VADE FARKI

ler. Alýcý, bir defada ödemesi durumunda
bütçesini zorlayacak ürünleri bir miktar
fiyat farkýyla daha uzun zaman sürecinde
satýn almayý tercih eder, Vadeyle mal alan
kiþi ihtiyaç duyduðu þeye önceden sahip
olur ve borcunu zamana yaydýðýndan ona
tasarruf alýþkanlýðý kazandýrýr. Satýcý açýsýndan vadeli satýþ bir pazarlama yöntemidir ve peþin satamadýðý ürünleri vadeli satýþ yoluyla pazarlar. Bazý iþletmelerin
ticarî hayatlarýný devam ettirebilmeleri buna baðlýdýr.
Sonuç olarak fakihlerin çoðunluðu, vade
farkýný akidde fiyatýn teþekkülü aþamasýyla ilgili bir durum olarak görmekte, taraflarýn belli bir fiyat üzerinde anlaþamamalarý halinde semen belirsiz kalacaðý için bu
aþamada kalan akdin fâsid olacaðýný, ancak taraflarýn fiyat tekliflerinden birini kararlaþtýrmalarý ve buna göre akdi kesinleþtirmeleri halinde akdin sahih olacaðýný
savunmaktadýr. Bu sebeple günümüzde
taksitli satýþta da vade farký faiz kapsamýnda görülmemekte, buna karþýlýk alýcýnýn borcunu ödeyememesi durumunda
borcun ertelenmesi karþýlýðýnda veya temerrüt sebebiyle talep edilen / ödenen ilâve bedel ise faiz sayýlmakta ve câiz görülmemektedir. Nitekim, Ýslâm Konferansý
Teþkilâtý’na baðlý Ýslâm Fýkýh Akademisi’nin Cidde’de 14-20 Mart 1990 tarihinde
yaptýðý altýncý toplantýsýnda aldýðý kararda
vadeli satýþta malýn peþin fiyatýndan daha
fazla bedel istemenin ve sürenin belirlenmesi þartýyla vadeli satýþý taksitler halinde
yapmanýn câiz olduðu, taksitlerin ödenmemesi durumunda geciken her ay için ilâve
ücret veya ceza talep etmenin ise faiz niteliði taþýdýðý belirtilmiþtir (ayrýca bk. FAÝZ;
TAKSÝT; VADE).
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Bir malýn
maliyetinin altýnda bir fiyatla
satýþý anlamýnda fýkýh terimi.

™

Sözlükte “indirim, zarar; haraç, öþür gibi vergiler” anlamlarýna gelen vadîa, Ýslâm
hukukunda bir malýn alýþ fiyatý veya maliyetinden daha düþük bir bedelle satýlmasýný ifade eder. Satým akdi, satýlan malýn
(mebî‘) alýþ fiyatý veya maliyeti belirtilmeden pazarlýk usulüyle yapýlabileceði gibi
satýcýnýn mebîin maliyetini beyan ederek
ona göre satýþ bedelini (semen) belirlemesi yoluyla da yapýlabilir. Ýkinci durumda malýn belli bir kâr konularak satýlmasý (murâbaha), maliyetine satýlmasý (tevliye) veya
zararýna satýlmasý (vadîa) söz konusudur
ve bunlarýn her üçü de güvene dayalý satým türlerini teþkil eder. Bu satýþlar, satýcýnýn malýn maliyeti konusundaki beyanýna
güvenildiði ve bu beyan esas alýnýp semen
belirlendiði için güvene dayalý satým adýný almýþtýr. Fýkýh literatüründe vadîa anlamýnda muvâdaa, muhâsere, muhâtta, hatîta terimleri de geçer. Bir hadiste vadîa “ticarî zarar” anlamýnda geçmektedir (Müsned, I, 197, 198). Ýlk dönemden itibaren bu
kelimenin sahâbe ve tâbiîn fakihleri tarafýndan yaygýn biçimde kullanýldýðý görülmektedir (Ýbn Ebû Þeybe, IV, 267, 268,
478, 557). Murâbaha, tevliye ve vadîa türü satým, özellikle piyasayý bilmeyen ve satýcýnýn beyanýna güvenmek durumunda
kalan alýcýnýn hukukunu ilgilendirdiðinden
fýkýhta ayrýntýlý biçimde ele alýnarak aldanmanýn ve haksýz kazancýn önüne geçilmek
istenmiþtir. Ancak vadîa, muhtemelen günlük hayatta daha az uygulandýðý için fýkýh
literatüründe murâbaha ve tevliye satýþlarýna nisbetle daha az iþlenmiþ, güvene
dayalý satýþýn genel hükümleri murâbahada ele alýnmýþtýr.

