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VASÝYET

mücerred icâzetten daha güçlü sayýlabi-
leceðini söylemiþtir. Ancak bütün bunlar,
vasiyetin bir hocadan iþitilmemiþ bir met-
nin elde edilmesi olduðu gerçeðini deðiþtir-
memektedir. Bu sebeple vasiyet, muhad-
disler tarafýndan çokça kullanýlan ve mut-
lak anlamda makbul sayýlan bir tahammül
yöntemi deðildir. Esasen bu yolla rivaye-
te izin verenler de edâ sýrasýnda o metnin
semâ yoluyla alýndýðý intibâýný uyandýra-
cak lafýzlardan kaçýnýlmasý, vasiyet yoluy-
la alýndýðýný gösteren tabirlere yer verilme-
si gerektiðine dikkat çekmiþlerdir. Muhad-
dislerin vasiyet yöntemine baþvurmasýnýn
sebebi çoðu zaman, vasiyet ettikleri me-
tinlerin rivayet edilmesini saðlamak deðil
vefatlarýndan sonra bunlarýn güvenilir ol-
mayan kiþilerin eline geçmesini engelleme
arzusudur.
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Birgivî’nin en tanýnmýþ eserlerinden olan
Vasiyetnâme, ilk sayfasýnda geçen “vasi-
yet” kelimesinden dolayý bu adý almýþtýr.
Ayrýca Risâle-i Birgivî, Birgivi Vasiyet-
nâmesi ve Birgivî / Birgili Risâlesi gibi
adlarla anýlýr. Genelde iman esaslarýný, iba-
det ve ahlâk konularýný içerir. Birgivî diðer
eserlerinde olduðu gibi Vasiyetnâme’de

de kelâm, fýkýh ve ahlâk kitaplarýnda ge-
niþ biçimde yer alan konularý baþarýyla
özetlemiþ ve eserini herkesin anlayabile-
ceði bir dille kaleme almýþtýr. Vasiyetnâ-
me XVI. yüzyýl Anadolu Türkçesi için zen-
gin bir dil malzemesi sayýlmakta, bu yö-
nüyle günümüzde çeþitli bilimsel çalýþ-
malara konu teþkil etmektedir. Eserini
herkesin yararlanmasý için Türkçe yazdýðý-
ný belirten müellif, Birgi’ye yerleþtiði yýllar-
da kaleme aldýðý bu risâlesinin muhteva-
sýný özellikle ¬uÅrü’l-müteßehhilîn ve’n-
nisâß fî ta£rîfi’l-a¹hâr ve’d-dimâß (nþr.
Hidâyet Hartford – Eþref Münib, Dýmaþk
2005), Kitâbü’l-Îmân ve’l-isti¼sân ve
e¹-ªarîšatü’l-Mu¼ammediyye’de delil-
lendirip geniþletmeye çalýþmýþtýr. Bazý yaz-
ma nüshalarýndaki kayýtlardan hareket-
le Vasiyetnâme’nin, müellifi tarafýndan
er-Risâletü’l-i£tišådiyye adýyla Arapça’-
ya çevrildiði kaydedilmiþse de (Atsýz, s. 32-
33; Arslan, s. 85) yapýlan incelemelerde bu
risâlenin Yahyâ b. Ebû Bekir el-Âmirî’nin
(ö. 893/1488) eseri olduðu anlaþýlmýþtýr
(Kaylý, s. 84-88). Eldeki nüshalarýn büyük
çoðunluðunda eserin yazýlýþ tarihiyle ilgili
“takrîben sene 970” kaydý yer almaktadýr;
buna göre eser 1562-1563’te yazýlmýþ ol-
malýdýr. Buradaki “takrîben” ifadesini biz-
zat müellifin kaydettiði sanýlmaktadýr. Zi-
ra müslümanýn günlük ibadetleriyle ilgili
bazý konularýn Vasiyetnâme’ye “Zeyl-i Ve-
sâyâ” baþlýðýyla sonradan ilâve edildiði gö-
rülmektedir. Bu durumda Birgivî’nin ese-
rini tekrar gözden geçirdiði sýrada tahmi-
nî bir tarih belirtmeyi tercih ettiði söylene-
bilir. Vasiyetnâme halkýn beðenisini ka-
zanan ve çok okunan eserlerden biridir. Bu
sebeple Anadolu sahasýndaki Türkçe ilmi-
hal kitaplarý arasýnda çok yaygýn olan Mýz-
raklý Ýlmihal’e de öncülük etmiþtir. Eser
ilmihal bilgilerini öðrenmeleri için çocuk-
lara ezberletilmiþ, ezberlenmesini kolay-
laþtýrmak amacýyla manzum hale getiril-
miþtir. Bahtî’nin 1052’de (1642) kaleme al-
dýðý Manzûme-i Birgili bunlardan biridir
(Süleymaniye Ktp., Fâtih, nr. 5379, vr.
136b-188a).

