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VÂCÝP

lý biçimde ele alýnmýþsa da mürtekib-i ke-
bîreye yönelik âyetlerin yorumu sýrasýnda
Cenâb-ý Hakk’ýn va‘d ve vaîdinden dönüp
dönmeyeceði hususunun beþ esas arasýna
girmesi -yazdýðý eserlerin adlarýndan ha-
reketle- ilk defa Ebü’l-Hüzeyl el-Allâf ile
gündeme gelmiþtir. Kebîre meselesi çer-
çevesinde incelenen vaîd konusu Mu‘tezi-
le açýsýndan bakýldýðýnda, büyük günah iþ-
leyen müminin imanla küfür arasýnda bir
yerde bulunduðu hükmünün verilmesi mü-
nasebetiyle tartýþma alanýna girmiþtir. Ka-
dî Abdülcebbâr’a göre va‘d, bir kimsenin
hak etsin veya etmesin gelecekte fayda
göreceðini veya zarardan kurtulacaðýný
bildiren haberdir. Vaad edilen þey iyi olaca-
ðý gibi kötü de olabilir. Vaîd ise birine hak
etsin veya etmesin gelecekte zarar göre-
ceðini ya da faydadan yoksun kalacaðýný
bildiren haberdir (Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse,
s. 134-135). Bahis konusu fayda veya za-
rar sözle gerçekleþirse va‘d veya vaîd kap-
samýna girmez. Kelâm literatüründe va‘d
Allah’ýn, emir ve yasaklarýna uyan kimse-
yi mükâfatlandýracaðýný bildirmesi, vaîd
ise bunlara uymayan ve bazý günahlar iþ-
leyenleri ebedî bir ceza ile uyarmasýdýr.
Konuyla ilgili tartýþmalarýn siyaset ve
kelâm açýsýndan iki önemli boyutu vardýr.
Emevî ve Hâþimî soyu arasýndaki iktidar
mücadelesi Hz. Osman döneminden iti-
baren alevlenmiþ ve ardýndan iç savaþa
dönüþmüþtür. Toplumu derinden etkile-
yen bu hadisede müslüman olarak ölen,
öldürülen ve büyük günah iþlemiþ olanla-
rýn dünyada ve âhiretteki durumu tartý-
þýlmaya baþlanmýþtýr. Hâricîler Hz. Os-
man, Ali ve taraftarlarýnýn büyük günah iþ-
lediklerini, bu sebeple küfre düþtüklerini,
tövbe etmeden öldükleri takdirde ebedî
azapla cezalandýrýlacaklarýný ileri sürmüþ,
vaîd konusundaki bu katý görüþleri dolayý-
sýyla baþta Ezârika olmak üzere vaîdiyye
diye anýlmýþlardýr (Þehristânî, I, 114, 115,
121, 122, 131). Bunlarýn yanýnda Mu‘tezile
ve diðer fýrkalardan ayný görüþü savu-
nanlara da vaîdiyye veya ashâbü’l-vaîd de-
nilmiþtir.

Va‘d ve vaîdin kelâm boyutuna gelince
müslümanlar, Kur’an’daki va‘d ve vaîd be-
yanlarýndan hareketle Allah’ýn inananlara
yaptýðý vaadler dolayýsýyla kendilerini cen-
net ehli, küfür ve þirke düþenlere yönelti-
len ebedî azap tehdidi sebebiyle de kâfir-
leri cehennem ehli olarak görüyorlardý.
Hâricîler’in büyük günah iþleyen kimseyi
kâfir diye nitelendirip cehennemlik kabul
etmesinden sonra Kur’an’da kâfirlere yö-
nelik vaîd âyetlerinin kapsamýna mümin-
lerin de gireceði iddia edilmiþtir. Daha son-

