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dua edip kendisinin de Ýslâm’ý benimsediði (Ýbn Hacer, el-Ý½âbe, I, 36), ardýndan kýz
kardeþinin de Ýslâmiyet’i kabul ettiði belirtilmektedir. Vâsile Medine’ye döndüðünde Hz. Peygamber’in iki gün önce Tebük
Seferi’ne çýktýðýný öðrendi. Orduya katýlmak için bineði bulunmadýðýndan Medine’de kiralýk binek aramaya baþladý. Ensardan Kâ‘b b. Ucre ile, savaþta elde edeceði
ganimeti kendisine vermek þartýyla anlaþtý (Ýbn Sa‘d, I, 305). Savaþýn ardýndan ganimet olarak aldýðý develeri teslim etmeye gittiðinde Kâ‘b develere deðil onun kazandýðý sevaba ortak olmak istediðini söyledi (Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 113). Vâsile, Resûlullah’ýn Tebük’te iken Dûmetülcendel’e
gönderdiði Hâlid b. Velîd kumandasýndaki 400 kiþilik birliðin içinde yer aldý; bir rivayete göre ise Kâ‘b b. Ucre’ye getirdiði ganimetleri de bu gazvede elde etti (Vâkýdî,
III, 1029).
Suffe ehli arasýnda yer alan ve Resûl-i
Ekrem’e üç yýl hizmet ettiði bildirilen Vâsile (Ýbn Abdülber, III, 643), Hz. Peygamber’in vefatýndan sonra Suriye fetihlerine katýldý. Vâsile’nin önce Basra’ya (a.g.e.,
a.y.), ardýndan Dýmaþk’a 3 fersah uzaklýktaki Belât köyüne, daha sonra da Kudüs’e
yerleþtiði ve orada vefat ettiði zikredilmektedir (Ýbn Ebû Hâtim, IX, 47). Vâsile’nin siyasî çalkantýlardan uzak sakin bir hayat yaþadýðý, Þam’da yoðun biçimde hissedilen Hz. Ali ve Ehl-i beyt aleyhtarlýðýný
benimsemediði, hatta bu konudaki olumsuz propagandalarý engellemeye çalýþtýðý
anlaþýlmaktadýr (Müsned, IV, 107; Ahmed
b. Hanbel, II, 577-578, 632-633). Ömrünün
sonlarýnda görme duyusunu yitiren Vâsile 83 (702) veya 85 (704) yýlýnda Kudüs’te, bazý rivayetlere göre ise Dýmaþk’ta vefat etti. Doksan sekiz veya 105 yaþýnda öldüðü, Þam bölgesinde ölen en son sahâbî olduðu zikredilmektedir (Ýbn Hacer, elÝ½âbe, III, 626). Hz. Peygamber’den baþka
Ebû Mersed el-Ganevî, Ebû Hüreyre ve
Ümmü Seleme gibi sahâbîlerden hadis
nakleden Vâsile’nin rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almaktadýr. Onun Ahmed b. Hanbel’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’lMelîh b. Üsâme, Büsr b. Ubeydullah elHadramî, Ebû Ammâr Þeddâd b. Abdullah el-Kureþî, Ma‘rûf b. Hayyât, Yûnus b.
Meysere, Yahyâ b. Hâris ez-Zimârî, Ýbn
Âmir ve Rebîa b. Yezîd el-Ýyâzî gibi isimlerin yaný sýra kýzý Füseyle (Fesîle) hadis ri-

vayetinde bulunmuþtur. Vâsile’nin bu kýzýnýn 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 (Hatîb el-Baðdâdî, II, 55) ve hadislerin mâna
ile rivayetine izin verdiði belirtilmektedir
(DÝA, XXXV, 136).
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Þâfiî fýkhýna dair eseri.
