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ıo- Allah'ın Va<idinden Dönmesi (Huıt),

c8.tz midir'? De~ m!di!"? ·

.Va<d: Bir insana söz vermek, Vacid ise, ona zarar verici bir şeyle
korkutmak anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'de, Allah'ın eniirierini yerine
.getiren mü'minleri, cennetle müjdeleyen ayetler vardır. Bunlar Alİalı'ın
Vacd (sÖzverme)leridir. Ayru şekilde Kur'an-ı Keriın'de Allah'ın' emiini
yapmayanlan da azab ve cehennemle korkutan ayetler \rardır.. Burilar
da Allah'ın Vacid (korkutma)leridir. Her iki çeşit ayet-i kerimel~. Allah
kelanndırlar.

Va<d:

Allah Teala, mürninleri cennetle ve sf!vapla m~kafaatlan
dıracağına dair söz vernıiştir. O, şer'an sözünden dönmez. Bu O'nun
şu ayetleriyle kesin olan bir husust:ıJr:
"Bu vait Allah'ıİı Vacdi<fu: Hak Teala Vacdinden asla caymaz."
(XXX/6); ~~ı ~ "l <Illi .;! " Muhakkak ki Allah, Va<dinden asla
. dönmez!" (~II/ 10). Müfessirlerin beyanına göre, eğer Allah Teala, Vacd
ettiğini vermekten dönecek (cayacak) olursa, yalancılık, akılsızlık
(sefeh), verdiği sözü yerine getirmernek (hulU ve eksiklik (naks) .lilzım
gelir. Oysa, bu gibi hususlardan her biri Allah hakkında düşünülmesi
imkansız (mahal)dır. Bu konuda, Eşarllerve-Matüridiler, birleşmişler
(müttefik}dir. ·
-

Vactd:
Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de kafirlert ve -asilert cezalandıracağını ve onlan cehenneme sakacağını vac~d etmiştir. İşte bu Va<id
konusunda· Eş'ariler ile Matüridiler, görüş aynlığına düşıp.üşlerdir.
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_Eş'aiiler•.. Allah_ Teala'ınn gtlnah işleyerıj. cezalandlrm.ası,.
cehenneme atması -·caiz_ oldugu gibi,_ onu afvetmesi ve
cezalandırmaması da caizdir, görüşilndedirler. Bu görüşlerine şu
ayetleri delil olarak ileri sürmektedirler: ~ c..ı,;lll .A 4lll uf "Hak
Teala bütün kusuria,rı bağışlar." (XXXIX/53); &. Isa'nın Usatimdan
da Cenab-ı Hak şöyle buyurniuştur: ~.);; u!.J ~~~ r+i~-~ ul
. ~ı ;ı.;ıJI .:.;i clS!i "Onlara azap edersen, Senin kull~dır. ·
Onlan yargılarsan, aziz Sensin, hakim Sensin." (V/121). Hz. İsa •.
günahlarm afvının şer'an ·cru.z olduğtinu bUmeseydi. elbette böyle
demezdi. Eş'ariler, bu konuda küfür ve şirk (Allah'a ortak koşmak)ten
başka olan günahlan Allah'ın afVedeceğine dair ayetleri de tezlerini
. teyid iÇin delil getirirler: ~ AJ .u.ıı ~ ~ ~.J thiS' V!.1JI u!
u:._;,· ~-4J ~.J"Onlar ki inkar ederek kaftr oldular ve
.. zulmettiler. Allah onları asla affebnez ve onları yola Uetmez." {IV.f 167);
· ~ l..!t.ı:ı-t..ı.Us ~~ ı.. fo..J ~ JJ~ ı:ıi A "ıl.u.ll ı:ı! - "Hiç şüphe yok ki Allah
· kenqisine şirk koşmayı .afvetmez. Bundan başka. dilediği kimSeletin
gümihlannı bağışlar."

