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mektedir. Begteginliler döneminde Musul’da bir kale nakibinden bahsedilmektedir.
Memlükler’de nakýbü’l-ceyþ unvanýný taþýyan görevli sultaný korumak, geçit törenlerinde ve yoklamalarda askerin tertibi ve
kýyafetiyle meþgul olmak, mevkib (alay) ve
seferlerde muhafýzlýk yapmak, bir emri veya askere yazýlacak fermaný kaleme almak,
sultanýn görüþmek istediði emîrleri ve askerleri huzura çýkarmak gibi vazifeleri yürütüyordu. Celâyirli Sultaný Ahmed, Memlük Sultaný Berkuk’a iltica ettiðinde maiyeti arasýnda nakýbü’l-ceyþlerin bulunmasý ayný uygulamanýn Celâyirliler’de de olduðunu göstermektedir. Hindistan’da Delhi Türk Sultanlýðý’nýn merkez teþkilâtýnda
askerî iþlerin idaresine bakan Dîvân-ý Arz’daki görevliler arasýnda nakibler de vardý.
Nakibler saray teþkilâtýnda teþrifatçýlýk görevini ifa eder, bayram merasimlerinde
resmî alayda hâcible birlikte sultanýn önünde yürürlerdi. XVII. yüzyýlda Özbek sarayýnda hanýn sol tarafýnda seyyid olan nakibler yer almaktaydý. Bunlarýn emîrin bulunmadýðý durumlarda kazaskerin yetkisi
dýþýnda kalan sivil ve askerî iþlere baktýklarý zikredilmektedir.
XII. yüzyýlýn baþlarýnda resmî hale gelen
fütüvvet teþkilâtýnda nakib adlý makam
sahibinin özel bir yeri vardý. Teþkilât hiyerarþisinde þeyhü’þ-þüyûh en üst makamda bulunur, onu þeyh, halife ve üç nakib
takip ederdi. Nakiblerden biri reis olup diðerleri ona tâbi idi. Fütüvvetnâmelerde nakibin vazifeleri ayrýntýlý þekilde sayýlmaktadýr. Nakiblerin pîrinin Hz. Ali’nin þed kuþattýðý Câbir-i Ensârî (Câbir b. Abdullah) olduðuna inanýlýr. Nakib ve nakýbü’n-nükabâ zümrelerinin Bektaþîlik, Rifâiyye, Sa‘diyye ve Kadiriyye baþta olmak üzere bütün tarikatlarý etkilediði kabul edilir.
Fütüvvet teþkilâtýnýn XIII. yüzyýlda Anadolu’daki yansýmasý olduðu kabul edilen
Ahîlik’te de nakibin mertebesi ve hizmet
þekli fütüvvet müessesesindeki nakible
büyük ölçüde benzerlik gösterir. Ahîlik’te
nakib esnafýn seçimiyle göreve gelir. Esnaf, sanatkâr ve tüccarlar arasýnda þeyhin
temsilcisi durumunda olan nakibin görevi
üyeleri denetlemek, törenlerde þeyhi temsil etmek, ustalýk merasimlerinde dua etmek, ustalýða terfi eden üyelere peþtamal
kuþatmak, þeyhin istediði üyeyi zâviyeye
davet etmek, üyelerin isteklerini þeyhe bildirmek ve zâviyenin hizmetlerini yürütmektir. Gerektiðinde esnafa kefil olan nakib onlar üzerinde daha çok dinî bir otorite konumundadýr.
Osmanlý Devleti’nde esnaf teþkilâtýnýn
icra organýnýn baþý olan kethüdânýn yar322

dýmcýlarý arasýnda nakib de bulunmaktadýr. Esnaf arasýndan doðruluðu ve dindarlýðý ile meþhur kiþilerden seçilen nakibin
bir meslek sahibi olmasý þarttýr. Evliya Çelebi esnaf alaylarýnýn geçit törenini anlatýrken þeyhten sonra nakibi de zikretmektedir.
