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Ktp., nr. 433/3; Rabat Halk Ktp., nr. 1343,
K634, K6581; Rabat Kraliyet Ktp., nr. 8462,
9843). Burzülî’nin Câmi£u mesâßili’l-a¼-
kâm’ýndaki nevâzillerin muhtasarýdýr. 13.
el-Fevâßidü’l-mühimme (Rabat Halk Ktp.,
nr. D-2197). 14. Þer¼u’l-ƒazreciyye fi’l-
£arû² (Rabat Halk Ktp., nr. 1061-K). 15.
Risâle fî mesâßili’l-fýšhiyye (Princeton
Üniversitesi Ktp., Ýslâmî Yazma Eserler,
Garrett nr. 178Y). 16. el-Mübdî li-Åa¹aßi’l-
¥umeydî (Fas 1313). 17. el-Æa½dü’l-vâ-
cib fî ma£rifeti ý½¹ýlâ¼i Ýbni’l-¥âcib (nþr.
Ahmed Abdülkerîm Necîb, Kahire 1430/
2010, Ýbnü’l-Hâcib’in Câmi£u’l-ümmehât’ý
ile birlikte). 18. en-Nevâzilü’l-câmi£a (nþr.
Þerîf el-Mürsî, Kahire 1432/2011). Venþe-
rîsî’nin kendi eserlerinde veya baþka kay-
naklarda isimleri geçen el-Vâ£î li-mesâßi-
li’l-inkâr ve’t-tedâ£î, Þer¼u £Umdeti’l-
a¼kâm, Fehrese, Tecrîdü me’þtemele
£aleyhi MuÅta½aru Ýbn £Arafe mine’l-
¼ašåßišý’þ-þer£iyye ve’l-¼udûdi’s-seniy-
ye, Tercemetü Ebî £Abdillâh Mu¼am-
med el-Maššarî el-Ced, Ta£lîš £alâ MuÅ-
ta½ari Ýbni’l-¥âcibi’l-fer£î, ¥illü’r-rib-
ša £an esîri’½-½afša gibi eserleri de bu-
lunmaktadýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Venþerîsî, el-Mi£yârü’l-mu£rib (nþr. Muhammed
Haccî), Rabat 1401/1981, II, 119-136, 461-511;
VIII, 341; XII, 395; ayrýca bk. neþredenin giriþi;
a.mlf., Vefeyât (Elfü sene mine’l-vefeyât içinde,
nþr. Muhammed Haccî), Rabat 1396/1976, s.
144, 145, 148, 149, 150, 151, 153, 154; a.mlf.,
Î²â¼u’l-mesâlik (nþr. Ahmed Bû Tâhir el-Hattâbî),
Rabat 1980, neþredenin giriþi, s. 49, 69, 71, 270;
a.mlf., £Uddetü’l-bürûš (nþr. Hamza Ebû Fâris),
Beyrut 1990, neþredenin giriþi, s. 22, 28, 34-35,
36 vd., 79; Ýbn Asker el-Maðribî, Dev¼atü’n-nâ-
þir (nþr. Muhammed Haccî), Rabat 1397/1977, s.
47-48; Mencûr, Fihrisü A¼med el-Mencûr (nþr.
Muhammed Haccî), Rabat 1396/1976, s. 40, 44,
50-51, 79; Ýbnü’l-Kadî, Cezvetü’l-ištibâs, Rabat
1393/1973, I, 156-157; Ahmed Bâbâ et-Tinbük-
tî, Neylü’l-ibtihâc (nþr. Abdülhamîd Abdullah el-
Herâme), Trablus 1408/1989, s. 135-136; Ahmed
b. Muhammed el-Makkarî, Ezhârü’r-riyâ² (nþr.
Saîd Ahmed A‘râb – Muhammed b. Tâvît), Rabat
1398/1978, III, 65, 306-307; Abdülhay el-Ket-
tânî, Fihrisü’l-fehâris, II, 1123-1124; Abdülazîz
Binabdullah, Ma£lemetü’l-fýšhi’l-Mâlikî, Beyrut
1403/1983, s. 14, 22, 114-115; Fevzî Abdürrez-
zâk, el-Ma¹bû£âtü’l-¼aceriyye fi’l-Ma³rib, Rabat
1406/1986, s. 27, 75, 85, 90, 93, 100; Abdülveh-
hâb b. Mansûr, A£lâmü’l-Ma³ribi’l-£Arabî, Rabat
1410/1990, V, 108-116; D. S. Powers, “The Art
of the Legal Opinion: al-Wansharisi on Tawlýj”,
Islamic Legal Interpretation, Muftis and Their
Fatwas (ed. Muhammad Khalid Masud v.dðr.),
Cambridge 1996, s. 100, 114; a.mlf., Law, So-
ciety and Culture in the Maghrib: 1300-1500,
Cambridge 2002, s. 4-5, 9-10; a.mlf., “Four Ca-
ses Relating to Women and Divorce in al-Anda-
lus and the Maghrib, 1100-1500”, Dispensing
Justice in Islam: Qadis and Their Judgments
(ed. Muhammad Khalid Masud v.dðr.), Leiden