Vasiyetnâme’nin müellif nüshasýnýn
Enderûn-ý Hümâyun’da bulunduðu kayde-
dilmiþse de (Vasiyetnâme, Ýstanbul 1218)
bu nüshaya henüz ulaþýlamamýþtýr. Eserin
istinsah tarihi belli olan en eski nüshasý
Birgivî’nin vefat tarihinde istinsah edilen
nüshadýr (Süleymaniye Ktp., Kadýzâde
Mehmed Efendi, nr. 295, vr. 119b-135a).
Müellifin talebelerinden Abdüllatîf b. Ab-
düsselâm’ýn 987 Rebîülâhirinde (Haziran
1579) istinsah ettiði nüsha da Süleymani-

söz konusu olayý aktardýktan sonra mut-
lak vasiyetle vicâde arasýnda hüküm açý-
sýndan bir benzerlik kurmakta ve Ýbn Sî-
rîn’i bir hocadan duyulmamýþ metinlerin
rivayetine (vicâdeye) karþý çýkanlar arasýn-
da zikretmektedir (el-Kifâye, s. 353). Do-
layýsýyla Ýbn Sîrîn’in vasiyetle rivayete izin
verdiði gerekçesiyle sonraki kaynaklarda
eleþtirilmesi (Ýbnü’s-Salâh, s. 177; Nevevî,
s. 65; Süyûtî, II, 57) haksýz bir ithamdýr.
Ýbn Sîrîn’in Eyyûb’e karþý ortaya koyduðu
tereddüdünü ve onun bir hocadan dinlen-
memiþ metinlerin okunmasýna izin ver-
meyiþini yorumlayan Sehâvî, bu tavýrdan
sadece vasiyet yoluyla deðil icâzet yoluy-
la rivayetin de câiz görülmediði sonucunu
çýkarmanýn mümkün olduðu görüþünde-
dir (Fet¼u’l-mu³¢¦, II, 150). Vasiyet yoluy-
la rivayet ya reddedilmiþ (Ýbnü’s-Salâh, s.
177; Nevevî, s. 65; Þemseddin es-Sehâvî,
II, 150) ya da vasiyet kapsamýnda deðer-
lendirilmesine imkân býrakmayan birtakým
þartlarla câiz görülmüþtür (Hatîb el-Bað-
dâdî, s. 352; Ýbn Hacer el-Askalânî, s. 143-
144). Hatîb el-Baðdâdî vasiyetin mutlak
anlamda rivayete cevaz vermediðini, vasi-
yet yoluyla alýnan bir metnin rivayet edile-
bilmesi için ya vicâdeye delâlet eden bir
tabirin kullanýlmasý yahut daha önceden
o metni de kapsayacak biçimde hocadan
icâzet alýnmýþ olmasý gerektiðini bildirmiþ-
tir. Ýbn Hacer’e göre de vasiyetle rivaye-
tin câiz kabul edilmesi için mütekaddimîn
âlimlerinin çoðunluðu ayný zamanda izin
þartýný aramýþtýr.

