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VEDÎA

tinin baþkasýna intikali gibi sebepler de
vedîa akdini sonlandýrýr. Þâfiî ve Hanbelî
hukukçularý mûdaýn tazmini gerektiren
kusurlu davranýþý ile vedîa akdini bozaca-
ðýný söylerken Hanefî ve Mâlikî hukukçu-
larý bu durumda akdin sona ermeyeceði,
sadece mûdaýn bu davranýþýyla tazminle
yükümlü tutulacaðý görüþündedir. Vedîa
sözleþmesinin sona ermesiyle mûdaýn elin-
deki vedîa, akidsiz meydana gelen ema-
net niteliði kazanmýþ olur, dolayýsýyla sa-
hibine veya vârislerine iadesi gerekir. Ak-
si takdirde mûdaýn vedîaya gelecek zararý
tazmin borcu doðar. Bütün Ýslâm hukuk-
çularýna göre mûdiin istemesi halinde ve-
dîanýn iade edilmesi zorunludur. Çünkü
mûdiin malýný talep etmesiyle akid bozul-
muþ ve malýný geri alma hakký doðmuþtur.
Mûda‘ meþrû bir mazereti yokken iadede
gecikirse tazminle yükümlü tutulur. Öte
yandan mûda‘, elde olmayan sebeplerle
ve mâkul bir mazerete binaen iadeyi ge-
ciktirmesinden dolayý meydana gelen za-
rardan sorumlu tutulamaz. Meselâ vedî-
anýn mûdaýn elinden gasp yoluyla alýnma-
sý veya müsadere edilmesi meþrû bir özür
sayýlýr. Vedîa kural olarak mûdiin kendisi-
ne iade edilmelidir. Mûdiin vefatý halinde
vârislerine iade edilir; ancak tereke borcu
batýk ise mahkeme izni olmadan vârisle-
re teslim edilmez (a.g.e., md. 802). Bunun
yaný sýra vekil veya elçi gibi mûdii temsil
yetkisi bulunanlara yapýlan iade de geçer-
lidir. Fakat vedîayý bizzat mal sahibi veya
onun hukukî temsilcisi teslim alsa bile bun-
lar malý kabzetme ehliyetine sahip deðil-
se iade geçersiz sayýlýr. Vedîanýn iade edi-
leceði yer akdin yapýldýðý ve malýn teslim
alýndýðý yerdir (a.g.e., md. 797). Ancak ta-
raflar akid sýrasýnda baþka bir yerde anla-
þabilirler. Ýade için vedîanýn naklinde na-
kil masraflarý mûdie aittir. Mûda‘, vedîa-
ya yaptýðý harcamalar yahut vedîanýn yol
açtýðý zararlardan dolayý vedîa sahibinden
alacaklý duruma gelebilir. Mûdi‘ borcunu
kabul ettiði takdirde ödemeyi geciktirse
de mûdaýn alacaðýna karþýlýk vedîayý takas
yoluyla sahiplenmesi veya alacaðýný bu ve-
dîadan tahsil etmesi Ýslâm hukukçularý
tarafýndan câiz görülmemiþtir.
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Allah’ýn isimlerinden
(esmâ-i hüsnâ) biri.

˜ ™

Sözlükte “sevmek, muhabbet etmek”
anlamýndaki vüdd kökünden türemiþ mü-
balaða bildiren bir sýfat olan vedûd “çok
seven, çok sevilen” demektir. Esmâ-i hüs-
nâdan biri olarak “sâlih kullarýný çok seven
ve onlar tarafýndan çok sevilen” mânasýna
gelir. Râgýb el-Ýsfahânî vüd ile “temennî”
arasýnda anlam iliþkisi bulunduðunu söy-
ler, çünkü her sevilen þeyin gerçekleþmesi
istendiði gibi her temenni edilen þey de
sevilir (el-Müfredât, “vdd” md.). Ebü’l-Be-
ka’nýn “insan tabiatýnýn lezzet veren her
þeye eðilimi” diye mânalandýrdýðý ve çeþit-
li derecelere ayýrdýðý “hubb”ün saf ve te-
miz olanýna vüd demiþ, bunun temenni ile
iliþkisi bulunduðunu belirtmiþtir.