2006, s. 383-409; a.mlf. – E. Terem, “From The
Mi‘yar of al-Wansharýsý to The New Mi‘yar of
al-Wazzaný: Continuity and Change”, Jerusalem
Studies in Arabic and Islam, XXXIII, Jerusalem
2007, s. 235-260; Nâsýrüddin Saîdûnî, Mine’t-tü-
râ¦i’t-târîÅî ve’l-co³râfî li’l-³arbi’l-Ýslâmî, Beyrut
1999, s. 277-285; Muhammed b. Ca‘fer el-Ket-
tânî, Selvetü’l-enfâs (nþr. Abdullah Kâmil el-Ket-
tânî v.dðr.), Dârülbeyzâ 1425/2004, II, 171-173;
Osman Yýlmaz, Endülüs Mâlikî Hukuk Gelene-
ðinde Mezhep Ýçi Ýstidlâl Yöntemi Olarak Mâ Ce-
râ Bihi’l-‘Amel Kavramý (yüksek lisans tezi, 2008),
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
s. 84; Afîfe Harûbî, “el-Usûlü’lletî esnede ileyhâ
Ebü’l-.Abbâs el-Venþerîsî fî fetâva’l-Mi.yâri’l-mu.-
rib”, el-Medresetü’l-Mâlikiyyetü’l-Cezâßiriyye,
Cezayir 2009, s. 467-469; Hamza Ebû Fâris, “el-
Ýmâm el-Venþerîsî ve kitâbühû .Uddetü’l-bürûk”,
Mecelletü’l-ve¦âßiš ve’l-maÅ¹û¹ât, sy. 1, Trab-
lus 1986, s. 269, 270; Fr. Vidal Castro, “Ahmad
al-Wansarýsý (m. 914/1508). Principales Aspectos
De Su Vida”, al-Qantara, sy. 2, Madrid 1991, s.
324-325, 327-328, 333-338; a.mlf., “Economia y
sociedad en al-Andalus”, Actas del II Coloquio
Hispano-Marroqui de Ciencias Históricas, Mad-
rid 1992, s. 339, 341; a.mlf., “Las Obras de Ah-
mad al-Wanšarýsý (m. 914/1508). Inventario Ana-
litico”, Anaquel de Estudios Arabes, III, Madrid
1992, s. 73-112; Ömer b. Hammâdî, “Min Me-
þâkili kitâbi’l-Mi.yâr li’l-Venþerîsî: Nisbetü’l-fe-
tâvâ ilâ ashâbihâ ve’z-zurûfü’lletî haffet bi-in-
câzihî ve zuhûrih”, Mecelle Dirâsât Endelüsiy-
ye, sy. 25, Tunus 1421/2001, s. 61, 66; sy. 26
(1422/2001), s. 91-108; P. E. Pormann, “Das Fat-
wa die Herrlichsten Waren (Asna’l-mataðir) des
al-Wanšarýsý”, Isl., LXXX/2 (2003), s. 303; S. M.
Dominguez Rojas, “La economia del reino naza-
ri a traves de las fetuas recogidas en el Mi‘yar de
al-Wanšarýsý”, Anaquel de Estudios Arabes,
XVII (2006), s. 77-107; Smain Khaldi, “el-Venþe-
rîsî ve el-Mi‘yâru’l-mu‘rib Adlý Eseri”, Ýslam Hu-
kuku Araþtýrmalarý Dergisi, sy. 8, Konya 2006,
s. 359-367; V. Lagardère, “al-Wansarýsý”, EI 2