Vasiyetle rivayeti câiz gören az sayýda
müellif arasýnda yer alan Kadî Ýyâz vasiye-
tin rivayet iznini zýmnen içerdiði, bu yö-
nüyle onun münâveleye benzediði, ayrýca
i‘lâma yakýn olduðu kanaatindedir (el-Ýlmâ£,
s. 115). Ýbnü’s-Salâh ve onu takip edenler,
münâvele ve i‘lâmdaki rivayet izninin va-
siyette bulunmadýðýný öne sürerek bu ben-
zetmeye karþý çýkmýþlardýr (£Ulûmü’l-¼a-
dî¦, s. 177; Nevevî, s. 65). Ancak yine Ýb-
nü’s-Salâh’ýn çaðdaþlarýndan Þâfiî fakihi
Ýbn Ebü’d-Dem, vasiyetin tahammül yol-
larýnýn sonuncu sýrasýnda yer alan vicâde-
den üstün olduðunda ihtilâf bulunmadý-
ðýný kaydetmekte, Þâfiî’ye ve diðerlerine
göre vicâde makbul sayýldýðýndan vasiye-
tin öncelikle kabul edilmesi gerektiðini ile-
ri sürerek Kadî Ýyâz’ý desteklemektedir (Sü-
yûtî, II, 57. Ýbn Ebü’d-Dem’in vicâdeyle il-
gili tamamen farklý bir görüþü için bk. Þem-
seddin es-Sehâvî, II, 149). Ahmed Muham-
med Þâkir ise vasiyeti icâzete benzetmiþ,
hatta belirli bir metnin bir þahsa verilme-
si anlamýný taþýmasý bakýmýndan vasiyetin
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kil eden metnin Vasiyetnâme olduðu id-
diasýný þüpheli bulur (Jan, Invertory of the
Oriental Manuscripts, XV, 279). Eseri Tok-
tamýþoðlu manzum olarak Kazan Türk-
çesi’ne çevirmiþ (Atsýz, s. 5), Reîsülulemâ
Mehmed Cemâleddin Çavuþeviç de Boþ-
nakça’ya tercüme ederek kendisinin or-
taya koyduðu alfabeyle neþretmiþtir (Sa-
rajevo 1908).

Bahtî’nin manzumesinden baþka Os-
manlý döneminde Vasiyetnâme üzerine
onu aþkýn Türkçe þerh ve ta‘lîkat yazýl-
mýþtýr. Þeyh Ali Sadrî el-Konevî’nin 1114’-
te (1702-1703) tamamladýðý Þerh-i Vasi-
yetnâme-i Birgivî’nin Ýstanbul kütüpha-
nelerinde 100’ü aþkýn nüshasý mevcuttur.
Ayrýca Ýstanbul’da 1202 (1787) ile 1308
(1891) yýllarý arasýnda altý ayrý baskýsý tes-
bit edilmiþtir. Osmanpazarý Müftüsü Þum-
nulu Ýsmâil Niyâzi’nin kaleme aldýðý Þerh
alâ þerhi’l-Konevi alâ Vasiyyeti Birgivî
ile (Ýstanbul 1262; Bulak 1269) Abdurrah-
man b. Abdullah el-Ermenekî’nin hâþiyesi
(Ýstanbul 1262) hem Konevî þerhinin hem
de Vasiyetnâme’nin açýklamalarýdýr. Bey-
pazarlý Muhammed b. Muharrem’in 1126’-
da (1714) yazdýðý Nasîhatü’l-müslimîn
baþlýklý þerhin ve Mustafa b. Muhammed
el-Hanefî’nin 1168’de (1755) telif ettiði
Zübdetü’l-hakåik adlý þerhin Ýstanbul kü-
tüphanelerinde nüshalarý vardýr (meselâ
Süleymaniye Ktp., Ýbrâhim Efendi, nr. 496;
Hacý Mahmud Efendi, nr. 1282). Kadýzâde
Ýslâmbûlî Ahmed b. Muhammed Emîn’in
Cevhere-i Behiyye-i Ahmediyye fî þer-
hi’l-Vasiyyeti’l-Muhammediyye’sinin
Bulak baskýsýndan (1251) baþka Ýstanbul’-
da 1219 (1804) ile 1302 (1885) arasýnda
yapýlmýþ en az on beþ baskýsý mevcuttur.
Ahmed Efendi el-Kürdî’ye ait þerhin tek
nüshasý bilinmektedir (TSMK, Hazine, nr.
214). Teþrifatîzâde Ebû Bekir b. Muham-
med, Gülþen-i Esrâr adlý þerhinde (Sü-
leymaniye Ktp., Hacý Mahmud Efendi, nr.
1332) Vasiyetnâme’nin yalnýz akaid konu-
larýný açýklamýþtýr. Vasiyetnâme’nin sade-
ce bazý konularýný veya bazý lafýzlarýný izah
etmeye yönelik diðer eserler de þunlardýr:
Saçaklýzâde Mehmed Efendi el-Mar‘aþî,
Risâle fî Þerhi kavli’l-Birgivî: Varlýðý
Kendisindendir Gayrinden Menk†l De-
ðildir (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Arabî,
nr. 4354, vr. 90a); Müstakimzâde Süley-
man Sâdeddin, Risâle fî tecdîdi’l-îmân.
Risâle-i ta‘lîkýyye alâ kavli’l-Birgivî /
Benden Küfür Sâdýr Olduysa Tevbe Et-
tim (TSMK, Yeniler, nr. 347, vr. 59b). Ese-
rin yine tecdîd-i îmân bahsine ta‘lik ola-
rak yazýlan (Süleymaniye Ktp., Kasideci-