Osmanlý döneminde Ahîlik’teki ritüellerin ve hiyerarþinin benzeri güreþ ve okçuluk sporunda da uygulanmýþtýr. Ok meydanýnda meydan þeyhinin yardýmcýsý olarak meydan nakibi (vekilharç) bulunurdu
ve Okçular Tekkesi’ndeki törenleri yönetirdi. Klasik dönem Osmanlý külliyelerinin
hastahane, tekke, zâviye, imaret gibi birimlerinde mütevelliye baðlý olarak çalýþan
ve görev yaptýklarý kuruluþlardan sorumlu
olan yöneticilere þeyh, yardýmcýlarýna da
nakib adý verilmiþtir.
Tekke hizmetlileri arasýnda farklý görevler ifa eden nakibler mevcut olup bunlara
konum ve görevlerine göre sernakib, meydan nakibi, kahve nakibi, paþmak nakibi
gibi adlar verilmiþ, bu arada hâdimlere de
nakib denilmiþtir. Bektaþîlik ve Alevîlik’te
on iki posttan biri olan nakib postu Kaygusuz Abdal makamý olarak kabul edilir.
Nusayrîlik’te þeyhten sonra gelen, tören
ve ibadetlerde görev alan kiþiye de nakib
ismi verilir. Cumhuriyet’in ilânýndan sonra
30 Kasým 1925 tarihli kanunla nakib unvanýnýn kullanýlmasý yasaklanmýþtýr (Düstur,
Üçüncü tertip, VII, 113).
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Seyyid ve þeriflerle ilgili iþlere bakan
yetkili.
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Sözlükte “vekil, bir topluluðun baþkaný”
anlamýndaki nakýb kelimesiyle Hz. Muhammed’in, kýzý Fâtýma’nýn iki oðlundan Hasan’ýn soyunu ifade eden eþrâftan (tekili
þerîf) oluþan terkip, peygamber soyundan
gelenlerle ilgilenmek üzere kurulan teþkilâtýn sorumlusu için kullanýlmýþtýr. Resûl-i
Ekrem’in ailesi, yakýn akrabasý ve soyundan gelenler müslümanlar nazarýnda müstesna bir mevkiye sahip olmuþ, bunlarý sayýp sevmenin dinî bir vecîbe olduðu kabul
edilmiþ (bk. ÂL; EHL-i BEYT) ve onlarla ilgili bazý hizmetleri ifa etmek üzere görevliler tayin edilmiþtir. Böylece zamanla nikabet müessesesi ortaya çýkmýþ, bununla
ilgili görevlilere de nakýb, nakýbü’l-eþrâf ve
nakýbü’n-nükabâ gibi isimler verilmiþtir.
Resûlullah gibi ailesi ve akrabalarý da zekât ve sadaka alamadýklarý için kendilerine
ganimetten pay ayrýlmýþ, Resûl-i Ekrem bu
payý daðýtmak üzere Hz. Ali’yi görevlendirmiþ, Hz. Ali bu görevini Hz. Ebû Bekir ve
Ömer devrinde de sürdürmüþtür. Halife

NAKÎBÜLEÞRAF

Ömer tarafýndan kurulan divan teþkilâtýnda hisselerin tesbitinde Hz. Peygamber’e
yakýnlýðýn önemli bir unsur olarak dikkate
alýnmasý ve feyden pay alacaklarýn isimlerinin tescil edilmesi, Resûl-i Ekrem’in soyu
ve akrabasýnýn tesbitine imkân saðladýðý
gibi böyle bir akrabalýk iddiasýnda bulunanlara da (müteseyyid) engel teþkil etmiþtir. Ehl-i beyt’e karþý genellikle olumsuz
bir tavýr içinde olan Emevîler’den sonra
Abbâsîler’in iktidara gelmesi nikabet müessesesinin oluþumuna zemin hazýrladý.
Âl-i Abbas soyundan gelenlerle (Abbâsîler) Âl-i Ebû Tâlib (Hz. Ali ile Fâtýma) soyundan gelenlerin (Tâlibîler) kayýtlarýný tutmak
için merkezde “nakýbü’l-ensâb” adý verilen
bir görevli belirlendi. Her iki aile mensuplarýnýn kayýtlarý ayrý tutulmakla birlikte Abbâsî ve Tâlibî nikabeti bazan birleþtirilmiþtir. Uygulama yayýlýnca her bölgede bu görevi yerine getirecek bir kiþi belirlendi ve
buna “nakib”, nakiblerin baðlý bulunduðu
kiþiye de “nakýbü’n-nükabâ” unvaný verildi.