Eş'arilere

(IV/48).
'

.

göre, Vacd, kullann Allah'tan alacağı haktır. Çünkü
Allah, kullan için, "Qnlar şunu işledUdeii zaman, onlara şöyle şöyle
mükafaat .vereceğini" garanti. etmiştir. ·vacid ise Allah'ın kullaruıdan
alaçağı haktir. .0, isterse afveder. isterse alır.- Onlar, Allah'ın azab
etmesinin asiye vacdeailen bir adalet
ve onu afvetmenin Allah'a
ait
.
.
olduğuna, böylecevacidinden dönmenin bir eksiklik sayılmayacagma
itıanırlar. Aynı şekilde bunun yalancılık değil, kerem (ıhsan), hatta
öğünülecek bir husus olduğunu kabul ederler. Mesela bir kimse,
"fılanı cezalandıracagım" dedi.
"Onun

İıiyeti,

isterse

cezalandırır....

demektir. Yoksa

cezalandırmadığında; yalancı Qlmaz, Çiink.ü O, onu cezalandınnayı

. ist~emiştir.

.

Akıl

sahipleri (ukala), vacdden dönmeyi eksiklik sayarken,
·Vacidden dönmeyi kerem (ihsan} saymışlardır. Allah Teala. her türlü
kemal sıfatlarıyla muttasıf oldugundan vaedinden ~ö:runesi' caiz
olmadıgı halde, vacidinden dönmesi caızdir;
İmam el-Haremeyn el-Cüveyni, bu hususta el-trşaciuıda, ·,1Sevab

da kararlaştınlıp belirlenmiş bir hak değil, cezada kesdirilip atılmiş bir - .

3
şey değildir. Sevab. Allah'dan bir ihsan (faô.l)dır. Ceza da aynı şekilde
vacip degil, hakikatte ·Allah'ın bir adaletldir. Allah'ın sevapla ilgili
vacdettigi veya ceza ile ilgili k.orkuttugü, böylece sözü, haktır ve Onun
• Va~di do_ğrudur." demektedir.

