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VAAD

týn alana yapýlan vaad gibi. Mâlikî mezhe-
binde meþhur görüþ bu yöndedir. 3. Vaad
ancak þarta baðlý olduðunda kazâî borç
doðurur. Hanefîler’e göre vaad ihtiyarî iþ-
leri vâcip ve baðlayýcý hale getiremeyece-
ði için kiþi kendisine vâcip kýlýnmayan bir
þeyi yapmayý vaad ettiðinde mücerret va-
adi baðlayýcý olmaz; ancak þarta ta‘lik edil-
mesi câiz görülen iþlemlerde vaad bir þar-
ta baðlanýrsa baðlayýcý olur (Mecelle, md.
84; ayrýca bk. ÞART). 4. Ebû Bekir Ýbnü’l-
Arabî gibi bazý fakihler özür ve mani bu-
lunmadýkça vaadi ifa etmenin vâcip sayýl-
dýðý kanaatindedir. 5. Vaadin ifasý kazâen
vâcip deðildir. Þâfiî ve Hanbelî mezheple-
ri ve fakihlerin çoðunluðu bu görüþtedir.
Vaadi ifa etmenin diyâneten, yani kiþinin
yargý kararý dýþýnda iç sorumluluðuna gö-
re hükmü de tartýþmalýdýr. Bazý âlimlere
göre kazâen olduðu gibi diyâneten de va-
adi yerine getirmek vâciptir. Bir kýsým âlim-
ler ise mazeret durumunu bundan istisna
etmiþtir. Ýfa etme niyetiyle vaadde bulu-
nan kiþinin vaadini yerine getirmemesi ha-
linde günahkâr sayýlmayacaðýna dair bir
hadisten hareketle (Ebû Dâvûd, “Edeb”,
90) Cessâs gibi bazý âlimler, içinde yerine
getirmeme niyeti olduðu halde vaadde bu-
lunmayý câiz görmez. Çoðunluða göre va-
adi yerine getirmek mendup, yerine ge-
tirmemek ise mekruhtur.

Gelecekte bir akid yapmak üzere vaad-
leþme ile de akid meydana gelir. Ancak
taraflar, gelecekte akdetmeyi vaadleþtik-
leri akdin hükümlerinin vaadleþme anýn-
dan itibaren doðmasýnda anlaþýrlarsa bu
iþlem akid sayýlýr ve sonuçlarýný doðurur.
Mâlikîler’e göre ancak teberru gibi tek ta-
raflý akidler vaad edildiðinde baðlayýcý olur.
Bey‘, icâre ve nikâh gibi iki taraflý akidleri
gelecekte akdetmek üzere yapýlan vaad
baðlayýcý sayýlmaz. “Bunu senden þu fiya-
ta alacaðým” gibi mücerret vaadler pazar-
lýk olarak deðerlendirilmiþ ve bu ifade ile
bey‘in gerçekleþmeyeceði belirtilmiþtir (Me-
celle, md. 171). Hanefî fakihlerinin bir kýs-
mýna göre istisnâ‘ akdi de baðlayýcý olma-
yan satým vaadi niteliðindedir (bk. ÝSTÝS-
NÂ‘). Vaadin baðlayýcýlýðý konusu modern
dönemde özellikle murâbaha akdi çerçe-
vesinde tartýþmalara yol açmýþtýr. Tartýþ-
manýn odak noktasý vaadleþmenin akid açý-
sýndan ne anlam ifade ettiði ve taraflarýn
vaad ettikleri fiilleri yerine getirme konu-
sunda kazâ yoluyla zorlanýp zorlanamaya-
caðý meselesidir (Cebeci, s. 67-88). Ýslâm
Konferansý Teþkilâtý’na baðlý Mecmau’l-fýk-
hi’l-Ýslâmî’nin Küveyt’te 10-15 Aralýk 1988
tarihinde yapýlan beþinci dönem toplan-
týsýnda vaad, günümüz faizsiz bankacýlýk

sisteminde uygulandýðý þekliyle murâba-
ha ile baðlantýlý biçimde ele alýnmýþ, vaa-
din bir mazeret bulunmadýðý sürece diyâ-
neten baðlayýcý sayýldýðý, bir sebebe bað-
lý olarak yapýlan ve söz verilen tarafýn da
harcama yaptýðý durumlarda vaadin ka-
zâen de baðlayýcý olacaðý, taraflardan biri-
ne veya her birine muhayyerlik hakký ta-
nýmak þartýyla murâbahada karþýlýklý vaad-
leþmenin câiz olduðu görüþü benimsen-
miþtir.