Halife Mütevekkil - Alellah devrinde (847861) Ömer b. Ferec er-Ruhhacî’nin Tâlibîler’in iþlerini üstlendiði (Taberî, IX, 266),
halifeler nezdinde itibar sahibi olan ve Ýbn
Tûmâr diye bilinen Ahmed b. Abdüssamed
b. Sâlih’in (ö. 302/914-15) hem Abbâsî hem
Tâlibîler’in nakibliðini þahsýnda birleþtirdiði, vefatýndan sonra da bu görevin oðlu
Muhammed’e geçtiði (Safedî, VII, 65-66)
nakledilmektedir. Genellikle Tâlibîler ve Abbâsîler için kendi soylarýndan nakib görevlendirilir, bu vazifenin hac emirliði, kadýlýk,
hatiplik ve vezirlikle birleþtirildiði de olurdu. Nakýbü’n-nükabâlar halife menþuruyla
tayin edilir ve kendilerine “el-Murtazâ zü’lmecdeyn, er-Rýzâ zü’l-fahreyn, Nûrü’l-hüdâ, et-Tâhir” gibi unvanlar verilirdi. Bunlar
bazan elçilik için tercih edilir, ayrýca resmî
karþýlama törenlerinde protokolde yer alýrlardý. Bu dönemde nakiblerin görevleri Hz.
Peygamber’in soyuna mensup kiþilerin kayýtlarýný tutmak, evliliklerinde denklik kuralýna uymalarýný saðlamak, haklarýný korumak ve onlarýn baþkalarýnýn haklarýna riayet etmesini saðlamak, fey ve ganimetlerden kendilerine düþen paylarý daðýtmak ve
suç iþleyenlerin cezalarýný belirlemekti.
Diðer Ýslâm ülkelerinde de görülen nakîbüleþraflýk müessesesinin ilgi alanýnda
zamanla bir daralma oldu. Fâtýmî, Eyyûbî, Ýlhanlý ve Memlükler’de teþkilât sadece Hasan ve Hüseyin soyundan gelenlerle
ilgilenmeye baþladý. Anadolu Selçuklularý’nda da seyyid ve þeriflerin kayýtlarýnýn
tutularak nesep kargaþasýnýn önlenmesi,
gelirlerinin temini ve ticarî faaliyette bulunanlara vergi muafiyeti saðlanmasý gibi
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iþleri yürüten görevlilerin varlýðý bilinmektedir.
Osmanlýlar’da benzeri bir müessesenin
ihdasýyla ilgili ilk bilgiler Yýldýrým Bayezid
dönemine kadar iner. Seyyid ve þeriflerle
ilgilenmek üzere Yýldýrým Bayezid zamanýnda 802 Ramazanýnda (Mayýs 1400) bir
makam ihdas edildiði ve bu makama ilk
olarak Baðdat eþrafýndan, Bursa’da Ýshâkýyye (Kâzerûniyye) zâviyesi postniþini Seyyid Muhammed Nattâ‘ Hüseynî’nin getirildiði bilinmektedir. Ankara Savaþý’ndan
sonra Timur ordularýna esir düþen ve serbest býrakýlmasýnýn ardýndan Hicaz’a giden Seyyid Muhammed Nattâ‘, II. Murad
zamanýnda (1421-1444) Bursa’ya dönerek tekrar eski görevine baþladý. Vefatý
üzerine yerine büyük oðlu Zeynelâbidin
geçti.