Kur’ân-ý Kerîm’de vedûd ismi esmâ-i
hüsnâdan olan rahîm ve gafûr isimleriyle
birlikte iki âyette geçmektedir (Hûd 11/90;
el-Burûc 85/14). Ayrýca vüd kavramý fiilî
sýfatlarýn kuruluþunda Allah’a nisbet edil-
mektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“vdd” md.). Bu âyetlerin birinde Cenâb-ý
Hakk’ýn iman edip sâlih amel iþleyenler

sý dýþýnda baþka bir malla karýþtýrýlmasý,
bir baþkasýna verilmesi, vedîanýn nakli ve
yolculuða giderken birlikte götürülmesi,
baþkasýna tevdii, mûdaýn vedîayý inkârý,
vedîayý korumada ihmal gösterilmesi, ve-
dîa için gerekli bakýmýn yapýlmamasý, ve-
dîanýn sahibine iade edilmemesi gibi gü-
ven unsurunu ihlâl eden davranýþlar ve-
dîanýn tazminini gerektiren baþlýca sebep-
lerdir.

Vedîa akdinin gereklerine uygun dav-
ranmayan mûda‘ gasýp sayýlýr. Tazmin için
deðer biçmeye ölçü olacak vakti belirle-
me iþi gasba konu teþkil eden malýn taz-
min vaktiyle yakýndan ilgilidir. Bu husus-
ta Ýslâm hukukçularý mislî veya kýyemî
mala göre farklý görüþler ileri sürmüþtür.
a) Emsali piyasada satýlmaz duruma ge-
len mislî mal kýymeti üzerinden tazmin
edilir. Ebû Hanîfe, böyle bir mala kýymet
takdiri konusunda mahkemenin tazmine
karar verdiði tarihin ölçü alýnmasý gerek-
tiði görüþündedir. Çünkü malýn kýymetini
ödeme sorumluluðu mûdaýn zimmetine
ancak mahkeme kararýyla geçer. Ýmam
Muhammed’e göre ise malýn mislinin öde-
nebilmesi bu tarihte imkânsýzlaþtýðýndan
piyasadan kalktýðý zamanki kýymeti esas
alýnmalýdýr. Ebû Yûsuf da bu konuda mû-
daýn tazmine yol açtýðý zamaný ölçü almýþ-
týr. Hanefî hukukunda Ebû Yûsuf’un gö-
rüþü tercih edilmiþ, Mecelle’nin 803. mad-
desi buna göre düzenlenmiþtir. Mâlikî hu-
kukçularý da ayný görüþtedir. Þâfiîler’e gö-
re tazmin kusurunun iþlendiði vakitle o
beldede söz konusu mislî malýn piyasadan
çekilmesine kadarki süre içindeki en dü-
þük fiyat ödemede esas alýnýr. Eðer telef
sýrasýnda mal piyasada bulunmuyorsa sa-
hih görüþe göre tazmin kusurunun iþlen-
mesiyle telef arasýndaki en yüksek kýyme-
te itibar edilir. Hanbelîler ise misli bulun-
mayan malýn piyasadan kalktýðý zamanki
deðeri üzerinden tazmin edileceðini söy-
lemiþtir; zira onlara göre mislî mal kiþinin
zimmetine kýyemî olarak bu zamanda geç-
miþtir. b) Tazmini gereken vedîa kýyemî
mal ise Hanefîler ve Mâlikîler tazmin se-
bebinin vuku bulduðu vakitteki deðerinin
ödenmesi gerektiði görüþündedir. Þâfiîler,
tazmini gerektiren ihlâlin yapýldýðý günle
malýn telef olmasý arasýnda geçen süre
içinde en düþük kýymetin ödenmesi gerek-
tiðini savunurken Hanbelîler ödeme anýna
kadarki en yüksek fiyatýn tazmine esas
alýnacaðýný ileri sürmüþtür.

Akdin Sona Ermesi. Vedîa akdi karþýlýk-
lý rýza ile veya tek taraflý fesihle sona erer.
Ayrýca taraflardan birinin ölümü veya akid
ehliyetini kaybetmesi, vedîanýn mülkiye-
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met ve sevgisini örnek alarak Allah’ý ve kul-
larýný sevmesidir. Vedûd baþta raûf, velî,
rab, mevlâ, rahmân ve rahîm olmak üze-
re birçok ilâhî isimle anlam yakýnlýðý için-
de bulunur. P. Beneito, Muhyiddin Ýbnü’l-
Arabî’nin Keþfü’l-ma£nâ £an sýrri esmâßil-
lâhi’l-¼üsnâ ve el-Fütû¼âtü’l-Mekkiyye
adlý eserlerinden hareketle Allah-insan,
Allah-âlem iliþkisi baðlamýnda Allah’ýn ve-
dûd ismi ve tecellîleriyle ilgili bir makale
kaleme almýþtýr (bk. bibl.).
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Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî’nin
(ö. 597/1201)

Hz. Peygamber’in hayatý, mûcizeleri,
þemâili ve faziletlerine dair eseri.