(Ýng.), XI, 139-141.

ÿNecmettin Kýzýlkaya – Osman Yýlmaz

– —
VERA‘
א���� ) )

Takvânýn ileri derecesini ifade eden
tasavvuf terimi.

˜ ™

Sözlükte “sakýnmak, kaçýnmak, çekin-
mek” anlamýndaki vera‘ kelimesi terim
olarak “haram ve günah olup olmadýðý þüp-
heli hususlardan özenle kaçýnýp helâl ve
mubahlarýn bir kýsmýndan feragat etmek”
anlamýnda kullanýlýr. Bu sebeple vera‘ tak-
vânýn ileri ve özel bir þekli kabul edilir. Tak-
vâ mahzurlu olaný, vera‘ ise helâl olmasý
þüpheli olaný terketmektir. Bununla bir-
likte veraýn mahzurlu olanýn, takvânýn ise
þüpheli sayýlanýn terkedilmesi olduðunu
söyleyenler de vardýr. Nitekim Gazzâlî tak-
vânýn veraýn özel bir þekli ve ileri aþamasý
olduðunu belirtmiþtir.

lâßiš bi-âdâbi’l-müve¦¦iš ve a¼kâmi’l-
ve¦âßiš. Noterlikle ilgilidir (Fas 1292, 1298;
nþr. Latîfe el-Hasenî, Rabat 1997; nþr. Ab-
durrahman b. Hammûd b. Abdurrahman
el-Etram, I-II, Dübey 1426/2005; nþr. Ab-
dülbâhir ed-Devkâlî, Beyrut 2006). 6. øun-
yetü’l-mu£â½ýr ve’t-tâlî fî þer¼i fýšhi Ve-
¦âßiši’l-šåŠî el-Fiþtâlî (Fas 1307). Ahmed
b. Abdurrahman el-Fiþtâlî’nin noterlikle il-
gili çalýþmasýna dair bir þerhtir. 7. Esna’l-
metâcir fî beyâni a¼kâmi men ³alebe
£alâ va¹anihî en-Na½ârâ ve lem yuhâ-
cir ve mâ yeterattebü £aleyhi mine’l-
£uš†bâti ve’z-zevâcir (el-Mi£yâr içinde,
Fas 1315; Rabat 1981, II, 119-136; nþr. Hü-
seyin Munîs, Kahire 1996; nþr. Ebû Hanî-
ye – Hasan Mahmûd, Amman 2001; nþr.
Ahmed b. Abdülkerîm Necîb, Kahire 2006).
Bu küçük risâle Endülüs’ten Kuzey Afri-
ka’ya göç ettikten sonra tekrar Endülüs’e
dönmek isteyenlerin karþýlaþtýklarý fýkhî
meselelerle ilgili sorulara verilen cevaplarý
içerir. Aboobaker Mehmood Asmal, Mus-
lims under non-Muslim Rule: the Fiq-
hi (Legal) Views of ibn Nujaym and al-
Wansharisi adýyla bir doktora çalýþmasý
yapmýþtýr (1998, Manchester Üniversite-
si). Pormann da eserin önceki kaynaklarla
iliþkisini, fetvalarýn daha sonraki dönem-
lere ve azýnlýk durumundaki müslümanla-
rýn statüsüyle ilgili modern tartýþmalara
etkisini incelemiþtir (bk. bibl.). 8. ÝŠâße-
tü’l-¼alek fi’r-red £alâ men eftâ bi-ta²-
mîni’r-râ£i’l-müþterek (Fas 1890). Müel-
lifin, verdiði fetvalara yöneltilen eleþtiri-
lere cevap mahiyetinde kaleme aldýðý bu
eser Fas’ta yaptýðý ilk çalýþma olarak ka-
bul edilir. 9. Kitâbü’l-Ecvibe (Rabat Halk