Umumi hükümleri itibariyle satým akdinin bir türü sayýldýðýndan bey‘in genel þartlarý ve hükümleri vadîada da geçerlidir.
Özellikle alýþ fiyatýna ve maliyete iliþkin meseleler yönünden murâbaha ile birçok ortak noktaya sahip bulunan vadîanýn sýhhati için alýþ fiyatýnýn yahut maliyetin ve
bunun üzerinden ne kadar indirim yapýldýðýnýn iyice bilinmesi öncelikli bir þarttýr.
Güvene dayalý diðer satým türlerinde olduðu gibi satýcýnýn malýn ilk alýþ fiyatý, kendisine maliyeti ve malýn durumu hakkýndaki beyaný vadîanýn hükümleri açýsýndan
büyük önem taþýmaktadýr. Bu sebeple satýcýnýn mal ve fiyata iliþkin yanlýþ bilgi vermesi akde rýzayý sakatlayan bir durumdur;
kural olarak satým akdini baðlayýcý (lâzým)
olmaktan çýkarmakta, alýcýya akdi fesih yanýnda diðer bazý haklar saðlamakta ve maldan elde edilen kazancýn helâlliðini de etkilemektedir. Ancak gerçek dýþý beyanýn
güveni kötüye kullanmaktan veya hatadan
kaynaklanmasýna göre mezheplerin konuyla ilgili yaklaþýmlarý farklýlýk göstermektedir. a) Yanlýþ beyan maliyetin miktarýyla ilgili ise, meselâ malý 10 liraya aldýðýný söyleyen satýcý aslýnda 9 liraya almýþsa, Hanefîler’e göre akid hâlâ vadîa vasfýný haizse,
yani satýþ bedeli bu rakamýn altýnda kalýyorsa müþteri muhayyerdir; malý ister iade
eder isterse üzerinde anlaþýlan fiyattan alýr.
Eðer yanlýþ beyan akdi vadîa olmaktan çýkarýyorsa müþteri yanlýþ beyan sebebiyle
kaybettiði miktarý tahsil eder. Hanbelîler’e
göre aradaki fark miktarýnca müþteri lehine indirim yapýlýr ve kendisine muhayyerlik tanýnmaksýzýn akid baðlayýcý sayýlýr.
b) Yanlýþ beyan ödemenin niteliðiyle ilgili
ise, meselâ satýcý malý vadeli aldýðý halde
bunu alýcýya bildirmemiþse Hanbelîler’de
tercih edilen görüþe göre bu durumda
müþteri ilk satýþtaki vadeye göre ödeme
yapar, kendisine muhayyerlik ve fesih hakký tanýnmaz.
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Ebû Abdillâh Þemsüddîn Muhammed
b. Câbir b. Muhammed
el-Vâdîâþî el-Kaysî
(ö. 749/1348)
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Tunuslu muhaddis.
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Cemâziyelâhir 673’te (Aralýk 1274) Tunus’ta doðdu. Ýbn Câbir olarak da bilinir.
Aslen Endülüs’ün Gýrnata bölgesindeki Vâdîâþ (Guadix) þehrindendir. Babasý Muînüddin Câbir tanýnmýþ bir âlim ve tâcir olup
Alemüddin es-Sehâvî’nin öðrencilerindendir. 632’de (1234-35) Meþrik tarafýna seyahate çýkan Câbir sekiz yýldan fazla süren
bu ticaret ve ilim yolculuðunun ardýndan
Tunus’a yerleþti; 5 Rebîülevvel 694’te (23
Ocak 1295) burada vefat etti. Meþhur seyyah Ebû Muhammed el-Abderî onun talebelerindendir. Ýlk derslerini babasýndan
alan Vâdîâþî’nin on üçü kadýn 279 hocasý
vardýr. Tahsil hayatýnýn ilk yýllarýnda Ebü’lFazl el-Lebîdî ve Ebü’l-Abbas el-Batarnî’den kýraat okudu. Hadis alanýndaki en
önemli hocalarý Tunus Kadýsý Ahmed b.