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Þâfiî mezhebinin klasik dönem literatürü içinde en çok tutunan beþ eserden biridir. 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 bakýmýndan, ayrýca müellifinin ilmî otoritesinden dolayý haklý bir þöhret kazanmýþtýr. Þâfiî’nin vefatýndan sonra altmýþ yýl daha yaþayan öðrencisi Müzenî’nin bu uzun süre
boyunca hocasýnýn büyük eseri el-Ümm’ü
iþleyerek meydana getirdiði el-MuÅta½ar’ý sözü edilen beþ eserin ilk halkasýný
teþkil eder. Diðerleri Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin et-Tenbîh’i ile el-Mühe××eb’i ve
Gazzâlî’nin el-Vasî¹ ile el-Vecîz’idir. Öðrencilerin ezberledikleri ve hocalarýn derslerinde esas aldýklarý bu metinler, Nevevî’ye (ö. 676/1277) kadar gelen klasik dönemde Þâfiî fýkýh eðitimi verilen yerlerde
ve telif faaliyetlerinde tartýþmasýz bir otorite kabul edilmiþtir. Müzenî el-MuÅta½ar’ý el-Üm’den süzerek telif etmiþ, sonraki süreçte kaleme alýnan konuyla ilgili
eserler bu metin etrafýnda þekillenmiþtir.
Müteakip iki asýr içinde muazzam bir mezhep birikimi oluþmuþ, bu ilmî mirasýn ayýklanarak tasnif edilmesi ihtiyacý bir zaru-

ret haline gelmiþtir. V. (XI.) asýrda Mâverdî, Irak bölgesi birikimi ýþýðýnda el-MuÅta½ar’a el-¥âvi’l-kebîr adýyla büyük bir
þerh yazmýþ, Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî ise Horasan çevresinin fýkýh birikimi
çerçevesinde el-MuÅta½ar’ý þerhetmiþ ve
sonraki süreci belirlemede etkili olmuþtur. Gazzâlî, hocasý Cüveynî’nin görünürde Müzenî’nin bir þerhi, gerçekte ise yetiþtiði mezhep çizgisinin kendi zamanýna
kadar gelen birikimini derleyen Nihâyetü’l-ma¹lab fî dirâyeti’l-me×heb’ini elBasî¹, el-Vasî¹ ve el-Vecîz adýyla kademeli bir ihtisar iþlemine tâbi tutmuþtur.
Gazzâlî, bu isimleri dil âlimi ve müfessir
Ali b. Ahmed el-Vâhidî’nin tefsire dair ayný adlarý taþýyan geniþ, orta ve küçük hacimli üç kitabýndan almýþtýr (Ýbn Kadî Þühbe, I, 238-239).
Gazzâlî Nihâyetü’l-ma¹lab’ýn ilk ihtisarýna, el-Vasî¹’in çeþitli yerlerinde ilgili
konuyu veya meseleyi daha önce ayrýntýlý
biçimde iþlediðini, dolayýsýyla burada fazla
uzatmaya gerek görmediðini ifade ederken el-Me×hebü’l-Basî¹, Kitâbü’l-Basî¹
fi’l-me×heb veya kýsaca el-Basî¹ þeklinde atýfta bulunur (I, 450, 471; III, 140; IV,
135, 476; VI, 148, 362; VII, 223). Ýlme karþý
talepte gördüðü ilgisizlikten dolayý Gazzâlî anlaþýlmasý daha çok gayret isteyen
el-Basî¹’i öðrencilerin düzeyine indirmeye karar vermiþ, zayýf bulduðu görüþ ve
rivayetleri ayýklayarak eseri yarý hacmine
kadar indirmiþ, meseleleri üçte bir oranýnda azaltmýþ, sistemini geliþtirerek el-Vasî¹’i telif etmiþtir (el-Vasî¹, I, 103-104). Bu
süreçte Fûrânî’nin el-Ýbâne’sinden, Kadî
Hüseyin diye tanýnan Ebû Ali el-Merverrûzî’nin et-Ta£lîša’sýndan ve daha çok Ebû
Ýshak eþ-Þîrâzî’nin el-Mühe××eb’inden yararlanmýþ, sistem bakýmýndan Fûrânî’nin
etkisi daha aðýr basmýþtýr. el-Basî¹’te Nihâyetü’l-ma¹lab’ýn dayandýðý mezhebin
Horasan çizgisine (tarik) ait ilmî mirasla yetinen Gazzâlî, daha sonra bunu el-Vasî¹’te mezhebin Irak tarikinin ilmî birikimiyle zenginleþtirme yoluna gitmiþtir. Ayrýca
mezhebin Irak çizgisinin reisi olan Ebû Hâmid el-Ýsferâyînî’nin Ebü’t-Tayyib et-Taberî üzerinden Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’ye intikal eden mirasýný en üst düzeyde temsil
eden el-Mühe××eb’inden yararlanmýþ,
böylece el-Vasî¹ ile mezhebin iki çizgisini birleþtirme giriþimine önemli bir katký
saðlamýþtýr. Dolayýsýyla el-Vasî¹’i Baðdat
Nizâmiye Medresesi’ne müderris olduktan
(484/1091) ve burada Ebû Ýshak eþ-Þîrâzî’nin el-Mühe××eb’ini tanýdýktan sonra
yazmýþ olmalýdýr.