Modern hukuktaki eksik borç kavramýy-
la karþýlaþtýrýldýðýnda fakihlerin bir kýsmý-
na göre vaadi ifa borcu bir borç halinde
bulunmasýna raðmen hukuk düzeni tara-
fýndan kazâ yoluyla talep edilmesine im-
kân tanýnacak kadar kuvvetle desteklen-
memiþtir. Vaadde bulunan kiþi vaadini ye-
rine getirdiðinde borç olmayan þeyi ifa et-
miþ ya da baðýþta bulunmuþ sayýlmakta ve
eksik mahiyette olmakla beraber bir bor-
cunu ifa etmiþ olmaktadýr. Buna baðlý ola-
rak kendisine vaadde bulunulan kiþi de ifa
edilen vaadi aldýðýnda bir haksýz kazanç el-
de etmiþ sayýlmamakta ve yapýlan edayý
meþrû þekilde elde etmektedir. Vaadi ka-
zâen baðlayýcý kabul etmeyen, fakat ifa-
sýný diyâneten vâcip gören fakihlere göre
vaadi ifa etmenin bir eksik borç teþkil et-
tiði söylenebilir (Demiray, s. 194-195).
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Sözlükte “öðüt vermek, uyarmak, sa-
kýndýrmak” anlamýndaki va‘z “bir toplulu-
ða dinî ve ahlâkî konularda nasihat et-
mek, dinleyenlerin kalplerini iyiliðe ýsýndý-
racak sözler söylemek, uhrevî mükâfat ve
azaba dair bilgiler vererek teþvik ve ikaz-
da bulunmak” þeklinde tanýmlanýr (el-Müf-
redât, “v.az” md.; et-Ta£rîfât, “v.az” md.;
Lisânü’l-£Arab, “v.az” md.; Tâcü’l-£arûs,
“v.az” md.). Bunun yanýnda baþlangýçtan
günümüze kadar gelen uygulamayý dikka-
te alarak vaaz terimini “dinî konularda ce-
maati aydýnlatarak mânen geliþmesini sað-
lamak amacýyla din âlimlerince ibadet ma-
hallerinde yapýlan konuþma” diye taným-
lamak mümkündür. Bu þekilde konuþma
yapan kimseye vâiz denir. Ýslâmî kaynak-
larda mev‘iza (çoðulu mevâ‘iz), tezkîr, ir-
þad, nasihat, tebþîr ve inzâr gibi kavram-
lar da çok defa vaaz anlamýnda kullanýl-
maktadýr. Sözlükte “hikâye, haber” demek
olan kýssa kelimesi, eski toplumlarýn ba-
þýndan geçen ibret verici olaylarý anlatarak
vaaz ve nasihat etmeyi ifade eder. Vaa-
zýnda çokça kýssa kullanana kas (çoðulu
kussâs) veya kassâs denir (Ýbnü’l-Cevzî, s.
159; Süyûtî, Ta¼×îrü’l-Åavâ½, s. 269).