Gazzali de el-iktisad'ında şöyle der: "Bütün k.afirleri affetmesi ve
bütün mü'minleri de cezalandırması; O'nun için bir şey ifade· etmez.
Bu, O'nun nefsinde ·imkansız olmadıgı gibi, ilahi sıfatlarından her
hangi bir sıfata da aykırı ·düşmez."
Şu hal.de Eş'aıilere göre, Allah Teala, mü'mine itaatınden dolayı
sevap (mükafaat) verirse, bu O'nun üzerine vacip degi1, ihsanı (fazl)
iledir. Eger asiyi günahından dolayı cezalandırırsa. bu 'da O'nun
adaletinden ötürüdür. Hiç bir kimsenin Allah üzerinde hakkı yoktur.
Her şey O'nun mülkü (malı)dür, onda istedigi gibi tasarrufta bulunur.
Hanefi-Matüıidilere göre, Allah'ın Vacdihden dönmesi imkansız
oldugu gibi vacidinden dönmesi de dogru degildir. Çünkü Allah'ın
vacidinden dönmesi, "Sözünü degiştirmek." anlamına gelir ki bu da·.
dogru olamaz. Çünkü Cenab-ı Hak, J.:.ı,ıJJ r~ 1;1 \..J uJJ J..tA'I J-4! \..
."Nezdimizde söz degişmez. Kullara asla zulmedici değilim." (L/29)
buyurmaktadır. Öyleyse Allah Teala'nni haberlerini yalandan
korumak için Vacdinin gerçekleşmesi gerekUgi gibi Va<idinin de
gerçekleŞmesi gerekir. Zira O'nun haberinin yalandan uzak.
oldugundaicma' vardır. Binaeiıaleyh büyük günah işleyenin, şu ayeti
kerime'ler
geregince.
cezasını
bulması ' lazımdır.:
: ı.)}JI ~ ı_r;.ı .ı...J:ı.! ~ • uJ! _;.Y"" ~ ı:,iJ • ~ \.. ":1! ıJl-ı1J ır:J ı:,f .J
"Insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da
mutlaka görülecektir. Sonra çalışmasına göre tastamam karşılıgım
görecektir. "(LIU/39)
·
.. J~.;. ~ 4>- Jli.!.o ıJlS' ı:ı! .J ~ ~ ~ ~ ı...~ı r~ lı.....lll ıJo~.J!)I ~ .J
~lı.. \.:.ı ~.Jlt! .~.:.:il
"fuyamet günÜ adalet terazilerini kuracagız.
Hiç bir kimse bir şeycikte· haksızlıga ugramıyacaktır. Hardal tanesi
agırlıgında olsa da onu hesaba katacagız. Bizim hesap görmekligimiz
elverti." (XXI/47); "Diledigini rahmetine: "~l.WI.J ~~ı.)·~ i.r" J>~
· ~1 \.ıl.is. ı*' ~~ " alır. Zalimlere gelince onlara acıklıazap hazırladı."
_(LXX.VI/31). Ayette Allah, dilediğ;ine rahmet kılmasına mukabil,
_zalimleri büyük günah işleyen zalim olarak_ Rahmetine ehiİ
olmadıklan mesabesine ko~uştur.
•
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Matür:idiler, Eş'arilerin ileri sürdügü delillere karşı cevap olarak,
yukanda zikredilenlerin dışında ştİ ayetleri de zikretrnişlerdir: "Bir
mü'mini kasden öldürtnenin cezası Cehennemde ebed:i olarak
kalm8ktır."(N/92); "Her kiıİı fenalık yapai:-sa, onun cezasını bulur....
(N/122); "Bugün herkes ne kazandıysa onagöre ceza görür. Bü gün
asla haksızlık yolüuı;." (XL/ ı 7); "...kim zerre agırlığınca şer işlerSe onu
görür." (XCIX/7). .
Mu'tezile'ye göre Allah Teala'nın Vacdi ve Vacidi haktır, asla~
ciegişinez. o. vaedinden de vacidinden de dönmez, Allah· itaat edene
mükafaat vermez, asiyi-de cezalandırmaz·ise, bu durumda ,adalet
yeririe gelmemiş ohir. Bu yüzden itaat edene sevab, asiye de ceza
-.vermesi, Allah üzerine vaciptir. Mu'tezile bu görüşlerini şu ayetlere
dayandırmaktadırlar. "Allab, O Va<dinde asla hulfetmez." (III/9);
Vacdinden de asla dönmezsin." (III/193); (XIII/33; (.XXII/47); (XXX/6);
(XXXIX/20); "Kim bir zerre agırlığınca hayır işlerse onu görür, kim_
zerre agıriıgınca şer iŞlerse onu görür." (XCIX/7j.
Ehl-i Sünnetin genel kanaatinin şöyle oldugunu söyleyebiliriz.
Allah Teaia üzerine hiçbir şey vac1p degildir. Şu ayet-i kerimeye· göre
küfrün dışındaki günahlan, Allah'ın afvedebilecegidir: "Hiç şüphe yok
ki Allah kendisine şirk koşmayı afvetmez. Bundan başka, diledtgi
kimselerin günahlannı bagışlar." (N148) .ı

l'Abdul-Cebbar, Şerhu'l-UsOli'l-Hamse, s. 611 vd.; et-Taftazani. ll, 165 vd.;
Ebu Yusr Muhammed Pezdevi, Ehl-i Sünnet.Akaidi, Terc.: Doç. Dr.
Şerafeddin Gölcük. s. 186-188,327; S. S. el-Cürcani, Şerhu'l-Mevakıf, II. 584
vd.; Ebü Selerne es-Seıiıerkandi ve.Akaid Risalesi, Hazırlayan Or. Ahmet Sa1m
Kılavuz, s. 74 vd.; Abdu:I-Hakim b. Şemsiddin Siyalkiıti, HaşiyetuSiyalküti
'ala'l-Hayali, s. 292 vd.; Şemsud-Din b. Malımüd b. Abdi'r-Rahman,- elIsfahani. Matiıli'ul-Enzar. s. 450 vd.;el- Matuıidi. K et-Tevhid, S.329 vd.; 365
vd.; Va'd ve va'id konusunda istifade edilen eserler: Şeylızade, Abdurrahman
b. Ali. Nazmu'l-Feraid, s. 28-30; Ebü Uzbe, er-Ravzatu'l Behiyye, s. 3_2:.34~ el.Lekani, Abdüsselam b. tbrahİI)1, Şerhu Cevhereti't-Tevhid, Tahkik eden,
Muhammed Muhyuddin Abdulhamid, s. 144-146: MuhammedAhmed el'Adevi~ eŞ-Şerhu'l-Cedid li Cevhere~i't-Tevhid, s. 147-49.
İmam