raki tartýþmalar va‘d ve vaîd âyetlerinde
görülen mükâfat ve tehdidin kapsamý
üzerinde yoðunlaþmýþtýr. Vaîdiyye, kebîre
iþleyenin cehennemde ebedî azap görme
tehdidini hak ettiði için mümin sayýla-
mayacaðýný ileri sürmüþtür (Bedreddin
er-Râzî, s. 50-53). Mürcie ise büyük gü-
nah iþleyen kimsenin cennetlik veya ce-
hennemlik sayýlacaðý hususunda herhan-
gi bir hüküm vermeyip böylesinin duru-
munu kýyamet gününde Allah’ýn vereceði
karara býrakmýþ, haramý helâl ve helâli ha-
ram görmediði sürece cehennemde ebe-
dî kalmayacaðý fikrini savunmuþtur (Þeh-
ristânî, I, 139, 141). Ayrýca âyetlerden ha-
reketle büyük günah iþleyenlerin Allah’ýn
maðfiretine ve cennetine hak kazana-
caklarýný, melekler, nebîler ve bütün in-
sanlarýn dualarýnda affedilmesini istedik-
leri kimseler arasýnda yer alacaklarýný, do-
layýsýyla Allah’ýn ebedî cehennemlik tehdi-
dine muhatap olmadýklarýný söylemiþtir
(dayandýklarý âyetler için bk. Bedreddin
er-Râzî, s. 50-53). Asr-ý saâdet’teki Tebük
Seferi’ne katýlmayanlar arasýnda bulunan
üç kiþi hakkýnda indiði kabul edilen ve
“ircâ” kavramýný da içeren âyeti (et-Tevbe
9/106; bk. Mâtürîdî, Teßvîlâtü’l-Æurßân, VI,
450, 469-470) esas alan Mürcie büyük
günah iþleyenin affedilmesi veya cezalan-
dýrýlmasý konusunda kesin hüküm ver-
memiþ, Allah’ýn vaadinin deðiþmemesine
raðmen vaîdinin deðiþebileceðini, bazý
kayýtlarla daraltýlabileceðini veya vaadde
istisnanýn bulunmamasýna karþýlýk vaîdde
gizli bir istisnanýn olabileceðini ileri sür-
müþtür. Mürcie’ye göre sevap ve mükâ-
fatlandýrma fazilet ve üstünlüktür, dolayý-
sýyla vaadden dönme bir noksanlýk sayýla-
caðý için Allah’a nisbet edilmesi mümkün
deðildir. Cezalandýrma ise adalet uygula-
masýndan ibarettir ve bu hususta Cenâb-ý
Hak dilediði þekilde tasarruf eder. Sonuçta
Allah’ýn Kur’an'da geçen vaîdlerini deðiþtir-
mesi ve büyük günah iþleyenlere azap et-
memesi imkân dahilinde görülmektedir.

Büyük günah iþleyenin dünyada ne mü-
min ne de kâfir olduðunu ileri sürmekle
Hâricîler’den ayrýlan Mu‘tezile, onun ebe-
diyen cehennemde kalacaðý fikrini benim-
semesi açýsýndan onlarla ayný görüþü pay-
laþmýþtýr. Böylece tartýþma daha geniþ bi-
çimde Kur’an’daki va‘d ve vaîdle ilgili âyet-
ler üzerinden sürdürülmüþtür. Baþlangýç-
ta Mürcie ile Mu‘tezile arasýnda cereyan
eden tartýþmalar neticesinde Mu‘tezile ke-
lâmcýlarý va‘d ve vaîdi beþ inanç esasýna
dahil etmiþtir (bk. USÛL-i HAMSE). Daha
sonraki dönemlerde bu mesele Ýmam Mâ-
türîdî ve Mâtürîdîler’le Mu‘tezile kelâmcý-
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VA‘D ve VAÎD
א�����	�א����� ) )

Mu‘tezile’nin beþ temel prensibinden
(usûl-i hamse) biri.

˜ ™

Sözlükte “ileride gerçekleþtirilecek bir
þeye dair söz vermek” anlamýndaki va‘d ve
vaîd masdar olarak, ayrýca isim þeklinde
kullanýlýr. Gerçekleþtirilecek þeyin niteliði be-
lirtilmeden kullanýldýðýnda va‘d “iyilik”, vaîd
ise “kötülük ve ceza” mânasýna gelir. Hâri-
cîler ve Mu‘tezile’ye büyük günah iþleyenin
ebediyen cehennemde kalacaðýný ileri sür-
meleri sebebiyle vaîdiyye veya ashâbü’l-
vaîd denilmiþtir. Va‘d kavramý Kur’an’da
100’ü aþkýn âyette geçmekte, bunlardan
fiil kalýplarýnda bulunanlarla elliye yakýn
yerde va‘d kelimesi bazan “müjde”, bazan
“azap” mânasýný ifade etmekte, altý âyette-
ki vaîd ise “azap” anlamýnda kullanýlmak-
tadýr (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem, “v.ad”
md.; Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “v.ad”
md.). Va‘d ve vaîd, A. J. Wensinck’in el-
Mu£cem’inde (“v.ad” md.) Kütüb-i Sitte’-
den yapýlan nakillerde Kur’ân-ý Kerîm’de-
kine benzer anlamlara gelmektedir.