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Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn ve el-Müsta½fâ
gibi eserlerinde görülen dörtlü taksimi
Gazzâlî burada da uygulamýþtýr. Her ana
bölümden birine el-Müsta½fâ’da “kutub”
adý verilirken Ý¼yâßda ve el-Vasî¹’te “rub‘”
baþlýðý tercih edilmiþtir. Eserin ana çatýsýný
meydana getiren bu dört bölüm ibâdât,
muâmelât, münâkehât ve cinâyât þeklinde adlandýrýlmýþtýr. Ayrýca her bölüm kendi içinde kitâb, bab, fasýl gibi alt baþlýklara
ayrýlýp eserin iç bütünlüðü pekiþtirilmiþtir. Gazzâlî, bir taraftan konularý mezhep
taassubuna düþmeden deliller ýþýðýnda ele
alýp fýkhî melekenin geliþmesine, dolayýsýyla ictihad ruhunun yeþermesine katký saðlarken diðer taraftan Ebû Hanîfe, Ýmam
Mâlik, Dâvûd b. Ali, Ahmed b. Hanbel ve
bazan da Þîa’nýn görüþ ve delillerine ön
yargýsýz biçimde yer vermiþtir. Nevevî’nin
bu eser üzerine kaleme aldýðý et-Tenš¢¼’te yer alan (I, 79-80) Gazzâlî’ye yönelik
eleþtiri ve tesbitlerinde Gazzâlî’nin bu tavrýnýn benimsenmeyiþinin belli bir payý olmalýdýr. Mezhep literatüründe ikinci aþamayý temsil eden eserler arasýnda temsil
kabiliyeti yüksek olan el-Vasî¹, müellifin
entelektüel düzeyini yansýtmasý yanýnda
saðlam mantýk örgüsü ve seçkin metin
yapýsýyla da sonraki birçok âlimin ilgisini
çekmiþtir. Öyle ki müteakip devirlerde elVasî¹'ten doðrudan veya dolaylý biçimde
faydalanmadan telif edilmiþ neredeyse hiçbir eser yoktur. Gazzâlî’nin kendisi bile eseri daha rafine hale getirmeye karar verip
el-Vecîz’i hazýrlamýþtýr. Onun el-Basî¹, elVasî¹, el-Vecîz ve el-ƒulâ½a’dan oluþan
fýkýh serisi, engin mezhep literatürünü daha duru ve özlü hale getirip üzerinde daha kolay çalýþýlabilir bir kývama kavuþturmuþtur.
el-Vasî¹ pek çok þerh, ihtisar ve ta‘lik
çalýþmasýna konu olmuþtur. Eseri ilk defa
Gazzâlî’nin talebesi Muhyiddin Muhammed b. Yahyâ en-Nîsâbûrî’nin el-Mu¼î¹
fî þer¼i’l-Vasî¹ adýyla sekiz ciltte þerhettiði belirtilmektedir (Ýbn Kadî Þühbe, I,
313-314; krþ. Keþfü’¾-¾unûn, II, 2008).