Ktp., nr. K-684; Týtvân Halk Ktp., nr. 654).
Ecvibe fýšhiyye ve el-Mesâßilü’l-Æal£iy-
ye adýyla anýlan eser, Ebû Abdullah Mu-
hammed el-Kal‘î tarafýndan sorulan elli
dört soruya verilen cevaplarý ihtiva eder.
10. Vefeyâtü’l-Venþerîsî. 701-912 (1301-
1506) yýllarý arasýnda vefat etmiþ kiþiler
hakkýnda kýsa bilgiler içerir (Muhammed
Haccî’nin Elfü sene mine’l-vefeyât fî ¦elâ-
¦eti kütüb adýyla yayýmladýðý çalýþmanýn
içinde, Rabat 1396/1976, sy. 97-157; nþr.
Muhammed b. Yûsuf el-Kadî, Kahire 2009).
11. Kitâbü’l-Vilâyât (Rabat 1356/1937,
Arapça ve Le livre des magistratures d’el-
Wancherisi baþlýðýyla Fransýzca olarak).
Müellifin, birçok kaynaðýn yaný sýra Mâver-
dî’nin el-A¼kâmü’s-sul¹âniyye’siyle Ýbn
Ferhûn’un Teb½ýratü’l-¼ükkâm’ýndan ya-
rarlandýðý eserde kadýlarýn bilmesi gere-
ken þer‘î ve idarî meseleler on yedi baþlýk
altýnda örneklerle anlatýlmýþtýr. 12. MuÅ-
ta½aru A¼kâmi’l-Burzülî (Fas Karaviyyîn
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dayanarak gönlün kabul etmediði þeyi gü-
nah sayarlar. Üçüncü mertebe âriflerin ve-
raýdýr, bu da elde edilen þeylerin Allah’ý
unutturmamasýdýr. Ebû Süleyman ed-Dâ-
rânî, “Seni Allah’tan alýkoyan her þey uður-
suzluktur” derken veraýn bu türüne iþaret
etmiþtir (Serrâc, s. 70-71). Yahyâ b. Muâz,
Allah Teâlâ’dan baþkasýna gönülde yer ver-
memeyi “kalbin veraý” diye tanýmlamak-
tadýr (Kuþeyrî, s. 286).

Gazzâlî veraýn dört mertebesinden bah-
seder. Ýlk mertebe þahitlik ve kadýlýkla ve-
lâyette aranan adalet ve ehliyetin korun-
masý için haramlýðý açýkça bilinen günah-
lardan sakýnmaktýr. Ýkincisi günah olmasý
muhtemel þeylerden sakýnan sâlihlerin ve-
raý, üçüncüsü harama yol açmasýndan kor-
kulan helâlleri terkeden takvâ sahipleri-
nin veraý, dördüncüsü Allah’a daha fazla
yaklaþmak için ömrün her anýný O’ndan
baþkasýna harcamaktan kaçýnan sýddîkla-
rýn veraýdýr (Ý¼yâß, I, 25-26; II, 95). Gazzâlî
bu dört vera‘dan sadece birincisinin fýkhýn
konusuna girdiðini, diðer üçünün ahlâký
ve âhireti ilgilendirdiðini söylemiþ, dinî
hükümlerdeki farklý dereceleri ve mükel-
leflerin mertebelerini dikkate almadan
sâlih, müttaki ve sýddîklarýn benimsedi-
ði veraý bütün müminlerden beklemenin
birtakým vehim ve vesveselere yol açabile-
ceðine iþaret etmiþtir (a.g.e., II, 108,
111).