Bu makamýn Osmanlý Devleti’nde kurumlaþma süreci açýsýndan önemli dönüm
noktasý, II. Bayezid’in 900’de (1494) bu göreve hocasý Seyyid Abdullah’ýn oðlu Seyyid Mahmud’u maaþlý olarak tayin etmesiyle gerçekleþti. Bu tarihe kadar görevliler
devletten düzenli bir ücret almaz ve “nâzýr” unvanýyla anýlýrlardý. Yeni tayinle birlikte, Memlük yönetimindeki Mýsýr ve Suriye gibi merkezlerde ayný görevde bulunan kiþinin nakîbüleþraf unvanýný kullanmasýndan hareketle Osmanlý Devleti’nde
de bu unvan benimsendi. Nakîbüleþraf unvanýný kullanan ilk kiþi olan Seyyid Mahmud
vefatýna (ö. 944/1537 [?]) kadar bu görevde kaldý.
Zamanla Osmanlý hiyerarþisinde önemli
bir yer edinen nakîbüleþraf genellikle sâdât arasýndan ve ilmiye mensuplarýndan
seçilirdi. Bunlar XVII. yüzyýlýn ortalarýna kadar ömür boyu vazifede kalmýþlar, daha
sonra ise çeþitli sebeplerle azledilmiþ veya
görevden feragat etmiþlerdir. Daha önce
kadý, kazasker veya þeyhülislâm olanlar bulunduðu gibi iki görevi ayný anda yürüten-

ler de vardý (Ahmed Rifat, s. 28-33; Uzunçarþýlý, Ýlmiye Teþkilâtý, s. 167). Osmanlý nakîbüleþraflarý Ýstanbul’da ikamet ederdi; diðer þehirlerde sâdât arasýndan belli bir süre için seçilen nakîbüleþraf kaymakamlarý
bulunurdu. Bunlarda bir derecelendirmeye gidilmiþti. Meselâ Ýstanbul’da bulunan
nakîbüleþraf Kudüs nakîbüleþraf kaymakamýný, o da Filistin bölgesindeki kaza ve
mutasarrýflýklarýn nakîbüleþraf kaymakamlarýný tayin ederdi. Kaymakamlarýn görev
alanýnýn bir kaza veya sancak sýnýrlarýný aþtýðý da olurdu (Walid al-Arid, s. 47). Nakîbüleþraf kaymakamlýðý önemli bir nüfuz ve
maddî gelir kaynaðýydý. Dolayýsýyla bunlar
genellikle nüfuzlu ailelerden seçilirdi. Bazan da Þam örneðinde olduðu gibi þeyhülmeþâyih ve nakîbüleþraflýk görevlerinin
bir kiþiye verildiði olurdu (Schilcher, s. 109).
Nakîbüleþraflar görevlerini genellikle kendi ikametgâhlarýnda yerine getirirlerdi, ancak II. Abdülhamid döneminde (18761909)Yýldýz Sarayý semtinde ayrý bir mekân tahsis edilmiþti. Nakîbüleþraftan sonraki en yetkili kiþiye “alemdar”, diðer memurlara da “çavuþ” denirdi. Alemdarýn en
önemli görevi sancak-ý þerifi taþýmak olduðu için bu unvaný almýþtý. Konaklarýnda, suç iþleyen sâdâtý hapsedecekleri özel
yerleri bulunurdu. Hükümetle yazýþmalarýný doðrudan sadrazamla yaparlardý.
Bu makamýn önemli görevlerinden biri
de seyyid ve þeriflerin þeceresini kaydederek müteseyyidlerin seyyidlere saðlanan
imtiyaz ve imkânlardan istifadesini engellemekti. Lutfi Paþa’ya göre XVI. yüzyýlda
birçok müteseyyid ortaya çýkmýþ ve bu durum kayýt defterlerinin önemini arttýrmýþtý (Kütükoðlu, s. 98). Merkezde ve taþrada
seyyid ve þeriflerin kayýtlý olduðu nakîbüleþraf defterleri bulunurdu. Nakîbüleþraflar seyyidlik beratýnýn verilmesi, sâdâta
saðlanan askerlik ve örfî vergi muafiyetlerinin uygulanmasý, lehte ve aleyhte vuku
bulan davalara müdahil olunmasý, suçlularýn cezalandýrýlmasý ve evlilik iþlemlerinde
bu defterlere baþvururlardý.