Kur’ân-ý Kerîm’de vaaz kelimesi bulun-
mamakla birlikte birçok âyette mev‘iza,
vâizîn, ayrýca va‘z kökünden fiiller geçer.
Allah Teâlâ, Hz. Peygamber’e insanlarý dine
hikmetle, güzel öðütle ve en güzel usulle
davet etmesini emretmektedir (en-Nahl
16/125). Bazý âyetlerde muhtelif emir ve
yasaklar zikredilip çeþitli bilgiler verildik-
ten sonra bunlarla Allah’ýn insanlara nasi-
hat ettiði belirtilmekte (en-Nisâ 4/58; en-
Nahl 16/90; en-Nûr 24/17), Resûl-i Ekrem’e
de çevresindekilere vaaz ve nasihatte bu-
lunmasý emredilmektedir (en-Nisâ 4/63;
Kaf 50/45; ez-Zâriyât 51/55; el-Gaþiye 88/
21, 22). Bazan âyetler mev‘iza þeklinde ad-
landýrýlýrken (el-Bakara 2/275; en-Nûr 24/
34) bazan da bütünüyle Kur’an’ýn insan-
lar için bir mev‘iza olduðu (Âl-i Ýmrân 3/
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rak hayýr yapmanýn önemi hakkýnda ko-
nuþmuþtur (Buhârî, “.Îdeyn”, 19; Müslim,
“.Îdeyn”, 4; Nesâî, “.Îdeyn”, 19). Bunlarýn
dýþýnda Hz. Peygamber’in kabir baþýnda
toplananlara (Buhârî, “Cenâ,iz”, 82), an-
laþmazlýklarý çözmesi için huzuruna gelen-
lere (Buhârî, “Ahkâm”, 20), evinde eþleri-
ne (Buhârî, “.Ýlim”, 40) vaaz ettiði, kadýn-
larý eðitmek üzere özel bir gün ayýrdýðý
(Buhârî, “.Ýlim”, 36), valilere gittikleri ye-
rin insanlarýna vaaz ve nasihatte bulunma-
larýný öðütlediði (Ýbnü’l-Cevzî, s. 167) bildi-
rilmektedir. Resûl-i Ekrem her iþinde ol-
duðu gibi vaazlarýnda da kolaylýðý tercih
eder, dinleyenleri býktýrmayacak þekilde ký-
sa konuþur, vaazlarý belli günlerde yapar-
dý. Her perþembe günü halka vaaz veren
Abdullah b. Mes‘ûd bunu her gün yapma-
sýný isteyenlere, “Resûlullah bize býkkýnlýk
gelebileceði endiþesiyle özel vaaz zamaný
ayýrýrdý, ben de size býkkýnlýk vermemek
için uygun vakitleri gözetiyorum” demiþ-
tir (Müsned, I, 465; Buhârî, “.Ýlim”, 11, 12;
Müslim, “Münâfikun”, 82-83). Hz. Pey-
gamber vaazlarýnda insanlarý ilgilendiren
her konuya yer verirdi. Allah’a itaat, iman
esaslarý, âhiret hayatý, toplumsal mesele-
ler, dinî emirler ve yasaklar vaazlarýnda en
çok üzerinde durduðu konulardý (Resûlul-
lah’ýn hutbe ve vaazlarý hakkýnda bilgi için
bk. Kasým b. Sellâm, s. 87-106). Resûl-i Ek-
rem vaaz ve hutbelerinde zaman zaman
sesini yükseltir, bazan konuya göre yüz ifa-
desinin deðiþtiði görülürdü (Buhârî, “.Ýlim”,
28). Konuþmanýn etkisini arttýrmak, me-
selenin daha iyi anlaþýlmasýný saðlamak
amacýyla vaazlarýnda kýssalar da aktarýrdý
(Cirit, s. 75-83).

Resûlullah’ýn vaaz ve nasihatleri bu ko-
nuda izlenecek yöntemlere ýþýk tutmasý
bakýmýndan önem taþýmaktadýr. Onun va-
az tarzýný benimsemenin zorunlu olduðu-
nu belirten Ýbn Hazm’a göre muhatap-
larýna sert ve karamsar ifadelerle vaaz
eden kimse Hz. Peygamber’in metodun-
dan uzaklaþmýþ demektir. Çünkü vaazda
sert üslûp kullanmak beklenenin aksine
insanlarýn tepkisine ve kötülükte ýsrar et-
melerine yol açabilir. Vâizin güler yüzlü ve
müjdeleyici olmasý, yumuþak bir üslûpla
konuþmasý Kur’an’ýn (Âl-i Ýmrân 3/159; Tâ-
hâ 20/44) ve Resûl-i Ekrem’in (meselâ bk.
Buhârî, “Edeb”, 35, 38; “.Ýlim”, 11; Müs-
lim, “Birr”, 74-76) tavsiyesidir, vaazda so-
nuç alma bakýmýndan bu daha baþarýlý bir
yöntemdir. Vaaz ve nasihatte doðrudan
muhatabý suçlamak yerine dolaylý ifade-
lerle konuþmak gerektiðini de belirten Ýbn
Hazm, Resûlullah’ýn bu yöntemi kullandý-
ðýna dair rivayetleri (Müsned, III, 133, 154;

Ebû Dâvûd, “Edeb”, 5) hatýrlatýr (el-AÅlâš
ve’s-siyer, s. 62). Vaazý bir sanat diye nite-
lendiren Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî, bu tür
konuþmalarýn kasas (kýssa), tezkir, vaaz ol-
mak üzere üçe ayrýldýðýný, kas, müzekkir,
vâiz terimlerinin sýk sýk birbirinin yerine
kullanýldýðýný belirtmektedir (el-Æu½½â½, s.
159, 162). Buna göre vâizliðin tarihî seyri-
ni incelerken anýlan terimleri birlikte de-
ðerlendirmek gerekir.