Va‘d ve vaîdi daha önce Hâricîler ile Mür-
cie tartýþma konusu yapmýþtýr. Bu esas,
Mu‘tezile’de Vâsýl b. Atâ ve Amr b. Ubeyd
tarafýndan büyük günah iþleyenin âhiret-
teki durumuyla ilgili tartýþmalarda dolay-
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teki hükmünün ele alýndýðý “el-Esmâ’ ve’l-
ahkâm” baþlýðý altýnda incelenmiþtir. Mu‘-
tezile ve Zeydiyye’nin eserlerinde ise bu
konuya “el-Va‘d ve’l-vaîd” þeklinde müsta-
kil olarak, ayrýca “el-Menzile beyne’l-men-
zileteyn” ve “el-Adl” baþlýðý altýnda atýflar-
da bulunulmuþtur. Mustafa Þen, Kur’an’-
da Vaad ve Vaîd adýyla yüksek lisans te-
zi (1997, UÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü)
hazýrlamýþtýr.
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ÿSönmez Kutlu
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VADE

˜ ™

Türkçe’de kullanýlan vade (va‘de) keli-
mesinin Arapça karþýlýðý eceldir. Sözlükte
“borç; herhangi bir þey için belirlenen va-
kit, ölüm vakti, mühlet” gibi anlamlara ge-
len ecel, “bir yükümlülüðün ifa edileceði
zaman veya ifa için belirlenen süre” anla-
mýnda bir fýkýh terimidir. Terim anlamý söz-
lük anlamý çerçevesinde kaldýðýndan kla-
sik dönem fýkýh literatüründe ecelin taný-
mýna ayrýca bir yer verilmemiþtir. Kur’ân-ý
Kerîm’de ecel kelimesi “hayatýn sonu” (el-
En‘âm 6/60; el-A‘râf 7/34; Yûnus 10/49;
Hûd 11/3; en-Nahl 16/61; el-Ankebût 29/
5), “bir borcun ödenme vakti” (el-Bakara 2/
282), “iddetin sonu” (el-Bakara 2/231, 232,
234; et-Talâk 65/2, 4), “ceninin ana rahmin-
de kalacaðý son vakit” (el-Hac 22/5) gibi

mânalarda yirmi iki yerde geçmektedir.
Hadislerde de ecel bu çerçevede yaygýn
bir kullanýma sahiptir (Wensinck, el-Mu£-
cem, “ecl” md.). Fýkýhta vadenin onu be-
lirleyen iradeye göre teþriî, kazâî ve ahdî
olmak üzere üç türünden söz edilir. Me-
selâ zekâtýn vâcip olmasý için geçmesi ge-
reken süre veya iddet süreleri birinci; da-
vada taraflarýn mahkemeye gelmeleri, þa-
hit ve kefil getirmeleri veya ödeme zorlu-
ðu içinde bulunan borçlu için mahkeme-
ce tanýnan süre ikinci; bir satým akdinde
bedelin belirlenen ödenme vakti veya ki-
ralama akdindeki kira süresi de üçüncü
tür belirlemenin örnekleridir. Ancak fýkýh
literatüründe terim anlamýyla vade daha
çok muâmelât hukukunda “borcun eda
edileceði zaman veya süre” anlamýnda kul-
lanýlmaktadýr.

Hukukî iþlemlerde vade iki þekilde or-
taya çýkar. Bunlardan birincisinde vade ta-
sarrufun hükmünün baþlamasý bir aynýn
veya semenin teslimi için belirlenen za-
manla ilgilidir. Bu tür vadeye “izâfe vade-
si” (ecelü’l-izâfe) denir. Ýkincisinde ise bir
borç ve yükümlülüðün sona erme vakti
tayin edilmektedir. Vadenin bu çeþidi “tev-
kýt vadesi” (ecelü’t-tevkýt) diye adlandýrýlýr.
Fýkýh literatüründe vadeyle ilgili görüþ ve
tartýþmalar en çok bu iki tür üzerinde yo-
ðunlaþmýþtýr. Fýkýhta izâfe vadesinin hangi
tasarruf ve akidler için geçerli olacaðý ihti-
lâflýdýr. Meselâ Hanbelîler dýþýndaki çoðun-
luða göre satým ve hibe gibi temlik amaç-
lý akidlerde konusu ayn (fer‘den tayin edilmiþ
eþya) olan yükümlülüklerin vadeye baðlan-
masý söz konusu akidlerin aslî hükmüyle
(muktezâ) çeliþkili görülerek câiz kabul edil-
memiþtir. Ayn borçlarýnda genel kabul gör-
meyen izâfe vadesi deyn niteliðindeki zim-
met borçlarýnda daha geniþ bir alanda ge-
çerli sayýlmýþtýr. Meselâ satým akdinde mal
bedelinin ve kira akdinde ücretin vadeli
olmasý sahih ve baðlayýcý kabul edilmiþtir.
Deyn borçlarýnda vadenin sahih olmasý ku-
ralýnýn kendine has özellikleri bulunan sarf
akdinde ittifakla geçerli sayýlmadýðý, karz
ve selem akidlerinde ise tartýþmalý olduðu
görülür.