Onun öðrencisi Ebü’l-Berekât Necmeddin
Muhammed b. Muvaffak el-Habûþânî, Ta¼š¢šu’l-Mu¼î¹ fî þer¼i’l-Vasî¹ adlý eserini
bu þerh üzerine kaleme almýþtýr (Ýbn Hallikân gördüðü bu eserin on altý cilt olduðunu belirtir: Vefeyât, IV, 239). Ýbn Ebü’dDem’in Þer¼u’l-Vasî¹’i (Þer¼u müþkili’lVasî¹, Î²â¼u’l-e³ålî¹i’l-mevcûde fi’l-Vasî¹)

eserin güç anlaþýlan yerlerinin açýklamasý
niteliðindedir. Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî’nin Ýþkâlât £ale’l-Vasî¹ (Þer¼u müþkili’lVasî¹) adlý eseri Gazzâlî’ye yönelttiði eleþtirileri ve bazý tashihleri içermektedir. Ne552

vevî, el-Vasî¹’te gördüðü hata ve eksiklikleri tashih edip tamamlamak üzere etTenš¢¼ fî þer¼i’l-Vasî¹’i yazmýþ (el-Vasî¹ ’le birlikte basýlmýþtýr; mukaddimesi için bk.
el-Vasî¹, I, 75-98), ayrýca, el-Vasî¹’in fürû
meseleleriyle yetinip baþka eserlerdeki
meselelere deðinmeden en-Nüket £ale’lVasî¹ adlý iki ciltlik bir çalýþma yapmýþtýr.
Necmeddin Ýbnü’r-Rif‘a’nýn yaklaþýk kýrk cilt
olduðu belirtilen el-Ma¹lab fî þer¼i’l-Vasî¹ (el-Ma¹labü’l-£âlî fî þer¼i Vasî¹i’l-Ýmâm
el-øazzâlî) adlý þerhinin cemaatle namaz
ile bey‘ kitabý arasýndaki konularýný Necmeddin Ahmed b. Muhammed el-Kamûlî
tamamlamýþtýr. Eser Medine Ýslâm Üniversitesi’nde yüksek lisans tezi olarak neþre
hazýrlanmaya baþlanmýþ, bir grup öðrenci eserin küçük bir kýsmýna iliþkin tezlerini tamamlamýþtýr (meselâ bk. Ömer Ýdrîs
Þâmây, 1416/1995; Abdülbâsýt Hâc Abdurrahman, 1419-1420; Ammâr b. Ýbrâhim Îsâ,
1430; Ömer b. Abdülazîz es-Selûmî, 14291430; Nâyif b. Muhammed el-Yahyâ, 1432).
Ýbn Abdülber es-Sübkî de bu eseri MuÅta½arü’l-Ma¹lab adýyla ihtisar etmiþtir.
Necmeddin Ahmed b. Muhammed el-Kamûlî, el-Ba¼rü’l-mu¼î¹ fî þer¼i’l-Vasî¹
adýyla kaleme aldýðý þerhi daha sonra Cevâhirü’l-Ba¼r ismiyle kýsaltmýþ, Ömer b.
Muhammed el-Fetâ (Cevâhirü’l-Cevâhir)
ve Muhammed b. Ömer el-Fâriký ez-Zebîdî (MuÅta½arü’l-Cevâhir) bu eseri tekrar
ihtisar etmiþtir.
el-Vasî¹ üzerine þerh ve hâþiye yazan diðer âlimler de þunlardýr: Ebü’l-Fütûh Es‘ad
b. Mahmûd el-Ýclî (et-Ta£lîš £ale’l-Vasî¹ ve’lVecîz , Þer¼u müþkilâti’l-Vecîz ve’l-Vasî¹),

Ebü’l-Kasým Ýmâdüddin Abdurrahman b.