Hz. Peygamber’den sonra bir meslek ola-
rak vaaz ve kýssa anlatma faaliyetinin ne
zaman baþladýðý, bu iþi ilk defa kimlerin
yaptýðý hususunda kaynaklarda deðiþik ri-
vayetler yer almaktadýr. Resûlullah’ýn ve-
fatýný takiben müslümanlar arasýnda va-
az etmek için resmî izin isteyenlerin or-
taya çýktýðý görülür. Birçok rivayette as-
haptan ilk defa Temîm ed-Dârî’nin Hz.
Ömer’den izin alýp kýssa anlattýðý belirtil-
mektedir (Müsned, III, 449; Zehebî, II, 447;
Ýbnü’l-Cevzî, s. 177). Tâbiînden Ubeyd b.
Umeyr el-Leysî’nin ilk kýssacý olduðu kay-
dedilir (Ýbn Sa‘d, V, 463). Hâris b. Muâvi-
ye el-Kindî’nin ayný maksatla Hz. Ömer’e
baþvurduðu (Müsned, I, 18; Ýbnü’l-Cevzî,
s. 202; Süyûtî, Ta¼×îr, s. 233), Basra Mesci-
di’nde ilk defa Esved b. Serî’nin kýssa an-
lattýðý bilinmektedir (Câhiz, I, 367). Hz.
Ömer’in hilâfeti sýrasýnda halk eðitimcisi
yahut vâiz olarak kas ve kari gibi unvan-
larla ortaya çýkan kýssacýlarýn Hulefâ-yi Râ-
þidîn’in son zamanlarýndan itibaren halka
dini telkin etmek yerine siyasî maksatlar-
la mesleklerini muhtelif cereyanlarýn ne-
þir ve telkin vasýtasý haline getirdikleri gö-
rülmektedir (Hasenî, s. 158). Öte yandan
zühd ve tasavvuf hareketleri, zýndýklýk, ede-
biyat ve eðlence düþkünlüðü gibi geliþme-
lerin etkisiyle çeþitli gruplara mensup vâiz
ve kýssacýlarýn ortaya çýktýðý bilinmektedir
(ayrýca bk. KISSAHAN; KUSSÂS).

II. (VIII.) yüzyýlda ashap ve tâbiînin vefa-
tý, Ýslâm coðrafyasýnýn geniþlemesi, Ehl-i
kitap’la temaslar, tercüme faaliyetleri ve
sosyal hayattaki olumsuz geliþmeler üze-
rine ortaya çýkan zühd hareketinin yaygýn-
laþmasý, buna baðlý þekilde zühd ve reka-
ikle ilgili haberlerin toplumda revaç bul-
masý gibi sebeplerle vâiz ve kýssacýlar ara-
sýnda baþta Ýsrâiliyat olmak üzere zayýf ve
asýlsýz haberlere yaygýn biçimde yer veril-
miþtir. Ýlk dönemlerde kas teriminin hal-
ka dinî konularda öðüt veren kimseler için
kullanýldýðý, bunlarýn büyük çoðunluðunu
âlim þahsiyetlerin, güvenilir râvilerin teþ-
kil ettiði anlaþýlmaktadýr. Ancak III. (IX.)
yüzyýlýn sonlarýnda kýssacýlýk büyük ölçüde
çýkar amaçlý þarlatanlýða dönüþmüþ, IV.
(X.) yüzyýldan itibaren kas yerine vâiz ve

138; Yûnus 10/57), Allah’ýn onu insanlara
öðüt için indirdiði (el-Bakara 2/231) ifade
edilir. Bu arada Tevrat tabletlerinde (el-
vâh) yazýlanlarla (el-A‘râf 7/145) Ýncil’in de
ayný niteliði taþýdýðý (el-Mâide 5/46) belir-
tilir. Kur’an’da Allah’ýn Hz. Nûh’a nasihati
(Hûd 11/46), Hûd’un halkýna (eþ-Þuarâ 26/
124-136) ve Lokmân’ýn oðluna (Lokmân
31/13) yaptýðý nasihatler için de vaaz kav-
ramý kullanýlmakta olup bu âyetlerdeki ko-
nular ve üslûp vaazlarda takip edilecek me-
toda ýþýk tutmasý bakýmýndan önem taþýr.
Kur’an’da vaaza yakýn anlamda baþka kav-
ramlar da geçer. Bunlarýn en sýk kullanýla-
ný zikr, zikrâ, tezkîr, tezkire ile ayný kök-
ten türeyen diðer kelimelerdir. Nitekim Hz.
Peygamber’in yalnýz hatýrlatýcý (müzekkir)
olduðu bildirilir (el-Gaþiye 88/21). Kur’an’-
da vaaz kavramý daha çok buyurucu ya-
hut yasaklayýcý ifadelerle hukukî çerçeve-
ye giren genel prensipler baðlamýnda yer
alýrken tezkirin mükâfat ve cezayý, cennet
ve cehennemi hatýrlatan, insana içini ve
dýþýný arýndýrmasýný öðütleyen ifadelerle
hukukî yapýya mânevî ve ahlâkî bir temel
hazýrlandýðý söylenebilir (Pedersen, I, 227;
Abdülhay el-Kettânî, III, 7). Dikkat çekici
bir husus da zikir ve tezkirle bütün insan-
lýða hitap edilirken vaazda asýl hedef kit-
leyi daha çok müslümanlarýn teþkil etme-
sidir. Kur’an kendini ve diðer ilâhî kitapla-
rý zikir diye de adlandýrýr. Kur’an’da, pey-
gamberlerin teblið ve davet hizmetlerini
yerine getirirken müjdeleyici ve sevindirici
haberler vermeleri “tebþîr”, ilâhî emirlere
uymayanlarý kötü bir âkýbetin beklediðini
haber verip onlarý uyarmalarý “inzâr” kav-
ramýyla ifade edilir (bk. M. F. Abdülbâký,
el-Mu£cem, “bþr”, “ncr” md.leri).

