnif edilmesi ihtiyacý bir zaru-

ret haline gelmiþtir. V. (XI.) asýrda Mâver-
dî, Irak bölgesi birikimi ýþýðýnda el-MuÅ-
ta½ar’a el-¥âvi’l-kebîr adýyla büyük bir
þerh yazmýþ, Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cü-
veynî ise Horasan çevresinin fýkýh birikimi
çerçevesinde el-MuÅta½ar’ý þerhetmiþ ve
sonraki süreci belirlemede etkili olmuþ-
tur. Gazzâlî, hocasý Cüveynî’nin görünür-
de Müzenî’nin bir þerhi, gerçekte ise ye-
tiþtiði mezhep çizgisinin kendi zamanýna
kadar gelen birikimini derleyen Nihâye-
tü’l-ma¹lab fî dirâyeti’l-me×heb’ini el-
Basî¹, el-Vasî¹ ve el-Vecîz adýyla kade-
meli bir ihtisar iþlemine tâbi tutmuþtur.
Gazzâlî, bu isimleri dil âlimi ve müfessir
Ali b. Ahmed el-Vâhidî’nin tefsire dair ay-
ný adlarý taþýyan geniþ, orta ve küçük ha-
cimli üç kitabýndan almýþtýr (Ýbn Kadî Þüh-
be, I, 238-239).

Gazzâlî Nihâyetü’l-ma¹lab’ýn ilk ihti-
sarýna, el-Vasî¹’in çeþitli yerlerinde ilgili
konuyu veya meseleyi daha önce ayrýntýlý
biçimde iþlediðini, dolayýsýyla burada fazla
uzatmaya gerek görmediðini ifade eder-
ken el-Me×hebü’l-Basî¹, Kitâbü’l-Basî¹
fi’l-me×heb veya kýsaca el-Basî¹ þeklin-
de atýfta bulunur (I, 450, 471; III, 140; IV,
135, 476; VI, 148, 362; VII, 223). Ýlme karþý
talepte gördüðü ilgisizlikten dolayý Gaz-
zâlî anlaþýlmasý daha çok gayret isteyen
el-Basî¹’i öðrencilerin düzeyine indirme-
ye karar vermiþ, zayýf bulduðu görüþ ve
rivayetleri ayýklayarak eseri yarý hacmine
kadar indirmiþ, meseleleri üçte bir oranýn-
da azaltmýþ, sistemini geliþtirerek el-Va-
sî¹’i telif etmiþtir (el-Vasî¹, I, 103-104). Bu
süreçte Fûrânî’nin el-Ýbâne’sinden, Kadî
Hüseyin diye tanýnan Ebû Ali el-Merver-
rûzî’nin et-Ta£lîša’sýndan ve daha çok Ebû
Ýshak eþ-Þîrâzî’nin el-Mühe××eb’inden ya-
rarlanmýþ, sistem bakýmýndan Fûrânî’nin
etkisi daha aðýr basmýþtýr. el-Basî¹’te Ni-
hâyetü’l-ma¹lab’ýn dayandýðý mezhebin
Horasan çizgisine (tarik) ait ilmî mirasla ye-
tinen Gazzâlî, daha sonra bunu el-Vasî¹’-
te mezhebin Irak tarikinin ilmî birikimiy-
le zenginleþtirme yoluna gitmiþtir. Ayrýca
mezhebin Irak çizgisinin reisi olan Ebû Hâ-
mid el-Ýsferâyînî’nin Ebü’t-Tayyib et-Ta-
berî üzerinden Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’ye inti-
kal eden mirasýný en üst düzeyde temsil
eden el-Mühe××eb’inden yararlanmýþ,
böylece el-Vasî¹ ile mezhebin iki çizgisi-
ni birleþtirme giriþimine önemli bir katký
saðlamýþtýr. Dolayýsýyla el-Vasî¹’i Baðdat
Nizâmiye Medresesi’ne müderris olduktan
(484/1091) ve burada Ebû Ýshak eþ-Þîrâ-
zî’nin el-Mühe××eb’ini tanýdýktan sonra
yazmýþ olmalýdýr.