Abdülalî Ýbnü’s-Sükkerî (¥avâþî £ale’l-Vasî¹), Ebü’l-Abbas Kemâleddin Ýbnü’l-Üstâz
Ahmed b. Abdullah (Þer¼u’l-Vasî¹), Muvaffakuddin Hamza b. Yûsuf el-Hamevî
(Þer¼u müþkilâti’l-Vasî¹ / Müntehe’l-³åyât
fi’l-cevâb £ani’l-iþkâlât fî þer¼i’l-Vasî¹), Zahîrüddin Ca‘fer b. Yahyâ et-Tizmentî (Þer¼u’l-Vasî¹), Tâceddin el-Firkâh (Þer¼u’l-Vasî¹), Ebû Hafs Ýzzüddin Ömer b. Ahmed
el-Müdlicî en-Neþþâî (Ýþkâlât £ale’l-Vasî¹,
Müþkilâtü’l-Vasî¹), Cemâleddin Ýbnü’l-Âmirî Ahmed b. Ali (Þer¼u’l-Vasî¹), Muhammed b. Saîd Bâ Þükeyl eþ-Þaharî (Þer¼u’lVasî¹), Ömer b. Muhammed el-Fetâ (elÝbrîzü’l-³ålî £alâ Vasî¹i’l-øazzâlî). Ýbrâhim

b. Ýshak el-Münâvî Þer¼u ferâßi²i’l-Vasî¹
adýyla eserin yalnýz mirasla ilgili bölümüne þerh yazmýþ, Abdülazîz b. Ahmed edDîrînî bunu manzum hale getirmiþ (Na¾mü’l-Vasî¹), Ýbnü’l-Mülakkýn Te×kiretü’laÅyâr bimâ fi’l-Vasî¹ mine’l-aÅbâr’da
hadislerini tahrîc etmiþtir. Kadî Beyzâvî

el-Vasî¹’i ayrýntýlarýný çýkararak ihtisar
etmek, anlaþýlmasý zor yerlerini ve kaynaklarýný açýklamak, gerekli ilâvelerde bulunmak suretiyle el-øåyetü’l-šu½vâ fî
dirâyeti’l-fetvâ adlý eserini telif etmiþ
(nþr. Ali Muhyiddin el-Karadâðî, I-II, Kahire 1402/1982), Burhâneddin el-Ýbrî de
buna bir þerh yazmýþtýr. el-Vasî¹’i ayrýca
Nûreddin Ýbrâhim b. Hibetullah el-Himyerî el-Ýsnevî, Muhammed b. Es‘ad etTüsterî ve Ýbrâhim b. Abdurrahman elUmeyrî ihtisar etmiþtir (el-Vasî¹ üzerine
yapýlan çalýþmalar ve bir kýsmýnýn yazma
nüshalarý için bk. Keþfü’¾-¾unûn, II, 20082009; Abdurrahman Bedevî, s. 20-21; Abdullah Muhammed el-Habeþî, Câmi£u’þþürû¼, III, 2136-2141). Ali Muhyiddin Karadâðî’nin eksik yayýmladýðý (I-II, Kahire 1404/
1984, “Kitâbü’z-Zekât”a kadar; I-II, Devha
1993) el-Vasî¹’in tamamýný daha sonra Ahmed Mahmûd Ýbrâhim ile Muhammed
Muhammed Tâmir tahkik edip neþretmiþtir (I-VII, Kahire 1417/1997). Bu neþirde
Nevevî’nin et-Tenš¢¼ adlý þerhiyle Ýbnü’sSalâh’ýn Þer¼u müþkili’l-Vasî¹, Muvaffakuddin el-Hamevî’nin Þer¼u müþkilâti’lVasî¹, Ýbn Ebü’d-Dem’in Î²â¼u’l-e³ålî¹i’lmevcûde fi’l-Vasî¹’ine dipnotlarda yer verilmiþtir. el-Vasî¹’in yeni bir neþrini Ebû
Amr el-Hüseynî b. Ömer b. Abdürrahîm
gerçekleþtirmiþtir (I-IV, Beyrut 2001).
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Sözlükte “bitiþtirmek, baðlamak; önermek” anlamlarýndaki vasiyyet (çoðulu vesâyâ) fýkýhta kiþinin, malýný ölüm sonrasýna baðlayarak bir þahsa veya hayýr ciheti-