Buhârî’nin el-Câmi£u’½-½a¼î¼’inde vaaz
konusuna dair bablar açýlmýþtýr (“.Ýlim”,
28, 32, 40; “Salât”, 40; “Cenâ,iz”, 83; “.Îdeyn”,
19; “Da.avât”, 69; “Ahkâm”, 20). Ýlgili ha-
dislere göre Resûl-i Ekrem çeþitli vesile-
lerle, bilhassa namazdan sonra cemaatle
sohbet eder, vaaz ve nasihatte bulunur-
du (Nesâî, “Sehv”, 99; Müsned, V, 91, 97,
105). Hutbesi çoðunlukla kýsa ve özlü olur-
du (Ebû Dâvûd, “Salât”, 231). Bir defasýn-
da sabah namazýndan sonra çok etkili bir
vaaz vermiþ, dinleyenlerin gözleri dolup
kalpleri titremiþti (Tirmizî, “.Ýlim”, 16; Ebû
Dâvûd, “Sünnet”, 6; Ýbn Mâce, “Mukaddi-
me”, 6). Resûlullah cuma ve bayram hut-
belerinde birkaç âyet okur, ardýndan ce-
maate vaaz ve nasihatte bulunurdu (Bu-
hârî, “.Îdeyn”, 6; Müslim, “Cum.a”, 41; Tir-
mizî, “Salât”, 365). Bir bayram günü bay-
ram namazýný kýldýrýp hutbeyi irat edince
kadýnlar tarafýna yönelmiþ, Bilâl’e yaslana-
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rýný, hak ve adalet anlayýþýný, dinin toplu-
ma sunduðu barýþ, kardeþlik, feragat, fe-
dakârlýk ve hoþgörüye dayanan ahlâkî er-
demleri tatlý bir üslûpla anlatmalý; uyarý-
larda bulunurken korkutucu ve ürkütücü
deðil daima özendirici, ümit verici bir yol
izlemelidir. Vaazda bu konuda yazýlmýþ ki-
taplarýn seçimi de ayrý bir önem taþýmak-
tadýr. Zira VI. (XII.) yüzyýldan, tasavvuf kül-
türünün Ýslâm toplumunda yaygýnlýk ka-
zanmasýndan itibaren telif edilen mev‘iza
türü eserlerin tergýb ve terhîb yöntemini
fazla abartarak Ýslâm’ýn ve hayatýn gerçek-
leriyle baðdaþmayan menkýbelere çokça
yer verdikleri görülmektedir. Bu eserlerde
yer alan bazý örneklemeler, Ortaçað tarým
toplumunun bilgisini ve psikolojik yapýsýný
yansýttýðýndan onlarýn günümüz toplumu-
na aynen nakledilmesi birçok açýdan sa-
kýncalýdýr. Vâiz ve hatiplerin bu önemli hu-
suslara dikkat etmeleri gerekmektedir.

Literatür. Vâiz ve kýssacýlarýn hadis il-
miyle münasebetlerini ilk dönemlerden iti-
baren tenkitçi bir yaklaþýmla ele alan teo-
rik nitelikteki eserlerin yanýnda halka, ida-
recilere ve aydýnlara yönelik öðütlerden
oluþan kitaplar da telif edilmiþtir. Vâizli-
ðin tarihî seyrine ýþýk tutan birinci grupta-
ki eserlere þu örnekler verilebilir: Ýbn Ebû
Âsým, el-Mü×ekkir ve’t-te×kîr ve’×-×ikr
(nþr. Amr b. Abdülmün‘im, Tanta 1412/
1992; nþr. Ebû Yâsir Hâlid b. Kasým er-Re-
dâdî, Riyad 1413/1993); Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-
Cevzî, el-Æu½½â½ ve’l-mü×ekkirûn (bk.
bibl.); Ebü’l-Fütûh Es‘ad b. Mahmûd b.
Halef el-Ýclî, Âfâtü’l-vu££â¾ (Zehebî, XXI,
403; Keþfü’¾-¾unûn, I, 131); Nâsýhuddin
Ýbnü’l-Hanbelî, TârîÅu’l-vu££â¾ (Zehebî,
XXIII, 7); Süyûtî, Ta¼×îrü’l-eyšå¾ min
ekâ×îbi’l-vu££â¾ ve Ta¼×îrü’l-Åavâ½ min
ekâ×îbi’l-šu½½â½. Ayrýca kýssacýlarý tanýt-
mak ve onlarýn zararlarýndan sakýndýrmak
amacýyla yazýlan eserleri de vaaz litera-