Merasimlerde nakîbüleþraflarýn önemli
bir yeri vardý. Biat, muayede, kýlýç kuþanma ve mevlid gibi törenlerinin yaný sýra
XIX. yüzyýlda uygulanmaya baþlanan cülûs
ve velâdet günlerinde nakîbüleþraflar þeyhülislâmlarla birlikte ön sýralarda yer alýr
ve zaman zaman tören duasýný yaparlardý. III. Selim’in cülûsu esnasýnda ilk biatý
dualarla Nakîbüleþraf Derviþ Efendi yapmýþtý. III. Ahmed, I. Mahmud, III. Mustafa ve I. Abdülhamid’e þeyhülislâm ve nakîbüleþraf beraberce, IV. Mustafa, II. Mah323
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mud ve Abdülmecid’e sadece nakîbüleþraf
kýlýç kuþandýrmýþtýr. Padiþahýn bizzat sefere katýldýðý zamanlarda nakîbüleþraf da
bir kýsým sâdât ile iþtirak eder ve sancak-ý
þerifin yanýndan ayrýlmazdý. Diðer seferlerde ise nakîbüleþrafý temsilen alemdar katýlýr ve sancaðý taþýrdý. Bu durumda nakîbüleþraf ordunun uðurlanmasý ve karþýlanmasý törenlerine iþtirak ederdi.
Seyyid ve þerifler özel kýyafet giyerlerdi.
Bunun için Osmanlý öncesi dönemde yeþil,
siyah ve kýrmýzý gibi farklý renklerin seçildiði görülür. Osmanlý döneminde ise Abbâsîler’de baþlayan ve daha sonra sýkça
kullanýlan yeþil sarýk giyme âdeti düzenli
biçimde uygulandý. Hatta Osmanlýlar, yeþil rengi þeriflerin alâmeti saydýklarýndan
Mekke emîri olan þerife gönderilen nâmelerin keselerinin, hil‘atlerin ve harvanîlerin
yeþil renkte olmasýna özen gösterirlerdi.
Nakîbüleþrafýn resmî elbisesi XVIII. yüzyýldan itibaren kazasker elbisesiyle ayný olup
en belirgin farký kavuðu üzerine yeþil sarmasýydý. Nakîbüleþraflýk hilâfetin ilgasýyla
birlikte kaldýrýlmýþtýr.
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Nakd kelimesi fýkýhta “para, iki tarafa
borç yükleyen akidlerde bedelin peþin olmasý ve para borçlarýnda ödeme” anlamlarýna gelir. 1. Para Anlamýnda. Nakit kelimesi (çoðulu nukud) iktisadî kýymetlerin
ölçülmesi ve mübadelesine yarayan ve ödeme vasýtasý iþlevini gören parayý belirtmek
için kullanýlýr. Dar anlamda para bir ülkede
tedavülde bulunan millî parayý, geniþ anlamda hem bunu hem yabancý ülke paralarýný ifade eder. Hz. Peygamber ve Hulefâ-yý
Râþidîn döneminde tedavülde bulunan para genellikle Bizans’ýn altýn dinarý ile Sâsânîler’in gümüþ dirhemi idi; “nakdân” denildiðinde bu iki para kastediliyordu. Hatta Abdülmelik b. Mervân zamanýna kadar
(685-705) yerli para darbedilmediðinden
dinar tedavülünün hâkim olduðu Þam ve
Mýsýr yöresi halký “ehlü’z-zeheb”, dirhem
tedavülünün hâkim olduðu Irak yöresi halký “ehlü’l-verýk” diye anýlýyordu. Ýki para arasýnda deðer yönünden 1/10’luk bir oran bulunduðu için Hz. Ömer, Resûl-i Ekrem’in
deve üzerinden belirlediði diyetin karþýlýðýný 1000 dinar ve 10.000 dirhem þeklinde
tesbit etmiþtir (el-Muva¹¹aß, “.Ukul”, 2; ayrýca bk. DÝNAR; DÝRHEM).