Muhâsibî, Kitâbü’l-Mekâsib ve’l-ve-
ra£ ve’þ-þübühât (nþr. Abdülkadir Ahmed
Atâ, Kahire 1969; nþr. Muhammed Osman
el-Huþt, Kahire 1984), Ebû Ca‘fer Muham-
med b. Ya‘kub el-Ferecî (Sülemî, s. 146),
Muhammed b. Nasr el-Mervezî (Keþfü’¾-
¾unûn, II, 1469), Ahmed b. Hanbel, Ali b.
Ýsmâil es-Sanhâcî (Beyrut 1987), Ýbn Ebü’d-
Dünyâ (Haydarâbâd 1408/1988) gibi mü-
ellifler Kitâbü’l-Vera£ adýyla eserler ya-
zarak veraýn mahiyeti ve önemi üzerinde
durmuþlardýr. Ahmed b. Hanbel eserinde
vera‘ ile ilgili hadislere ve menkýbelere ge-
niþ yer vermiþtir (Kitâbü’l-Vera£, nþr. G. H.
Bousquet – Ch. Dominique, Beyrut 1983,
1986).
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Ebû Ya‘k†b Yûsuf b. Ýbrâhîm
es-Sedrâtî el-Vercelânî

(ö. 570/1175)

Ýbâzî âlimi.˜ ™

500 (1106) yýlýnda Cezayir’in güneyinde
Ýbâzýyye’nin önemli merkezlerinden Ver-
celân (Vârcelân / Verclân; Wargla, Ouargla)
þehrinin Sedrâte köyünde doðdu. Ýlk eði-
timini memleketinde Ebû Süleyman Ey-
yûb b. Ýsmâil ve Ebû Zekeriyyâ Yahyâ b.
Ebû Zekeriyyâ gibi âlimlerden aldý. Ýkinci
hocasýyla birlikte arkadaþlarýndan Ebû Am-
mâr et-Tenâvütî el-Vercelânî ve Ebû Amr
Osman b. Halîfe es-Sevfî el-Mîrgannî o dö-
nemde Ýbâzî düþüncesinin önde gelen tem-
silcilerindendi. Vercelânî Endülüs’e gide-
rek uzun süre kaldýðý Kurtuba’da (Cordo-
ba) tahsilini ilerletti; Cezayir’e döndükten
sonra Sudan’a ilim ve ticaret amaçlý seya-
hatte bulundu. Hac ibadetini yerine getir-
mek için gittiði Hicaz’da ulemâdan fay-
dalandý. Hadis, tefsir, fýkýh, tarih ve siyer,
kelâm, Arap dili ve edebiyatý konularýnda
bilgisini arttýrdý. Ýlmî kiþiliði yanýnda dü-
þüncelerini çekinmeden söylemesi, ahlâký
ve tevazuu ile de tanýnan Vercelânî’nin öð-
rencileri arasýnda oðlu Ebû Ýshak Ýbrâhim
ile Ebû Süleyman b. Eyyûb b. Nûh anýl-
maktadýr. Vercelânî Vercelân’da vefat et-
ti ve Sedrâte’de defnedildi.