türünden saymak gerekir. Vaaz ve nasi-
hat maksadýyla telif edilen ikinci türden
eserler genelde edep, ahlâk, tergýb-ter-
hîb, zühd ve rekaik kitaplarýyla benzerlik
gösterir. Emevîler döneminde mev‘iza li-
teratüründen söz edilirken Müstevrid el-
Hâricî’nin Âdâb adlý eserinde (Müberred,
III, 1163) Hattâb b. Muallâ el-Mahzûmî’-
nin oðlu için yazdýðý öðütlere (Ýbn Hibbân,
s. 198-204) yer verdiðini belirtmek gere-
kir (Brockelmann, GAL [Ar.], I, 258). Ýmam
Mâlik’in Hârûnürreþîd’e ithafen el-Âdâb
ve’l-mev£i¾a adlý bir risâle kaleme aldýðý
söylenir (Sandýkçý, s. 55); ancak Zehebî ese-
rin uydurma olduðunu söyler (A£lâmü’n-
nübelâß, VIII, 89). Kâtib Çelebi, mev‘iza il-
miyle ilgili kitaplardan bahsederken Gaz-
zâlî’nin Ý¼yâßü £ulûmi’d-dîn’ini bu ala-
nýn baþta gelen eserleri arasýnda zikre-
der (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1909). Ý¼yâßnýn kay-
naklarýndan olan Hâris el-Muhâsibî’nin er-
Ri£âye’siyle Ebû Tâlib el-Mekkî’nin Æ†-
tü’l-šulûb’u da bu kapsamda deðerlendi-
rilmelidir. Ýlk dönemlerdeki “hutbe” veya
“hutab” baþlýklý eserlerle bazý kýssacý vâiz-
lere nisbet edilen, âlemin yaratýlýþýyla ilgi-
li bilgileri ve peygamber kýssalarýný içeren
el-Mübtedeß veya Æa½a½ü’l-enbiyâß adlý
eserleri de vaaz kitaplarý kapsamýnda de-
ðerlendirmek mümkündür. Meselâ Sa‘le-
bî’nin Æa½a½ü’l-enbiyâßsý (£Arâßisü’l-me-
câlis) incelendiðinde bu durum açýkça gö-
rülmektedir (DÝA, III, 265-266).

Asýl vaaz ve nasihat içerikli eserler Eme-
vîler döneminde ortaya çýkmaya baþlamýþ-
týr. Bunlar arasýnda Vehb b. Münebbih’e
ait Kitâbü’l-Mübtedeß, ¥ikmetü Vehb,
¥ikmetü Lošmân ve Mev£i¾a adlý eser-
ler (Ýbn Hayr, I, 377, 378, 380; Brockelmann,
GAL [Ar.], I, 252) dikkat çekmektedir. Ha-
san-ý Basrî’ye nisbet edilen hutbeler (Sez-
gin, I, 593) ve Abdülmün‘im b. Ýdrîs el-
Yemânî’ye atfedilen Kitâbü’l-Mübtedeß

müzekkir terimleri yaygýnlýk kazanmýþtýr.
Nitekim bu dönemde yaþayan Ebü’l-Leys
es-Semerkandî “dinî konularda öðüt ve-
ren kimse” anlamýnda müzekkir terimini
kullanmakta, bu vazifeyi yerine getiren
kimselerde bulunmasý gereken özellikler-
den söz etmektedir (Bustânü’l-£ârifîn, s.
310-312). Bilhassa müzekkirin IV. (X.) yüz-
yýldan itibaren sadece sûfî vâizleri ifade et-
tiðini ileri sürenler de vardýr (Mez, II, 112).