zâde Süleyman Sýrrý, nr. 672, vr. 69b-79a)
peþ peþe üç risâlenin birincisini Muham-
med b. Hamza el-Aydýnî el-Güzelhisârî,
ikincisi Seyyid Muhammed b. Abdülha-
mîd el-Kefevî’ye aittir; üçüncü ta‘likin mü-
ellifi bilinmemektedir.

Vasiyetnâme ve þerhleri üzerine yapý-
lan baþlýca çalýþmalar þunlardýr: Halil Ýb-
rahim Haksever, Vasiyetnâme (Dil Özel-
likleri-Metin-Sözlük) (yüksek lisans tezi,
1989, Ýnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü); Birgivi Vasiyetnâmesi (haz.
M. Þevket Eygi – A. Ersin Yücel, Ýstanbul
1992); Metin Kocakaya, Risâle-i Ýmam
Birgivi’de Sentaks Çalýþmasý (yüksek
lisans tezi, 1997, Pamukkale Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü); Musa Duman,
Vasiyyet-nâme (Dil Ýncelemesi, Metin,
Sözlük, Ekler Ýndeksi ve Týpkýbasým) (Ýs-
tanbul 2000); Sezer Özyaþamýþ Þakar, Bir-
givî Muhammed Efendi’nin Manzum
Vasiyyetnâmesi (Eleþtirili Metin-Dil Ýnce-
lemesi-Sözlük) (doktora tezi, 2005, Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü); Abdurrahman Kaya,
Þeyh Aliyyü’s-Sadrî el-Konevî, Birgi-
vî’nin Vasiyet-Nâmesinin Þerhi (1b-49b):
Giriþ-Tenkitli Metin-Dizin (yüksek lisans
tezi, 2005, Marmara Üniversitesi Türkiyat
Araþtýrmalarý Enstitüsü); Songül Tanboða,
Birgivi’nin ‘Vasiyetnâme’ Adlý Eseri
Üzerine Bir Gramer, Metin ve Ýndeks
Çalýþmasý (yüksek lisans tezi, 2006, Niðde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü);
Mehmet Mustafa Karaca, Yahya Efen-
di’nin Vasiyetname-i Birgili Manzu-
mesi (metin-inceleme-indeks) (yüksek li-
sans tezi, 2008, Adnan Menderes Üniver-
sitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü).
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ye Kütüphanesi’nde kayýtlýdýr (Ayasofya,
nr. 2253). Ayrýca birçok kütüphanede yüz-
lerce nüshasý mevcuttur. Divan þairi
Neylî’nin Vasiyetnâme’den altmýþ nüsha
istinsah ederek yarýsýný Ayasofya, yarýsýný
da Fâtih Camii’ne baðýþladýðý kaydedilir
(DÝA, XXXIII, 71). Eserin Kadýzâdeli hare-
ketinin þekillendirdiði XVII. yüzyýl Osmanlý
düþüncesini etkilediði anlaþýlmaktadýr.
Vasiyetnâme Ýbrâhim Hakký Erzurûmî,
Saçaklýzâde Mehmed Efendi, Ýshak b. Ha-
san et-Tokadî gibi âlimler tarafýndan baþ-
langýç seviyesindeki talebeye okutulmasý
tavsiye edilmiþtir (Arslan, s. 79; Ýzgi, s. 70-
78, 85-93). Eserin Ýstanbul’dan önce Ka-
zan’da basýlmasý, Balkan ve Kuzey Afrika
ülkeleri kütüphanelerinde nüshalarýnýn bu-
lunmasý ve Mýsýr’da bir þerhiyle birlikte ta-
bedilmesi (Kadýzâde Ýslâmbûlî Ahmed b.
Muhammed Emîn, Cevhere-i Behiyye-i Ah-
mediyye fî þerhi’l-Vasiyyeti’l-Muhamme-
diyye, Bulak 1240) onun Türkçe konuþu-
lan bölgelerdeki yaygýnlýðýný göstermekte-
dir. Vasiyetnâme’nin Osmanlý ülkesinde
basýlan ilk dinî kitap olduðu belirtilmekte-
dir (Birinci, s. 13).