Eserleri. 1. el-£Adl ve’l-in½âf fî ma£ri-
feti u½ûli’l-fýšh ve’l-iÅtilâf (I-III, Maskat
1984, 2004). Ýbâzî fýkýh usulünün en önem-
li kaynaklarýndandýr. Ebü’l-Abbas eþ-Þem-
mâhî eseri önce MuÅta½arü’l-£Adl ve’l-
in½âf adýyla özetlemiþ (Maskat 1404/1984),

Vera‘ kelimesi Kur’an’da geçmemekle
birlikte veraý tarif eden ve faziletini anla-
tan birçok hadis bulunmaktadýr (Wensinck,
el-Mu£cem, “vra” md.). Hâris el-Muhâsibî
bazý eserlerinde vera‘ kavramýný yorum-
larken, “Günah gönlüne yatmayan ve içi-
ni rahatsýz eden þeydir” (Müsned, V, 253;
Müslim, “Birr”, 14; Tirmizî, “Zühd”, 52);
“Seni þüpheye düþüren þeyi býrak, þüphe
vermeyene bak” (Müsned, III, 153; Buhâ-
rî, “Büyû.”, 3; Tirmizî, “Kýyâmet”, 60) gibi
hadislere dayanarak veraý, “bir iþ için ha-
rekete geçme arzusu belirdiði zaman bu-
nun hak mý yoksa bâtýl mý olduðu açýklýk
kazanýncaya kadar kalbin durup düþün-
mesi” þeklinde tarif etmiþ ve bu bilincin
takvâdan kaynaklandýðýný söylemiþtir. Ona
göre veraýn alâmeti kalbin içinde hissedi-
len kötülükten nefret etmektir. Veraýn en
üst seviyesi sakýncalý olaný iþleyebileceði
korkusuyla sakýncasýz olaný terketmektir.
Taatin aslý vera‘, veraýn aslý takvâ, takvâ-
nýn aslý nefis muhasebesi, bunun da aslý
havf ve recâdýr. Ýnsandaki veraýn derecesi
Allah’ýn azabýna ve gazabýna uðrama en-
diþesiyle doðru orantýlýdýr. Öte yandan ih-
tiras ve dünyaya raðbet veraýn zayýflýðýný
gösterir. Bu sebeple vera‘ sahibinin zâhid
olmasý gerekir, zira veraýn son mertebesi
zühdün ilk derecesi kabul edilir.

Kaynaklarda Hz. Ömer’in beytülmâle ait
mumu sadece devlet iþlerinde kullanma-
sý, Ömer b. Abdülazîz’in beytülmâle ait bir
miski koklamaktan kaçýnmasý, Ebû Hanî-
fe’nin ribâya girer korkusuyla alacaklýsýna
ait duvarýn gölgesinde gölgelenmemesi,
Biþr el-Hâfî’nin kýz kardeþinin umuma ait
bir meþalenin ýþýðýnda yün eðirmesine kar-
þý çýkmasý, Hamdûn el-Kassâr’ýn ziyareti-
ne gittiði hasta dostunun ölümü üzerine
oradaki mumu hemen söndürüp, “Artýk
mum hastanýn mirasçýlarýna intikal etmiþ-
tir” demesi vera‘ örneði olarak kaydedil-
mektedir. Fýkýhta ihtiyat kavramý, þüpheli
konularda hata ve günaha düþmemek için
en güvenli yolu seçmeyi ifade etmesi ba-
kýmýndan vera‘ ile eþ anlamlýdýr.

Tasavvufta vera‘ genelde bir makam ka-
bul edilir. Serrâc veraý tövbeden sonra ge-
len ikinci makam diye zikretmekte ve bu-
nun üç mertebesinden bahsetmektedir.
Birinci mertebe helâl ile haram arasýnda
bulunan, helâl mi haram mý olduðu tam
bilinmeyen þüpheli þeylerden kaçýnmak-
týr. Ýkinci mertebe gönül ehlinin veraýdýr;
bunlar, “Müftüler ne þekilde fetva verirse
versin sen fetvayý kalbinden iste” (Dâri-
mî, “Büyû.”, 2; Müsned, IV, 228); “Günah
gönlüne yatmayan þeydir” gibi hadislere