Vaaz ve tezkirin zamanla kaynaklarda
ilmî bir disiplin halinde ele alýndýðý görül-
mektedir. “Ýlmü’l-mevâ‘iz” (Taþköprizâde,
II, 551), “ilmü’l-mev‘iza” (Keþfü’¾-¾unûn, II,
1909), “ilmü’l-izat ve’z-zikr” (Zehebî, XVII,
481), “ilmü’z-zikr ve’t-tezkîr” (Gazzâlî, I, 53),
“ilmü’t-tezkîr” (Süyûtî, el-Ýtšån, IV, 32), “il-
mü’l-va‘z” (Sýddîk Hasan Han, II, 570) gibi
adlarla anýlan vaaz konusu Kur’an ve ha-
dis ilimleri arasýnda incelenir. V. (XI.) yüz-
yýlýn önde gelen vâizlerinden Yahyâ b. Am-
mâr, beþ kýsma ayýrdýðý dinî ilimlerden bi-
rini de “dinin azýðý” diye nitelediði ilmü’l-
izat ve’z-zikrin teþkil ettiðini belirtir (Ze-
hebî, XVII, 481). Gazzâlî ise bazý lafýzlarýn
zamanla ilk dönemlerde kullanýldýðý mâna-
nýn dýþýnda olumsuz bir muhteva kazan-
dýðýný, aslýnda önemli bir ilim sayýlan zikir
ve tezkirin de sonraki dönemlerde kýssacý-
lýða dönüþtüðünü ifade etmektedir (Ý¼-
yâß, I, 53). Ebû Bekir Ýbnü’l-Arabî, Kur’an
ilimlerini tevhid, tezkir ve ahkâm þeklin-
de üç grupta ele almaktadýr (Abdülhay
el-Kettânî, III, 7). Þah Veliyyullah ed-Dih-
levî, Kur’an’ýn ihtiva ettiði ilimleri ahkâm,
cedel ve tezkir diye üç kýsýmda toplamýþtýr
(el-Fevzü’l-kebîr, s. 19). Ömer Nasuhi Bil-
men, Kur’an ilimleri arasýnda zikrettiði hi-
tabet ve mev‘izanýn belli usul ve kaidele-
re dayanan bir ilim olduðunu belirtir (Bü-
yük Tefsir Tarihi, I, 53). Kâtib Çelebi bu il-
min usul ve fürûuna dair çeþitli eserler te-
lif edildiðini kaydetmektedir (Keþfü’¾-¾u-
nûn, II, 1909).

Bir vâizde aranan özelliklerin baþýnda
kaynaklara hâkimiyet yanýnda insan ve
toplum psikolojisini iyi bilmesi; cemaatin
bilgi ve kültür yapýsýný, toplumun dinî, ah-
lâkî ve içtimaî ihtiyaçlarýný dikkate alarak
bilgilendirici, yol gösterici ve eðitici konuþ-
ma yapmasý gelmektedir. Bu arada vaaz-
dan beklenen etkinin elde edilebilmesi için
vâizin ses tonunu iyi ayarlamasý, beden di-
lini fazla kullanmamasý, dinin özüyle ve
tevhid akîdesiyle baðdaþmayan gerçek dý-
þý kýssa ve menkýbelere yer vermemesi de
önemlidir. Ayrýca vâiz riyaya yol açan yap-
macýk üslûptan þiddetle sakýnmalý; dinin
emir ve yasaklarýný, Ýslâm’ýn temel esasla-
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ÿHasan Cirit

Diðer Dinlerde. Bir dinin kendi münte-
siplerine dinî kurallarý ve doktrinleri öðret-
meyi ifade eden vaaz kavramý büyük oran-
da tek tanrýlý ve misyoner eðilimli dinler-
de mevcuttur. Mensuplarýna inançlarla il-
gili öðretici ve eðitici bilgilerin çoðu defa
ritüeller içerisinde verildiði çok tanrýlý din-
lerde böyle bir anlayýþýn ortaya çýkmasýna
gerek kalmamýþtýr. Ayrýca çok tanrýlý inanç-
larda dini yayma gibi bir amaç ve faaliye-
tin bulunmamasý da vaaz kültürünün oluþ-
masýný engellemiþ görünmektedir. Vaaz,
inananlar topluluðunun varlýðýný tehdit
eden bir meydan okumaya karþý cema-
atin aldýðý bir önlem mekanizmasý olarak
sosyal ve siyasal bir kurum niteliðine de
sahiptir. Bu baðlamda vaaz Yahudilik, Hý-
ristiyanlýk, Budizm, Hinduizm gibi inanç
sistemlerinde önemli bir anlayýþ biçimin-
de varlýðýný sürdürmektedir.