˜ ™

Kitabýn adý yazma nüshalarý ile bazý kay-
naklarda el-Vefâ [el-Vefâß] bi-a¼vâli’l-
Mu½¹afâ, el-Vefâ fî ba£²ý a¼vâli’l-Mu½-
¹afâ, el-Vefâ bi-(fî) fe²âßili’l-Mu½¹afâ
þeklinde kaydedilmektedir (el-Vefâ, neþre-
denin giriþi, I, t). Otuz dört bölümden (eb-
vâb) meydana gelen eserde müellifin mu-
kaddimede kaydettiðine göre 500’ü aþkýn
(530) bab vardýr. Resûl-i Ekrem’in nübüv-
vetten önceki hayatýna ayrýlan birinci bö-
lümde onun Âdem’den itibaren þanýnýn yü-
celtilmesi, Hz. Ýbrâhim’in kendisi için dua
etmesi (el-Bakara 2/129), Tevrat ve Ýncil’-
de adýnýn geçmesinden baþlamak üzere
siyer kitaplarýnda yer alan konular özet-
lenmektedir. Nübüvvetin Mekke dönemi-
ni konu alan ikinci bölümde Hz. Muham-
med’in peygamberliðine delâlet eden hal-

ler, vahyin baþlamasý üzerine önce kendi
yakýnlarýndan baþlayarak insanlarý dine da-
vet etmesi, bu uðurda çeþitli eziyetlere
katlanmasý, müminlerden bir kýsmýnýn Ha-
beþistan’a hicreti, amcasý Ebû Tâlib’in ve
eþi Hatice’nin ölümünden sonraki duru-
mu, Tâif seyahati, Mekke’ye gelen kabile-
lere nübüvvetini açýklamasý, özellikle Evs
ve Hazrec kabileleriyle irtibatý, mi‘rac ha-
disesi, Evs ve Hazrec kabileleriyle Ýkinci
Akabe buluþmasý gibi hususlar ele alýn-
maktadýr. Kitabýn Medine’ye hicrete dair
üçüncü bölümünde Hz. Peygamber’in Sevr
maðarasýndan itibaren Medine yolculuðu,
Medine’de sevgiyle karþýlanmasý, burada
mescidin inþasý ve kýblenin deðiþmesi gibi
hususlar anlatýlmaktadýr.

el-Vefâ’nýn mûcizelere ayrýlan dördün-
cü bölümünde Hz. Mûsâ devrinde büyü-
cülüðün revaç bulduðu, Mûsâ’nýn asâsýy-
la denizi yarmasý, Îsâ döneminde týbbýn
ilerlediði, onun ölüleri dirilttiði ve bazý has-
talarý iyileþtirdiði belirtilmekte, Resûlullah
döneminde ise fesahat ve belâgatýn yay-
gýnlaþtýðý, Resûl-i Ekrem’in mûcizesi ola-
rak Kur’an’ýn indiði kaydedilmekte, ardýn-
dan Kur’an’ýn beþ yönden eriþilmezliði üze-
rinde durulmaktadýr: a) Fesahatý ve belâ-
gatý; b) alýþýlmýþ edebî nesir ve þiir kalýp-
larýna uymayýþý; c) geçmiþ peygamberle-
re ve ümmetlere dair saðlam bilgiler içer-
mesi; d) geleceðe yönelik haberler ver-
mesi; e) çeliþkili ifadeler taþýmamasý (I,
265-272). Dördüncü bölümün on beþinci
babýnda Kur’an’da yer alan geleceðe yö-
nelik otuzu aþkýn gaybî haber zikredilmiþ,
diðer bablar hissî mûcizelere ayrýlmýþtýr.
Kitabýn beþinci bölümünde Resûlullah’ýn
diðer peygamberlere üstünlüðü konusu
ele alýnmýþtýr. Bazý rivayetlerden hareket-
le Hz. Peygamber’in bir kýsým ayrýcalýklarý-
na temas edildikten sonra ümmetinin di-
ðer ümmetlerden üstün olduðu ve mü-
minlerin onu her þeyden daha çok sevme-
sinin gerekliliði belirtilmiþtir.