Eserin ilk baskýsý, 1802’de Pirguli Kita-
bý adýyla Kazan Üniversitesi Matbaasý’nda
doksan iki sayfa halinde gerçekleþtirilmiþ,
Kazan’da 1917 yýlýna kadar on bir baskýsý
yapýlmýþtýr (Yazberdiyev, s. 141-268; krþ.
DÝA, XXVIII, 109). Ýstanbul’da ilk defa
1218 (1803) yýlýnda basýlmýþtýr. Bu baský-
nýn sonunda þu not yer alýr: “Ýþbu risâle-i
mergube Enderûn-ý Hümâyun’da mevcut,
musannif hattýyla olan nüshadan tahrir
olunup ba‘dehû mukabele ve tashih olun-
muþ nüshadan tab‘ ve temsil olunmuþtur”
(Süleymaniye Ktp., Kýlýç Ali Paþa, nr. 534).
1220’de (1805) yine Ýstanbul’da yapýlan
ikinci baskýsýnýn sonunda da ayný not var-
dýr (Millet Ktp., Ali Emîrî Efendi, Þer‘iyye,
nr. 160). Osmanlý dönemine ait tesbit edi-
len son baskýnýn tarihi 1314’tür (1896-97).
Eserin Cumhuriyet döneminde de Latin
harfleriyle birçok baskýsý yapýlmýþtýr.

Vasiyetnâme’nin bilinen ilk tercümesi
Garcin de Tassy tarafýndan yapýlan Fran-
sýzca çeviridir (Exposition de la foi musul-
mane, Paris 1822; 2. bs. 1874). Bu çeviri-
den çok önce, Vasiyetnâme’nin La pro-
fession de foi adýyla Fransýzca’ya tercü-
me edilerek Echialle Mufti’nin Religion ou
théologie des turcs adlý eseriyle birlikte
1704’te Brüksel’de basýldýðýný, tercümeyi
esas alan John Farrington of Clapham’ýn
eseri The Profession of Faith adýyla Ýn-
gilizce’ye çevirip 1752’de yayýmladýðýný
kaydeden Witkam, bu çevirilere esas teþ-
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728’de (1328) tamamlayabilen Vassâf 730
(1329-30) yýlýnda vefat etti.