dua edip kendisinin de Ýslâm’ý benimsedi-
ði (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, I, 36), ardýndan kýz
kardeþinin de Ýslâmiyet’i kabul ettiði be-
lirtilmektedir. Vâsile Medine’ye döndüðün-
de Hz. Peygamber’in iki gün önce Tebük
Seferi’ne çýktýðýný öðrendi. Orduya katýl-
mak için bineði bulunmadýðýndan Medi-
ne’de kiralýk binek aramaya baþladý. Ensar-
dan Kâ‘b b. Ucre ile, savaþta elde edeceði
ganimeti kendisine vermek þartýyla anlaþ-
tý (Ýbn Sa‘d, I, 305). Savaþýn ardýndan ga-
nimet olarak aldýðý develeri teslim etme-
ye gittiðinde Kâ‘b develere deðil onun ka-
zandýðý sevaba ortak olmak istediðini söy-
ledi (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 113). Vâsile, Re-
sûlullah’ýn Tebük’te iken Dûmetülcendel’e
gönderdiði Hâlid b. Velîd kumandasýnda-
ki 400 kiþilik birliðin içinde yer aldý; bir ri-
vayete göre ise Kâ‘b b. Ucre’ye getirdiði ga-
nimetleri de bu gazvede elde etti (Vâkýdî,
III, 1029).

Suffe ehli arasýnda yer alan ve Resûl-i
Ekrem’e üç yýl hizmet ettiði bildirilen Vâ-
sile (Ýbn Abdülber, III, 643), Hz. Peygam-
ber’in vefatýndan sonra Suriye fetihleri-
ne katýldý. Vâsile’nin önce Basra’ya (a.g.e.,
a.y.), ardýndan Dýmaþk’a 3 fersah uzaklýk-
taki Belât köyüne, daha sonra da Kudüs’e
yerleþtiði ve orada vefat ettiði zikredil-
mektedir (Ýbn Ebû Hâtim, IX, 47). Vâsile’-
nin siyasî çalkantýlardan uzak sakin bir ha-
yat yaþadýðý, Þam’da yoðun biçimde his-
sedilen Hz. Ali ve Ehl-i beyt aleyhtarlýðýný
benimsemediði, hatta bu konudaki olum-
suz propagandalarý engellemeye çalýþtýðý
anlaþýlmaktadýr (Müsned, IV, 107; Ahmed
b. Hanbel, II, 577-578, 632-633). Ömrünün
sonlarýnda görme duyusunu yitiren Vâsi-
le 83 (702) veya 85 (704) yýlýnda Kudüs’-
te, bazý rivayetlere göre ise Dýmaþk’ta ve-
fat etti. Doksan sekiz veya 105 yaþýnda öl-
düðü, Þam bölgesinde ölen en son sahâ-
bî olduðu zikredilmektedir (Ýbn Hacer, el-
Ý½âbe, III, 626). Hz. Peygamber’den baþka
Ebû Mersed el-Ganevî, Ebû Hüreyre ve
Ümmü Seleme gibi sahâbîlerden hadis
nakleden Vâsile’nin rivayetleri Kütüb-i Sit-
te’de yer almaktadýr. Onun Ahmed b. Han-
bel’in el-Müsned’inde Resûl-i Ekrem’den
naklettiði rivayetlerin sayýsý mükerrerler
hariç on sekizdir (III, 490-492; IV, 107-108).
Kendisinden Þamlý tâbiîlerden Ebû Ýdrîs
el-Havlânî, Mekhûl b. Ebû Müslim, Ebü’l-
Melîh b. Üsâme, Büsr b. Ubeydullah el-
Hadramî, Ebû Ammâr Þeddâd b. Abdul-
lah el-Kureþî, Ma‘rûf b. Hayyât, Yûnus b.
Meysere, Yahyâ b. Hâris ez-Zimârî, Ýbn
Âmir ve Rebîa b. Yezîd el-Ýyâzî gibi isim-
lerin yaný sýra kýzý Füseyle (Fesîle) hadis ri-

el-VASÎT