Muhammed Ýbnü’l-Gammâz, Ýbn Hârûn
et-Tâî ve Kadýlcemâa Ýbrâhim b. Abdürrefî‘ et-Tûnisî’dir. Tunuslu birçok âlimin yaný sýra Sebte’deki Azefîler yönetiminin kâtibi Ebü’l-Kasým Halef b. Abdülazîz el-Kabtevrî, tarihçi Ebü’l-Abbas Ahmed b. Ahmed el-Gubrînî, Abdülmüheymin el-Hadramî es-Sebtî, Me£âlimü’l-îmân müellifi
Abdurrahman b. Muhammed ed-Debbâð,
Ýbn Rüþeyd, Ebû Muhammed el-Abderî,
Tücîbî ve Abdullah b. Muhammed et-Ticânî
gibi Tunus’a uðrayan âlimlerden ve seyyahlardan da istifade etti. Yirmi yaþlarýndan
itibaren Maðrib, Endülüs ve Meþrik âlimleriyle yazýþarak onlardan icâzet aldý. Bu
yolla faydalandýðý hocalarý içinde Dýmaþklýlar’ýn çokluðu dikkati çekmektedir.

Vâdîâþî, Doðu’ya ve Batý’ya yaptýðý ilim
yolculuklarýyla (rihle) tanýnmaktadýr. Doðu’ya yaptýðý ve “sâhibü’r-rihleteyn” diye
anýlmasýna sebep olan iki rihlenin ilki 720’li yýllarýn baþlarýnda (1320), ikincisi 734’te
(1334) gerçekleþti. Ýlk rihlesi sýrasýnda 722’de (1322) Dýmaþk’ta Zehebî ile görüþtü.
Bu yolculuktan dönüþünden kýsa bir süre
sonra Maðrib yolculuðuna çýktý ve 726’da
(1326) Gýrnata’ya uðradý. Burhâneddin Ýbn
Ferhûn 746’da (1345) Medine’de kendisinden el-Muva¹¹aßý semâ ettiðini zikretmektedir (ed-Dîbâcü’l-mü×heb, s. 311). Doðu seyahatinde Ýskenderiye’de Ali b. Ahmed el-Garrâfî; Kahire’de Ebû Hayyân elEndelüsî, Bedreddin Ýbn Cemâa; Dýmaþk’ta Ýbrâhim el-Ca‘berî, Ebû Muhammed
Kasým b. Muzaffer Ýbn Asâkir ed-Dýmaþký, Ebü’l-Abbas Þehâbeddin Ýbnü’þ-Þýhne,
Ýshak b. Yahyâ el-Âmidî; Haremeyn’de Abdullah ed-Delâsî, Radî et-Taberî gibi âlimlerden ders aldý. Birzâlî, Yûsuf b. Abdurrahman el-Mizzî, Zehebî ve Kutbüddin elHalebî gibi akranlarýyla ilim alýþveriþinde
bulundu. Maðrib seyahatinde Kosantîne,
Bicâye, Mehdiye, Tilimsân, Tanca, Meriye
(Almeria) ve Gýrnata’ya gitti. Fas’ta Ýbnü’zZeyyât el-Kelâî’den kýraat okudu. Talebelerinden Ýbn Merzûk el-Hatîb birçok yolculuðunda ona refakat etti. Tunus’ta uzun
süre ders veren Vâdîâþî’nin öðrencileri arasýnda Ýbn Merzûk el-Hatîb, Ýbn Haldûn,
Ebû Zekeriyyâ Ýbn Haldûn, Ýbn Arafe, Bedreddin Ýbn Ferhûn, Burhâneddin Ýbn Ferhûn, Ýbn Cüzey, Lisânüddin Ýbnü’l-Hatîb,
Ýbnü’l-Lebbân, Ebü’l-Abbas Ahmed Ýbnü’þÞemmâ‘, Ebû Ýshak et-Tenûhî ve Muhammed b. Ýbrâhim el-Meâfirî gibi isimler bulunmaktadýr. Genç yaþlarýndan itibaren hocalarýnýn ve önceki âlimlerin eserlerini istinsah etmeye önem verdiði bilinen Vâdîâþî geçimini ticaretle temin etti, hayatý
boyunca resmî görev almadý. 749 (1348)
yýlýnda Akdeniz’i çevreleyen bütün ülkelerde görülen veba salgýnýnda hastalanarak
bu yýlýn Rebîülevvel veya Receb ayýnda (Haziran veya Ekim 1348) Tunus’ta öldü. Besta kadýlýðý yapan ve 752’de (1351) vefat
eden Muhammed adýnda bir oðlu vardýr
(Ýbn Hacer, III, 414).