Eserleri. 1. TârîÅ-i Va½½âf. Asýl adý Tec-
ziyetü’l-em½âr ve tezciyetü’l-a£½âr’dýr.
Vassâf eserini Ýlhanlý devlet adamý Atâ
Melik el-Cüveynî’nin TârîÅ-i Cihân-güþâ’-
sýna zeyil olarak hazýrlamýþtýr. 656 (1258)
yýlýndan baþlayan eser yer yer Cihân-gü-
þâ’dan nakiller içermektedir. Eserin I. cil-
di Mengü Kaðan’ýn ölümü, Kubilay ve Ti-
mur Kaðan’ýn Çin’deki faaliyetleri, Hülâ-
gû’nun Baðdat’ý iþgali, Abaka ve Ahmed
Teküder’in hükümdarlýklarý; II. cildi Sal-
gurlu Atabegleri, Argun Han’ýn hüküm-
darlýðý, Yûsufþah ve Efrâsiyâb’ýn atabeg-
likleri; III. cildi Geyhatu ve Baydu’nun hü-
kümdarlýklarý, Kirman ve Delhi’nin hâkim-
leri ve Gazân Han’ýn 700 (1300-1301) yýlý so-
nuna kadar hükümdarlýðý; IV. cildi Gazân
Han’ýn hükümdarlýðýnýn son yýllarý, Sultan
Olcaytu’nun tahta çýkýþý, Timur Kaðan’ýn
halefleri, Hârizmþahlar ve Ýsmâilîler; V. cil-
di Sultan Olcaytu’nun hâkimiyetinin sonu,
Ebû Said Bahadýr Han ile Alâeddin Halacî
ve haleflerinin tarihini ihtiva etmektedir.
Vassâf, kendini Ýslâm tarihçileri arasýnda
önemli bir konuma yükseltecek olan ese-
rinde Gazân Han döneminde devlet mer-
kezinde vuku bulan hadiselerin yaný sýra
Fars eyaletinin siyasî, idarî ve iktisadî du-
rumu hakkýnda önemli bilgiler verir. Eser,
baþta kâðýt para (çâv) ve Ýlhânî takvimi ol-
mak üzere Ýlhanlý kaynaklarýnýn genellikle
sessiz kaldýðý bazý reformlar hakkýnda da

önemli mâlûmat içerir. Vassâf, merkezî bü-
rokraside üst düzey bir görevde bulunma-
dýðý için halkýn durumuyla ilgili haberleri
Câmi£u’t-tevârîÅ müellifi Reþîdüddin Faz-
lullah’a göre daha tarafsýz bir þekilde kay-
deder ve bazý önemli noktalarda ondan ay-
rýlýr. Bu açýdan eser, gerek Reþîdüddin’in
verdiði bilgilerin kontrolü gerekse ondaki
eksikliklerin tamamlanmasý bakýmýndan
da büyük önem taþýmaktadýr. Ýran tarih
yazýcýlýðýnda görülmemiþ derecede süslü
bir üslûpla kaleme alýnan eserdeki Arap-
ça, Farsça, Türkçe ve Moðolca birçok te-
rim metnin anlaþýlmasýný güçleþtirmek-
tedir. Müellifin Arapça-Farsça kýssa ve þiir-
lerle süslediði nesri kendisinden sonra bir-
çok tarihçi tarafýndan taklit edilmiþ, bu
arada Osmanlý coðrafyasýnda Ýdrîs-i Bitli-
sî, Tâlikîzâde Mehmed Subhi ve Ahmed
Vâsýf Efendi gibi tarihçiler Vassâf’ýn üslû-
bunu örnek almýþtýr. Eserin üç bölümünü,
Þâhruh’un oðlu Fars hâkimi Mugýsüddin
Ebü’l-Feth Mirza Ýbrâhim’in emriyle Hü-
seyin b. Hüseyin el-Ensârî (Attâr) 823 (1420)
yýlýnda sade bir dille özetlemiþ ve XVI. yüz-
yýlda da Hândmîr tarafýndan hulâsa edil-
miþtir. Eser, Ýdrîs-i Bitlisî’nin oðlu Ebülfazl
Mehmed Efendi tarafýndan kýsaltýlarak
Türkçe’ye tercüme edilmiþ, bu tercüme
Emîrî Efendi tarafýndan Timur’un ölümü-
ne kadar devam ettirilmiþtir. XVIII. yüzyýl
âlimlerinden Nazmîzâde Murtaza Efendi
Lugat-ý Müþkilât-ý Vassâf (Þerh-i Lugat-ý
Târîh-i Vassâf), Þerh-i Târîh-i Vassâf,