Tedavüldeki paralar sikke halinde de olsa farklý aðýrlýklarda bulunduklarý, zamanla aþýndýklarý veya kýrpýldýklarý için sayý ile
deðil tartýyla iþlem görmekteydi (Muhammed b. Hasan eþ-Þeybânî, V, 17). Ödemelere esas teþkil eden bu paralarýn yaný sýra
ufaklýk para olarak çeþitli madenlerden,
özellikle bakýrdan deðiþik aðýrlýklarda kesilmiþ felsler de zaman içinde tedavüle çýkmýþtýr. Geniþleyen Ýslâm coðrafyasýnda baþta altýn ve gümüþ olmak üzere çeþitli metallerden kesilmiþ farklý aðýrlýk ve þekillerde madenî paralar (akçe, mangýr) tedavül
imkâný bulmuþtur. Klasik fýkýh eserlerinde
nakitle ilgili dinî hükümler iþlenirken bu
madenî paralar esas alýnmýþtýr. 1929 dünya ekonomik buhranýndan sonra metal sis-

teminden kâðýt para sistemine geçilmiþ ve
artýk para denilince kâðýt para ve ufaklýk
metal para anlaþýlýr olmuþtur. Kâðýt paranýn deðerinin itibarî, yani gerçek kýymetinin temsil ettiði deðerle mukayese edilemeyecek kadar düþük olmasý pek çok iktisadî ve hukukî problemi de beraberinde
getirmiþtir (bk. PARA).
Tedavülden kalkma ve deðer dalgalanmalarý gibi parasal olaylarýn borç iliþkilerine etkisi fakihleri meþgul eden bir mesele
olmuþtur. Metal para tedavülünün cârî olduðu dönemlere ait eserlerde tedavülden
kalkma olayýnýn borç iliþkilerine etkisi kabul edilmiþ ve çeþitli çözümler geliþtirilmiþtir. Fakat deðer dalgalanmalarýnýn borç iliþkilerini etkilemesine pek sýcak bakýlmamýþtýr. Metal para dönemine ait yaklaþýmlar
kâðýt para dönemi problemleri için tatminkâr bulunmamýþ ve yeni çözüm arayýþlarý baþlamýþtýr. Bu baðlamda para deðerindeki dalgalanmalara karþý döviz deðeri, altýn deðeri veya eþya deðeri kaydý
gibi alacaklýyý koruyan birtakým tedbirler
geliþtirilmiþtir. Bu kayýtlar ödemenin memleket parasý üzerinden yapýlmasý, fakat
ödenecek miktarýn belli bir miktardaki dövizin, altýnýn yahut belirli mal veya mallarýn ödeme veya vade tarihindeki deðerine göre belirlenmesi üzerinde anlaþmayý
ifade eder. Altýnla ifa kaydý ise altýn deðeri
kaydýndan farklý olup iki þekilde gerçekleþebilir. Birinci þekilde asýl borç altýn dýþýnda bir þey, daha çok bir para borcu olarak
doðmakta, ancak taraflar bu para borcunun doðumu sýrasýnda ne kadar altýna tekabül ediyorsa o miktarda altýnýn ifa edileceði hususunda anlaþmaktadýr. Özellikle karz iþleminde bu yola, ödünç verenin
ödünç verdiði paranýn o günkü alým gücünü muhafaza etmesi amacýyla baþvurur.
Vadeli sarf iþlemi mahiyetinde olduðundan fýkýhta bu tür anlaþmalar tecviz edilmemiþtir. Altýnla ifa kaydýnýn ikinci þeklinde ise borcun konusu borç iliþkisi kurulurken altýndan ibarettir; bir baþka þeyin altýna çevrilmesi söz konusu deðildir. Bey‘
akdinde semen, kira akdinde kira bedeli
altýn olarak kararlaþtýrýlabileceði gibi karz
akdinde mukriz belli miktarda altýný ödünç
verebilir. Bu durumlarda borçlunun ifa
edeceði edim altýndan ibaret olur. Miktar
ve nitelik yönünden yeterince belirlenmiþ
olan altýnýn bu þekilde akiddeki edimlerden
birine doðrudan konu yapýlmasýnda fýkhî
açýdan sakýnca yoktur. Dövizle ifa kaydý
hakkýnda da kýyasen ayný sonuca varýlabilmektedir.
Nakit, mal varlýðýnýn aktif kýsmýný oluþturan kalemlerden biri olup iktisadî anlam-