Yahudilik’te vaaz sadece dinî tâlim an-
lamýyla sýnýrlý kalmamýþtýr. Cemaati birbi-
rine baðlamadaki katký çerçevesinde dü-
þünüldüðünde diyasporadaki kimlik çözül-
mesine karþý vaazýn yahudi kimliðini nasýl
güçlendirebileceðini görmek zor deðildir.
Ýbrânîce’de vaaz karþýlýðýnda kullanýlan de-
raþ kelimesi “dini öðretmek, tâlim etmek”
anlamýna gelir. Muhtemelen birinci diyas-
poradan (m.ö. 586) itibaren karþýlaþýlan
yeni durum, dinî kurallarýn öðretimi süre-

adlý eser de (Ýbnü’n-Nedîm, s. 38) bu kap-
samda zikredilebilir. Ebû Ubeyd Kasým b.
Sellâm’ýn el-ƒu¹ab ve’l-mevâ£i¾ (Kahire
1406/1986), Gulâmu Halîl’in Kitâbü’l-Me-
vâ£i¾ (Ýbnü’n-Nedîm, s. 263), Sehl b. Ab-
dullah et-Tüsterî’nin Kitâbü Mevâ£i¾i’l-
£ârifîn (a.g.e., a.y.) adlý eserleri III. (IX.)
yüzyýlda telif edilen mev‘iza kitaplarýn-
dandýr. Bu tür eserler IV. (X.) yüzyýlda sis-
tematik bir görünüm kazanarak daha da
yaygýnlaþmýþtýr. Bunlar arasýnda Mekhûl
b. Fazl en-Nesefî’nin el-Lüßlüßiyyât fi’l-
mevâ£i¾ (Zehebî, XV, 33), Ebû Saîd Ýb-
nü’l-Hanbelî’nin Risâle fi’l-mevâ£i¾ ve’l-
fevâßid (Brockelmann, GAL, I, 358), Ýs-
hak b. Ýbrâhim et-Tücîbî’nin Kitâbü’n-
Ne½âßi¼ adlý divaný (Zehebî, XVI, 79-80,
107-108), Ebû Bekir el-Âcurrî’nin Kitâ-
bü’n-Na½î¼ati’l-kebîr (Ýbnü’n-Nedîm, s.
302; Ýbn Hayr, I, 367), Ebü’l-Feth el-Ezdî’-
nin Kitâb fîhi mevâ£i¾ ve ¼ikem (Kettâ-
nî, s. 59), dönemin meþhur hatiplerinden
Ýbn Nübâte el-Hatîb’in öðütlerinin toplan-
dýðý Dîvânü’l-Åu¹ab (DÝA, XX, 232-233),
Ebü’l-Leys es-Semerkandî’nin Tenbîhü’l-
³åfilîn (Beyrut 1409/1988) ve Bustânü’l-
£ârifîn (bk. bibl.), vâizlik yaptýðý kaydedi-
len ve Ýbn Cenk diye tanýnan Ebû Saîd Ha-
lîl b. Ahmed b. Muhammed es-Semerkan-
dî’nin Kitâbü’d-Da£avât ve’l-âdâb ve’l-
mevâ£i¾ (Î²â¼u’l-meknûn, II, 295), Ýbn Ebû
Zemenîn’in el-Mevâ£i¾u (en-Ne½âßi¼u)’l-
man¾ûme (Ziriklî, VII, 101) adlý eserleri
sayýlabilir. Sonraki dönemlerde de çeþitli
mezhep ve fikirlere mensup kimseler ta-
rafýndan farklý dillerde mev‘iza türü eser-
ler telif edilmiþtir (Yeþil, s. 85-141). Özel-
likle VI. (XII.) yüzyýlýn meþhur vâizlerinden
Ebü’l-Ferec Ýbnü’l-Cevzî bu konuda çok sa-
yýda eser kaleme almýþtýr (DÝA, XX, 548-
549; Kâmil Muhammed Uveyde, £Abdur-
ra¼mân el-Cevzî þeyÅu’z-zühhâd ve imâ-
mü’l-vu££â¾ adýyla bir çalýþma yapmýþtýr
[Beyrut 1993]). Vaaz ve nasihate dair eser-
lerin çoðunlukla zâhid ve mutasavvýflar,
kýsmen de diðer âlimler tarafýndan yazýl-
dýðý görülmektedir (bu tür eserlerdeki ha-
disler hakkýnda bazý tesbit ve deðerlendir-
meler için bk. Yeþil, s. 143-170). Osmanlý-
lar’ýn son dönemleriyle Cumhuriyet’in ilk
yýllarýnda çokça kullanýlan mev‘iza kitap-
larý arasýnda Oflu Muhammed Emin Efen-
di’nin Necâtü’l-mü’minîn (Ýstanbul 1308),
Hopalý Osman Efendi’nin Dürretü’n-nâ-
sýhîn (Ýstanbul 1313), Alay Müftüsü Mu-
hammed Þâkir’in Ýrþâdü’l-gåfilîn (Ýstan-
bul 1326) adlý eserleri hayli yaygýnlýk kazan-
mýþtýr. Bunlarýn dýþýnda özellikle devlet ve
siyaset adamlarýna öðütler içeren eserler
de kaleme alýnmýþtýr (bk. SÝYÂSETNÂME).
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