1802-1917 Arap Alfabeli Türkmen Kitaplarý Ka-
taloðu (trc. Ahmed R. Annaberdiyev), Ýstanbul
2005, s. 141-268; Huriye Martý, Birgivi Mehmed
Efendi, Ýstanbul 2008, s. 71-73; Ahmet Kaylý, A
Critical Study of Birgivi Mehmed Efendi’s (d.
981/1573) Works and their Dissemination in
Manuscript Form (yüksek lisans tezi, 2010), Bo-
ðaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.
84-88, 267, 271-272; Emrullah Yüksel, “Mehmet
Birgivî”, ÝÝFD, sy. 2 (1977), s. 175-186; M. Zilfi,
“The Kadýzadelis: Discordant Revivalism in Se-
venteenth-Century Istanbul”, JNES, XLV/4
(1986), s. 261; Ali Birinci, “Birgivî Risâlesi: Ýlk
Dinî Kitap Niçin ve Nasýl Basýldý?”, TY, XVI/112
(1996), s. 13-14; Hatice K. Arpaguþ, “Bir Telif Tü-
rü Olarak Ýlmihal: Tarihî Geçmiþi ve Fonksiyo-
nu”, MÜÝFD, sy. 22 (2002), s. 25-56; a.mlf., “Ýl-
mihal”, DÝA, XXII, 139-141; Kasým Kufrevî, “Bir-
gewý”, EI 2 (Ýng.), I, 1235; Semiramis Çavuþoðlu,
“Kadýzadeliler”, DÝA, XXIV, 100-102; Sadýk Er-
dem, “Neylî”, a.e., XXXIII, 71.
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VASSÂF
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Þerefüddîn Abdullåh b. Ýzziddîn Fazlillâh
b. Ebî Naîm-i Yezdî
(ö. 730/1329-30)

Ýlhanlý devri tarihçisi,
bürokrat ve edip.

˜ ™

655’te (1257) Þîraz’da doðdu. Ýlhanlý Hü-
kümdarý Olcaytu Han tarafýndan kendisi-
ne verilen “Vassâfü’l-hazret” ve bunun ký-
saltýlmýþý olan “Vassâf” lakabýyla tanýnýr. Ba-
basý Fazlullah, Ýlhanlý Devleti’nin Fars böl-
gesi âmillerindendi. Vassâf iyi bir eðitim
aldýktan sonra Ýlhanlý Devleti’nde divan hiz-
metine girdi. 697 (1297-98) yýlýnda yazma-
ya baþladýðý TârîÅ-i Va½½âf adlý eserinin
ilk üç cildini 13 Receb 702 (3 Mart 1303)
tarihinde vezir ve tarihçi Reþîdüddin Faz-
lullah-ý Hemedânî ile Vezir Sa‘deddîn-i Sâ-
vecî’nin yardýmýyla Gazân Han’a sundu. Ki-
tabý inceleyen Gazân Han, Vassâf’a ihsan-
larda bulundu; ondan kendisi Suriye sefe-
rinden dönünceye kadar Sincar’da kalma-
sýný ve eserini yazmaya devam etmesini
istedi. Vassâf, muhtelif kitaplara ihtiyaç
duyduðunu ve bir süreden beri evinden
uzak kaldýðýný söyleyerek Gazân Han’dan
bir yýl izin aldý. Yine Reþîdüddin Fazlullah-ý
Hemedânî’nin yardýmýyla 24 Muharrem
712 (1 Haziran 1312) tarihinde Sultaniye
þehrinde Sultan Olcaytu ile görüþtü ve ese-
rinin IV. cildini hükümdara sunarak onun
takdirini kazandý. Eserin son cildini ancak

Vassâf’ýn Tecziyetü’l-em½âr ve tezciyetü’l-a£½âr adlý eserinin müellif hattý nüshasýnýn IV. cildinden iki sayfa (Nuruosmaniye
Ktp., nr. 3207, vr. 40b-41a)