Kitabýn bundan sonraki kýsmý Mustafa
Abdülvâhid neþrinde eserin II. cildini teþ-
kil etmektedir (s. 387-827). Burada otuz
bir babdan oluþan altýncý bölümde Hz. Pey-
gamber’in fizikî, yedinci bölümde mânevî /
ahlâkî özelliklerine yer verilmekte, sekizin-
ci bölümde kendine has muaþeret kaidele-
ri zikredilmekte, dokuzuncu bölümde onun
zühd anlayýþýna deðinilmektedir. Eserin
bundan sonraki bölümlerinde Resûlullah’ýn
abdesti, namazý, orucu, haccý ve umresi;
onun Allah korkusu, niyazý, hüznü, tefek-
kürü, aðlayýþý, takvâsý, dünyaya gönül bað-
lamamasý, tövbe ve istiðfarý ve çeþitli du-
alarý anlatýlmaktadýr. Ardýndan Resûl-i Ek-

için gönüllerde sevgi yaratacaðý ifade edil-
mektedir (Meryem 19/96). Râgýb el-Ýsfa-
hânî’nin belirttiði gibi bu âyet, “Sen yer-
yüzündeki her þeyi versen yine de mümin-
lerin gönüllerini birleþtiremezsin, fakat Al-
lah onlarýn aralarýný bulup kaynaþtýrmýþtýr”
meâlindeki âyetin (el-Enfâl 8/63) tefsiri
mahiyetindedir. Allah Teâlâ Hz. Peygam-
ber’e de ilâhî teblið karþýlýðýnda yakýnlýk ve
barýþ sevgisinden baþka bir bedel isteme-
diðini ilân etmesini emretmiþtir (eþ-Þûrâ
42/23). Vedûd ismi Tirmizî’ye ve Ýbn Mâ-
ce’ye ait esmâ-i hüsnâ listelerinde bulun-
makta (Tirmizî, “Da.avât”, 82; Ýbn Mâce,
“Du.â,”, 10), ayrýca hadis kaynaklarýnda Re-
sûl-i Ekrem’in teheccüd namazýnda oku-
duðu uzun dualarýn birinde, “Allahým! Sen
rahîmsin, vedûdsün, dilediðini yapansýn”
niyazý yer almaktadýr (Tirmizî, “Da.avât”,
30). Vüd kavramýnýn geçtiði rivayetlerden
biri þöyledir: “Bana karþý ileri derecede sev-
gi besleyen ümmetimden öyleleri vardýr ki
içlerinden biri aile halký ve serveti pahasý-
na da olsa beni görmeyi tercih edecektir”
(Müsned, V, 156, 170; Müslim, “Cennet”,
12).

Âlimler genellikle vedûdün etimolojisi
ve Kur’an’daki kullanýmý çerçevesindeki yo-
rumlarla yetinmiþlerdir. Ýbn Fûrek’in Ebü’l-
Hasan el-Eþ‘arî’ye atfen naklettiðine göre
vedûd, “taati ve ibadeti müminler ve ârif-
lerce sevilen, kullarýný hakký ayakta tut-
malarý için sevip kendilerini muvaffak ký-
lan” anlamýna gelir. Mâtürîdî ise vedûdü
“her þey ve her iyilik O’ndan geldiði için se-
vilmeye lâyýk olan, kendisine tevessül edip
yaklaþaný seven” þeklinde yorumlamýþtýr.
Hattâbî de vedûdü “sevilen, sâlih kullarýný
seven, onlardan razý olup amellerini kabul
eden, onlarý halka sevdiren” diye açýkla-
mýþtýr. Gazzâlî vedûde “bütün yaratýklar
için iyiliði seven, onlara iyilik yapan ve ger-
çekleþtirdikleri iyilikleri öven” mânasýný ver-
dikten sonra vedûd ile rahîm arasýnda
muhteva yakýnlýðý bulunduðunu belirtmiþ-
tir. Gazzâlî kulun Allah’ý sevmesini “ken-
disi için arzu ettiði her þeyi Allah’ýn diðer
yaratýklarý için de istemesi, hatta onlarý
kendisine tercih etmesi” sözleriyle açýkla-
mýþtýr. Bu sevginin doruk noktasý öfke, kin
vb.nin sevgiyi engellememesidir. Nitekim
Hz. Peygamber, Uhud Savaþý’nda diþi kýrýl-
dýðý ve yüzü kan içinde kaldýðý halde müþ-
riklere beddua etmemiþ, Allah’tan onla-
ra doðru yolu göstermesini dilemiþtir (el-
Maš½adü’l-esnâ, s. 132-133). Yine Gazzâlî
vedûd isminin de rahmân, rahîm ve raûf
gibi Allah’ýn irade sýfatý çerçevesine girdi-
ðini kaydetmiþtir (a.g.e., s. 174). Vedûd
isminden kulun nasibi Allah’ýn sonsuz rah-

el-VEFÂ