Ýzâfe vadesi yanýnda diðer bir vade tü-
rü, “bir yükümlülüðün sona erme zama-
nýný göstermek üzere belirlenen süre” an-
lamýnda tevkýt vadesidir. Esasen bazý du-
rumlarda bir akidde izâfe ve tevkýt vade-
sinin birlikte bulunmasý mümkündür. Me-
selâ icâre sözleþmesinde mal sahibinin ma-
lý kiracýya teslim yükümlülüðünün baþlan-
gýcýný tayin eden süre izâfe vadesi, bu yü-
kümlülüðün bitiþ vaktini belirten süre tev-
kýt vadesi diye adlandýrýlýr. Ýzâfe vadesi gi-

larý arasýnda tartýþma konularýndan biri ha-
line gelmiþtir (Kadî Abdülcebbâr, Þer¼u’l-
U½ûli’l-Åamse, s. 674 vd.). Ýtikadî alandaki
bu tartýþmalar, özellikle Hanefîliði benim-
seyen Mu‘tezile ile Mâtürîdî hukukçularý
tarafýndan fýkýh usulüne taþýnarak devam
ettirilmiþtir. Tartýþmalarda büyük günah
iþleyen kimsenin ebediyen cehennemde
kalýp kalmayacaðý, âhirette azap görüp
görmeyeceði, va‘d ve vaîd âyetlerinin umu-
miliði ve hususiliði, bunlarýn hem mümin
hem kâfirler için mi yoksa va‘din mümin-
ler, vaîdin kâfirler için mi olduðu, ayrýca Al-
lah’ýn va‘d ve vaîdinin deðiþip deðiþmeye-
ceði gibi sorularýn cevaplarý aranmýþtýr. Ebû
Mansûr el-Mâtürîdî, Mürcie’nin va‘d âyet-
lerini umumi mânada almakla Mu‘tezile
ve Hâricîler’den daha gerçekçi davrandý-
ðýný belirtmiþ, bunun Allah'ýn rahmet, af
ve maðfiret sýfatlarýna daha uygun düþtü-
ðünü söylemiþtir (Kitâbü’t-Tev¼îd, s. 549
vd.). Allah’ýn þirk dýþýndaki bütün günah-
larýn affedilebileceðine dair vaadi dolayý-
sýyla vaîdin hususiliði daha isabetli görül-
müþtür. Çünkü vaîdin gerçekleþmesi ha-
ramýn helâl kýlýnmasýna ve günahta ýsrar
edilmesine baðlýdýr. Bu tartýþmalar sonu-
cunda Mu‘tezile va‘d ve vaîdle ilgili görüþ-
lerini þöyle açýklamýþlardýr: Ýnsan akýl sahi-
bi bir varlýktýr, fiillerinde özgürdür ve yap-
týklarýndan sorumludur. Ýyilik iþleyenin mü-
kâfatsýz, kötülük yapanýn cezasýz kalmasý
Allah’ýn adaletine aykýrýdýr. Büyük günah-
lar tövbe etmeden Allah’ýn lutfuyla veya
þefaatle affedilmez. Þefaat sadece tövbe
edenler, küçük günah iþleyenler, dolayýsýy-
la cennet ehli içindir. Büyük günah iþleyen
kimse kâfir veya mümin olsun kýyamet gü-
nü ebedî azaba uðrayacaktýr. Zira Allah,
va‘dinden ve vaîdinden asla dönmez (Ka-
dî Abdülcebbâr, Þer¼u’l-U½ûli’l-Åamse, s.
666; a.mlf., el-Mu³nî, XIV, 335, 337).

Va‘d konusunda hemen bütün mezhep-
ler birbirine yakýn kanaatler taþýmakla bir-
likte vaîdde farklý görüþler benimsenmiþ,
Ýslâm âlimlerinin bir kýsmý Mürcie’nin, bir
kýsmý da Mu‘tezile’nin yanýnda yer almýþ-
týr. Zeydiyye, Mu‘tezile ile ayný görüþleri
paylaþmaktadýr. Ýmâmiyye Þîasý, bazý konu-
larda Mu‘tezile’den etkilenmiþse de imam-
larýn þefaatinin ayrý bir konumda görül-
mesi dolayýsýyla onlardan ayrýlmýþtýr. Ehl-i
sünnet âlimleri genelde büyük günah iþ-
leyen müminin ebediyen cehennemde kal-
mayacaðý, günahýnýn karþýlýðý kadar azap
çektikten veya Peygamber’in þefaatine na-
il olduktan sonra cennete gireceði görü-
þünü benimsemiþtir. Va‘d ve vaîd, Sünnî
kelâm kitaplarýnýn sem‘iyyât bölümünde
büyük günah iþleyenin dünyada ve âhiret-

VADE