Tunuslu muhaddislerin imamý diye anýlan Vâdîâþî’nin (Ýbn Haldûn, s. 18) rivayetteki üslûbu çok beðenilirdi. Uzun süreli seyahatleri ve Tunus’a uðrayan birçok âlimden istifade etmesi kendisini özellikle hadis alanýnda tanýnan, âlî isnad sahibi bir
âlim durumuna getirmesinin yaný sýra
Arap dili gibi sahalarda da önemli bir þahsiyetti. Fýkýhta Mâlikî mezhebini benimsemiþ, bu mezhebe ait fýkýh kitaplarýnýn riva-

yet silsilelerine dair bir eser telif etmekle
birlikte bu ilimde fazla ön plana çýkmadýðý
zikredilmiþtir (Burhâneddin Ýbn Ferhûn, s.
311-313). Ancak Ýbn Haldûn gibi bazý öðrencilerine birçok fýkýh kitabýný vermiþ olmasý (et-Ta£rîf, s. 18) onun bu ilimle de ilgilendiðini göstermektedir. Vâdîâþî þiirle
de uðraþmýþ, fakat þiirlerinden günümüze
çok az örnek ulaþmýþtýr.
Eserleri. 1. Bernâmecü’l-Vâdîßâþî. Endülüs ve Maðrib âlimlerinin biyografilerine ait bernâmec telifi geleneðinin en güzel örneklerindendir. Memleketinde ve seyahatlerinde karþýlaþtýðý yahut icâzet yoluyla kendilerinden faydalandýðý hocalarýný
ve onlardan aldýðý kitaplarý tanýttýðý eserin ilk bölümünde hocalarýna, ikinci bölümünde kitaplara yer verilmiþtir. Ýlk bölüm
de ikiye ayrýlmýþ, bizzat talebelik ettiði hocalarý ilk kýsma, icâzet yoluyla hadis aldýklarý ikinci kýsma kaydedilmiþtir. 238 kitabýn tanýtýldýðý ikinci bölümde Kur’an ve kýraat, hadis, tasavvuf, lugat ve edebiyata
dair eserler, bunlarý okuduðu hocalarla rivayet silsilelerini anlattýktan sonra kendi
hocalarýna ve önceki nesillere ait fihristler ve mu‘cemlerden bahsetmiþ, âlî isnadlarla aldýðý eserleri özellikle belirtmiþtir.
720’li (1320) yýllarda yazýlan kitaba 744’te
(1343) ve daha sonra müellif birtakým ilâveler yapmýþtýr. Ýlk defa José Maria Fórneas tarafýndan Escurial Kütüphanesi’ndeki nüshasý (nr. 1726) esas alýnarak Ýspanyolca ve özet halinde neþredilen eser (alAndalus, XXXVIII [Madrid 1973], s. 1-67;
XXXIX [1974], s. 301-365) daha sonra farklý kiþilerce yayýmlanmýþtýr (nþr. Muhammed
Mahfûz, Beyrut 1980, 1981, 1982; nþr. Muhammed Habîb el-Hîle, Mekke 1981). 2.
Zâdü’l-müsâfir ve ünsü’l-müsâmir. Müellifin seyahatlerinde uðradýðý þehirleri, buralarda baþýndan geçenleri ve tanýþtýðý âlimleri anlattýðý eserde gördüðü þehirlerin coðrafî, tarihî ve sosyal yapýlarýný ve þahit olduðu olaylarý kaydetmiþtir (Abdülhay elKettânî, I, 465; II, 1117; Hasan Hüsnî Abdülvehhâb, I, 320). Vâdîâþî’nin diðer eserleri de þunlardýr: Tercemetü’l-ÆåŠî £Ýyâ²
(talebelik yýllarýnda kaleme aldýðý muhtemelen ilk eseridir); Esânîdü kütübi’lMâlikiyye; el-Erba£ûne’l-büldâniyye
(gezdiði þehirlerde yaþayan muhaddislerin rivayetlerinden oluþturulmuþ bir derlemedir); el-Ýnþâdâtü’l-büldâniyye (seyahatlerinde karþýlaþtýðý âlim ve þairlerin
þiirlerini aktardýðý eseridir); et-Tašyîd (Ýbnü’l-Hâcib’in el-Maš½adü’l-celîl fî £ilmi’lƒalîl adlý kasidesi üzerine kaleme alýnmýþtýr); el-Müselselât (Tâceddin Abdülgaffâr
b. Abdülkâfî’nin rivayetlerinden ve birta-
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